
 

 

 ארוכה הדרך לשלום

 מערך שיעור

 יםלמור מידע

 קצר תיאור

 השיעור של

 

פריט המתאר את : ה הלאומיתיהספריבשיעור נחקור שני פריטי מקור מאוסף 

הצלחת המשא הכמיהה לשלום עם מצרים דרך תפילה מיוחדת אשר חוברה לצורך 

הנסיגה  –מולו פריט המתאר את ההתנגדות למחיר השלום , וומתן בין המנהיגים

ת תהליך השלום עם מצרים, את הנימוקים של אמסיני. דרך הפריטים נחקור 

 ואת מה שקרה בסופו של דבר.  לו, המתנגדיםשל ושלום  בהסכם המצדדים

 יעד קהל

ונושא 

בתכנית 

 הלימודים

 הבינייםתלמידי חטיבת 

 שנה למדינת ישראל  70נושא שנתי: 

  

 

 מקור פריטי

 שהשיעור

 מתבסס

 עליהם

 1977, דבר, תפילה להצלחת המשא ומתן לשלום 

 15,000 1982, דבר הפגינו בירושלים נגד הנסיגה מסיני 

 

 אורך

 הפעילות

 שיעורים 2–1

 רקע חומר

  למורה
  אתר מט"ח  ,השלום עם מצרים חתימת חוזהטקס  

 אתר הכנסת חוזה השלום עם מצרים , 

 ת יאנציקלופדי סיני, פינויYNET 

 והכנות ציוד

 מוקדמות
 אמצעי הקרנה 

  תלמידיםשני מחשב לכל 

  ונשלח לתלמידים  הסכם השלום עם מצריםנעתיק את מצגת הגוגל המצורפת

 :עותק פתוח לעריכה

 צור עותק <-קובץפתחו את הקישור, לחצו על  .1

 < קבל לינק שניתן לשתף-שתףלחצו על  .2

 כל אחד עם לינק יכול לערוךשנו בהגדרות:  .3

 ושלחו לתלמידיםהקישור העתיקו את  .4

 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP4821&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%25D7%2594%25D7%25
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP4821&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%25D7%2594%25D7%25
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700430251&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%25D7%2594%25D7
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=6863
https://www.knesset.gov.il/process/docs/egypt.htm
https://www.knesset.gov.il/process/docs/egypt.htm
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14204-MTQyMDRfMTI1MDYxNDI2XzE0ODY4MzYwMAeqeq-FreeYaan,00.html
https://docs.google.com/presentation/d/1-btsIxubLunlID-2S_8tQikS75W3bu6mPtUu8gRWPww/edit?usp=sharing
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 השיעור.את נחלק את הכיתה לזוגות. נשלח לכל זוג קישור למצגת המלווה  פעילות פתיחה

הסבר בהכנות ראו ה )יכאת המצגת יש להעביר לתלמידים כקובץ פתוח לער

  .מקדימות(

.  RANDOM NAMEהכליבאמצעות  הגרלהלצורך בחירת הפריט, כל זוג יערוך 

 הקישור להגרלה מופיע בעמוד השני של המצגת.  

 בזוגותעבודה 

 וסיכום במליאה

   .במחברת המופיעות בובמצגת ויענה על השאלות לגביו כל זוג יכנס לשקף הרלוונטי 

, לרשום את שמות להוסיף שקף בסוף המצגתניתן לבקש מכל זוג  ,לחלופין

 . על השאלות בשקף זהולענות  התלמידים בראש השקף,

 

 עבור כל פריט:נסכם במליאה, 

 פריט?מה העמדה המוצגת ב 

  התומכים בעמדתומה הנימוקים שלו? 

  עמדתואיך הוא מנסה לקדם את ? 

