
 

 

 הערות:

 חלק.נתתי רק יות, כאן ש מגוון תשובות אפשרשימו לב! י -

 אשי פרקים ולאו דווקא תשובות מלאותררשמתי ב -

 קהילותיש רק בית שני, לא ערים ו -

 ן. ( לא עניתי עליהלדוגמה 13ן יותר מדי תשובות )שאלה שאלות שיש לה -

 חל.ט. -

 

 

 ש לעם הספרממדינת מקד

 

 1שאלה 

 

 סעיף א

: רומא שלחה רומאי בעל פרובינקיהשליטה ישירה באמצעות נציב רומאי.  – שלטון הרומאי הישירה -

 משרה גבוהה שישלוט במדינה. 

 סמכויות הנציבים -

 חוקק את החוקים כרצונו או לפי חוקי התורה או לפי חוקי רומא. ל תוימשפט סמכויות

 ות. הל את המיסים והכספים כרצונלנ תוכלכלי סמכויות

 התחייב לסייע לרומא במלחמותיה.ומשלו  צבאהחזיק סמכות צבאית: 

 סעיף ב

 :מאפייני שלטון הנציבים בקטע

 הציטוט המאפיין

 הצבא"ת הנוכרים נהנו מתמיכ..." בסכסוכים נוכריתהעדפת האוכלוסייה ה

 "... שילח בהם חיילים שהרגו רבים" ביהודיםפגיעה 

 "...בזזו את רכוש ההרוגים" ד וגדלשו

 "....אלבניוס... שחרר תמורת כופר...".  קבלת שוחד

 

 ?ים מהמאפיינים משפיעים על פרוץ המרד הגדולאיך שני

 איך השפיע המאפיין



 

 

העדפה זו הביאה למתח רב בין היהודים והנוכרים,  דים והעדפת הנוכריםמתח בין הנוכרים והיהו

היהודים האמינו כי העוינות ביניהם. ולהתגברות 

עדיף להם להפסיק לחיות תחת שלטון רומא, ולכן 

 .החליטו לצאת למרד

 

לקבוצות קיצוניות שקראו  הצטרפו האיכריםלכן,  שי העושק של הנציביםמע

הם ו היה להם מה להפסיד לא, מבחינתם. למרד

 ראו ברומאים אשמים במצב. 

 

 

 נאיתהחשמוהממלכה  – 2שאלה 

 

 אעיף ס

  –יתרונות ההתרחבות הטריטוריאלית 

השליטים החשמונאים חשו צורך להבטיח את גבולות המדינה. ככל  – הרחבת גבולות המדינה -

כך הם הבטיחו את שהגבולות יהיו רחוקים יותר ממרכז המדינה, כך יהיה קל יותר להגן על אזרחיה. 

 . ההגנה על הגבולות מפני אויבי הממלכה

 . השליטים הפגינו את כוחם באמצעות הכיבושים במטרה להרתיע את אויביהם מלתקוף –הרתעה  -

)=עבודת  , ולא רצו שתהיה עבודה זרהמדינה יהודיתהחשמונאים רצו שהמדינה שהקימו תהיה  -

ניסטי, ויצאו . לכן, הם רצו לשחרר את כל הישובים היהודים בא"י שהיו תחת השלטון ההלאלילים(

 . ותלכבוש ערים נוספ

, כלומר, לא היה מספיק שטח ראוי למגורים ולחלקאות לכל התושבים. צפיפות אוכלוסיןביהודה הייתה  -

 . להרחיב את גבולות המדינה כדי שיהיו מספיק שטחים חקלאיים לכולם לכן, היה צורך

  – קבות התרחבות זות שנוצרה בעבעיה אח

 , מה שגרם לקושי ביצירת מדינה עם רוב יהודי. גם הרבה נוכריםלממלכה הצטרפו  –מוגרפית עיה דב

 

 

 

 



 

 

 סעיף ב

 השינוי שחל ביחס של השליטים החשמונאים כלפי התרבות ההלניסטית

, למרות מאפיינים של התרבות ההלניסטיתלאמץ התחילו השנים המנהיגים החשמונאים  לאורך

 . התנגדו לה שבהתחלה הם

 דוגמאות: 

