
 

 

 שלום עם מצריםההסכם 

 מערך שיעור

 מידע למורים

תיאור קצר של 

 השיעור

 

בהיסטוריה של מדינת ישראל  הסכם השלום עם מצרים היה אירוע מכונן

עקובות מדם  שנות לחימה 30-כחתימת ההסכם הביאה לסיום  .הצעירה

את  ,פשרה את התחלת המגעים בין ישראל לשכנותיה האחרותיוא

  הסכמי אוסלו.את חתימת הסכם השלום עם ירדן ו

בשיעור ייחשפו התלמידים לתהליכים ולמורכבות שבתהליך חתימת 

. באמצעות קריקטורות, כתבות ותמונות ינתחו ותיופעוהשהסכם השלום 

 ההסכם ולאחריו.התלמידים את מהלך האירועים שקדמו לחתימת 

 ההסכם דיון במליאה עלבהפעילות נסכם ביצירת ציר זמן משותף ואת 

 .והמשמעות שלו

 קהל יעד

ונושא בתכנית 

 הלימודים

 ו'–כיתות ה'

 שנה למדינת ישראל 70נושא שנתי: 

פריטי מקור 

שהשיעור 

 מתבסס עליהם

  ,"1977בנובמבר  20כתבה על ביקור סאדאת בישראל, "דבר 

  ,1979הכנסת מצביעה בעד חתימת הסכם שלום עם מצרים 

 1980קהיר, -טיסת בכורה תל אביב 

 א”צעדת ארץ ישראל בחבל ימית, תשמ 

 1982בר", קריקטורה המבקרת את מתנגדי הנסיגה מסיני, "ד 

 15,000  ,1982”, דבר”הפגינו בירושלים נגד הנסיגה מסיני 

 שיעורים 2 אורך הפעילות

חומר רקע 

 למורה 

  של ארכיון המדינה לרגל יום השנה המיוחד פרסום  : שלוםעושים-

 .לחתימה על הסכם השלום עם מצרים 35

 חתימת הסכם השלום עם מצרים באתר מט"ח 

  :דעת הקהל על הסכם השלום בין ישראל למצריםמבט היסטורי  

ציוד והכנות 

 מוקדמות

 מקרןמחשב ו  

 במייל יש לשלוח לתלמידים את דפי העבודה המצורפים : עבודה דפי

 להעלותם לפורום הכיתתיאו 

 כיתת מחשבים לעבודה בקבוצות 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDUSP4223&SearchUrl=http%3a%2f%2fmerhav.nli.org.il%3a80%2fprimo_library%2flibweb%2faction%2fsearch.do%3fct%3dfacet%26dscnt%3d2%26ct%3dsearch%26mode%3dBasic%26dum%3dtrue%26vl(freeText0)%3d%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D%26fn%3dsearch%26vid%3dNLI_EDU%26_ga%3d2.31954558.1514489788.1518271195-823262692.1512301163%26indx%3d17
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP4975&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%25D7%25A1%25D7%2590%25D7%2593%25D7%2590%25D7%25AA%26indx%3D11%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26bulkSize%3D10
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700353767&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D%26indx%3D21%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26bulkSize%3D10
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP4916&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2599%26query%3Dfacet_local5%2Cexact%2C%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2598%20%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26indx%3D1%26bulkSize%3D10
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP4873&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D%26indx%3D31%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26bulkSize%3D10
http://contentviewer.adobe.com/s/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/14ff66d7-eb01-5a5a-b8bf-6be9c85f3c01/Camp%20David/cover.html
http://lib.cet.ac.il/Pages/printitem.asp?item=6863
http://lib.cet.ac.il/Pages/printitem.asp?item=6863
https://www.idi.org.il/articles/8609


 

 

 מצורפים עבודה דפי חמישה  קבצים נוספים

  מפות מדינת ישראל: 

o  מקור:  (.1949) : מפת ישראל לאחר מלחמת העצמאות1מפה

 פדיהיויק

o (.1967) : מפת ישראל לאחר מלחמת יום הכיפורים2 מפה 

 מקור: מט"ח

o (.1982) : מפת ישראל לאחר הסכם השלום עם מצרים3 מפה 

 מקור: מט"ח

 

 מהלך השיעור

  מהלך ההוראה

 ואורך משוער 

 הפעילותתיאור 

  פתיחה במליאה

 חשיפה לנושא

 דקות 15

על "טיסת בכורה תל -כרזת אלכיתה את ההקרינו על לוח מבעוד מועד 

דרך אתר  להגדיל ולהקטיןוהסתירו את הכתוב למטה )ניתן  קהיר"-אביב

-לשמור את התמונה מראש ולחתוך אותה בהספרייה הלאומית או 

WORD.)  

