משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת היסטוריה
בחינוך הכללי

מכון הנרייטה סאלד
המרכז לבחינות בגרות

מחוון לשאלון בהיסטוריה ,לימודי חובה — חורף תשע"ו ,מס' 022281
תזכורת :הגדרות למטלות בבחינה
* הצג/תאר — הצגה/תיאור של התופעה ,הפעולה ,האירוע ,התהליך הנדרשים בשאלה ,בלי להסביר את הסיבות
להתהוותם או את התוצאות/ההשפעות שלהם.
זהו מעין "צילום תמונת מצב" (מאפיינים ,משתתפים ,זמן ,מקום).
* הסבר — הבהרה ,פירוש של העניין המבוקש; סיבות/גורמים שהביאו לתהליך/לפעולה/לאירוע;
תוצאות/השפעות של העניין המבוקש.
* השווה — יש לערוך השוואה בין שני עניינים מבוקשים ,על פי קריטריונים ,ולהבהיר את הדומה ואת השונה בכל אחד
מן הקריטריונים שהוצעו.
* הדגם — הבאת דוגמה הממחישה ומבהירה את העניין המבוקש (יש לתת דוגמה מפורטת ,ואין להסתפק בהכללה).
ספרי הלימוד המאושרים( :הספרים מסודרים על פי א"ב של שמות הוצאות הספרים)
לאומיות
 .1י' משעול ,הלאומיות המודרנית וראשית הציונות ,היי סקול( 2011 ,להלן היי סקול).
 .2י' קוברסקי ,הלאומיות בישראל ובעמים — ראשית הדרך עד  ,1920כנרת ,זמורה ,דביר( 2014 ,להלן כנרת )1
 .3מ' בר הלל ,ש' ענבר ,עולם לאומי חלק א' — טיול היסטורי בשבילי הלאומיות בישראל ובעולם ,לילך2008 ,
(להלן לילך .)1
 .4ק' אביאלי-טביביאן ,מסעות בזמן — לאומיות במבחן — הלאומיות בישראל ובעמים :ראשית הדרך עד ,1920
מט"ח( 2008 ,להלן מט"ח .)1
 .5א' נווה ,נ' ורד ,הלאומיות בישראל ובעמים — ראשית הדרך עד  ,1920רכס( 2008 ,להלן רכס .)1
 .6א' דומקה ,ח' אורבך ,צ' גולדברג ,הלאומיות — ראשית הדרך ,מרכז זלמן שזר( 2008 ,להלן שזר .)1
בית שני
 .1א' באר ,ממדינת מקדש לעם הספר — קורות עם ישראל משיבת ציון עד חתימת המשנה ,אורט ישראל2008 ,
(להלן אורט).
 .2ש' כהן ,ממדינת מקדש לעם הספר — היסטוריה של בית שני ,כנרת ,זמורה ,דביר( 2014 ,להלן כנרת )2
 .3מ' בר הלל ,ש' ענבר ,מעם המקדש לעם הספר — טיול היסטורי בשבילי תקופת הבית השני ,לילך2008 ,
(להלן לילך .)2
 .4ק' אביאלי-טביביאן ,מסעות בזמן — ממדינת מקדש לעם הספר ,מט"ח( 2008 ,להלן מט"ח .)2
 .5ד' שחר ,ממדינת מקדש לעם הספר — ימי הבית השני ותקופת המשנה ,רכס( 2008 ,להלן רכס .)2
 .6ד' שוורץ ,ממדינת מקדש לעם הספר — משיבת ציון עד עריכת המשנה ,מרכז זלמן שזר( 2008 ,להלן שזר .)2
ערים וקהילות
 .1ד' סורוצקין ,ח' פדיה ,מסעות בזמן — ערים וקהילות ,מט"ח( 2008 ,להלן מט"ח .)3
 .2מ' פרנקל (עורכת) ,מעיל תשבץ — מפגש התרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים ,מעלות ,תשס"ח (להלן מעיל
תשבץ).
בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
 .1י' משעול ,בונים מדינה — יהודית ודמוקרטית במזרח התיכון ,היי סקול( 2014 ,להלן היי סקול .)2
 .2מ' בר הלל ,ש' ענבר ,עולם לאומי ב — בונים מדינה במזרח התיכון ,לילך( 2009 ,להלן לילך .)3
 .3ק' אביאלי-טביביאן ,בונים מדינה במזרח התיכון ,מט"ח( 2009 ,להלן מט"ח .)3
 .4א' נווה ,נ' ורד ,ד' שחר ,הלאומיות בישראל ובעמים — בונים מדינה במזרח התיכון ,רכס( 2009 ,להלן רכס .)3
 .5א' דומקה ,ח' אורבך ,צ' גולדברג ,בונים מדינה במזרח התיכון ,מרכז זלמן שזר( 2009 ,להלן שזר .)3
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חלק  — Iלאומיות

פרק ראשון — ממדינת מקדש לעם הספר — בית שני
יש לענות על אחת מהשאלות .3-1
 .1מקור — תקופת הנציבים הרומיים
א .התפקידים של הנציבים הרומיים בתקופת השלטון הרומי הישיר ביהודה:
— הבטחת הסדר הציבורי.
— המפקד העליון של כוח העזר של הצבא הרומי ,ואחראי על הפעלתו במידת הצורך.
— ראש המערכת המנהלית של הפרובינציה.
— גביית מסים והעברתם לרומא.
— עריכת מפקדי אוכלוסייה.
— פיקוח על חיי הדת.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;76כנרת  ,2עמ'  ;106לילך  ,2עמ'  ;141-138 ,135מט"ח  ,2עמ'  ;80רכס  ,2עמ' ;118
שזר  ,2עמ' .67-65
ב.

הסיבות ליחס העוין של היהודים כלפי שלטון הנציבים הרומיים ,על פי הקטע:
— פגיעה של הנציבים במעמד בית המקדש — שמוש בכספי בית המקדש.
בקטע" :התקין צינור מים לירושלים על חשבון כספי ההקדשות".
— הפעלת הצבא הרומי נגד היהודים.
בקטע" :הלביש המון רב של חיילים שנשאו אלות מתחת לבגדיהם ...ושלח אותם אל המקום שהיהודים
התאספו בו";
וכן" :נתן פילטוס לחיילים את הסימן שהוסכם עליו מראש ,והללו והנחיתו מהלומות רבות".
סיבות נוספות ליחס עוין זה:
— העדפת האוכלוסייה הנכרית על פני היהודים.
— מיסוי כבד.
— מעשי עושק ונישול קרקעות.
— שחיתות.
— פגיעה בחיי הדת וברגשות היהודים.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;78-76כנרת  ,2עמ'  ;115-114 ,111-106לילך  ,2עמ'  ;140 ,138 ,135מט"ח  ,2עמ' ;84-80
רכס  ,2עמ'  ;124-123 ,120-118שזר  ,2עמ' .67-65
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 .2הכתות הדתיות והמחלוקות ביניהן
א .הפרושים:
מקור השם — נובע משאיפתם לפרוש מהחטא ומטומאה ולנהוג בחסידות; יש הטוענים שזהו כינוי גנאי שהמציאו
הצדוקים ,שראו בהם פורשים מן הציבור בהשקפת עולמם ובהתנהגותם.
מוצא — מכל שכבות העם (כולל פשוטי העם ,בעלי מלאכה וצאצאי גרים) ,החכמים היו מנהיגיהם.
הצדוקים:
מקור השם — הכוהן הגדול צדוק.
מוצא — המעמדות הגבוהים :הכהונה ושכבות האצולה (עשירים ,מתעשרים ,פקידים בכירים ומפקדי הצבא במדינה
החשמונאית).
האיסיים:
		
מקור השם — מהמילה היוונית "אוסיאוטוס" שפירושה קדושה ,חסידות.
מוצא — פלגים שפרשו מן החסידים ,קבוצת יהודים שהתבדלו מהעם והיו לכת נפרדת (כת מדבר יהודה).
		
