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תולדות עם ישראל
לבתי ספר עצמאיים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

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.

אנטישמיות ושואה  .1

הסבר שלושה הבדלים בין האנטישמיות המודרנית ובין שנאת ישראל ִמדורי דורות.          א. 

)15 נקודות(

הבא שתי דוגמאות למדיניות האנטישמית של הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה.          ב. 

)12 נקודות(

תאר שתי פעולות להצלת יהודים בתקופת השואה — אחת על ידי יהודים ואחת על ידי  ג. 

גויים.         )13 נקודות(

שיקום העקורים לאחר חורבן יהדות אירופה  .2

ציין היכן הוקמו מחנות העקורים, ומי סייע להם. תאר שתי פעולות תמיכה בצרכים  א. 

הרוחניים של הניצולים.         )15 נקודות(

ציין שמות של שני אישים שפעלו למען הזהות היהודית של הילדים שניצלו מן השואה,   ב. 

והצג פעולה אחת של כל אחד מן האישים שציינת )סך הכול — שתי פעולות(.      

)15 נקודות(  

הצג את הקושי שניצב בפני העקורים שביקשו לעלות לארץ־ישראל, וציין את היעדים  ג. 

האחרים שאליהם היגרו.         )10 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(.

תאר את "הסופות בנגב" )תרמ"א, 1881( ואת חוקי מאי )תרמ"ב, 1882(.  .3 

הסבר מה הייתה ההשפעה שלהם על המשכילים היהודים ברוסיה, והצג שתי דוגמאות שבהן 

השפעה זו באה לידי ביטוי. 

הסבר מה הייתה ה"יבסקציה", והבא ארבע דוגמאות לפעולותיה.   .4

הצג שתי דוגמאות להתמודדות היהודים עם מצבם הקשה בברית המועצות. 

לפניך מובאה מדברי ההנהגה הציונית.  .5 

עלינו לעזור לצבא הבריטי כאילו לא היה ספר לבן, ועלינו להילחם בספר הלבן כאילו לא הייתה 

מלחמה.

הסבר את הגישה של ההנהגה הציונית המובעת במובאה זו. תאר דוגמה אחת לשיתוף פעולה עם

הבריטים ודוגמה אחת למאבק בבריטים במהלך מלחמת העולם השנייה.

תאר את מצב היהודים בירושלים ובסביבתה בשנת תש"ח )1948( — בעיר החדשה, בעיר העתיקה   .6

ובדרך לירושלים. כתוב על שתי פעולות או מבצעים שנעשו כדי להקל את חיי היהודים בעיר. 


