 8בינואר 2016
שם מלא:

שם המורה_____________________:

כיתה:

היסטוריה
(לימודי חובה תכנית חדשה)
 2יחידות לימוד (רכיב ה)70%-

הוראות לנבחן

מבחן

א .משך הבחינה :שעתיים וחצי
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.

מתכונת

עליך לענות על חמש שאלות

מן השאלות שבחרת לענות עליהן ,לפחות שתי

שאלות חייבות לכלול מקור:

שאלת מקור אחת מפרק ראשון או שני ,ושאלת מקור אחת מפרק שלישי או רביעי
פרק ראשון –ׁ ( 20 –)20X 1נקודות
פרק שני – ( 30 – )ׁׁ15 X 2נקודות
פרק שלישי  25 –)25X 1( -נקודות
פרק רביעי  25 - )25X 1(– -נקודות
סה"כ –  100נקודות
שים לב :תלמידים שאושר להם מבחן מותאם יענו על ארבע שאלות :שאלה אחת מפרק ראשון ,על
שתי שאלות מפרק שני ועל שאלה אחת מפרק שלישי או מפרק רביעי .אין חובה לבחור בשאלה שיש
בה מקור.
ג .חומר עזר מותר בשימוש :אין
ד .המלצה לחלוקת הזמן :פרק ראשון  -כ 20-דקות; פרק שני  -כ 40-דקות; פרקים שלישי או
רביעי כ 30-דקות לכל שאלה.
ההנחיות בטופס זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
1

פרק ראשון ( 20נקודות)
ממדינת מקדש לעם הספר-בית שני ( 20נקודות)
ענה על שאלה אחת מהשאלות 3-1
.1מקור-תקופת שלטונו של המלך הורדוס ( 20נקודות)
"הורדוס קיבל את השלטון על ארץ ישראל מידי הרומאים .הצבא הרומאי כבש את ירושלים
ואפשר את שליטתו של הורדוס בה .רומא הייתה מעוניינת שיימצא ביהודה שליט מקומי נאמן,
שיוכל לשמור על האינטרסים שלה :שמירה על שקט בגבולות תחום שלטונו ,והגנה בשעת הצורך
על גבולה של רומא .במקביל היה רצוי בעיניה שבראש השלטון בארץ ישראל ,שבאוכלוסייתה
היה רוב יהודי ,יעמוד מלך יהודי .מאחר שהורדוס הפגין את נאמנותו לרומאים ,והוכיח את
כישרונו כשליט ,הוא נמצא בעיניהם מתאים לתפקיד של שליט המשרת את הרומאים ...הורדוס
קיבל עם מינויו למלך את התואר " ידיד ובעל ברית של העם הרומאי".
(מעובד עפ"י ש' פישר ,יהודה ,יוון ורומא ,מכון שון ,עמ' )103
א.
ב.

הסבר לפי הקטע מדוע העדיפו הרומאים לנקוט במדיניות של שלטון עקיף באמצעות שליט
מקומי בארץ ישראל 10( .נקודות)
כתוב שתי פעולות שעשה הורדוס :אחת  -כדי לחזק את התמיכה של הרומאים בשלטונו,
ואחת  -כדי לחזק את התמיכה של היהודים בשלטונו 10 ( .נקודות)

 .2השלטון הרומאי בא"י
א.

מה היו העמדות ביחס ליציאה למרד בשלטון הרומאי? הבא שני נימוקים שתמכו ביציאה
למרד ושני נימוקים נגד יציאה למרד ( 10נק')

ב.

הצג שני גורמים שהובילו להתדרדרות היחסים בין רומא ליהודה והובילו לפרוץ המרד
הגדול בשלטון הרומי 10( .נק')

.3קשיי המדינה החשמונאית ופעילות מדינית לביסוס שלטונם של החשמונאים
א.

הצג את האתגרים (קשיים) שעמדו בפני השליטים החשמונאים בעקבות התרחבות
הממלכה החשמונאית  10( .נק')

ב.