		
ב.

בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;65-64כנרת  ,2עמ'  ;87-86לילך  ,2עמ'  ;123-121מט"ח  ,2עמ'  ;68רכס  ,2עמ' ;98-97
שז"ר  ,2עמ' .69
הנושאים שהיו במחלוקת בין שלוש הכתות והעמדה של כל אחת מן הכתות במחלוקת:
— נושא המחלוקת :היחס לבית חשמונאי
הפרושים — שללו את הלגיטימיות של שלטון בית חשמונאי; התנגדו למדיניות הכיבושים שלו; התנגדו
להלניזציה שלו; חלקם ביקרו את החשמונאים על שהתמנו למלכים על אף היותם כוהנים.
הצדוקים — תמכו בחשמונאים ונטלו חלק בחיים המדיניים והצבאיים של ממלכת בית חשמונאי.
האיסיים — הסתייגו משלטון בית חשמונאי.
— נושא המחלוקת :היחס לתורה שבעל־פה
הפרושים — התורה שבעל־פה היא חלק בלתי נפרד מהתורה שבכתב ומחייבת כמוה.
הצדוקים — רק התורה שבכתב מחייבת.
האיסיים — התורה שבכתב מחייבת .דחיית התורה שבעל־פה שנוצרה על ידי הפרושים ויצירת כללי התנהגות
מחמירים משל עצמם.
— נושא המחלוקת :היחס לעולם הבא
הפרושים — אמונה בקיומו של העולם הבא ,בתחיית המתים ובשכר ועונש בעולם הבא.
הצדוקים — שלילת קיומו של העולם הבא.
האיסיים — אמונה בקיום העולם הבא ובשכר ועונש בעולם הבא.
— נושא המחלוקת :שאלת השגחת האל על העולם והבחירה החופשית שיש לאדם בעולם
הפרושים — יש גזרה מראש ,אך האדם יכול לשנות במעשיו את גזרת האל.
הצדוקים — האדם שולט בגורל ובחייו ויכול לכוונם.
האיסיים — השגחת האל בעולם מוחלטת ,אין לאדם יכולת להשפיע על גורלו.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;65כנרת  ,2עמ'  ;89-86לילך  ,2עמ'  ;124-121מט"ח  ,2עמ'  ;69-68רכס  ,2עמ' ;100-99
שז"ר  ,2עמ' .69
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"המרד הגדול" ומצדה
א .תוצאות של "המרד הגדול" בתחומים שונים:
בתחום הכלכלי — הרס יישובים ,שדות ויערות ,השחתת יבול ,הפקעת קרקעות והחרמתן ,מכירת אדמות לאזרחים
רומאים והחכרתן ,הטלת מסי קרקע ,עבודות כפייה" ,מס היהודים".
בתחום הדמוגרפי — דלדול דמוגרפי של האוכלוסייה היהודית בארץ־ישראל :כרבע מהתושבים מתו ,שבויים רבים
נשלחו לרומא; שינוי בהרכב האוכלוסייה בערים רבות שהתרוקנו מיהודים והפכו נכריות (למשל קיסריה).
בתחום החברתי
— שינוי במבנה החברה היהודית — מעמדות חדשים של יהודים המקורבים לרומאים.
— היחלשות מעמד הכהונה והיעלמות מעמד הצדוקים.
— היעלמות הכתות.
— התחזקות הפרושים ככוח ציבורי חשוב לשיקום העם.
— אווירת ייאוש ואבל כבד.
בתחום הדתי
— אווירה של ייאוש ,אובדן התקווה לגאולה ואבל כבד בקרב רבים בעם.
— ביטול עבודת הקודש בבית המקדש (עלייה לרגל ,העלאת קורבנות) ,בעקבות הרס ירושלים וחורבן המקדש.
— פגיעה במעמד ירושלים כמרכז לאומי־דתי.
— התמוטטות מוסדות ההנהגה הדתית :הסנהדרין הישנה ,הכהונה.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;96כנרת  ,2עמ'  ;141-139לילך  ,2עמ'  ;151-150מט"ח  ,2עמ' ;98-87
רכס  ,2עמ'  ;155-153שז"ר  ,2עמ' .72
ב.

המאבק בין הרומאים ליהודים במצדה:
יש לתאר את המאבק.
מדוע אפשר לראות במאבק זה שלב נוסף ב"מרד הגדול":
— מצדה נכבשה בידי הסיקריים בימים הראשונים של המרד והייתה המקום האחרון שנפל בידי הרומאים.
— ההתעקשות של הצבא הרומי על כיבוש מצדה מלמדת על תפיסתם שההתבצרות במצדה היא מעוז אחרון של
המורדים ,ורק עם נפילתה הסתיים המרד.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;92כנרת  ,2עמ'  ;148-142לילך  ,2עמ'  ;144מט"ח  ,2עמ'  ;86רכס  ,2עמ' ;149-146
שז"ר  ,2עמ' .68
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יש לענות על אחת מהשאלות .6-4
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ערים וקהילות בימי הבינים
בגדד

מקור — היהודים בח'ליפות המוסלמית ובאירופה הנוצרית
א .המעמד המשפטי של היהדים בח'ליפות המוסלמית:
הוגדרו "בני חסות" — מעמד נחות מזה של המוסלמים ,אך עדיף על מעמדם של עובדי אלילים ,מפני שנחשבו
"עם הספר" (כמו הנוצרים).
יתרונות שנבעו ממעמד זה:
— שמירה על אוטונומיה משפטית ,חינוכית ותרבותית.
— המשך קיום אורח חיים יהודי תחת השלטון המוסלמי (בהיותם "עם הספר").
— הגדרה ברורה וקבועה של הזכויות והחובות של היהודים.
— לשליט הייתה חובה להגן על היהודים בני החסות.
חסרונות שנבעו ממעמד זה:
— חויבו לשלם מס לשליט — מס גולגולת ,ומס קרקע בתקופה קדומה יותר.
— נדרשו להכיר בעליונות המוסלמים והיו כפופים למערכת של הגבלות ותקנות שנועדו להשפילם (הגבלות
ב"חוקי עומר") בתחומים :כלכלה ,קבלה למשרות שלטוניות ,בניית בתי כנסת נמוכים מהמסגדים ועוד (חלק
מההגבלות האלה לא חלו במציאות).
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ' " ;86 ,49מעיל תשבץ" ,עמ'  ;60-53מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .7-6
ב.

