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הכרזה על הקמת מדינת ישראל והקמת  ה 

 ל " צה 
 

 ידע:  .א

 

 הוויכוח על הכרזת המדינה 

 

עיר על ההישגי תכנית ד, נפילת גוש עציון, מצור  )  נסיבות ההכרזה: המצב בחזיתות •

 העתיקה, עזיבת הבריטים(

במאי הסבר מניעי התומכים בהכרזה על הקמת המדינה עם עזיבת  12 -הדיון ב •

 דחיית ההכרזה על הקמת המדינההבריטים. השיקולים בעד 

 ח "הקמת צהל ,פירוק המחתרות ופירוק מטה הפלמ        

 יעדים ונוסח השבועה –הקמת צה"ל  •

, )גורם פולטי המניעים של בן גוריון בפירוק האצ"ל, הלח"י ופיזור מטה הפלמ"ח •

 במחתרות ובמטה הפלמ"ח(  אובייקטיביאי אימון  צבאי,

 אלטלנה כמקרה מבחןהקשיים בביצוע , פרשת  •

 לדיון : 

 הקמת צה"ל את המעבר מישוב למדינהכיצד מבטאת 

 : מיומנויות . ב

 מילוליים מקורות ניתוח •

 חזותיים מקורות ניתוח •

 הרחב ההיסטורי בהקשרו נושא הבנת •

 הכללה •

 על מבט •

  יישום •

 היסטורי מקור של מהימנות הערכת• 
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 : מקוונים שיעוריםג. 

 . מצגת ,שיעור ב,  שיעור א -שקד אריאלה - ל"צה והקמת ישראל מדינת הקמת על הכרזה

 

 : בגרות  בחינות  מתוך שאלות . ד

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

 אלה בשאלות להשתמש מוזמנים הינכם. הבחינה מועד – וכמובן (,ועתירת מדיה  ב"סחל, רגיל)

 :לתלמידיכם ולהתאימן

באה לביטוי דרישה  בסעיף ב  , תשע"ה: 2015חורף  022116 שאלוןמתוך בגרות   שאלה .1

לחשיבה מסדר גבוה: התלמיד נדרש להביע עמדה משלו בפרשת אלטלנה, ולבסס אותה על 

 עובדות היסטוריות אותן למד.

 

 

 

: בחלקה האחרון של השאלה בסעיף ב' נדרש קיץ תשע"ו, 022281ת שאלון בגרו  מתוך .2

הוא מתבקש תחילה להציג את המניעים של בן גוריון לפרק את  –התלמיד לעבד ידע שלמד 

האצ"ל, הלח"י ומטה הפלמ"ח )חומר שלמד(, ואז להסביר מה ההשלכות של צעדים אלה. 

 כמובן שתיתכנה תשובות רבות ומגוונות לשאלה זו.

 

https://drive.google.com/file/d/18AEVBOnDFs71UxJUN2m3mSIftqm8dzHo/view
https://drive.google.com/file/d/119OeByNGvEdDhl3zOvd60dOtBXt0a1tK/view
https://drive.google.com/file/d/136StjzzrLqUWUudp5VPnzC0oe75iKk4w/view
https://drive.google.com/file/d/136StjzzrLqUWUudp5VPnzC0oe75iKk4w/view
https://drive.google.com/file/d/136StjzzrLqUWUudp5VPnzC0oe75iKk4w/view


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 וגיתדגכירות הפהמז
 אגף חברה ורוח

 הפיקוח על הוראת היסטוריה
 

3  

: שאלה מסוג זה דורשת מתלמיד רמת חשיבה גבוה   028881שאלון  תשע"טבגרות חורף  .3

התלמיד נדרש לשתי נקודות מבט ביחס לעמדת  –מאחר ועליו לשלב שני נושאים. סעיף א' 

פרשת  בעוסק  התלמיד נדרש לידע,  סעיף בהישוב )מאורגן ופורשים( כלפי בריטניה, ב

 הרחב.  ההיסטורי בהקשרו נושא אלטלנה ונדרשת מיומנות של הבנת

 

 

בסעיף ב' של השאלה חשיבה  :תשע"ח , 022271 שאלון, ב"סחל  בגרות בחינת מתוך שאלה .4

האם הוא  –מסדר גבוה, כאשר התלמיד נדרש להבחין בין עובדה לדעה ולהביע דעה משלו 

תומך או מתנגד לדעת מחבר הקטע בו בחר, ולבסס דעתו על המציאות ההיסטורית בה 

 התרחשה פרשת אלטלנה. 
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 ה. הצעות למטלות נוספות:

 

  שיקולים בעד ונגד הכרזת מדינה: .1

 :על השאלות הבאותוענה   דקות( 23:11) בן גוריון -הכל אנשים צפה בפרק מהסדרה 

 .כתוב את השיקולים בעד ונגד הכרזה על מדינה יהודית  .א

המוזכרות בקטע בו צפית. הסבר כיצד עובדה   עובדה היסטוריתודוגמא לדוגמא לדעה  הצג    .ב

 .אחת נוספת, שאיננה מוזכרת בסרט, מחזקת או סותרת את הדעה שהצגת מהסרט.

 

 

 סיכום לנושא פירוק המחתרות והקמת צה"ל:  תרגול .2

ספר הלימוד קטע מקור העוסק בחר מגורמים להקמת צה"ל על ידי בן גוריון,  א. הצג שלושה

 מקור.החתרות והקמת צה"ל והסבר איזה קושי עולה בקטע בקשיים של פירוק המ

והבע דעתך האם בן גוריון היה צריך לפרק את הפלמ"ח או   פירוק מטה הפלמ"ח"י בסרטון "\צפה

טיבה מאורגנת עם כל אנשיו. התבסס בנימוקך על עובדות לתת לפלמ"ח להיכנס לצה"ל כח

 היסטוריות.

 

 

 :אלטלנהבנושא   תירגול\סיכום משימת . 3

 וענה: "אלטלנה"בסדרה  3צפה בפרק 

    -שאלת עמדה

יש הטוענים שזה היה צעד  גם כיום. מחלוקת מעוררת פקודת בן גוריון לפגוע באוניית אלטלנה 

עובדות שתי על  אותה  וובסס כםאת עמדת ועיהבצעד שגוי, שהיה זה הכרחי ויש הטוענים 

 .היסטוריות

https://www.youtube.com/watch?v=jGDUgvDnZKI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=gMr5Ht2cXvs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1765&v=L5lQS3VYRTY&feature=emb_title

