
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:

 .השאלון לפתרון הצעה בגדר הן כאן המוצגות התשובות. 1

 .לחלק מהשאלות, כאן מוזכרות שאינן, נוספות תשובות תיתכנה. 2

 . חלק מהתשובות הן בנקודות בלבד, על הנבחן לפרט את הדברים.3

 

שאלת מקור אחת י שאלות חייבות לכלול קטע מקור: שתשים לב! מן השאלות שתענה עליהן, לפחות 

 רביעי. או שני, ושאלת מקור אחת מפרק שלישי או מפרק ראשון

 פרק ראשון

ערים וקהילות בימי  או )3-1(שאלות  בית שניבפרק זה על הנבחן לענות על שאלה אחת בנושא שלמד: 

 )9-7פראג (שאלות  או )6-4(שאלות  הביניים; בגדד

 בית שני –ממדינת מקדש לעם הספר 

 3-1מהשאלות  אחתו לענות על הנבחנים נדרש

 חסות""הורדוס מלך  -מקור -1שאלה 

 סעיף א'

כותב הקטע מעריך ומוקיר את דמותו של הורדוס. הוא רואה בו גם מלך שדאג לפיתוח הכלכלי 

לאחד  ,לדעת הכותב ,מלך חריף וחכם. תכונות והישגים אלו, הופכים את הורדוסכשל הארץ וגם 

 יהודי בעת העתיקה.המנהיגים הגדולים של העם ה
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 הציטוטים מתוך הקטע המדגימים את עמדתו של הכותב לגבי הורדוס הם:

 "שקד המלך על פיתוח דרכי המסחר"

 "הורדוס היה שליט בעל דמיון" 

 "אחד המחדשים המדיניים עזי הלב וחריפי השכל הגדולים שקמו לעם היהודי בתקופה העתיקה". 

בכך שזכרו הפך עם השנים לשלילי, ושגדולתו לא נזכרה עקב  עוולה שלהורדוס נעשהכותב מאמין 

שנכתב בקטע. הכינויים של הורדוס מופיעים כפי  ,אינטרס של מנהיגי האומה "בני תקופתו"

 בקטע אך אינם מצדיקים את פועלו הם: "הורדוס הרשע" ו"המלך האדומי". 

 שתי פעולות של הורדוס המופיעות בקטע הן:

  : הורדוס בנה מבנים רבים, פיתח את דרכי המסחר ובנה ערים הארץ פיתוח כלכלי של .1

חדשות (כמו קיסריה). הורדוס היה ידוע במפעלי הבנייה המפוארים שלו (דוגמת 

: דוגמא לכך מתוך הקטעמצדה). פעולות אלו שיפרו את מצבה הכלכלי של א"י. 

 י המסחר". "העושר שהביא שלטונו של הורדוס", "שקד המלך גם על פיתוח דרכ

  הקמת מבנים בירושלים ושיפוץ בית המקדש: הורדוס בנה מבנים רבים בירושלים  .2

(לדוגמא ארמון פרטי) אך גולת הכותרת שלו הייתה שיפוץ בית המקדש והפיכתו 

: "ירושלים דוגמא לכך מתוך הקטעלאחד המבנים הגדולים והמפוארים באימפריה. 

 ל ידי פיתוח העיר..." בירת המלכות... הוא השתדל לסייע לה ע

 

 'בסעיף 

 . דמותו של הורדוס הייתה שלילית בעיני בני תקופתו

נתמלאו זוועה שי תקופתו, כך הוא: "אפשר להבין לרוחם של בנ הציטוט מתוך הקטע שמעיד על

ושאט נפש למראה דרכיו ומעשיו של המלך בעסקי הציבור והיחיד". מדובר במעשי הרדיפות של 

יו, וכן העובדה שדאג לנטרל כל מי שהיה לו כוח בממלכה. בנוסף, כינויים כמו הורדוס אחר אויב

, כיוון שהיה יהודי "העבד האדומי". מעידים על הזלזול שרבים בקרב העם היהודי חשו לגביו

 ן למשפחת אדומים. מומר, ב

 בילו לביסוס תפיסה זו לגביו הן: הפעולות של הורדוס שהו הנלמד,על פי 

: הורדוס דאג לפגוע בכל גורם שאיים על שלטונו. הוא פעל נגד שושלת החשמונאיםחיסול שרידי 

 המלוכה החשמונאית שהייתה נצר המלוכה החוקית, ובין היתר רצח את אשתו ואת בניו. 

: כחלק משאיפתו לנטרל את מי שמאיים על שלטונו, דאג ריןדהתערבות בסדרי הכהונה והסנה

הפוך את משרה זו למשרה פקידותית ריקה מתוכן. גם הורדוס למנות את הכהן הגדול ול

 הסנהדרין נוטרל מכוחו, והורדוס מינה במקומו מועצה מקרב תומכיו. 
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 החשמונאית הממלכה -2שאלה 

 סעיף א'

 : שני שינויים דמוגרפיים שחלו בממלכה החשמונאית במהלך בנייתה וביסוסה

 ת עצמאית, טהורה מפולחנים של עבודת החשמונאים שאפו להקים מדינה יהודי: גירוש .1

אלילים. לשם כך הם נלחמו בנוכרים שישבו בארץ, ולא רק בשלטון ההלניסטי. החשמונאים 

 גירשו את הנוכרים מהשטחים שכבשו ואף הרסו את מקדשיהם. 

 ובכך להצטרף  ,להתגייר החשמונאים על העמים בשטחים שכבשו: לאחר הגירוש, כפו  גיור .2

מטרתם של החשמונאים הייתה להגדיל את העם היהודי ולהפוך כל תושבי לעם היהודי. 

 הארץ ליהודים. 

 

 'בסעיף 

כיוון שמדובר היה בתרבות  :הסיבה שהמנהיגים החשמונאים אימצו את התרבות ההלניסטית היא

השולטת באימפריה הרומית והחשמונאים שאפו להתקרב לשלטון הרומי. כל המלכים באימפריה הרומית 

של מעמד גבוה אותו שאפו החשמונאים לסגל  "תו תקן"צו את המנהגים ההלניסטיים ולכן מדובר על אימ

 לעצמם. 

ימי  קביעתשמות הלניסטיים, : )אחת(על הנבחן לציין  דוגמאות למנהגים הלנסטיים שהחשמונאים אימצו

צר מלכות מפוארת ח הולניהחזקת צבא שכירים ו ,לכל העם (לדוגמא: חנוכה) ניצחונות צבאיים כחגים

 : עריכת משתאות, לקיחת פילגשים רדיפה אחרי בני ביתם בהם חשדו באי נאמנות. בסגנון הלניסטי

 

 והמרכז ביבנה תוצאות "המרד הגדול" -3שאלה 

 סעיף א'

 :תוצאות המרד הגדול

: מספר ההרוגים היהודים היה גדול מאוד. יהודים רבים נמכרו לעבדות ואחרים במישור הדמוגרפי

נלקחו לשמש כטרף במשחקי הרומאים. הערים היהודיות שלא השתתפו במרד, נותרו בשלמותן 

 ואליהן עברה מרבית האוכלוסייה היהודית.

: החקלאות נפגעה והכלכלה שותקה. איכרים רבים נושלו מאדמתם ונותרו ללא במישור הכלכלי

 ,יהודים ברחבי האימפריהקרקע. הרומאים הטילו מיסים כבדים, הן על היהודים בא"י והן על ה

 כעונש על הניסיון למרוד. 

 

 :הסכנה שנשקפה לעם היהודי בעקבות תוצאות אלו היא

: היה חשש כי היהודים ינטשו את א"י לאור המיסים הכבדים שהטילו הרומאים על עזיבת א"י

  היהודים, בנוסף להפקעת הקרקעות. גם המשבר הדמוגרפי היה זרז של היהודים לעזיבת הארץ.
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 'בסעיף 

 מוסדות): שני(על הנבחן היה להסביר התמודדות על פגיעה ב

 :עם הפגיעה בבית המקדששל חכמי יבנה  תהתמודדו

 תקנות לזכר המקדש (ריב"ז): . 1

כזכר לבית המקדש  ,: כל אדם בכל ישוב ייטול לולב במשך כל ימות החגנטילת לולב •

זמנית חיזק בתודעה -יאות החדשה, ובואת הטקס הדתי למצולחורבן. בכך התאים ריב"ז 

 של האומה את זיכרון בית המקדש בתקווה לבנייתו המחודשת.

