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 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................................ שאלות חזרה: הצהרת בלפור 1.10.1
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שגיאה!  ............. שאלות חזרה :נקודות דימיון ושוני בין הציונות ללאומיות באירופה 1.11.1
 הסימניה אינה מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ...... לאומיות )כללית ויהודית מעורבות( –אלות חזרה ש 1.12
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 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ..... שאלות חזרה : הגורמים לעליית הנאצים לשלטון 2.2.1

. המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם )מדיניות הפנים, התבססות הנאצים בשלטון 2.3
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ......................................................................(1933-1939
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( 1941לם השנייה עד מבצע ברברוסה )יוני . מלחמת העולם השנייה: ראשית מלחמת העו2.6
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 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................................................................ . יהודי פולין2.8
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 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ......................................ה: יהודי פוליןשאלות חזר 2.8.4

שגיאה!  . 1945עד לכניעת גרמניה ויפן בשנת  1941המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ  2.9
 הסימניה אינה מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .......................... הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות 2.9.1

שגיאה!  .......... המועצות-הקשר בין תחילת ההרג ההמוני של היהודים למלחמה בברית 2.9.2
 הסימניה אינה מוגדרת.

 .שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת ....... שאלות חזרה: הפלישה לברה"מ והפתרון הסופי 2.9.3

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............................. בביצוע הפיתרון הסופי השלבים 2.9.4

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ......................................................... ועידת ואנזה 2.9.5

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............... י"ופמן ביצוע "הפתרון הסהיודנראטים בז 2.9.6

שגיאה! הסימניה אינה  ........... . דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי2.9.7
 מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............. יהודי צפון אפריקה בתקופת הכיבוש הנאצי 2.9.8

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............. ס האוכלוסייה בארצות הכיבוששאלות חזרה: יח

שגיאה! הסימניה ..... המפנה במלחמת העולם השנייה והאצת ביצוע "הפתרון הסופי" 2.9.11
 אינה מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............ סיום המלחמה והעם היהודי לאחר השואה 2.9.12

שגיאה! הסימניה אינה  .......... 1945-1949מאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים . ה3
 מוגדרת.

יה אינה שגיאה! הסימנ ....... 1945-1948. מאבק צמוד ומאבק רצוף  /  מחלוקות פוליטיות  3.1
 מוגדרת.

הגורמים שהובילו את התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל למאבק על הקמת  3.1.1
שגיאה! הסימניה אינה  ........... ת נגד בריטניה/  הגורמים לשינוי המדיניו 1945-1947מדינה 

 מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............................................ "תנועת המרי העברי" 3.1.2

"מאבק צמוד" מול "מאבק רצוף" )עמדת  -הויכוח ביישוב סביב דרך המאבק בבריטים 3.1.3
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................................. המאורגן וארגוני הפורשים(היישוב 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. מאבק היישוב היהודי במנדט הבריטי –שאלות חזרה  3.1.4

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............................... ישראל לאו"ם-העברת שאלת ארץ.  3.2

שגיאה! הסימניה אינה  .... הסיבות להעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם על ידי בריטניה 3.2.1
 מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .......................... ועדת אונסקו"פ -המערכה באו"ם  3.2.2

שגיאה! הסימניה אינה  ...... "תכנית החלוקה" של האו"ם 1947החלטת כ"ט בנובמבר  3.2.3
 מוגדרת.

 ת.שגיאה! הסימניה אינה מוגדר ...................................................... . מלחמת העצמאות3.3

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .................................... מאפייני מלחמת העצמאות 3.3.1

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ......................................... שלבי מלחמת העצמאות 3.3.2

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................................................. תוצאות המלחמה 3.3.3
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 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................ קסים במלחמת העצמאותהדרוזים והצ'ר 3.3.4

שגיאה! הסימניה ...... הגורמים שהביאו לניצחון של מדינת ישראל במלחמת העצמאות 3.3.5
 אינה מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............ . ההכרזה על הקמת מדינת ישראל והקמת צה"ל 3.4

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ..................................... ופירוק המחתרותהקמת צה"ל  3.5

שגיאה! הסימניה ...... הסכמי שביתת הנשק והבעיות הבלתי פתורות של מלחמת העצמאות 3.6
 אינה מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................ הבעיות הבלתי פתורות של מלחמת העצמאות 3.7

 ניה אינה מוגדרת.שגיאה! הסימ ........................................... מדינת ישראל במזרח התיכון4
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............................................... קולוניזציה-תהליך הדה 4.1

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .......................... הגורמים לתהליך הדה קולוניזציה 4.1.1

שגיאה! הסימניה ...... קולוניזציה במזרח התיכון ובצפון אפריקה-מאפייני תהליך הדה 4.1.2
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה אינה  .......... . השפעת גורמים שונים על גורל היהודים בארצות האסלאם4.2
 מוגדרת.

שגיאה! הסימניה  מעמדם ומצבם של יהודי ארצות האסלאם ערב הקמת מדינת ישראל 4.2.1
 אינה מוגדרת.