מניעים של אדון העיר לתת ליהודים כתב זכויות בעיר הנוצרית:
— כדי שישלמו לו מסים כבדים תמורת ההגנה שהעניק להם.
בקטע" :בתנאי שמדי שנה בשנה עליהם לשלם שלוש ליטראות וחצי בכסף של שפייר".
— כדי שיתרמו לפיתוח העיר — בתקופה זו ערי בישוף רבות ירדו מגדולתן ואנשי הכנסיה והשליטים סברו
שהיהודים יוכלו לתרום לשגשוגן.
בקטע" :בעשותי את העיר שפייר לכרך חשבתי כי אוסיף רבות על כבוד מקומנו ,אם אקבץ גם יהודים לשכון בו".
כיצד האוטונומיה שהוענקה ליהודים בעיר הנוצרית באה לידי ביטוי בקטע:
— הענקת אוטונומיה משפטית ליהודים — האפשרות לשפוט על פי ההלכה היהודית.
בקטע" :ראש הכנסת של היהודים ,עליו לחרוץ כל ריב ומשפט אשר יהא ביניהם או עליהם".
— הענקת אוטונומיה דתית — הזכות להקים בית קברות יהודי על חלק מקרקעות הכנסיה.
בקטע" :נתתי להם מאחוזת הכנסייה מקום לקבורה".
— הענקת אוטונומיה דתית — משתמע מהקטע שיש ליהודים רשות לערוך שחיטה כשרה.
בקטע" :בשר שחוט האסור עליהם."...
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;51-50מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .28-27

		

הנחיות לחלוקת הנקודות
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יש לענות על שתיים מהשאלות .7-5
 .5בגדד — מרכז תרבות
א.

ב.

.6

הגורמים להפיכתה של בגדד למרכז תרבות במאות התשיעית והעשירית:
— בניית העיר והפיכתה לבירת הח'ליפות העבאסית (במקום דמשק) :בגדד הפכה למרכז דתי ,פוליטי ,תרבותי,
חברתי וכלכלי ,ולמקום מפגש למלומדים ,חוקרים ,משוררים ומדענים בני דת ,מוצא ורקע תרבותי שונה.
— התמיכה הכלכלית של הח'ליפים ואנשי הממשל באנשי רוח.
— הח'ליפים עודדו תרגומים לערבית של ספרי מדע ושל אוצרות החכמה מתרבויות שונות ,דבר שהשפיע על עולם
אל־חכמה" ,האחים הטהורים").
המחשבה המוסלמי ופיתח אותו (ייסוד ָדאר
ִ
— ייצור הנייר והשימוש בו :בגדד הייתה מרכז חשוב לייצור נייר ,דבר שסייע לפריחת הכתיבה הספרותית
והפילוסופית.
בספר הלימוד :מט"ח  ,3עמ' .85-81 ,68-67
השפעות של התרבות המוסלמית על התרבות היהודית בבגדד בימי הביניים:
המ ְע ַתזִ לָ ה על רס"ג (בספרו "אמונות ודעות") ועל חכמים אחרים בני התקופה.
— השפעת תנועת ֻ
— בהשפעת המוסלמים עסקו היהודים במקצועות הרפואה ,האסטרונומיה וחקר הלשון.
— היהודים שלטו בשפה הערבית והושפעו מאוצרות הספרות ,התרבות והמדע בלשון הערבית.
— תרגום התנ"ך לערבית.
הא ִדיבּ השפיע על היהודים — רס"ג היה דוגמה למימוש אידאל זה.
— אידאל ַ
— תסיסה משיחית במאה ה־ 10אפיינה את היהודים ואת השיעים כאחד.
בספר הלימוד :מט"ח  ,3עמ' .91

ההנהגה היהודית בח'ליפות המוסלמית
א .הדרך שנהגו לבחור את הגאונים בישיבות בבל:
— נבחרו על ידי חכמי הישיבה בשיתוף עם ראש הגולה.
— הבחירה נערכה מתוך שש המשפחות המיוחסות .לעתים נבחר לגאון סגנו של הגאון הקודם.
מדוע נבחר הרב סעדיה גאון לגאון ישיבת סורא בדרך שונה מהדרך שנהגו לבחור את הגאונים:
— ראש הגולה בתקופה זו ,דוד בן זכאי ,רצה לחזק את מעמדה של ישיבת סורא שהיה בשקיעה ,באמצעות מינוי
של אדם שיצאו לו מוניטין של אחד מתלמידי החכמים הבולטים בדורו ,שנאספו סביבו תלמידים רבים.
— ראש הגולה רצה להחליש את ההשפעה של המשפחות החזקות בבבל על הנהגת הקהילה.
בספר הלימוד :מט"ח  ,3עמ' .90 ,88-87
ב.

עמדתו של הרס"ג בוויכוחים שהיה מעורב בהם:
— הפולמוס נגד הקראים :קרא להכיר בסמכות התורה שבעל פה ובסמכות הפסיקה של הגאונים.
— הפולמוס עם המרכז בארץ־ישראל על עיבור השנה :קרא לחגוג את חג הפסח על פי חישובו (על פי עיבור השנה
— ביום שלישי).
— הפולמוס עם ראש הגולה דוד בן זכאי :קרא להדיח את ראש הגולה המכהן.
בספר הלימוד :מט"ח  ,3עמ' ( 92-90כולל הערות שוליים); מדריך של אהובה שלר ,עמ' .45 ,41
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פראג

.7

ראה תשובה  4במחוון זה.

.8

התפתחות העיר פראג
א .גורמים שתרמו להתפתחות העיר פראג עד סוף המאה ה־:16
— מבצר פרהה — שסביבו התפתחה עיר מבצר.
— מיקומה סמוך לנהר הדנובה ,על נתיב מסחר חשוב שחצה את אירופה (מגרמניה לרוסיה) — הפך את העיר
למרכז מסחרי משגשג.
— הקמת כנסייה בקרבת המבצר (ובהמשך מנזר בנדיקטי) — פראג הפכה למרכז דתי שמשך עליו עולי רגל נוצרים,
והוגדרה בהמשך כארכיבישופות.
— שתי הכנסיות העיקריות בבוהמיה (הקתולית והאוטרכיסטית) קבעו בה את מושבן וניהלו ממנה את ענייניהן.
— הקיסר לבית הבסבורג העביר אליה את חצרו והיא נעשתה מרכז מנהלי וכלכלי; מקום מושבם של בעלי
תפקידים חשובים ,ומרכז של חיי חברה ,פוליטיקה ותרבות כלל אירופאיים.
— החצר הקיסרית קיבצה אליה משכילים ואנשי מדע ,סופרים ואמנים והעניקה חסות לפעילותם.
— השלטון הקיסרי עודד הקמת מוסדות חינוך באמצעות מימון והענקת פריבילגיות.
— החצר הקיסרית והבנייה הרחבה שנועדה לאכלס את התושבים הרבים שהתקבצו בעיר סיפקו עבודה ויצרו
תנופה כלכלית.
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ' .116-111 ,110-96
ב.