 

. ניתן לעשות זאת על ידי של הכרזהקצר ניתוח בפתיחת השיעור נערוך 

 . שאלות לדיון:שמש אסוציאציות מסביב לכרזה המוקרנת על הלוח

 שפות? לובאימה הכיתוב המופיע על המטוס?  .1

את המטוס? מה היא שם חברת התעופה שמפעילה מה  .2

 מסמלת?

 אילו דגלים מעטרים את המטוס? מדוע? .3

 מה מטרת הכרזה? לדעתכם, מאיזה שנה הכרזה? .4

 

בפניהם את והציגו כעת, חשפו בפני התלמידים את הכרזה במלואה 

נחתם הסכם השלום בין ישראל  1979מרס חודש ב :נושא השיעור

ים בין שתי למצרים. הסכם זה הביא לסיום המלחמות ושפיכות הדמ

 :התלמידיםאת שאלו  .1948-שליוו אותן מאז קום המדינה ב ,המדינות

 קדמו לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים מלחמות  לואי

 עם מצרים?

  על הסכם השלום ידוע לכםמה ? 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA#/media/File:Independencewarmap.JPG
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9561
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9562
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700353767&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D%26indx%3D21%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26bulkSize%3D10
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700353767&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D%26indx%3D21%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26bulkSize%3D10


 

 

  מהלך ההוראה

 ואורך משוער 

 הפעילותתיאור 

 היה צורך בהסכם שלום?  מדוע 

 

את  פשריהשלום בין המדינות אהסכם מהכרזה אנחנו לומדים כי 

בין השאר,  ,וכלל ,כינונם של יחסים דיפלומטיים בין שתי המדינות

 . השקת קו טיסות ישיר בין ישראל למצרים

קשרי מסחר  וכוננו בהסכם נקבע קו גבול חדש בין ישראל למצרים

הלאומית  הופצה על ידי חברת התעופהזו כרזה ותיירות בין המדינות. 

, כורה בין תל אביב לקהירעל, המפרסמת את טיסת הב-אל של ישראל,

 .בירת מצרים

עוד לפני קום המדינה  ישראל ומצרים נלחמו זו בזולתלמידים כי  ספרו

במבצע קדש, במלחמת ששת ולאחר קום המדינה במלחמת העצמאות, 

 הימים, במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים. 

 

 :התלמידיםוזהו עם  1949בשנת  מפת ארץ ישראלהקרינו את 

 בו נמצא בית הספרשישוב ימיקום ה 

 המדינות השכנות לישראל 

  הגבולקו 

 

 :תלמידיםשאלו את ה

   המפה הנוכחית של מדינת ישראל?  וזהאם 

  אתהזשנה המפה  ומאיז יכול לשערהאם מישהו? 

 

בה שמפת ארץ ישראל לאחר מלחמת העצמאות, מלחמה זו : הסבירו

לאחר היהודי בארץ ישוב יהמצרים את ובראשן צבאות ערב תקפו 

הקמת מדינה יהודית אישור תכנית החלוקה ע"י האו"ם, שמשמעותה 

הקו  –. קו הגבול שרואים במפה הוא קו הפסקת האש בארץ ישראל

 הירוק.

 

ושאלו  מפת ארץ ישראל לאחר מלחמת יום הכיפוריםהקרינו את כעת, 

 את הילדים:

 ?מה רואים במפה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA#/media/File:Independencewarmap.JPG
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9561


 

 

  מהלך ההוראה

 ואורך משוער 

 הפעילותתיאור 

 ?מהם השטחים הירוקים 

 מלחמה נכבשו השטחים האלה ובאיז? 

 

ישראל לבין מדינת בין  פרצה מלחמת ששת הימים 1967ביוני  5-פרטו: ב

אש בין הפסקת . לאחר כשישה ימי לחימה הושגה מצרים, ירדן וסוריה

, הצעירה ניצחון אדיר למדינת ישראלהמלחמה הסתיימה בהצדדים. 

 רצועת עזה )סוריה( , רמת הגולן)מצרים( י האי סיניחצאשר כבשה את 

. בכך שילשה מדינת ישראל )ירדן( וירושלים הגדה המערבית, )מצרים(

שובים יבשנים שלאחר המלחמה הקימה ישראל עשרות י את גודלה.

