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היסטוריה 
היסטוריה, לימודי חובה — חלק א', 022115

לתלמידי כיתות י' — תכנית לימודים חדשה

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

חלק I — הלאומיות בישראל ובעמים בראשית הדרך עד 1920

מהי "לאומיות", ומה הם מאפייני התנועות הלאומיות: א. 

המאפיינים של תופעת הלאומיות המודרנית.  .�

המאפיינים של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה–�9.  .2

הגורמים לצמיחתן ולהתגבשותן של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה–�9.  .3

דפוסי הגשמה של שתי תנועות לאומיות באירופה במאה ה–�9 )מי שלט במדינה, מטרת המאבק,   .4

הכוחות הפעילים שהניעו את המאבק, השלבים העיקריים, הגורמים המסייעים והמעכבים בניהול 

המאבק, תוצאות המאבק( )אין הכוונה לציונות(.

התנועה הלאומית–היהודית–המודרנית ומאפייניה העיקריים: ב. 

הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית כתנועה הלאומית של העם היהודי.  .�

התרומה של בנימין זאב הרצל לבנייתה ולארגונה של התנועה הציונית )"מדינת היהודים", תכנית   .2

באזל, המסגרות הארגוניות למימוש מטרות התנועה, ניסיונותיו לקדם את קבלת הצ'רטר, הביקורת 

של הרצל על הציונים המעשיים, חובבי ציון, ויכוח אוגנדה(.

הוויכוח בין הציונים: מהי הבעיה העיקרית של היהודים בגולה והדרכים להתמודדות עמה. א.   .3

התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ–ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה: ד. 

עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם הראשונה.  .�

מערכת היחסים המתדרדרת בין היישוב היהודי בארץ–ישראל לבין השלטון העותמאני )מדיניות   .2

ג'מאל פחה: מטרות וצעדים, דרכי התמודדות של היישוב היהודי, ארגון ניל"י(.  

הגדודים העבריים )יעדים ופעילות( כביטוי להתקרבות לבריטניה.  .3

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.



חורף תש"ע - 2 -

חלק II — ממדינת מקדש לעם הספר

פרק ראשון: יהודה בתקופה הפרסית

"גלות בבל", הצהרת כורש ושיבת ציון: א. 

היהודים ב"גלות בבל": מעמדם והשקפותיהם הדתיות.  .�

המדיניות של כורש כלפי העמים באימפריה הפרסית.  .2

הצהרת כורש: תוכנה, הסיבות למתן ההצהרה והשפעתה על היהודים.  .3

הרכב גלי העלייה הראשונה, מנהיגי השבים, קבוצות בקרב ההנהגה )המאבק בין צאצאי בית דוד   .4

לבין הכהונה הגדולה(.

בניית בית המקדש: ב. 

בניית בית המקדש והגורמים המעכבים את תהליך הבנייה.  .�

השומרונים: הסברים למוצאם וראשית הסכסוך בינם לבין שבי ציון.  .2

המקדש כמרכז החיים היהודיים: מרכז דתי, כלכלי וחברתי.  .3

פרק שני: מאפייני ההלניזם

מאפייני התרבות ההלניסטית כתרבות אוניברסלית, שילוב תרבות המזרח והשפעות מתרבות יוון. ג. 

פרק שלישי: המפגש בין החברה ביהודה להלניזם

השפעת ההלניזם על החברה ביהודה: ב. 

השפעות המפגש עם ההלניזם על צביונה של החברה היהודית בתחומים: דת, תרבות, אורחות חיים,   .�

מפעלי בנייה, שינויים באופייה של ההנהגה )צמיחת שכבת אצולה שלא ממעמד הכהונה ולא מצאצאי 

בית דוד(.

המאבק בין המתייוונים למתנגדיהם ביהודה: ג. 

הכהונה הגדולה מובילה מהלך של העמקת ההתייוונות ביהודה: הניסיון להקים את הפוליס   .�

"אנטיוכיה" בירושלים.