גורמים שעיכבו את ההתפתחות של העיר פראג עד סוף המאה ה־:16
— התנגשות בין מגמות ריכוזיות של השלטון לבין האינטרסים של אזרחי העיר :פרדיננד ה־ 1ביטל את איחוד העיר
החדשה עם העיר הישנה ואסר על ייסודן של יחידות עירוניות גדולות; מרד המעמדות — תושבי פראג מרדו
במלך ,ולכן נפגעו זכויותיהם ,הם איבדו את האוטונומיה העירונית ,הפסידו חלק מרכושם והשפעתם הפוליטית
נעלמה.
— העברת מושב הקיסרות מפראג לווינה עם מותו של הקיסר פרדיננד ה־.)1564( 1
— מתחים דתיים :מתחים שנבעו מהעובדה שמרבית האוכלוסייה בעיר לא הייתה קתולית ,ואילו השלטון (בית
הבסבורג) היה קתולי ושאף להנהיג מדיניות קתולית; תסיסות ומרידות של נאמניו של יאן הוס (האוטרכיסטים)
גרמו להרס ולחורבן; הסתה ''של "האחים הבוהמים" במרד המעמדות ( ;)1547אבדן הסובלנות הדתית ועליית
המתח הדתי בסוף המאה ה־ 16בעקבות התגבשות "המפלגה הספרדית" שדגלה במדיניות של קונטרה־רפורמציה.
— מתחים באוניברסיטה של פראג :על רקע שיוך גאוגרפי ולשוני ועל רקע דתי; עזיבת  650אנשי סגל וסטודנטים
את האוניברסיטה וייסוד אוניברסיטה חדשה בגרמניה (לייפציג) בעקבות "הצו של הקונטה הורה" שנתן עדיפות
לאומה הצ'כית.
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;111-104 ,99-97מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .48-47
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הקהילה היהודית בפראג
א .צעדים שנקט השלטון במאה ה־ 16כלפי היהודים בפראג ,ומדוע נקט צעדים אלה:
צעדים שליליים
— גירש את היהודים מן העיר ( — )1559 ,1541בלחץ התושבים הנוצריים שהאשימו אותם בעברות שונות (עיסוק
לא חוקי במטבע זר ,ריגול לטובת הטורקים ,הצתת שרפה בעיר).
צעדים חיוביים
— החזיר את היהודים לעיר (בשנות הארבעים) — מפני שהמלך נקלע לקשיים כלכליים (בעקבות המלחמה עם
הפרוטסטנטים בגרמניה) ונזקק לסוחרים היהודים שמילאו תפקיד חשוב באספקה לצבא;
החזיר את היהודים (ב־ — )1567משום שהכיר בתרומתם של היהודים לעיר.
— העניק זכויות יתר ליהודים :הכפפת סמכות השלטון העצמי של היהודים לקיסר ולא לרשויות העירוניות ,פטור
מתשלומי אגרות עירוניות — כי הכיר בתרומתם לעיר.
— הגן על הקהילה היהודית מפני התקפות הגילדה — כי הכיר בתרומתם לעיר.
בספר הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;119-118מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .51
ב.

התרומה של מרדכי מייזל לביסוס הקהילה היהודית בפראג:
— ייצוג הקהילה היהודית בפני השלטונות —מרדכי מייזל היה איש חצר מוערך בחצרו של רודולף ה־ 2והפעיל את
קשריו לקידום הקהילה היהודית בפראג ולשיפור תנאי החיים השל היהודים.
— סיוע כלכלי — מרדכי מייזל סייע לשכבות החלשות בקהילה (נתן הלוואות בלי ריבית ,בנה אכסנייה לעניים,
העניק מצרכים לחגים ,השיא כלות עניות) ותרם לצמצום הפערים החברתיים.
— בניית מוסדות לשירות הציבור — יזם בנייה של בית חולים ,בית מרחץ ,מקוואות.
— טיפוח חיי הדת בקהילה — תמך ברבנים ,תרם ספרי תורה וכלי קודש ,יזם בנייה של ישיבות ובתי כנסת.
בספר הלימוד :מט"ח  ,3עמ' .122-120

פרק שני — לאומיות וציונות

יש לענות על שתיים מן השאלות .13-10
 .10מקור — מנהיגי התנועות הלאומיות
א .המאפיינים של מנהיגי התנועות הלאומיות במאה ה־:19
— משכילים ,בני המעמד הבינוני.
— מנהיגות המבוססת על כישורים ולא על ייחוס או מסורת.
— מנהיגים כריזמטיים שהאמינו שבכוחם לשנות את המציאות וגיבשו תכניות לשינוי המציאות.
— מנהיגים שהשתמשו בכלים מודרניים לגיוס ההמונים.
כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בקטע:
— משכיל — נאמר ש"היקף התעניינותו היה רחב" ,וכן שהיה "משכיל ביותר".
— האמין בכוחו לשנות — נאמר שהוא "היה איש הזמן החדש בכל מאודו ,הוא הכיר בכוחות התמורה" ,וכן
בקדמהִ ,קדמה התלויה בחירות".
ש"השקפתו על מהלך ההתרחשויות החברתיות הייתה מבוססת על אמונה ִ
נאמר גם שהוא "פעל עם הכוחות הפעילים של זמנו".
בספר הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;201 ,62-59 ,17לילך  ,1עמ'  ;156-155 ,147-143מט"ח  ,1עמ' ;145 ,75 ,70-69
רכס  ,1עמ'  ;214 ,112-110שזר  ,1עמ' .184 ,86-85
ב .פגישות הרצל במסגרת מגעיו הפוליטיים
הקיסר הגרמני
מדוע פנה — גרמניה הייתה בעלת ברית קרובה של האימפריה העותומנית ,והרצל קיווה שהקיסר ישפיע על הסולטן
הטורקי להעניק לו את הצ'רטר.
תוצאות — כישלון .הקיסר נפגש עם הרצל שלוש פעמים אך נמנע מלהביע תמיכה ברעיון.
הסולטן הטורקי
מדוע פנה — האימפריה הטורקית הייתה המעצמה ששלטה בארץ־ישראל והרצל רצה להשיג צ'רטר על ארץ־ישראל.
תוצאות — הסכמה לקלוט יהודים ברחבי האימפריה העות'מנית ,אך סירוב מוחלט לאפשר התיישבות יהודית
מאורגנת בארץ־ישראל.
שר החוץ הבריטי
מדוע פנה — כי בריטניה הייתה המעצמה הגדולה בעולם ושלטה על שטחים רבים באפריקה ובאסיה ,והרצל רצה
לבקש ממנה שטח להתיישבות יהודית קרוב לארץ־ישראל.
תוצאות — נבדקה תכנית אל־עריש אך נדחתה ,הועלתה תכנית אוגנדה.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;84-79כנרת  ,1עמ'  ;98לילך  ,1עמ'  ;152-151מט"ח  ,1עמ'  ;76-75רכס  ,1עמ' ;121-118
שזר  ,1עמ' .96-94 ,87
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 .11צמיחת התנועות הלאומיות
א .גורמים לצמיחת התנועות הלאומיות באירופה במאה ה־:19
— הרעיונות של תנועת ההשכלה :רעיונות אלה ערערו את הסדר הישן (מלכים ,אצולה ,כנסייה) ,חיזקו את כוחות
השינוי ,והכשירו את הקרקע לצמיחת מנהיגות חדשה שהובילה את תנועת הלאומיות.
— התנועה הרומנטית :טיפחה את המורשת ההיסטורית של האומה ותרמה לעיצוב הזהות הלאומית של בני
האומה.
— המהפכה האמריקנית והמהפכה הצרפתית :הפיצו את רעיונות ההשכלה ,ושימשו השראה לתנועות לאומיות
אחרות.
— כיבושי נפוליאון :הפיצו את רעיונות המהפכה הצרפתית ,ובד בבד עוררו את הרגש הלאומי של העמים הנכבשים
שראו בו כובש זר.
— תהליכים חברתיים־כלכליים שחלו בעקבות המהפכה התעשייתית — גידול דמוגרפי ,מעבר של המונים לעיר
והתנתקות מן המסגרות המסורתיות — גרמו לתלישות ולניכור של ההמונים ,והם מצאו בלאומיות מענה לצורך
בשייכות ובסולידריות חדשה ,וזו העניקה להם זהות משותפת וביטחון.
— הנחלת חינוך להמונים וידיעת קרוא וכתוב :אפשרו להעביר מידע ,לשתף המונים בתנועות הלאומיות ולהקים
מפלגות ,נוסדו חוגים רעיוניים ותנועות נוער שקידמו את התנועות הלאומיות בקרב ציבור מגוון.
— התפתחות התחבורה ואמצעי התקשורת אפשרו הפצה מהירה של רעיונות וגיוס ההמונים לתנועה הלאומית.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;27-22כנרת  ,1עמ'  ;38-20לילך  ,1עמ'  ;35-22מט"ח  ,1עמ' ;25-24 , 19-12
רכס  ,1עמ'  ;25-13שז"ר  ,1עמ' .27 ,15-10
ב.

