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 נקודות(  3נקודות לכל שאלה   18משימה קבוצתית מקדימה לנושא )  -חלק א' 

 כל קבוצה תענה על השאלות הבאות:

 מהי עצמאות בשבילכם? .1
 היומיום? מתי אתם מרגישים עצמאיים בחיי  .2
בחרו תמונה שמשקפת עצמאות )מספר הלימוד או אתרי אינטרנט( וכתבו במס' שורות כיצד   .3

 העצמאות באה לידי בתמונה שבחרתם עצמאות .
 הסבירו כיצד לדעתכם באה לידי ביטוי עצמאות של מדינה? .4
  וכתבו את המילים המסמלות עצמאות.  הכרזת העצמאות קראו את  .5
 לא קלה היא לא קלה דרכנו "  " "  אין לי ארץ אחרת עיינו במילות השירים הבאים : "  .6

מתוך השיר שבחרתם משפטים המתארים  חפשו שיר שלדעתכם מבטא עצמאות: ציינו  או
 שר של האזרח למדינה. נמקו את תשובתכם.הק את העצמאות, החיבור למדינה,

 

 נק'( 62הכרת חלקי המגילה ) -:משימה קבוצתית חלק ב'

 את הכרזת העצמאות ניתן לחלק לחמישה חלקים.

 חלקי ההכרזה 

 החלק ההיסטורי    ►

 החלק האופרטיבי ]מעשי[   ►

 החלק ההצהרתי אופי המגילה ]יהודית ודמוקרטית[   ►

 לגורמים שונים החלק של הפניות    ►

 חתימות   ►

 

 החלק ההיסטורי 

בחלק זה של הכרזת העצמאות ישנה התייחסות לשלוש זכויות/הצדקות להקמת מדינת לאום 
  יהודית בארץ ישראל:

ישנם אירועים שונים מההיסטוריה היהודית המבטאים את הקשר בין העם   -א. זכות היסטורית  
 היהודי לארץ ישראל.

הצהרות ומסמכים בינלאומיים רבים הכירו בלגיטימציה* של העם    -בינלאומית -ב. זכות משפטית
היהודי להקים מדינה בארץ ישראל, וביניהם הצהרת בלפור, כתב המנדט מטעם חבר הלאומים 

 .  1947ם בכ”ט בנובמבר והחלטת האו”

הקמתה של מדינה ליהודים מוצדקת כזכות טבעית*,   -)הזכות להגדרה עצמית(זכות טבעית  ג.
בזכות היותם של היהודים עם ככל העמים. התנועות הלאומיות תבעו את זכות ההגדרה העצמית 

 לעמים שונים, וכך זכאי גם העם היהודי להיות עצמאי במדינה משלו.