שגיאה!  ......... הגורמים השונים שהשפיעו על גורל היהודים החל מסוף שנות הארבעים 4.2.2
 הסימניה אינה מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ..................................................... מדינה מדגימה 5.2.3

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .................................................. ימיםמת ששת ה. מלח4.3

 רת.שגיאה! הסימניה אינה מוגד ................................................ הגורמים למלחמה 4.3.1

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................................................... מהלך המלחמה  4.3.2

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................................... הסיבות / הגורמים לניצחון  4.3.3

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ....................... יצחון הצבאיתרומתו של אלי כהן לנ 4.3.4

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................................................. תוצאות המלחמה 4.3.5

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ........... השפעות מלחמת ששת הימים על הפלסטינים 4.3.6

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ........................... השפעות המלחמה על מדינות ערב 4.3.7

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................................................ ים. מלחמת יום הכיפור4.3

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............................ הגורמים למלחמת יום הכיפורים 4.3.1

 הסימניה אינה מוגדרת.שגיאה!  .................... הנסיבות לפרוץ מלחמת יום הכיפורים 4.3.2

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ...................................................... מהלך הקרבות 4.3.3

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .............................. תוצאות מלחמת יום הכיפורים  4.3.4

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .... השפעות המלחמה על מדינת ישראל ומדינות ערב  4.3.5

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ...............................60-וה  50 -. עלייה וקליטה בשנות ה4.4

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................ ארצות מוצאם של העולים וממדי העלייה 4.4.1

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ..................................... הסיבות / הגורמים לעלייה 4.4.2
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 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .................................................... מאפייני העלייה 4.4.3

שגיאה! הסימניה ....... השיקולים שהשפיעו על מדיניות מדינת ישראל בקליטת העלייה 4.4.4
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה אינה  ..הקשיים וההתמודדות של הנהגת המדינה עם קליטת העלייה 4.4.5
 מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .............................. תרומת העלייה למדינת ישראל  4.4.6

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............................................. מהומות ואדי סאליב 4.4.7

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................ . המעבר מ"כור ההיתוך" לחברה רב תרבותית4.5

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ............................................... תפיסת כור ההיתוך 4.5.1

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .......................................... תרבותיות-תפיסת הרב 4.5.2

שגיאה! הסימניה אינה  .. 20-. התמורות )=שינויים( בעיצוב זיכרון השואה עד סוף המאה ה4.5
 מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ................... 60וה  50-עיצוב זיכרון השואה בשנות ה 4.5.1

שגיאה!  ..... השפעות מלחמות ישראל ופיגועי הטרור על יחס החברה הישראלית לשואה 4.5.2
 הסימניה אינה מוגדרת.



 

 

 

 

7 

 (70%ה )מבנה הבחינה בהיסטורי
  עותשלוש ש: שך הבחינהמ .א

 : בשאלון ארבעה פרקים. הערכהה תחפמבנה השאלון ומ .ב

 

 . אחת מכל פרק: שאלה שאלות ארבע לעליך לענות ע

 שאלות.  3 בכל פרק יש

 

 ראל ובעמים. : הלאומיות בישפרק א'

 ספר פתוח. פרק  –: מלחמת העולם השנייה והשואה פרק ב'

 דינהעל הקמת המק המאב –בונים מדינה  פרק ג':

 דות מדינת ישראל. ולמתסוגיות  –: בונים מדינה פרק ד'

 

 . י סעיפיםבכל שאלה יש שנ

  סעיפים. 3ים להופיע בפרק של הלאומיות יכול

 

 . 1,3,4מהפרקים  1ת מקור על שאלחובה לענות לפחות 

 

 

ות, , בלי העריות ושואהטוטליטרספר לימוד מאושר בנושא : חומר עזר מותר בשימוש .ג

 רים. סימונים ובלי מרקו בלי

 .דקות 06-כשני  דקות;  פרק 40-כ ביעי, שלישי ור: פרק ראשוןוקת הזמןהמלצה לחל .ד

 

 

ן, ומפרק ראש אחתשאלות: שאלה  שלושיענו על  בחן מותאםשאושר להם מ: תלמידים שים לב

 שי או מפרק רביעי. ימפרק של אחתמפרק שני ועל שאלה  אחתשאלה 

 ה מקור. ר בשאלה שיש באין חובה לבחו
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 הבחירה במבחן
וא רוצה ללמד. לכן, טוריה מאפשרת למורה לבחור נושאים אותם המודים בהיסתוכנית הלי

בורך, ואם יש שאלות על נושאים לא מוכרים לא בכלל לא רלוונטיים עחלקים גדולים במבחן 

 צריך להילחץ. 

