
מכון הנרייטה סאלד משרד החינוך 
המרכז לבחינות בגרות המזכירות הפדגוגית 

הפיקוח על הוראת היסטוריה
בחינוך הכללי

מחוון לשאלון בהיסטוריה, לימודי חובה — חורף תשע"ט, מס' 022281 
הנחיות כלליות:

ההנחיות למעריכים במחוון זה מיועדות לבחינה במועד זה בלבד.  *
שינויים יימסרו בתדריכים בעל פה ובשיחות הכוונה עם המעריכים הבכירים.  

במחוון לא הובאו כל האפשרויות לתשובה נכונה, אלא רק מבחר תשובות. אם תלמיד משיב תשובה שאינה במחוון ואינה   *
מוכרת למעריך, על המעריך לבדוק בספרים ולהתייעץ לפי הצורך עם מעריך בכיר. כל זאת כדי להבטיח שעל תשובות נכונות 

יינתן ניקוד הולם.
בכל סעיף יש להקפיד על ניקוד על פי ההנחיות בכתב ועל פי ההנחיות שיימסרו בתדריכים ובבדיקה במרב"ד.  *

אם תלמיד מילא את כל המטלות הנדרשות אך לא הפריד בין מטלות שונות, כפי שנדרש בשאלה, יש לקבל את התשובה, ואין   *
להפחית לו נקודות.

ההנחיות במחוון מנוסחות בלשון זכר, ומכּוונות למעריכים ולמעריכות כאחד.  *

תזכורת: הגדרות למטלות בבחינה  
הסיבות  את  להסביר  בלי  בשאלה,  הנדרשים  התהליך  האירוע,  הפעולה,  התופעה,  של  הצגה/תיאור   — הצג/תאר   *

להתהוותם או את התוצאות/ההשפעות שלהם.
זהו מעין "צילום תמונת מצב" )מאפיינים, משתתפים, זמן, מקום(.  

הסבר — הבהרה, פירוש של העניין המבוקש; סיבות/גורמים שהביאו לתהליך/לפעולה/לאירוע;   *
תוצאות/השפעות של העניין המבוקש.  

מן  ואת השונה בכל אחד  ולהבהיר את הדומה  פי קריטריונים,  על  עניינים מבוקשים,  בין שני  יש להשוות   — השווה   *
הקריטריונים שהוצעו.

הדגם — הבאת דוגמה הממחישה ומבהירה את העניין המבוקש )יש לתת דוגמה מפורטת, ואין להסתפק בהכללה(.  *

ספרי הלימוד המאושרים:  )הספרים מסודרים על פי א"ב של שמות הוצאות הספרים(
לאומיות

י' משעול, הלאומיות המודרנית וראשית הציונות, היי סקול, 2011 )להלן היי סקול(.  .1
י' קוברסקי, הלאומיות בישראל ובעמים — ראשית הדרך עד 1920, כנרת, זמורה, דביר, 2014 )להלן כנרת 1(.  .2

מ' בר הלל, ש' ענבר, עולם לאומי חלק א' — טיול היסטורי בשבילי הלאומיות בישראל ובעולם, לילך, 2008 )להלן   .3
לילך 1(.

ק' אביאלי-טביביאן, מסעות בזמן — לאומיות במבחן — הלאומיות בישראל ובעמים: ראשית הדרך עד 1920, מט"ח,   .4
2008 )להלן מט"ח 1(.

א' נווה, נ' ורד, הלאומיות בישראל ובעמים — ראשית הדרך עד 1920, רכס, 2008 )להלן רכס 1(.  .5
א' דומקה, ח' אורבך, צ' גולדברג, הלאומיות — ראשית הדרך, מרכז זלמן שזר, 2008 )להלן שזר 1(.  .6

בית שני
 2008 ישראל,  אורט  המשנה,  חתימת  עד  ציון  משיבת  ישראל  עם  קורות   — הספר  לעם  מקדש  ממדינת  באר,  א'   .1 

)להלן אורט(.
ש' כהן, ממדינת מקדש לעם הספר — היסטוריה של בית שני, כנרת, זמורה, דביר, 2014 )להלן כנרת 2(.  .2

)להלן   2008 לילך,  השני,  הבית  תקופת  בשבילי  היסטורי  טיול   — הספר  לעם  המקדש  מעם  ענבר,  ש'  הלל,  בר  מ'   .3 
לילך 2(.

ק' אביאלי-טביביאן, מסעות בזמן — ממדינת מקדש לעם הספר, מט"ח, 2008 )להלן מט"ח 2(.  .4
ד' שחר, ממדינת מקדש לעם הספר — ימי הבית השני ותקופת המשנה, רכס, 2008 )להלן רכס 2(.  .5

ד' שוורץ, ממדינת מקדש לעם הספר — משיבת ציון עד עריכת המשנה, מרכז זלמן שזר, 2008 )להלן שזר 2(.  .6
ערים וקהילות

ד' סורוצקין, ח' פדיה, מסעות בזמן — ערים וקהילות, מט"ח, 2008 )להלן מט"ח 4(.  .1
)להלן  תשס"ח  מעלות,  הביניים,  בימי  לאסלאם  יהדות  בין  התרבויות  מפגש   — תשבץ  מעיל  )עורכת(,  פרנקל  מ'   .2 

מעיל תשבץ(.
בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

י' משעול, בונים מדינה — יהודית ודמוקרטית במזרח התיכון, היי סקול, 2014 )להלן היי סקול 2(.  .1
מ' בר הלל, ש' ענבר, עולם לאומי ב — בונים מדינה במזרח התיכון, לילך, 2009 )להלן לילך 3(.  .2

ק' אביאלי-טביביאן, בונים מדינה במזרח התיכון, מט"ח, 2009 )להלן מט"ח 3(.  .3
א' נווה, נ' ורד, ד' שחר, הלאומיות בישראל ובעמים — בונים מדינה במזרח התיכון, רכס, 2009 )להלן רכס 3(.  .4

א' דומקה, ח' אורבך, צ' גולדברג, בונים מדינה במזרח התיכון, מרכז זלמן שזר, 2009 )להלן שזר 3(.  .5
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פרק ראשון — ממדינת מקדש לעם הספר — בית שני
יש לענות על אחת מן השאלות 3-1.

מקור — הורדוס, "השלטון הישיר"  .1
על פי הקטע, כיצד ניסה הורדוס להשיג את אהדת העם היהודי: א.   

בניית מבצרים שהגנו על גבולות הממלכה, שמירה על מעמדה האוטונומי של יהודה כמדינת חסות. בקטע: הוא   —
מדגיש שפעל למען ביטחון העם: "ורב ]ממנו[ הביטחון שהביאו לכם".

בניית ערים חדשות ושיקום ערים קיימות. בקטע: "הואיל ויודעים אתם... ואת הערים שהקימונו בה".  —
מפעלי הבנייה שיזם סיפקו תעסוקה לפועלים רבים. בקטע: "פרטי המפעלים שפעלנו בארץ"; "וגם במעשי הבניין   —

שלי פעלתי לטובתכם".
פיתוח שטחי החקלאות; קידום המסחר; הקמת אמות מים. פעולות אלה משתמעות מדבריו של הורדוס.   —

בקטע: "לא הזנחתי את הדברים שהיו חשובים לצורכיכם".  
שיקום בית המקדש, שיפוץ, חידוש, הוספת פאר והדר, הגדלת המבנה. בקטע: "את המפעל שהנני מקבל עלי עתה   —
והוא חסר מגודלו שישים מאה בגובה"; "אנסה  והיפה"; "שכן את בית המקדש...  והוא מפעל הקדוש  לבצעו... 

לתקן את מה שנפגם מכפייה ומשעבוד".
מדוע עורר שלטונו של הורדוס התנגדות בעם היהודי:

משום שהוא הנהיג משטר עריצות וטרור: אסר על כינוסים ואֵספות, הפעיל רשת מרגלים, כלא אלפים בבתי סוהר,   —
העניש באכזריות כל מי שנחשד במרד.

משום שחיסל את בני משפחת חשמונאי ותומכיהם )כולל אשתו וכמה מבניו(.  —
משום שפגע במעמד הכהונה: מינה ופיטר כוהן גדול לפי צרכיו.  —

משום שהחליש את הסנהדרין: רצח יותר ממחצית מחכמי הסנהדרין ומינה במקומם את אנשי שלומו, ביטל רבות   —
מסמכויות הסנהדרין.

משום שחיזק את היסודות ההלניסטיים בממלכתו: ערים, מבנים, משחקים ותחרויות.  —
משום שטיפח את האוכלוסייה הלא יהודית: בנה בעבורה ערים, הושיב בערים חיילים רומאים משוחררים.  —

בספרי הלימוד: אורט, עמ' 76-71; כנרת 2, עמ' 105-96; לילך 2, עמ' 133-128; מט"ח 2, עמ' 78-76; רכס 2, עמ' 114-107; 
שזר 2, עמ' 63-60.

