משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת היסטוריה
בחינוך הכללי

מכון הנרייטה סאלד
המרכז לבחינות בגרות

מחוון לשאלון בהיסטוריה ,לימודי חובה — חלק א' ,חורף תשע"ד ,מס' 220 ,022115
הנחיות כלליות:
* המחוון הניתן להלן כולל הנחיות למעריכים בבחינה במועד זה בלבד.
שינויים יימסרו בתדריכים בעל פה ובשיחות הכוונה עם המעריכים הבכירים.
* במחוון לא כלולות כל האפשרויות לתשובה נכונה ,אלא רק מבחר תשובות .לכן כאשר תלמיד מביא הסבר שאינו במחוון
ואינו מוכר למעריך ,על המעריך לבדוק בספרים שונים ,ובמקרה הצורך להתייעץ עם מעריך בכיר .כל זאת כדי להבטיח שעבור
תשובות נכונות תינתן הערכה הולמת.
* המחוון נועד בעיקר לשם קביעת מסגרת בנוגע למספר הרכיבים הנדרש בכל סעיף כדי לזכות את התלמיד במלוא הנקודות
(כמובן על פי טיב ההסבר).
* יש להקפיד על ניקוד על פי ההנחיות בכתב בכל סעיף ועל פי ההנחיות שיימסרו בתדריכים ובמהלך הבדיקה במרב"ד.
* אם תלמיד מילא את כל המטלות הנדרשות אך לא הפריד בין מטלות שונות ,כפי שנדרש בשאלה ,אלא כרך אותן זו בזו ,יש
לקבל את התשובה ,ואין להפחית נקודות.
* ההנחיות במחוון מנוסחות בלשון זכר ,ומכוּונות למעריכים ולמעריכות כאחד.
תזכורת :הגדרות למטלות בבחינה
* ציין — כתיבה בכותרות ,בראשי פרקים בלבד ,בלי לפרט ,לתאר ,להסביר.
* 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 על פי קריטריונים בין שני העניינים המבוקשים ,ולהבהיר את הדומה ואת השונה בכל אחד
מהקריטריונים 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
 .1מ' בר הלל ,ש' ענבר ,עולם לאומי חלק א' — טיול היסטורי בשבילי הלאומיות בישראל ובעולם ,לילך2008 ,
(להלן לילך .)1
 .2ק' אביאלי-טביביאן ,מסעות בזמן — לאומיות במבחן — הלאומיות בישראל ובעמים :ראשית הדרך עד ,1920
מט"ח( 2008 ,להלן מט"ח .)1
 .3י' משעול ,הלאומיות המודרנית וראשית הציונות ,היי סקול( 2011 ,להלן היי סקול).
 .4א' נווה ,נ' ורד ,הלאומיות בישראל ובעמים — ראשית הדרך עד  ,1920רכס( 2008 ,להלן רכס .)1
 .5א' 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).
 .2מ' בר הלל ,ש' ענבר ,מעם המקדש לעם הספר — טיול היסטורי בשבילי תקופת הבית השני ,לילך2008 ,
(להלן לילך .)2
 .3ק' אביאלי-טביביאן ,מסעות בזמן — ממדינת מקדש לעם הספר ,מט"ח( 2008 ,להלן מט"ח .)2
 .4ד' שחר ,ממדינת מקדש לעם הספר — ימי הבית השני ותקופת המשנה ,רכס( 2008 ,להלן רכס .)2
 .5ד' 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

-2-

היסטוריה ,לימודי חובה ,חלק א ,חורף תשע"ד ,מס' 220 ,022115

חלק  — Iלאומיות

פרק ראשון — קטעי מקור

יש לענות על אחת מהשאלות .2-1
 .1מאפייני התנועות הלאומיות והתנועה הציונית
א .מאפיינים שקושרים בין בני אותו לאום ומלכדים אותם:
— מאפיינים משותפים ,כמו עקרונות פוליטיים ,שפה ,תרבות (מנהגים ,מסורות ,סמלים).
— אמונה בדבר עבר משותף.
— הרצון לחיות יחד במסגרת מדינית־לאומית.
— זיקה למולדת.
הערה :אפשר לקבל כל אחד מהמאפיינים התרבותיים כמאפיין נפרד.
כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בכרזה שלפניך:
— שפה :השפה העברית בכרזה ,כשפה לאומית מלכדת ומשמשת להעברת מסרים.
— סמלים  /עבר משותף :מגן דוד — סמל יהודי עתיק ,גור אריה יהודה — סמל של מלכות יהודה הקדומה ,דגל כחול
לבן.
— הרצון לחיות יחד במסגרת מדינית לאומית :בסיסמה שעל הפודיום של הרצל בכרזה" :היהודים הרוצים בכך ישיגו
את מדינתם".
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;11-10לילך  ,1עמ'  ;19-10מט"ח  ,1עמ'  ;22-20 ,15 ,10רכס  ,1עמ'  ;9 ,7שזר ,1
עמ' .10-8
ב.