 

 השאלות על החומר שלמדתם: רק את בחרו

 מלחמת יום הכיפורים.  או ימיםמלחמת ששת ה .1

 כרון השואה. יתמורות בעיצוב ז אוב תרבותיות המעבר מכור היתוך לר .2

 יוון.  אופולין  או ניהרמג או איטליה או מדינה מדגימה בלאומיות כללית: .3

 

 בחן עם ספר פתוח? מה חשוב לדעת על מ 
 קורותציוני מ

 

בדרך ם, את המקור שנבחר על ידיכ כשאתם עונים על התשובה בבגרות, אתם צריכים לציין

 הבאה: 

 , עמודצאה, שנהודגש(, הושם הספר )משם הכותב, 

 

 גמה: לדו

 1 עמוד,  2014, סקול היי, ושואה מלחמה, נאציזם, משעול יגאל

 

 

 זהות מקורות בספר הלימודל
 

 עי המקור. סמן את קטבכל ספר לימוד יש דרך אחרת ל

 ספר לימוד, עדות היסטורית, ניתוח של האירוע. ך ור הוא ציטוט שמביאים מתוקטע מק

 

 ביניהם ובין הטקסט הרגיל. דיל להבאלו ום חייבים לזכות את הקטעים התא
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 בחןמ למידה נכונה ל

ר מאליו? אז זהו, שהרוב לא עושים זאת. ונשמע בר - בדקו שיש לכם את כל החומר למבחן •

רים בבית? יש חומר שלא פלכם את הסאו שחלק חסר? יש  החומרקו האם יש לכם את כל דב

 לסדר את החומר! דם כל צריך ם לכתוב? קוהספקת

יום. השתדלו  דו כלם תלמתחלקו את החומר שיש ללמוד לתת נושאים או - תכננו את הזמן •

 ישאר זמן לחזרות ולשאלות. יהמבחן, כדי ש ילפנ לסיים את החומר יום

פתרו יותר ליישם את החומר:  חשוב עוד : לקרוא סיכומים והסברים זה חשוב, אבלתרגול •

 . חזרה שאלותמבחנים 

ת רקר אמחשוב לסדר אותו כך שיהיה לכם נוח לקרוא: ל, לכן, הרבה חומר יש: ארגון החומר •

רשימי זרימה, משחקי מילים, סיפורים כדי תמן, סט, לעשות טבלאות השוואה, צירי זהטק

 לזכור פרטים טוב יותר, אסוציאציות. 

לכם קל יותר לזכור אותו.  ככל שתבינו את החומר טוב יותר כך יהיה - ןאלא להבילא לשנן  •

והתהליך. זה מאוד עיון את הר הם הגיוניים )כן, גם היסטוריה(, וצריך להביןרוב המקצועות 

 מקל על הלמידה. 

התיישבתם ללמוד? מדהים! את הטלפון הנייד שימו בסלון, סגרו את הפייסבוק  - הפרעות יבל •

הפסקות, רק החליטו עליהן  יזיה ברקע ולמדו! ברור שאפשר לקחתוהטלו תשב, כבו אבמח

 ל פרק זמן מסוים או אחרי כל נושא(. מראש )כ

לו הנושאים שהכי אכנראה  -לימד הכי הרבה שיעורים  מורהים שההנושאמהתחילו ללמוד  •

 בה. חשובים עבורו. חשבו אם הוא אמר לזכור משפט מפתח בעל פה או נוסחה חשו
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 ים למבחן? ניגש איך

! יש לכם הרבה בחירה המבחן! מההתחלה עד הסוףקודם כל, קוראים את כ ל  •

 ת עבורכן. לכן:טובו ו הכייבמבחן, ואתם צריכים לבחור את השאלות שיה

שחייבים לענות עליהם )משני פרקים שונים(. ודאו  קורמבוחרים את שני קטעי ה .א

 תם בוחרים בו. אטין לפני שכי הנושא של המקור ברור לכם לחלו

 שאתם רוצים לענות עליהם.  תמסמנים את השאלות הנוספו .ב

פרק,  לבחור מכל שצריך בודקים שמה שבחרתם תואם את כמות השאלות .ג

 שאלות.  5יש  כושסה"

 

 שאים שלא למדתם מאחר שהמורה או המיקוד בחרו את הנושאים עבורכם. ו: בבחינה יש נהערה* 

על פי  לכם בחירההיכן יש  , שימו לב להנחיות הבחינה וראוןי יום המבחלכן, בבית, עוד לפנ

 המבחנים לדוגמה המצורפים.  

 

 . אתם רוצים לדבר עליהן בתשובהדות ש( נקוסרושמים ליד כל השאלות שבחרתן )על הטופ •

את זה בהתחלה כי זה מוריד את הסיכוי שתשכחו משהו. גם אם תיזכרו אחרי אפשר  עושים

  יף נקודות.תמיד להוס

 

 :חלוקת זמנים למבחן •

 שאלות.  5עד החזרתו, לענות על  י מרגע קבלת הטופסיש לכם שעתיים וחצ

 . הקריאת המבחן כולו בהתחל –דקות  10

 כתיבת נקודות לתשובה –דקות  10

 דקות.  20כתיבת כל תשובה לא יותר מ  – 5דקות *  20

בין דף השאלות ודף  ממש להשוותלוודא שעניתם על כל הסעיפים שצריך ) –דקות  10

 התשובות( 
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 היסטוריה?על שאלה ב איך עונים
 ות. הבגר שאלות אחד הקשיים הגדולים יותר בהיסטוריה הוא לא הבנת החומר אלא הבנת

. למה? כי הן לא תמיד מוצגות בצורה שקל לנו להבין מה ולא תמיד קל לענות על השאלות האל

 ת שיש לשים אליהן לב. ובהן תת שאלרוצים מאיתנו. בנוסף, לרוב יש 

 

 שאלה לדוגמה: 