מה הייתה מדיניות "השלטון הישיר" של רומא: ב. 
חלוקת אזורי השליטה לפרובינקיות — יחידות שלטוניות הכפופות למרכז ברומא.  —

בראש הפרובינקיה עמד נציב רומאי שמינה הקיסר )או הסנאט(.   —
הנציב מונה לתקופה מוגדרת.  —

הנציב היה כפוף לשלטון המרכזי ברומא.   —
לנציב הייתה סמכות לשפוט ולהוציא להורג.  —

הניציב היה ממונה על שמירת הסדר בפרובינקיה בעזרת חיל עזר מן הצבא הרומי.  —
מדוע בחרו הרומאים לנקוט מדיניות זו:

כדי להבטיח נאמנות מוחלטת ללא אינטרסים מנוגדים.  —
כדי להבטיח את החדרת התרבות הרומאית.  —

משום שלא נמצא אדם מתאים להיות "מלך חסות" בקרב האוכלוסייה המקומית.   —
מדיניות זו אפשרה קידום וטובות הנאה לבכירים רומאים.  —

בספרי הלימוד: אורט, עמ' 76; כנרת 2, עמ' 91, 107-106; לילך 2, עמ' 135; מט"ח 2, עמ' 80;
רכס 2, עמ' 118; שזר 2, עמ' 58, 65. 
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"המרד הגדול"  .2
גורמים הקשורים להתנהלות של הנציבים הרומים ביהודה: א.   

העריצות ושלטון הדיכוי של הנציבים הרומים כלפי היהודים.  —
התגברות גילויי המתח והעוינות בין חיילים רומים ובין יהודים.  —

נוכרים )מהומות, התנגשויות(, והעדפת הנציבים את הנוכרים על פני  ובין  התגברות גילויי העוינות בין יהודים   —
היהודים.

נטל המיסים הכבד, העושק והנישול של הנציבים יצרו תסכול והגבירו את התסיסה.  —
הפגיעה במעמד ירושלים ובמעמד בית המקדש.  —

וברגשות הדתיים: לקחו כספים מאוצר המקדש, דרשו להציב פסל זהב  הפגיעה של השלטון הרומי בחיי הדת   —
בדמות הקיסר בבית המקדש, מהומות בימי חג הפסח.

גורמים הקשורים לתהליכים שהתרחשו בחברה היהודית:
צמיחה של קבוצות קנאים בעם, שהשפעתם התחזקה ככל שהתגברו רגשות התסכול והייאוש.  —

)ביטול העברת תפקיד הכוהן  והתפוררותו  ומוסכמת על העם; שחיתות במוסד הכהונה  יציבה  היעדר מנהיגות   —
הגדול בירושה, שיתוף פעולה עם השלטון הרומי(, פיצול בעם.

התעצמות האמונה המשיחית: התקווה לגאולה מידי שלטון הרשע.  —
קיטוב חברתי מתמשך ואבטלה חמורה שיצרו תסכול והגבירו את התסיסה.  —

בספרי הלימוד: אורט, עמ' 79-76; כנרת 2, עמ' 115-108; לילך 2, עמ' 135, 140-138; מט"ח 2, עמ' 84-81;
רכס 2, עמ' 120-118, 136-134; שז"ר 2, עמ' 67-64.

תוצאות "המרד הגדול": ב.   
בתחום הדמוגרפי — פגיעה קשה באוכלוסייה היהודית בארץ־ישראל: כ־25% מן התושבים מתו, שבויים רבים נלקחו   

לרומא; שינוי בהרכב האוכלוסייה בערים רבות שהתרוקנו מיהודים והפכו נוכריות )כגון קיסריה(.
בתחום הכלכלי — פגיעה קשה במשק החקלאי ובפעילות הכלכלית: הרס יישובים רבים, שדות ויערות, השחתת יבול,   

הפקעת קרקעות והחרמתן, מכירת אדמות לאזרחים רומאים והחכרתן, הטלת מיסי קרקע, עבודות כפייה, "מס היהודים".   
בספרי הלימוד: אורט, עמ' 96; כנרת 2, עמ' 140-139, 157; לילך 2, עמ' 150, 153; מט"ח 2, עמ' 88-87;   

רכס 2, עמ' 154-153.   
 

המשבר הדתי בעקבות החורבן  .3
המשבר הדתי שנוצר בחברה היהודית בעקבות חורבן בית המקדש: א.   

משבר אמוני — תחושת ייאוש, בלבול ומצוקה שהביאו לפגיעה באמונה ולתחושה כי אין טעם לחיים בלא מקדש.  —
מדוע הביא החורבן למשבר זה:

משום שהעם נשאר ללא מרכז רוחני־דתי.  —
החורבן הביא להתמוטטות מוסדות ההנהגה הדתית — היעלמות מעמד הכהונה וביטול הסנהדרין הישנה.  —

חורבן בית המקדש פגע ביכולת לקיים חלק ניכר מן המצוות: הקרבת קרבנות, חגים, עלייה לרגל בשלושת הרגלים,   —
הקראת התורה.

בספרי הלימוד: אורט, עמ' 98-96; כנרת 2, עמ' 157-156; לילך 2, עמ' 151-150, 153; מט"ח 2, עמ' 89-87; 
רכס 2, עמ' 156-153; שזר 2, עמ' 73-72.

כיצד ניסו חכמי יבנה להתמודד עם המשבר הדתי: ב. 
מבחינה  האומה  להתאוששות  סייעו  מקדש,  בלא  גם  ישראל  לעם  קיום  שיש  התפיסה  את  הטמיעו  יבנה  חכמי   —

נפשית וארגונית, מילאו את החלל שנוצר בתחום ההנהגה ועיצבו מחדש את חיי הדת בחברה היהודית. 
דוגמאות:

שיקום מוסדות ההנהגה — הקמת הנשיאות ובית הדין הגדול )הסנהדרין החדשה( ביבנה.  —
הפיכת בתי הכנסת למוקד חלופי לבית המקדש: הם היו קיימים טרם החורבן אך התרבו, והתפילות היו לחובה   —

ולמנהג קבע, תחליף לעבודת הקרבנות בבית המקדש, בתי הכנסת היו גם למרכז ללימוד תורה בצוותא.
קביעת תקנות )התקיעה בשופר בראש השנה שחל בשבת — כפי שהיה נהוג במקדש, נטילת לולב בכל מקום כל   —
שבעת ימי החג ולא רק בבית המקדש; גיור בלי קרבן( — פתרונות לשמירת מצוות בלא זיקה הכרחית למקדש 

שאפשרו המשך חיים יהודיים מלאים.
בספרי הלימוד: אורט, עמ' 97-96, 100, 103; לילך 2, עמ' 150, 153, 161-156; כנרת 2, עמ' 157-156, 162-159;

מט"ח 2, עמ' 88, 93-90, 95; רכס 2, עמ' 153, 159-156, 165-163; שזר 2, עמ' 77-72.
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ערים וקהילות בימי הבינים
בגדד

יש לענות על אחת מן השאלות 6-4.
מקור — העיר המוסלמית והיהודים בה  .4

גורמים שסייעו לייסודן של ערים חדשות בח'ליפות המוסלמית בימי הביניים: א.   
ובין  התיכון  הים  בין  שקישרה  ותרבותית  גאוגרפית  כלכלית,  יחידה  יצרה  המתרחבת  המוסלמית  האימפריה   —

האוקיינוס ההודי. המסחר הענף שהתנהל בה עודד צמיחת ערים גדולות לאורך נתיבי הסחר.
השתלטות הח'ליפים על ערים הלניסטיות בנויות והתאמתן לצורכיהם.   —

הח'ליפים השקיעו כסף ומשאבים בפיתוח הערים מכיוון שראו בהן גורם חשוב לביסוס שלטונם ולהפצת האסלאם.  —
הצורך של הח'ליפים לכונן מרכז שלטוני באיזור שמאוכלס בתומכיהם )העברת בירת הח'ליפות מדמשק לבגדד   —

בתקופת אל־מנצור(.
בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ' 31, 33; מדריך של ד"ר אהובה שלר, עמ' 5-4.

מדוע הוענק ליהודים מעמד "בני חסות": ב. 
מפני שנחשבו "עם הספר", מי שקיבלו בשורה מהאל.

כיצד בא לידי ביטוי בקטע החיסרון של מעמד זה:
הדרישה להכיר בעליונות המוסלמים. בקטע: יש התחייבות לקום מפני המוסלמים באסיפות; התחייבות שלא   —

לרכוב על אוכפים; התחייבות שלא לחגור חרבות, או לשאת כלי נשק אחרים.
התלות בנותן החסות, היכול לבטלה בכל זמן שירצה. בקטע: "ואם נפר... ומותר לכם לנהוג בנו כאשר מותר לנהוג   —

בזולתנו המרדנים והפורשים".
כיצד בא לידי ביטוי בקטע יתרון של מעמד זה:  

הגנה של השלטון. בקטע: "ביקשנו  מכם ביטחון לנפשותינו, ולצאצאנו ולרכושנו ולבני עדתנו"; "ולפי זה קיבלנו   —
את הביטחון".