 .בשטחים שכבשה

 

 .פרצה מלחמת יום הכיפורים ,1973מכן, באוקטובר  שנים לאחרשש 

מדינות ערב בראשות  יתשל קואליצי התקפת פתעב הפרצ מלחמה זו

ישראל על השליטה שמרה מצרים וסוריה. בסופה של המלחמה 

הייתה בין הגורמים העיקריים המלחמה . ואולם כבשהשבשטחים 

 את הדרך להסכם השלום בין ישראל למצרים. שסללו

 הקרנת הסרט 

 דקות 5

 (04:35–01:40)  | עושים שלום Making Peace סרט:

 .סרטון על תהליך חתימת הסכם השלוםאת הלכיתה  הקרינו

מפתח בחתימת דמויות ואירועי באמצעות הסרטון נציג לתלמידים 

הקרנת הסרטון תעזור לתלמידים להתמודד  הסכם השלום עם מצרים.

בזמן הצפייה  חשוב תיווך של מידע נוסףעל כן  ,עם דפי העבודה

 בסרטון:

 

 למורה: 

לאחר מלחמת יום הכיפורים נחתמו כמה הסכמים בין המדינות 

החשוב ות. ובהם הסכם הפסקת אש והסכם הפרדת כוח ,הלוחמות

בין ראש הממשלה  1975שבהסכמים היה הסכם הביניים שנחתם בשנת 

סאדאת, ובו התחייבו מנהיגי שתי  יצחק רבין ובין נשיא מצרים אנואר

המדינות ליישב את הסכסוך בין המדינות בדרכי שלום. ואולם חילוקי 

דעות בנושאים שונים ובעיקר בנושא הנסיגה של ישראל מהשטחים 

שכבשה במלחמת ששת הימים והתנגדות חברי כנסת לנסיגה מסיני 

 שלום.חתימה על הסכם עיכבו את ההתקדמות לקראת 

https://www.youtube.com/watch?v=u4yZXrdzBfE


 

 

  מהלך ההוראה

 ואורך משוער 

 הפעילותתיאור 

ביקורו עי המפתח בהתנעת תהליך השלום עם מצרים היה אחד מאירו

. חשוב לציין בפני ישראלמדינת של נשיא מצרים אנואר סאדאת ב

אירוע יוצא דופן. היו התלמידים כי ביקורו של סאדאת ונאומו בכנסת 

בקיומה של נלחמה שלושים שנה שכסאדאת, מנהיג של מדינת אויב 

בישראל, ובכך, קר מבון שהיה למנהיג הערבי הראש מדינת ישראל,

 .כיר בקיומה של מדינת ישראלמ ,בעצם

ולאחר מכן את נאומו של  ,בסרטון רואים את נאומו של סאדאת בכנסת

 ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין.

ומאותו רגע  ,פריצת דרך במגעים בין ישראל למצריםהיווה הביקור 

 הדיונים נערכו. בין הצדדים כשנה וחצישנמשכו  סבבי דיוניםהחלו 

השלום  לתהליך שנתנה את חסותה ,בישראל, במצרים ובארצות הברית

 .בראשות הנשיא ג'ימי קרטר

החלה בכנסת ההצבעה על אישור הנוסח הסופי של  1979במרס  20-ב

שעות, ובסופם אישרה  28הסכם השלום עם מצרים. הדיונים נמשכו 

חברי  18-בו, וחברי כנסת תמכו  95הכנסת את ההסכם ברוב קולות. 

 כנסת התנגדו.

 

 להסכם השלום, חשוב להסביר לתלמידים כי היו לא מעט מתנגדים

. רבבות הפגינו נגד ציבור הישראליקרב העורר מחלוקות רבות בוהוא 

. לא כולם בכנסת ובעם האמינו כי האחרילוגם חתימתו ההסכם לפני 

תקדים ווה יההסכם ה ,ויתרה מכך ,יש לבטוח בכוונותיה של מצרים

 4,300-פינוי כ :על שטחים תמורת שלוםמוותרת ישראל פיו  עלש

  ישובים יהודיים שהקימה המדינה בסיני. 19-תושבים מ

 

ראשי המדינות בפרס נובל זכו בעקבות המגעים בין ישראל למצרים 

 ם מטעם ממשלת שבדיה.ולשל

 

נחתם הסכם השלום בין  , על מדשאות הבית הלבן,1979במרס  26-ב

 . ישראל למצאים

 עבודה בקבוצות

 דפי עבודה

 דקות 15

. מומלץ לחלק עבודהדף תקבל קבוצות, כל קבוצה  5-נחלק את הכיתה ל

יש לאפשר  של התלמידים. םיכולתלבהתאמה דפי העבודה את 

דף העבודה מול מחשב או להדפיס את פריט המקור בלתלמידים לעבוד 



 

 

  מהלך ההוראה

 ואורך משוער 

 הפעילותתיאור 

 דף העבודה.  לענוסף אותו  ולתת להם מראש

פעילות במליאה 

 דקות 20 –ודיון 

השנים של פריטי המקור  ובוציר זמן על הלוח  נצייר, למליאהחזרה ב

 .1982, 1981, 1979, 1977מדפי העבודה: 

 

 : פעילות

ידביק את פריט המקור על  יכתוב את שם הפריט או נציג מכל קבוצה

המקור לכל  על פריטיספר בקצרה  השאלות המנחות באמצעותו הלוח

 הכיתה.