בר את הסיבות לעלייה הראשונה, והצג את המאפיינים של קבוצות העולים סה .א

 ק'(נ 10בעלייה זו. )

מם התמודדו אנשי העלייה יקשיים שע שלושההם מאפייני המושבה? הסבר  המ .ב

 נק'( 11הראשונה. )

 

 השלבים כדי לענות על שאלה בהיסטוריה:

 :  העלייה הראשונה(. השאלה )לדוגמה מה נושא בוכת .1

 השאלה לתת שאלות:את  חלקו .2

ת קבוצום של י. הצג את המאפיינ2. הסבר את הסיבות לעליה הראשונה. 1סעיף א': 

 ם. העולי

 וכתבו לעצמם מה צריך לעשות:  הסמנו במרקר את מילות השאל .3

 להסביר בקצרה.  – הצגלהרחיב בפירוט.  – הסברלדוגמה: 

 שלושהר. לדוגמה: הסבר בשאלה, הדגישו לכם אותה במרקשל דוגמאות  אם יש כמות .4

 קשיים שעימם התמודדו אנשי העלייה הראשונה. 

!( מילות !כם בנקודות )לא משפטים שלמים!רשמו ל חינה,דף הב בדף טיוטה, או על .5

 מפתח, דוגמאות ונתונים שתרצו להשתמש בתשובה. 

 . בת ציון, אוטואמנציפציהנגב, חיבסופות נה: לדוגמה: הסיבות לעלייה הראשו

 ות המפתח לפי הסדר שתרצו לרשום אותן בתשובה. את מילמספרו  .6

"למרוח" כדי  חות ולא יותר. לא צריךלא פ מכם, ושימו לב שאתם עונים על מה שביקש .7

 בל את כל הנקודות. קל

לת ישאלה ללא מהקפידו על מבנה התשובה: משפט או שניים לפתיחה )יכולה להיות גם ה .8

 השאלה(, גוף התשובה, משפט סיכום. 

אותה, ובדקו שעניתם על כל חלקי השאלה ורשמתם את  קראוכתיבת התשובה,  חרלא .9

 הייתה כזו(. )אם  נדרשתהכמות הפרטים 

 

 . 3כמה גורמים / סיבות / תוצאות יש לציין, תמיד יש לציין  םאם לא כותבי -  3חוק ה 
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 הערה:

ה שובתכם תהיים. ככל שתבה. הוא צריך לבדוק מאות מבחנוכתיבת התש חשבו על המורה בעת

ידו . הקפח טובומסודרת יותר, כך יהיה קל יותר לבדוק את המבחן, ואולי המורה יהיה במצב ר

 י השאלה, ואם אפשר אז מספור חלקי השאלה. קעל חלוקה לפסקאות, רווחים בין חל

 

 

 שאלות מקור

 . חזותי ומקורריאה קטע קישנם שני סוגי מקורות: 

 

 קטע קריאה

 ינם ולהסבירם על פי הנדרש בשאלה. ת עיקרי הדברים, לציצריך להוציא מהקטע א -

חייבים להוסיף גם הסברים במילים אבל  נקרא,הבשאלות מקור מותר לצטט מהקטע  -

 אחרת לא מקבלים את כל הנקודות על הסעיף.  ,שלכם

ריכים לתת את התשובה לפי צבקטע, אתם אם יש צורך להסביר, וההסבר המלא לא נמצא  -

 מה שלמדתם. 

 

 בי הניתוח של קטע קריאה: לש

 יומן .   ום  /ע מנאטקטע מתוך ספר  /  דו"ח  /  מכתב  /  ק – זיהוי סוג המקור .1

 ו בעבר? מה תפקידו? את מי הוא מייצג? יהאם שמענו על – מחבר המקור .2

 יך, זמן. ריך לחפש תאלאיזה אירוע מתייחס המקור. צר –זיהוי האירוע  .3

 

 מקור חזותי

. כך יותר קראו את השאלהשמתחילים לנתח אותו,  מקור חזותי, לפניכאשר יש שאלה עם  -

 קור מתייחס.שא המאו נו קל להבין לאיזה אירוע

. כך יהיה לכם קל יותר לנתח את המקור. )האם האירוע עצמו להזכרו במה שאתם יודעים ע -

 ועים?(הצעות שונות? האם היו תגובות שונות לאיר ם? האם היוהיו ויכוחים בין צדדים שוני
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 בה. וכל מילת הוראה מכוונת לסוג אחר של מהלכי ביצוע בכתיבת התש :מילות הוראה

 עומהלכי ביצ משמעות מילת ההוראה מילת ההוראה

כתיבה בראשי פרקים או בכותרות  ציין

 מבלי לפרט יתר על המידה. 

  משפט מכליל: פתיחה:

 מהלכים/התוצאות הם:ההגורמים/

 א.   ב.  ג.

כתיבת פרטי התוכן של  ו תאר(הצג )א

הפעולה/אירוע לפי הנדרש בשאלה, 

מה,  תוך התייחסות לחמשת המ':

 קום, מי, מדוע. תי, ממ

 סדר הגיוני ביש לפרט  את הדברים 

 : נושא השאלהפתיחה

סדר הצגת הפרטים צריך להתאים 

וגמא: מהם לסדר הדרישות בשאלה. לד

גורמים למהלך או לאירוע? גורם א', ה

ורה ב', גורם ג'. כל גורם בשגורם 

 נפרדת. 