המאפיינים של מנהיגי התנועות הלאומיות באירופה:
— משכילים ,בני המעמד הבינוני.
— מנהיגות מודרנית :השפעתה מבוססת על כישורים ולא על ייחוס או מסורת ,מנהיגים כריזמטיים שהאמינו שבכוחם
לשנות את המציאות וגיבשו תכניות לשינוי המציאות תוך שימוש בכלים מודרניים לגיוס ההמונים.
כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי אצל הרצל מנהיג התנועה הציונית:
— משכיל — ד"ר למשפטים.
— בן המעמד הבינוני — ממשפחה בורגנית באוסטרו־הונגריה.
— מקור סמכותו נבע מרעיונות תנועת ההשכלה ,מתמיכת העם ,מהקונגרס הציוני.
— האמין בכוחו לשנות ,והשתמש בתקשורת להפצת רעיונותיו :כתב ספרים ("מדינת היהודים"" ,אטלנוילנד"),
היה כתב עיתון (די וולט) ,קיים מפגשים דיפלומטיים ,כינס קונגרסים.
בספרי 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
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צמיחת התנועה הציונית ופעילות התנועות הלאומיות
א .גורמים לצמיחת התנועה הציונית ,על פי הקטע:
— האכזבה מהאמנסיפציה (בקטע" :התנועה הציונית באה לעולם בעקבות אכזבה :החלום של המאה ה־ 19שהקדמה
עתידה להוביל את העולם לעתיד נאור ...התגשמות החלום של השתלבות היהודים בתוך החברה האירופאית
נראתה רחוקה מתמיד").
— התחזקות האנטישמיות בארצות השונות (בקטע" :שחררה יצרים ודעות קדומות").
— השפעת רעיונות ההשכלה והרומנטיקה (בקטע" :הציונות הייתה בת זמנה ...היא ספגה לתוכה רעיונות והלכי רוח
האופייניים לאותה תקופה").
— הפעילות וההישגים של תנועות לאומיות באירופה שעוררו בקרב היהודים את השאיפה להגדרה עצמית (בקטע:
"הציונות הייתה בת זמנה ...היא ספגה לתוכה נטיות ודפוסי פעולה האופייניים לאותה תקופה").
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;55-49לילך  ,1עמ'  ;118-101מט"ח  ,1עמ'  ;60-50רכס  ,1עמ'  ;213 ,93-72שזר  ,1עמ .79-70
ב.

		
		

השלבים העיקריים בהתפתחות של הפעילות הלאומית באירופה במאה ה־:19
— [שלב א —] היערכות :התארגנות של קבוצה מובילה (בדרך כלל משכילים ,בורגנים ,סטודנטים) ,יצירה של תרבות
לאומית ואיסוף מסורות וסמלים לאומיים.
— [שלב ב —] הרחבת הפעילות :הרחבת מעגל השותפים ,ארגון מנגנונים מגייסים :מערכת חינוך ,עיתונות ,מועדונים
וכו' ,ניצנים של פעילות פוליטית מאורגנת.
— [שלב ג —] מאבק :מאבק עממי; מאבק מדיני — דיפלומטי; מאבק צבאי .ייתכן שילוב בין המאבקים השונים,
ופעילות במקביל ,כמו גם דומיננטיות של מאבק מסוג אחד.
— [שלב ד —] התבססות במדינה — לאחר הקמת המדינה הריבונית ,מדינת הלאום :הפצת התודעה הלאומית,
בניית מנגנוני ִחברות למטרותיה ולערכיה של מדינת הלאום.
יש להדגים אחד מהשלבים באחת מהמדינות :איטליה ,גרמניה ,יוון ופולין.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;41 ,39-38 ,36-34לילך  ,1עמ'  ;69-67 ,64-61 ,50 ,44מט"ח  ,1עמ' ;37-34 ,30-26
רכס  ,1עמ'  ;38-31 ,27-26שזר  ,1עמ' .36-34 ,28
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פרק שני

יש לענות על אחת מהשאלות .4-3
 .3הציונים בארץ־ישראל עד מלחמת העולם הראשונה
א .הסיבות לעלייה יהודית לארץ־ישראל עד מלחמת העולם הראשונה:
— הפעילות הציונית של אגודות ציוניות במזרח אירופה (אגודות "חובבי ציון" ,תנועת "חיבת ציון").
— פוגרומים ורדיפות ממניעים אנטישמיים (בעיקר ברוסיה).
— אידאולוגיה סוציאליסטית — השאיפה להקים חברה צודקת ושוויונית בארץ־ישראל ,כישלון מהפכת .1905
— מצוקה כלכלית (בעיקר במזרח אירופה) ,הגבלות בתחום העיסוק.
— הצעת אוגנדה והמשבר בעקבות מות הרצל — העלייה לארץ נתפסה כמחאה נגד הצעת אוגנדה.
— מניעים משיחיים/דתיים (יהודי תימן).
— "הקול הקורא" של יוסף ויתקין.
קשיים שהיו לעולים בארץ:
— דלות המשאבים הכספיים לרכישת הקרקעות ולהכשרתן להתיישבות (הון עצמי ותמיכה דלה).
— היעדר תשתיות בתחומי תחבורה ,תקשורת וכלכלה מודרנית .היעדר מקורות מים מסודרים.
— חוסר ידע בסיסי בחקלאות וחוסר ניסיון בעבודה חקלאית.
— קשיי הסתגלות לתנאים שלא הורגלו בהם :אקלים שונה ,מחלת הקדחת.
— השלטונות העותמניים הגבילו רכישת קרקעות.
— סכסוכים פנימיים בין המתיישבים ,העימות האידאולוגי בין הפועלים לאיכרים.
— בעיות ביטחון.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;158 ,143 ,134 ,127-126לילך  ,1עמ'  ;206 ,203 ,193 ,188מט"ח  ,1עמ' ;113 ,108 ,103-99
רכס  ,1עמ'  ;170 ,164 ,155-152שז"ר  ,1עמ' .140-135
ב.