המשך קיום אורח חיים יהודי תחת שלטון מוסלמי. בקטע: משתמע מההתחייבות שלא להפגין את דתם, ולא   —
לשדל איש לקבלה.

בספרי הלימוד: מט"ח 3, עמ' 49, 86; "מעיל תשבץ", עמ' 60-53; מדריך של ד"ר אהובה שלר, עמ' 7-6.  

בגדד  .5
שיקולים שהניעו את הח'ליף ג'עפר אל־מנצור לייסד את בגדד ולקבוע אותה לבירת הח'ליפות המוסלמית: א.   

שיקולים כלכליים:
בגדד הוקמה על נתיב סחר ראשי, ונעשתה מקום מפגש לשיירות סוחרים.  —

שכנה בלב אזור חקלאי פורה.  —
נבנתה על החידקל — נתיב תחבורה שהוליך אל המפרץ הפרסי.  —

במפרץ הפרסי התפתח צי סוחר ומוצרים מכל רחבי הח'ליפות זרמו לבגדד.  —
שיקולים פוליטיים:

הח'ליף אל־מנצור, שהיה מבית עבאס, רצה להתרחק מדמשק שהייתה בירת הח'ליפות בתקופה האומיית.  —
אזור העיר היה מאוכלס במאמינים מוסלמים חדשים שלא היו ממוצא ערבי ולא תמכו בבית אומיה.  —

בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ'  62; מדריך של ד"ר אהובה שלר, עמ' 34-33.
כיצד מלמד מבנה הבתים בבגדד במאה העשירית על דרך התמודדות של התושבים עם האקלים: ב.   

גגות שטוחים שאפשרו לדיירים לישון עליהם בלילות הקיץ החמים וליהנות מן האוויר שבחוץ.  —
גגות כפולים להגברת הבידוד.  —

טיוח הגגות בחומר רטוב שספג את החום ומנע את התחממות הבית.  —
ה( שאליה הוכנסו גושי קרח גדולים והיא  בבתי העשירים נבנתה לעיתים בחדר המרכזי של הבית מעין כיפה )קוּבַ  —

סייעה לקירור הבית.
בניית מרתף עמוק, מעין דירה תת־קרקעית לימות הקיץ.  —

בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ' 73-72.
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בגדד — מרכז תרבות  .6
מרכזי פעילות תרבותית מוסלמיים בבגדד במאה התשיעית ובמאה העשירית: א.   

אקדמיה למדעים — דאר אל־חכמה )בית החוכמה( — שבו למדו וחקרו פילוסופיה ומדעי הטבע, היו בו ספרייה   —
גדולה, שבה תורגמו לערבית מיטב נכסי התרבות והרוח של התקופה, ומצפה כוכבים.

מרכזי לימוד ותרבות )בחצר ביתו של המורה, בבתי פקידים, בחנויות ספרים, בכיכרות, בשוק מוכרי הספרים( —   —
בהם נערכו דיונים בין מלומדים, אירועי שירה ומוזיקה.

המסגד שימש ללימוד הלכה ומשפט.  —
בית ספר למדעי הרפואה.  —

על מה מעידים מרכזים אלה:
על פריחה תרבותית של העיר בגדד, שהייתה למרכז תרבות של הח'ליפות המוסלמית בתקופה זו ולאחת הערים   —

החשובות בתחום התרבות בימי הביניים.
התרגומים, העושר והגיוון מעידים על פתיחות למגוון תרבותי ולאוצרות תרבות של עמים ודתות אחרים.  —

בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ' 84-82; המדריך של אהובה שלר, עמ' 39-38.
דוגמאות להשפעת הישיבות על חיי היהודים בח'ליפות המוסלמית בתקופה זו: ב. 

גיבוש כל הקהילות היהודיות שראו בהן מוסד הנהגה רוחני־דתי.  —
הדת  מצוות  את  שהפיצו  השונות,  הקהילות  מן  תלמידים  של  רבים  דורות  בהן  התחנכו   — תורה  ללימוד  מרכז   —

היהודית ואת אורחות חייה.
הנוהג של ירחי כלה — הצטרפות של לומדים מקהילות שונות אל תלמידי הישיבה פעמיים בשנה.  —

ראשי הישיבות מינו דיינים לקהילות השונות.  —
שו"ת )שאלות ותשובות( — שאלות הלכה שנוגעות לחיי היום־יום שהיפנו היהודים בח'ליפות לראשי הישיבות,   —

והגאונים השיבו עליהן.
בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ' 90-88 )כולל הערות שוליים(; מדריך של אהובה שלר, עמ' 42-41.  

פראג
יש לענות על אחת מן השאלות 9-7.

מקור — הקהילה היהודית באירופה הנוצרית  .7
על פי הקטע, סיבות למתן אוטונומיה פוליטית־משפטית ליהודים באירופה בימי הביניים: א. 

חלק מהסדר החברתי הקיים — כל החברה הפאודלית באירופה של ימי הביניים הייתה מבוססת על מעמדות;   —
לבני המעמד ניתנה מעין סמכות פוליטית־משפטית לשפוט את בני מעמדם.

הסדר זה שירת את השליט משום שהבטיח אחריות קולקטיבית של הקהילה היהודית על גביית מיסים של חבריה.  —
בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ' 50.

כיצד תרמה פעילותו של מרדכי מייזל לרווחה הכלכלית של הקהילה היהודית בפראג: ב. 
סייע לשכבות החלשות בקהילה ותרם לצמצום הפערים החברתיים: נתן הלוואות בלי ריבית, בנה אכסנייה לעניים,   —

העניק מצרכים לחגים, השיא כלות עניות.
בנה מוסדות לשירות הציבור: בתי חולים, בית מרחץ, מקוואות.  —

הפעיל את קשריו עם השלטונות כדי לשפר את תנאי החיים של היהודים בפראג.  —
כיצד תרמה פעילותו לשמירה על הזהות היהודית של הקהילה:

הוא טיפח את חיי הדת בקהילה: תמך ברבנים, תרם ספרי תורה וכלי קודש, יזם בנייה של ישיבות ובתי כנסת.  
בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ' 122-120.
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פראג — מרכז דתי  .8
מדוע הוקמו בפראג בתי הספר של מסדר הישועים: א. 

האמונה  את  לחזק  שרצה  מכיוון  הישועים,  מסדר  של  משלחת  לפראג  הזמין  הראשון  פרדיננד  הקיסר   )1556(  —
הקתולית בעיר.

המאפיינים של בתי ספר אלה:
היו פתוחים לציבור הרחב: קיבלו תלמידים קתולים ולא קתולים.  —

תחומי הלימוד: תאולוגיה, דקדוק, לימודים הומניים, לוגיקה, פיזיקה, מטפיזיקה, פילוסופיה.  —
חלוקה לבית ספר יסודי ובית ספר תיכון.  —

בבתי ספר התיכוניים השפה העיקרית הייתה לטינית, והשפה המשנית יוונית.  —
צנזורה על קטעים שנחשבו לא מוסריים.  —

נאסר על המורים הקתולים להשפיע על תלמידים לא קתולים להמיר את דתם.  —
ארגנו אירועים, חגיגות, הופעות ותהלוכות לכל תושבי העיר.  —

בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ' 110-108, 113-112; מדריך של ד"ר אהובה שלר, עמ' 50.
הסבר את הגורמים שסייעו לפראג להיות מרכז דתי־יהודי במאות ה־15 וה־16: ב. 

והקהילה  נוחים  תנאים  להם  והעניק  יהודים  על  הגן  הממשל  יתר,  זכויות  וקיבלו  לפראג  לשוב  הורשו  יהודים   —
היהודית בפראג נעשתה הקהילה הגדולה במרכז אירופה ואחת הקהילות האשכנזיות החשובות בתקופה זו.

פעילותו של המהר"ל מפראג, שהיה פוסק הלכה מקובל והוגה דעות בולט בתקופתו, וספריו השפיעו על ההגות   —
היהודית של בני דורו.

לכל  רבנית  וספרות  לתורה  פרשנות  תפילה,  סידור  לאור  יצאו  וממנו  הראשון  העברי  הדפוס  בית  פעל  בפראג   —
הקהילות באירופה.

פעילותו של מרדכי מייזל לטיפוח חיי הדת בפראג )תמיכה ברבנים, בניית בתי כנסת, ישיבות, מקוואות(.  —
בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ' 120, 125-122; מדריך של אהובה שלר, עמ' 51, 56-55.

פראג — שינויים בהתפתחות העיר  .9
גורמים שעיכבו את ההתפתחות של פראג עד סוף המאה ה־16: א. 