ביאור או פירוש לנושא, תוך ניתוח  הסבר

הסיבות נת מבחי תהליךההאירוע/

 .וההשפעות התוצאות

 ושא השאלה.נ: פתיחה

פירוט העובדות תוך הבהרה וניתוח 

הקשר ביניהם. למשל, הקשר בין הסיבה 

 צאה. והתו

ביסוס דעה או טענה המוצגת בשאלה  הוכח/נמק

סמך עובדות ונתונים היסטוריים,   על

 טעי מקורות והבאת דוגמאות. ק

 ענה? הי הטמ –: נושא השאלה פתיחה

בגוף התשובה: נימוקים והוכחות. יש 

תוב כל נימוק או הוכחה בשורה כל

נפרדת. יש להביא דוגמאות מתוך 

 ה.החומר לכל נימוק או הוכח

יבה על הדומה והשונה בין שני תכ השווה

ו כל נושאי השוואה אירועים א

 העולים מתוך השאלה.

בהשוואה נעשה שימוש במילות 

, דומה"בהקישור "לעומת", "

 יגוד". "בנ

 מסקנות מההשוואה. יש להסיק

: הצגת נושאי ההשוואה, יחהתפ

 והקריטריונים להשוואה. 

 : פירוט הדומה והשונה.גוף התשובה

 עומת נושא ב'.: נושא א' ל'קריטריון א

 נושא ב'. נושא א' לעומתקריטריון ב': 
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 תחומי חיים
שים מכם לתת דוגמאות מתחומי , מבקבגרותהבדרך כלל, גם במהלך לימוד החומר וגם בשאלות 

 נים. והשהחיים 

 לפניכם פירוט של תחומי החיים השונים על מנת להקל עליכם:

 

  – תחום פוליטי / מדיני

זרח לשלטון ובין מדינה למדינה. ת הפעולות הקשורות ליחסים בין האמתאר א התחום ז

ימה על הסכמי שלום, ה, חתמלחמ תדוגמה: בחירות, תפקידים במדינה, זכויות האזרח, הכרזל

 שגרירים, וכו'. 

 

  –תחום כלכלי 

 ר, רווחים,תחום זה מתאר את כל הפעולות הקשורות לכסף, בנקאות, תקציב, תעשיה, מסח

 ת, תקציב וכו'. הפסדים, מקצועות, חקלאות, הכנסות, הוצאו

 

  – תחום חברתי

טי לחברה בה הוא חי, ם הפרן האדיתחום זה מתאר את יחסי האנשים בחברה, היחס והקשרים ב

 רוב ומיעוט, פערים חברתיים, עזרה הדדית וכו'.  ימעמד חברתי, יחס

 

  –תחום לאומי 

 משתייכיםאליו הם ותיהם של האנשים הקשורים ללאום לותיהם ופעותחום זה מתאר את רגש

ות, אובקשרים של הלאום שלהם עם לאומים אחרים. למשל: השאיפה ללאומיות, רצון לעצמ

 לאומית. אווה ג

 

  –תחום תרבותי 

ר את הפעולות הקשורות לשעות הפנאי של הפרט: ספורט, תיאטרון, קולנוע, אתחום זה מת

  .ספרות וכו'מחול, מוזיקה, 

 

  –תחום חינוכי 

חינוך: ערכים, השכלה, מוסדות חינוך, עולות האדם הקשורות לתחום זה מתאר את כל פ

 לימודים וכו'. 
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  –גרפי ותחום דמ

תחום זה מתאר את כל מה שקשור לילודה, תמונה,  התחום הדמוגרפי קשור בהרכב האוכלוסייה.

 נישואין, הגירה וכו'. 

 

  –התחום הדתי 

 קיום פולחן דתי וכו'.  שקשור לאמונות, מצוות מסורת,ר את כל מה אתחום זה מת

 

  - טכנולוגי  –תחום מדעי 

 והחיים ופיתוחם המדויקים, מדעי הטבע למדעיורות שתחום זה מתאר את פעולות האדם הק 

 מכשירים ואמצעים שימושיים לאדם. לדוגמה: טכנולוגיה, רפואה, תגליות וכו'. 

 

  –י בטחונ -יתחום צבא

ת, תפקידים, וביטחון. לדוגמה: חיילות השונים, דרגותחום זה מתאר את כל הקשור לעניין צבא 

 '. ואימונים, נשק, מלחמה, אסטרטגיה וכ

 

  –תחום משפטי 

 לחוקים, בתי משפט, שופטים.  רתחום זה מתאר את כל מה שקשו
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 הלאומיות בישראל ובעמים . 1

אירופה במאה  יות בהלאומות ועפייני התנאומיות ומאל. 11.

   19ה 

   19פה במאה ה ית באירומיות המודרנ. מבוא ללאו1.11.