: הכוהנים בבית הכנסת צריכים לחלוץ את סנדליהם בשעה שהם מברכים ברכת הכוהנים •

בכך חיזק ריב"ז את מעמדו את העם ב"ברכת כוהנים", כזכר למה שהיה נהוג במקדש. 

 המחליף את בית המקדש.  כמוסד קדוש של בית הכנסת

מותר לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת בכל מקום בו יושב : תקיעה בשופר בראש השנה •

כלומר, ביבנה. בכך חיזק ריב"ז את מעמדו של המרכז ביבנה כתחליף לבית  –בית הדין הגדול 

 המקדש בירושלים.

 י של יהודי א"י והתפוצות הפיכת יבנה למרכז רוחנ :)(ריב"ז הקמת בית מדרש ובית דין ביבנה .2

שאליו הצטרפו חכמים מכל  ,מדרש-ריב"ז הקים ביבנה בית כתחליף לסנהדרין בירושלים. .3

בכך מצא . המדרש הפך למקום שבו לומדים תורה, ולבית דין שפוסק הלכות-רחבי הארץ. בית

 (ניתן להציג כהתמודדות עם פגיעה דרך חלופית להבטחת החיים היהודים בהיעדר המקדש.

 בסנהדרין)

 כמו העבודה שבלב ושינוי תכנים של חגי ישראל.  ,ניתן להתייחס גם לפעולות של רבן גמליאל

 :סנהדריןעם הפגיעה בשל חכמי יבנה  תהתמודדו

 מתן "עדות החודש" בפני בית דין גדול במקום לפני הסנהדרין: - התקנה של ריב"ז 

שישבו בבית המקדש, ומכריזים שתם חודש  דריןנההיו מגיעים עדים לס לפני חורבן בית המקדש:

כיוון  ,על פי צורת הירח (כאשר הירח נצפה בצורתו הדקה ביותר). "עדות החודש" הייתה חשובה

 שלפיה נקבעו חגים ומועדים בפרט ולוח השנה בכלל.  

ריב"ז העניק ליבנה וחכמיה את הסמכות לפסוק בכל הנוגע לקביעת לוח השנה  לאחר החורבן:

 ם. והמועדי

 :כהונהעם הפגיעה בשל חכמי יבנה  תהתמודדו

ברכה המכונה מקדש נהגו לברך את העם בבית הכוהנים ב :ברכת הכוהניםהתקנה של ריב"ז ל

 הכהנים נהגו לשרת בבית המקדש יחפים וכך נהגו גם כשברכו את העם. "ברכת כוהנים". 
זו שנאמרה בבית ריב"ז משווה את מעמד ברכת הכהנים בבית הכנסת ל :התקנה החדשה

הכוהנים בבית הכנסת צריכים לחלוץ את סנדליהם בשעה שהם מברכים את העם המקדש. מעתה, 

 את מעמדו של בית הכנסתריב"ז בכך חיזק  ב"ברכת כוהנים", כזכר למה שהיה נהוג במקדש.

 כמוסד קדוש המחליף את בית המקדש. 
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 פרק שני

 לאומיות וציונות

 13-10מהשאלות  אחתהנבחנים נדרשו לענות על 

 התעוררות הלאומיות באירופה –מקור  -10שאלה 

 סעיף א'

האחים גרים מציגים  –המאפיינים המלכדים את בני אותו הלאום הבאים לידי ביטוי בקטע 

 ):שלושהלהציג  נבחןבמכתבם מספר מאפיינים (על ה

הנחילו לנו מקצה לקצה מבורכת עדיין מולדתנו בנכס זה אשר " - זיקה למולדת משותפת •

פיסת . הלאום צמח או/ו נולד בו המולדת היוותה עבור בני הלאום את השטחאבותינו". 

 ההיסטוריה מיוחסת זה לשטח .ואחדות גאווה, געגוע, אהבה של רגשות אדמה המעוררת

 ,כך .פרטיים כאנשים ולא כקבוצה הלאום בני כלל של" רכושם"ל נחשב זה שטח. העם של

 המלכד את העם. הפכה המולדת למאפיין

"אשר הנחילו לנו אבותינו...המקורות האמתיים והעתיקים של  - עבר ומוצא משותף •

בני הלאום האמינו כי לעם יש "סיפור" היסטורי משותף, גיבורים  ...ההיסטוריה שלנו"

ישנה אמונה במוצא משפחתי  ר מפואר שיש לפעול על מנת להחזיר.היסטוריים ועב

 ם בין כל חברי העם.משותף וקשר גנטי, קשר ד

 מקומיים וניבים שפות באירופה התקיימו הלאומיות הופעת ". עדשפתנו" - לאומית שפה •

 אפילו לעיתים( אותם ופילג אנשים בין תקשורת אפשר לא הגדול השוני. ורבים שונים

 כי הבינו לעצמאות שנאבקו הלאומיות התנועות). שונים ניבים דברו סמוכים כפרים

 היא הלאומית השפה. מאחרים אותם ולייחד אנשים ולאחד לגבש וחכ יש אחת לשפה

 עליו ולספר עברו את להחיות עם לכל ומאפשרת לגאווה מקור גם היא אך ,מאחד אמצעי

 .לו רק המיוחד באופן

השירים והאגדות ...העם הגרמני הפשוט...המקורות האמתיים " – מנהגים ומסורות •

תלבושות, מאכלים,  –גים ומסורות משותפות " לכל עם יש מנהוהעתיקים של שירתנו

כל אלה מלכדים את העם,  –שירים, סיפורים, גיבורים עממיים, האופן בו חוגגים חגים 

ומייחדים אותו מקבוצות אתניות אחרות  ,מבטאים את הערכים המשמעותיים עבורו

 החיות בסביבתו.
 

 

 

 

 

 

https://my.geva.co.il


 

 

 

 'בסעיף 

רעיונות ההשכלה על צמיחת הלאומיות באירופה  של ואה של רעיונות התנועה הרומנטית  ההשפע

 :)אחדלהציג  נבחן(על ה 19-במאה ה

 

  רעיונות תנועת ההשכלההשפעת 
"ההשכלה". אנו  –התפתח במרכז ובמערב אירופה זרם רעיוני  18-במחצית השנייה של המאה ה

ת התפלות התקופה בה יצא האדם מחשכת האמונו –נוהגים לכנות אותו גם בשם "עידן הנאורות" 

 לאור התבונה.

בתקופה זו פעלו הוגי דעות מתחומי הספרות, המדע, פילוסופים ואמנים. הם דחפו וקידמו את 

 מם ולאט התרחב מעגל האנשים שנחשף לרעיונות אלה והחליטרעיונות ההשכלה בינם לבין עצ

 לפעול על פיהם וליצור שינוי.

 : הרעיונות העיקריים של תנועת ההשכלה

 לבדו ולנסח לחשוף יכול שהאדם חוקים י"ע מונע העולם כי הטוען רעיוני זרם – רציונליזם

לאדם חירות לחשוב, לשאול ולפקפק בכל דבר. שיטה מדעית  .האנושי השכל, התבונה באמצעות

(ניסוי ותצפית) היא הכלי היחיד למציאת האמת ולאדם הכלים להשיגה בעצמו. הוא אינו זקוק 

 תן לא את כל התשובות.לכומר או לספר קדוש שיי

 מקום בכל, הוא באשר לאדם. במרכז") ליברטי", "ליבלר(" לחופש וזכותו האדם – ליברליזם

מעצם היותו אדם (חירות, קניין,  הנובעות, נוספות בסיסיות זכויות ולמגוון לחופש זכות, בעולם

, אושרו לקידום פעולל הבחירה קיימת האדם בידי. השלטון בצורת תלויות ואינןחיים וביטחון...) 

תפקידה של  .להשתייך רוצה הוא אליה הקבוצה את ולבחור זר/ עריץ משלטון חופשי להיות

 המדינה הוא לשמור על זכויות האדם ולא להפך.