התנגשות בין מגמות של ריכוזיּות השלטון ובין האינטרסים של אזרחי העיר: פרדיננד הראשון ביטל את איחוד   —
העיר החדשה עם העיר הישנה ואסר על ייסודן של יחידות עירוניות גדולות; מרד המעמדות — תושבי פראג מרדו 
במלך, ולכן זכויותיהם נפגעו, הם איבדו את האוטונומיה העירונית, הפסידו חלק מרכושם והשפעתם הפוליטית 

נמוגה.
העברת מושב הקיסרות מפראג לווינה עם מותו של הקיסר פרדיננד הראשון )1564(.  —

מתחים בין־דתיים: מרבית האוכלוסייה בעיר לא הייתה קתולית, ואילו השלטון )בית הבסבורג( היה קתולי ושאף   —
להנהיג מדיניות קתולית; תסיסות ומרידות של נאמניו של יאן הוס )האוטרכיסטים( גרמו להרס ולחורבן; הסתה 
של "האחים הבוהמים" במרד המעמדות )1547(; אובדן הסובלנות הדתית ועליית המתח הדתי בסוף המאה ה־16 

בעקבות התגבשות "המפלגה הספרדית" שדגלה במדיניות של קונטרה־רפורמציה.
מתחים באוניברסיטה של פראג על רקע שיוך גאוגרפי ולשוני ועל רקע דתי; עזיבת 650 אנשי סגל וסטודנטים   —
את האוניברסיטה וייסוד אוניברסיטה חדשה בגרמניה )לייפציג( בעקבות "הצו של הקונטה הורה", שנתן עדיפות 

לבני האומה הצ'כית.
בספר הלימוד: מט"ח 3, עמ' 99-97, 111-104; מדריך של ד"ר אהובה שלר, עמ' 48-47.

סיבות לגידול במספר התושבים בפראג לקראת סוף המאה ה־16: ב. 
פראג עברה לשליטת בית הבסבורג, הייתה לעיר הבירה של ממלכת בוהמיה, למרכז המנהלי שלה ולמקום משכנו   —

של בית המלוכה.
פראג נהפכה למרכז של חיי חברה, פוליטיקה ותרבות כלל־אירופית.  —

שתי הכנסיות העיקריות בבוהמיה )הקתולית והאוטרכיסטית( קבעו בה את מושבן וניהלו ממנה את ענייניהן.  —
ערוצי מסחר  היא עמדה במרכזם של  וִמנהל,  מגוון שירותי מסחר, כספים  בה  היה  כלכלי,  נהפכה למרכז  פראג   — 

בין־לאומיים ויזמים זרים היגרו אליה והשתקעו בה.
התפתחות מואצת של העיר והרחבתה למטרופולין עודדה את ריבוי האוכלוסייה ומשכה בעלי תפקידים חשובים.   —
באמצע המאה ה־16 הופעלה תכנית בנייה נרחבת, שמשכה אצילים רבים לעיר ועמם אנשי תרבות, אינטלקטואלים   —

והומניסטים.
הקיסר הזמין לחצרו אּומנים, אנשי תרבות, אֹומנים ומדענים מכל רחבי אירופה והעניק להם חסות ותמיכה.  —

בספרי הלימוד: מט"ח 3, עמ' 101-97, 105-104, 116-114; מדריך של ד"ר אהובה שלר, עמ' 50-48.
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פרק שני — לאומיות וציונות
יש לענות על שתיים מן השאלות 13-10.

מקור — הרצל  .10
הפתרון לבעיית היהודים על פי הספר "מדינת היהודים" שכתב הרצל: א. 

הקמת מדינה יהודית ריבונית, בהסכמת המעצמות, בדרך גלויה וחוקית.  —
פעולות של הרצל לקידום פתרון זה:

מגעים עם אישים בעולם היהודי לגיוס כספים ותמיכה ברעיון הציוני.  —
לזכות  בניסיון  בריטניה(  רוסיה,  העותמאנית,  האימפריה  )גרמניה,  שונים  שליטים  עם  דיפלומטיים  מגעים   —

בתמיכתם בהענקת צ'רטר ליהודים על ארץ־ישראל ולזכות בהכרה מדינית.
ייסוד הקונגרסים הציוניים וכינוסם: יצירת נציגות פוליטית יהודית )ציונות, במה להפצת הרעיון הציוני ולקביעת   —

מדיניות, יצירת מסגרת לפעילות ציונית(.
תכנית באזל: קביעת תוכנית יעד לתנועה הציונית.  —

הקמת מוסדות לתנועה הציונית: מסגרת לפעילות התנועה הציונית )ההסתדרות העולמית ומוסדותיה הנבחרים(.  —
פרסום רעיונותיו והפצתם )ספרים, עיתון(: כדי לגייס אנשים לרעיון הציוני.  —

בספרי הלימוד: היי סקול, עמ' 89-62; כנרת 1, עמ' 107-91; לילך 1, עמ' 153-144; מט"ח 1, עמ' 76-70; רכס 1, עמ'   
123-112; שזר 1, עמ' 99-86.

העמדה של סירקין בנוגע לתוכנית אוגנדה: ב. 
התנועה הציונית צריכה לקבל את התוכנית ולראות בה פתרון זמני משום שהיא נותנת פתרון מיידי לבעיות הדחופות   

של העם היהודי.
עובדות היסטוריות מן הקטע שעליהן הוא מבסס את עמדתו:   

המצב הקשה של יהודי רוסיה. בקטע: "... אלא המצוקה הקשה של המונינו".  —
הגירה רחבת היקף של יהודים לפזורות שונות בעולם. בקטע: "... הצורך הדחוף בהסדרת ההגירה"; "שכן מדי שנה   —

בשנה מתפזרים הרבה יהודים על פני כל ארצות כדור הארץ, ושאלת ההגירה מחמירה והולכת".
בספרי הלימוד: היי סקול, עמ' 90, 92; כנרת 1, עמ' 105-104; לילך 1, עמ' 154-153; מט"ח 1, עמ' 76, 87-86;

רכס 1, עמ' 127-123; שזר 1, עמ' -96 98.

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות  .11
מדוע התעוררו התנועות הלאומיות באירופה במאה ה־19: א. 

בעקבות שילוב של מהפכות, שינויים פוליטיים, תהליכים חברתיים־כלכליים והתפתחויות רעיוניות:  
רעיונות של תנועת ההשכלה: האמונה בקדמה, ביכולת האדם לחולל שינויים אם ייעזר בשכלו, בזכויות טבעיות   —
שוות לכל בני האדם, בעקרון הריבונות. רעיונות אלה ערערו את הסדר הישן )מלכים, אצולה, כנסייה(, חיזקו את 

כוחות השינוי, והכשירו את הקרקע לצמיחת מנהיגות חדשה, שהובילה את התנועות הלאומיות.
נאצלות  לדמויות  ההערצה  לטבע,  הגעגועים  האומה,  של  המפואר  לעבר  הכמיהה  הרומנטית:  התנועה  רעיונות   —
ולגיבורים מיתולוגיים. רעיונות אלה תרמו לעידוד הזהות הלאומית של בני האומה וסייעו להלהיב את ההמונים 

ולסחוף אותם למאבק על עתיד טוב יותר עבור בני הלאום.
תהליך החילון: התערערות סמכותה של הכנסייה הביאה לאובדן זהות מלכדת. הלאומיות סיפקה מענה לצורך   —

בשייכות.
המהפכה האמריקנית/המהפכה הצרפתית: הפיצו את הרעיונות של תנועת ההשכלה ושימשו השראה לתנועות   —

לאומיות אחרות.
כיבושי נפוליאון: הפיצו את רעיונות המהפכה הצרפתית ובד בבד עוררו את הרגש הלאומי של העמים הנכבשים   —

משום שראו בו כובש זר.
המהפכה התעשייתית:   —

הביאה לגידול האוכלוסייה ולהגירה גדולה לערים. הגירה זו לּוותה בהתנתקות מן המסגרות המסורתיות   —
וגרמה להרגשת תלישות וניכור בסביבה החדשה. ההמונים מצאו בלאומיות מענה לצורך בשייכות  

ובסולידריות חדשה, וזו העניקה להם זהות משותפת וביטחון.
התפשטות ידיעת קרוא וכתוב: ִאפשרה העברת מידע, שיתוף ההמונים בתנועות הלאומיות והקמת מפלגות,   —

חוגים רעיוניים ותנועות נוער. אלה קידמו את התנועות הלאומיות בקרב ציבור מגוון.
התפתחות התחבורה, הדפוס ואמצעי התקשורת בתקופת המהפכה התעשייתית אפשרו הפצה מהירה של   —

רעיונות, ואלה גרמו להמונים להצטרף לתנועות הלאומיות.
בספרי הלימוד: היי סקול, עמ' 26-23; כנרת 1, עמ' 24-20, 38-33; לילך 1, עמ' 24-23, 27; מט"ח 1, עמ' 18-16;   

רכס 1, עמ' 15-13, 23; שזר 1, עמ' 12-10, 15-14, 27.  
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סיבות ייחודיות לצמיחת התנועה הציונית בסוף המאה ה־19: ב.   
האכזבה מן האמנציפציה.  —

התחזקות האנטישמיות במערב אירופה.  —
פתרון  היהודים  חיפשו  שבעקבותיהם  אירופה,  במזרח  המשטר  בעידוד  היהודים  נגד  צעדים  ונקיטת  פוגרומים   —

למצוקת הקיום.
חשש מהתבוללות נוכח תהליכי החילון, ההשכלה והאמנציפציה.  —

בספרי הלימוד: היי סקול, עמ' 55-53, 202-201; כנרת 1, עמ' 82-79, 214-213; לילך 1, עמ' 86, 115-107, 134-129,
238-236; מט"ח 1, עמ' 58-53, 146-142; רכס 1, עמ' 93-79, 100-99, 215-214; שזר 1, עמ' 79-70, 183-182. 