ה"חסידים" כמובילים את ההתנגדות לתהליך ההתייוונות.  .2

גזרות אנטיוכוס: ד. 

פירוט הגזרות.  .�

ההסברים השונים למתן הגזרות.  .2

מרד החשמונאים בימי מתתיהו ויהודה המכבי: ה. 

הסיבות למרד החשמונאים.  .�

הישגי יהודה המכבי במלחמותיו.  .2

הוויכוח בשאלת המשך הלחימה לאחר ביטול הגזרות והחזרת החירות הדתית.  .3

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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חלק II — ערים וקהילות בימי הביניים

בגדד

העיר בעולם המוסלמי והקהילה היהודית בה ב. 

העיר בעולם המוסלמי  

הגורמים שסייעו לייסודן של ערים חדשות ולחיזוקן של ערים קיימות באימפריה המוסלמית.  .�

דפוסי הקמה של ערים חדשות וההתפתחות של ערים קיימות באימפריה המוסלמית.  .2

מבנה העיר המוסלמית, מוסדותיה המרכזיים, תושביה: מעמדם המשפטי ודפוסי המגורים שלהם.  .3

השפעת השינויים הפוליטיים על מעמדן של הערים בעולם המוסלמי.  .4

הקהילה היהודית בעיר המוסלמית      

המעמד המשפטי של היהודים בערים המוסלמיות.  .�

העיסוקים הכלכליים של היהודים בערים המוסלמיות.  .2

מאפייני הקהילה היהודית, ההנהגה העצמית ומוסדותיה בארצות האסלאם.  .3

יש ללמוד את הנושא גם על פי מ' פרנקל )עורכת( מעיל תשבץ — מפגש התרבויות בין יהדות   *

לאסלאם בימי הביניים, הוצאת מעלות, ירושלים, תשס"ח, עמ': �23-3, 50-63.

עיר מדגימה — בגדד ד. 

העיר בגדד  .1

מאפיינים של העיר בעולם המוסלמי בימי הביניים שבאו לידי ביטוי בעיר בגדד:

השיקולים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים בייסודה של בגדד כבירת הח'ליפות העבאסית. א. 

גורמים, אירועים ואישים שתרמו לבנייתה ולהרחבתה של בגדד ודרכי פעילותם. ב. 

השפעת המאבקים הפוליטיים בח'ליפות העבאסית על העיר בגדד במאה ה–8 עד המאה ה–�0. ג. 

חיי היום–יום בבגדד )החלוקה לרבעים, סוגי בתים, מעמדות, בעיית המים ודרכי ההתמודדות  ד. 

ִאתה(.

בגדד מרכז דתי וכלכלי — ביטויים לכך. ה. 

ניהול העיר — מערכות השיפוט, הפיקוח והאכיפה בבגדד. ו. 

בגדד כמרכז תרבותי של העולם המוסלמי במאות ה–9 וה–�0 והביטויים לכך, תחומי הידע  ז. 

שפרחו בבגדד.

הקהילה היהודית בבגדד   .2

מאפיינים מחיי היהודים בעולם המוסלמי בימי הביניים שבאו לידי ביטוי בחיי היהודים בעיר בגדד:  

הפעילות הכלכלית של היהודים בח'ליפות. א. 

מוסדות ההנהגה העצמית של היהודים כביטוי לאוטונומיה יהודית: ראש הגולה, הגאונים,  ב. 

תחומי פעילותם והשפעותיהם על היהודים בעולם המוסלמי.

רס"ג — אישיותו, הגותו ותרומתו להגות היהודית, דרכי ההתמודדות עם הבעיות שהעסיקו את  ג. 

היהודים בגולה בימי הביניים, הפולמוסים שהיה מעורב בהם.

יחסי יהודים-מוסלמים בבגדד. ד. 

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פראג

העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה ג. 

העיר באירופה הנוצרית  

הגורמים שסייעו לייסודן של ערים חדשות ולחיזוקן של ערים קיימות באירופה הנוצרית   .�

בימי הביניים.  