גורמים ייחודיים שהשפיעו על צמיחת התנועה הציונית כתנועה לאומית:
— האכזבה מן האמנסיפציה.
— התחזקות האנטישמיות בארצות שונות.
— פוגרומים ונקיטת צעדים נגד היהודים בעידוד המשטר במזרח אירופה ,שבעקבותיהם חיפשו היהודים פתרון
למצוקת הקיום.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;202-201 ,55-53כנרת  ,1עמ'  ;214-213 ,82-79לילך  ,1עמ' ,134-129 ,115-107 ,86
 ;238-236מט"ח  ,1עמ'  ;146-142 ,58-53רכס  ,1עמ'  ;215-214 ,100-99 ,93-79שזר  ,1עמ' .183-182 ,79-70

 .12הלאומיות — מאפיינים מלכדים
א .מאפיינים הקושרים בני אותו הלאום אלה לאלה ומלכדים אותם:
— מאפיינים משותפים :עקרונות פוליטיים ,שפה ,תרבות (מנהגים ,מסורות ,סמלים).
— אמונה בעבר משותף.
— הרצון לחיות יחד במסגרת מדינית־לאומית.
— זיקה לטריטוריה שמתייחסים אליה כמולדת.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;11-10כנרת  ,1עמ'  ;17-15לילך  ,1עמ'  ;19-10מט"ח  ,1עמ' ;22-20 ,15 ,10
רכס  ,1עמ'  ;9 ,7שזר  ,1עמ' .10-8
ב.

תכנית בזל:
מטרת התכנית :להקים בית לאומי עבור העם היהודי בארץ־ישראל ,שיהיה מובטח ומוכר על ידי העולם ועל ידי
המשפט הבין־לאומי (לפי "משפט הכלל").
האמצעים להגשמתה:
— פיתוח מתוכנן של ארץ־ישראל באמצעות יישובה ביהודים עובדי אדמה ,בעלי מלאכה ובעלי מקצוע.
— ארגון היהדות כולה וליכודה במפעלים יעילים ,מקומיים ,וכלכליים ,על פי חוקי כל מדינה ומדינה.
— הגברת הרגש הלאומי.
— פעולות הכנה כדי להשיג את הסכמת הממשלות שעזרתן דרושה למפעל הציוני.
כיצד סייע הקונגרס הציוני הראשון ( )1897ללכד את התנועה הציונית:
— באמצעות הצבת מטרה משותפת ,מלכדת — הקמת בית מולדת לעם היהודי.
— הוזמנו והגיעו לקונגרס נציגים מרוב קהילות ישראל.
— האמצעים להגשמת המטרה בתכנית באזל מגוונים ,והם נתנו מענה לזרמים השונים.
— ההחלטה להקים ארגון קבוע ומייצג (ההסתדרות הציונית) ,בחירת מוסדות ונשיא תרמו לליכוד.
— ההחלטה על קיום קונגרסים לעתים מזומנות — הקמת מנגנון מלכד.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;73-69 ,67כנרת  ,1עמ'  ;94לילך  ,1עמ'  ;148-147מט"ח  ,1עמ' ;75-73
רכס  ,1עמ'  ;116-114שזר  ,1עמ' .91-89
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 - 10 .13התנועות הלאומיות — גורמים מעכבים
א .כיצד עיכבו הגורמים את המאבק של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה־:19
יוון:
— מצב מדיני — שלטון האימפריה העותמנית היה שמרני ונוקשה ודיכא ביד חזקה את הלאומיות היוונית.
— פיצול חברתי — ריבוד חברתי יצר מתחים לאומיים והקשה על גיוס תמיכה ועל יצירת מאבק עממי מקיף.
— כוחה של הכנסייה — ראשי הכנסייה האורתודוקסית לא תמכו בתנועה הלאומית בראשיתה.
פולין:
— מצב מדיני — כוחן של שלוש האימפריות ששלטו בשטחי פולין ושיתוף הפעולה בינהן מנעו את עצמאות 		
פולין ,בייחוד השלטון הרוסי הראקציונרי שדיכא בכוח את התנועה הלאומית הפולנית.
		
