


?איפה זה בכלל המזרח התיכון

"מי יתן ותזכו לחיות בזמנים מעניינים"
...(ויש הטוענים קללה)פתגם סיני עתיק 



:נפט
.ת"מעתודות הנפט העולמי נמצאות במזה65%

:מרכז דתי
:  מקומות וערים הקדושים לדתות המונותאיסטיות

.נצרות ואסלאם, יהדות

:גשר בין יבשות
.אירופה ואפריקה, אסיה: יבשות3מחבר בין 

:סכסוכים פנימיים
.ת מתיחות רבה וסכסוכים פנימיים"במזה

חשיבות המזרח התיכון



למעלה  
ממחצית

מתושבי  
הםאפריקה 

.מוסלמים

אחת  
מנשותיו של  

מחמדהנביא
הייתה

.יהודייה

הפלאפל
המצרי

למעשהעשוי
.מפול

!?הידעת





ירושלים 
אינה מוזכרת 

בקוראן  
אפילו פעם 

.אחת

80%-כ
מתושבי

תימן
.גתלועסים בסין יש יותר  

מוסלמים  
יהודיםמאשר

.בכל העולם

!?הידעת



עתידהווה  עבר  : המזרח התיכון

התמצאות במרחב  
האזורי

הבנת המציאות  
המזרח תיכונית

תחום דעת מאתגר
שילוב מבט אקטואלי  

ועומק היסטורי



1יחידה 
מבוא להכרת  

האסלאם
('כיתה י)

ֻמחמד וראשית  
האסלאם

עידן  
האימפריות

התפתחות דת  
האסלאם

2יחידה 
מדינות האזור

('כיתה יא)

מצרים

איראן

תורכיה

,  מושגי ירדן
סעודיה ומדינות  

המפרץ

3יחידה 
עבודת חקר

('יבכיתה )

עבודת חקר  
בנושא הקשור  

לעולם  
הערבים  
והאסלאם

4+5יחידות 
כיתות ומיעוטים  
וסוגיות נבחרות  
מעולם האסלאם

('יבכיתה )

?מהו מיעוט 

מיעוטים שפרשו  
מהאסלאם

יהדות  , נצרות
ואסלאם

מעמד ירושלים

ארגוני טרור

מיסטיקה  
מוסלמית

(40%-ל"יח2)019281שאלון בגרות 

'בחינה בכיתה יא

(60%-ל"יח3)019383שאלון בגרות 

'יבבחינה בכיתה 

ל"יח5תכנית לימודים 



. הכרת ההיסטוריה והתרבות המזרח תיכונית

.דיון בסוגיות אקטואליות

.הבנת מושגי יסוד המוזכרים בתקשורת

.פיתוח גישה המבוססת על מקורות מהימנים

.פיתוח סקרנות ושאילת שאלות

.הקניית מיומנויות חקר

מטרות





תהפכו למזרחנים



מבוא להכרת האסלאם

.הנביא מחמד וראשית האסלאם•

.ליפים וכיבושים'ח-עידן האימפריות•

ומצוות ' חדית, קוראן-התפתחות האסלאם•
סונים ושיעים, יסוד

?מה לומדים



?מה לומדים



מדינות האזור

סאדאת ומובארכ, הנשיאים נאצר-מצרים •

.האסלאמימשלטון השאה לשלטון -איראן •

.המדינה החילונית הראשונה-תורכיה •

.המפרץסעודיה ומדינות , ירדן-מושגים •

?מה לומדים



?מה לומדים



סוגיות נבחרות מעולם האסלאם

?מהו מיעוט •

,  דרוזים–מיעוטים שפרשו מהאסלאם •
.  עלאווים, בהאים

ת"נצרות ויהדות באסלאם ובמזה•

מעמד ירושלים באסלאם•

, חזבאללה, ס"חמא)ארגוני טרור •
(ש"דאע

המיסטיקה המוסלמית•

חקרהגשת עבודת 

?מה לומדים



?מה לומדים



באיראן
יותרמתקיימים

לשינויניתוחים
מין מאשר בכל  

אחרתמדינה
חוץ  )בעולם

(.מתאילנד

שגרירת  
בחריין  

ב  "בארה
הייתה  
.יהודיה

3-מלמעלה
אנשיםמיליון
במצריםחיים
.קברותבבתי

!?הידעת



בעבר ישראל  
ואיראן היו  

בקשרי ידידות  
.טובים

סוריה היא  
השיאנית  

במספר מגרשי  
הכדורגל  

.ת"במזה

בכל שנה 
מתקיים  
פסטיבל  

מוסיקה עולמי  
בשטחי  

חיזבאללה  
.בלבנון

!?הידעת



?יש סיורים

!בטח

קוראים וכותבים  
?הרבה

כן

צריך לדעת  
?ערבית

!לא

?איזה ראשי 

2ראשי 

כמה יחידות  
?בגרות

ל"יח5

שאלות נפוצות



.למתעניינים במזרח התיכון

למתעניינים באקטואליה של 
העולם  , המזרח התיכון

.המוסלמי והעולם כולו

למי שרוצה להגיע לתפקידים  
בעיתונות  , מעניינים במודיעין

.ובאקדמיה

.בקבוצה קטנה עם יחס אישי

.קוראים וכותבים

אקטואליה  , סרטונים, מצגות
.וסיורים

!אין צורך בערבית-בעברית

עבודת , מבחנים, עבודות הגשה
.חקר

?איך לומדים?למי זה מתאים



עולם  
הערבים  
והאסלאם

גיאוגרפיה

דתות

תהליכים 
עולמיים

פוליטיקה

היסטוריהדמוגרפיה

תרבות

כלכלה

אקטואליה

:ב אז אם אתה מתעניין 