דפוסי ההקמה של ערים חדשות וההתפתחות של ערים קיימות באירופה הנוצרית.  .2

היחסים בין תושבי העיר לבין השלטון: המאבק של תושבי העיר להשגת חירויות, הדפוסים השונים   .3

של מתן חירויות על ידי השליטים במקומות השונים.

המבנה החברתי בעיר, ניידות חברתית, משמעות המושג "אזרח חופשי", מעמד הנשים בעיר, החברות   .4

בקורפורציות העירוניות: גילדה, אוניברסיטה או קהילה.

המבנה הפיזי של העיר באירופה הנוצרית: מרחבים ציבוריים מול מרחבים פרטיים.  .5

העיר כמרכז תרבותי–חינוכי )אוניברסיטאות( וכמרכז כלכלי )גילדות, שווקים, ירידים, בנקים(.  .6

הקהילה היהודית בעיר הנוצרית   

המעמד המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית.  .�

הדמיון והשוני בין הקהילה היהודית לקורפורציות אחרות שהתקיימו בערים.  .2

מאפייני ההנהגה של הקהילה היהודית באירופה הנוצרית: מבנה ההנהגה, סמכויותיה ואמצעי   .3

האכיפה שהיו בידיה.

עיר מדגימה — פראג  ד. 

העיר פראג  .3

מאפיינים של העיר באירופה הנוצרית בימי הביניים הבאים לידי ביטוי בעיר פראג.

גורמים שתרמו וגורמים שעיכבו את התפתחותה של פראג עד המאה ה–�6. א. 

פראג מרכז מדיני, כלכלי, דתי חינוכי–תרבותי; ביטויים למרכזיות של פראג בתחומים שונים. ב. 

הקהילה היהודית בפראג   .4

מאפיינים מחיי היהודים באירופה הנוצרית שבאו לידי ביטוי בחיי היהודים בעיר פראג.

היחס של השלטון המרכזי ושל תושבי פראג הנוצרים אל היהודים: המעמד המשפטי של יהודי  א. 

פראג, הרקע לגירושים של יהודי העיר והסיבות להחזרתם.

מבנה הרובע היהודי בפראג, הבהרת המושג גטו. ב. 

הארגון הִמנהלי והמוסדות המרכזיים של הקהילה היהודית בפראג. ג. 

תחומי העיסוק של יהודי פראג. ד. 

מבנה החברה היהודית בפראג: הקיטוב החברתי בקרב יהודי פראג, עזרה הדדית )פועלו של  ה. 

מרדכי מייזל(.  

פראג כמרכז תרבותי–יהודי. ו. 

המהר"ל מפראג — אישיותו, הגותו ותרומתו להגות היהודית בימי הביניים, דרכי ההתמודדות  ז. 

עם הבעיות שהעסיקו את היהודים בגולה בימי הביניים )המשמעות שהעניק המהר"ל לגורלם 

הפוליטי של היהודים ולדרך חייהם בגולה(, ביקורתו על שיטות הלימוד והפסיקה המחייבת.
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היסטוריה, לימודי חובה — חלק א', 022105
לתלמידי כיתות י"ב ולבוגרים נבחני משנה בלבד

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

פרק ראשון — יחידת מבוא: ישראל והעמים בשנים 1920-1870

בפרק זה יענה התלמיד על שלוש שאלות )כל שאלה — �0 נקודות(, מבין חמש שאלות, בנושאים האלה:

תהליכי שינוי באירופה ובעולם היהודי עד מלחמת העולם הראשונה:  .1

השינויים שהתרחשו באירופה בחברה היהודית בתחומים: דמוגרפיה, כלכלה, מעמד משפטי חוקי,  ב. 

מעמד הקהילה, חינוך ותרבות; והגורמים לשינויים אלה.

תהליכי שילוב ודחייה של היהודים: הגורמים וביטוייהם. ג. 