ההשכלה הולידה את  ההשכלה בקרב ההמונים עודדה את הרצון לחירות ולשוויון.רעיונות הפצת 

עבור מקור סמכות  ריבון, יש יכולת להיות עםעצמו גם לאם אדם יכול להיות ריבון על הרעיון ש

התנועות הלאומיות הושפעו מהרעיונות הללו דבר שהוביל לשינוי בתפיסת תפקיד השליט.  –עצמו 

לשחרור מעול  –והסיטו אותם מהמישור הפרטי ללאומי, כלומר, גם עמים זכאים לחירות ושוויון 

 ארצם. ולקביעת השלטון הרצוי באו ישן שלטון זר 

 :או

 תהרומנטי התנוערעיונות השפעת ה
בני האדם וטענו כי הרומנטיקנים מרדו במחשבה השקולה, המסודרת, המדעית, האובייקטיבית 

הם בכך הם נתנו מענה שונה למסגרות הישנות שהלכו ונעלמו. . ולא השכל מונעים באמצעות הרגש

ערצה לטבע, סגידה הגשות, הההתלהבות, סערת הרהחיבור לקבוצה הלאומית דרך את  מצאו

אהבת המולדת  –ומעל הכל  ליופי, כמיהה לעבר המיתולוגי, דמויות נאצלות מהעבר, אגדות העם

 במלוא הרגש.
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המשותף לבני אותו עם,  – המיוחד אחר המיוחד והשונה בכל עם.ה הרומנטית חיפשה התנוע

 זכאיםשיש להם תרבות משותפת אותם מעמים אחרים. בכך הדגישו, כי אלה  המייחד – השונה

התנועה הרומנטית הייתה גם תגובה  .לאומי , ודרשו איחודמשלהם שיהיה להם שלטון משותף

לניסיונן של האימפריות הגדולות באירופה לטשטש את ההבדלים בין המיעוטים הרבים עליהם 

 שלטו, במטרה לדכא כל תסיסה וניסיון מרידה נגדן.

הדגישו את המיוחד השתמשו ברעיונות אלה ומתנועה זו בכך שהן התנועות הלאומיות הושפעו 

לימי הזוֹהר של למשל כלומר לעבר,  –בכל אומה, תוך רצון לחזור לתקופת הגדּולה של כל עם 

, והן נעזרו באהבת המולדת וחיזוק הרגש כלפיה ן, רומא והקיסרות הגרמנית של קרל הגדולויו

 כדי ללכד את העם סביבה.

 

, השפעות המהפכה האמריקנית והצרפתית -) אחדלהציג  נבחן(על ה פים שניתן להציגגורמים נוס

שינויים חברתיים כלכליים הנובעים , ירידת כוחה של המלוכה והכנסייה -התפוררות הסדר הישן 

 .מהשפעת המהפכה התעשייתית

  
 התנועות הלאומיות -11שאלה 

 סעיף א'

 בין התנועה הציונית:ועה לשחרור איטליה והתנ –השוואה בין התנועה הלאומית שנלמדה 

 :השוואת מטרות כל אחת מהתנועות

לעם ישראל הציונות שואפת להקים  –פורסמו עם הקמתה בתכנית באזל  מטרות התנועה הציונית

. לשם השגת המטרה מפרטת התכנית גם את בית מולדת בארץ ישראל מובטח לפי משפט הכלל

ארגון יהדות העולם וליכודה והגברת הרגש הלאומי, והשגת פיתוח הארץ ויישובה,  –האמצעים 

 הסכמת ממשלות העולם לפעולה הציונית.

איטליה ואיחוד הרבים ששלטו על סילוק השלטונות הזרים היו  מטרות התנועה לשחרור איטליה

שאפו מנהיגי המאבק האיטלקי  ,לאחר האיחוד הפוליטי שטחיה תחת שלטון איטלקי עצמאי.

 שסבל מפיצול בין הדרום לצפון.  ,העם עצמולאחד גם את 

שתי התנועות שואפות להשיג שלטון של העם על המדינה, ובכך להחליף את  – הדומה בין המטרות

השלטונות הנוכחיים, הזרים. שתי התנועות שואפות לאחד את העם כולו סביב המאבק והמדינה 

חות של המדינות השכנות למדינה שתקום. שתי התנועות שואפות להשיג הסכמה של העולם או לפ

הציונים שואפים לצ'רטר בא"י ואילו האיטלקים מגייסים לברית את הצרפתים  –הלאומית שלהן 

 כאשר הם מבינים שכיבושה יפגע במטרותיהם. ,ועוצרים את התקדמותם ברומא

א מוסכמת עסוק בהגדרת המולדת של העם, כי הילאיטלקים אין צורך ל – השונה בין המטרות

נדרשת הצנועה הציונית להגדיר את א"י כמולדת העם היהודי  ,וכל העם יושב עליה. לעומתם

 וכיעדה של התנועה. 
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הציונות נדרשת לעסוק בהכנת המולדת והעם עצמו לקראת המעבר לארץ, לעומת האיטלקים 

 כי העם כולו יושב במולדתו.  ,שאינם נדרשים לכך

 

 'בסעיף 

 בין התנועה הציונית:התנועה לשחרור איטליה ו –ית שנלמדה השוואה בין התנועה הלאומ

 השוואת הגורמים שעיכבו את המאבק של כל אחת מהתנועות:

 ):שלושהעל הנבחן להציג ( הגורמים שעיכבו את המאבק לשחרור איטליה

לבין ויטוריו  ,שרצה באיחוד איטליה כרפובליקה ,חילוקי דעות פנימיים בין מאציני .1

ששאפו לאחד את  ,סרדיניה וקאבור ראש ממשלתו-לך פיימונטאמנואלה השני מ

 איטליה כמונרכיה (מלוכה). 

האפיפיור זכה לגיבוי בארצות הקתוליות מחוץ לאיטליה וחשש  -התנגדות האפיפיור .2

 שהאיחוד יערער את מעמדו ויחליש את השפעתו הדתית ולכן התנגד לו. 

בים בצפון איטליה ונלחמה הקיסרות האוסטרית שלטה על שטחים נרח –אוסטריה  .3

 בתהליך האיחוד. 

איטליה הייתה מפוצלת מאות שנים בין נסיכויות  –מדיני -תרבותי-הפיצול החברתי .4

וממלכות שונות. היה זה גם פיצול תרבותי בין דרום עני, וצפון מפותח כלכלית, וגם 

 שהיה צורך לגשר גם עליו.  ,פיצול לשוני

 
 ) :שלושהעל הנבחן להציג ( וניתהגורמים שעיכבו את התנועה הצי 

א"י או אוגנדה. התבטא בויכוח אוגנדה  –ויכוח פנימי על מקום המדינה היהודית  .1

 בקונגרס הציוני השישי. 

בו הרעיון הציוני לא זכה  –ויכוח בעם היהודי על הפתרון הנכון למצוקת היהודים  .2

 למרבית התומכים אלא רק למיעוט.

אוד על העולים ליישם את המפעל הציוני ולבסס השלטון העותמאני בארץ הקשה מ .3

 את הלאומיות שלהם.

כישלונות המו"מ של הרצל להשיג צ'רטר להתיישבות בא"י מהקיסר הגרמני  .4

 והסולטאן התורכי.

 הקמת מדינה בטריטוריה בה לא נמצא הלאום עצמו. .5

נה ריכוז העם היהודי המפוזר על פני מדינות רבות, לכדי תנועה לאומית אחידה והכ .6

 לעלייה לארץ.

 שפה מוסכמת ואחידה. העדרה של .7
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תרבותי בעם איתו נדרשו שתי התנועות להתמודד, דומה. -הפיצול החברתי – הדומה בין הגורמים

כך גם חילוקי הדעות בין המנהיגים. התנגדות חריפה של השלטון הזר לפעילות הלאומית דמה גם 

 הוא בין התנועות.

ועה הציונית גורמים מעכבים רבים שהם ייחודיים רק לה והם נבעו לתנ – גורמיםהשונה בין ה

 מפוזר, מפוצל, נרדף. –מאופיו של העם היהודי באותה תקופה 

 

 הרצל והצהרת בלפור -12שאלה 

 סעיף א'

פעולות הכנה כדי להשיג את  -במסגרת תכנית באזל הוגדרה משימה אותה לקח הרצל על עצמו 

 בהן למען הגיע אל מטרת הציונות. הסכמות הממשלות, שיש  צורך 

 ):שתייםנבחן להציג ישראל. (על ה-פעולות של הרצל להשגת הצ'רטר על ארץה

 קיסר גרמניההמשא ומתן עם  .1

 מדוע פנה הרצל אל הקיסר? 

גרמניה הייתה מקורבת לאימפריה העות'מאנית והרצל חשב כי תוכל להשפיע על הסולטן להיענות 

 א"י שבשליטתו.לבקשות היהודים להתיישב ב

 הנימוקים וההצעות שהציע הרצל כדי לתמוך ברעיון הציוני:

 וכך תיפתר בעיית האנטישמיות בגרמניה. ,היהודים החיים בגרמניה יעברו לא"י

 .גרמנית ויפיצו אותהולתרבות היהודים בא"י יהוו שוק לתוצרת 

 תוצאות המו"מ:

ם תורכיה. הקיסר הגרמני למעשה רק ניהל הקיסר חשש שתמיכה של גרמניה בציונות תפגע ביחסיו ע

 משא ומתן בלתי מחייב, ומלכתחילה לא היה מעוניין לעזור ליהודים.

