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 מלחמת יום הכיפורים 
 

 ידע:   .א

 ע בו פרצה המלחמה(. והגורמים למלחמה והנסיבות בהן פרצה )אירועי סוף השב •

 תוצאות המלחמה )בטווח המיידי(.  •

 ופוליטית(.  , מדיניתהשפעות המלחמה על מדינת ישראל )חברתית, כלכלית, ביטחונית •

 השפעות המלחמה על מדינות ערב. •

 

 מיומנויות:  .ב

 ניתוח טקסט חזותי •

 ניתוח טקסט מילולי  •

 קטע קולנועי דקומנטריניתוח  •

 בניית טיעון  •

 עריכת השוואה •

 

 שידורי שיעורים:   .ג

 : גלבוע כהן מלחמת יום הכיפורים, •

  השידורים והמצגות

 

  שאלות מתוך בחינות בגרות: .ד

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

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

 התאימן לתלמידיכם: לו

, שכן השינוי בזמןבסעיף ב' מדגשת המילה  , חורף תש"ף: 022281שאלה מתוך בגרות  .1

 .אחריהבאווירה הציבורית החל כבר תוך כדי המלחמה ולא רק 

 

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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ה ב' של השאלה היא שאלת חשיב  סעיף  השאלה ב  , קיץ תשע"ט:022281שאלה מתוך בגרות   .2

התלמידים למדו על תוצאות המלחמה )ניצחון צבאי על אף תנאי הפתיחה הקשים(, מסדר גבוה. 

וכן על האווירה הציבורית הקשה שלא התפוגגה גם לאחר שנודעו התוצאות הצבאיות. התלמיד 

 נדרש, לפיכך, להתייחס לתופעה תוך שימוש בידע ההיסטורי שנלמד. 

דווקא סעיף א' הוא שאלה מסדר בשאלה זו , חורף תשע"ט: 022281שאלה מתוך בגרות  .3

חשיבה גבוה. התלמידים למדו על הקונספציה המוטעית של קובעי המדיניות ועתה הם נדרשים 

הנחות היסוד של צמרת השלטון אל מול ההפתעה עם פרוץ  –להסביר את הקשר בין שתי תופעות 

 יות שנלמדו. המלחמה. כלומר נדרש מהתלמיד לבנות טיעון תוך התבססות על עובדות היסטור

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 תהמזכירות הפדגוגי
 אגף חברה ורוח

 הפיקוח על הוראת היסטוריה
 

 , חורף תש"ף: 022284שאלה מתוך בחינת העולים, בגרות   .4

 

השאלה בודקת את מידת  תשע"ז. , קיץ022271, בגרות שאלה מתוך שאלון סחל"ב .5

של ניתוח קטע מקור חזותי )סעיף א'(, ניתוח  במיומנותהשליטה של התלמיד בידע על המלחמה, ו

, ומיומנות של  מיומנות של השוואה בין שני קטעי המקור )סעיף ב'(, קטע מקור מילולי )סעיף ב'(

 ניסוח עמדה )טענה( על בסיס עובדות היסטוריות.  –בניית טיעון 
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חונית השפעת המלחמה על מדינת ישראל )חברתית, כלכלית, ביטהשאלה מתייחסת לנושא 

 ופוליטית(. 

 בקטע המקור.  מופיעהצג את ההבדל באווירה בין המתואר בקריקטורה לבין ה      

 ?הסיבה להבדל זה י, לדעתך, מה      

התלמיד נדרש למיומנות של שימוש מתוך בחינה עתירת מדיה, קיץ תשע"ז:  18שאלה  .6

מהות המדיה במקור קולנועי דוקומנטרי. שאלה זו מזמנת למורה עיסוק בשאלת ביקורתי 

של קולנוע דוקומנטרי. כיצד משקפת העריכה את תפיסת עולמו של יוצר הסרט? כיצד באה 

לידי ביטוי עמדתו של  אידו סלע, במאי פרק זה בסדרה 'תקומה', כלפי משה דיין והאווירה 

 מה? הציבורית ששררה בישראל ערב המלח

2df2c80d44eb-939f-4e1c-d6d3-https://lo.cet.ac.il/player/?document=6377041d 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=6377041d-d6d3-4e1c-939f-2df2c80d44eb
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ו )חלק ב'( התלמיד נדרש לנסח בעצמו ז ה בשאלשאלה מתוך שאלון סחל"ב, תשע"ט:  .7

העולה מתוך קריאת קטעי המקור שלפניו, ולהסביר את חשיבותה של שאלה זו.  שאלה 

 מיומנות זו היא חלק מהמיומנויות במסגרת תוכנית סחל"ב.  
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  :המשלבות קטעי סרטים מטלות הצעות ל .ה 

 דקות(.  14:56מלחמת יום הכיפורים ) –צפו במשדר: חדשות מן העבר 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0fZ6wjWe80&t=378s 

 הסבירו מה הייתה "הקונספציה" ?  -על פי הסרטון  .א

 מה?  כיצד היא השפיעה על צמרת השלטון והציבור הישראלי עם פרוץ המלח

 הציגו שלוש מתוצאות המלחמה, המופיעות בסרטון.  .ב

 הסבירו מדוע פשטה בישראל התחושה לפיה ישראל כשלה במלחמה?  

 

 

 צפו במשדר קולות מלחמה: מלחמת יום הכיפורים

https://www.youtube.com/watch?v=dV68LLOMD9o 

הסרטון פותח בקולו של משה דיין, שר הביטחון והערכתו לגבי עימות צבאי אפשרי בין  .א

 ישראל למדינות ערב. על מה התבססה הערכתו זו? 

כיצד הגיבה גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל, לפרוץ המלחמה? מדוע, לדעתך, הגיבה  .ב

 באופן זה? 

בגורלם של הלוחמים בחר באחד המוצבים המוזכרים בסרטון. חפש במרשתת מה עלה  .ג

 שמוצב זה? 

כיצד ניתן להסביר את הפער בין הנחת היסוד של משה דיין, המופיעה בתחילת הסרטון,  .ד

 ובין קשיי הלוחמים בהמשך? 

מה, לדעתך, עשויות להיות ההשלכות של פער זה על הציבור הישראלי במהלך ועם תום  .ה

 המלחמה? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0fZ6wjWe80&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fZ6wjWe80&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fZ6wjWe80&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fZ6wjWe80&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=dV68LLOMD9o