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/pages/independence.aspx
https://docs.google.com/document/d/1wtIu-RcIebglzbuURV61aLzh5alpAraOkKyUrjM1gkk/edit?usp=sharing
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8+%D7%90%D7%99%D7%9F+%D7%9C%D7%99+%D7%90%D7%A8%D7%A5+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA&oq=%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8+%D7%90%D7%99%D7%9F+&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j69i57j0i22i30l7.8074j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8+%D7%90%D7%99%D7%9F+%D7%9C%D7%99+%D7%90%D7%A8%D7%A5+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA&oq=%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8+%D7%90%D7%99%D7%9F+&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j69i57j0i22i30l7.8074j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8+%D7%90%D7%99%D7%9F+%D7%9C%D7%99+%D7%90%D7%A8%D7%A5+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA&oq=%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8+%D7%90%D7%99%D7%9F+&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j69i57j0i22i30l7.8074j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%9C%D7%90+%D7%A7%D7%9C%D7%94+%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%95+%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D&sxsrf=ALiCzsZHKajSiSTRCXIMdm-eDjjXYJT2ug%3A1651992386346&ei=Qmd3YpXmFM7VgQaZ27mYCA&oq=%D7%9C%D7%90+%D7%A7%D7%9C%D7%94+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIFCC4QgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6DgguELEDEIMBEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAgAELEDEIMBOgQILhADOgQIABBDOgQILhBDOgoILhCxAxCDARAKOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgsILhCABBCxAxCDAToICC4QgAQQ1AI6CgguEMcBEK8BEEM6BggAEAoQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowJKBAhBGABKBAhGGABQAFj7PWDCUmgDcAF4AIABqgGIAbsLkgEEMC4xMJgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D7%9C%D7%90+%D7%A7%D7%9C%D7%94+%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%95+%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D&sxsrf=ALiCzsZHKajSiSTRCXIMdm-eDjjXYJT2ug%3A1651992386346&ei=Qmd3YpXmFM7VgQaZ27mYCA&oq=%D7%9C%D7%90+%D7%A7%D7%9C%D7%94+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIFCC4QgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6DgguELEDEIMBEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAgAELEDEIMBOgQILhADOgQIABBDOgQILhBDOgoILhCxAxCDARAKOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgsILhCABBCxAxCDAToICC4QgAQQ1AI6CgguEMcBEK8BEEM6BggAEAoQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowJKBAhBGABKBAhGGABQAFj7PWDCUmgDcAF4AIABqgGIAbsLkgEEMC4xMJgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D7%9C%D7%90+%D7%A7%D7%9C%D7%94+%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%95+%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D&sxsrf=ALiCzsZHKajSiSTRCXIMdm-eDjjXYJT2ug%3A1651992386346&ei=Qmd3YpXmFM7VgQaZ27mYCA&oq=%D7%9C%D7%90+%D7%A7%D7%9C%D7%94+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIFCC4QgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6DgguELEDEIMBEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAgAELEDEIMBOgQILhADOgQIABBDOgQILhBDOgoILhCxAxCDARAKOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgsILhCABBCxAxCDAToICC4QgAQQ1AI6CgguEMcBEK8BEEM6BggAEAoQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowJKBAhBGABKBAhGGABQAFj7PWDCUmgDcAF4AIABqgGIAbsLkgEEMC4xMJgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz
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 נק'(  15) 1שאלה 

וכתבו בטבלה את המשפטים ) ציטוט (המעידים על כל אחת מן  לחלק ההיסטורי  הכנסו
 הזכויות/הצדקות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

משפטיות/  הצדקות  הצדקות היסטוריות 
 בינלאומית

 הצדקה טבעית 

      

      

      

      

 

 אופרטיבי-החלק המעשי 

 נק' (  15)  2שאלה 

 בהכרזת העצמאות ענו על השאלות הבאות:לחלק המעשי  כנסו

 ההחלטות המעשיות שנקבעו בהכרזת העצמאות. ארבעא. ציינו את 

 ב. ציינו את שתי רשויות השלטון המצוינות בהכרזה.

 אילו הייתה לך אפשרות להשתתף בכתיבת המגילה מה היית מוסיף/ גורע/ משנה לחלק המעשי ג. 

 נמקו את בחירתכם.

 

 

https://docs.google.com/document/d/1HPldvoOwtJgfTmcTRsbDkgVTmJxWzuiXYRVfdOIW-ME/edit
https://docs.google.com/document/d/1HPldvoOwtJgfTmcTRsbDkgVTmJxWzuiXYRVfdOIW-ME/edit
https://docs.google.com/document/d/1HPldvoOwtJgfTmcTRsbDkgVTmJxWzuiXYRVfdOIW-ME/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzDiUU0LNsMFB0H5xgOIezzI6gVSMlBypNrrUrzHdEY/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzDiUU0LNsMFB0H5xgOIezzI6gVSMlBypNrrUrzHdEY/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzDiUU0LNsMFB0H5xgOIezzI6gVSMlBypNrrUrzHdEY/edit
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 חלק ההצהרתי 

 נק'(  12) 3שאלה 

והעתיקו מתוך המגילה  לחלק ההצהרתי בהכרזה ישנה הבטחה למדינה יהודית ודמוקרטית. כנסו 
ביטויים המאפיינים את   ושלושהביטויים )ציטוטים( המאפיינים את המדינה כמדינה יהודית   שלושה

   המדינה כמדינה דמוקרטית.

 מאפיינים למדינה דמוקרטית ינה יהודית מאפיינים למד

    

    

    

 

 נק'( 8) 4שאלה 

הוסיפו מאפיין נוסף משלכם לכל קטגוריה שלדעתכם היה ראוי שייכתב בהכרזת העצמאות נמקו 
 את בחירתכם.

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1FcIsp6B_tZevlDWt9ARKj4c_J1ApIqI5BDPvxmMZ32A/edit
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  חלק של פניות לגורמים שונים

 נק' (  12)  5שאלה 

וכתבו בטבלה את הגורמים  לחלק ההצהרתי בהכרזה ישנן מספר קריאות/פניות לגורמים שונים: כנסו 
 אליהם פונים בהכרזה ואת תוכן הפניה של כל אחד מהם.