צורות התיישבות חדשות שהוקמו עד מלחמת העולם הראשונה:
— מושבה — הקרקע נקנתה במשותף על ידי קבוצת עולים; בעלות פרטית על הקרקע (בית מגורים משפחתי ומשק
חקלאי); משק המבוסס בעיקר על ענף חקלאי אחד (מטעים או פלחה); העסקת פועלים שכירים.
— קבוצה — מסגרת להתיישבות חקלאית ועבודה עצמית; ניסיון להגשים חיי שוויון ושיתוף בתחומים רבים;
האדמות נרכשו על ידי קק"ל.
הסיוע של האישים או הארגונים לצורות ההתיישבות החדשות:
— הברון רוטשילד
— תמך כספית במושבות שנקלעו למשבר והציל אותן מהתמוטטות.
— קנה קרקעות ששימשו להרחבת מושבות קיימות ולהקמת מושבות חדשות.
— הכניס שיטות כלכליות וארגוניות חדשות למושבות ,יצר ענפי חקלאות ותעשייה חדשים במושבות ושלח
פקידים ויועצים — יצירת תשתית כלכלית למושבות.
המשרד הארצישראלי
רכש אדמות למתיישבים; הקים חוות לאומיות שבהן הוכשרו המתיישבים; תמך כספית בפועלים לרכישת האמצעים
ואפשרו את הקמת הקבוצה.
הבסיסיים (כלי עבודה וזרעים) .אלה היו נחוצים לניהול עצמי ִ
— יק"א
הקים מנגנון לניהול ולתפקוד יעילים של המושבות; תמך והעניק הלוואות למפעלים ולפועלים שנשאו רווחים;
עודד מעבר לענפי ייצור נוספים; העביר את תעשיית היין לניהול עצמי; הקים מושבות בגליל התחתון; הקים
חוות חקלאיות להכשרת פועלים יהודים לעבודת אדמה.
— מפלגות הפועלים
סיפקו לחבריהן עבודה ,מגורים ושירותי בריאות; הכשירו את העולים לעבודה; היו מסגרות חברתיות ,תרבותיות
ואידאולוגיות תומכות; הקימו ארגוני שמירה.
הערה :יש לקבל גם עיר עברית ואת תרומת המשרד הארצישראלי להקמתה.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;167-166 ,159-158 ,140 ,136-133לילך  ,1עמ' ;215-214 ,205-203 ,199-195
מט"ח  ,1עמ'  ;121-120 ,112-110 ,107-105רכס  ,1עמ' ;176-175 ,172, 169-166 ,161 ,156
שזר  ,1עמ' .159 ,147-141 ,138
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הפעילות של הרצל
א .קשיים שעמדו בדרכו של הרצל להגשמת המטרות של התנועה הציונית לפני קונגרס אוגנדה:
— פעל תחילה לבדו ללא סיוע ותנועה שתתמוך בו.
— היעדר מימון לביצוע הרעיון וליישומו לאורך זמן.
— היעדר עוצמה וגיבוי מדיניים ו/או צבאיים.
— נאלץ להתמודד עם ביקורת מבית ומבחוץ.
— היהודים היו מפוזרים בארצות שונות בעולם ,באו מתרבויות שונות ,ולכן היה קשה לגייס תמיכה ,לגשר ביניהם
ולארגן את הפעילות הציונית.
— התנועה הציונית הייתה תלויה לחלוטין בהסכמה ובנכונות של מדינות לסייע להגשמת הרעיון הלאומי הציוני.
כיצד הוא התמודד עם הקשיים:
— פרסום רעיונותיו (ספרים ,עיתון) והפצתם בניסיון לגייס אנשים לתמיכה ברעיון הציוני.
— ניסיונות לגייס כספים :תרומות מיהודים עשירים ,גביית מס שקל ,הקמת מוסדות כלכליים לתנועה (אוצר
התיישבות היהודים ,בנק אנגלו־פלשתינה ,קרן היסוד).
— הקמת הקונגרסים וכינוסם — יצירת נציגות פוליטית יהודית ,אפשר לו להציג את עצמו בפני ראשי המעצמות
כמנהיג היהודים.
— הקמת מוסדות לתנועה הציונית (מוסדות פוליטיים ,מוסדות כלכליים ,מוסדות התיישבותיים) ששימשו
מסגרת לפעולות התנועה הציונית.
— מגעים דיפלומטיים עם שליטים שונים (גרמניה ,האימפריה העות'מנית ,רוסיה ובריטניה) — בניסיון לגייס את
תמיכתם ברעיון הציוני ,להיעזר בהם להשגת צ'רטר ולזכות בהכרה מדינית.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;83-79 ,76-67 ,62-61לילך  ,1עמ'  ;236 ,152-143מט"ח  ,1עמ'  ;76-70רכס  ,1עמ' ,121-111
 ;215-214שזר  ,1עמ' .99 ,95-86
ב.