 הסולטן התורכי –המשא ומתן עם האימפריה העות'מנית  .2

שלון המגעים עם י. בעקבות כאימפריה העות'מנית שולטת בא"יהמדוע פנה הרצל אל הסולטן? 

 ת לתורכים.גרמניה, מחליט הרצל לפנות ישירו

 הנימוקים וההצעות שהציע הרצל כדי לתמוך ברעיון הציוני:

 היהודים יקדמו את המסחר והכלכלה בא"י וכך יחזקו את האימפריה העות'מנית עצמה.

 את ערכי התרבות המערבית. הנחשלהיהודים יביאו לא"י ולמזרח 

 נית.היהודים יגייסו סכום כסף נכבד לכיסוי חובותיה של האימפריה העות'מ

 :תוצאות המו"מ
הסולטן חשש שהתיישבות מרוכזת של יהודים בא"י תגביר את התסיסה בקרב המיעוטים הלאומיים 

 באימפריה העות'מאנית. 

תמורת סיוע כספי נרחב הסכים הסולטן כי היהודים יתיישבו (באופן מפוזר בלבד) בכל מקום ברחבי 

 א"י. האימפריה, פרט א"י. הוא התנגד לריבונות יהודית ב

 לא הצליח הרצל לגייס את הכסף. ,בנוסף
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 שר המושבות –המשא ומתן עם בריטניה  .3

 מדוע פנה הרצל אל בריטניה?

בבריטניה עצמה היה משבר כלכלי ואלפי מהגרים יהודים מרוסיה הגבירו את האבטלה. בבריטניה 

מראשי הממשל  הרצל חשב לנצל מצב זה כדי לבקשגברו קולות שלא לאפשר עוד הגירה יהודית. 

 הבריטים לתמוך בהקמת מדינה ליהודים בא"י.  

 הנימוקים וההצעות שהציע הרצל כדי לתמוך ברעיון הציוני:

 היהודים יפסיקו להגר בהמוניהם ממזרח אירופה לבריטניה. 

 בריטית.-כל התיישבות יהודית תהיה פרו

 :תוצאות המו"מ

אך ההצעות לא מומשו הן בשל התנגדות  וך לא"י,עריש או בחבל סיני, בסמ-לעלו הצעות התיישבות בא

שדרשו תשתית מסובכת  ,מצרים ליישב יהודים בשטחיה והן בשל התנאים הגיאוגרפיים של האזור

 להעברת מים.
ישב יהודים באוגנדה הובאה ע"י הרצל לקונגרס הציוני (לאחר שזועזע ממצבם יההצעה הבריטית ל

 ינייב).קישלאחר פרעות רוסיה  הקשה של  יהודי

מעצמה מהגדולות בעולם הכירה בבעיה היהודית (הצהרת  :למגעים עם בריטניה חשיבות לטווח הארוך

 .בלפור)

פנה  אליהם מפני שלא הצליח לשכנע את מנהיגי המעצמות הרצל נכשל בניסיונותיו להשיג צ'רטר

תואיל להם בטווח (העותומאנים והגרמנים) כי הקמת מדינה ליהודים היא אינטרס גם שלהם וכי היא 

 ע"י נאמנות, הפרחת האזור או ע"י תמיכה כספית גדולה. –הרחוק 

אך מאחר והם עדיין לא שלטו  ,מול בריטניה דווקא, הצליח הרצל ליצור מוטיבציה לסייע לעניין הציוני

 בארץ, הפתרונות שהציעו לא היו מספיק רלוונטיים וגרמו להתנגדות של חברי התנועה.  

 

  'בסעיף 

, במהלך פעולת הבריטים לכיבוש הארץ במסגרת מלחמת העולם 1917הרת בלפור פורסמה בנובמבר הצ

 הראשונה.

ההצהרה עוררה עם פרסומה התלהבות ושימחה גדולה בתנועה הציונית וברחבי העם היהודי. למרות 

ת הערפול ומגבלותיה, התקבלה ההצהרה כהישג אדיר, אבן פינה בתולדות הציונות שפתח אפשרויו

 חדשות. 

 :)שלוש(על הנבחן להציג לפחות  הציונים שמחו  על הפרסום מהסיבות הבאות

היה זה ניצחון פוליטי לציונות המדינית של הרצל, התחושה הייתה שוייצמן השיג את  .1

 הצ'ארטר שהרצל ייחל לו, והציונות קיבלה הכרה של אומות העולם.

 לעלייה השלישית. ציוני ושמשה זרז -ההצהרה ליכדה את העולם היהודי .2
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הצהרת בלפור תשמש קלף מדיני בידי ההסתדרות הציונית במאבקה , מכאן ואילך .3

בממשלת בריטניה למילוי התחייבויותיה. ההצהרה הפכה לאבן פינה של הציונות 

המדינית לא בגלל מה שיש בה אלא בגלל הפירושים והמשמעויות שייחסו לה התנועה 

 י  מזה.והעולם הערב ,הציונית מזה

יאמץ לאחר המלחמה את הצהרת בלפור ויעניק לבריטניה מנדט על א"י,  םחבר הלאומי .4

 שבו כלולה ההצהרה ועל בסיס הצהרה זו.
 ):שלוש(על הנבחן להציג לפחות  הערבים התנגדו להצהרה מהסיבות הבאות

-ןיהערבים ראו בהצהרה סתירה להבטחה של בריטניה שנמסרה להם במכתבי חוסי .1

 באזור, אם תוגשם ההצהרה. םחששו למעמדמקמהון ו

ההצהרה פורשה על ידם  .הערבים ראו בהצהרת בלפור ראשיתה של "הפלישה הציונית" .2

כמתן לגיטימציה להקמת הישות הציונית בלב האזור הערבי. בעיניהם היוותה ההצהרה 

. הוכחה ל"קשר בין הציונות לאימפריאליזם", שבריטניה הייתה נציגתו המובהקת ביותר

העובדה, שהתנועה הציונית הצליחה במקום שהתנועה הלאומית הערבית נכשלה, היתה 

ההצהרה יצרה את  ,בעיניהם הוכחה מוצקה ל"מזימה ציונית אימפריאליסטית". למעשה

היריבות הפוליטית בין היהודים לבין הערבים ולכן יש הרואים בהצהרה את ראשית 

 הסכסוך היהודי ערבי.

אשר יצאה זרז להתארגנותה של התנועה הלאומית הערבית,  הצהרת בלפור שימשה .3

כפרה בזכותם הבלעדית של הערבים על ארץ ישראל. במשך שנים ולמלחמה נגד ההצהרה, 

ראו ערביי א"י את יום מתן ההצהרה כיום השחור ביותר בתולדות הערבים בא"י ויצאו 

 להפגנות שביתות ומאורעות דמים.

 

 ישראל-תנועות הלאומיות והתנועה הציונית בארץהשינויים שיצרו ה -13שאלה 

 סעיף א'

(על  יצרה שינויים רבים במפה המדינית של אירופה 19-הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה

  :)שתייםהנבחן להציג 

הונגרית, העותומאנית, ואפילו הרוסית, -האימפריה האוסטרו -אימפריות התפרקות  .1

 . הלכו והתפרקו מגבולותיהן ושלטונן

הממלכות  בכל רחבי אירופה בוטלו מרבית –חיסולן של ממלכות ושלטונות מלוכה  .2

  וחוסלו בתי המלוכה השונים.

 איטליה, יוון, פולין וגרמניה הן רק חלק מתהליך זה.  –הקמתן של מדינות לאום חדשות  .3
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 :)אחד(התלמיד יכול להציג  שינוי נוסף שיצרה הלאומיות

מוקדי הכוח הישנים התערערו והלאום  –ת ומוקדי זהות חדשים נוצרו מסגרות השתייכו .1

על פני הבדלים כמו פערים חברתיים,  גישרההלאומיות  הפך ל"דבק החברתי" החדש.

 כלכליים ומסורות אזוריות של חברי לאום.

פוליטיות (התנועות הלאומיות) שטיפחו וחיזקו את מאפייני -התגבשו  מסגרות חברתיות .2

תרבות לאומית חדשה. ובמקביל נאבקו להעברת הכוח לידי העם הלאומיות ויצרו 

 וליצירת מסגרת מדינית עצמאית לבני אותו לאום.
 

