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  מבוא
   הספרעל 

ישראל  מדינתבתולדות  המרכזייםוהמאורעות הספר מתאר את האירועים 

. הפרקים 2000-ועד שנות ה על הקמת המדינה ההכרזהמלחמת העצמאות ומ

  : תקופות והן ארבעל את נושאי הלימוד השונים בחלוקה מביאיםבספר 

 והקמת המדינה מלחמת העצמאות
שאלת ארץ ישראל נמסרת ( תוכנית החלוקה של ארץ ישראל –פרק א  •

לאו"ם, ועדת חקירה של האו"ם מגיעה לא"י, החלטת החלוקה של 

 )האו"ם, התגובות על החלטת האו"ם

הערכות הצבאית של ( 1-השלב ה –מלחמת העצמאות  –פרק ב  •

התקפות הערבים בערים ערבים, היישוב היהודי, היערכות הצבאית של ה

המעורבות, המלחמה על הדרכים, תוכנית ד' והישגיה, מבצע נחשון, 

מבצע הראל, שיירת הדסה, הקמת המוסדות המדיניים, הלגיון הירדני 

  ).כובש את גוש עציון, ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

מדינות ערב פולשות ( 2-השלב ה –מלחמת העצמאות  –פרק ג  •

אל, הקמתו של צה"ל, פירוק הארגונים והשתלבותם בצה"ל, למדינת ישר

פרשת אלטלנה, מבצע דני, כיבוש הגליל התחתון, רצח ברנדוט, מבצע 

יואב, מבצע חירם, מבצע חורב, מבצע עובדה, הסכמי שביתת הנשק 

 ).וקביעת הגבולות בין ישראל לשכנותיה

 המזרח התיכוןשל  ההתגבשות המדינית
המזרח התיכון לאחר ( י של המזרח התיכוןהמבנה המדינ – דפרק  •

, 2-, המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם ה1-מלחמת העולם ה

המלחמה הקרה והמזרח התיכון, המאבק הבינגושי, המלחמה הקרה 

 ).והקמת המדינה, ההשפעה הסובייטית על מדינות ערב

ההעפלה של יהודי צפון ( הפעולות להצלת יהודי ארצות ערב – הפרק  •

ה, ישראל פועלת להצלת יהודי ארצות ערב, העליות החשאיות אפריק
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מארצות ערב, מחנות המעבר של העולים, הסכנות בהעלאת יהודי 

 ).ארצות ערב

מגמות בעולם הערבי, ( 60-וה 50-העולם הערבי בשנות ה – ופרק  •

 הרפובליקה של מצרים, ממלכת ירדן)
 ישראל נאבקת על ביטחונה 

המסתננים ( 50-ל ישראל בשנות הבעיות הביטחון ש – זפרק  •

מערערים את הביטחון, פעולות התגמול, מוקדי המתיחות עם מצרים, 

 ).מבצע קדש, פרשת כפר קאסם

בעיות הביטחון ( 60-המתח הביטחוני בישראל בשנות ה – חפרק  •

של אלי כוהן בסוריה,  ובגבול עם ירדן וסוריה, המוביל הארצי, פעילות

ה, הערכות הערבים למלחמה, מלחמת ששת המתיחות בין ישראל לסורי

הימים, ההשפעה של תוצאות המלחמה על ישראל והערבים, החלטה 

 ).של האו"ם, מלחמת ההתשה עם מצרים, המלחמה בגבול ירדן 242

השינוי במדיניות מצרים, ( 70-השאננות בישראל בשנות ה – טפרק  •

הכוחות,  שגיאת המודיעין הישראלי, מלחמת יום כיפור, הסכמי הפרדת

 ). חקירה ממלכתית (אגרנט) ועדת

המשא ומתן עם מצרים, ( התהליך המדיני בין ישראל למצרים –פרק י  •

השינוי ביחסים בין ישראל ומצרים, סאדאת מגיע לירושלים, חתימת 

  ).הסכם השלום בין ישראל למצרים

הקיפאון המדיני ( 90-וה 80-המזרח התיכון בשנות ה – אפרק י" •

, קריסת בריה"מ, הסכמי 90-התמורות המדיניות בשנות ה, 80-בשנות ה

אוסלו, הסכם קהיר, הסכם טאבה, ההתנגדות להסכמי אוסלו, הסכם 

 ).השלום בין ישראל לירדן, רצח רבין, הסכם וואי

 עלייה קליטה וחברה בישראל
בניית הריבונות ( 60-וה 50-בניין החברה ועליות שנות ה – ב"יפרק  •