הגורמים שהביאו את הרצל להציע את תכנית אוגנדה בקונגרס השישי (:)1903
— התוצאות המאכזבות של מאמציו להשיג צ'רטר על ארץ־ישראל.
— המצב הקשה של יהודי רוסיה (פוגרום קישינב) — צורך בפתרון מיָ די.
— אוגנדה היא פתרון זמני בלבד (מקלט לילה).
— אין לסרב להכרה של מעצמה גדולה כבריטניה בזכות העם היהודי לפתרון מדיני ,ובתנועה הציונית כנציגת העם
היהודי.
טיעונים של מתנגדי התכנית:
— בגידה ברעיון הציוני — הצעת אוגנדה מנוגדת לתכנית בזל.
— "אין ציונות בלי ציון" — ציון היא המולדת ההיסטורית ואין להמירה בטריטוריה אחרת.
— המשאבים של התנועה הציונית יופנו למושבה היהודית באוגנדה ,במקום להגשמת תכנית בזל.
— המקלט הזמני עלול להפוך למקלט קבע (בעיני העמים ובעיני היהודים).
— חבל ארץ שאינו ארץ־ישראל לא ימשוך אליו את ההמונים.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;91-90לילך  ,1עמ'  ;154-153מט"ח  ,1עמ'  ;87-86 ,76רכס  ,1עמ' ;127-123
שזר  ,1עמ' .98 ,96
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חלק II

פרק שלישי — ממדינת מקדש לעם הספר — בית שני

יש לענות על שתיים מהשאלות .7-5
.5

בית המקדש בתקופת בית שני
א .הגורמים שעיכבו את בניית בית המקדש בתקופת שיבת ציון:
— מחסור בכסף ובאמצעים לבניית בית המקדש.
— "צרי יהודה ובנימין" (השומרונים או עמי הסביבה) שרצו להצטרף לבנייה ונדחו ,הקימו שדולה בחצר מלך פרס
להקפאת בניית בית המקדש.
— מצוקה כלכלית של שבי ציון — העולים שקעו בטרדות היום־יום וסבלו ממצב כלכלי קשה ומשנות בצורת ,ועל
כן הזניחו את בניין בית המקדש.
— מחלוקות בקרב ההנהגה — חילוקי דעות ומתחים בין ההנהגה הפוליטית־המדינית מזרע בית דוד למנהיגים
הדתיים ממשפחות הכהונה.
— חילופי השלטון באזור והלשנות של המושלים באזור — מלך פרס דרש את האישור (שאבד) לבניית בית המקדש,
והבנייה הופסקה עד שהובא האישור.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;15-10לילך  ,2עמ'  ;31 ,28-27מט"ח  ,2עמ'  ;21-16רכס  ,2עמ'  ;25 ,23-22שזר  ,2עמ' .14-11
ב.

תפקידיו של בית המקדש בתקופת בית שני:
— מרכז הפולחן הדתי :הקרבת קרבנות ,חגים ,עלייה לרגל בשלושת הרגלים והקראת התורה.
— מרכז ההנהגה של העם היהודי :מקומן של הכהונה ושל הסנהדרין.
— מרכז כלכלי/חברתי :נאספו אליו תרומות ,מעשרות וכספי מסים ששימשו לעבודת הקודש ולצרכים ציבוריים
אחרים ,סביב בית המקדש התפתחו שווקים וחיי מסחר ,הוא שימש כמקום התכנסות של העם (מרחבי ארץ־ישראל
ומהתפוצה בזמן החגים).
מדוע גרם חורבן בית המקדש למשבר עמוק בעם היהודי:
— עם חורבנו התמוטטו מוסדות ההנהגה — נעלם מעמד הכהונה והתבטלה הסנהדרין הישנה.
— העם נשאר ללא מרכז רוחני־דתי.
— התערערו כל אורחות החיים שהיו שלובים בבית המקדש ובירושלים.
— העם נשאר ללא מרכז מאחד ומלכד.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;98-96 ,30-29לילך  ,2עמ'  ;153 ,151-150 ,45 ,41 ,30מט"ח  ,2עמ' ;88 ,31
רכס  ,2עמ'  ;155-153 ,43-42שזר  ,2עמ' .74 ,72 ,13