התנועה הציונית:  .2

העמדות המשותפות לכל הציונים וחילוקי הדעות ביניהם, בנוגע לתפקיד המרכזי של התנועה ובנוגע  ב. 

לדרכים למימוש יעדיה.

דפוסי פעילות ציונית בגולה בימי הרצל: הגדרת יעדי התנועה הציונית — "תכנית באזל", הקמת  ג. 

מסגרות ארגוניות ומוסדות לתנועה הציונית, פעילות מדינית, טיפוח תרבות ציונית )שפה, עיתונות, 

ספרות(.

מלחמת העולם הראשונה:  .3

היישוב היהודי בארץ–ישראל והתנועה הציונית בתקופת המלחמה. ב. 

"הצהרת בלפור" — תוכנּה, הקשיים הנובעים מניסוחּה, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה. ג. 

אירופה והמזרח התיכון, לאחר מלחמת העולם הראשונה:  .4

סיום המלחמה והסדרי השלום )�4 הנקודות של וילסון ועיקרי ההסדר שנכפה על גרמניה(. א. 

השינויים העיקריים שחלו במפה המדינית של אירופה ושל המזרח התיכון )כולל שיטת המנדטים  ב. 

וחלוקתם(.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פרק שני — בניין הבית הלאומי–היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בארץ–ישראל 

    בין שתי מלחמות העולם

בפרק זה על התלמיד לבחור באחת משתי האפשרויות )אפשרות א' או אפשרות ב'(, כמפורט להלן.

אפשרות א'

התלמיד יענה על שלוש שאלות:

על שאלה אחת )25 נקודות( מבין שתי שאלות בנושא העמקה בשנות ה–20, ועל שתי שאלות 

)כל שאלה — �0 נקודות( מבין ארבע שאלות גישור בשנות ה–30.

נושא העמקה: בניין הבית הלאומי–היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בשנות ה–20

טופס המנדט.  .�

פעולות הנציבים הבריטים הרברט סמואל והלורד פלומר בארץ–ישראל.  .2

נושאי המחלוקת בין "מחנה הפועלים" לבין "המחנה האזרחי":  .4

הוויכוח על דמות החברה הרצויה ועל דרך בניין הארץ.  

היחסים בין בריטים, יהודים וערבים בשנות ה–20:  .5

צומתי העימות — מאורעות תרפ"א ותרפ"ט: הסיבות לפרוץ המאורעות, והשפעותיהן על היחסים בין  א. 

יהודים, ערבים ובריטים.

היערכות בריטניה בעקבות המאורעות: הוועדות, "הספר הלבן" הראשון והשני ואיגרת מקדונלד. ב. 

יחידת גישור: המשך בניין הבית הלאומי–היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בשנות ה–30

ביסוס הבית הלאומי–היהודי בשנות ה–30 בתחומים: התיישבות, כלכלה, תרבות, חינוך.  .2

המרד הערבי — הסיבות למרד ודפוסי המאבק של הערבים נגד הבריטים ונגד היהודים.  .3

היערכות היישוב היהודי בשנים �939-�936 בתחומים: כלכלה, התיישבות, ביטחון.  .4

מדיניות בריטניה לנוכח המאורעות — מתכנית החלוקה ל"ספר הלבן" השלישי )כולל "הספר הלבן" השלישי(.  .5

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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אפשרות ב'

התלמיד יענה על שלוש שאלות:

על שאלה אחת )25 נקודות( מבין שתי שאלות בנושא העמקה בשנות ה–30, ועל שתי שאלות 

)כל שאלה — �0 נקודות( מבין ארבע שאלות מבוא בשנות ה–20.

נושא העמקה: המשך בניין הבית הלאומי–היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בשנות ה–30

הגישות השונות ביישוב היהודי ובתנועה הציונית בנוגע ליחס כלפי בריטניה וכלפי הערבים:  .2

המחלוקת בנוגע לדרך שיש לנקוט כלפי בריטניה ומדיניותה בארץ–ישראל. א.   