, 50-מדינת ישראל, העלייה לישראל בשנות השל ישראל, האזרחות ב

 ).60-יה לישראל בשנות הייה, העלימדיניות קליטת העל
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תהליך הקליטה של ( קשיי קליטה וכלכלה והקיטוב החברתי – גפרק י" •

העולים, קשיי הכלכלה בישראל, המחלוקת על מדיניות הצנע, הקיטוב 

  .)החברתי והבעיה העדתית, אירועי ואדי סאליב

העלייה לאחר ( 90-וה 80-ה 70-עלייה וקליטה בשנות ה –ד פרק י" •

מלחמת ששת הימים, השינוי בארגון קליטת העלייה, בריה"מ מקשה על 

יציאת יהודים, השפעת מלחמת ששת הימים על יהדות בריה"מ, יציאת 

, 80-, עליית יהודי אתיופיה בשנות ה70-היהודים מבריה"מ בשנות ה

הקליטה של יהודי אתיופיה, עדת  מבצע משה, מבצע שלמה, קשיי

לאשמורה, פעולות המדינה לקליטת יהודי אתיופיה, עלייה וקליטה של הפ

  ).עולי חבר העמים

מדיניות כור היתוך, מערכת החינוך ( עיצוב החברה בישראל –פרק ט"ו  •

והמחאה החברתית, השטחים  והפערים החברתיים, תחושת הקיפוח

הלאומי, התמורות בתרבות באומנות והקיטוב החברתי, עיצוב הזיכרון 

  ).ובתקשורת

השילומים מגרמניה, פרשת ( עיצוב זיכרון השואה בישראל –פרק ט"ז  •

  ).קסטנר, משפט אייכמן, שמעון ויזנטל ופעילותו, משפט דמיאניוק

הזדהות יהדות התפוצות עם ( ישראל ויהדות התפוצות –פרק י"ז  •

  )., פרויקט תגליתישראל, המחלוקת בין יהדות התפוצות וישראל

  

  על המדריך למורה

  המדריך למורה נועד לאפשר לכם המורים: 

להרחיב את ההסבר בנושאים מסוימים שיש בספר באמצעות הסברים  •

  מפורטים המופיעים באתרים שונים באינטרנט. 

להמחיש את נושאי הלימוד בספר באמצעות צפייה בסרטוני המחשה  •

  שונים המופיעים באינטרנט. 

של חומר הלימוד בספר יחד עם הרחבה והמחשה של הנושאים השונים שילוב 

  יתרמו לתלמידים להבין טוב יותר את חומר הלימוד.
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 מלחמת העצמאות והקמת המדינה

   תוכנית החלוקה של ארץ ישראל – אפרק 
  הסבר מורחב – תוכנית החלוקה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%

97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94   

  
  סרטון – החלטת החלוקה של האו"ם

tps://www.youtube.com/watch?v=K5sPJVtOPiEht   

  

https://www.youtube.com/watch?v=nBHxEbJgzY4   

  
  סרטון – טרום הקמת המדינה

j6zfb5G4-om/watch?v=3Whttps://www.youtube.c   

  
  

  1-השלב ה –מלחמת העצמאות  – ב'פרק 
  סרטון –המלחמה בין היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=zdKPNMQW22w   

  

https://www.youtube.com/watch?v=D_wY5DAylLk&t=143s   

  
  סרטון –מבצע נחשון 

https://www.youtube.com/watch?v=TQZeJfo1Yc4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=04oBPkWqjjI   

  

  הסבר מורחב – תוכנית ד' והישגיה
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%93%27    
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   סרטון – מבצע הראל
R7nHLYIY-https://www.youtube.com/watch?v=sa   

  

https://www.youtube.com/watch?v=UN1e05qq0mA   

  

  סרטון – שיירת הדסה
https://www.youtube.com/watch?v=qz2pWp6Nl4s    

  
  סרטון – נפילת הרובע היהודי

https://www.youtube.com/watch?v=0caluDEjGWI   

  
  סרטון – נפילת גוש עציון

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

  

lC2g-https://www.youtube.com/watch?v=NIeK8c   

  
  סרטון – תרומתם של מתנדבי חוץ לארץ

https://www.youtube.com/watch?v=UIceU0aHaso   

  
  סרטון – ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

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

  