בעי דינה משלו נראה לנו טיות במעם לח מדינות עצמאיות והרצון של כל 200 יש כ יום בעולםה

 . 19ה  האבמ שהתחילה להתפתח תופעה מודרניתהיא  וברור. לא תמיד היה המצב כך. הלאומיות

, משותףבעלי עבר , ותו לאוםשרוב אזרחיה הם בני א עצמאית, ריבוניתנה א מדיהי וםמדינת הלא

תודעה לאומית,  תחויפעמים ה המדינה שייכת לעם כולו.ם ערכים וסמלים. עם אות המזדהים

  ם שייכים לאותו העם.אנשים בעלי מאפיינים משותפים הבינו שהם בעצכלומר 

 

 מושגי יסוד 

 

 ומיותאל

. הלאומיות היא וניתשל עם מסוים לחיות יחדיו במדינה ריבשותף ון המהרצא מיות היאולה

מיות . הלאותו העםלמדינה עצמאית לאו הדרישה הפוליטיתש הלאומי לבין החיבור בין הרג

 .ת של הלאום, תפישת העולם הכוללהאידיאולוגיה של התנועות הלאומיותיא ה

 

 לאומיות אתנית

, כגון: מוצא )קרבת דם(, שפה ם פרי בחירהינשאים אפיינוססת על מבמהאתנית  יותהלאומ

 נקראת . לכן לאומיות זוד נולד לתוך הלאום ולא בוחר בוחיהיריה. כלומר, מנהגים, דת והיסטו

 ונים והגרמנים. . לאומיות זו מאפיינת עמים עתיקים כמו היהודים, היולאומיות סגורהגם 

 

 לאומיות פוליטית

ערכים,  כגון: חוק, פרי בחירהמאפיינים שהם  סת עלמבוס ת(רחיליטית )אזומיות הפואהל

ם נשילא רותהאזרחית נולדה במהפכה הצרפתית כאשר ניתנה האפשנות. הלאומיות יות ונאמזכו

זרחים ליצור בחור ולהצטרף ללאום הצרפתי. לאומיות זו מבוססת על רצון משותף של אל

סטורי משותף. הלאומיות בר היללא עימת ואתנית מסו לקבוצה רשא קלעצמם מסגרת מדינית לל

היחיד יכול לבחור את האומה אליה  (:טרףרצון חופשי להצ)לאומיות וולונטרית האזרחית היא 

כי היא פתוחה לכל אדם(. לחוק )נקראת גם לאומיות פתוחה, בהתאם הצטרף הוא רוצה ל
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ל פים שמשות ערכיםעל בוססת מהשותפות  ית.ת בארה"ב היא לאומיות פוליטית אזרחהלאומיו

 פרט. שוויון בפני החוק, חופש וזכויות ה

 

 מדינה לאומית

ים, למעט ם אתנילאומיי. כל מדינות הלאום בעולם מבוססות על על ידי לאום מדינה שהוקמה

 רפת שהוקמו על ידי לאומים פוליטיים.ארצות הברית וצ

 

 אוםני הל כדים את בלהמ יניםיפהמא/  מרכיבי התנועות הלאומיות   1.21.

חזק את . כדי לתעצמאו להשיג במטרהשנלחמו  קמו תנועות לאומיות רבות 19 -מהלך המאה הב

 לעצמם מאפיינים מיוחדים עיצבוו ופחטי מיםהע ,להצדיק את המאבק הלאומיוהרצון המשותף 

 כיחו את צדקת מאבקם. שיבדילו אותם מן העמים האחרים ויו

  ת הם:אומיוועות הלתנה כלשל  םיולטהמאפיינים הב

 

 תודעה לאומית

 הזדהותאדם מרגיש ה. זה םבייחודו של לאווהכרתו  ללאום מסויםההכרה של אדם בשייכותו 

רק לאום שמצליח לפתח  שהוא שייך ללאום זה.מודע הוא  ו.מולדת עמוקה עם ערכי הלאום ועם

 מאית.צינה עמד תקמהלמצליחה לנהל מאבק  חברי הלאוםקרב תודעה לאומית ב

ומר, לכהקמת המדינה שלהם. להתעורר ולהאבק למען מת לבני הלאום ת גורלאומיה דעההתו

 . לאומית מת מדינהאת למאבק להקהתודעה הלאומית גורמת לבני הלאום לצ

 

 דעה לאומית?איך מפתחים תו

 .. שפה1

 .. סמלים לאומיים ותרבות לאומית2

  .רנוע. מערכת חינוך לאומית ותנועות 3

 

 מולדת

שה בה התרח וא נוצר,ה השב המולדתלהקים את מדינתו. זוהי אף שו וםהלאשבה  יהטריטורה

לאום לאותה לש יש גשיאת הקשר הר הביעמ "מולדת."מילה ה טוריה ושם נוצרה זהותו.ההיס

הארץ שאליה הלאום מרגיש שייך והוא מרגיש  ארץ האבות"," או "ארץ האם" זוהיטוריה. טרי

ית, על הוא מרגיש בב בטריטוריה זו להוריו, שקשורה כמו ילד הוא קשור אלי לו, תכשיישהיא 

 צמאותו ובאדמתה נקברו אבותיו. חם על עהוא נל האדמת
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. כולם יוצאים להגנת ארצם ל העםים השונים שהתושב חבר אתהטריטוריה היא ה"דבק" המ

