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 19- הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה  

 

 ידע:   .א

 19-מבוא הוראת נושא הלאומיות המודרנית במאה ה •

 19-הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה •

 באירופה  19-המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו במאה ה •

 תנועה לאומית מדגימה באחת מהארצות: איטליה, גרמניה, יוון, פולין.  •

 מיומנויות:  .ב

 ניתוח טקסט מילולי והפקת מידע ממנו.  •

ובין  19-השוואה )בין תהליכים ומאפיינים של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה •

 התנועה הציונית(. 

 יישום •

  שיעורים ומצגותאילנית אזרואל כהן,   מקוון:ה השיעור  .ג

 שאלות מתוך בחינות בגרות:   .ד

האחרונות. ליד כל שאלה צוין סוג השאלון  לפניכם מקבץ שאלות שהופיעו בבחינות הבגרות בשנים

מועד הבחינה. הינכם מוזמנים להשתמש בשאלות אלה ולהתאימן  –, וכמובן )רגיל, עולה חדש

 ם. לתלמידיכ

 –בשילוב עם שאלות על הלאומיות היהודית לרוב  שימו לב: שאלות בנושא הלאומיות מופיעות 

הציונות, שכן הנושאים הללו שזורים זה בזה. התנועה הציונית הייתה חלק מתופעה אירופאית 

, וכמובן הושפעה מתופעה זו. עם זאת במסמך זה פיצלנו את השאלות על  19-רחבה במאה ה

 הנושאים השונים, לנוחות המורים. 

א' מתייחס לשינויים שיצרה סעיף . 022281, שאלון שאלת מתוך בחינת הבגרות בחורף תש"ף .1

המדובר באחת מסוגיות היסוד בלימוד על תופעת הלאומיות. תלמיד תופעת הלאומיות. 

שהוכיח הבנה וידע של השינויים הללו, מבין מדוע חשוב לעסוק בתופעת הלאומיות ששינתה 

הרת בלפור, ולפיכך סעיף ב' של השאלה עוסק בהצת ואת אירופה כולה. את החברה האנושי

 , מבלי להתייחס למהותו. הובא כאן

https://docs.google.com/document/d/1IAnYrFd2VAXV0E_QxGHrrwblf3aQREms-Sf6q6lQm7U/edit?fbclid=IwAR08maXL0An9K1itjvrP5QGXRRyamQcJohUj8Q9gMQFdasg74auT8iXSyW4
https://docs.google.com/document/d/1IAnYrFd2VAXV0E_QxGHrrwblf3aQREms-Sf6q6lQm7U/edit?fbclid=IwAR08maXL0An9K1itjvrP5QGXRRyamQcJohUj8Q9gMQFdasg74auT8iXSyW4
https://docs.google.com/document/d/1IAnYrFd2VAXV0E_QxGHrrwblf3aQREms-Sf6q6lQm7U/edit?fbclid=IwAR08maXL0An9K1itjvrP5QGXRRyamQcJohUj8Q9gMQFdasg74auT8iXSyW4
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סעיף א' של השאלה מחייב התייחסות של  : 022281אלה מתוך בגרות החורף תש"ף, שאלון ש .2

לתנועה הלאומית יהודית  המשותףהלאומיות המודרנית צמיחת התלמיד לאחד מגורמי 

ולתנועות הלאומיות האחרות. סעיף ב' אף הוא מתייחס למשותף בין מאפייני מנהיגי התנועות 

הלאומיות באירופה ופעילותו של הרצל. סעיף ב' הוא גם שאלת חשיבה מסדר גבוה שכן 

 ולבחון את, הידע שלמד על מאפייני מנהיגי התנועות הלאומיותהתלמיד נדרש ליישם את 

 מנהיגותו של הרצל לאור מאפיינים אלה. 
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בשאלה זו סעיף ב' התייחס רק לתנועה  : 022281שאלה מתוך בגרות החורף, תש"ף, שאלון  .3
   .הציונית

 

גם בשאלה זו סעיף ב' עוסק בתנועה :  022281, שאלון  אלה מתוך בחינת הבגרות בקיץ תשע"ט ש .4
  .הציונית

 

 

סעיף א' של השאלה מבקש  : 022281שאלה מתוך בחינת הבגרות בקיץ תשע"ט, שאלון  .5
את  דים למדו התלמידים לבחון את חשיבות פעילותן של התנועות הלאומיות. התלמימ

, את חשיבותן. מכאן ת אלהמתבקשים לבחון את מהותן של פעולו, אך כאן הם הפעולות עצמן
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סעיף ב' של השאלה עוסק בתנועה הציונית ולכן לא גבוה. ף זה הוא שאלה מסדר חשיבה סעיש
 הובא כאן. 