 נאי ויהודה אריסטובולוס אימצו שמות הלניסטיים. : יוחנן הורקנוס, אלכסנדר יהלניסטים שמות •

קבע את הניצחון : לדוגמה, יהודה המקבי הפיכת יום ניצחון צבאי ליום חגהלניסטיים כמו  מנהגים •

)חג חנוכה(, ואת יום הניצחון על המצביא הסלווקי ניקונור  על הסלווקים וטיהור המקדש כיום חג

 א כיום חג. כיום חג. שמעון קבע את יום כיבוש החקר

. לדוגמה, יהודה אריסטובולוס מינה את עצמו למלך בעל בסגנון הלניסטי חצר מלוכההקמת  •

נערכו משתאות, המלכים לקחו להם סמכויות בלתי מוגבלות וניהל חצר מלכות הלניסטית. 

 פילגשים, הם רצחו את מי שחשבו שלא נאמן להם. 

ויהודה  . לאלכסנדר ינאים ההלניסטיםמלכילידיהם בדומה ל ומשפט סמכויות חקיקהלקיחת  •

סמכויות מהסנהדרין  םלעצמ ולקח הם, לדוגמה, היו סמכויות שלטון בלתי מוגבלות. אריסטובולוס

 את כוחה.  מווצמצ

, שלומציון המלכה, דבר לאשתו. אלכסנדר ינאי, לדוגמה, הוריש את השלטון נשים בשלטוןשיתוף  •

 שלא היה נהוג ביהדות. 

מיומן שיעזור לכבוש שטחים רבים. בתחילה  החשמונאים הקימו צבא שכיר – הקמת צבא שכיר •

 היה הצבא החשמונאי צבא מתנדבים לאומי. 

 בות לשינוי זהסישתי 

 זו הייתה התרבות השלטת באיזור, והשליטים החשמונאים תרבות - ההלניסטיהשתלבות בעולם  -

 רצו להתקרב לשלטון הסלווקי והרומאי. 

אימוץ דרכי השלטון האופייניות לעולם ההלניסטי עזר להם לבסס את השלטון  – ביסוס השלטון -

 בחברה היהודית ביהודה: הם הרחיבו את סמכויותיהם, החלישו את מתנגדיהם והפכו למלכים. 



 

 

סטית יעזור להם להתקרב השליטים האמינו שאימוץ תרבות הלני – להגן על עצמאות הממלכה -

לשליטים הסלווקים, לתמרן בין הכוחות הפוליטים באיזור ולהשיג את תמיכתם במטרה לשמור על 

 עצמאות יהודה. 

 השליטים האמינו שהם יכולים לשלב בין נאמנות ליהדות ובין אימוץ מנהגים הלניסטיים.  – שילוב -

 

 מקדש לעם הספרמעם  – 3שאלה 

 

 עיף אס

 ד בשלושה תחומיםתוצאות המר

 הרס דמוגרפי

בירושלים  ממלחמת האחים, חלק כתוצאה הרומאים ע"ינהרגו . חלק בנפש רבותבדות לאהמרד גרם  •

 . הרוגים מיליון ומאה אלףהיו כשהוטל על הערים.  מהרעב והמצורוחלק מתו כתוצאה 

 .כגלדיאטוריםוחלקם נשלחו לרומא לשמש  יםדכעב, נמכרו לעבודות כפייה במכרותנשלחו  השבויים •

ולאחר המרד נשארו  האוכלוסייה היהודיתאת  גירשו()הגלו הרומאים לא  .ברחו מהארץחלק מהיהודים  •

 היהודים רוב בעיקר באזורים שנחשבו אזורים יהודיים. 

 

 הרס כלכלי

ולא היה  ננטשו מהשדותלמאבק וחלק  הגברים גויסו. הקפיאו חלק מהפעילות הכלכלית המרד שנות •

 מי שיעבד אותם. 