 'בסעיף 

  :1914 – 1882ישראל בין השנים -שינויים שחוללה התנועה הציונית בארץ

 ):אחדלהציג  נבחן(על ה שינוי אחד מתחום ההתיישבות

הקמת המושבה; הקמת הקבוצה; הקמת העיר העברית הראשונה ת"א. ניתן להציג גם את פריסת 

 המפה בארץ (גושי ההתיישבות שנועדו לקביעת הגבולות העתידיים).

 ):אחד(על הנבחן להציג  שינוי אחד בתחום התרבות והחינוך

ות מערכת החינוך החייאת השפה העברית (פועלו של אליעזר בן יהודה, מלחמת השפות); התפתח

בארץ (הקמת הגימנסיה, הסתדרות המורים, הפיכת העברית לשפת הלימוד הרשמית); התפתחות 

   .התרבות בעברית (פעיות סופרים, משוררים, מחזאים והעיתונות העברית)

 

 לישיפרק ש

 המאבק על הקמת מדינת ישראל

 16-14מהשאלות  אחתהנבחנים נדרשו לענות על 

 1947-1945ישראל בשנים -רץא –מקור  -14שאלה 

 סעיף א'

  – קשיי המעפילים לארץ ע"פ קטע המקור

האנייה הייתה קטנה למדי...ישנו ממש כמו סרדינים, " – משו להפלגותתנאי האוניות ששי .1

ל ציי עממשלות הפיקחו ". לאור לחץ של בריטניה על מדינות אירופה, בתנאים גרועים

נאלצו אנשי המוסד לקנות אוניות  ,לכן ים.ומנעו את מכירתן לציונ האוניות שלהן

כך נוצר מצב בו המעפילים חוו שייט בתנאים  לאוניות נוסעים. פוך אותןבקר/מסע ולה

 גרועים מאוד.
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נתגלינו ע"י שני " – מאמצי הבריטים ללכוד את האניות והטלת מצור על גבולות הארץ .2

ש אניות מלחמה מטוסים של חיל האוויר המלכותי...היינו מוקפים בחמ

". הבריטים בריטיות...החיילים עומדים מוכנים, בחגור מלא. בידיהם החזיקו נשק חם

עשו מאמץ גדול למנוע את כניסת המעפילים לארץ. הם עקבו אחר האניות מיד עם 

באופן  יציאתן מנמלי אירופה ועצרו אותן עם כניסתן למים הטריטוריאליים של המנדט

 . אלים

ר תחת משמר הועברנו מהאנייה שלנו אל אניית מעצ" – למחנות הסגרשליחת המעפילים  .3

את המעפילים שתפסו הבריטים הם שלחו למחנות בעתלית,  ."כבד...הגענו לקפריסין

ולמנוע ניסיונות  ,חזרה לאירופה. כך הצליחו למנוע את כניסתם לארץבקפריסין או ב

 כניסה נוספים בהמשך.

להציג  (על הנבחן ם והסכנות מהטעמים הבאיםות הקשיימבצעי ההעפלה נמשכו למר

 ה): שלוש

השואה  יאחת ממטרות ההעפלה היו לאפשר לניצול – פליטי השואה - הצלת יהודים •

 ,בה חוו השמדה ורצח ,להגיע "הביתה" למולדת העם היהודי. לעזוב את אדמת אירופה

 ולהגיע למקלט בו יוכלו להתחיל חיים חדשים. 

המשיכו מוסדות  –צולים במחנות עקורים ששאפו לעלות לארץ כל עוד היו באירופה ני

 ההגנה לסייע להם לעלות.

מספר היהודים בארץ פעולות ההעפלה נועדו גם על מנת להגדיל את   – חיזוק היישוב •

, לטובת המשך המאבק בבריטים ובערבים, לטובת חיזוק המשק וההתיישבות. כל ישראל

ל עולה, נאבקו אנשי היישוב לאפשר לכמה שיותר עוד לא קמה מדינה ושעריה פתוחים לכ

 עולים להצטרף למפעל הציוני בארץ.

נגד העלאת מצוקת היהודים על סדר היום במטרה לחזק את דעת הקהל העולמית  •

למפעל ההעפלה היו יתרונות גדולים בקביעת דעת הקהל  – מדיניות הספר הלבן

ית דאגה להסב את תשומת לב הבינלאומית בסוגיית מדינה ליהודים. ההנהגה היהוד

התקשורת העולמית לכל אנייה שנשלחה חזרה לאירופה או למחנות ההסגר ובכך להבהיר 

 לעולם כי המדיניות הבריטית היא שגיאה מוסרית.

 אחת ממטרות ההעפלה היו – ללכד את העם היהודי בתפוצות ולחזק את הציונות •

י. גיוס הכספים והמאמצים לטובת להבהיר גם לעם היהודי שביתו של כל יהודי הוא א"

 המפעל, הביאו לליכוד העם וחיזוק הציונות.
 

 

 

 

 

 

 

https://my.geva.co.il


 

 

 

 סעיף ב'

 צבאי, העפלה והתיישבות.  –מאבק היישוב היהודי בבריטים היה במספר תחומים 

 )אחתלדון בנדרש  נבחןמטרות המאבק בתחום ההתיישבות (ה

של  הגבולות העתידייםביעת קוע"י כך  תמעגל ההתיישבו : הרחבתעובדות בשטח קביעת .1

  .הארץ

 הוכחת רצינות היישוב להקים מדינה בעתיד הקרוב. על ידי כךו :הוכחת בעלות על הארץ .2

בידוד וניתוק של ישובים  על מנת למנוע ,יצירת גושי התיישבות :םביטחוניישיקולים  .3

 מרוחקים.

 של הארץ. פיתוח כלכליהמשך  .4
 ):אחת הציגנדרש ל נבחןהיישוב בתחום זה (הפעולות 

 הנקודות בנגב; פרשת בירייה. 11מבצע 

   

 מלחמת העצמאות -15שאלה 

 סעיף א'

 מלחמת העצמאות מחולקת לארבע תקופות.

הודי בארץ או הן תקופות בהן נשקפה סכנה לקיום היישוב הי ,התקופות הראשונה והשלישית

 ולנמקה): אחתהנבחן להציג על ( לקיום מדינת ישראל

זו תחילתה של המלחמה הפנימית בין היישוב העברי וערביי  – 31/3/48 – 29/11/47 :ראשונההתקופה ה

 א"י. 

לקבל אותה וביקשו למנוע הקמת מדינה יהודית. לכן,  סרבו ערביי א"י ,עם קבלת תכנית החלוקה באו"ם

 –מיד למחרת ההחלטה נטלו הערבים את היוזמה והחלו תוקפים את היישוב במספר נקודות תורפה 

בהתגוננות משני  היה ים המעורבות, בישובים המבודדים, בדרכים ובירושלים.  הישוב בשלב זהבער

: מנהיגי הישוב רצו להוכיח לעולם שהחלטת האו"ם בדבר הקמת שיקול מדיני -שיקולים עיקריים 

 מדינה יהודית ניתנת לביצוע למרות התנגדות הערבים, ושהיהודים מסוגלים להגן על עצמם ועל אדמתם.

: שיקול צבאיהיה חשוב להוכיח כי היהודים מקבלים את החלטת החלוקה ואינם הצד התוקפן בעימות. 

לישוב היהודי היה מחסור בנשק ולוחמים. המפקדה הראשית הבינה כי עד שאפשר יהיה להשלים את 

 גיוס האנשים ועד שיגיעו משלוחי נשק ראויים, אין לעלות על הדעת מתקפה בקנה מידה גדול. 

 מהלך תקופה זו הבריטים עדיין השלטון בארץ והם נערכים לפינוי.ב

שאף זכה  ,מאפייני התקופה גרמו ליישוב היהודי לסכנה משמעותית. זו התבטאה בעיקר בחודש מרץ

במהלכו שלוש שיירות גדולות של היישוב לא הגיעו ליעדן וספגו קרוב למאה  –לכינוי "מרץ השחור" 

לסגת מ"תוכנית התהדק, ובנוסף לכל אלה בחרו האמריקאים באותו זמן  הרוגים, המצור על ירושלים

 כינוס דחוף של עצרת האו"ם.  והחלוקה", ודרש
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שגריר ארצות הברית באו"ם הודיע כי ממשלתו ממליצה על הפסקת הפעולות לחלוקת ארץ ישראל, 

ות האיבה ולאפשר לשני ובמקום זה יש לקבוע משטר נאמנות זמני לארץ ישראל כדי להפסיק את פעול

הצדדים להגיע להסכם. הודעה זו סיכנה את הלגיטימציה שקיבלה התנועה הציונית בדבר זכותה להקים 

  מדינה יהודית.