המחלוקת העקרונית בנוגע ליחס כלפי הערבים )רוויזיוניסטים, מחנה הפועלים, ברית שלום(. ב. 

ארץ–ישראל בשנים �939-�936:  .3

הגורמים למרד הערבי ומטרות המרד, דרכי המאבק של הערבים בבריטים וביישוב היהודי. א. 

מדיניות בריטניה בשנים �939-�936: ד. 

דרכים להחזרת הסדר והיציבות בימי המרד בארץ–ישראל.  .�  

"ועדת פיל" )��93( — מסקנות, המלצות ותגובות הערבים והיהודים להצעות הוועדה.  .2  

נסיגת בריטניה מהתחייבויותיה כלפי הבית הלאומי–היהודי, כפי שבאה לידי ביטוי   .3  

ב"ספר הלבן" השלישי.   

יחידת מבוא: בניין הבית הלאומי–היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בשנות ה–20

הסיבות לעלייה.  .2

בניין הבית הלאומי–היהודי: התיישבות, מסגרות חברתיות–כלכליות ופוליטיות, מוסדות לאומיים.  .3

מאורעות תרפ"א ותרפ"ט: הסיבות למאורעות והשפעתם על היחסים בין יהודים, ערבים ובריטים.  .4

גורמים מעכבים וגורמים מסייעים בבניין הבית הלאומי–היהודי.  .5

פרק שלישי — ארצות האסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולם

בפרק זה יענה התלמיד על שאלה אחת )25 נקודות( מבין שתי שאלות, בנושאים האלה:

המדינות הקולוניאליות ודרכי שליטתן בארצות צפון אפריקה ובארצות המזרח התיכון.  .�

התמורות העיקריות בחיי היהודים בתחומים: דמוגרפיה, כלכלה, מעמד חוקי ומשפטי, חינוך,   .2

מעמד הקהילה.  

הפעילות הציונית — גורמים ודרכי פעילות.  .3

ראשית התמורות ביחס החברה הקולוניאלית והחברה המוסלמית אל היהודים בשנות ה–30:   .4

הסיבות לתמורות וביטויי התמורות.  

הערה: בסעיפים 4-2 יש להביא דוגמאות ממדינה אחת.
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היסטוריה, לימודי חובה — חלק ב', 022106
לתלמידי כיתות י"ב ולבוגרים נבחני משנה בלבד

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

תקופה ראשונה — בין שתי מלחמות העולם )חלק ב'(
בפרק הראשון בבחינה ארבעה נושאים, ובכל נושא שתי שאלות.

התלמיד יענה על אחת מהשאלות בנושא שלמד )25 נקודות(.

נושא 1: ברית–המועצות והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם

קשייה של רוסיה בתקופתו של לנין ודרכי ההתמודדות עם קשיים אלה.  .�

עיצוב המשטר הטוטליטרי בתחומים: פוליטי–שלטוני, כלכלה, חברה, תרבות, חינוך.  .3

יהודים,  ואפליית  אנטישמיות  גילויי  נגד  הראשונות  בשנים  המאבק  היהודים:  כלפי  השלטון  מדיניות   .4

ה"יבסקציה" — מטרות ופעולות, איסור על פעילויות בעלות צביון לאומי–ציוני ויהודי–דתי.

תכניות לריכוז טריטוריאלי של היהודים )תכנית קרים ותכנית בירוביג'אן(.  .5  

החרפת המאבק נגד היהודים בשנות ה–30.  .6  

נושא 2: פולין והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם

הקשיים בתהליך גיבושה של פולין כמדינה דמוקרטית חדשה )שאלת המיעוטים, מסורות שונות,    .�  

ריבוי מפלגות, בעיות ביטחון ועיצוב גבולות(.  

החברה והכלכלה בפולין בתהליך המעבר מחברה חקלאית לחברה ומשק מודרניים, חקיקה כלכלית.  .2

המאפיינים והתמורות שחלו בחיי היהודים בתחומים: דמוגרפיה, מעמד חוקי ומשפטי, חינוך, כלכלה,   .3

תרבות; ביטויים לאוטונומיה של היהודים עד �935.