התנועות הלאומיות והתנועה הציונית — מטרה ודרכים  .12
המטרה של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה־19: א.   

שחרור מכובש ו/או הקמת מדינה עצמאית ללאום.  —
גיבוש הזהות הלאומית המשותפת לקבוצת הלאום וביסוס זהות זו בקרב בני הלאום.   —

דרכים שבהן פעלו להגשמת מטרתן:
הקמת מדינה: מאבק עממי ומאבק צבאי נגד שליטים מקומיים ו/או זרים לצורך השגת עצמאות; ניהול מאבק נגד   —
כוחות מעכבים בארצם; איחוד יחידות פוליטיות נפרדות לכלל יחידה לאומית־פוליטית אחת; כריתת בריתות עם 

כוחות חיצוניים שיסייעו למאבק הלאומי.
הלאומית  השפה  טיפוח  דגל(;  )המנון,  לאומית  ותרבות  לאומיים  סמלים  של  טיפוח  והנחלתה:  הזהות  גיבוש   —
והפיכתה לשפה משותפת; הקניית תכנים לאומיים באמצעות הספרות ובאמצעות מחקר וכתיבה של ההיסטוריה 

הלאומית; הקמת מערכת חינוך לאומית; הקמת תנועות נוער.
התארגנות: בחירת הנהגה והקמת מוסדות.  —

בספרי הלימוד: היי סקול, עמ' 9, 18; כנרת 1, עמ' 44-43; לילך 1, עמ' 19-14, 42; מט"ח 1, עמ' 10, 22-20; 
רכס 1, עמ' 23, 25; שזר 1, עמ' 10, 22-18, 28. 

המטרה של התנועה הציונית: ב. 
להקים בית לאומי עבור העם היהודי בארץ־ישראל, שיהיה מובטח ומוכר על ידי העולם ועל ידי המשפט הבין־לאומי   

)לפי "משפט הכלל"(.
כיצד קידם היישוב היהודי מטרה זו בשנים 1914-1882 בתחום התרבות:

בארץ־ המתפתח  היהודי  היישוב  של  המשותפת  המדוברת  לשפה  נעשתה  העברית   — העברית  השפה  החייאת   —
ישראל ושל התנועה הלאומית.

חינוך ציוני עברי )בתי ספר, גימנסיה, טכניון( — הנחת התשתית החינוכית הדרושה לקידום הרעיון הציוני: גידול   —
דור חדש שהשתמש בעברית כשפת אם; הקנייה וטיפוח של ערכי יסוד חשובים של הציונות; גיבוש זהות לאומית 

משותפת.
שהגיעו  היהודים  )לכל  משותפת  תרבות  עיצוב   — אומנות(  ספרות,  )עיתונים,  לאומית־עברית  תרבות  פיתוח   —

ממגוון תרבויות( ככלי לחיזוק התודעה הלאומית; ארץ־ישראל נעשתה מרכז תרבותי של הלאומיות העברית.
בספרי הלימוד: היי סקול, עמ' 69, 153-149; כנרת 1, עמ' 96, 169-163; לילך 1, עמ' 148, 215-209;   

מט"ח 1, עמ' 74, 128-125; רכס 1, עמ' 115, 187-183; שזר 1, עמ' 90, 164-159.  
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התנועות הלאומיות — גורמים מסייעים וגורמים מעכבים  .13
גורמים שסייעו במאבקה של התנועה הלאומית וגורמים שעיכבו את מאבקה: א. 

יוון:  
גורמים שסייעו:

תמיכת יוונים שהיגרו מיוון וחיו בארצות אירופה.  —
המתנדבים שהגיעו מכל רחבי אירופה לסייע במאבק היוונים בטורקים.  —

דעת קהל אוהדת שהפעילה לחץ על המעצמות לשלוח כוחות עזר למורדים.  —
עזרת המעצמות רוסיה, בריטניה וצרפת: שלחו צי להילחם בטורקים.  —

גורמים שעיכבו: התנגדות ראשי הכנסייה האורתודוקסית ביוון; עוצמתה של האימפריה העותמאנית; סיוע של מצרים
)מוחמד עלי( לטורקים.

פולין:
גורמים שסייעו:

המשכילים הפולנים הגולים ברחבי אירופה )בעיקר בפריז( טיפחו את הרומנטיקה, היו מקור להשראה והקימו   —
תאים מהפכניים.

הכנסייה הקתולית.  —
תודעה לאומית חזקה.  —

חיו  הלאום  שבני  משום  במאבק,  פעולה  דרכי  תיאום  על  ִהקשה  אימפריות  שלוש  בין  פולין  פיצול  שעיכבו:  גורמים   
באזורים שנכבשו על ידי מדינות שונות; חוסר שיתוף פעולה של המעצמות: הן לא נחלצו לסייע למורדים הפולנים במרד 
נגד הצאר הרוסי; המורדים הפולנים היו חסרי הכשרה צבאית ונלחמו נגד צבא רוסיה שהיה גדול, מאומן וחזק; מאבק 
המעמדות בפולין פיֵצל את החברה: מנע גיוס מלא של האוכלוסייה; איכרים שהסתייגו מן המרד הסגירו את המורדים 

לרוסים.
איטליה:

גורמים שסייעו:
קאבור נעזר בנפוליאון השלישי כדי לדחוק את האוסטרים מצפון איטליה.  —

הכריזמה של גריבלדי.  —
הגותו של מאצ'יני.  —

כוחה של פיימונטה.  —
גורמים שעיכבו: המעצמות צרפת ואוסטריה שלטו על אזורים בצפון איטליה ובדרומה, וסירבו להעניק להם עצמאות;   
הכנסייה הקתולית שלטה על חלק מאדמות איטליה והתנגדה לאיחוד; חילוקי דעות בין המהפכנים בשאלת אופייה 
ודמותה של איטליה לכשתקום; פיצול בין הצפון לדרום — הבדל תרבותי, לשוני וכלכלי — ִהקשה על שיתוף פעולה ועל 

בניית זהות משותפת.
גרמניה:

גורמים שסייעו:
תודעה לאומית מפותחת )בצפון ובמערב(.  —

המנהיגות של ביסמרק — מנהיג פוליטי מנוסה, מוכשר ותכליתי.  —
הצבא הפרוסי שהיה גדול, מאומן ומצויד בנשק חדיש.  —

גורמים שעיכבו: הפיצול הפוליטי של הקיסרות הגרמנית לנסיכויות שלשליטיהן היו אינטרסים שונים, וההתנגדות של   
השליטים המקומיים לאובדן הסמכויות שלהם; אוכלוסייה שלה רקע תרבותי ודתי שונה )בצפון — רוב פרוטסטנטי, 

בדרום — רוב קתולי(; התנגדות של אוסטריה, שרצתה לשמור על עליונותה באזור; התנגדות של צרפת.
בספרי הלימוד: היי סקול, עמ' 41-34; כנרת 1, עמ' 67-53; לילך 1, עמ' 45-44, 50, 72-61; מט"ח 1, עמ' 16-15, 30-26, 38-34;  

רכס 1, עמ' 27-26, 38-31; שזר 1, עמ' 28, 38-32, 54. 
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הפעילות של הברון רוטשילד סייעה להתפתחותה של התנועה הציונית בארץ־ישראל: ב. 
מעוני  המתיישבים  ואת  מהתמוטטות  אותן  הצילה  למשבר  שנקלעו  למושבות  הברון  של  הכספית  התמיכה   —

וממחסור. ללא תמיכת הברון ההתיישבות בארץ־ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד.
ההשקעות הכספיות הגדולות של הברון בארץ )5.5 מיליון ליש"ט(, היו גבוהות יותר מן ההשקעות של התנועה   —

הציונית בארץ־ישראל.
הברון רכש שטחי אדמה רבים )במרכז הארץ, ברמת הגולן ובעבר הירדן( והעביר אותם לבעלות של יהודים.  —

הברון הקים מפעלים כלכלייים )יקבים, תעשיית בשמים, תעשיית משי(, שהניחו את היסודות להקמת מפעלי   —
תעשייה בארץ־ישראל, והחדיר באיכרי המושבות תודעה של יזמות ופיתוח כלכלי.