 שיירת יחיעם, שיירת הל"ה. ):אחד(על הנבחן להציג  – אירוע מדגים

  או:

ה בין צה"ל הצעיר תחילתה של המלחמה הסדיר – 1948ביוני  10במאי עד  15  :התקופה השלישית

פלישתן של מדינות ערב הייתה צפויה עוד לפני הכרזת העצמאות.  לחמשת צבאות מדינות ערב הפולשות.

לאחר שהתברר למדינות ערב שערביי א"י יחד עם המתנדבים לא מצליחים להכניע את הישוב היהודי, 

לה פה אחד וכתאריך יעד התכנסו מדינות "הליגה הערבית" בקהיר והחליטו על פלישה. ההחלטה התקב

תכנית הפלישה התבססה על שני עקרונות: האחד,  במאי. 15-ה ליל –נקבע סיומו של המנדט הבריטי 

מלחמת בזק, משום שלרשות הצבאות הערביים לא עמד מלאי מספיק של תחמושת וציוד למערכה 

וף הים, דרכו ניתן ממושכת. השני, ניתוק היישובים היהודיים הפרוסים בחלקה הפנימי של הארץ מח

 לקבל תגבורת כוח אדם ונשק.

כוחותיה של המדינה הצעירה היו מותשים לאחר לחימה ממושכת, כמות הנשק ברשות בתקופה זו 

המדינה ואיכותו נפלו באופן משמעותי מזה של האויב, והיא התמודדה במקביל עם הקמת מדינה: 

  .ועי קיצון כמו אלטלנהלצה"ל ואירקליטת גלי עלייה גדולים, הכפפת המחתרות 

בכל או פונו יישובים  בשבינפלו  היוותה סכנה ממשית למדינה הצעירה. במהלכה הפלישה הערבית

הגזרות. בסיום שלב זה, היו צבאות מדינות ערב עמוק בשטח המדינה היהודית (כפי שסוכמה ע"י תכנית 

 גליל היה בשליטה של מדינות ערב.החלוקה): הנגב נותק, העיר העתיקה הייתה בידי הירדנים ומרבית ה

 תוצאות הפלישה בכל אחת מהחזיתות.  )אחד(על הנבחן להציג  – אירוע מדגים

 

 'בסעיף 

 : הוכנה במפקדה הארצית של ההגנה תוכנית פעולה, בעלת שני חלקים, שזכתה לכינוי 1948במרץ 

  "תוכנית ד'".

צבא סדיר, של יחידות ההגנה למבנה של  ארגון מחדשהיו  מטרות התכנית: הארגוני – ראשוןהחלק ה

 הכנה לקראת פלישה אפשרית של צבאות ערב. זאת גם כחלק מ

השתלטות על כל השטחים שנועדו להיכלל בשטח  המטרות היובתחום זה  :יהמבצע – חלק השניה

, וכן אזורי ההתיישבות יהודית שמחוץ )כולל ישובים ערבים שנמצאו בשטח זה( המדינה העברית

כוחות ההשיטה הייתה העברת  , על מנת ליצור רצף טריטוריאלי יהודי.ות המדינה המיועדיםלגבול

  ובכך התאפשר ריכוז מאמץ לתפיסת אזור או עיר מעורבת. ממקום למקום על פי הצורךהלוחמים 

מבצע נחשון (פתיחת הדרך לירושלים למשך כעשרה ימים  ):אחד(על הנבחן להציג  – הישגי התכנית

יוד, אספקה, נשק ולוחמים לעיר הנצורה), העברת הערים המעורבות לשליטה ישראלית, והעלאת צ

 כיבוש כפרים, דרכים וערים. –שיפור משמעותי ברציפות הטריטוריאלית 
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 הסכמי שביתת הנשק ובעיית הפליטים -16שאלה 

 סעיף א'

פי הסכמי שביתת  שנקבע בתום מלחמת העצמאות על ,הוא קו גבולות מדינת ישראל הקו הירוק

שטח המדינה  –הנשק. מדובר בקו גבול שונה מזה שנקבע למדינה היהודית בתכנית החלוקה 

באופן משמעותי והיא חילקה אותו עם מדינות מצרים (רצועת עזה) ועם  היהודית היה גדול יותר

ושלים ירחלקה המערבי של  ירדן (אזור יהודה ושומרון) ולא עם מדינה ערבית כפי שקבע האו"ם.

 כבירת ישראל.  שהייתה אמורה להיות כולה בינלאומית, נותרה בידי ישראל והוכרזה על ידה

, כיוון שפני מדינות ערב היו בתום מלחמת העצמאות לא נחתם הסכם שלום בין ישראל ושכנותיה

הקמת המדינה היהודית, במיוחד לאחר  תלגיטימיולסיבוב המלחמה הבא. הן לא קיבלו את 

 ה מתוצאות המלחמה.שחשו השפל

 

 'בסעיף 

 הגורמים להיווצרות בעיית הפליטים השתנו בהתאם לתקופות המלחמה:

 בשלב הראשון : מלחמת אזרחים 

המלחמות שהתנהלו באזור לא נגעו  ,בדרך כלל  :דפוס התנהגות מסורתי של התושבים בימי מלחמה

המצב היה שונה, והמלחמה הייתה  כעת .שנוהלו בין אימפריות ומעצמות עברכך היה במלחמות  -להם 

 שכן נגעה להם ולכן עזיבתם הסתיימה באי האפשרות שישובו לבתיהם.  ,מלחמה לאומית

. עם כיבוש ערי כו'משכורות וקבלת פיגור ב היה, הופקעו מחסור במצרכים, מחירים: היה המצב הכלכלי

שמל, במים נקיים (מה שגרם חת בדלק, באספק נוצר מחסור ,הנמל חיפה ויפו ע"י הכוחות היהודיים

  שותקו. לפרוץ מגפות). כל עובדי המנדט פוטרו והבנקים
: לאור המצב הכלכלי ובריחת האליטות, ובלא מנהיגות מוסכמת, התגבר הטרור הפנימי המצב החברתי

 בחברה הפלסטינית והיא התדרדרה לאנרכיה.
 השתנה אופי הלחימה 1948רס החל ממ :התעצמות הקרבות הביאה לבריחה המונית מאזורי הלחימה

). הידיעות על הפעולות של אצ"ל ולח"י בכפר דיר יאסין עברו להתקפה (תכנית ד' היהודיים כוחותוה

 . השפיעו על חלק מהם לנטוש את ביתם ,בח) שהופצו בקרב ערביי ארץ ישראל(הטענות לט

 :המלחמה הסדירה -שלב השני  ב

לחימה בין צבאות סדירים. גל פליטים גדול ל ופי הלחימהבעקבות פלישת צבאות ערב לארץ, השתנה א

הוסרו המעצורים  ,בשלב זה. לוד ורמלהם מערביגורשו ה במהלכם ,"נוצר בעקבות קרבות "עשרת הימים

ערביי  אל הפלסטינים בשלבים המוקדמים יותר של המלחמה. עתה נתפסוהכוחות  שמתנו את יחס

 .רושימעשי גגם  ההכשיר, נקודת הנחה שע לכוחות הפלישההמשתף פעולה ומסיי ,כ"גיס חמישי" הארץ

לאור החשש שהתושבים יסייעו  ,פינוי הכפרים נראה ללוחמים צעד הכרחי צבאית ומוצדק מוסרית

 לכוחות האויב.
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 רביעיפרק 

 סוגיות נבחרות בתולדות מדינת ישראל

 20-17מהשאלות  אחתהנבחנים נדרשו לענות על 

 לחמת יום הכיפוריםמ –מקור  -18שאלה 

 סעיף א'

בכך  המודעה מבטאת את תפיסת ההנהגה בישראל בתקופה שלפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים

 בכל מה שנוגע לעוצמה וביטחון.  ,שהיא מראה את הביטחון העצמי המופרז של המדינה

ו שחשה הנהגת המדינה בעקבות ק לביטחון העצמי מופרז" מתייחס קו בר לב" כותרת המודעה:

 שהיה אמור להוות הגנה מפני תקיפה מצרית עתידית.  ,המוצבים (קו בר לב)

בכל הנוגע ליכולת של צה"ל להתמודד מול כל איום  ,נהגה נהנו מביטחון עצמי מופרזהצה"ל וה

לפיה הצבא המצרי לא יצא למלחמה לפני  ,קונספציהמצד מדינות ערב. באגף המודיעין, רווחה 

לא  ,בעומק ישראל וסוריה לא תצא למלחמה ללא מצרים. לפיכךשתהיה לו אפשרות לתקוף 

 צפויה מלחמה בקרוב. 