8-https://www.youtube.com/watch?v=owaXhFegm   

  
  

  2-השלב ה –מלחמת העצמאות  – ג'פרק 
  סרטון – ינת ישראלות ערב פולשות למדמדינ

https://www.youtube.com/watch?v=eoLEqN3npwI   

  

  סרטון – הקמתו של צה"ל
https://www.youtube.com/watch?v=2BxmISw33dQ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=gMr5Ht2cXvs   
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  סרטון – דרך בורמה
https://www.youtube.com/watch?v=4ZWGNCrI52   

  

  סרטון – פרשת אלטלנה
iQZOSV98-https://www.youtube.com/watch?v=BX   

  

https://www.youtube.com/watch?v=PT2H0LsSlCo   

  

https://www.youtube.com/watch?v=tG70G2HhEPY   

  

  סרטון – מבצע דני
https://www.youtube.com/watch?v=yF1M1A5zS1A&t=75s  

  

  סרטון – שליח האו"ם ברנדוט
7XHVtEhttps://www.youtube.com/watch?v=UDjqt   

  

  סרטון – מבצע יואב
https://www.youtube.com/watch?v=Zf0kotkA19E   

  

  סרטון –מבצע חורב 
https://www.youtube.com/watch?v=hv5qwCW1jj8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JJNopYq5B80   
  

  סרטון – מבצע עובדה
https://www.youtube.com/watch?v=bqqlbXrcKyc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=mW3buGzOifU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=FfMh46azsW4   

  

 סרטון – הסכמי שביתת הנשק בין ישראל לשכנותיה
rqmSUuE-https://www.youtube.com/watch?v=79v   

  

https://www.youtube.com/watch?v=d1zlnnTLcyE   
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 ההתגבשות המדינית של המזרח התיכון

  וןהמבנה המדיני של המזרח התיכ –פרק ד 
  סרטון – 1-זרח התיכון לאחר מלחמת העולם ההמ

https://www.youtube.com/watch?v=XXSvHyDS8aw&t=38s   

  

zhZkvbbHchttps://www.youtube.com/watch?v=ku   

  

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

  

g-https://www.youtube.com/watch?v=8WvNAH1YA   

  

  סרטון – 2-זרח התיכון לאחר מלחמת העולם ההמ
https://www.youtube.com/watch?v=v8ogkjer1HU   

  

gw-https://www.youtube.com/watch?v=LdsmZo_1   

  

  וןסרט – המלחמה הקרה והמאבק הבינגושי
https://www.youtube.com/watch?v=wVqziNV7dGY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=EPWcfB2UcEA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=2oYIk7ae8hI   

  

9Yf4--https://www.youtube.com/watch?v=X_apL   

  

tch?v=g3wpV0OoHRkhttps://www.youtube.com/wa   

  

  סרטון – המלחמה הקרה והמזרח התיכון
https://www.youtube.com/watch?v=veMFCFyOwFI   

  

 סרטון – ההשפעה הסובייטית על מדינות ערב
e.com/watch?v=ypY8fpU0vsMhttps://www.youtub   

  

9OL0cNYYI-https://www.youtube.com/watch?v=a   

  

https://www.youtube.com/watch?v=cPmYH2fPZZw   
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  להצלת יהודי ארצות ערבהפעולות  –פרק ה 
  סרטון – ההעפלה של יהודי צפון אפריקה

https://www.youtube.com/watch?v=c5lPWmZ9hno   

  

56Yx_103JAhttps://www.youtube.com/watch?v=H   

  

  סרטון – ראל פועלת להצלת יהודי ארצות ערביש
https://www.youtube.com/watch?v=sXxZz4iAfjI   

  

  סרטון – העליות החשאיות מארצות ערב
ZMZ5w-ttps://www.youtube.com/watch?v=8Upkfh   

  

https://www.youtube.com/watch?v=51Kf58PKK04   

  

Vaywc&t=577shttps://www.youtube.com/watch?v=g6RU5x   

  

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

  

18FM-https://www.youtube.com/watch?v=qOl8gu   

  

https://www.youtube.com/watch?v=DfDmmhSTzA8   

  

jMU&t=8s-https://www.youtube.com/watch?v=fFU9LZb   

  

ps://www.youtube.com/watch?v=RFag7peZaaEhtt   

  

  סרטון – מחנות המעבר של העולים
https://www.youtube.com/watch?v=fHJwg1rkrPA   
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   60-וה 50-העולם הערבי בשנות ה –פרק ו 
  הסבר מורחב – הרפובליקה של מצרים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D   