הרסו בתים, גדעו יערות, הפקיעו אדמות של היהודים,  שרפו את שדותיהם: הרומאים ענישה כלכלית •

 .לצרכיו הפרטיים של הקיסר ולצרכי הצבא הרומי

 .)=עבדים( לאריסיםהאדמות שהופקעו הפכו  בעלי •

אספקה לצבא וחויבו לתת  סלילת דרכיםעבור השלטון הרומי, כמו  בעבודות שירותחויבו  היהודים  •

 . הרומאי

 שתי הדרכמותמס מס צבאי למימון הוצאות הצבא, , מס קרקע, מס גולגולתעל היהודים:  המסיםהוטלו  •

. המס נועד לאחזקת "מס היהודים"ועל כן כונה גם  ימפריהעל כל היהודים בשטחי האשהטיל הקיסר 

  . מקדש יופיטר ברומא

 



 

 

 סדות הדתייםהרס המו –משבר דתי 

. את ירושלים ה הבסיס לחיים הלאומיים והדתיים של העם היהודיירושלים היית  -ירושלים  •

החליפה העיר יבנה. ביבנה פעל המרכז היהודי החדש באישור רומי, בראשותו של רבי יוחנן בן 

 זכאי. הוא הקים ביבנה בית דין ובית מדרש שתפסו בהדרגה את מקומה של ירושלים.

. הייתה זו הסמכות הדתית והמשפטית חברים 71 הסנהדרין היה בית הדין העליון ובו – הסנהדרין •

העליונה, והרס מוסד זה סימל את סיום האוטונומיה )=עצמאות( המשפטית של העם היהודי. 

סמכותו של המוסד בא מקרבתו לבית המקדש ועבודתו וברגע שנחרב בית המקדש נחרבה גם 

 סמכותו. 

מית של העם והיו בידיה סמכויות לאו -היא סימלה את האוטונומיה הדתית  -הכהונה הגדולה •

 . דתיתמנהיגות הה חוסלהלמעשה, רבות. הכהן הגדול נחשב כראש האומה. 

לא ניתן היה לאחר החורבן בית המקדש, המרכז הדתי והלאומי של העם, נחרב.   -בית המקדש  •

עד לחורבן  כיחורבן בית המקדש היה המכה הגדולה ביותר . לקיים חלק מהמצוות והמנהגים

שנים שימש בית המקדש כמרכז הדתי, המשפטי והלאומי של הציבור היהודי בארץ  600 -משך כוב

 ישראל ובגולה.

 משבר חברתי

איבדו את מעמדם. החורבן העלה את מעמדם  האצולהוהכהונה : חיסול מעמדות ההנהגה המסורתיים •

 שמקור עוצמתם היה לימוד התורה וקרבתם לעם הפשוט.  הפרושיםשל 

 לבסוף חוסלו או התאבדו. : הקנאים ותומכיהם ברחו מירושלים וחיסול הקנאים •

: המקדש שימש כגורם מאחד לעם היהודי היושב ביהודה ובתפוצות. חורבנו איים פגיעה באחדות העם •

 לבטל אחדות זו ולהרחיק את יהודי התפוצות מארץ ישראל. 

 

 ל העצמאות המדיניתחיסו –משבר לאומי 

מונה נציב הכפוף ישירות בנוסף, . י קבועבאלגיון צרומא ארגנה מחדש את שלטונה ביהודה והציבה בה  •

 על האוכלוסייה היהודית.יותר במטרה לפקח  לקיסר

 השלטון. ולא היה מי שייצג אותם בפנימשרת הכהן הגדול בוטלה  •

 הערים הנוכריות זכו להקלות מצד השלטון. •

יות בעלי זכו נתינים זריםחוסלה האוטונומיה המשפטית של היהודים ומעמדם הפך למעמד של  •

 משפטיות נחותות.

 

 



 

 

 לאומיות יהודית וציונות

 

 גיםהלאומיות מאפיינים ומנהיהתנועות  – 10שאלה 

 

 סעיף א

 , היסטוריהסמלים לאומיים: טריטוריה, המאפיינים המלכדים את בני הלאוםבגלויה: 

שבה הוא נוצר, בה  המולדתשואף להקים את מדינתו. זוהי  הלאוםשבה  טריטוריהההטריטוריה:  -

לאום לש יש את הקשר הרגשי הביעמ "מולדת."מילה ה ושם נוצרה זהותו. התרחשה ההיסטוריה

הארץ שאליה הלאום מרגיש שייך והוא מרגיש  ארץ האבות"," או "ארץ האם" זוהילאותה טריטוריה. 

