
 

  משרד החינוך

         המזכירות הפדגוגית   מינהל החינוך הדתי    

  הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד

 
 

                                                 

 שבט תשפ"א                                                                                                                               בס"ד

   2021ינואר                                                                                                                                           

 

 מוגבר   –   היסטוריה דתי 
 

 029381שאלון 

 

 מיקוד מעודכן למועד הקיץ תשפ"א

 

רשימת נושאי הלימוד על 
  פי מיקוד אוגוסט

במיקוד הנוסף  מה ירד
  לקראת הקיץ

  על מה תהיה הבחינה בקיץ-מה נשאר

הפעילות הציונית בארצות 
 האסלאם 

יהודי עירק בתקופת  –א 2
מלחמת העולם השנייה, 
והקשרים בין יהודי עירק 

 ליישוב היהודי בארץ ישראל

 סקירות כלליות -1

 עירק, סעיפים ב, ג, ד -2
 לוב   -4
 צפון אפריקה  - 7

מפגש תרבויות בין יהדות 
 לאסלאם 

יצירת עולם חדש,  – 2פרק המבוא, פרק  בין אסלאם ליהדות – 1פרק 
להיות מיעוט יהודי בעולם  – 3פרק 

 על כלכלה ועסקים – 5מוסלמי, פרק 

 5א, ג; 4א, ב, ד; 3; 2ב, ג; 1 יהודי קרקוב בימי הביניים  –א  1 קהילת יהודי קרקוב 
מלבד ספר הלימוד יש ללמוד מתוך 

הרצאה מצולמת; מאמר על 
 ה"צנרשאפט"

(+ 3(+)2ג)6א+ב, 5ג, 4א, 3, 2א, 1 ,מבוא ---------------- מלחמת העצמאות 
(4) 

 –אל מול עולם חדש 
לבטים ומגמות בעידן 

 האמנציפציה 

 
 הקדמה, מבוא

יהודי החצר, תנועת ההשכלה היהודית, 
הרפורמה והתגובה האורתודוקסית, רבני 

 המזרח מול המודרנה

 א+ב7א+ג, 4, 2א+ב, 1 ד, ו7 תולדות ארה"ב 

מתוך  – 14, 12, 10,  4, 3, 2, 1נושאים  21, 20פרקים  יפן המודרנית 
 בספר 19, 18, 17רק פרקים  14נושא 

 א+ב 7ב+ג,  6ג+ד,  3א+ב,  2,  1 ג7 סין המודרנית 
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 תשפ"א קיץמועד חוקי מענה ל
 

 .2021בינואר  17 מעודכן לתאריך:
 

 מוגבר -דתי  היסטוריה  -29381מספר השאלון: 
 

 

 רשימת נושאי הלימוד
 (8-נושאים מתוך ה  2)יש לבחור  

מבנה המבחן בעת 
  שגרה

שינוי 
למועד 

  קיץ

קובץ שאלות 
מבחינות 
 הבגרות 

הפעילות הציונית  .1
 בארצות האסלאם

 תרבויות  ןמפגש בי .2

 קהילת יהודי קרקוב  .3

 מלחמת העצמאות  .4

 אל מול עולם חדש .5

 תולדות ארה"ב .6

 יפן המודרנית  .7

 סין המודרנית  .8

 2על הנבחן לענות על 
 .8-נושאים מתוך ה

 
 בכל נושא יש לענות על: 

שאלה גדולה אחת מתוך 
2. 

ושאלה אחת קטנה 
 .2מתוך 

אגף  -מנוע חיפוש  אין שינוי
 הבחינות

 

    

  
 2 –אחד מהנושאים שנבחרו )סך הכול נבחן מותאם עונה על אחת משתי השאלות הגדולות בכל *

 (.גדולות שאלות
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