על שפת את השאננות מכך שלא צפויה למדינת ישראל מלחמה, ניתן לראות בטקסט של הכרזה: "

 הסואץ שורר שקט... הקווים בטוחים".

זוהי ט: "הביטחון העצמי המופרז של ההנהגה לאור תוצאות מלחמת ששת הימים ניכר במשפ

 ". תוצאה של מדיניות שקולה, נועזת ומרחיקת ראות

 

 'בסעיף 

 :תוצאות מלחמת יום הכיפורים

למרות ההפתעה ותנאי הפתיחה הקשים, הצליח צה"ל לעבור להתקפה וליצור מהפך במגמת  •

המלחמה: לקראת סוף המלחמה הסתמן ניצחון ישראלי ברור בכל החזיתות, כאשר צה"ל התמקם 

 ק"מ מקהיר. 101-"מ מדמשק וק 40במרחק  

שבויים ועשרות   301פצועים,  7,251הרוגים,  2,569 מחיר המלחמה בישראל היה כבד ביותר: •

 נעדרים (פעולות נרחבות לאיתורם נמשכו עד ימינו). 

 במטרה לחקור את מחדלי המלחמה. ועדת "אגרנט" -הוקמה ועדת חקירה ממלכתית  •
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 תחומים: שניישראל בהשפעות המלחמה על מדינת 

 :בתחום הפוליטי  . 1

תנועות מחאה שאנשיהן היו קצינים וחיילים שחזרו מן המלחמה החלו  :הופעת תנועות מחאה •

היחיד על תעלת מעוז הלהופיע. אחד ממובילי תנועות המחאה היה סרן מוטי אשכנזי, שהיה מפקד 

ראו להתפטרות הממשלה ואנשי סואץ שלא נפל בידי המצרים. תנועות המחאה קיימו הפגנות וק

מפתח בה. תנועות המחאה ביטאו את השבר שחל באמון שנתנו האזרחים בהנהגה המדינית 

 והצבאית.

תנועת המחאה נגד הממשלה הביאה להתפטרות שר הביטחון משה  :שינויים במפה הפוליטית •

הנמשכת על  גולדה מאיר. בנוסף, הביקורת הציבורית הממשלראש הדיין ולאחר מכן להתפטרות 

, בו עלתה לשלטון לראשונה מפלגת הליכוד 1977הממשלה סללה את הדרך למהפך הפוליטי של 

 בראשות מנחם בגין.

 :בתחום החברתי   .2

עד למלחמת יום הכיפורים, הגאווה הצבאית  נפגעה תחושת האמון בהנהגה ובמערכת הביטחון: •

, וצה"ל נתפס כארגון כל יכול. עתה בחברה הישראלית הייתה בשמים. מפקדי הצבא היו נערצים

כל אלו התערערו: האמון בצה"ל ובדרג הפוליטי נפגע ומעתה שניהם הפכו חשופים בצורה מתמדת 

 לביקורת ציבורית. 

נושאים כאובים אלו הפכו  למרכזיים  :התמודדות חברתית עם שכול ובעיית שבויים ונעדרים •

מקומו של השכול בחברה החל יים ונעדרים. בציבור הישראלי. הוקם מרכז מיוחד לאיתור שבו

: החל שיח שבמרכזו השאלה האם כל מלחמה היא מוצדקת, והאם לא הגיעה העת להשתנות

 למצוא דרך אחרת להתמודד עם שכנינו. 

: בחברה הישראלית גבר הקיטוב בין ימין מדיני, לשמאל הגברת הקיטוב בחברה הישראלית •

על ידי התנחלות רחבת היקף  ,חיזה בשטחי יהודה ושומרוןשקרא להגביר את הא -מדיני. הימין 

לוויתורים טריטוריאליים לערבים תמורת  עת "גוש אמונים") מול השמאל שקרא(נציגיו היו תנו

 הסדר שלום (ונציגיו היו תנועת "שלום עכשיו").

 

  . ניתן להביא דוגמאות להשפעות מתחומים נוספים כמו: התחום הכלכלי או התחום הביטחוני
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 קולוניזציה-תהליך הדה -19שאלה 

 סעיף א'

 גורמים שהובילו לתהליך הדה קולוניזציה הם: שני

לאחר מלחמת העולם השנייה, גינתה דעת הקהל העולמית כל שלטון דעת הקהל בעולם:  •

שמהווה דיכוי ושליטה בעם אחר. הסיבה לכך היא הסבל הגדול שחוו כל כך הרבה עמים 

ציבורית זו, ראתה והשאיפה למנוע טראומות נוספות. אווירה  ,לחמהבתקופת המ

 שאיבדה את הלגיטימיות שלה.  ,בקולוניאליזם מדיניות בלתי מוסרית

: לאחר מלחמת העולם השנייה, יחסי הכוחות בעולם והשפעת 'המלחמה הקרה' שינוי •

י המעצמות החל עידן חדש בו מעצמות אירופה איבדו את עוצמתן, ואת מקומן תפסו שת

 ארה"ב וברית המועצות.   –

שתי המעצמות החלו להיאבק ביניהן על אזורי השפעה בעולם. לכל אחת מהן היה 

אינטרס לתמוך במתן עצמאות לעמים השונים, בתקווה שהמדינות החדשות שיקומו 

הן יבלמו את סכנת התפשטות ההשפעה של  –תצטרפנה למחנה שלהן. במהלך זה 

 המעצמה האחרת. 

 

ים לאחר יהתפתחות רעיון הלאומיות, המשברים הכלכל :כגוןיתן להביא דוגמאות נוספות נ

 מלחמת העולם השנייה, ירידה ברווחיות המושבות, מאבק התנועות הלאומיות וכו'. 

 

 :קולוניזציה-הדהשני מאפיינים של תהליך 

לחמת : במרבית המדינות מדובר בתהליך שחרור מתמשך ולא במתהליך מורכב והדרגתי •

 שחרור חד פעמית. 

בדרך כלל ניתן להבחין שהמאבקים הלאומיות התנהלו באותם  מאבק לאומי קלאסי: •

שלבים שאפיינו את המאבק הלאומי באירופה (גיבוש הרעיון ויצירת תודעה לאומית ע"י 

 אליטות משכילות, הקמת תנועה לאומית, הסתייעות בגורמים חיצוניים). 

 : כגון ניתן לתת מאפיינים נוספים

ניסיון המעצמות לשמור על האינטרסים שלהן, המזרח התיכון הקדים את צפון אפריקה והשוני 

 בין עמים שחיו תחת שלטון בריטי ועמים שחיו תחת שלטון צרפתי.
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 'בסעיף 

 :השפעת תהליך הדה קולניזציה על יהודי ארצות האסלאם

הקולוניאלי, הרי שתהליך הדה קולוניזציה מאחר ויהודי ארצות האסלאם קשרו עצמם בשלטון 

 היה בעל השלכות על חייהם במספר היבטים:

קולוניזציה היה התרחקות של העם המקומי -אחד הביטויים של הדה :שינוי תרבותי •

מהתרבות המערבית של מעצמות אירופאיות הקולוניאליסטיות. היהודים, שרבים 

עתה בסביבה תרבותית אחרת. מהם אימצו את התרבות האירופאית, מצאו עצמם 

התרבות הערבית השתלטה בהדרגה על הוויית החיים בארצות השונות (שפה, לבוש, 

 מנהגים, אופי השלטון), ולא כל היהודים חשו בה בנוח. 

: היהודים זוהו כתומכי המשטר הקולוניאלי ששיעבד את התגברות השנאה ליהודים •

כלפיהם והתגברות הפעילות  העמים המקומיים. התוצאה הייתה העמקת השנאה

 נגדם. 

 

 :השפעת הקמת מדינת ישראל על יהודי ארצות האסלאם

ישראלי בא"י השפיע על מצבם של יהודי ארצות האסלאם בהיבטים -הסכסוך הערבי

 הבאים:

 –) 1947-1949מדינות שהשתתפו ישירות במלחמה נגד ישראל ( המעגל הראשון: •

ת אלה הייתה למלחמה השפעה ישירה וקשה מצרים, סוריה, לבנון ועיראק. במדינו

על מצב היהודים. בולטת במיוחד מצרים, בה התערער לחלוטין בסיס הקיום של 

מתוכם נאסרו ורכוש רב הופקע. פרעות ביהודים הביאו שם  600-היהודים: כ

 להרוגים ופצועים רבים.