הוא מרגיש בבית, על אדמתה  בטריטוריה זו הוא קשור אליה כמו ילד שקשור להוריו, שהיא שייכת לו,

הטריטוריה היא ה"דבק" המחבר את התושבים  ו ובאדמתה נקברו אבותיו. הוא נלחם על עצמאות

ימים, הרים, ) תפיזי. כולם יוצאים להגנת ארצם בעת הצורך. המולדת היא לא רק השונים של העם

של אהבה וגאווה, קשר לדורות הקודמים, רגשי המולדת היא נכס  ( אלאנהרות, יערות, כפרים וערים

  להיסטוריה ולמייסדים.

כדי לגבש את הזהות הלאומית  העממיתבמורשת התרבותית  משתמשתהלאומיות : סטוריהתרבות והי -

 מטרה(. המנגינות, ריקודי עם, תלבושות מסורתיות, אגדות, מנהגים וגיבורים מיתולוגייםב) של העם

זהות וליצור )ערכים של גבורה, צדק, מוסריות והקשר למולדת(  לחנך את העם לערכי הלאום היא

היסטורית המשותפת לבני הלאום מאז ומעולם. ההקרבה של הגיבורים במיתוסים  לאומית

 ההיסטוריים דומה להקרבה של בני הלאום בעידן הנוכחי.

מעצבים את הזהות הלאומית, מלכדים את הלאום, מחנכים את הדורות הבאים ומעבירים את כל אלה 

 המורשת לבאים אחריהם. 

 

 סעיף ב

 אפייני מנהיגי התנועות הלאומיותמ

מנהיגים מדיניים, . היו אלה לפעולה לגייס את העםהצליחו ש כריזמטייםכל התנועות הלאומיות מנהיגים ל

מבוססת על ה. הם היו סופרים, משוררים, עיתונאים וגנרלים שיצרו תודעה לאומית צבאיים ורוחניים

היו . יצרו את גאווה לאומיתהיסודות המשותפים של העם )עבר משותף, תרבות וכו'(. מנהיגים אלו אף 

 . לשנות את המציאות שהם יכוליםינו . הם האמומודרניים, עירוניים מנהיגים חילוניים

 

 



 

 

 די ביטוי אצל הרצלאיך זה בא לי

 למד בבתי ספר כלליים –חילוני  -

 בעירגדל  – עירוני -

 תנועה לאומיתהצליח להקים  -כריזמטי -

 

 צמיחת הלאומיות והשינויים שיצרה: 11שאלה 

 סעיף א

 גורמים דומים

ההשכלה בהשפעת תנועת  גםהתנועה הציונית, בדומה לתנועות לאומיות אחרות באירופה, התפתחה  -

שיתוף ההמונים בשלטון  העמדת האדם במרכז וזכותו לבחור את צורת השלטון שלו.ה: והדמוקרטיזצי

 .בקרב עמי אירופה וגם בעם היהודימאפשר את התעוררות הלאומית גם 

-במעבר לעיר עברו היהודים והעמים השונים תהליך של חילון ושבירת המסגרת הדתית: החילוןו העיור -

 תרבותית מלכדת, וזו הייתה הלאומיות. -מסורתית וחיפשו מסגרת חברתית

פיתוחים טכנולוגיים כגון רכבות, דפוס ואמצעי תקשורת. כשהרצל  :תיעושהמודרניזציה וה תהליכי -

ו חפתתשה כפימפרסם את רעיונותיו בספרים ועיתונים, הם מגיעים עד לעיירות הקטנות ברוסיה, 

 ומיות בעמים אחרים בדרכים דומות. רעיונות הלא

 מים שוניםרגו

 טישמיותאנ -

 אכזבה מהאמנסיפציה -

 

 סעיף ב

 ת אירופהשינויים שיצרה הלאומיות במפ

הקיסרות הרוסית, הקיסרות אימפריות:  4קיימות  1815במפה המדינית של   -  נפילת אימפריות .1

, 1920לעומת זאת, במפה המדינית של הונגרית, האימפריה העות'מנית וממלכת פרוסיה. -האוסטרו

 אימפריות אלו כבר לא קיימות. הן איבדו את כוחן ומעמדן, ולכן איבדו גם חלק מהשטחים שהיו בשליטתן. 