תמורות ביחס השלטון והחברה אל היהודים בשנים �939-�935.  .5

נושא 3: ארצות–הברית והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם

שנות העשרים — שנות שגשוג, ִקדמה ושמרנות.  .�

עם  להתמודד  הפדראלי  הממשל  וניסיונות  המשבר  ביטויי  המשבר,  גורמי   — הגדול  הכלכלי  המשבר   .2

המשבר עד �932.

מדיניותו של פ"ד רוזוולט — "המערך החדש" )"הניו–דיל"(: עקרונות, דרכי מימוש, תוצאות והשפעות.  .3

היהודים בארצות–הברית בין שתי מלחמות העולם:  .4

התמורות שחלו בחיי היהודים בתחומים: דמוגרפיה, חברה, כלכלה, חינוך. א.   

הזרמים הדתיים בין שתי מלחמות העולם )אורתודוקסים, רפורמים, קונסרבטיבים(. ב.   

נושא 4: צרפת והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם

השפעת תוצאות מלחמת העולם הראשונה על צרפת.  .�

הבעיות העיקריות של צרפת בתחומים: שלטון, חברה, כלכלה, ביטחון; דרכי ההתמודדות   .2

עם בעיות אלה.  

היהודים בצרפת בין שתי מלחמות העולם:   .3

מאפייני הקבוצות השונות של היהודים בצרפת והקשרים ביניהן. א. 

יחס השלטון והחברה בצרפת לקהילות היהודיות השונות. ב. 

תגובות היהודים להתגברות האנטישמיות בצרפת. ג. 

הערה:  יש ללמוד את סעיף 3 על פי ספרה של ר' פוזננסקי, להיות יהודי בצרפת 1945-1939, יד ושם, ירושלים

    תש"ס, עמ' ��-36.

              שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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תקופה שנייה — גרמניה בימי הרייך השלישי, מלחמת העולם השנייה והשֹואה

בפרק השני בבחינה התלמיד יענה על שתי שאלות מבין חמש )לכל שאלה — 20 נקודות(.
הערה: התלמיד יוכל לענות על שתי שאלות מהפרקים: �, 2, 4 או על שאלה אחת מהפרקים: �, 2, 4

ושאלה אחת מפרק 5.

פרק 1: גרמניה הנאצית, אידאולוגיה, בניית המשטר — מדמוקרטיה לנאציזם, 1939-1933

האידאולוגיה הנאצית. )בסעיף זה יש להתייחס גם לאנטישמיות המודרנית בגלגולה הנאצי,     .�  

למרכזיות השאלה היהודית באידאולוגיה הנאצית ולדימוי היהודי בעיני הצמרת הנאצית.(  

הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון, והמעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם )כולל     .2  

המדיניות כלפי היהודים(.  

פרק 2: תוקפנות ופיוס בשנות ה–30

מטרות מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית והצעדים התוקפניים שנקטה כדי לממשן.  .�  

ההסבר למדיניות הפיוס של בריטניה ושל צרפת, וביטוייה.  .2  

פרק 4: השֹואה

השֹואה בפולין עד תחילת הביצוע של "הפתרון הסופי", ספטמבר �939-יוני ��94:  .�  

מדיניות הנאצים: א.    

הגטאות: מטרות מוצהרות והסברים להקמתם, דרך ניהול הגטו, התפקידים שהוטלו  .4    

על היודנראטים, דרכי הפיקוח על הגטו.     

דרכי ההתמודדות של היהודים בגטו: ב.    

