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מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט   

 הבריטי 
 ידע:  .א

י מאבק היישוב התבטא בפעולות שבוצעו בעת ובעונה אחת בתחומים שונים. להקלת הלימוד רצו

 כל תחום בנפרד.בלהתמקד 

 והישגים  מטרות: הצבאי המאבק

גורמים, דרכי פעולה, דוגמה לאחד מהמבצעים, נסיבות  –הקמת תנועת המרי העברי  •

 .פירוקה

עיקרי המחלוקת בין עמדת היישוב המאורגן ובין עמדת ה'פורשים', היחסים בין  •
 המחתרות

לאחר התפרקות תנועת המרי העברי: מאפייני כל גישה והשוני ביניהן. הדגמה  •

 .אחד מהמבצעים הצבאיים באמצעות

 המאבק להבאת עולים לארץ: –העפלה 

 הבריטים והקשיים המדיניות המגבילה של להבאת מעפילים חרף המאבק המתמשך •

 רכישת האוניות, ארגון)  בהבאת כל אונייה ואונייה  המאמצים שהיו כרוכים  שהערימו.

לחוף  מבצע הורדת המעפילים המוכנים לעלות, המסע, הצוות, ארגון העולים

 .(בקיבוצים והסתרתם

 .(אקסודוס)פה על ידי הבריטים למחנות או בחזרה לאירו ליווי המעפילים שנתפסו •

 הניסיון לפגוע בתחנות המכ"ם הבריטיות. •

 התיישבות: מטרות והישגים 

 רכישת קרקעות. •

 .(הנקודות בנגב, פרשת ביריה 11 )ההתיישבות כמעצבת גבולות  •

 לדיון: 

 מדוע שינה היישוב את מדיניותו כלפי בריטניה בסיום המלחמה?

 

 :מיומנויות  .ב
 ניתוח מקורות מילוליים •

 ניתוח מקורות חזותיים •

 הבנת נושא בהקשרו ההיסטורי הרחב •

 הכללה •

 מבט על  •

 יישום •
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 הערכת מהימנות של מקור היסטורי •

 : שיעורים מקוונים .ג

  שיעורים ומצגות כהן:-אילנית אזרואל –מאבק הישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי 

 

   :שאלות מתוך בחינות בגרות  .ד

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

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

 לתלמידיכם:

סעיף א' של השאלה קושר בין  ף:, חורף תש"022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון .    1     

מטרות הישוב היהודי בתחום ההתיישבות, לבין פעולה אחת בתחום זה, ובכך דורש למעשה 

' של  ב.  סעיף  להתמודד עם נושא זה בצורה משמעותית, ולא כאוסף של פרטים ואירועיםמהתלמיד  

ההעפלה מזה והחלטת  –השאלה מחייב את התלמיד לחבר בין שני עניינים שאותם למד בנפרד 

מזה. חיבור זה הוא עיבוד עצמי של התלמיד על  םשאלת ארץ ישראל לאו"בריטניה להעביר את 

 שהוא מבטא חשיבה מסדר גבוה.בסיס מה שלמד, ומכאן 

 
 
: המטלה השנייה בסעיף הראשון קיץ תשע"ט, 022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון . 2

דורשת מהתלמיד רמה של יישום: הוא נדרש ליישם את מה שלמד על עמדת היישוב כלפי 

 בריטניה באמצעות זיהוי עמדה זו, שאותה למד, במקור חזותי שאותו לא הכיר.

סעיף ב' מבטא חשיבה מסדר גבוה הדורשת מהתלמיד יכולת של הכללה, ראיית מבט על וחיבור 

קידום  –לבין היבט רחב ביותר  –פעולות בתחום ההעפלה וההתיישבות  –בין נושא שלמד 

מטרות הציונות. כמובן שזוהי שאלה פתוחה ורחבה מאד ומאפשרת מגוון של תשובות, ובלבד 

 שהתלמיד יבסס על ידע היסטורי.

https://drive.google.com/open?id=1j4oCtBooON4mbMcoM7dPwowF6vPybbnH
https://drive.google.com/open?id=1j4oCtBooON4mbMcoM7dPwowF6vPybbnH
https://drive.google.com/open?id=1j4oCtBooON4mbMcoM7dPwowF6vPybbnH
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הייחודיות בשאלה זו היא בחיבור :  תשע"טחורף  ,  022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון  .  3

המחלוקת בין הישוב המאורגן  –ים שונים בתוכנית הלימודים קבין שני נושאים הנלמדים כפר

לבין "הפורשים", ופרשת אלטלנה. חיבור זה מכניס את פרשת אלטלנה לתוך הקשר היסטורי 

ימות רחב שמאפשר לתלמיד להבין את שורשיה העמוקים של המחלוקת שבאה לביטוי בע

הדרישה בסעיף א' חושפת את התלמיד למורכבות של האלים שהתפתח בפרשה זו. בנוסף, 

המציאות ההיסטורית בכך שהוא מתבקש  להסביר נימוק אחד לכל אחת מהעמדות במחלוקת. 

מסדר גבוה, משום שתלמיד לא נדרש כאן רק לחזור על מה שלמד,  דורש חשיבה  גם סעיף ב' 

. כמובן מחלוקת כה עזהה פרשת אלטלנעוררה גינה תשובתו על הסיבה בל אלא לבסס הסבר

 שעליו להתבסס על הידע שרכש. 