  

  סרטון – מעמדו של נאצר
https://www.youtube.com/watch?v=jKV8HT7eQeQ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wxv2d7Mp6vM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=NaJogPC9AC   

  

/watch?v=cCc1hD8SGeAhttps://www.youtube.com   

  

  סרטון – נאום נאצר אחרי מבצע קדש
https://www.youtube.com/watch?v=4Y2JzENkfqg   

  

  סרטון – ראיון עם נאצר לאחר מלחמת ששת הימים
GB4ig-ube.com/watch?v=SH69phttps://www.yout   

   

  
  

  הסבר מורחב –ממלכת ירדן 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F   

  
 סרטון – תולדות המלוכה בירדן

https://www.youtube.com/watch?v=2cvmFyD2fdk    

 

  סרטון – מלך ירדן נאומי חוסיין
https://www.youtube.com/watch?v=Z8HgSeQ28iY   

  
  



 מדריך למורה
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 ישראל נאבקת על ביטחונה

  50-בשנות ה בעיות הביטחון של ישראל –פרק ז 
  הסבר מורחב – המסתננים מערערים את הביטחון
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10856  

  
  סרטון – פעולות התגמול

.youtube.com/watch?v=Rxcd_qnDAP8https://www   

  

https://www.youtube.com/watch?v=FT5ArSMONPI   

  
  סרטון – מבצע קדש

2iwowhttps://www.youtube.com/watch?v=T2lc79   

  

 סרטון – פרשת כפר קאסם
https://www.youtube.com/watch?v=3UQmScO7YBs   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Iu7UFvG8AL4   

  
  

  60-הביטחוני בישראל בשנות ה המתח –פרק ח 
  סרטון – ת הביטחון בגבול עם ירדן וסוריהבעיו

https://www.youtube.com/watch?v=a4_bTYiKFic   

  

com/watch?v=ZbKHEwxfkj4https://www.youtube.   

  

  סרטון – ביל הארציהמו
https://www.youtube.com/watch?v=rDMICzR0G1A   

  
  סרטון – הן בסוריהפעילותו של אלי כ

ww.youtube.com/watch?v=sluzgNOHvv0https://w   

  

https://www.youtube.com/watch?v=z6LVU3yKzAk   
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 12          ספר       אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון – מלחמת ששת הימים
0-?v=c409kr1LUhttps://www.youtube.com/watch    

  

https://www.youtube.com/watch?v=TXcW66XMYxE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=nIdWk2q5bXs   

  

https://www.youtube.com/watch?v=6fKx56LgPbw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=KUKVrBvUh34   

  

w.youtube.com/watch?v=cv2xrtQtA2Ehttps://ww   

  

https://www.youtube.com/watch?v=3Wse8K4j5TI   

  

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=EFfOtYaV5lw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=9PVTGN6v5Xw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=0TYETcyy9LA   

  

  סרטון – תוצאות המלחמה והשפעותיה
https://www.youtube.com/watch?v=X4tBHiMk_7M   

  

  סרטון – וירדן סוריה מלחמת ההתשה עם מצרים
https://www.youtube.com/watch?v=4Y2JzENkfqg   

  

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

  

c-https://www.youtube.com/watch?v=xZyRvCS2D   

  

https://www.youtube.com/watch?v=6gZYvYcPeQs   

  

utube.com/watch?v=xkGh1rjryrEhttps://www.yo    
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 13          ספר       אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  70-השאננות בישראל בשנות ה –פרק ט 
  הסבר מורחב – השינוי במדיניות מצרים

95%D7%90%D7%A8_%D7%A1%D7%90%D7%9https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%

3%D7%90%D7%AA    

  
  סרטון – שגיאת המודיעין הישראלי

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

  

p8-w.youtube.com/watch?v=DgfvQevdhttps://ww   

  

CIUU8-https://www.youtube.com/watch?v=w3Dcw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=1paPemhKEPk   

  

https://www.youtube.com/watch?v=RJhGuDKyd0w   

  
  סרטון – מלחמת יום כיפור

https://www.youtube.com/watch?v=mqkqcKbqp38   

  

https://www.youtube.com/watch?v=E2nNA_J2efE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q0fZ6wjWe80   

  

  סרטון – הסכמי הפרדת הכוחות
https://www.youtube.com/watch?v=gN6SaiNfIA4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=LRBNXM5xZ2k&t=13s   