— פיצול חברתי — מאבק המעמדות בפולין פיצל את החברה ומנע גיוס מלא של האוכלוסייה ,איכרים
שהסתייגו מהמרד הסגירו את המורדים לרוסים.
איטליה:
— מצב מדיני — המעצמות צרפת ואוסטריה שלטו על אזורים בצפון איטליה ובדרומה ,הן סירבו להעניק לתושבי
השטחים שבשליטתן עצמאות ודיכאו את התנועות הלאומיות.
— פיצול תרבותי וחברתי — בין הצפון לדרום יצר קושי לשתף פעולה ולבנות זהות משותפת.
— כוחה של הכנסייה — הכנסייה הקתולית שלטה בחלק מאדמת איטליה והתנגדה לאיחוד ולעצמאות איטליה.
גרמניה:
— מצב מדיני — התנגדות של אוסטריה שרצתה לשמור על עליונותה באזור ,והתנגדות של צרפת;
פיצול מדיני של הקיסרות הגרמנית לנסיכויות ,שלשליטיהם היו אינטרסים שונים ,הקשה על פעולות משותפות;
השליטים המקומיים לא רצו לוותר על כוחם והתנגדו לאיחוד.
— פיצול תרבותי ודתי (בצפון — רוב פרוטסטנטי; בדרום — רוב קתולי) הקשה על האיחוד בין הצפון לדרום.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;41 ,39-38 ,36-34כנרת  ,1עמ'  ;67-53לילך  ,1עמ' ;69-67 ,64-61 ,50 ,44
מט"ח  ,1עמ'  ;37-34 ,30-26רכס  ,1עמ'  ;38-31 ,27-26שזר  ,1עמ' .36-34 ,28
ב .מדוע פגע השלטון העותמני בפעילות הציונית בארץ־ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה:
— בגלל החשש שהפעילות הלאומית־הציונית עלולה לעודד למרידה ולפעולות נגד השלטון.
— כדי להבטיח שליטה מלאה ונאמנות התושבים בזמן מלחמה — ציונים רבים נשארו נתינים זרים ,ולא הפגינו
נאמנות לשלטון העותמני.
דוגמאות לפגיעה זו:
— גירוש מנהיגים ציוניים מהארץ.
— איסור על שימוש בסמלים לאומיים־ציוניים :דגל ,בולי קק"ל ,השמעת שירים ציוניים ,ובהם "התקווה".
— איסור פעולות של היישוב להגנה עצמית; פיזור ארגון "השומר".
— סגירה זמנית של בנק 'אנגלו־פלשתינה' על סניפיו.
— איסור מכירת קרקעות ליהודים.
— דרישה ללמד את השפה הטורקית בבתי־ספר.
הערה :יש לקבל רק פעולות הנוגעות למדיניות האנטי־ציונית.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;177-175לילך  ,1עמ'  ;219-218מט"ח  ,1עמ'  ;135רכס  ,1עמ' ;193-192
שזר  ,1עמ' .170-166
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פרק שלישי — המאבק על הקמת מדינת ישראל

יש לענות על אחת מן השאלות .16-14
 .14מקור — שביתת הנשק ובעיית הפליטים
א .המושג "שביתת הנשק":
הסכם המסיים מצב של לוחמה .אמור להיות זמני.
המושג "הסכם שלום"
הסכם המייצב את היחסים בין מדינות שהיו במצב של מלחמה .נועד להיות קבוע .כולל שיתוף פעולה בתחומים שונים.
מדוע לא נחתם הסכם שלום בסיומה של מלחמת העצמאות:
משום שמדינות ערב לא הכירו בלגיטימיות של ישראל .הם ראו בהסכמי "שביתת הנשק" הסכמים זמניים שנחתמו
בגלל אילוץ ,כדי למזער נזקים .כוונתם הייתה לצבור כוח ולצאת שוב למלחמה.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;144לילך  ,2עמ'  ;110מט"ח  ,2עמ'  ;170 ,125-124רכס  ,2עמ'  ;150-148שזר  ,2עמ' .106
ב .הגורמים להיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים:
הגורמים הנובעים מהתנהלות הצד הערבי:
— התמוטטות מערכת השליטה בחברה הפלסטינית — בשל עזיבת השכבה העשירה והמנהיגה את הארץ.
— אנרכיה בחברה הערבית — תחרות בין כוחות שונים שפעלו בחברה הערבית ,חיי הכלכלה שותקו בשל המלחמה,
כוחות מתנדבים ("צבא ההצלה") החרימו רכוש.
— בריחה זמנית בגלל מצב המלחמה.
הגורמים הנובעים מהתנהלות הצד היהודי:
— "לאחר פלישת צבאות ערב רב המקרים שבהם פינה צה"ל את האוכלוסייה הערבית ,או גירש אותה והרס את
כפריה".
— סירוב לאפשר לפליטים לשוב — מפני ששיבתם הייתה עלולה לגרום לאיום ביטחוני ולערער את האיזון הדמוגרפי.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;150-149לילך  ,2עמ'  ;116-114מט"ח  ,2עמ'  ;126רכס  ,2עמ' ;145-143
שזר  ,2עמ' .158 ,108-107
יש להיעזר בחומר שנמצא באתר המפמ"ר ,נושאי לימוד בחטיבה העליונה — חלק ב' ,שאלון  ,022116הסכמי שביתת
הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים.
 .15המאבק בבריטים בשנים 1947-1945
א .מטרות המאבק הצבאי:
— לגרום לבריטים לשנות את מדיניות "הספר הלבן" השלישי ולפתוח את שערי ארץ־ישראל לעלייה.
— לגרום לבריטים לעזוב את הארץ.
— לגרום לבריטים להתחשב באינטרסים של היישוב היהודי בהסדרים על ארץ־ישראל.
פעולות של היישוב בתחום זה:
"ליל הרכבות" (חיפה ,לוד) ,פגיעה בתחנות רדאר (על הכרמל) ובתחנות משטרה (גבעת אולגה וסידני עלי) ,התקפה
על תחנות משטרה של הבריטים (ירושלים ,תל אביב)" ,ליל הגשרים" (גשר שיח' חוסיין ,גשר בנות יעקב ,גשר אכזיב,
גשר אלנבי).
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;52-51לילך  ,2עמ'  ;62-60מט"ח  ,2עמ'  ;77-75רכס  ,2עמ' ;73-72
שזר  ,2עמ' .54-52 ,35
ב.

פרשת אקסודוס:
— יש להציג את עיקרי הפרשה.
מדוע היא הייתה לסמל המאבק למען ההעפלה:
— הקרב בין הבריטים החמושים לבין המעפילים חסרי הישע ,החזרת המעפילים לגרמניה בכוח והתוצאות של
שלושה הרוגים ועשרות פצועים ,הפגינו את המאבק הנחוש של העקורים היהודים לעלות לארץ־ישראל על אף
כל הקשיים ,והדגישו את המוסריות של תביעות התנועה הציונית לעומת אטימות הבריטים.
— אקסודוס הייתה הגדולה מבין אניות המעפלים עד אז והמוכרת מכולן.
— הפרשה יצרה תהודה בינלאומית :מאות עיתונאים סיקרו את האירוע.
— ועדת אונסקו"פ ביקרה בארץ באותה תקופה ולתמונות מהאירוע הייתה השפעה על ההחלטות שגיבשו חברי
הוועדה.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;67-66לילך  ,2עמ'  ;72-71 ,66מט"ח  ,2עמ'  ;80-79רכס  ,2עמ'  ;79 ,77שזר  ,2עמ' .48 ,46
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 .16החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947
א .מדוע רואים בהצבעת ברית־המועצות והצבעת ארצות־הברית בעד תכנית החלוקה "נס":
— בין ארצות־הברית וברית־המועצות הייתה "מלחמה קרה" — מאבק ותחרות על עמדת העליונות בעולם ,ובכל
זאת שתיהן צידדו בתכנית החלוקה.
— בשל היריבות ביניהן השתמשה כל אחת מן המעצמות בדיוני האו"ם כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים
והאסטרטגיים שלה ולפגוע באינטרסים של יריבתה ,ובכל זאת שתיהן צידדו בתכנית החלוקה.
השיקולים שהשפיעו על ברית־המועצות להצביע בעד התכנית:
— רצון לזרז את הוצאת בריטניה מאזור המזרח התיכון.
— ההנחה שתמיכה במדינה יהודית תאפשר דריסת רגל באזור (הפיכתה למדינה פרו־סובייטית).
— רצון לפלג את גוש המערב באמצעות הקמת חזית משותפת עם ארצות־הברית מול בריטניה.
— על פי הנאום של גרומיקו ,הסבל של היהודים בתקופת השוֹ אה מצדיק הקמת מדינה ליהודים.
השיקולים שהשפיעו על ארצות־הברית להצביע בעד התכנית:
— לחץ מצד יהודי ארצות־הברית ומנהיגים ציוניים על הממשל האמריקני.
— לחץ דעת הקהל (הלא־יהודי) שהושפעה ממוראות השוֹ אה.
— תמיכת ברית־המועצות בהקמת מדינה יהודית דרבנה את ארצות־הברית לתמוך גם היא כדי שלא להשאיר
לברית־המועצות את החלל שייווצר עם צאת בריטניה.
— להבטיח את האינטרסים של ארצות־הברית במזרח התיכון בלי להיכנס למעורבות ישירה.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;81-80לילך  ,2עמ'  ;81-80 ,78-76מט"ח  ,2עמ'  ;91רכס  ,2עמ'  ;92-91שזר  ,2עמ' .67 ,63 ,62
ב.