.6

השלטון הרומאי בארץ־ישראל
א .מהו "מלך חסות":
— מדיניות שהנהיגה רומא בשטחים שכבשה .מדיניות של שלטון עקיף באמצעות מינוי של מנהיג מקומי שאפשר
לבטוח בצייתנותו ובנאמנותו לרומא.
— המלך המקומי ניהל את ענייני הפנים של המדינה (אוטונומיה פנימית) ,אך בנושאי חוץ וביטחון נדרש לקבל את
אישור רומא ואת תכתיביה.
— "מלך חסות" ונתיניו חויבו לשלם מסים ולסייע לצבא הרומאי.
פעולות של הורדוס המעידות על היותו "מלך חסות":
— הפגנת נאמנות לקיסר בדרכים שונות :דרישה מנתיניו היהודים להישבע שבועת אמונים לקיסר ,השתתפות
בפולחן הקיסר.
— העברת מסים שנגבו מהיהודים והנכרים בשטחי שלטון לרומא — הקפדה על חובותיו כמלך חסות.
— הקמת מושבות צבאיות והושבת חיילים רומאים בערים אלה — קידום האינטרסים של רומא.
— פעולות שבאמצעותן החדיר את התרבות ההלניסטית :בניית ערים הלניסטיות (קיסריה ,סבסטיה) ,בניית מבנים
המייצגים את התרבות ההלניסטית (מקדשים ,תאטראות ,גימנסיונים ,מרחצאות).
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;74-71לילך  ,2עמ'  ;133-128מט"ח  ,2עמ'  ;78-76רכס  ,2עמ' ;112-111 ,107
שזר  ,2עמ' .62-60
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מאפיינים של שלטון הנציבים הרומאים:
— שלטון רומאי ישיר.
— העדפת האוכלוסייה הנכרית על פני היהודים.
— מיסוי כבד ומעשי עושק ושחיתות.
— פגיעה במעמד ירושלים ובבית המקדש.
— פעולות נגד תנועות משיחיות.
— גילויי מתח ועוינות בין יהודים לבין החיילים הרומאים והנציבים.
השפעת מאפיינים אלה על פרוץ "המרד הגדול":
— העדפת הנכרים הביאה להדרדרות ביחסים בין נכרים ליהודים ולהתנגשויות תכופות ביניהם .ההתנגשויות
האלה גררו התערבות של הנציבים שתמכו בנכרים והגבירו בכך את ההתנגדות לשלטונם.
— המצב הכלכלי הקשה והקיטוב החברתי שהחמירו בשל נטל המסים הכבד ,ובשל העושק ,הנישול והשחיתות של
הנציבים — הובילו לתסכול ולייאוש ,חיזקו את ההתנגדות לרומא ,דחפו רבים לאמונות משיחיות ויצרו תסיסה.
— הפגיעה במעמד ירושלים ובבית המקדש נתפסה כפגיעה בסדרי הדת ובחוקי התורה ,ואיחדה את כל שכבות
האוכלוסייה נגד השלטון הרומאי.
— בעקבות מאפיינים אלה התגברה השפעתם של הקנאים הקיצוניים והתחזק מחנה התומכים במרד.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;79-76לילך  ,2עמ'  ;141-138 ,135מט"ח  ,2עמ'  ;84-81רכס  ,2עמ' ,124-123 ,120-118
 ;135-133שזר  ,2עמ' .67 ,65

.7

מרד בר־כוכבא
א .הסיבות למרד בר־כוכבא:
— השנאה לשלטון רומי.
— ציפיות משיחיות ("מלך משיח").
— המצב הכלכלי הקשה של האוכלוסייה בגלל הפקעת קרקעות ,מיסוי כבד ,הצורך לספק מזון ולבצע עבודות
כפייה עבור השלטון הרומאי.
— גזרות אדריאנוס — איסור מילה.
— הפיכת ירושלים לעיר אלילית — איליה קפיטולינה.
— תמיכת רוב החכמים במרד.
— מרד התפוצות.
היקף המרד:
— התנהל ביהודה ולא התפשט לכיוון הגליל.
— משך הזמן :כשלוש שנים וחצי.
— המרכז :בבית"ר.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;115-109לילך  ,2עמ'  ;168-165מט"ח  ,2עמ'  ;99-96רכס  ,2עמ'  ;181-173שזר  ,2עמ' .81
ב .תוצאות המרד בתחומים שונים:
הרס יהודה :אבדות רבות; רבים מתושבי יהודה נמכרו לעבדות; גזרות השמד; הרג תלמידי חכמים; שינוי שם הפרובינציה
מיהודה לסוריה־פלשתינה; משבר כלכלי; הקמת איליה קפיטולינה.
ההשפעה של תוצאות אלה על המשך הקיום היהודי בארץ־ישראל:
— העם היהודי נהיה מיעוט בארץ.
— ירידת המרכזיות של ארץ־ישראל ועליית כוחו של המרכז בבבל.
— ירושלים היהודית נהרסה ועליה נבנתה עיר אלילית.
— גזרות דת קשות שנועדו לעקור את החיים היהודיים בארץ־ישראל.
— ניתוק הזיקה בין היהודים ובין ארץ־ישראל באמצעות שינוי שמה של הפרובינציה מיהודה לסוריה־פלשתינה.
— החמרת הגזרות הכלכליות — ערעור הבסיס הכלכלי לקיום היהודי בארץ־ישראל.
בספרי הלימוד :אורט ,עמ'  ;121-115לילך  ,2עמ'  ;173-170מט"ח  ,2עמ'  ;102-100רכס  ,2עמ'  ;185-182שזר  ,2עמ' .83-81
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פרק רביעי — ערים וקהילות בימי הביניים

יש לענות על שתיים מהשאלות .10-8
.8

מעמד התושבים וזכויותיהם בח'ליפות המוסלמית ובאירופה הנוצרית
א .מדוע ניתן ליהודים ולנוצרים בח'ליפות המוסלמית מעמד משפטי של "בני חסות":
משום שנחשבו ל"עמי הספר" — אלה אשר ניתן להם הספר ,כלומר קבוצות דתיות שהמקור לתורתן הוא מהאל
(לעומת עובדי האלילים).
ביטויים לעליונות המוסלמית של "בני החסות":
— איסור שבתי כנסת או כנסיות יהיו גבוהים יותר מהמסגדים ואיסור על בניית כנסיות או בתי כנסת חדשים.
— איסור לגדל חזיר בשכונות של מוסלמים ואיסור למכור להם יין.
— איסור קבלת עדות של בני חסות בבית־המשפט המוסלמי כנגד עדותם של מוסלמים.
— איסור שליטה של בן חסות על מוסלמי ,הגבלות על בני חסות לכהן בתפקידים ציבוריים.
— איסור על הפצת היהדות או הנצרות.
— איסור על בני החסות להכות מוסלמים.
— איסור על בני חסות לרכוב על סוסים.
— חובה על בני חסות לארח את המוסלמים בבתיהם.
— חובה על בני חסות להקדים שלום למוסלמים ,ולקום לכבודם באספות.
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ' " ;86 ,49מעיל תשבץ" ,עמ'  ;60-53מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .41 ,7-6
ב.

