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ידיעת העם והמדינה )לחינוך החרדי(
תולדות עם ישראל )לבתי"ס עצמאיים(, 2 יח"ל, 030201

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ניסוח הנושאים מתבסס על תכנית הלימודים החדשה "תולדות עם ישראל בדורות האחרונים", 

2 יחידות לימוד, התש"ס.

חלק ראשון — מגזֵרות ת"ח-ת"ט עד מלחמת העולם הראשונה

הבעש"ט ותנועת החסידות: יסודות בתורת החסידות, זרמיה ואישיה העיקריים עד שנת תקע"ה —   .3

"ארץ רעשה" ושושלת חסידית אחת )לבחירה(.  

הגאון מווילנא ותלמידיו.  .4

ישיבת וולוז'ין — אם הישיבות.  .5

המאבק נגד הריסת הדת בגרמניה ובהונגריה. תנועת הרפורמה ביהדות ומאבק גדולי ישראל נגדה.   .8

פעולותיהם של החת"ם סופר וצאצאיו ושל הרב הירש.

יהדות רוסיה מתחילת המאה ה–�9 עד עליית הקומוניזם. גזֵרות ופרעות והשפעותיהן על יהודי רוסיה.  .9

האנטישמיות במאה ה–�9 ובתחילת המאה ה–20. גילוייה השונים: עלילת דמשק, "הפרוטוקולים של   .��

זקני ציון", משפט דרייפוס, משפט בייליס.  

התארגנות היהדות החרדית: האיחוד של היהדות האורתודוקסית בגרמניה, מחזיקי הדת בגליציה,   .�3

ייסוד אגודת ישראל, ר' יצחק אייזיק הלוי, ר' שלמה זלמן ברויאר, ר' יעקב רוזנהיים.  

פעולותיהם של מונטיפיורי, רוטשילד והברון הירש למען יהודים בעולם ולמען יישוב הארץ.  .�5

יהדות תימן: מצב היהודים, חינוך וחיי קהילה, קשרים עם קהילות אחרות, גדולי ישראל בתימן:  .�7

רבי שלום שרעבי — הרש"ש, רבי שלום שבזי, רבי יחיא צלאח — המהרי"ץ. העלייה לארץ.  

יהדות צפון אפריקה וארצות המזרח התיכון: מצב היהודים, חינוך וחיי קהילה, הקשרים עם ארץ–ישראל,   .�8

גדולי ישראל במדינות אלה ופעולותיהם. מגדולי צפון אפריקה: רבי חיים בן עטר — "אור החיים",  

רבי יעקב אבוחצירה — "אביר יעקב", רבי רפאל ברוך טולידנו. מגדולי בבל: רבי עבדאללה סומך,   

רבי יוסף חיים — "בן איש חי". מגדולי סוריה: רבי אברהם ענתבי. מגדולי טורקיה: רבי חיים פלאג'י —   

החבי"ף, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי — "הסבא קדישא". השפעת התרבות האירופית על יהודי   

צפון אפריקה: "אליאנס" )כי"ח(.   
           

חלק שני — היישוב היהודי בארץ–ישראל בין שתי מלחמות העולם

הצהרת בלפור: המניעים להצהרה, תוכנה, תגובות היהודים והערבים, יחס גדולי ישראל להצהרה.  .2

כיבוש ארץ–ישראל על ידי האנגלים: השלטון הצבאי, ועד הצירים, אישור המנדט הבריטי.  .3

ארץ–ישראל בין שתי מלחמות העולם: הנציבים, מאורעות ופרעות, ועדות חקירה ומסקנותיהן,   .4

הספרים הלבנים של תרפ"ב, תרצ"א, תרצ"ט, ארגוני הגנה ומחתרת יהודיים: ההגנה והאצ"ל.  

התפתחות היישוב בתקופת  המנדט: העליות השלישית, הרביעית והחמישית — היקפן, הרכבן והשפעתן   .5

על היישוב, המוסדות הציוניים: כנסת ישראל, אספת הנבחרים, הוועד הלאומי, הרבנות הראשית,   

הסוכנות היהודית.  

הציבור החרדי בארץ–ישראל בין שתי מלחמות העולם: מאבקים בתחום החינוך, חוקת הקהילות,   .6

הרבנות בירושלים והרבנות הראשית. רבני ירושלים: רבי יצחק ירוחם דיסקין, רבי יוסף חיים זוננפלד,   

רבי יוסף צבי דושינסקי, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, הרב משה בלוי, ד"ר יעקב דה–האן.  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא            



קיץ תשע"א - 2 -

חלק שלישי — נושאים בתפוצות ישראל

יהדות ברית–המועצות: המצב האזרחי והכלכלי, מלחמת הקומוניזם ביהדות והמאבק לשמירת תורה ומצוות.  .2

חלק רביעי — חורבן יהדות אירופה

המצב בגרמניה בין שתי מלחמות העולם. התגברות האנטישמיות ועליית הנאצים לשלטון בגרמניה.  .�

שלבים במדיניות הנאצים כלפי היהודים:  .2

הפעולות נגד היהודים והחקיקה נגדם עד תרצ"ט )�939(. א.   

תגובות היהודים: מחאות, התארגנות קהילתית, הגירה — בעיית הפליטים. ב.   

בעיית ההגירה. ועידת אוויאן. ג.   

תכנית הנאצים לפתרון הסופי:  .5

שלבים וביצוע: הגטאות, דרכי ההשמדה.  

בארצות השונות: ברית–המועצות, פולין, יוון והונגריה.  

חיי היהודים תחת איום ההשמדה: חיי היום–יום בגטאות, ניסיונות מרד ובריחה, קידוש השם בגטאות   .6

ובמחנות — בחיים ובהליכה למוות.

ניסיונות הצלה של קבוצות וארגונים של יחידים. לדוגמה: פעולות ועד ההצלה של אגודת ישראל באמריקה,   .7

הרב וייסמנדל, משפחת שטרנבוך, נס ההצלה של עולם הישיבות ושל גדולי ישראל )האדמו"ר מגור,   

האדמו"ר מבעלז, האדמו"ר מקלויזנבורג(.  

פרקי השקפה על חורבן יהדות אירופה.  .9

           

חלק חמישי — העולם היהודי אחרי חורבן יהדות אירופה

שאיפתם של ניצולי השֹואה להגיע לארץ–ישראל: העלייה החוקית וההעפלה )עלייה ב'(.  .2

הפעילות בזירה הבין–לאומית ובזירה בארץ–ישראל )המחתרות( לסיום המנדט ולהקמת מדינת ישראל עד   .3

החלטת האו"ם ב–29 בנובמבר.

חלק שישי — עשרים השנים הראשונות של מדינת ישראל

המאבקים על הצביון היהודי של מדינת ישראל ועל שמירת המצוות על ידי מוסדותיה.  .3

היחסים עם המדינות השכנות: "מבצע קדש".  .5