הברון הקים מושבות עבריות חדשות )מזכרת בתיה, מאיר שפיה, גבעת עדה, זיכרון יעקב(.  —
חדישות,  שיטות  אותם  לימדו  חקלאית,  לעבודה  איכרים  הכשירו  אנשיו  החקלאות:  לפיתוח  רבות  תרם  הברון   —

הכניסו ענפי חקלאות חדשים.
הברון יצר מקורות תעסוקה למעגל רחב של עובדים.  —

הברון הקים מערכת שירותים קהילתיים מפותחת: בית ספר, גני ילדים, מבני ציבור, מרפאות.  —
הפעילות של הברון רוטשילד עיכבה את ההתפתחות של התנועה הציונית בארץ־ישראל:

תמיכת הברון במושבות יצרה מתחים, תחושות של עוינות ופערים כלכליים עצומים בין הפקידים ובין המתיישבים.   —
חלק מהאיכרים מרדו ונאסרו בבתי כלא טורקיים או גורשו מהמושבות.

שיטת האפוטרופסות הצמיחה מנגנון מנופח ולא יעיל של פקידים זרים שניהלו אורח חיים של מותרות, ובזבזו   —
כספים. השיטה הובילה לשחיתות ויצרה אבטלה סמויה.

שיטת הפקידות כרסמה בחזון הלאומי של "היהודי החדש", האיכרים נהפכו מאיכרים חלוצים ועצמאיים לתלויים   —
לחלוטין בהחלטות של פקידי הברון, לנתמכים חסרי יוזמה ומוטיבציה.

אדמות מושבות הברון הפכו מנחלה של המתיישבים לנחלה בבעלות הברון, לרכוש של נדבן.  —
הברון לא הצליח לקדם את היישוב לעצמאות כלכלית. חלק ניכר מן ההשקעות הכלכליות שלו במפעלים נכשל.   —

מפעל המשי ּומפעל הבשמים התמוטטו וגם תעשיית היין לא הניבה רווחים.
בספרי הלימוד: היי סקול, עמ 163-157; כנרת 1, עמ' 152-151; לילך 1, עמ'205-203; מט"ח 1, עמ'107-106;    

רכס 1, עמ' 161-156; שזר 1, עמ'143-141.  

פרק שלישי — המאבק על הקמת מדינת ישראל
יש לענות על אחת מן השאלות 16-14.

מקור — שאלת ארץ־ישראל באו"ם  .14
כיצד באים לידי ביטוי בתצלומים הגורמים שהשפיעו על בריטניה להעביר את שאלת ארץ־ישראל לדיון באו"ם: א.   

בתצלום 1 — נראים חיילים בריטים פורסים תיל ומקימים גדר לאורך הרחוב, עוברים ושבים מתבוננים. תצלום   —
זה מבטא את השפעת המאבק הצבאי המתמשך של היישוב בשלטון הבריטי, מאבק שהטריד והתיש את בריטניה 

כלכלית ומורלית.
2 — נראית ספינת המעפילים "יאשיה ווג'ווד" עמוסה פליטים. לתורן הספינה מחובר שלט ובו פונים  בתצלום   —

המעפילים לבריטים בקריאה שלא לירות בהם, ומדגישים שהם פליטים לא חמושים, שרידי השֹואה. 
התמונה והכיתוב בשלט ממחישים את ההשפעה שהייתה למאבק הלא מוסרי של כוחות בריטיים חמושים    —  

בניצולי שֹואה, על דעת הקהל בבריטניה.  
תצלום זה מבטא את הנזק שנגרם לתדמית של בריטניה בעולם בגלל מדיניות ההגירה הנוקשה שלה    —  

ומאבקה במעפילים.   
בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 77; לילך 3, עמ' 75; מט"ח 3, עמ' 80, 85; רכס 3, עמ' 76, 82, 89; שז"ר 3, עמ' 61, 63.  
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הפעולות הדיפלומטיות של היהודים לגיוס תומכים בהחלטת האו"ם: ב. 
נציגי היישוב היהודי נחלקו לצוותים ונאבקו על כל קול: פנו לכל אחת מן המדינות שהייתה לה זכות הצבעה וניסו   —

לשכנע אותה.
גיוס מדינאים ברחבי העולם לתמוך בהחלטה.  —

הפעלת לחצים כלכליים )למשל לחץ על ליבריה דרך יצרן הגומי שלה שהיה ענף הייצוא העיקרי שלה(.  —
ניצול קשרים אישיים )למשל ניסיון להשפיע על שליט אתיופיה דרך אלמנתו של אורד וינגייט(.  —
לחץ של יהודי ארצות הברית על נשיא ארצות הברית טרומן ועל חברי בית הנבחרים האמריקני.  —

סין,  )צרפת,  רבות  מדינות  של  תמיכתן  בגיוס  לסייע  טרומן  הברית  ארצות  נשיא  על  ויצמן  חיים  ד"ר  של  לחץ   —
טורקיה, יוון, הודו, מקסיקו, קובה ועוד(.

עיקרי התוכן של ההחלטה:
סיום המנדט, חלוקת הארץ לשתי מדינות )יהודית וערבית(, שיתוף פעולה כלכלי ביניהן, בירושלים יהיה משטר 

בין־לאומי בניהול האו"ם )"בנאום" ירושלים(.
בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 76, 82-80; לילך 3, עמ' 81-80; מט"ח 3, עמ' 89, 91; רכס 3, עמ' 95-94; שזר 3,

עמ' 65, 69-68.

מחלוקות פוליטיות־אידאולוגיות בשנים 1948-1945  .15
העמדות במחלוקת בין היישוב המאורגן ובין "הפורשים" בנוגע לדרך המאבק בבריטים: א. 

היישוב המאורגן טען שצריך להיאבק בבריטים בזירה המדינית הבין־לאומית, ולהמשיך את ההתיישבות וההעפלה,   —  
אך לא לפגוע ישירות בהם ובמתקנים הצבאיים הבריטיים.   

בריטים,  ִמנהל  באנשי  בחיילים,  ישירה  פגיעה  כולל  הדרכים,  בכל  בבריטים  להיאבק  שצריך  טענו  "הפורשים"   
במתקנים צבאיים ובמוסדות.

הנימוקים של היישוב המאורגן:  
הקמת מדינה יהודית תובטח רק באמצעות פעולות מתואמות בארץ־ישראל ובזירה המדינית, בהנחיית מוסדות   —

התנועה הציונית.
הקמת המדינה היהודית מותנית בהתמקדות בעלייה ובהתיישבות.  —

פגיעה בחיילים ובאנשי ִמנהל בריטים ִתפגע באופי המוסרי של המאבק ותצמצם את התמיכה במפעל הציוני.  —
פגיעה ישירה בבריטים תחמיר את תגובת הבריטים, ועלולה לגרור עימות ישיר עימם, שיסכן את המפעל הציוני.   —

הנימוקים של הפורשים:
אין כל סיכוי להידברות עם בריטניה, ורק מאבק מתמשך בכל הדרכים יביא לסיום השלטון הבריטי.   —

מאבק בכל הדרכים יחייב את הבריטים לתגבר את הכוחות בארץ. תגבור הכוחות יכביד על התקציב של בריטניה,   —
יגרור ביקורת מצד דעת הקהל בבריטניה ויזרז את סיום המנדט בארץ־ישראל. 

דרך מאבק זו הוכיחה את עצמה במאבקן של תנועות לאומיות אחרות.  —
בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 57, 63-62; לילך 3, עמ' 48, 64, 68;  מט"ח 3, עמ' 78-77;  רכס 3, עמ' 76-73; 

שזר 3, עמ' 53.
עיקרי פרשת אלטלנה: ב. 

התלמיד צריך לתאר את עיקרי הפרשה.   
מדוע פרשה זו עוררה מחלוקת כה עזה:  

משום שלהחלטה של בן־גוריון לירות על האוניה היו תוצאות קשות: ירי הדדי, הרוגים, פצועים ואובדן נשק חיוני   —
ביותר למדינה.

משום שהפרשה כמעט התפתחה לכדי מלחמת אזרחים הרסנית ביותר.  —
משום שהפרשה התרחשה בעיצומה של מלחמה הרת גורל לעתידה של מדינת ישראל.  —

משום שהצדדים המעורבים היו יריבים זה שנים ושררו ביניהם חשדנות עמוקה, חוסר אמון ואיבה, ומשום שהיא   —
עוררה האשמות סותרות משני צידי הקשת הפוליטית.

משום שהנהגת היישוב ראתה בסירוב של אצ"ל למסור את הנשק סירוב לקבל את מרות הממשלה, ערעור על   —
הלגיטמיות שלה כבר בתחילת הדרך וניסיון למרד בשעת מלחמה, ואילו בגין ראה בתגובה של בן־גוריון רדיפה 

פוליטית נגד אנשי הימין.
בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 117, 119; לילך 3, עמ' 103-102; מט"ח 3, עמ' 118; רכס 3, עמ' 133-132; שזר 3, 95-92.



היסטוריה, לימודי חובה, חלק א, חורף תשע"ט, מס' 022281- 12 -

מלחמת העצמאות  .16
השוואה בין הקשיים של היישוב היהודי בתקופה הראשונה של מלחמת העצמאות ובין הקשיים של מדינת ישראל  א. 

