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  נושאי הלימוד: א באשנ"בהפירוט המלא של תוכנית הלימודים נמצמו לב: שי

 

 ממדינת מקדש לעם הספר  –בית שני 

 דשה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבת בית המקממדינפרק רביעי:  

  ה: ינה החשמונאית וביסוס דציוני דרך עיקריים בבניית המ .א

 קושי דמוגרפי  •

 התייחסות לשליטי המדינה החשמונאית מן הבחינות האלה:  •

 : היכרות עם המפה של יהודה, שנכללה בה מרבית ארץ ישראל. ריטוריאליתתרחבות טה .1

 . (שינויים דמוגרפיים )כולל מדיניות הגיור .2

 שינויים במעמד המנהיג ובסמכויותיו הפוליטיות והדתיות.  .3

 הנציבים(  ס,הורדו –דפוסי השלטון הרומאי בא"י )'מלך חסות'    ג.

 דוסמאי העקיף: דמותו של 'מלך החסות' הורהשלטון הרו •

לשליטה המתחלפים, תמיכה ו רומאורדוס: נאמנות להמאפיינים העיקריים של ששלטון ה .2

 וארים. באוכלוסייה ההלניסטית בא"י, מפעלי הבנייה המפ

 ויכוח על היציאה למלחמה ברומאים ד. הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות בו 

יים של היהודים; מתח בין היהודים רד הגדול: פגיעה בחיי הדת וברגשות הדתהסיבות למ •

מצוקה כלכלית,  ;עמד האוכלוסייה הלא יהודית על ידי השלטון הרומאילנוכרים עקב חיזוק מ

; התגברות הקנאות הקיצונית ורוח המרד, , הגברת הקיטוב הכלכלישק של הנציביםועהמעשי 

 ת. הופעת קבוצות קיצוניו

 מקדש ה. תוצאות המרד וחורבן בית ה

הדתי, משפטי, מדיני, הרס המרכז  –רבן בית המקדש תוצאות המרד: חורבן ירושלים וחו •

, שינוי במעמדה של יהודה בדן המנהיגות הדתיתול אוכלוסין, הרב כלכלי, אודלד –דמוגרפי 

 לאחר החורבן. 

 שים לב!  

 להלן טחן חוברו מן החומר המפורבהשאלות במ 
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 : מירושלים ליבנהיאוש לבנייהפרק חמישי: בין י

 קמת המרכז ביבנהרבן יוחנן בן זכאי וה .א

עקב חורבן בית המקדש והסכנות שנשקפו לחברה היהודית שנוצר בחברה היהודית המשבר  .1

  :עקב משבר זה

 ה ותקנות הכיבוש שהנהיגו הרומאיםבוסאווירת הייאוש והמשבר עקב הת •

 )ההשלכות הדתיות והמוסדיות( השלכות אובדן המרכז של הציבור היהודי  •

 הישוב בארץ ישראל והעם היהודי.  החשש מפני הכחדת •

 

 הבינים ילות, חברה ותרבות בימיהערים וק

 022281אלון מסמך המיקוד הכללי לשלפירוט נושאי הבחינה ראו 

 הנחיות להוראת נושאי בגדד ופראגפראג: י בגדד והנחיות להוראת נושא

 

 1920הלאומיות בישראל ובעמים, ראשית הדרך עד 

 : 19-ה במאה ההלאומיות המודרנית באירופ . א

 19-וראת נושא הלאומיות המודרנית באירופה במאה המבוא לה 1: -א

ו לאום? )שפה, מנהגים ומסורות, עבר משותף, מוצא משותף, ה קושר ומלכד את בני אותמ .1

 ה עצמאית משלהם(.  יות במדינ, זיקה למולדת, השאיפה של בני הלאום לחסמלים

גורמים מתוך  3): 19-ועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ההגורמים לצמיחת התנ 2 :-א