 המולדת אלא( רים ועריםות, כפרע, ינהרותימים, הרים, ) תפיזיבעת הצורך. המולדת היא לא רק 

 סדים. ה ולמייהיסטורילת הקודמים, של אהבה וגאווה, קשר לדורורגשי נכס היא 

 

 שפה
 

להעביר שרת . השפה מאפאחרים םמלאומי ולייחד אותו לאחד את הלאוםמטרת השפה היא 

 ים את הלאום. ראידיאולוגיה, תרבות ומסורות שיוצ מסרים, להנחיל

בנוסף לה, בכל איזור היה ניב  .ופהאירב שפה הרשמיתתה השפה הלטינית הייה 19-המאה העד 

א הייתה השפה "הצרפתית" או "האיטלקית" כמו שאנחנו שבים )לברו התויקומי אותו דמ

, שתחליף את כל במדינה יחידה להנהיג שפה אחת רצואומיות התנועות הל כיום(.אותה  מכירים

שפות לכן, . כה()המלו סדר הישן"שהייתה מזוהה עם "ה ית,השפות האזוריות ותבטל את הלטינ

לשפות הפכו בלבד  בשימוש חלקישהיו ות ( או שפ"פהאת שיהחישימוש )"עתיקות שלא היה בהן 

 לאומיות. 

את הילדים בשפה  על מנת ללמד בחינוך לאומירבים השקיעו משאבים  ותהלאומיהתנועות 

 הלאום ידעת על חלמוו, בוהלאום דיברו, כת יבנ הביאה לכך שכל זוהלאומית. השימוש בשפה 

 באותה השפה.

 

 סמלים לאומיים
 

היא לחזק את תחושת ההשתייכות  מטרת הסמלים. ט ללאוםהפר של השייכות מבטאים את

 : הםהסמלים מסייעים בחינוך האזרחיםבנוסף,  דתם.לאום עם מולבני ה הות שלוההזד

את ים מדגיש של הלאום,היסטוריה וה ולדתהמ את משבחים ,מעוררים רגשות בקרב בני הלאום

ל כל הערכים המרכזיים שות ואת ק לעצמאבלדת, את המאההקרבה של בני הלאום למען המו

ספרות, רדיו, קולנוע , םסיטק, חגיגות, עצרותמצעות סמלים הלאומיים מועברים באלאום. ה

  . להם ולהיות נאמן. המדינה דורשת לכבד את הסמלים כו'ו

אית מדינה עצמאו הגעגוע להמולדת  עצמאותק לאבהמם את ישימדג י המולדתובשיר םוניבהמנ

ווה קריאה למאבק, תקבהמנונים יש לרוב . עממיותבמנגינות משים משתאלו שירים  .דתולמול

 סולידריות.  י ותחושתאומירות ללח

ל גד, הלדוגמהמקור לגאווה לאומית. הם הם סמל לעצמאות המדינית של הלאום ו דגליםה

 ה הצרפתית וצבעי העיר פריז. המלוכהצבעים של י משלב את הצרפת

המחיר שבני  היארבה למען המולדת. הנפילה בקרב ההק את מדגישים רטאותובאנד בפסלים

ני הלאום להזדהות עם גורם לב פולחן הנופלים. מאותםצעעל כדי לשמור  לםלשכים המולדת צרי
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 ניםונותם אוהלי נבאת  יםאחדסים וימי זיכרון מקטם. גיבורים לאומיים ואירועים היסטוריי

  .לוחמיםההגיבורים ו משמעות לאומית למוות של

 

 תרבות והיסטוריהת, מסור
 

 הלאומית של העם כדי לגבש את הזהות ממיתעהבמורשת התרבותית  משתמשתהלאומיות 

 היא מטרה(. היםיגולומנגינות, ריקודי עם, תלבושות מסורתיות, אגדות, מנהגים וגיבורים מיתב)

ות זהור יצוללדת( וות והקשר למ)ערכים של גבורה, צדק, מוסרי הלאום לערכיאת העם  נךלח

 ים במיתוסיםהגיבורבה של לאומית היסטורית המשותפת לבני הלאום מאז ומעולם. ההקר

 ההיסטוריים דומה להקרבה של בני הלאום בעידן הנוכחי.

אים הב ותורים את הדים את הלאום, מחנכדכמל מעצבים את הזהות הלאומית,כל אלה 

 ם. ומעבירים את המורשת לבאים אחריה

 

 
 גיבוש זהות לאומית, : שחרור מכובש זרת התנועות הלאומיותמטר

ינה: מת מדלהק מאבק

י ועממי נגד באמאבק צ

שליטים זרים ומקומיים 

 ת. להשגת עצמאו

 לאומית : גיבוש זהות

טיפוח סמלים לאומיים 

ותרבות לאומית, שפה, 

ה לאומית, וך, היסטוריחינ

 ר.  תנועות נוע

 התארגנות:

 דות הנהגה. סמוהקמת 
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 ?  19ו השינויים שיצרה הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה  מה הי  1.31.