בתקופה השלישית של המלחמה:
דומה

היוזמה ההתקפית הייתה בידי הכוחות הערביים: בתקופה הראשונה תקפו ערבים מקומיים ערים מעורבות, ניתקו   —
יישובים מבודדים וריכזו התקפות בדרכים, והיישוב היהודי נקט אסטרטגיה של התגוננות. בתקופה השלישית 

פלשו צבאות ערב למדינת ישראל והכוח היהודי ניסה לבלום את ההתקפות.
היעדר הבחנה בין חזית לעורף.  —

ירושלים במצור.  —
ניתוק של יישובים מבודדים.  —

שונה
הכוחות הלוחמים: בתקופה הראשונה כוחות לא סדירים של שני הצדדים נלחמו זה בזה. ליישוב היהודי לא היה   —
צבא סדיר, הכוח הצבאי שלו היה מורכב משלוש המחתרות )ההגנה, האצ"ל והלח"י(, שכל אחת מהן התנהלה 
תחת פיקוד עצמאי. בתקופה השלישית מלחמה בין צבאות סדירים, הצבאות של מדינות ערב מול הצבא הסדיר 

של ישראל שהיה בשלב התארגנות.
בתקופה הראשונה — הבריטים עדיין שלטו בארץ אך היו עסוקים בפינוי, בתקופה השלישית — הבריטים כבר   —

פינו את הארץ.
3, עמ'  99-94, 116-112;   3, עמ' 89-84, 101-99; מט"ח  2, עמ' 99-92, 130-124;  לילך  בספרי הלימוד: היי סקול    

רכס 3, עמ' 111-103, 129-120; שזר 3, עמ' 85-75, 101-96.
השפעת המבצעים של צה"ל בתקופה הרביעית של המלחמה על תוצאות המלחמה: ב. 
 התלמיד צריך להציג אחד מן המבצעים ולהסביר את השפעתו על תוצאות המלחמה.

בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 139-134;  לילך 3, עמ' 108-104; מט"ח 3, עמ' 122-119; רכס 3, עמ' 142-135;   
שזר 3, עמ'104-103.  

פרק רביעי — סוגיות נבחרות מתולדות מדינת ישראל
יש לענות על אחת מן השאלות 20-17.

מקור — עלייה וקליטה  .17
ההתלבטות של ההנהגה בישראל בשנות החמישים בנוגע למדיניות העלייה שיש לנקוט, על פי הקטע: א.   

כיצד לנהוג ביהודי מרוקו שמצבם עלול להידרדר: האם לנקוט עליית הצלה )"חיסול גלויות"( או להמשיך במדיניות של   
עלייה מבוקרת )סלקטיבית(. האם להגביר את קצב העלייה בהתאם לביקוש או להתאים אותו לצורכי המדינה ויכולת 
הקליטה. בקטע: "... היענות מלאה לביקוש לעלייה... להתאים את קצב העלייה ליכולת הקליטה"; "יש לכוון את קצב 
העלייה לפי תוכנית הקליטה"; "... לדבר עכשיו על עלייה גדולה... אנו עומדים ללא אפשרות להגיד ליהודים הללו, לא 

ניקח אתכם".
שיקולים שהועלו בקטע:

"החשש  בקטע:  בארץ.  פיתוח  באזורי  להתיישבות  העולים  הכוונת   — המדינה  לצורכי  העלייה  ממדי  התאמת   —
שהיענות מלאה לביקוש לעלייה עלולה להוריד לטמיון את תוכנית ההתיישבות".

התאמת ממדי העלייה ליכולת הקליטה. בקטע: "בשל קשיים תקציביים שהממשלה והסוכנות היו נתונים בהם...   —
והדבר הגביל מאוד את יכולת הקליטה ומשום כך את ממדי העלייה".

רוצה  "אני  הצלה":  "עליות  להנהיג  מחייב  הקרוב  זמן  בטווח  להידרדר  עלול  מרוקו  יהודי  של  שמצבם  החשש   —
ששולחן זה יראה את עצמו יום אחרי שיוכרז שאף יהודי אינו יכול לצאת משם"; "כבר קרו לנו אסונות כאלה, 

ותהיה לי הרגשה שיכולתי לעשות ולא עשיתי".
בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 194, 277-276; לילך 3, עמ' 168, 222, 224;  מט"ח 3, עמ' 146-142, 219-218, 224;   

רכס 3, עמ' 196-195, 281-280; שזר 3, עמ' 148, 225-221.
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קשיים של העולים בשנות החמישים בתחומים שונים: ב. 
מצוקה כלכלית: מרבית העולים הגיעו ללא נכסים. הם התקשו למצוא תעסוקה ולהסתגל למקצועות חדשים שלא   —

הורגלו אליהם או שנחשבו נחותים בעיניהם.
קושי לרכוש שפה חדשה.  —

קשיים תרבותיים-חברתיים: הצורך לוותר על עולמם התרבותי־רוחני ולהשתלב בחברה שערכיה ותרבותה שונים.   —
למשל, מעבר מחברה מסורתית, דתית ופטריארכלית לחברה מודרנית חילונית )קשיים כמו ירידת מעמד האב 

ותלות ההורים בילדים שלמדו את השפה ואימצו את המנטליות החדשה(.
קשיים בדיור: מציאת דיור, החיים במעברות.  —

במקרים רבים פוזרו העולים בפריפריה, והריחוק מן המרכז עיכב ניידות חברתית ותעסוקתית.  —
במסגרת תפיסת "כור ההיתוך" הייתה התעלמות מודעת מן המסורות ומן התרבות של ארצות המוצא השונות,   —

התעלמות זו פגעה קשות בעולים והזינה תחושות של תסכול, נחיתות, קיפוח ואפליה.
בקרב חלק מן הציבור הישראלי ובקרב חלק מן העוסקים בתהליך הקליטה רווחו סטראוטיפים שליליים על יהודי   —

ארצות האסלאם.
הקשיים המיוחדים של עולים ניצולי השֹואה.  —

דרכים שנקטה המדינה כדי להתמודד עם הקשיים:  
הנחלת השפה העברית לאוכלוסיית העולים.  —

עבודת יזומות מטעם הממשלה, שמומנו מן התקציב הממשלתי.  —
מדיניות ה"צנע" — הבטחת מוצרי מזון בסיסיים לפי הקצבה לכל האוכלוסייה, ותיקה כחדשה.  —

שימוש בכספי השילומים מגרמניה לשיקום כלכלי.  —
החינוך כאמצעי קליטה: החלת חוק חינוך חובה, עידוד פעולות התנדבות בחינוך, הקניית סמלי הזדהות לאומיים.  —
מציאת פתרונות דיור זמניים: מעברות, בניית שיכוני קבע בערים, הקמת חבלי התיישבות )דוגמת חבל לכיש(,   —

הקמת עיירות פיתוח.
בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 284-279; לילך 3, עמ' 227-223; מט"ח 3, עמ' 226-221; רכס 3, עמ' 289-281; שזר   

3, עמ' 245-229.

הדה־קולוניזציה, גורל היהודים בארצות האסלאם  .18
מהו תהליך הדה־קולוניזציה: א. 

תהליך היסטורי של התפרקות האימפריות הקולוניאליות והמאבק לעצמאות של הקולוניות באסיה ובאפריקה.
לאחר מלחמת העולם השנייה  התעצם התהליך ושינה את מפת המדינות העולמית.

גורמים שהביאו לתהליך זה:
התפתחות רעיון הלאומיות.  —

התנגדות אידאולוגית של שתי מעצמות־העל לקולוניאליזם המסורתי.  —
התנגדות לקולוניאליזם בדעת הקהל בעולם.  —

משבר כלכלי בבריטניה ובצרפת לאחר מלחמת העולם השנייה.  —
ירידה ברווחיות המושבות.  —

שינוי ביחסי הכוחות בעולם והשפעת "המלחמה הקרה".  —
המאבק של התנועות הלאומיות בארצות שהיו תחת שלטון קולוניאלי.  —

השפעת האו"ם.  —
הקמת "הליגה הערבית".  —

השפעות מלחמת העולם השנייה על אזרחי הקולוניות.  —
,3 3, עמ' 159-158; שזר  3, עמ' 133-132; רכס  123; מט"ח  3, עמ'  2, עמ' 161-158; לילך  בספרי הלימוד: היי סקול    

עמ' 116-115.
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גורמים לשינוי: ב. 
תהליך הדה־קולוניזציה הוביל להידרדרות במצב היהודים בארצות האסלאם: איבוד ההגנה והחסות של השלטון   —
הקולוניאלי, פרעות של תושבי המקום ביהודים שנתפסו כחלק מהשלטון הקולוניאלי השנוא, שנאת זרים בשל 

התחזקות הזהות הלאומית במדינות אלה.
הציבור  של  האיבה  ואת  מוסלמים  ובין  יהודים  בין  המתח  את  הגבירה  המלחמה  העצמאות:  מלחמת  השפעת   —
המוסלמי כלפי היהודים, בייחוד במדינות שנלחמו נגד ישראל )מצרים, סוריה, עירק, לבנון(. במדינות רבות פרצו 
פרעות נגד יהודים )מצרים, עירק, לוב, מרוקו( — יהודים נרצחו ונפצעו, רכושם נבזז, חנויות ובתים של יהודים 

הועלו באש, בתי כנסת נבזזו.
ההשפעה של הקמת מדינת ישראל: רוב היהודים בארצות אלה קיבלו בהתלהבות את הקמת המדינה, דבר שהוביל   —

להחרפה נוספת במתיחות בין מוסלמים ליהודים.
ביוני 1946 ובספטמבר 1947 כונסו שתי ישיבות בוועדה המדינית של הליגה הערבית ובהן הוחלט לפגוע ביהודים   —

שחיו במדינות ערב באמצעות שלילת אזרחותם, החרמת רכושם ועוד.
בשל החשש לגורלם בחרו יהודים רבים להגר. חלקם היגרו לאירופה ולאמריקה ורובם עלו לישראל.  —

ממשלת ישראל נקטה מדיניות של "חיסול גלויות" בשל החשש לחיי היהודים והעלתה קהילות שלמות של יהודים   —
מארצות אלה למדינת ישראל.