תנאי החיים בגטו והשפעתם על הפרט, על המשפחה ועל החברה.  .�   

ארגון הגטו וניהולו על ידי היודנראט, פעילות של ארגונים אחרים בגטו.  .2   

הישרדות — "קידוש החיים" וביטוייו.  .3   

תנועות נוער — מאפייני הפעולות )"היינו שם אך לא חיינו שם"(.  .4   

השֹואה בימי ביצוע "הפתרון הסופי", יוני ��94-מאי �945:  .2

דרכי הלחימה של היהודים בתקופת ביצוע "הפתרון הסופי": ב.   

המרד בגטאות — מי היו המורדים, מה היו מטרות המרד, קשיי התארגנות, לבטים     .�   

ודילמות של המורדים, ייחודו של המרד בגטו ורשה לעומת מרידות בגטאות אחרים.   

הלחימה של הפרטיזנים היהודים — הלבטים אם ומתי לצאת מהגטו, הקשיים בהצטרפות  .3   

לפרטיזנים ומאפייני הלחימה.    

ג.     יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש ויחס ממשלות העולם החופשי אל היהודים בזמן ביצוע  

"הפתרון הסופי":

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש והגורמים לכך )דוגמאות ממדינה אחת(.  .�  

חסידי אומות העולם — הגדרת המושג, מניעים, דפוסי עזרה והצלה )שתי דוגמאות לפחות(.  .2   

                                                                                                  שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פרק 5: היהודים במערב אירופה, במרכזה ובדרומה, ובארצות צפון אפריקה בימי השֹואה 

היהודים במערב אירופה, במרכזה ובדרומה:  .�  

יש ללמוד על אחת מהמדינות האלה: הולנד, בלגיה, דנמרק, צרפת, רומניה, בולגריה, יוון, איטליה,   

הונגריה — לפי הנקודות האלה:   

זמן הכיבוש, דרגת הכיבוש ודרכי השלטון. א.    

ביצוע המדיניות הנאצית כלפי היהודים במדינה שנבחרה. ב.    

יחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים והגורמים לכך. ג.    

דרכי ההתארגנות וההתמודדות של היהודים בימי הכיבוש הנאצי. ד.    

היהודים בארצות צפון אפריקה:  .2  

יש ללמוד על אחת מהמדינות האלה: מרוקו, אלג'יריה, לוב — לפי הסעיפים האלה:   

מדיניות משטר וישי או השלטון הפשיסטי האיטלקי כלפי היהודים. א.    

יחס האליטה הקולוניאלית ויחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים בזמן מלחמת העולם   ב.    

השנייה.   

דרכי ההתארגנות וההתמודדות של היהודים עם המציאות שנכפתה עליהם. ג.    

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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תקופה שלישית ורביעית
על התלמיד לבחור באחת משתי האפשרויות: אפשרות א' — פרק שלישי בבחינה או אפשרות ב' — פרק רביעי 

בבחינה.

אפשרות א'

התלמיד יענה על שתי שאלות:

על שאלה אחת )25 נקודות( מבין שלוש שאלות בנושא ההרחבה: נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים 

בשנים �950-�945, ועל שאלה אחת  )�0 נקודות( מבין שלוש שאלות ביחידת הגישור: המזרח התיכון ומדינת 

ישראל משנות ה–50 עד שנות ה–�0.

נושא הרחבה: נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1950-1945

פרק 2: היריבות בין ארצות–הברית לברית–המועצות וראשית "המלחמה הקרה"

הגורמים ליריבות בין ארצות–הברית לברית–המועצות והבהרת המושג "מלחמה קרה".  .�

ביטויי היריבות בין המעצמות בשנות ה–40 וה–50 והשפעתם על היחסים בין המעצמות:  .2

הקמת "הדמוקרטיות העממיות" — יצירת "מסך הברזל". א.   

דוקטרינת טרומן ותכנית מרשל — המניעים לגיבושן ותוכנן. ב.   

משבר ברלין — גורמים, והסבר כיצד מאפייני "המלחמה הקרה" באו לידי ביטוי במשבר זה. ג.   