  

  סרטון – ועדת (אגרנט) חקירה ממלכתית
 https://www.youtube.com/watch?v=S3nkGqiqt38   

  

7E-https://www.youtube.com/watch?v=mNOMfzEG  
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  התהליך המדיני בין ישראל למצרים –פרק י 
  סרטון – המשא ומתן עם מצרים

KRuRi4&t=6s-https://www.youtube.com/watch?v=HxqF    

  

  סרטון – השינוי ביחסים בין ישראל ומצרים
https://www.youtube.com/watch?v=RgfiP1YTpCs   

  

  סרטון – ע לירושליםסאדאת מגי
https://www.youtube.com/watch?v=iNcKTnJElfE&spfreload=5   

  

  סרטון – חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים
KRuRi4-//www.youtube.com/watch?v=HxqFhttps:   

  
  

  90-וה 80-המזרח התיכון בשנות ה –פרק י"א 
  סרטון – 80-הקיפאון המדיני בשנות ה

https://www.youtube.com/watch?v=n9PwhwsscZQ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=F0qtndFlaYc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=bYg2SbnfZQM   

  

.com/watch?v=qgTqgEIHVLAhttps://www.youtube   

  

  סרטון – 90-התמורות המדיניות בשנות ה
https://www.youtube.com/watch?v=N7lxXFiGDbQ   

  

ch?v=e176ItE3arohttps://www.youtube.com/wat   

  

https://www.youtube.com/watch?v=DMmvz7sJAMs   

  

https://www.youtube.com/watch?v=kr9Izd_g588    
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 15          ספר       אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון – קריסת בריה"מ
n8UoSl0-https://www.youtube.com/watch?v=jgg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=zXRD_7i0Sh8    

  

  סרטון – הסכמי אוסלו
https://www.youtube.com/watch?v=QSq_iKol9ig   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jk7JQxTDhdM   

  

w.youtube.com/watch?v=p9IPvqhWiSshttps://ww    

  

https://www.youtube.com/watch?v=tws9O3NhZh8   

  

  סרטון – על ישראל והפלסטינים הסכמי אוסלו לש ההשפעה
ipk-ps://www.youtube.com/watch?v=1Y9y2Rvhtt    

  

  סרטון – הסכם השלום בין ישראל לירדן
https://www.youtube.com/watch?v=9elC9W7MVSk   

  

.youtube.com/watch?v=0LuTxffG2Echttps://www   

  

  סרטון – ביקור המלך חוסיין בישראל
https://www.youtube.com/watch?v=5M_BbFSpMY4   

  

  סרטון – רביןראש הממשלה יצחק רצח 
https://www.youtube.com/watch?v=9MTx8O_1hzU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=LGq8wiwuwuI   

  

iE656Mhs8shttps://www.youtube.com/watch?v=5    
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 16          ספר       אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

 עלייה קליטה וחברה בישראל

  60-וה 50-בניין החברה ועליות שנות ה –פרק י"ב 
  סרטון – אזרחות במדינת ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=JpmPq7Rs13I&t=38s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=lgmQLWLiT5I&t=53s   

  

  סרטון – 60-וה 50-העלייה לישראל בשנות ה
https://www.youtube.com/watch?v=ZJnIlR_gVgM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=k6Nu6ljY29w   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ApP2FuY1TjM   

  

ZMZ5w-ttps://www.youtube.com/watch?v=8Upkfh   

  

c-https://www.youtube.com/watch?v=rkPoBMN8p   

  

  סרטון – יהימדיניות קליטת העל
ube.com/watch?v=sYrHDNUY3PQhttps://www.yout   

  

  

  
  קשיי קליטה וכלכלה והקיטוב החברתי –פרק י"ג 

  סרטון – תהליך הקליטה של העולים
https://www.youtube.com/watch?v=J0nsKLiltEY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHpozHoex8   

  

6yIV0-https://www.youtube.com/watch?v=KPaJ6   

  

h?v=VI6cr_bNIB0https://www.youtube.com/watc   
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 17          ספר       אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון – ותקופת הצנע בישראלקשיי הכלכלה 
https://www.youtube.com/watch?v=q9904zkA21c   

  

bBfNl65mnCUhttps://www.youtube.com/watch?v=   

  
  סרטון – אירועי ואדי סאליבוהקיטוב החברתי 

https://www.youtube.com/watch?v=vM1_aJ3etRg   

  

