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תולדות עם ישראל
לבתי ספר עצמאיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  40  —   ) 40x1(  — פרק ראשון 

נקודות  60  —   ) 20x3(  — פרק שני 

נקודות  100  — סה"כ    

חומר עזר מותר בשימוש:   אין. ג. 

אין. הוראות מיוחדות:  ד. 

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון )40 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 2-1.

הצארים הראשונים  .1

בימי הצארים הראשונים סבלו היהודים ברוסיה מגֵזרות שהשפיעו על חייהם בתחומים שונים.

תאר שתי גזרות שפגעו ביהודים בתחום הכלכלי־חברתי.         )10 נקודות(  א. 

תאר שלוש גזרות של הצאר ניקולאי הראשון, שנועדו לפגוע ביהודים בתחום הרוחני.         )18 נקודות( ב. 

הצג שתי תגובות של היהודים לגזרות השונות.         )12 נקודות( ג. 

מהלכים מדיניים וצבאיים לקראת הקמת מדינת ישראל ובמלחמת תש"ח  .2

בשנים  1948-1945  נשלחו לארץ־ישראל שתי ועדות חקירה בין־לאומיות. בעבור כל אחת מן הוועדות, כתוב את  א. 

שם הוועדה, את מטרת הקמתה ושתי המלצות שהיא פרסמה.         )14 נקודות(  

הצג שתי תגובות של האנגלים ושתי תגובות של הערבים להחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947.       )12 נקודות( ב. 

הסבר הבדל אחד בין השלב הראשון ובין השלב השני במלחמת תש"ח, והדגם הבדל זה באמצעות   ג. 

תיאור של אירוע אחד בכל שלב )סך הכול — שני אירועים(.         )14 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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פרק שני )60 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 6-3 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

הסבר את ההבדל העיקרי בין האנטישמיות המודרנית ובין שנאת ישראל בעבר.   .3

הבא דוגמה לגילוי אנטישמי באמצעות כל אחת מן הדרכים האלה: ספרות ועיתונות, עלילת דם, משפטי ראווה    

)סך הכול — שלוש דוגמאות(.

הצג שתי סיבות להגירה ההמונית של יהודים מרוסיה החל משנת 1881.   .4

תאר את פעילותו של הברון הירש בארגנטינה, שנועדה לסייע ליהודים שהיגרו מרוסיה.   

הסבר שתי סיבות לכישלון מפעלו של הברון הירש בארגנטינה.  

תאר בקצרה את תנאי החיים בגטאות, והצג שלוש דרכים שבהן התמודדו היהודים עם קשיים אלה. בתשובתך ציין   .5

דמות רוחנית אחת, ותאר את פועלה למען היהודים בגטו. 

הסבר מדוע היה צורך ליזום את ההעפלה לארץ־ישראל.  .6

כתוב את שמותיהן של שלוש אוניות מעפילים, ופרט את הגורל של שתיים מהן.   