.9

מדוע נאבקו תושבי העיר הנוצרית כדי לקבל כתב זכויות:
— תושבי העיר היו נתונים לשלטונו של המלך (או הנסיך או הבישוף) .התושבים נאלצו לשלם לו מסים והיו נתונים
לסמכות השיפוט שלו.
— שגשוג המסחר בערים גרם לעלייה ברווחים של התושבים ,והם רצו לקדם את האינטרסים שלהם באופן עצמאי
ולהשתחרר מהתלות באדון העיר.
— תושבי העיר רצו להשיג שלטון עצמי ולהקים גופים מבצעים ומוסדות לניהול העיר ולמתן שירותים לתושביה
(אספת אזרחים ,מועצת העיר ,בית המכס ,בית הקורפורציות).
האינטרסים שהביאו את אדוני העיר להעניק לתושבים כתבי זכויות:
— למשוך מתיישבים חדשים ,שיביאו לשגשוג העיר.
— לקבל את תמיכת התושבים נגד אויבים מבחוץ.
— לאפשר להם להרוויח מהשגשוג של העיר בתחומי המסחר והכלכלה ,וליהנות מכספי ההיטלים והמסים שיגבו.
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;42-41מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .16

מוסדות העיר בגדד ומעמד העבדים
א .מוסדות השיפוט ,הפיקוח והאכיפה שפעלו בעיר בגדד:
— החיסבה — הממונה על השווקים — מחתסב :פיקוח על תקינות המסחר ,בדיקת המשקולות ,מניעת הונאה,
מניעת אגירת מצרכים בזמן רעב ,הטלת קנסות על מפקיעי מחירים ,פיקוח על בתי המרחץ ועל המסגדים ,אחראי
על אכיפת אורח חיים ההולם את חוקי האסלאם ,פיקוח על השתתפות בתפילה ,אחזקת הרחובות והטלת קנסות
על סוחרים שלא ניקו את הרחוב ,פיקוח על בעלי מקצועות שונים (בעלי מלאכה ,רופאים ,מורים ,אסטרולוגים,
בעלי ספינות וכיו"ב).
— בית המשפט — תפקידו הכרעה בסכסוכים בין התושבים; בראשו זקן השופטים (קאדי אל קאדת) שמפקח על
ושהוּד (עדים) שמפקחים על
כל מנגנון המשפט ,ותחתיו השופטים (קאדים) הממונים על ידי הח'ליפים העבסיםֻ ׁ ,
תקינות הליכי המשפט וסדריו.
רטה) — אכיפת פסקי דין ומניעת פשעים; השוטרים מגויסים מתוך התושבים המקומיים.
(ש ַ
— משטרה ׁ ֻ
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;79 ,77-76 ,32מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .38-37
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המעמד המיוחד שהיה לעבד מוסלמי בעולם המוסלמי:
— דת האסלאם דוגלת בשוויון בין כל המאמינים בעיני האל אך היא מאפשרת החזקת עבדים.
— העבד נחות בזכויותיו לעומת בני חורין ,אך אדוניו מחויבים להתנהג עמו בצורה סבירה.
— לעבד יש אחריות משפטית פחותה (אם נמצא אשם הוא חייב לשאת בעונש ,אך אם הוטל עליו קנס כספי ,על
אדונו לשלום).
זכויות העבד:
שלא יתעללו בו (התעללות מובילה לשחרורו); לחסוך כסף ולהשתמש בו; לנהל עסקים; לשאת אישה; לעתים הייתה לו
משרה ,הוא יכל לפדות את עצמו; ילדים של שפחות שנולדו מאדוניהם הוגדרו בני חורין והשפחה שוחררה כשאדונה מת.
הגבלות :עליו לציית לאדון; ילדיו הם עבדים לאדון; אינו זכאי למלא תפקיד רשמי בחיים הפוליטיים והדתיים; שפחות
חייבות לשמש פילגש לאדון.
בספר הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;72-71 ,33מדריך של אהובה שלר ,עמ' .35-34 ,6

 .10ההנהגה היהודית בח'ליפות המוסלמית
א .ראש הגולה:
דרך המינוי :היהודים בחרו והשלטון המוסלמי העניק כתב מינוי רשמי.
התפקידים :לייצג את הקהילה היהודית בפני השלטון המוסלמי ,לגבות מסים ,למנות דיינים ,לבחור בשיתוף עם חכמי
הישיבה את הגאון (ראש הישיבה) ,לפקח על הקהילות (לצד הגאונים).
כיצד הם מבטאים את האוטונומיה שהייתה ליהודים בח'ליפות המוסלמית:
— השלטונות המוסלמים לא התערבו בבחירת ראש הגולה ואפשרו ליהודים לבחור בו.
— השלטונות המוסלמים הכירו בו כמנהיג הציבור היהודי.
— היו לו סמכויות נרחבות בתחומים שונים.
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;91 ,87-86מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .42
ב.