מה עשו השליטים החשמונאים בזירה הבינלאומית כדי להשתחרר מעול הכיבוש
ההליניסטי ולהגיע לעצמאות מדינית? ( 10נק')

2

ערים וקהילות בימי הביניים ( 20נקודות)
עיר מדגימה – בגדד
ענה על אחת מהשאלות 6 – 4

.4

מקור -רב סעדיה גאון (רס"ג )

א.

בחר בשניים מהוויכוחים (פולמוסים) שהשתתף בהם רב סעדיה גאון ,מי היו המתנגדים
בכל וויכוח ,ומה היו עיקרי המחלוקת? ( 10נקודות)

ב.

בהקדמה לאחד מספריו כתב רס"ג:

"ראיתי שרבים מבני ישראל אינם בקיאים בצחות לשוננו הפשוטה ,ועל אחת כמה וכמה
ב(חלקים) הקשים שלה ,וכאשר הם מדברים הרי מלים רבות שגויות ... ,עד שהמקרא עצמו
נהיה להם כמאמר סתום וכדיבור שאינו מובן.
( מעובד על פי רס"ג ,האגרון ,מתוך ירחמיאל ברודי ,רב סעדיה גאון  ,ע' ) 92-93

הסבר את הבעיה שמציג רס"ג בקטע שלפניך ,והצג פעולה אחת שנקט כדי להתמודד עם בעיה
זו 10( .נקודות)
.5

מעמדם המשפטי של היהודים בח'ליפות המוסלמית ובאירופה הנוצרית

א.

מה היה המעמד של המשפטי של היהודים בח'ליפות המוסלמית? הסבר מדוע העניקו
המוסלמים ליהודים מעמד זה 10 ( .נקודות)

ב.

מה היה המעמד המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית? הסבר מדוע הוענק להם מעמד זה.
בתשובתך התייחס למניע של השליט או למניע של הכנסייה 10( .נקודות)

.6

מוסדות ההנהגה היהודית בבגדד ומעמד העבדים בעיר

א.

הקהילות היהודיות בעולם המוסלמי היו נתונות למרותן של הישיבות הגדולות סורא
ופומבדיתא (היו כפופות להן) ,הצג שתי דוגמאות לכפיפות זו 10( .נקודות)

ב.

הצג את המעמד המיוחד שהיה לעבד מוסלמי בעולם המוסלמי ,הצג את הזכויות שלו
ואת ההגבלות שחלו עליו 10( .נקודות)
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עיר מדגימה -פראג
ענה על אחת מהשאלות .9 -7
מקור -פראג כמרכז תרבותי במאה ה16-

.7

"הערים היו חוד החנית של התפתחות התרבות האנושית .הערים החשובות של הציוויליזציות
הגדולות מרכזות את הישגי התרבות של תקופתן .משום כך התרחשו בערים רבות תהליכים
מחזוריים של עלייה וחורבן ,המקבילים לעלייתן ולדעיכתן של התרבויות שייצגו ".
(דוד סורוצקין וחביבה פד'יה ,ערים וקהילות ,עמ')6
א.

הסבר את הטענה של ההיסטוריון המופיעה בקטע שלפניך ,הוכח טענה זאת על ידי הצגת
גורם אחד שעיכב את התפתחותה של פראג וגורם אחד שתרם להתפתחותה של פראג.
(  8נקודות)

ב.

הצג שני ביטויים להיותה של פראג חוד החנית (מרכזית ומובילה)בשניים מן התחומים
הבאים:
 תחום הכלכלי חינוכי -תרבותי מדיני ( 12נקודות)היהודים בח'ליפות המוסלמית ובאירופה הנוצרית

.8
א.

מה היה המעמד של המשפטי של היהודים בח'ליפות המוסלמית? הסבר מדוע העניקו
המוסלמים ליהודים מעמד זה 10 ( .נקודות)

ב.

מה היה המעמד המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית? הסבר מדוע הוענק להם מעמד זה.
בתשובתך התייחס למניע של השליט או למניע של הכנסייה 10( .נקודות)

הקמתה של העיר והיחס של השלטונות ליהודי פראג

.9
א.

הסבר מדוע נהפכה פראג למרכז מדיני במאה השש -עשרה ( 8נקודות)

ב.