ינות צפון מדינות שלא נלחמו נגד ישראל (איראן, תורכיה, תימן, ומד המעגל השני: •

אפריקה). גם במעגל זה נתנה המלחמה את אותותיה, אך בעוצמה פחותה. בלוב 

 גל אלימות קשה נגד היהודים. 1948לדוגמא, התחולל ביוני 

: מדינות ערב הדגישו את אחדות העולם ערביות ופעילותה של הליגה הערבית-הפאן •

והקולוניאליזם שנתפסה כזרוע של האימפריאליזם  ,הערבי כנגד הישות הציונית

 המערבי. 

 

 :עיראק -מדינה מדגימה  

 החלהקולוניאליזם בה), -כאשר עיראק קיבלה עצמאות בשנות השלושים (לאחר תהליך הדה

ומעמדם הורע. רבים מהם נושלו ופוטרו ממקומות עבודתם. היה זה  אפליה כנגד היהודים

 מיות העיראקית. בעקבות ייחוס היהודים לשלטון הקולוניאלי וכן מהתגברות הלאו

 פרעות, אז התחוללו 1941 שמיות בעיראק שהגיעה לשיאה בקיץהתגברה האנטי 30-בשנות ה

 (תרגום מערבית: ביזה, שוד). " פרהוד"המכונים   קשות ביהודי בגדד
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ה היהודית את הרצון להגר יהודים והם עוררו בקרב הקהיל 180 -בפרעות אלה נרצחו קרוב ל

 מעיראק.

), מתעורר שוב גל של פגיעות ביהודים, 1948מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל ( לאחר פרוץ

בבגדד ובמקומות נוספים. על רקע המלחמה בישראל החל השלטון להחמיר את יחסו ליהודים. 

המקרה החמור ביותר היה כאשר סוחר יהודי עשיר בשם שפיק עדס, הואשם ברכישת נשק עבור 

למוות והוצא להורג בפני המון גדול שבא לחזות בתלייתו. כישלונות הציונים בא"י. הוא נידון 

הצבא העיראקי במלחמת העצמאות גרמו שעוד ועוד יהודים הועמדו למשפט ונאסרו לתקופות 

מאסר שונות. לאור מצב היהודים, הוחלט במדינת ישראל חיי יהודי עיראק בסכנה קיומית ויש 

 .על "מבצע עזרא ונחמיה"להעלותם באופן מידי לארץ וכך יצא לפו

 

 20-עלייה וקליטה בשנות החמישים והשישים של המאה ה -20שאלה 

 סעיף א'

 הגיעו מאירופה ומארצות האיסלאם (המזה"ת ואפריקה).  60-וה 50-העולים בשנות ה

 :הסיבות לעלייה מאירופה

 מדינת ישראל נתפסה כבית וכתחליף להרס ולחורבן שהביאה המלחמה: אירועי השואה .1

הפכו את אירופה לבית הקברות של משפחות הניצולים. אירופה כבר לא נראתה להם 

 כמקום בו יוכלו להקים משפחה ובית. 

המשך תסיסה אנטישמית באירופה: המשך הפגיעה הפיזית ביהודים שחזרו לבתיהם,  .2

ולכן עליהם לבסס את חייהם  ,ן תופעה רווחתיהבהירו לרבים כי האנטישמיות היא עדי

ישראל כמקום מקלט (גם אחרי מלחמת העולם השניה, יהודים רבים נרצחו  על בארץ 

 רקע אנטישמי, בעיקר בפולין).

התסיסה נגד השלטון הסובייטי במדינות הגוש המזרחי: עם סיום המלחמה, השליטו  .3

הסובייטים משטר קומוניסטי בכל מדינה שאותה "שיחררו" מהכיבוש הנאצי. אזרחי 

די בריה"מ, נאבקו וניסו להשיג עצמאות. תסיסה זו, ערערה את המדינות שנשלטו על י

הבעיה ( ישראל-אלה ודחפה אותם לעלות לארץביטחונם האישי של היהודים בארצות 

 ייטי לא איפשר את עזיבת היהודים).הייתה שהשלטון הסוב
 

 הסיבות לעלייה מארצות האיסלאם:

הקמת המדינה אות לביאת הקמת מדינת ישראל: יהודים רבים בארצות אילו ראו ב .1

המשיח. יחד עם זאת, הקמת המדינה הביאה להתגברות מעשי פגיעה פיזית ביהודים מצד 

הערבים. לאחר מלחמת העצמאות נהרגו עשרות יהודים ומאות נפצעו בהתפרצויות 

לוב ובמצרים. התפרצויות אלה ערערו את ביטחונם האישי של באלימות במרוקו, 

 יתם.היהודים ודרבנו את עלי
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שליחים ציוניים נשלחו לקהילות היהודיות בכדי לשכנע אותם  :חיזוק הפעילות הציונית .2

 לעלות ארצה. 

  השפעות הדה קולוניזציה: .3

סלאם הפכו למדינות ריבוניות לאחר תקופת השלטון הקולוניאלי של ארצות הא •

רביות צרפת ובריטניה. תהליך יציאת מדינות אלה לעצמאות, לווה בחיזוק מגמות ע

ואסלאמיות. המגמות הערביות הופנו כלפי אויב משותף: נוכחותה של  המדינה 

הציונית במזרח התיכון הערבי. מגמות אלה ערערו את עתידם וביטחונם של 

 היהודים.

בזמן השלטון  :קולוניזציה-התערערות מעמדם של היהודים בשל תהליך הדה •

גדול מהיהודים גבוה ביחס  מות אירופה, היה מעמד של חלקהקולוניאלי של מעצ

לאוכלוסייה המוסלמית. כיוון שהיהודים היו ביחסים טובים עם השלטון הזר, רבים 

קישרו בין היהודים לקולוניאליזם. היהודים שהשתלבו במערכות הממשל התרחקו 

מאורח החיים של החברה המוסלמית ונחשבו לנטע זר. ליהודים לא היה עוד מקום 

 שה, וכך התערער מצבם הכלכלי והביטחוני.במערכת השלטונית החד
 

 'בסעיף 

היא תפיסה שהנהיגו מנהיגי המדינה בנוגע לקליטת העולים בשנים אלו.  תפיסת "כור ההיתוך"

לשלב באופן מוחלט את המהגרים החדשים בחברה הישראלית, בבסיס  התפיסה עמדה המטרה 

יש לבנות בארץ תרבות  וך ההיתוך,ת כתפיסעל פי  גם במחיר מחיקת זהותם התרבותית הקודמת.

. בן גוריון שאף חייהם הקודמים ואורחעל העולים לוותר על תרבותם לכן ישראלית חדשה ו

גוריון חשש כי חברה -שהעולים לא יאופיינו כ"עיראקים", "פולנים" וכו', אלא כ"ישראלים". בן

 כך, לא תצליח להישאר מאוחדת.-שתיבנה מקבוצות מרובות ומגוונות כל

 מדיניות כור ההיתוך התבטאה בדרכים רבות: 

 קליטת בני נוער עולים בקיבוצים (שהיו מעוז התרבות "הישראלית"), 

 הפיכת שמות לועזיים/זרים, לשמות עבריים.  –עיברות השמות 

 כפיית התנהגות "צברית" במעברות. 

 . ממלכתיחוק לימוד חובה וחוק חינוך  הנחלת הלשון העברית, :חינוךה בתחוםחקיקה 
 

 מהומות ואדי סאליב בהקשר לתפיסת כור ההיתוך:

 על הנבחן להציג את אירועי ואדי סאליב. 

קיימים פגמים רבים בשיטת כור ההיתוך. השאיפה של החברה והממסד במדינת ישראל  לייצר 

"הצבר", פגעה קשות במסורת ובאורח החיים של העולים, במיוחד של אלו   -דמות ישראלי חדש 

 ות האסלאם. מארצ
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מהומות ואדי סאליב חשפו לראשונה את המרירות והתסכול שהצטברו בקרב עולי ארצות 

האיסלאם נגד החברה והממסד במדינת ישראל. בפעם הראשונה, פורסמו הקשיים והמחדלים 

 בתהליכי הקליטה של יהודים אלו. 

שות קיפוח ואפליה קשות ומתחועדתית קשה,  -רבים הבינו כי המהומות נבעו ממצוקה חברתית

 פתרון הבעיות מחייב שינוי של סדר העדיפויות של החברה בישראל. כי ו
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