תפקידי הגאונים:
— הוראה.
— פסיקת הלכה —כתיבת תשובות לשאלות בענייני הלכה שנשלחו מרחבי הפזורה היהודית.
— מינוי דיינים.
— שיפוט —סמכויות ענישה :מלקות ,מאסר והטלת חרם.
כיצד תרמו הגאונים לחיזוק הקשר בין המרכז בבבל ובין הקהילות היהודיות תחת שלטון האסלאם:
— קביעת אורח חיים אחיד על פי ההלכה ,וגיבוש של כל הקהילות היהודיות בעולם המוסלמי שהכירו בסמכותם
כמנהיגות רוחנית־דתית.
— הישיבות שבראשן עמדו הגאונים היו המוסדות המרכזיים של היהודים בעולם המוסלמי .התחנכו בהן דורות רבים
של תלמידים מהקהילות השונות והם הפיצו את מצוות הדת היהודית ואת אורחות חייה.
— הנוהג של ירחי כלה — הצטרפות של לומדים מקהילות שונות אל תלמידי הישיבה פעמיים בשנה ,שבמהלכם
היה הגאון מכריע בסוגיות הלכתיות שעלו במהלך הלימוד או הובאו מהקהילות .נוהג זה תרם להידוק הקשר בין
הקהילות השונות.
— היהודים שחיו בקהילות השונות ברחבי האימפריה הפנו לגאונים שאלות בענייני הלכה ואורחות חיים והגאונים
השיבו עליהם.
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;90-87מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .42
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פראג

יש לענות על שתיים מהשאלות .13-11
 .11ראה תשובה לשאלה .8
 .12התפתחות העיר פראג
א .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 ,לכן נפגעו זכויותיהם ,הם איבדו את האוטונומיה העירונית ,הפסידו חלק מרכושם והשפעתם הפוליטית
נעלמה.
— העברת מושב הקיסרות מפראג לוינה — עם מותו של הקיסר פרדיננד ה־.)1564( 1
— מתחים דתיים :מתחים שנבעו מהעובדה שמרבית האוכלוסייה בעיר לא הייתה קאתולית ,ואילו השלטון (בית
הבסבורג) היה קאתולי ושאף להנהיג מדיניות קאתולית; תסיסות ומרידות של נאמניו של יאן הוס (האוטרכיסטים)
שגרמו להרס ולחורבן; הסתות 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
ב.

כיצד הפיכתה של פראג לבירת האימפריה ההבסבורגית תרמה להתפתחות העיר:
— 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.
ביטויים להתפתחות זו:
בתחום הכלכלה:
— פראג התפתחה למרכז צרכני ובו ריכוז גדול של בעלי אמצעים ועשירים.
— פראג עמדה במרכזם של ערוצי מסחר בין־לאומיים והייתה מוקד ליזמות עסקית בין־לאומית.
בתחום התרבות:
— מדענים ואמנים (פסלים ,ציירים ,צורפים) ידועים פעלו בפראג.
— הקמת מוסדות החינוך הישועיים ופעילותם החינוכית והתרבותית בעיר.
— שגשוג בתחומי הבנייה והיצירה התרבותית והאמנותית (הופעות ,תהלוכות ,תזמורות).
— התפתחות אוניברסיטת קרל ,שהייתה מן החשובות במרכז אירופה.
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;116-111 ,105 ,100-97מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .50-48
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 .13היהודים בפראג ויחס השלטון והתושבים הנוצרים אליהם
א .מדוע גורשו היהודים מפראג:
— במאה ה־ 16השתפר מצבם של היהודים בעיר ,תחומי העיסוק שלהם הורחבו ,מספרם הוכפל ,והם יצרו קשרי
מסחר עם האצולה הבוהמית .הדבר הגביר את הקנאה בהם ואת המתיחות בינם לבין שאר התושבים הנוצרים
בעיר.
— התושבים הנוצרים האשימו אותם בעברות שונות (עיסוק לא חוקי במטבע זר ,ריגול לטובת הטורקים ,הצתת
שרפה בעיר) ,ולחצו על המלך (פרדיננד ה־ )1לגרשם.
מדוע הורשו לשוב אליה:
— ( )1545המלך (פרדיננד ה־ )1נלחם בפרוטסטנטים בגרמניה ונזקק לסוחרים היהודים ,שמילאו תפקיד חשוב
בהזרמת האספקה לצבא.
— ( )1567הודות ליחסו הסובלני של המלך מקסימיליאן ה־ 2לצד הירידה בכוחם של העירוניים בעקבות מרד
המעמדות.
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;119-118מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .51
ב.

הצגת תחומי העיסוק של היהודים שחיו בפראג:
— הלוואות וחלפנות כספים.
— מסחר מקומי ובין־לאומי.
— בעלי מלאכה :חייטים ,סנדלרים ,יצרני זכוכית.
— ספקים של חצר המלוכה (יהודי החצר) :דברי מותרות ,כספים.
הסבר מדוע הם נדחקו לעסוק בתחומים אלה:
— בשל מדיניות מפלה כלפיהם שהגבילה את התחומים שהורשו לעסוק בהם.
בספרי הלימוד :מט"ח  ,3עמ'  ;122-121 ,119-118מדריך של ד"ר אהובה שלר ,עמ' .53
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שים לב :תלמידים שענו על שאלות  ,18-14ולא אושר להם מבחן מותאם — מחברתם
היא בלי מדבקה סגולה — אין להעריך את תשובותיהם לשאלות אלה.