 

מיון הרב בין סעיף א' מדגיש את הד: 022281, קיץ תשע"ט, שאלון חינת הבגרותשאלה מתוך ב .6

תנועה הציונית. ה הים שעברליכהתהליכים שאפיינו את התנועות הלאומיות באירופה, ובין התה

נושא  –ך הקטע את המאפיינים המלכדים את בני אותו הלאום הנבחנים מתבקשים לאתר מתו

השאלה  על ציוני פרס.  כללית. אך המסמך עצמו הואשפותח את העיסוק בסוגיית הלאומיות ה

את בני ם אפיינים המלכדיהמתבקש לזהות את המ ל ידי הלומדעידע שנרכש דורשת יישום של 

 ה מסדר חשיבה גבוה. , ולפיכך היא שאלהלאום
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 : 022284אלה מתוך בחינת הבגרות לעולים חדשים, חורף תש"ף, שאלון  ש .7

 

 

 

  :022284שאלון שאלה מתוך בחינת הבגרות לעולים חדשים, חורף תשע"ט,  .8

 

 :  022284שאלה מתוך בחינת הבגרות לעולים חדשים, קיץ תשע"ט, שאלון  .9
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 הצעות למטלות:  .ה 

 צפו בסרטון של גל מאיר:

https://www.youtube.com/watch?v=FLY6gQBE77s&t=2s 

 בני אותו לאום?  ומאחד את הסרטון: מה משותף על פי  .א

בסרטון הובאו מספר דוגמאות לביטויים של הלאומיות המודרנית. הצג שניים מתוך  .ב

 ביטויים אלה. 

בחרתם תמונות מקוונות בהן באה הלאומיות לידי ביטוי. הסבירו כיצד התמונות ש  2הציגו  

 משקפות את תופעת הלאומיות. 

 

 צפו בסרטון של גל מאיר:

https://www.youtube.com/watch?v=sXYXq2pAGWE 

 מה היו המאפיינים של מנהיגי התנועות הלאומיות?  –על פי הסרטון  .א

בנו ציר זמן שנושאו: שלבי המאבק של התנועה הלאומית במדינה עליה למדתם. הציבו  .ב

 בציר הזמן את האירועים הבולטים בתהליך מימוש יעדי תנועה לאומית זו. 

סרטון? האם התהליך במדינה זו תואם את השלבים במאבקן של תנועות לאומיות כמופיע ב

 נמקו על בסיס עובדות היסטוריות. 

 

 הצעתה של עתליה חיימוביץ' 

בשוליים  ורימילים קשות, הסב נוסמ ., שכתבה החוקרת תרצה קאפחבחלק מהמחקר נועיי
 .המשפטים העיקריים שבמקור  את

"כשעיצבה התנועה הציונית את מעגל השנה שלה, זכה חג החנוכה למקום של כבוד. אפשר לראות 

במגמה להצניע את הצדדים הדתיים.  כיצד, הסיפור ההיסטורי והמסורתי של חנוכה הוסבר מחדש,  

ס פך השמן טושטש, ובמקומו הודגשו צדדים שהתאימו להשקפת העולם הציונית ומיתוסים כך, נ

כמו גבורתם ואומץ ליבם של המכבים ברצונם להשיג עצמאות מדינית.....  בעלי אופי לאומי, 

המכבים, נתפסו כחקלאים שהיו מוכנים להילחם על חירות המולדת, בדיוק כמו הציונים בעת 

 ) ."  בארץ גוף לאומי עצמאי ....החדשה, שרצו להקים 

 ( 189מעובד מתוך, ת. קאפח, חנוכה, בתוך סגולה, תשע"ז, עמ' 

  

 לפי דבריה של החוקרת, התנועה הציונית שינתה את פניו של חג החנוכה.

 מה השינוי, וריהסב    א.

 מדוע היה צריך לעשות אותו,     ב.

https://www.youtube.com/watch?v=FLY6gQBE77s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=sXYXq2pAGWE
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איזה שיר  ורישני משפטים המאפיינים את התוכן של כל אחד מהשירים, והסב ובתיכג. 

 ל משפטים רלוונטיים מהשיר בססו את תשובותיכם ע  –מייצג את השינוי 
 

 

 