הצג שני צעדים שנקט השלטון במאה השש-עשרה כלפי היהודים בפראג ,הסבר מדוע
נקט השלטון בכל אחד מן הצעדים האלה ( 12נקודות)
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פרק שני-לאומיות וציונות ( 30נקודות)
ענה על שתיים מהשאלות 13-10
.10

ההתיישבות היהודית בא"י
קרא את הקטע ,התבונן בתמונה וענה על השאלות:
"אנחנו ייסדנו ביפו אגודה בשם "אחוזת בית" ומטרתה
היא – לבנות ששים בתים בשביל ששים חבריה .העלייה
של יהודי רוסיה ,שגדלה במידה גדולה ,גוררת אחריה

שדרות רוטשילד בשכונת אחוזת בית.
מתחילת שנות ה( 20 -ויקיפדיה אינטרנט)

מצוקה של דירות ביפו ,ובשל כך עלה וגדל שכר-
הדירות .בשתיים -שלוש השנים האחרונות הוכפל כמעט
שכרן של הדירות.
ביפו ייבנה רובע יהודי אשר במובן הסניטארי ייבדל
לטובה מן השכונות שיש עכשיו ליהודים ביפו :הרחובות
צרים ,הלכלוך וטיב הבניינים שבשכונות אלה בושה
וחרפה הם ליהודים ,ובגללה חוששים רבים להתיישב
בארץ .בניין דירות טובות ובריאות בשביל היהודים מבני
המעמד הבינוני ביפו הוא דבר חשוב ...וזהו הצעד
החשוב ביותר לכיבושה המשקי של יפו בידי היהודים"
מעובד מתוך מכתב ועד "אחוזת בית" ללשכה הראשית
של הקרן הקיימת יוני .1907

א.

הסבר על פי הקטע מה היו המטרות של חברי האגודה "אחוזת בית" בבניית השכונה החדשה,
וכיצד הגשימו חברי האגודה את אחת ממטרותיהם על פי התמונה 7( .נק')

ב.

הצג את הקשיים של אנשי העלייה הראשונה במושבות והסבר כיצד הברון רוטשילד סייע
להם 8( .נק')

 .11התנועות הלאומיות באירופה:
א .הצג שני גורמים לצמיחה של תנועות לאומיות באירופה במהלך המאה ה ,19-והסבר במה סייע
אחד מהגורמים שהצגת להתפתחות תנועות לאומיות אלה 7( .נקודות).
ב .בחר בתנועה לאומית אחת עליה למדת .הסבר את מטרת המאבק הלאומי של תנועה זו ,הצג
שני קשיים שהתעוררו במהלכו 8( .נקודות)

5

 .12קונגרס באזל ( )1897והתנועה הציונית
א.

הצג את תכנית באזל (מטרה ואמצעים) כפי שנוסחה בקונגרס באזל ,והסבר שניים מהישגי
הקונגרס 7( .נקודות)

ב.

הסבר את הבעיה היהודית ופתרונה על פי ספרו של הרצל "מדינת היהודים" ,והצג את
הארגונים שסייעו להשגת המטרה כפי שהוצגו בספרו  8( .נק')

 .14התנועה הציונית והתנועות הלאומיות באירופה
א.

הצג שני מאפיינים משותפים ושני מאפיינים מבדילים בין התנועה הציונית לבין התנועות
הלאומיות באירופה ( 7נקודות).

ב.

הצג את עמדות מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם
הראשונה ,הסבר מה עמד במרכז השיקולים של כל אחת מהעמדות (  8נקודות)

6

פרק שלישי -המאבק על הקמת מדינת ישראל ( 25נקודות)
ענה על אחת מהשאלות 16-14
 .14מקור – מאבק הישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי .1945-1948
לפניך הודעה של "ההגנה" ,קרא אותה ,וענה על השאלה שאחריה:

א.

הצג שני קשיים בארגון העפלה ,קושי אחד על פי ההודעה וקושי אחד על פי מה שלמדת.
הסבר מה היו מטרות ארגון העפלה לארץ ישראל 15( .נקודות).

ב.

הסבר שתי פעולות שבוצעו במסגרת "תנועת המרי העברי" והצג את הסיבות לפירוקה
של תנועה זו 10( .נקודות).