שונה, קמו מדינות חדשות של לאומים שנשלטו קודם לאחר מלחמת העולם הרא  -  הקמת מדינות חדשות

 לכן ע"י האימפריות שהתפרקו

 



 

 

 יונית שינויים שיצרה התנועה הצ

 הקמת גושי התיישבות חדשים בארץ -

 הקמת יישובים מחוץ לחומות -

 

 1מדיניות השלטון העות'מני בא"י במלח"ע ה הציונית והתנוע – 12שאלה 

 אסעיף 

 להתלבטותהסיבות 

 הצח במלחמלא ידוע מי ינ -

 ששולטת על א"יהאימפריה העות'מנית את כנגד אי אפשר לצ -

 ניההעמדה שנקטו: תמיכה בבריט

 מדוע יש לתמוך בבריטניה? 

ולעולם לא יתמוך בו.  למפעל הציוני השלטון העותמני עויןהם טענו כי  -תמיכת בריטניה בציונות  .א

. בריטניה תומכת ברעיון הציוני כן, רק ניצחון של מדינות ההסכמה עשוי להיות לטובת היהודיםל

 )הציעה את אוגנדה( ולכן יש סיכוי שתעזור ליהודים להקים מדינה. 

המעצמה , שהייתה הזדמנות להעביר את ארץ ישראל לחסות בריטניהמלחמה זו ה - מעצמה גדולה .ב

שרותה לעזור לעם היהודי להגשים את שאיפתו: הקמת מדינה ביותר בתקופה ושהיה באפ הגדולה

 . יהודית בא"י

עם התקדמות המלחמה, היה סיכוי גדול יותר שבריטניה  -סיכוייה של בריטניה לנצח במלחמה  .ג

 . תכבוש את א"י ולכן הלכו והתרבו הקולות שרוצים להדק את הקשר עם בריטניה

 סעיף ב

והמלחמה הייתה יקרה האימפריה העות'מנית לא הייתה מפותחת מבחינה כלכלית,  – ייעד כלכל .1

 רתום את היישוב היהודי בארץ למאמץ הכלכלי. רצה ל. ג'מאל פחה מאוד

 : גביית מיסים, עבודות כפייה, החרמת רכוש, החרמת יבול חקלאי. הצעדים

היהודי כלפי השלטונות העות'מנים.  היישוב לא בטח בנאמנותג'מאל פחה  – דיכוי לאומיות יהודית .2

, ולכן השליט בארץ משטר טרור לנתק את א"י מהאימפריה הרוצההוא ראה בתנועה הציונית תנועה 

למנוע כל ניסיון יהודי לשיתוף פעולה עם הצבא . מטרתו הייתה ולעצור כל ביטוי של ציונותלדכא  כדי

 . י ששאף לכבוש את הארץ הבריט

 בסמלים לאומיים, גירוש ההנהגה הציונית, פירוק היישוב מנשק.  : איסור שימושהצעדים



 

 

מרבית בני היישוב היהודי בארץ ישראל הגיעו ממזרח  – (בוגדים ומלשינים)= דיכוי "גייס חמישי" .3

אירופה, בעיקר מרוסיה. מכיוון שהאימפריה העות'מנית נלחמה נגד רוסיה במלחמה זו, השלטון 

 שהוא גייס חמישי, כלומר, יפעל למען ניצחון רוסיה ומדינות ההסכמה. העות'מני חשד ביישוב היהודי 

 ת'מנות, גירוש היהודים מתל אביב. תע: חובת הההצעדים

 

 הינדמבונים  –פרק שלישי 

 

 הויכוח על הכרזת המדינה: 14ה שאל

 

 סעיף א

 אות ערב: פלישת צבמדינההלפי הקטע: הסיכון בהכרזת 

 אות:דוגמ

 חסרים נשק ומשוריינים -

 כלי טיס. יש להם יותר  -

 כמות חיילים -

 תרונות של היהודיםהי לפי הקטע:

 ל גבוהראמו -

 יכולות טקטיות ותכנון קרבות -

 בסעיף 

 ובותיש יותר מדי אפשרויות לתש

 

 דרצוף וצמומאבק : 51שאלה 

 

 סעיף א

 תוף הפעולההגורמים לשי

  מבריטניהאכזבה  .א

 בבריטניה הלייבור ממשלת של ציונית האנטי מדיניותה .ב



 

 

 השואהלקחי  .ג

 העקורים ובעיית השואה .ד

היא הדרך היחידה, גם התנועה הציונית צריכה לקדם את מטרותיה  אלימותולם בו הייתה תחושה כי בע .ה

 תוך שימוש באלימות. היישוב היהודי צבר בטחון במהלך המלחמה והפך נחוש יותר. 

 

 הגורמים לפירוק תנועת המרי העברי

 "תוצאות "השבת השחורה .1

 פיצוץ מלון "המלך דוד" .2

  מתח בין ההגנה, האצ"ל והלח"י .3

 

 סעיף ב

 שאלת עמדה, לא עניתי עליה

 ית הפליטיםעיבסכמי שביתת הנשק ו: ה16שאלה 

 סעיף א

 מניעי ישראל לחתימת הסכמי שביתת הנשק

 . הישגים בשדה הקרב .1

 השקעה במדינה הצעירה:  .2

 : קליטת עלייה .3

 : עייפות בשדה הקרב .4

   מחויבות ישראל לאו"ם: .5

  הסכמים כשלב בדרך להסכמי שלוםה .6

 

 ההסכמיםמניעי מדינות ערב לחתום על 

 הישגי ישראל בשדה הקרב .1

 משבר כלכלי:  .2

  שיקום הצבא כהכנה לסבב לחימה נוסף: .3

  טיפול בפליטים הפלסטינים: .4

 : ת על מדינות ערבלחץ של המעצמו .5

 

 



 

 

 סעיף ב

 רות בעיית הפליטים:הגורמים להיווצ

 קריסת החברה הפלסטינית

ברחו מהארץ  המשפחות העשירות ומנהיגי הפלשתיניםבתחילת המלחמה  – תעזיבת ההנהגה הפלסטיני. 1

של בריחה המונית מסיבות כלכליות. לכן, לא היה מי שידאג לאוכלוסייה ויוביל אותה במאבק. החלה 

 ינים. סטפל

את בתיהם  קראו לערביי הארץ לעזובמדינות ערב  – לחץ מצד מדינות ערב על התושבים הפלשתינים. 2

. אז, הם יוכלו לחזור שישראל תפסיד במלחמה, עד לתקופה קצרהורכושם. הם הבטיחו כי יהיה זה 

 לבתיהם, ולקבל גם את רכוש היהודים. 

יותר הישגים בשדה הקרב, כך הייתה בריחה ככל שלצה"ל היו – הישגים צבאיים של ישראל בשדה הקרב. 3

 של התושבים.  יותר גדולה

 הפחד מהכוחות היהודיים דחף את הערבים לעזוב. היו –בריחה מפחד . 4

  – גירוש התושבים ע"י כוחות צה"ל. 5

"זכות השיבה" היא חזרתם של הפליטים לבתיהם ברחבי מדינת  – התנגדות ישראל ל"זכות השיבה". 6

  ממספר סיבות: עדיין מסרבת לתת לפליטים לחזור ישראל. מדינת ישראל 

 

 חרות במדינת ישראלסוגיות נב –פרק רביעי 

 

 היתוך לרב תרבותיותמכור  – 17שאלה 

 

 סעיף א

 כור היתוך

יתאימו עצמם  העולים, לפיה בשנים הראשונותלמדיניות ממשלת ישראל הביטוי "כור היתוך" מתייחס 

אותה קבע היישוב הוותיק: ציונות, חלוציות, אהבת הארץ. את תרבות זו  ית"הצבר" הישראלית לאומה

 . צריך ללמד את העולים החדשים מהארצות השונות

 

 



 

 

 רב תרבותיות

לפי תפיסה זו יש צורך בחברה מגוונת,  תרבותי.-תפיסה המאמינה בפלורליזם )=ריבוי( חברתיזוהי 

מקום לכל התרבויות בתוך הזהות יש לכל קבוצת עולים יש תרבות משלה. המכילה הרבה תרבויות. 