 

את מהלך האירועים  ולסכםמהתלמידים להסתכל על ציר הזמן  בקשו

 :לפנינו מתבטאיםכפי שהם 

 ביקור סאדאת בישראל. 

  משא ומתן בין הצדדיםשיחות. 

 הצבעה בכנסת בעד חתימת הסכם השלום. 

 .פינוי סיני 

 

 :לדיון מנחותשאלות 

 יוצא דופן למה הגעתו של סאדאת למדינת ישראל הייתה אירוע? 

 מי מושפע ממנו? ?מי המשתתפים בתהליך 

 ?מה אפשר ללמוד מציר הזמן על אורך התהליך ומורכבותו 

  מה המחיר שגבה תהליך השלום מישראל? האם ידוע לכם על מחיר

 נדרשה ישראל לשלם כחלק מחתימה על הסכם שלום?שדומה 

  ,כם השלום?איזה מחיר שילמה מצרים על הסלדעתכם 

 

חשוב לציין בפני התלמידים את המחיר הפוליטי בשלב זה, : הערה

שילמה מצרים בעקבות המגעים וחתימת הסכם השלום: ניתוק ש

 ההיחסים עם מדינות ערב וסילוקה מהליגה הערבית, התקררות יחסי

ה"מ לעומת סיוע כלכלי והתקרבות לארה"ב וההתנקשות יעם בר

 .1981בשנת הג'יהאד האסלאמי ארגון באנואר סאדאת על ידי 

 

   .מפת ארץ ישראל לאחר פינוי סיניהקרינו את כעת, 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9562


 

 

  מהלך ההוראה

 ואורך משוער 

 הפעילותתיאור 

 נסכם:

 הלוושהוא תהליך מורכב,  השלום תהליך ,שראינו בציר הזמןכפי 

מאירוע החתימה  אירועים דרמתיים ומשמעותיים לא פחותבמהלכים וב

פינוי ההתיישבות הישראלית בסיני, ת אויב, ומדינבין  מגעים: עצמו

 הסכם מבית ועוד.לההתנגדות 

 

הסכם השלום עם מצרים את התחלת פשר יכעשר שנים מאוחר יותר א

בין ו )הרשות הפלסטינית, הסכמי אוסלו( המגעים בין ישראל לאש"ף

לכדי אלו מגעים בתחילת שנות התשעים הבשילו ירדן. ישראל לממלכת 

 .ירדןהסכם השלום עם  תימתח

 

 נרשום סימן שאלה. או  ונדביק 2018נמתח קו ארוך בקצה ציר הזמן עד 

 שאלו את התלמידים:

 ?האם אתם מכירים מישהו שביקר לאחרונה במצרים 

 ?איך לדעתכם נראה השלום בין המדינות כיום 

 

קשרי לתקווה לחיים משותפים ו הסכם השלום עם מצרים יצרהסבירו: 

והיחסים בין  ,תקוות אלו לא התממשותרבות ומסחר בין המדינות. 

 , בעיקרמקצועייםיחסים : כלומר, המדינות נחשבים יחסים קרים

התקשורת והפרלמנט המצרי עוינים את  ;טחונייב-במישור הדיפלומטי

עם על כל קשר עם ישראל ומוחלט  כמעטוישנו חרם  ,מדינת ישראל

ואקדמיה שידברו לטובת ישראל או יבקשו אנשי תרבות ; ישראלים

 ב יוחרמו ואף יסתכנו במעצר.ולבקר בה לר

ישנה תיירות ישראלית למצרים ובעיקר לסיני, אך תיירות, בתחום ה

 .אינה קיימתתיירות מצרית לישראל כמעט 

 

וישנם  ,נתפס כהסכם שלום "חם"ירדן הסכם השלום עם  ,לעומת זאת

גם במקרה  ,תוח בין המדינות. עם זאתקשרי מסחר, תיירות, מחקר ופי

רבות את הסכם השלום עם  יםהפרלמנט והתקשורת הירדנית תוקפ ,דנן

 ישראל ואת מדיניותה של ישראל.

 