השוואה בין 

 – הפריטים

עבודה 

בקבוצות 

 וסיכום במליאה

 את הטבלהבמחברות , ויחד ימלאו הנגדיכל זוג יתחבר לזוג שעבד על הפריט 

 השוואה בין הפריטים.ובה במצגת,   5המופיעה בשקף מס' משווה ה

 

 . את עבודתן יציגו במליאהשקבוצות  ם או שלושישתינבקש מ

 לאחר מכן, נדון:

 ?מה אנחנו יכולים ללמוד על משך הזמן  מה הפרש השנים בין הפריטים

 לקדם את תהליך השלום?  נדרש כדיש

  תהליך שלום?מה הרגישו המתנגדים והמתפללים כלפי 

 ?מה הערך המרכזי שהוביל כל קבוצה 

 ?הסבירו. האם ניתן לקבוע איזה ערך חשוב יותר 

הסיפור 

  סטורייהה

מונד על  שהפיקו תלמידי מגמת תקשורת בתל שושנים עצובותהסרט  נקרין את

(, ואת הסיכום של 3:40עד  0.40 :אלומומלץ להקרין דקות משפחה שפונתה מימית, )

של החינוכית מדקה  'תריץ אחורה'או  שנה לאחר חתימת ההסכם 35, מהדורת מבט

 .ועד הסוף  13:30

 

 נספר:

שהוביל לבסוף לחתימה על  ,החל מו"מ מדיני בין מצרים לישראל 70-בשלהי שנות ה

באחד מסעיפי ההסכם נקבע כי על מדינת ישראל . 1978 שנתב הסכמי קמפ דיוויד

)שנכבש ע"י מדינת ישראל  לפנות את כל חייליה ואזרחיה מתחומי חצי האי סיני

https://www.classtools.net/random-name-picker/45_CaSBmM
https://www.youtube.com/watch?v=7sFnlpgC9xU
https://www.youtube.com/watch?v=RbWEV-0QGr0
https://www.youtube.com/watch?v=RbWEV-0QGr0
https://www.youtube.com/watch?v=HxqF-KRuRi4
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עם חתימת ההסכם, ניהלו ד ייחוובעוד במהלך המו"מ, . במלחמת ששת הימים(

פינוי  .תושביו הישראלים של חצי האי סיני מאבק ציבורי נגד פינוי היישובים

בה פינתה מדינת ישראל שם בסיני היה הפעם הראשונה ישובים הישראלייהי

 ,פינוי העיר ימיתד ייחוב ,יישובים במסגרת הסכם מדיני. פרשת פינוי היישובים

זאת ונרשמה כאחת הפרשות הרגישות ומעוררות המחלוקת בהיסטוריה הישראלית, 

 ולמרות זכה לה מצרים הסכם השלום עםשההסכמה הלאומית הנרחבת  למרות

  .מרבית התושבים התפנו ללא עימות אלים עם הכוחות המפניםשהעובדה 

ומטיים בין כלומר, ישנם יחסים דיפל כיום היחסים עם מצרים מוגדרים כ'שלום קר'.

המדינות, אך שיתוף הפעולה הוא מינימלי וכולל בעיקר אינטרסים ביטחוניים 

רועי ימשתפות פעולה בא אינןפומבי. המדינות בלא שומסחריים, ורובו נעשה 

   .תרבות, ספורט, חגיגות הדדיות וכו'

אשר מבטא את התהליך יצירתי תכין שקף ו ,תוסיף שקף בסוף המצגת כל קבוצה סיכום

 המורכב בדרך לשלום עם מצרים. 

 לא לדרוס את השקפים של הקבוצות האחרות. שיש להזהיר את התלמידים 

ויזיה וניתן להשתמש בתמונות, קריקטורות, ציורים, כרזת הפגנה, תפילה, מסך טל

 דמיוני, עמוד דמיוני באינטרנט או בעיתון ועוד. 

 צוב השקף: בעת עי להתייחסותשאלות מנחות 

 תה השאיפה של ישראל?ימה הי 

 של שאיפה זו מה היה המחיר? 

  היה נתון העם דילמהבאיזו? 

 ?מה קרה בסופו של דבר 

בפני הכיתה או לשלוח למורה על מנת את המצגות ניתן לבקש מהתלמידים להציג 

 שישמשו כפריט להערכה חלופית. 

 


