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תקופה ראשונה :הלאומיות בישראל ובעמים – ראשית הדרך עד 1920
נושאי הלימוד

נושאי הלימוד שיילמדו
במסגרת המיקוד

נושאי הלימוד עליהם לא תהינה
שאלות בבגרות תשפ"ג

תקופה ראשונה:
הלאומיות במודרנית באירופה
במאה ה19-

מבוא להוראת הלאומיות
המודרנית באירופה במאה ה19-
והשפעתה על המפה המדינית ועל
החברה
הגורמים לצמיחת התנועות
הלאומיות שהתגבשו באירופה
במאה ה19-
דפוסי הפעילות של תנועות
לאומיות שהתגבשו במאה ה19-
באירופה

התנועה הלאומית היהודית
המודרנית – הציונות  -ומאפייניה
העיקריים

הגורמים לצמיחתה
ולהתארגנותה של התנועה
הציונית
פועלו של בנימין זאב הרצל
לבניית התנועה הציונית ולארגונה

המאפיינים של התנועות הלאומיות

הוויכוח בין הציונים בסוגיה :הבעיה
העיקרית של היהודים בגולה ודרכי
התמודדות עמה
העמדות השונות בקרב הציונים
בשאלת התרבות והחברה העתידה
לקום בארץ-ישראל.
פעולותיהם של הציונים בארץ
ישראל עד מלחמת העולם
הראשונה (עליות )1914 -1881
עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי
הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת
העולם הראשונה.
המדיניות של השלטון העות'מני כלפי
היישוב היהודי בארץ-ישראל בזמן
מלה"ע הראשונה
קשיי היישוב היהודי ודרכי
התמודדותו עם הקשיים :הוועד
להקלת המשבר ,ניל"י.

התנועה הציונית והיישוב היהודי
בא"י זמן מלחמת העולם
הראשונה

הצהרת בלפור:
תוכן ,נסיבות פרסומה ותגובות

תקופה שניה – נאציזם ,מלחמת העולם השנייה והשואה (חובה)
נושאי הלימוד

טוטליטריות ,אנטישמיות,
מלחמת העולם השנייה
והשואה

נושאי הלימוד שיילמדו
במסגרת המיקוד

נושאי הלימוד עליהם לא
תהינה שאלות בבגרות
תשפ"ג

האידיאולוגיה הנאצית ,ובכלל זה
האנטישמיות המודרנית בגלגולה
הנאצי ומרכזיות שאלת היהודים
הגורמים והנסיבות לעליית
הנאצים לשלטון – ממפלגה
שולית למפלגה הגדולה ביותר
המעבר של גרמניה מדמוקרטיה
לנאציזם – בניית המשטר הנאצי,
המדיניות כלפי היהודים
תוקפנות ופיוס בשנות
השלושים

מלחמת העולם השנייה
והשואה

מלחמת העולם השנייה :מהלכים
עיקריים ו'הסדר החדש'
המדיניות כלפי היהודים עד
העברתם לגטאות.
הקמת הגטאות – פולין
תנאי החיים ,קידוש החיים
הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות
(בריה"מ) והצטרפות ארהב
הקשר בין תחילת ההרג ההמוני
למלחמה בברה"מ
השלבים בפתרון הסופי
ועידת ואנזה
דרכי הלחימה של היהודים בזמן
ביצוע 'הפתרון הסופי' :המרד
בגטאות
לוחמים יהודים בצבאות בעלות
הברית יהודי
הלחימה של הפרטיזנים
היהודיים
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש
ליהודים בזמן ביצוע ה'פתרון
הסופי'

תקופה שלישית – המאבק על הקמת המדינה וראשית הדרך
נושאי הלימוד

נושאי הלימוד עליהם
לא תהינה שאלות
בבגרות תשפ"ג

נושאי הלימוד שיילמדו במסגרת
המיקוד

עמדת בריטניה וארה"ב
בשאלת הפליטים
העקורים ובשאלת
ארץ-ישראל

מלחמת העצמאות

מאבק הישוב היהודי בשלטונות המנדט
הבריטי :מאבק צבאי ,העפלה והתיישבות
העברת שאלת א"י לאו"ם
הדיון באו"ם והחלטת החלוקה
מלחמת העצמאות
ההכרזה על הקמת מדינת
ישראל

העליות בשנות החמישים
והשישים

העלייה בשנות החמישים והשישים
ארגון העליה ותהליך הקליטה של העולים .
(כולל ארועי ואדי סאליב)

תקופה רביעית – מדינת ישראל במזרח התיכון -סוגיות נבחרות
נושאי הלימוד

נושאי הלימוד שיילמדו במסגרת
המיקוד

נושאי הלימוד עליהם לא
תהינה שאלות בבגרות
תשפ"ג

עיצוב זיכרון השואה
מלחמות ישראל
גלי העלייה למדינת ישראל
בשלושים השנים האחרונות
של המאה ה20-

מלחמת ששת הימים /
מלחמת יום הכיפורים
ארצות מוצא ,סיבות לעלייה ,דרכי
ארגון העלייה ,תהליכי הקליטה וקשיי
העולים
המעבר מתפיסת כור ההיתוך לתפיסת
הרב תרבותיות
ישראל ויהדות התפוצות:
קשרים ויחסי גומלין