החלטת האו"ם בשאלת ארץ־ישראל שהתקבלה בכ"ט בנובמבר :1947
סיום המנדט ,חלוקת הארץ לשתי מדינות ,שיתוף פעולה כלכלי ביניהן ,ירושלים בפיקוח בין־לאומי.
מה הייתה תגובת הערבים:
— דחייה מוחלטת של ההחלטה.
— הכרזה כי ייאבקו בכוח לסיכול ההחלטה.
— למחרת הכרזת האו"ם החלה מלחמת העצמאות.
מה הייתה תגובת היהודים:
— קבלת ההחלטה.
— שמחה גדולה וחגיגות ברחובות.
— הנהגת היישוב ראתה בהחלטת החלוקה הכרה בין־לאומית בזכות למדינה יהודית בארץ־ישראל.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;83-82 ,76לילך  ,2עמ'  ;82-80מט"ח  ,2עמ'  ;90-88רכס  ,2עמ' ;100-94
שזר  ,2עמ' .70 ,65
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פרק רביעי — סוגיות נבחרות מתולדות מדינת ישראל
יש לענות על אחת מן השאלות .20-17
 .17מקור — עלייה וקליטה בשני העשורים הראשונים למדינה
א .הגורמים לעלייה למדינת ישראל בשנות ה־ 50וה־ ,60שבאים לידי ביטוי בשיר:
— הזיקה לארץ־ישראל שהתחזקה עם הקמת המדינה ,והרצון להשתתף בבניינה — "ורק מקום אחד רצינו
ואהבנו"; "עם נוצר וארץ קמה ...יש על מה לשמוח".
— פליטי השוֹ אה שהיו במחנות עקורים חיפשו מקלט בישראל — "מגטאות ומחנות הגחנו".
— השפעת מרידות ,תסיסות אנטי־קומוניסטיות ,מצוקה כלכלית ואנטישמיות בארצות מזרח אירופה — "מרוסיה,
מפולניה".
— יחס עוין ליהודים בארצות ערב בשל התעצמות הסכסוך הערבי־ישראלי ובעקבות תהליך הדה־קולוניזציה —
"מקצות ערב".

ב.

בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;276-275לילך  ,2עמ'  ;220מט"ח  ,2עמ'  ;220-219 ,217רכס  ,2עמ' ;280-279
שזר  ,2עמ' .220-216
קשיים של העולים בתהליך הקליטה ,על פי השיר:
— התנאים הקשים שהיו במדינה "אל הביצות ואל הישימון הלכנו".
— הבדלי שפה ותרבות — קושי לרכוש שפה חדשה ,קושי להשתלב בחברה שערכיה ותרבותה שונים —
"בלשונות רבות מספור דיברנו וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו".
— הקשיים המיוחדים של עולים ניצולי השוֹ אה — "מגטאות ומחנות הגחנו".
קשיים של המדינה לקלוט את העולים ,על פי מה שלמדת:
— מדינה צעירה בשלבי היערכות ובנייה לאחר מלחמה קשה.
— העולים הגיעו בתוך זמן קצר ,ומספר הנקלטים היה גדול ממספר הקולטים.
— מחסור באמצעים כספיים.
— היעדר תשתית מתאימה למציאת פתרונות דיור לעולים.
— היעדר תשתית מתאימה למציאת פתרונות תעסוקה לעולים.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;284 ,280-279 ,276לילך  ,2עמ'  ;227-221מט"ח  ,2עמ' ;228 ,226-221 ,218-217
רכס  ,2עמ'  ;289-279שזר  ,2עמ' .245-228 ,224 ,214

 .18תהליך הדה־קולוניזציה והשפעתו על היהודים
א .מהו תהליך הדה־קולוניזציה:
תהליך היסטורי של פירוק האימפריות הגדולות והמאבק לעצמאות של המושבות (הקולוניות) שלהן.
התהליך קיבל תאוצה לאחר מלחמת העולם השנייה ,וגרם לשינוי במפת המדינות העולמית.
השפעת מלחמת העולם השנייה על תהליך זה:
— בזמן מלחמת העולם השנייה עודדו והגבירו מדינות האם את הפיתוח התעשייתי והכלכלי של הקולוניות .דבר
זה חיזק את התחושה של הקולוניות שיש בכוחן לעמוד בזכות עצמן ולהשתחרר מן התלות הכלכלית שלהן
במדינות האם.
— בזמן המלחמה היו קולוניות שנותקו ממדינות האם או שהקשרים בינן לבין מדינות האם התרופפו.
— השפעת מלחמת העולם השנייה על בני המושבות שהשתתפו במלחמה :היו עדים במהלכה לחולשת המעצמות
ששלטו בהם; סברו שהם זכאים לתמיכה על תרומתם במלחמה.
— משבר כלכלי בבריטניה ובצרפת בעקבות נזקי מלחמת העולם השנייה .המשבר אילץ אותן להשקיע את הונן
בשיקום עצמי והן לא יכלו לשאת בעלויות הגבוהות הכרוכות בהחזקת הקולוניות.
— שינוי ביחסי הכוחות בעולם והתנגדות אידאולוגית של שתי מעצמות־העל לקולוניאליזם.
— "המלחמה הקרה" שהחלה בתקופה זו השפיעה על האינטרסים של ארצות־הברית וברית־המועצות לתמוך במתן
עצמאות למדינות חדשות בתקווה שיצטרפו למחנה הנתון להשפעתן.
— דעת הקהל בעולם לאחר מלחמת העולם השנייה ראתה בקולוניאליזם מדיניות לא מוסרית ,ועל כן איבדה
השיטה את הלגיטימיות שלה.
— האו"ם שהוקם לאחר המלחמה שימש זירה מרכזית למאבקים הפוליטיים לסיום הקולוניאליזם.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;161-158לילך  ,2עמ'  ;123מט"ח  ,2עמ'  ;133-132רכס  ,2עמ' ;159-158
שזר  ,2עמ' .116-115
— יש להיעזר בחומר שנמצא באתר המפמ"ר ,נושאי לימוד בחטיבה העליונה ,חלק ב' ,שאלון  ,022116תהליך הדה־
קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה.
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מה הייתה ההשפעה של תהליך הדה־קולוניזציה על גורל היהודים בארצות האסלאם:
— היהודים במדינות שהשתחררו מן השלטון הקולוניאלי איבדו בני ברית שהיו מזוהים עמם והגנו עליהם מפני
האוכלוסייה המקומית.
— פרעות של תושבי המקום ביהודים :תנועות השחרור הלאומי במדינות אלה ראו ביהודים חלק מן השלטון
הקולוניאלי השנוא.
— התחזקות הזהות הלאומית במדינות אלה לוותה בשנאת זרים והכבידה על היהודים להשתלב בתהליך
הדה־קולוניזציה.
— הסכסוך הערבי־יהודי בארץ־ישראל החריף את העוינות של התנועות הלאומיות כלפי היהודים בארצות
האסלאם .נאמנותם הועמדה בספק מפני שרבים מהם תמכו בציונות ובמדינת ישראל לאחר הקמתה.
— עם קבלת העצמאות יהודים רבים חששו לגורלם ועזבו.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;194-192לילך  ,2עמ'  ;168-160מט"ח  ,2עמ'  ;144-142רכס  ,2עמ' ;199-187
שזר  ,2עמ' .148-142

