
 המחייבים לנבחני תשפ"ב נושאי הלימוד  
 

 70%-, חלק היח"ל 2 – 022267,022261, שאלון 

 שימו לב:  

 2ואה )חלק א' של הבחינה( + על הש לענות על פרקעל הנבחנים 
 בחלק ב' של הבחינה   4 – 2פרקים מתוך 

עם ספר יבחנות ה –נייה ששואה ומלחמת העולם הה – 1רק פ
 פתוח

יילמדו במסגרת נושאי הלימוד ש אי הלימודנוש
 המיקוד

עליהם נושאי הלימוד  
שאלות ה  נלא תהי

 גרות תשפ"בבב
טוטליטריות,  

נטישמיות, מלחמת  א
העולם השנייה  

 והשואה 

ה האנטישמיות , ובכלל זהאידיאולוגיה הנאצית
המודרנית בגלגולה הנאצי ומרכזיות שאלת 

 היהודים באידיאולוגיה זו

 

הגורמים והנסיבות לעליית   
לגה  מפמ –טון צים לשלהנא

שולית למפלגה הגדולה 
 ביותר 

 –ציזם אהמעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנ 
 , המדיניות כלפי היהודים המשטר הנאציבניית 

 

מלחמת העולם השנייה: מהלכים עיקריים  
 ו'הסדר החדש'

 

  פולין  –הקמת הגטאות  
לת ההרג ההמוני למלחמה הקשר בין תחי 

 בברה"מ
 

  ון הסופי השלבים בפתר 
דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים  

בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע 'הפתרון 
 ופי'הס

 

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע 'הפתרון  
 הסופי': המרד בגטאות

 

  לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית  
יהודי צפון אפריקה במהלך מלחמת העולם  

 השנייה
 

ת הכיבוש ליהודים יחס האוכלוסייה בארצו 
 ן ביצוע ה'פתרון הסופי'בזמ

 

 

 

 

 

 

 



 לאומיות וציונות – 2פרק 

נושאי הלימוד שיילמדו במסגרת  אי הלימודנוש
 המיקוד

עליהם נושאי הלימוד  
לא תהיינה שאלות 

 בבגרות תשפ"ב
הלאומיות במודרנית 

 19-באירופה במאה ה
ופה מבוא להוראת הלאומיות המודרנית באיר

 19-מאה הב
 

הלאומיות  יחת התנועותהגורמים לצמ 
 19-שהתגבשו באירופה במאה ה

 

המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות  
 באירופה  19-הלאומיות שהתגבשו במאה ה

 

תנועה לאומית מדגימה באחת מהארצות:  
 איטליה, גרמניה, יוון, פולין 

 

התנועה הלאומית 
 –ודרנית היהודית המ

ומאפייניה  - נות והצי
 העיקריים 

ם לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה רמיהגו
 הציונית 

 

אב הרצל לבניית התנועה מין זפועלו של בני 
 הציונית ולארגונה 

 

של הציונים שארץ ישראל עד פעולותיהם  
 1-העולם הלמלחמת 

 

התנועה הציונית  
די בא"י והיישוב היהו

זמן מלחמת העולם  
 ראשונה ה

עמדת מנהיגי התנועה  
הציונית כלפי הצדדים 

ת הלוחמים בזמן מלחמ
 הראשונה העולם 

מל פחה( כלפי אהעות'מאני )ג'מדיניות השלטון  
  1-היישוב היהודי בא"י בזמן מלחמת העולם ה

דרכי התמודדות של היישוב 
 ; ארגון ניל"יהיהודי בא"י

  הצהרת בלפור  
השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה  

ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים 
 19-באירופה במאה ה

 

 

 על הקמת המדינההמאבק  – 3פרק 

נושאי הלימוד שיילמדו במסגרת  אי הלימודנוש
 המיקוד

עליהם נושאי הלימוד  
לא תהיינה שאלות 

 בבגרות תשפ"ב
בונים מדינה במזרח 

 התיכון  
לטונות המנדט מאבק הישוב היהודי בש

 להבאי והעפ: מאבק צריטיהב
 המאבק בתחום ההתיישבות 

  העברת שאלת א"י לאו"ם   
  מלחמת העצמאות   
רות ומטה פירוק המחת אלדינת ישרההכרזה על הקמת מ 

 הפלמ"ח והקמת צה"ל 
 הסכמי שביתת הנשק היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים  

 

 

 מתולדות מדינת ישראלסוגיות  – 4פרק 

נושאי הלימוד שיילמדו במסגרת  אי הלימודנוש
 המיקוד

עליהם נושאי הלימוד  
לא תהיינה שאלות 

 בבגרות תשפ"ב



ינות ציה והקמת מדתהליך הדה קולוניז 
 המושג וגורמיםהגדרת  – עצמאיות

 יינים ותוצאות מאפ

היהודים  גורלים שונים על השפעת גורמ 
 ות האסלאם בארצ

 

  מלחמת יום הכיפורים או ימים מלחמת ששת ה 
  העלייה בשנות החמישים והשישים  
המעבר מתפיסת כור   

ההיתוך לתפיסת הרב 
 תרבותיות 

 עיצוב זיכרון השואה   
 

 