 כאן(  יםעהמופי

העקרונות המרכזיים של תנועת ההשכלה היוו את הבסיס  - השפעת עקרונות תנועת ההשכלה .1

ם )שינויים במקור הידע, שימוש ביקורתי בידע, ההכרה שכל בני האד השינוייםשעליו נשענו 

ריבונות העם והאמונה שווים בזכויות היסוד לחיים, לחירות ולקניין, ההכרה בעיקרון 

 (."קידמה"ב

שבירת  -)הבהרת מושג החילוןני האדם על בתופעת החילון, שהלכה והתרחבה,  השפעת .2

 .(ולא בהכרח נטישה של האמונההבלעדיות של הדת ומוסדותיה בחיי הפרט והחברה 

)חשיבות הרגש  19-ומיות במאה העל התפתחות התנועות הלאהשפעת התנועה הרומנטית  .3

נוס והדמיון, שיבה אל העבר והעצמתו, חיפוש אחר סימנים ייחודיים של קבוצות בני אדם, כי

 והעצמה של התרבות העממית: אגדות עם ופולקלור(.

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya/chativa-elyona/pedagogia-historia/mismahim-manhim-oraa/
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תנועות   התפתחותן שלעל    19-וראשית המאה ה  18-השפעת אירועים פוליטיים בשלהי המאה ה .4

)הדי המהפכה האמריקאית, הדי המהפכה הצרפתית ותקופת  19-באירופה במאה הלאומיות 

 שלטונו של נפוליאון(.

במה הלאומיות ) השפעת תהליכי התיעוש והעיור על אנשים שנדחקו לעולם חדש ומנוכר. .5

 (?היוותה מענה למציאות החדשה שנוצרה

על אורח החיים והחשיבה של ת ך ובתרבותמורות בתחבורה, בתקשורת, בחינו  השפעתן  של .6

 . במה תמורות אלו סייעו להפצת הלאומיות.בני האדם

 באירופה  19-המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו במאה ה: 3-א

)המעמד החברתי  19-מאפיינים של מנהיגי התנועות הלאומיות ותומכיהם באירופה במאה הה .1

 –לשנות את הסדר החברתי סמכות המנהיג ואמונה ביכולת ר אליו השתייכו המנהיגים, מקו

 הקיים(. הפוליטי 

 ומאפייניה העיקריים הציונות   –התנועה הלאומית היהודית המודרנית   . ב

 הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית: : 1-ב

גילויי האנטישמיות במערב ובמרכז  ראשית הטלת הספקות בפתרון האמנציפציה לאור •

 אירופה. 

 גילויי האיבה כלפי היהודים מצד השלטון והחברה במזרח אירופה.  •

על  רופה באי 19-עילות של התנועות הלאומיות במאה ההשפעת רעיונות הלאומיות והפ •

 . היהודים

 ונה: ן זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגמי: פועלו של בני2-ב

 'עיית היהודים והפתרון המוצע לה בספרו של הרצל 'מדינת היהודיםב •

 אזל. הקונגרס הציוני הראשון ותוכנית ב •

שגת הסכמת המעצמות )גרמניה, ר מהסולטן העות'מאני והניסיונותיו של הרצל לקבל צ'רט •

 . הקיסרות הרוסית ובריטניה( למתן ערבויות לצ'רטר זה

 פולמוס אוגנדה •

 פעולותיהם של הציונים בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה .ג

 פעילותו של אליעזר בן יהודה ו ': 'מלחמת השפותהנחת התשתית לתרבות וחינוך עברי •

 רץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה ת והישוב היהודי באהתנועה הציוני . ד

ץ ישראל בזמן מלחמת העולם היישוב היהודי באר  מדיניות השלטון העות'מאני )ג'מל פחה( כלפי .2

 גורמים, יעדים ודרכי פעולההראשונה: 

שתייכו ות'מאנית )יחס עוין לעולים הציונים שהגיעו ממדינות שהעמה הניע את המדיניות ה •

 : עוינות למיעוטים לאומיים. 'דינות ההסכמהל'מ
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סיפוק  ציונות; –: פגיעה בפעילות התנועה הלאומית היהודית די השלטון העות'מאנייע •

 צורכי המלחמה. 