 

' של  ף אעיס : 022287תש"ף, שאלון ירת המדיה, חורף רות עתמתוך בחינת הבג 14שאלה  .4

האוניות שהגיעו במסגרת מבצע  מספרי  –ידע חזותי : מאינפוגרפיקהבהשאלה כולל שימוש 

רי המעפילים וגורלם; סיפורי אוניות. משמע שה של מספ נמלי המוצא שלהן; הנפההעפלה, ו

רישה מהתלמיד היא ליישם את טקסט חזותי וטקסט מילולי. הדשאלה זו משלבת בין שימוש ב

כדי פלה מפעל ההע  תלמיד להשתמש במה שלמד על קשיי' היה על היף בבסעגם המידע שלמד. 

 שלפניו.  לזהות קשיים אלה באינפוגרפיקה

 

https://storage.cet.ac.il/ExamsViewer/history/022287/2020/bagrut/winter/hebrew/que

16.htm-stions14 

 

 

בסעיף א' התלמיד נדרש   , קיץ תשע"ט:022271שאלה מתוך בחינת בגרות בסחל"ב, שאלון  .  5 

, הבעת עמדהמיומנות  בו  שליטתמידת  בסעיף ב' באה לביטוי     .הערכת מקור היסטורי  כלי  יישםל

 המבוססת על נימוקים היסטוריים.

https://storage.cet.ac.il/ExamsViewer/history/022287/2020/bagrut/winter/hebrew/questions14-16.htm
https://storage.cet.ac.il/ExamsViewer/history/022287/2020/bagrut/winter/hebrew/questions14-16.htm
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 :נוספות למטלות הצעות  .ה 

 דקות( 2:14צפו בסרטון "דקותיים" על תנועת המרי העברי )

https://www.youtube.com/watch?v=rRIJzrcqF3o 

 לפי הסרט? "תנועת המרי העברי"מדוע הוקמה  .1

 כיצד פעלה? מה המכנה המשותף לפעולותיה? .2

 מדוע פורקה התנועה? .3

https://www.youtube.com/watch?v=rRIJzrcqF3o
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כיצד יוצר הסרט חיבור בין פעילות התנועה לבין החלטת הבריטים לעזוב את ארץ  .4

 תרמה להחלטת הבריטים לעזוב את הארץ?ישראל? לדעתך, האם פעילות התנועה באמת 

 :דקות( 13:56צפו בקטע ערוך מתוך הסדרה "תקומה" )

xc9SNs-https://www.youtube.com/watch?v=nPUV 

 המעפילים? כיצד בא לביטוי בסרט שיתוף הפעולה בין הישוב היהודי בארץ לבין  .1

 מדוע הוקמה "תנועת המרי העברי" על פי הסרט? .2

ית בסרט שבקישור אמה ההבדל בתיאור פיצוץ מלון המלך דוד בין סרט זה לבין מה שר .3

 הקודם )דקותיים(?

בסרט מובאת רק עדותו של מנחם בגין על פיצוץ מלון המלך דוד. אילו עדויות נוספות היית  .4

האירוע? הסבר את דבריך ונמק באמצעות שתי  רוצה לשמוע כדי לקבל תמונה מלאה של

 עובדות היסטוריות.

על פי הסרט, מדוע הסכים בן גוריון לרעיון חלוקת הארץ, וכיצד תרמה הסכמתו זו לעזיבת  .5

 הבריטים את הארץ?

 

 

 דקות(: 22:14צפו בפרק מהסדרה "ארץ מולדת"  )

https://www.youtube.com/watch?v=Z0FxyTCUIgU&list=PLJnkL1wvqddlKVvp

AT79Hz63NAUjPbKXZ 

 לפי הפרק, כיצד התנהל מפעל ההעפלה באירופה: מי היה שותף לפעילות, כיצד פעלו?  .1

 כיצד פעלו הבריטים ב"שבת השחורה" לפי הפרק?2 .2

מה הנימוקים של כל אחד מהם   .בין איש ה"הגנה" לאיש אצ"להתנהל ויכוח  בכלא הבריטי   .3

בשאלה כיצד יש לפעול נגד הבריטים?  באיזו מהעמדות אתה תומך? נמק תשובתך בעזרת 

 עובדה היסטורית אחת.

 

 דקות(:  5:51הנקודות בנגב ) 11 צפו  בסרטון המקורי שצולם בעת הקמת

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcuxz594bU&t=56s 

 כיצד התנהל מבצע ההתיישבות בנגב? .1

ציין את שמות הישובים המופיעים בסרט שהוקמו במסגרת המבצע.  מצא ישובים אלה  .2

 במפה והסבר מדוע הוקמו ישובים אלה דווקא שם. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nPUV-xc9SNs
https://www.youtube.com/watch?v=Z0FxyTCUIgU&list=PLJnkL1wvqddlKVvpAT79Hz63NAUjPbKXZ
https://www.youtube.com/watch?v=Z0FxyTCUIgU&list=PLJnkL1wvqddlKVvpAT79Hz63NAUjPbKXZ
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcuxz594bU&t=56s