שאלות לתלמידי מבחן מותאם
יש לענות על שלוש מהשאלות .18-14
 .14ההשפעה של המהפכה התעשייתית על צמיחת התנועות הלאומיות באירופה במאה ה־:19
— תהליכים חברתיים־כלכליים שהתרחשו בעקבותיה כמו גידול דמוגרפי ,מעבר של המונים לעיר ,התנתקות מהמסגרות
המסורתיות גרמו לתלישות ולניכור של ההמונים ,והם מצאו בלאומיות מענה לצורך בשייכות ובסולידריות חדשה
שהעניקה להם זהות משותפת וביטחון.
— התפתחות טכנולוגית בתחבורה (רכבות) ובתקשורת סייעה להפצת הלאומיות ולליכוד הלאום.
ההשפעה של המהפכה הצרפתית או המהפכה האמריקנית:
— הפיצו את רעיונות ההשכלה ושימשו השראה לתנועות לאומיות אחרות.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;27-24לילך  ,1עמ'  ;33-27מט"ח  ,1עמ'  ;24 ,18 ,14-12רכס  ,1עמ'  ;23-17שזר  ,1עמ' .15-14 ,12
 .15השינויים שיצרה תופעת הלאומיות המודרנית במפה המדינית של אירופה:
— הקמת יוון; איחוד איטליה; איחוד גרמניה; הקמת מדינות חדשות על חשבון האימפריה העותמנית; התפרקות
האימפריה האוסטרו־הונגרית.
השינויים שהיא יצרה בחברה האירופית בתקופה זו:
— מסגרת זהות חדשה שהעדיפה נאמנות לאומית על פני זהות מעמדית ,דתית או אזורית.
— מסגרות חברתיות חדשות כמו :אגודות לאומיות ,תנועות נוער.
— במדינות הלאום החדשות נוצרו מסגרות לגיבוש הזהות והנאמנות הלאומית ,כמו מערכות חינוך ממלכתיות.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;201 ,41-39 ,36 ,9לילך  ,1עמ'  ;64 ,51 ,44מט"ח  ,1עמ'  ;38-35רכס  ,1עמ' ;42 ,38-37 ,34
שזר  ,1עמ' .36 ,30 ,27 ,22 ,9-8
 .16תפקידים של מוסדות שהקימה התנועה ציונית:
— ההסתדרות הציונית:
מסגרת כלל־עולמית ובה פדרציות של ארגונים ציונים מקומיים מארצות שונות.
— הקונגרס הציוני:
גוף מחוקק; מוסד עליון הקובע את מדיניות ההסתדרות הציונית; קביעת התקציב; מחליט על מוסדות ובוחר את
מנהליהם.
— הוועד הפועל:
יישום ההחלטות של הקונגרס — אחראי לכל המגעים והפעולות השוטפות של ההסתדרות הציונית.
— אוצר התיישבות היהודים:
בנק שמשמש לאיסוף כספים ולמימון פעולות ההסתדרות הציונית.
— קרן קיימת לישראל:
גוף כלכלי הממונה על רכישת אדמות ופיתוח יישובים בארץ־ישראל.
— המשרד הארצישראלי:
סיוע לארגון וביצוע של תכניות התיישבות יהודית בארץ־ישראל; ייצוג ההסתדרות הציונית בארץ־ישראל.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;76-75לילך  ,1עמ'  ;149מט"ח  ,1עמ'  ;77-76רכס  ,1עמ'  ;117-116שזר  ,1עמ' .94-92

- 13 -

היסטוריה ,לימודי חובה ,חלק א ,חורף תשע"ד ,מס' 220 ,022115

 .17העמדה של מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם הראשונה:
מדיניות רשמית של ניטרליות.
מדוע החליטו לנקוט עמדה זו:
— בכל אחד מהצדדים הלוחמים היו אזרחים יהודים ולוחמים יהודים .תמיכה באחד הצדדים יכולה להביא לפגיעה
ביהודים המתגוררים במדינות הצד האחר.
— באותו שלב היה קשה לצפות את תוצאות המלחמה .תמיכה בצד שהיה עלול לנחול תבוסה יכולה הייתה לפגוע באינטרס
הציוני לאחר הלחימה.
— עמדה ניטרלית תאפשר שמירה על קשר עם יהודים בשני הצדדים הלוחמים.
— הדאגה לביטחון היישוב בארץ־ישראל תחת השלטון העותמני.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;174-173לילך  ,1עמ'  ;217מט"ח  ,1עמ'  ;132רכס  ,1עמ'  ;191שזר  ,1עמ' .172-171
 .18אינטרסים של בריטניה במתן הצהרת בלפור:
קשורים למלחמת העולם הראשונה:
— בריטניה רצתה לשלוט על ארץ־ישראל בגלל מיקומה האסטרטגי ,והניחה שהציונים יהיו בעלי הברית הנאמנים ביותר.
— בריטניה שאפה לזכות באהדה של יהודי רוסיה ,משום שהניחה שיש בכוחם להשפיע על השלטון ברוסיה שלא לפרוש
מהמלחמה.
— בריטניה רצתה לגייס את תמיכת יהודי ארצות־הברית ובכך להשפיע על ארצות־הברית להגביר את מעורבותה במלחמה.
אינם קשורים למלחמה:
— בריטניה רצתה להשתחרר מהתחייבויות קודמות ,כמו הסכם סייקס-פיקו.
— בריטניה רצתה להקדים את גרמניה במתן הצהרה פרו־ציונית.
בספרי הלימוד :היי סקול ,עמ'  ;193-191לילך  ,1עמ'  ;230מט"ח  ,1עמ'  ;139-136רכס  ,1עמ'  ;208-205שז"ר  ,1עמ' .179-177

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