פרק 3: המאבק של היישוב היהודי ושל התנועה הציונית להקמת מדינה יהודית עצמאית

המשך הפעילות הצבאית של ארגון אצ"ל וארגון לח"י לאחר פירוקה של תנועת המרי — "מאבק רצוף".  .3

המאבק להמשך ההעפלה וההתיישבות, והעמדה המדינית של התנועה הציונית — "מאבק צמוד".  .4

הדיון באו"ם בשאלת ארץ–ישראל:  .5

הסיבות להעברת שאלת ארץ–ישראל לאו"ם על ידי בריטניה. א.   

הדיון באו"ם ועמדת מעצמות–העל )השפעת "המלחמה הקרה" על עמדת המעצמות בדיון באו"ם(. ב.   

החלטת האו"ם — כ"ט בנובמבר ��94. ג.   

פרק 4: מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל

ההכרזה על הקמת המדינה — השיקולים, הסיכויים והסיכונים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל.  .2

השלב השני של מלחמת העצמאות, מ–�5 במאי �948 עד החתימה על הסכמי שביתת הנשק:  .4

קרבות עשרת הימים, ההפוגה השנייה והמבצעים האחרונים. ג.   

הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים. ד.   

יחידת גישור: המזרח התיכון ומדינת ישראל משנות ה–50 עד שנות ה–70 

מגמות איחוד ומגמות פיצול במזרח התיכון.  .�

מלחמת ששת הימים — סיבות והשפעות.  .3

מלחמת יום הכיפורים — סיבות והשפעות.  .4

תהליך הקליטה בעשור הראשון והשני — קשיים ודרכי התמודדות.  .5

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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אפשרות ב' 

התלמיד יענה על שתי שאלות:

על שאלה אחת )25 נקודות( מבין שלוש שאלות בנושא ההרחבה: המזרח התיכון ומדינת ישראל משנות ה–50 

עד שנות ה–�0, ועל שאלה אחת )�0 נקודות( מבין שלוש שאלות ביחידת המבוא: נושאים נבחרים מתולדות

ישראל והעמים בשנים �950-�945. 

נושא הרחבה: המזרח התיכון ומדינת ישראל משנות ה–50 עד שנות ה–70

פרק 1: המזרח התיכון בשנות ה–50 וה–60

מגמות איחוד ומגמות פיצול במדינות ערב והשפעת "המלחמה הקרה" על מגמות אלה.  .�  

מצרים בתקופת שלטונו של נאצר — מדיניות הפנים ומדיניות החוץ.  .2  

פרק 2: מדיניות הביטחון ומלחמות ישראל בעשור הראשון, השני והשלישי של מדינת ישראל

הבהרת תפיסת הביטחון הבסיסי ותפיסת הביטחון השוטף.  .�  

תופעת ה"הסתננות" ופעולות התגמול.  .2  

מלחמת סיני:  .3  

המהלכים שהובילו למלחמה: צעדים של מצרים שהגבירו את המתיחות. א.    

שיקולי ישראל להצטרפותה אל בריטניה וצרפת במלחמה נגד מצרים. ב.    

התוצאות וההשפעות של מלחמת סיני. ג.    

פרק 3: דפוסי עלייה וקליטה במדינת ישראל בעשור הראשון והשני לקיומה

ארצות המוצא של העולים, הסיבות לעלייה וממדיה.  .�

דפוסי ארגון של העלייה.  .2

תהליך קליטת העלייה במדינת ישראל — קשיים, שיקולים מעצבים ודרכי קליטה.  .3

אירועי ואדי סאליב — יולי �959, משמעותם והשפעתם.  .4

יחידת מבוא: נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1950-1945

הבהרת המושג "מלחמה קרה" והצגת גילוייה.  .�  

הדיון באו"ם בשאלת ארץ–ישראל, עמדת המעצמות והחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר ��94.  .3  

מאפייני השלב הראשון של מלחמת העצמאות.  .4  

הגורמים להחלטה על הכרזת הקמת המדינה בה' באייר תש"ח, �5 במאי �948.  .5  