 שראלית. לפי תפיסה זו יש שיוויון בין כל התרבויות, וכל תרבות תורמת לחברה הי. הישראלית

לתרבות שמעמידה הערכים הלאומיים המשותפים, ומתרבות שמעמידה במרכז את האומה  מעבר זהו

 )=ריבוי( תרבותי. ז את הפרט ומבטאת פלורליזם במרכ

 

 סעיף ב

 ן מדרג תרבותית., כל התרבויות שוות, אישיוויון תרבותיתיות בקטע: הגורם לאימוץ רב תרבו

 גורם על פי מה שלמדתי: 

 גישות חדשות שהתפתחו בעולם -

 התפתחות אמצעי התקשורת -

 ומלחמת יום הכיפורים הימיםששת ת מלחמת והשפע -

 אכזבה ממדיניות כור ההיתוך -

 הטמעות בחברה בדורות הבאים -

 פוליטי בשלטוןמהפך  -

 גידול במגוון התרבותי -

 תיות:שני ביטויים של תפיסת הרב תרבו

 גותגיגות, מוזיקה, מפלחעל פי הקטע: 

 עלייה. הבמדיניות קליטת שינוי  מגוון תכנים בחינוך,על פי מה שלמדתי: 

 

 ולוניזציה: דה ק19שאלה 

 

 סעיף א

 גורמים אידיאולוגים

 : התפתחות רעיון הלאומיות .1

  התנגדות אידיאולוגית לקולוניאליזם בשתי מעצמות העל .2

 . קולוניאליסטית-אידיאולוגיה פוסט .3



 

 

 

 גורמים כלכליים

 2מלח"ע כלי לאחר משבר כל .1

 : ירידה ברווחיות המושבות .2

 

 גורמים פוליטיים

 "והשפעת "המלחמה הקרה 2עליית מעצמות חדשות לאחר מלח"ע  .1

  : המאבק של התנועות הלאומיות .2

 : תפקידו של האו"ם .3

 : 1945ב  "ליגה הערבית"הקמת ה .4

  :מלחמות העולם תוצאות .5

 

 סעיף ב

 ת ישראלגלויות של מדינל המדיניות חיסו -

 הקמת מדינת ישראל -

 מלחמת העצמאות -

 

 וקליטהעלייה  – 20שאלה 

 

 סעיף א

גדולה של  ל כךכמות כואי אפשר להעלות  אפשרויות קליטה מועטותיש למדינה : לייםקשיים כלכ -

 על מנת םזמן לשקם אותו משאביםים דרושנפגעו תשתיות רבות ש מלחמת העצמאותבבנוסף,  עולים.

צעירה, בשלבי היערכות ובנייה, לאחר מלחמה קשה מדינה  מדינת ישראל הייתה. לקלוט עליה המונית

. לכן העלו רק את , והייתה צריכה להשתקם טרם קליטת העלייהבקשיים כלכלייםנתונה והיא הייתה 

 מי שהיה בסיכון. 

ה יבעלת בסיס יציב. עלי ותית ויצרניתחברה איכליצור  ישראל רצו: אזרחי הישראלית עיצוב החברה -

נגד לאזרחי ישראל היו דעות קדומות בנוסף, תרבותית. -המדינה מבחינה חברתיתתשנה את המונית 

וחשבו שצריך לחנך אותם , "ערבית", כבעלי תרבות נחותה. הם תפסו אותם יהודי ארצות האסלאם

 מחדש. 

 

 סעיף ב

)=יישובי  מפני האוייבים שמרו על הגבולותו קבעו את גבולות מדינת ישראלהם ום ההתיישבות: בתח -

 .שרשרת הביטחון(

 פיתוח החקלאות והכלכלה -



 

 

 שמירה על רוב יהודי -

 מעבר מכור היתוך לרב תרבותיות -

 מימוש החזון של התנועה הציונית -

 ינהדהצבאי של המלת כוחה הגד -

 מגוון תרבויות ומנהגים -

 פוליטיתשינוי המפה ה -


