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על יהודי    תהליכי הדה קולוניזציה והשפעתם 

 ם א אסל ארצות ה 
  ידע: .א

עד  1945שות, התקופה: קולוניזציה )הסבר התופעה זירת ההתרח-הבהרת המושג דה •

 (. 60-תחילת שנות ה

 קא בתקופה זו? מה היו הגורמים שהביאו לתהליך הדה קולוניזציה דוו •

 ? קולוניזציה –ך הה יקריים של תהלימהם המאפיינים הע •

)מבט על, הגדרת האזור,  היהודים בארצות האסלאםהשפעת גורמים שונים על גורל  •

 מעמדת ומצבם הללי של יהודי ארצות האסלאם ערב הקמת המדינה(. 

 40-, החל מסוף שנות ההגורמים השונים שעיצבו את גורל יהודי ארצות האסלאם •

השונים שהשפיעו על גורל היהודים כפי שבאו לידי ביטוי באחת רמים הגו –הדגמה  •

 הארצות. 

  מיומנויות: .ב

 ניתוח טקסט קולנועי •

 ריות(. הבעת עמדה תוך בניית טיעון )טענה והוכחות היסטו •

 מרים עופר, חלק א' וחלק ב', כולל המצגות  שיעור המקוון:ה .ג

  קישור לשיעור ולמצגות

  בגרות:וך בחינות דוגמאות לשאלות מת .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 

 ולהתאימן לתלמידיכם:

כולל שאלת  ' של השאלה סעיף ב: 022281שאלון  , חורף תש"ף,לה מתוך בחינת הבגרות שא .1

בסיס , על  טענה וביסוס היסטורי(הדורשת מהתלמיד לבנות טיעון )שאלה    –חשיבה מסדר גבוה  

 המידע שלמד. 

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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מתייחס סעיף ב' של השאלה     : 022281אלון תוך בחינת הבגרות, חורף תשע"ט, ש שאלה מ .2

 –כוון למהות העיסוק בסוגייה זו שונה מהאופן בו נלמד הנושא, ובפועל מבט לנושא מנקודת מ

של  חיסולן – ת תהליכי הדה קולוניזציהם היהודי בעקבוהמהותי שחל בעהדמוגרפי השינוי 

, שחלקן התקיימו במשך אלפי ותיקות ועתיקותקהילות  –קהילות יהודי ארצות האסלאם 

 שנים. 

  : 022281, שאלון 2019שאלה מתוך שאלון חצב ברק, אוגוסט  .3

קטע מתוך  ף ב' כולל סעי : 022287 מתוך שאלון עתיר מדיה, חורף תש"ף, שאלון 18אלה ש .4

כדי לענות כשורה על התלמיד להוכיח יכולת ניתן טקסט קולנועי, ליישם .  הסרט 'קיץ בלה גולט'

הודי ארצות האסלאם, ולבנות טיעון גורמים שהשפיעו על יאת האת המידע שלמד כדי לזהות 

 ה זו(. ופס ליהודים בתקהיח )עמדת היוצר כלפי

 

https://storage.cet.ac.il/ExamsViewer/history/022287/2020/bagrut/winter/hebrew/questio

20.htm-ns17 

המיומנויות הנדרשת מהתלמידים : 022271, שאלון , קיץ תשע"ט ך בחינת סחל"בושאלה מת  .5

ם שני ניתוח טקסט מילולי, ויישום המידע שלמד. בסעיף א' מופיעיבשני סעיפי השאלה היא 

כאן מתבקש עזיבת יהודי ארצות האסלאם. קטעי מקור שכל אחד מהם מתמקד בגורם אחר ל

התלמיד להסביר כיצד הטקסט השני תורם להבנת המהלכים המורכבים שהובילו את היהודים 

בסעיף ב' על התלמיד לזהות את התהליכים ההיסטוריים עליהם למד ולהסביר לא"י דווקא. 

 , משמע יישום של הנלמד בכיתה. יע בקטעים שבסעיף א'מופן הן תהליכים אלה לביביאת הקשר  

https://storage.cet.ac.il/ExamsViewer/history/022287/2020/bagrut/winter/hebrew/questions17-20.htm
https://storage.cet.ac.il/ExamsViewer/history/022287/2020/bagrut/winter/hebrew/questions17-20.htm
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  הצעות למטלות נוספות:  .ה 

 :, יציאת מצריםדשות מן העברחל רטוןצפי בס

https://www.youtube.com/watch?v=nQs2_e0EQ4I&t=215s 

 הדגם.  הקמת מדינת ישראל על גורל היהודים במצרים.  ה  סבר כיצד השפיעהעל פי הסרטון,   .א

, , לדעתך. מהםר והובילו לסיום הנוכחות היהודית במצריםצעדים שנקט נאצהצג את ה .ב

 המצריים?   הגורמים ליחסו של נאצר כלפי היהודים

 ופר:צפו בשיעור המקוון של מרים ע

pwWXK0mJro/viewRzZMfdgLa97Th9CP2A--https://drive.google.com/file/d/1Qk 

 קולוניזציה.  -על פי השיעור המקוון, הסבר מהו תהליך הדה .א

מהם  ו:בסיס מידע במרשתת כיתבאחת מהמדינות המופיעות בטבלה בשיעור. על בבחרו  .ב

מתי? מדוע ומתי עזבה עליהם שלטה המדינה באזור המזרח התיכון ואפריקה? ים השטח

אחת מן המדינות עליהן שלטה המדינה באזור? מה עלה בגורלה של הקהילה היהודית  את ה

 שברחת. 

 פרעות –חדשות מן העבר: יהדות המזרח סרטון צפו ב

RzZMfdgLa97Th9CP2ApwWXK0mJro/view--https://drive.google.com/file/d/1Qk 

מדינה גיעה ביהודים בשסיפורה מופיע בסרטון. הצג את הגורמים לפבחר באחת הקהילות  .א

 זן? 

גורמים נוספים  2הצג ף הקודם? ילם של היהודים בקהילה עליה כתבת בסעמה עלה בגור .ב

 לתהליך עליו כתבת )מעבר לפוגרומים ביהודים(. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQs2_e0EQ4I&t=215s
https://drive.google.com/file/d/1Qk--RzZMfdgLa97Th9CP2ApwWXK0mJro/view
https://drive.google.com/file/d/1Qk--RzZMfdgLa97Th9CP2ApwWXK0mJro/view