השפעת מלחמת סיני ומלחמת ששת הימים: הידרדרות במצב היהודים במצרים בעקבות מלחמת סיני הביאה   —
להגירת מרבית היהודים שנותרו בה, פרעות בלוב )1967( הביאו לעזיבת מרבית היהודים שנותרו בה.

מדינות צפון אפריקה קיבלו עצמאות )באמצע שנות ה־50 ובתחילת שנות ה־60( ובעקבות זאת היגרו יהודים   —
רבים ממדינות אלה.

 ,3 רכס   ;147-142 עמ'   ,3 מט"ח   ;168-160 עמ'   ,3 לילך   ;277-276  ,196-190 עמ'   ,2 סקול  היי  הלימוד:  בספרי    
עמ' 199-187, 280; שזר 3, עמ' 148-142.  

מלחמת ששת הימים  .19
הגורמים והנסיבות שהובילו לפרוץ מלחמת ששת הימים: א. 

הגברת המתיחות בין ישראל ובין העולם הערבי בשל הניסיונות להטות את מקורות הירדן והמאבק על המים.  —
ופינוי כוח האו"ם  ריכוז כוחות מצריים בסיני, סגירת מצרי טיראן  פעולות של נאצר שהפרו את הסכמי 1957:   —

מסיני. 
מלחמת התעמולה שניהל נאצר נגד ישראל והאיומים שלו להשמיד אותה הגבירו את המתיחות בין ישראל ובין   —

מצרים.
מעורבות המעצמות: ברית המועצות העבירה לסוריה ולמצרים מידע שגוי — שישראל מרכזת כוחות מול סוריה.  —

ברית חוסיין-נאצר.  —
התחושה של סוריה ומצרים שישראל חלשה וזו שעת כושר לחידוש המלחמה נגדה, בגלל חילופי השלטון בישראל,   —

הדימוי של לוי אשכול בעיני הציבור בארץ והמיתון הכלכלי הקשה במשק הישראלי.
בישראל  הממשלה  על  הקהל  דעת  ושל  הצבא  של  לחץ  "המתנה",  של  ושבועות  בישראל  המילואים  כוח  גיוס   —

ובמצרים לצאת למלחמה.
כישלון הניסיונות הדיפלומטיים להביא לסיום המשבר.  —

 ;226-215 עמ'   ,3 רכס   ;184-180 עמ'   ,3 187-186; מט"ח  עמ'   ,3 לילך   ;222-220 עמ'   ,2 היי סקול  הלימוד:  בספרי    
שזר 3, עמ' 174-171, 184.

תוצאות של מלחמת ששת הימים: ב. 
ניצחון צבאי של מדינת ישראל.  —

אבדות רבות לצבאות ערב: הרוגים רבים )כ־ 20,000(, אובדן ציוד רב.  —
שטחה של ישראל גדל פי שלושה. צה"ל כבש את רמת הגולן מידי סוריה, את רצועת עזה ואת מדבר סיני מידי   —

מצרים ואת מזרח ירושלים, רמאללה, שכם, ג'נין, חברון ובית לחם מידי ירדן.
כמיליון ערבים נוספו לתחומי שליטתה של מדינת ישראל.  —

התרחבות גבולות מדינת ישראל ביבשה.  —
איחוד ירושלים המזרחית עם חלקה המערבי.  —
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

כיצד הביאו תוצאות המלחמה למחלוקות אידאולוגיות בחברה הישראלית:
שליטת ישראל על שטחים בעלי ערך דתי והיסטורי שבהם התגוררה אוכלוסייה פלסטינית רבה עוררה מחלוקת   —
עקרונית בין תפיסות שונות על העתיד של שטחים אלה ועל גורל האוכלוסייה הפלסטינית. תפיסה אחת ראתה 
בשטחים האלה את "ארץ ישראל השלמה", נחלת האבות, ולכן גרסה שיש להחזיק בהם וליישבם ביהודים. תפיסה 
ותרבותית  ותיצור סכנה דמוגרפית  בין העמים  ישראל בשטחים תמנע אפשרות לשלום  אחרת טענה ששליטת 

למדינת ישראל.
בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 229-227;  לילך 3, עמ' 194, 196;  מט"ח 3, עמ' 186;  רכס 3, עמ' 233-232, שזר 3,   

עמ' 179, 182.

מלחמת יום הכיפורים  .20
ההנחות המוטעות שעליהן התבססו קובעי המדיניות בישראל: א.   

הנחה שמצרים וסוריה אינן בשלות לתקוף את מדינת ישראל: מצרים לא תצא למלחמה לפני שתהיה לה יכולת    —   
לפגוע בעומק ישראל )יכולת תקיפה אווירית(, וסוריה לא תצא למלחמה בלי מצרים.   

ההנחה ש"קו בר־לב" יעמוד בפני מתקפה של מצרים.  —   
ההנחה שהיוזמות של סאדאת למשא ומתן אינן רציניות ואינן כנות.  —   

הקשר בין ההנחות ובין העובדה שישראל הופתעה כאשר פרצה המלחמה:   
הנחות אלה הובילו לשאננות, ובגללה צה"ל לא הוכן כראוי )לא התאים את תורת הלחימה היבשתית, לא הכין     —   

את מחסני החירום(.   
הנחות אלה הובילו להתעלמות ממידע ומהתרעות מודיעיניות שמצרים וסוריה מתכוננות למלחמה, ולפרשנות    —   

שגויה של מידע זה.   
כוחות המילואים לא גויסו בזמן: גיוס חלקי ולא כולל, ובשלב מאוחר מדי )יום לפני פרוץ המלחמה(.  —   

בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 247-244; לילך 3, עמ' 200-198, 204-203;  מט"ח 3, עמ' 191, 194-193;   
רכס 3, עמ' 241, 245, 251-250; שזר 3, עמ' 186-185.

ההשפעה של מלחמת יום הכיפורים על מדינת ישראל בתחום הפוליטי: ב. 
הוקמה ועדת חקירה ממלכתית )ועדת אגרנט( לבירור המחדלים שהביאו לפרוץ המלחמה. מסקנותיה התמקדו   —

בדרג הצבאי וברמטכ"ל. כמה קצינים בכירים נאלצו להתפטר.
שינויים במפה הפוליטית: התפטרות שר הביטחון )משה דיין(, ומאוחר יותר התפטרות ראשת הממשלה גולדה מאיר.   —
עלתה  שבעקבותיו  ב־1977,  הפוליטי  למהפך  הדרך  את  סללה  הממשלה  על  המתמשכת  הציבורית  הביקורת 

לשלטון מפלגת הליכוד בראשות מנחם בגין.
צמיחת תנועות מחאה בישראל מימין ומשמאל )"גוש אמונים", "שלום עכשיו"( והעמקת הקיטוב החברתי והפוליטי .  —

השפעתה על יחסי החוץ של מדינת ישראל:
מצרים

השיחות על הפרדת הכוחות הביאו בהמשך להסדר ביניים.  —
נסללה הדרך לביקור של נשיא מצרים סאדאת בישראל )1977(, לשיחות שלום ולחתימה על הסכם שלום בין   —

ישראל למצרים )הסכם קמפ־דוויד(.
ארצות הברית

התערבותה  האווירית"(,  )"הרכבת  עמה  הקשרים  להידוק  הובילה  הברית  בארצות  הגוברת  לתלות  המודעות   —
בהסכמי הפרדת הכוחות.

)בעיקר מצרים( היא נעשתה למתווכת הטבעית בין  בגלל מעורבותה הגוברת של ארצות הברית במדינות ערב   —
ישראל ובין מצרים.

סוריה
סוריה המשיכה לתמוך בארגוני מחבלים שפעלו מלבנון, אך שמרה על שקט בגבולה עם ישראל.  —

בספרי הלימוד: היי סקול 2, עמ' 257-253, 262-261; לילך 3, עמ' 208-205; מט"ח 3, עמ' 194-193, 198-197; רכס 3,   
עמ' 260-252; שזר 3, עמ' 190, 193, 196.