 רת הפנייהמט הגורם אליו פונים 

    

    

    

    

        

                                                 מפגש אקטואלי מול הכרזת העצמאות  -  חלק אישי -חלק ג' 

 נק'(   20) 1שאלה 

על כל תלמיד לסכם שתי כתבות אקטואליות )שנה שנתיים אחרונות( ולהסביר כיצד הכתבה 
הנושאים שלמדתם בעבודה זו.)למשל: להצדקה למדינה יהודית, לביטוי לאופי  מתקשרת לאחד מן 

 היהודי או הדמוקרטי, לאחת הפניות(

 סיכום כתבה ללא קישור לא ייבדק.   -יש לצרף קישור חם של הכתבה או לצרפה במלואה  •

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1FcIsp6B_tZevlDWt9ARKj4c_J1ApIqI5BDPvxmMZ32A/edit
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 מחוון למטלה 

 רמה בסיסית  רמה בינונית רמה מיטבית  חלק 

חלק  
 א'

 שאלות 

1,2,4-
6 

תלמיד שענה על שאלות אלה 
 יקבל ניקוד מלא על כל שאלה 

  נק' 9סה"כ 

  

 

שאלה  
3 

הקבוצה הציגה 
המשקפת עצמאות   תמונה

הקבוצה ונמקה כיצד העצמאות 
 נק'  3באה לידי ביטוי  

הציגו תמונה המשקפת 
עצמאות אך לא נמקו, או 

 נימקו בצורה לא נכונה.

   נק' 2

התמונה הציגו תמונה אך 
  לא משקפת עצמאות.

 נק'  1

חלק  
 ב' 

שאלה  
1 

הקבוצה הציגה ציטוט אחד 
 לפחות לכל הצדקה.

  נק' 15=  3*5

הקבוצה הציגה ציטוט אחד 
 לשתי הצדקות בלבד.

  נק'  9= 3*3

הקבוצה הציגה ציטוט  
אחד בלבד או ציטוטים לא 

 נכונים.

 = נק'  1*3

שאלה  
 א2

החלטות   4הקבוצה ציינה 
 נכונות מתוך ההכרזה.מעשיות 

 נק'  5

החלטות   3הקבוצה ציינה 
מעשיות נכונות מתוך 

 ההכרזה. 

  נק' 3-4

  1-2הקבוצה ציינה 
החלטות מעשיות נכונות 

 מתוך ההכרזה.

 נק'  1-2

רשויות   2הקבוצה ציינה  ב 2
 שלטוניות המוצגות בהכרזה.

 נק'  5

הקבוצה ציינה רשות אחד  
 המוצגת בהכרזה.

 נק'  3

ציינה לא נכון או  הקבוצה 
 לא ציינה בכלל.

 נק'  0
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הקבוצה ציינה מה הייתה   ג 2
 מוסיפה/משנה ונמקה תשובתה.

 נק'  5

הקבוצה ציינה מה הייתה  
מוסיפה /משנה ונמקה 

 באופן חלקי. 

 נק'  3-4

הקבוצה ציינה מה הייתה  
מוסיפה /משנה ללא  

 נימוק. 

 נק'  1-2

שאלה  
3 

ביטויים מתוך  6הקבוצה הציגה 
אופיה   ההכרזה המעידים על

היהודי והדמוקרטי של מדינת 
 ישראל.

 נק' 12סה"כ  לכל ביטוינק'   3

ניקוד יתן בהתאם למספר  
 הציטוטים הנכונים. 

 נק' לכל ביטוי. 3

  

שאלה  
4 

הקבוצה הוסיפה מאפיין רלוונטי  
ונמקה את  לכל קטגוריה

 בחירתה.

  נק'  8=4*2

הקבוצה הוסיפה מאפיין  
  לכל קטגוריהרלוונטי 

או    ונימקה באופן חלקי
הוסיפה מאפיין לקטגוריה  
 אחת ונימקה באופן מלא.

 נק'  5-6

הקבוצה הוסיפה מאפיין  
 ללא נימוק. לכל קטגוריה

 

 נק'  4עד 

שאלה  
5  

הפניות  4הקבוצה ציינה את 
והציגה את התוכן של כל אחת 

  מהן.

  

  

  

  