 .19מלחמת ששת הימים
א.

ב.

הגורמים שהובילו למלחמת ששת הימים:
גורמים שנבעו מההתנהלות של מדינות ערב:
— הקמת אש"ף ופעולותיו נגד ישראל.
— נאצר ריכז כוחות צבאיים ,ציוד צבאי ותחמושות בחצי האי סיני.
— נאצר סגר את מצרי טיראן.
— מנהיגי מדינות ערב ניהלו מלחמת תעמולה ,איימו להשמיד את ישראל והכריזו שייצאו למלחמה נגדה.
— הסכם הגנה בין מצרים לסוריה (נובמבר  )1966ובין מצרים לירדן (מאי .)1967
גורמים שנבעו מההתנהלות של מדינת ישראל:
— גיוס כוח המילואים בישראל.
— לחץ של הצבא ושל דעת הקהל על הממשלה לצאת למלחמה כדי לזכות ביתרון ההפתעה.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;211-220לילך  ,3עמ'  ;187-186מט"ח  ,3עמ'  ;184-180רכס  ,3עמ' ;226-215
שזר  ,3עמ' .184 ,174-171
ההשפעות של מלחמת ששת הימים על מדינת ישראל בתחום המדיני:
— עליית קרנה וחשיבותה של ישראל בעיני ארצות־הברית שהחלה לראות בה נכס אסטרטגי במזרח התיכון;
ניתוק היחסים עם ברית־המועצות וגרורותיה; התקררות היחסים עם צרפת שהייתה ספקית הנשק העיקרית של
ישראל עד אז; החלטה  242של מועצת הביטחון ,הקובעת שנסיגה משטחים תתקיים בכפוף לחתימה על הסכם
שלום.
השפעות המלחמה על הפלסטינים:
— האצת גיבוש הזהות הפלסטינית.
— התגברות הטרור נגד ישראל.
השפעות של מלחמה זו על מדינות ערב:
— ועידת חרטום (לא שלום ,לא הכרה ולא משא ומתן).
— דעיכת החלום על הקמת אימפריה ערבית אחת.
— הגברת התמיכה באש"ף ודרישה להקמת מדינה פלסטינית.
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;238-235לילך  ,3עמ'  ;197-194מט"ח  ,3עמ'  ;188-186רכס  ,3עמ' ;240-232
שזר  ,3עמ' .184-179
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 .20מלחמת יום הכיפורים
א .קובעי המדיניות בישראל התבססו על ההנחות המוטעות:
— הנחה שמצרים וסוריה אינן בשלות לתקוף את מדינת ישראל :מצרים לא תצא למלחמה לפני שתהיה לה יכולת
		
לפגוע בעומק ישראל (יכולת תקיפה אווירית) ,וסוריה לא תצא למלחמה בלי מצרים.
		
— ההנחה ש"קו בר־לב" יעמוד בפני מתקפה של מצרים.
		
— ההנחה שהיוזמות של סאדאת למשא ומתן הן לא רציניות ולא כנות.
		
הקשר בין ההנחות ובין העובדה שישראל הופתעה כאשר פרצה המלחמה:
		
— הנחות אלה הובילו לשאננות שבגללה צה"ל לא הוכן כראוי (לא התאים את תורת הלחימה היבשתית ,לא הכין
		
את מחסני החירום).
		
— סאדאת הגיע למסקנה שעליו לצאת למלחמה כדי לקדם את התהליך המדיני.
		
— הנחות אלה הובילו להתעלמות ממידע ומהתרעות מודיעיניות שמצרים וסוריה מתכוננות למלחמה ,ולתרגום
		
שגוי של מידע זה.
		
— כוחות המילואים לא גויסו בזמן :גיוס חלקי ולא כולל ,ובשלב מאוחר מדי (יום לפני פרוץ המלחמה).
		
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;247-244לילך  ,2עמ'  ;204-203 ,200-198מט"ח  ,2עמ' ;194-193 ,191
רכס  ,2עמ'  ;251-250 ,245 ,241שזר  ,2עמ' .186-185
ב.

ההשפעה של מלחמת יום הכיפורים על מדינת ישראל בתחום הפוליטי:
— הוקמה ועדת חקירה ממלכתית (ועדת אגרנט) לבירור המחדלים שהביאו לפרוץ המלחמה .מסקנותיה התמקדו
בדרג הצבאי וברמטכ"ל .כמה קצינים בכירים נאלצו להתפטר.
— שינויים במפה הפוליטית :התפטרות שר הביטחון (משה דיין) ,ומאוחר יותר התפטרות ראשת הממשלה גולדה מאיר.
הביקורת הציבורית המתמשכת על הממשלה סללה את הדרך למהפך הפוליטי ב־ ,1977שבעקבותיו עלתה
לשלטון מפלגת הליכוד בראשות מנחם בגין.
— צמיחת תנועות מחאה בישראל מימין ומשמאל והעמקת הקיטוב החברתי והפוליטי ("גוש אמונים"" ,שלום עכשיו").
השפעתה על יחסי ישראל־מצרים:
— השיחות על הפרדת הכוחות הביאו בהמשך להסדר ביניים.
— נסללה הדרך לביקור של נשיא מצרים סאדאת ( )1977בישראל ,לשיחות שלום ולחתימה על הסכם שלום בין
ישראל למצרים (הסכם קמפ־דוויד).
בספרי הלימוד :היי סקול  ,2עמ'  ;262-261 ,257-253לילך  ,2עמ'  ;205מט"ח  ,2עמ'  ;194-193רכס  ,2עמ' ;255-252
שזר  ,2עמ' .195 ,192-190

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