, הקשיים הנובעים מנוסח ההצהרה, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרת בלפור: תוכנ .4

 ים, היהודים המשתלבים והערבים. ההצהרה, כיתד קיבלו אותה הציונ

 המאבק על הקמת המדינה 

  ט הבריטי:הודי בשלטונות המנדמאבק היישוב הי  ג:  –  1

  המאבק הצבאי: 

 דרכי פעולה, מבצעים עיקריים נסיבות פירוקה.  גורמים, –הקמת תנועת המרי העברי  •

 ים לארץ: להבאת עולהמאבק  –העפלה 

ם. המאמצים המאבק המתמשך להבאת מעפילים חרף המדיניות המגבילה של הבריטי •

הכרוכים בהבאת כל אוניה ואוניה )רכישת האוניות, ארגון הצוות, ארגון העולים המוכנים 

 לעלות, המסע, מבצע הורדת המעפילים לחוף והסתרתם בקיבוצים(. 

 ליווי המעפילים שנתפסו על ידי הבריטים למחנות או בחזרה לאירופה )אקסודוס(. •

 : ארץ ישראל לאו"ם  העברת שאלת  ד:  –  1

ת לגיוס תומכים בה, תוכנה, יפלומטית היהודעילות הדיהפ –החלטת כ"ט בנובמבר  •

 ומשמעותה. 

  :: מלחמת העצמאותה  -  1

 מאפיינים כלליים של המלחמה   •

 ההכרזה על הקמת מדינת ישראל והקמת צה"ל:    ו:  –  1

 כיצד מבטאת הקמת צה"ל את המעבר מיישוב למדינה?  •

 ח: הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים:  -  1

 :  בעיית הפליטים הפלסטיניםהיווצרות 

לבריחת ערביי ארץ ישראל בשלב הראשון של מים הגור –ברה הפלסטינית קריסת הח •

 המלחמה )עד פלישת צבאות ערב( 

 . ירוש הפלסטינים בשלב השני של המלחמהעזיבה וג •

 



 
5 

 סוגיות נבחרות מתולדות מדינת ישראל

 :  גורל היהודים בארצות האסלאם  ה: השפעת גורמים שונים על-2

 40-, החל מסוף שנות האםיהודי ארצות האסלל הגורמים השונים שעיצבו את גור •

 וריםאת מלחמת ששת הימים או מלחמת יום הכיפ: יש ללמד  שימו לב

  .מלחמת ששת הימים  ז:  –  2

 ימים  וץ מלחמת ששת ההגורמים לפר •

 רחבת המלחמה בחזית עם ירדן וסוריהה •

 מיידי( צאות המלחמה )בטווח הות •

 השפעת המלחמה על מדינת ישראל בתחום החברתי, כלכלי, פוליטי וביטחוני  •

 הכיפורים ם  : מלחמת יוח  –  2

 גורמים למלחמה, הנסיבות בהן פרצה )אירועי סוף השבוע בו פרצה המלחמה(ה •

 יידי(חמה )בטווח המהמל תוצאות •

 השפעות המלחמה על מדינת ישראל )חברתית, כלכלית, ביטחונית ופוליטית(.  •

 , קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל ה: עלי3

 :  : העלייה בשנות החמישים והשישיםא-3

 קרת, עלייה חשאית, ניצולי שואה( מאפייני העלייה )עליית הצלה, עלייה מבו •

' לרב תרבותיות או את  תוךשימו לב: יש ללמד את נושא המעבר מתפיסת 'כור ההי

 עיצוב זיכרון השואהנושא  

 ב: המעבר מ'כור היתוך' לחברה רב תרבותית -3

 מושג 'רב תרבותיות'הכרת ה •

 ' לתפיסת ה'רב תרבותיות'הגורמים למעבר מתפיסת 'כור ההיתוך •

אלית )אומנות, תקשורת, ביטויי הרב תרבותיות בתחומים שונים בחברה ובתרבות הישר •

 תיים. עדחגים 

 ג: התמורות בעיצוב זיכרון השואה  -3

 השפעת משפט אייכמן על יחס החברה הישראלית לשואה בכלל ועל היחס לניצולים בפרט. •
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שפעת מלחמות ישאל ופיגועי הטרור על יחס החברה הישראלית לשואה )מלחמת ששת  ה •

, חטיפת במעלותח הספורטאים במינכן, גורל ילדי בית הספר ים ויום הכיפורים, רצהימ

 מטוס אייר פרנס לאנטבה(. 

 

 

 

 

  

 

 


