
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף חברה ורוח

 הפיקוח על הוראת היסטוריה
 

 מלחמת ששת הימים 
 ידע:  .א

 הגורמים לפרוץ מלחמת ששת הימים   •

 ירדן וסוריהית הרחבת המלחמה בחז •

 תוצאות המלחמה )בטווח המיידי(  •

 ל מדינת ישראל בתחום החברתי, כלכלי, פוליטי וביטחוני שפעות המלחמה עה •

 השפעות המלחמה על הפלסטינים ועל מדינות ערב •

 : מיומנויות .ב

 ט סניתוח טק •

 הבעת עמדה •

 מבוסס היסטורית בניית טיעון  •

 יישום מידע שנלמד  •

 קסט שאילת שאלות על ט •

 אריאלה שקד  יעורים מקוונים:ש .ג

  שיעורים ומצגות

 

 שאלות בגרות:  .ד

לפניכם מקבץ שאלות שהופיעו בבחינות הבגרות בשנים האחרונות. ליד כל שאלה צוין סוג השאלון 

מועד הבחינה. הינכם מוזמנים להשתמש בשאלות אלה  –סחל"ב(, וכמובן )רגיל, עולה חדש, 

 ולהתאימן לתלמידיכם:

ירועים מתייחס לאסעיף א' של המלחמה  :  022281חורף תש"ף, שאלון  שאלה מתוך בחינת   .1

אי של אירועים אלא כרצף שהוביל למלחמה.  אקרכמקבץ , משמע לא כתהליך היסטורי

 , נותן להם משמעות, הוא היוצר את "הסיפור"ים באופן זה יריסטוהתייחסות לאירועים ה

  ם לזכור אותם. ידיוכמובן קל יותר לתלמ

https://docs.google.com/document/d/1IAnYrFd2VAXV0E_QxGHrrwblf3aQREms-Sf6q6lQm7U/edit
https://docs.google.com/document/d/1IAnYrFd2VAXV0E_QxGHrrwblf3aQREms-Sf6q6lQm7U/edit
https://docs.google.com/document/d/1IAnYrFd2VAXV0E_QxGHrrwblf3aQREms-Sf6q6lQm7U/edit
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ת לעיסוק בגורמים למלחמה מכוונ השאלה :022281, שאלון "טיץ תשעשאלה מתוך בחינת ק .2

סעיף ב' מכוון לראייה   מדינת ישראל.  של המלחמה על  ובהשלכות    שהוביל להתדרדרות  תהליךכ

ושי שנוצר בעקבות ש גם קאבל ין צבאי מובהק ניצחויש  –מורכבת של המציאות ההיסטורית 

 ההישגים. 

 

 

 

 ושג עים המבסעיף א' של השאלה מופי: 022281שאלה מתוך בחינת החורף תשע"ט, שאלון  .3

רואים מה  –או בלשון ציורית , . נסיבות משמעו האירועים המיידייםמושג נסיבותוהגורמים 

סיבות הן כל האמור למלחמת ששת הימים, הנעל הבמה מייד לפני שהשחקנים עולים לשחק. ב

של ב' סעיף מארה"ב.  'אור הירוק'הכפפת הצבא הירדני למצרים, ה: גם חלק מהגורמים

 חשוב מאודת בעקבות הניצחון הישראלי במלחמה. מחלוקת האידיאולוגיהשאלה מתייחס ל

, כמוגדר בחוזר כל עוד שומרים על כללי השיח ,סוק בנושא זה בכיתה ואין לחשוש ממנולע

  1. מנכ"ל

 

הוא שאלה ף א' של השאלה סעי: 022271, קיץ תשע"ט, שאלון שאלה מתוך שאלון סחל"ב .4

)השפעות המלחמה    וליישם את הדברים שלמד  יםשכן הוא מבקש מהתלמיד  מסדר חשיבה גבוה

)ניתוח  הםתית של הקטעים שלפניקריאה ביקור יםעל החברה בישראל(. נדרשת מהתלמיד

ובדות תוך שימוש בע ,כתהבניית טיעון באמצעות הצגת טענה והו(, ולאחר מכן טקסט

 הםעלי. את הסקרנות ותאוות הידע יםסעיף ב' נועד לטפח בתלמיד. ון למדיות אותרהיסטו

חשובות ללימוד  ושאלות שכתב, ולאחר מכן להסביר מדוע ההםשלפני קסלנסח שאלות על הט

 
 https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=35#_Toc256000022: .2.2ראו סעיף  1