 .15מלחמת העצמאות
א.

הסבר שלושה קשיים שהיו למדינת ישראל בעת פלישת מדינות ערב אליה 12( .נק')

ב.

מדינות ערב ומדינת ישראל התייחסו להסכמי שביתת הנשק באופן שונה ,הסבר את היחס
של מדינות ערב ואת היחס של מדינת ישראל להסכמים אלה ,והצג את הסיבות להיווצרות
בעיית הפליטים 13( .נק')
7

 .16הכרזת המדינה ופירוק מטה הפלמ"ח
א .הסבר שני שיקולים של דוד בן גוריון להכריז על הקמת המדינה ביום ה' באייר תש"ח (,)1948
ושני שיקולים לדחיית הכרזה זו למועד מאוחר יותר 15( .נקודות).
ב .יש הטוענים שהחלטה של בו גוריון לפרק את מטה הפלמ"ח הייתה הכרחית ,ואחרים טוענים
שההחלטה זו לא הייתה הכרחית והיה בה סיכון.
הבע את עמדתך בעניין זה ונמק את תשובתך בהתבסס על עובדות היסטוריות  10( .נק')

פרק רביעי-סוגיות נבחרות מתולדות מדינת ישראל 25(-נקודות)
ענה על אחת מהשאלות  25(20-17נקודות)
.17העלייה הגדולה וקליטתה בשנות החמישים והשישים.
א .הצג שני דפוסי עלייה לישראל בשנות החמישים והשישים ,והסבר כיצד ניסתה ישראל
להתמודד עם אחד מהקשיים שיצרה עלייה זו על  -פי הכרזות שלפניך  12( .נקודות)

ב.

הסבר במה משקפים אירועי ואדי סאליב ( )1959את קשיי הקליטה של העולים בעשור הראשון
לקיום המדינה 13( .נקודות).
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 .18היהודים במדינות האסלאם והשפעות הדה-קולוניזציה על היהודים
א .הסבר שלושה גורמים שסייעו לתהליך הדה-קולוניזציה בצפון אפריקה ובאסיה 12( .נקודות)
ב .הסבר את השפעת תהליך הדה קולוניזציה על גורל היהודים במדינות צפון אפריקה ואסיה,
והדגם על פי המדינה שלמדת עליה 13( .נקודות)

.19מלחמת יום הכיפורים
א.

הסבר מה הניע את סוריה ומצרים לתקוף את ישראל באוקטובר  10( .1973נק')

ב.

מדוע הופתעה מדינת ישראל בפרוץ מלחמת יום הכיפורים ? הסבר שתי השפעות של
הפתעה זו על מדינת ישראל :השפעה אחת עם פרוץ המלחמה והשפעה אחת לאחר
סיומה 15( .נק')

 .20מלחמת ששת הימים
א.

הסבר את הגורמים למתיחות בין ישראל לבין סוריה ומצרים ,שהובילו לפרוץ מלחמת
ששת הימים 12( .נק')

ב.

הסבר שלוש השפעות של מלחמת ששת הימים על מדינת ישראל בתחום הכלכלה ו/או
בתחום החברה 13( .נקודות)

" .21מכור היתוך" ל"רב תרבותיות"
א.

מהי תפיסת "כור ההיתוך"? הסבר שני גורמים לאימוץ תפיסה זו בשני העשורים של
המדינה 12( .נק')

ב.

מהי תפיסת ה"רב תרבותיות"? הבא שני ביטויים מתחומים שונים למימוש של תפיסה זו
במדינת ישראל 12( .נק')

 .22עיצוב זיכרון השואה
א.

מה היה היחס של החברה הישראלית אל ניצולי השואה בשנות ה?50-הסבר את הגורמים
ליחס זה? ( 14נק')

ב.

הסבר כיצד השפיעו מלחמת יום הכיפורים ופיגועי הטרור בשנות ה 70-על העיצוב של זיכרון
השואה בחברה הישראלית 11( .נק')
"עם כישרון רגיל ועם התמדה בלתי רגילה אפשר להשיג כל דבר"
תומאס פ .בקסטון
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