CTHxnJ_0https://www.youtube.com/watch?v=Sq6   

  

https://www.youtube.com/watch?v=4iBhjjaBtrw   

  

  
  

  90-וה 80-ה 70-עלייה וקליטה בשנות ה –פרק י"ד 
  סרטון – השינוי בארגון קליטת העלייה

s2Y-https://www.youtube.com/watch?v=O3jQv89   

  

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

  

  סרטון – 70-יאת היהודים מבריה"מ בשנות היצ
https://www.youtube.com/watch?v=FariRNmNJ7g   

  

https://www.youtube.com/watch?v=K091xZIYu5s   

  

  סרטון – 80-עליית יהודי אתיופיה בשנות ה
://www.youtube.com/watch?v=ZXl6eGkLJHghttps   

  

  מבצע משה
https://www.youtube.com/watch?v=TEfw9cv7WwM   

  

V2Mhttps://www.youtube.com/watch?v=B7LyyR1Y   
  

  מבצע שלמה
https://www.youtube.com/watch?v=1YWXNrnDPw4   
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 18          ספר       אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון – קשיי הקליטה של יהודי אתיופיה
33L0Ihttps://www.youtube.com/watch?v=GbY8IU   

  

  סרטון – עדת הפלאשמורה
https://www.youtube.com/watch?v=NivTNnVLumA    

  

  סרטון – עלייה וקליטה של עולי חבר העמים
com/watch?v=KVpRkBs7Upwhttps://www.youtube.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Tjos7oKhY4Q   

  
  

  עיצוב החברה בישראל –פרק ט"ו 
  סרטון – מדיניות כור היתוך

www.youtube.com/watch?v=50BWwBmozPghttps://   

  

  סרטון – תחושת הקיפוח והמחאה החברתית
https://www.youtube.com/watch?v=WEwEBbYb8Zg   

  

ube.com/watch?v=kA92Oeu_DeQhttps://www.yout   

  

  סרטון – טחים והקיטוב החברתיהש
https://www.youtube.com/watch?v=PFnBIczkArY   

  

v=QR2ybP6BAPIhttps://www.youtube.com/watch?   

  

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=nO0kZCVZXvM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=_4vzv4zPvoM   
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 19          ספר       אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון – עיצוב הזיכרון הלאומי
https://www.youtube.com/watch?v=RvaIc2edqJs   

  

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ne_j9Uw9gPs   

  

tch?v=gBX9vugho88https://www.youtube.com/wa   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jsf7RLHZ3eU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JI3mnqXAik8   

  

  
  

  ן השואה בישראלעיצוב זיכרו –פרק ט"ז 
  סרטון – השילומים מגרמניה

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

  

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

  

  סרטון – ת קסטנרפרש
https://www.youtube.com/watch?v=z65GmTzJYyk   

  

2Qo-https://www.youtube.com/watch?v=IwfpROs   

  

  סרטון – משפט אייכמן
zcGQweKtrs-https://www.youtube.com/watch?v=   

  

https://www.youtube.com/watch?v=g4ESDkq_Q2w   

  

https://www.youtube.com/watch?v=QGv9fymvBGU   

  

hELk-https://www.youtube.com/watch?v=2eotzb   

  

FVH_EYhttps://www.youtube.com/watch?v=3RdWo   
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 20          ספר       אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון – שמעון ויזנטל ופעילותו
https://www.youtube.com/watch?v=KQ8RQV0Loh8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=NiUah5QyEUw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=deNe4KKgOhU   

  

  סרטון – משפט דמיאניוק
https://www.youtube.com/watch?v=YqBBVwasco0   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZnGORLuUmoM&t=780s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=hguv_Utws7Y   

  

https://www.youtube.com/watch?v=z4xZv3FL2c4   

  

  
  ישראל ויהדות התפוצות –פרק י"ז 

  סרטון – ויהדות התפוצות ישראל
https://www.youtube.com/watch?v=d08xWwSWKQ4   

  

  סרטון – חלוקת בין יהדות התפוצות וישראלהמ
AVcJlSsKoM-https://www.youtube.com/watch?v=   

  

https://www.youtube.com/watch?v=5d5M9McJZMI&t=130s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=km6EZtLgrQY   

  

  סרטון – פרויקט תגלית
https://www.youtube.com/watch?v=uE7Ty5p1II4   

  

KosYbL0O38-https://www.youtube.com/watch?v=   

  

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

  