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=35#_Toc256000022
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מלא על חלק זה  הבעת עמדה מנומקת. מענה נדרש למיומנות של  יםהנושא. בחלק זה התלמיד

 על השפעותיה על החברה הישראלית. בידע ובוודאי ה אירועי המלחמב בקיאות במחיי

 

חמות יחסת לשתי המלהשאלה מתי: 022284ת עולים, חורף תש"פ, שאלון שאלה מתוך בחינ .5

מלחמת לפני , במידה מסוימת, תמונת מראה האחת של השנייה. המלחמות הןגם יחד, שכן 

 –, ולאחריה וירת נכאיםתמתנה" האווירה הציבורית הייתה או, בתקופת "ההששת הימים
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הפוך. זאת על אף שבשתי המלחמות  המצב    –ת יום הכיפורים  וריה הגדולה. ואילו במלחמהאופ

  נחל צה"ל ניצחון צבאי משמעותי. 

 

 
 :  022284, שאלון "ט תשעבחינת עולים, קיץ שאלה מתוך  .6

 

 

 צעות למטלות נוספות: ה .ה

 5.37שלפניך עד דקה בסרטון   וצפ

https://www.youtube.com/watch?v=puW0QcFu7A4&t=141s 

 . , כולל הצטרפות ירדןמופיעים מספר אירועים שהובילו לפרוץ המלחמה םצפיתבו בחלק  .א

ו לכל אירוע בהיקף של פסקה. תוכ וגיהצם בסרטון. ציר זמן ועליו האירועים המופיעי ובנ

 מרשתת. בספר הלימוד או במידע המופיע בזר להיע

 כם.  בשפתלכתוב  –ב להשתמש במילים שלכם, כלומר חשו

האתר  שם –או  ב, שם הספר, עמוד והוצאהיש לציין את מקור המידע שלכם )שם הכות

  ומהותו(.

 שניים מההישגים הצבאיים של ישראל המופיעים בסרטון.  וגיהצ .ב

כיצד הוא הוביל לחילוקי דעות בתוך החברה  וריישגים אלה והסבאחד מה ובחר

 הישראלית. 

   כיצד עוצבה בזיכרון הציבורי תמונת המלחמה? ןריוהסב 12:50עד  11:55בדקה  ופצ .ג

https://www.youtube.com/watch?v=puW0QcFu7A4&t=141s
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 , משפיע על האופן בו נחקק אירוע היסטורי בזיכרון הציבורי? כםמה לדעת

 כם,, לדעתאחרים. מדוע אירועים היסטוריים תמונות שהפכו לסמל לדוגמאות ל 2 ואיבה

 ? ים אלהיו לסמל לאירועדווקא תמונות אלה ה

 

 מלחמת ששת הימים החזית הסורית  מן העברחדשות : סרטון שלפניךב וצפ

sh8https://www.youtube.com/watch?v=pvWS5vs1 

 ל השאלות הבאות: , וענו ע7:21ד דקה עבחלק הראשון,  צפו .א

. מדוע התמהמה ישראל בתקיפת הציגו את הגורמים להצטרפות סוריה למעגל הלחימה

 סוריה בימים הראשונים של המלחמה? 

 וענו על השאלות הבאות:  8:10, מדקה ק השניצפו בחל .ב

 הסורית. שניים מההישגים הצבאיים של ישראל בחזית הציגו 

 . לאת השפעת המלחמה על מדינת ישרא וגיהצסרטון על פי ה

  את השפעות המלחמה על סוריה.  וגיפי הסרטון הצ על

https://www.youtube.com/watch?v=pvWS5vs1sh8