 ת חדשים לבני האדם כות ויצירת מוקדי זהו ק מסגרות השתיייזוח  .א
 

, חברתידם, יצור אהכות וזהות חדשה. ייהשת", כלומר מסגרת דת מודרניתהלאומיות נתפסת כ"

  ק ממנה.היות חללדהות איתה ותמיד מחפש מסגרת חברתית שיוכל להז

ו יפש, חנחלשוהדת,  גמתדו ים,ההזדהות הקודמ שמוקדי, 19 בחברה המודרנית, החל מהמאה ה

 בני התקופה מוקדי הזדהות חדשים, ומצאו אותם בלאומיות. 

בושו סביב מסורות, ה לגיאאדם, והבישל בני ה זי בזהותכרמב מרכיהלאומיות הפכה להיות 

 וכו'.  יתוסים ושות, מבלמאכלים, ת יה משותפת,היסטור

 

 ת הלאומיות( התנועותיות )התגבשותן של מסגרות חברתיות, פוליטיות ותרבו ב.
 

 הלאומיות כמסגרת חברתית
 

ברתיות אליהן חהות הלאומיות העניקה תחושת השתייכות ליחידים שאיבדו את המסגר

 . 19יים ותהליכים שהתרחשו במאה ה שינו יכו בעקבותהשתי

המסגרת הדתית שאיחדה את אירופה במשך מאות שנים,  ואיבודהחילון  קבות תהליךעב

ה התעשייתית, המעבר מהכפר לעיר והתיעוש, איבדו עיור והמהפכהליך הכמו ת ותהליכים

ות מילאו. הת חדשותמסגרות חברתיו פשויחור ת בכפהאנשים את השייכות לקבוצה הקהילתי

 ללאום.  את תחושת השייכות והנאמנות ביטאה

יך להשתי תי ולכן בני האדם בכל מקום ובכל זמן מחפשים מסגרת חברתיתחברצור וא ים הדהא

נתנה מענה לצורך החברתי להתגבש כקבוצה וורם מוקד לזהות, שמשה עב הלאומיות ה.אלי

הנאמנות בין הפרטים א ות היפעת הלאומירכיב העיקרי של תומה. םשיש לה יסודות משותפי

. הלאומיות שותפים לחברהה ורואים בעצמם לזר זה חשים קש . בני הלאוםהשייכים ללאום

 אחר. "אנחנו" ואת ה כותההשתייקבוצת מגדירה את 

 

 הלאומיות כמסגרת תרבותית
 

ותית . הלאומיות התרבתןוארה מחייה מסורות קיימות ומעשיהלאומיות כמסגרת תרבותית 

י זיכרון, קמת אתרטורי, הס, זיכרון הי, שפה, סיפורים, אגדות, מנהגיםסמליםת על מבוסס

(, חגים לאומיים, ורות עממיותור)=מספולקל שירים, תלבושות מסורתיות, מאכלים, דגל, המנון,

ועים מעצבים ריי א, הסכמות והסברים לגבתסיפורים ואגדות עם שהועברו מדור לדור, זיכרונו

 ויי שפה משותפת רשמית ומדוברת., ביטסמלים נים,ומכונ
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לתרבות הייחודית לכל משמעות יש . לאומית ואופי לאומי תרבותת מדגישו תהלאומיועות התנו

בגיבוש . למגוון התרבותי תפקיד מרכזי וספרות ר, פיסול, תיאטרוןמוזיקה, לבוש, ציו ם כמולאו

 הלאומי. עיון למען הר םעה ובגיוס המוני יתמוהלאהגאווה , הזהות הלאומית

יתה השפעה רבה על התפתחות הי מנטירם הרוזל. תרבותבשה התג של העם סביב הטריטוריה

ירותיהם את רגשות האהבה יצב הדגישוים וצייר סיקאיםהלאומיות: סופרים, משוררים, מו

יש אלא  רק שטח פיזי אליא והגעגועים למסורות ולתרבות העבר של בני הלאום.  הטריטוריה ה

 תרבותיות. ויות משמע לו

 
 

 יתהלאומיות כמסגרת פוליט
 

ל מערערת עהייתה המהפכה הצרפתית. הלאומיות  19היה במאה ה  אומיותללעיוני רהדלק ה

ולהעביר מהכנסייה, האצולה והמלוכה רוצה להחליש את כוחן של יא וה פוליטי הקייםה הסדר

 אל העם. אותו 

יכים לאותה הקבוצה פת וראו עצמם שימשות חיפשו זהותירופה, ות שקמו באימלאוהקבוצות ה

 .מולדת ההיסטורית שלהםדינית בצמאות מעחלו לשאוף לה

מסגרת מדינה ריבונית בני הלאום בחד את ד ולייבמישור הפוליטי התגבשה הדרישה לאח

ריבונית  הדינהשאיפה למבעצם המולדת. הלאומיות כתופעה פוליטית היא  :)=עצמאית( 

 , ודוחה לאומים אחרים. את הלאום מאחדתת והמייחד ריטוריהבט

 

סימני הלאומיות ונאבקו ליצירת מסגרת מדינית עצמאית לבני  זקו אתפחו וחייגרות אלו טסמ

 אום. אותו ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 הלאומיות המסגרות שיצרה

 ברתיתרת חמסג

חברתיות  ותבמקום מסגר

ישנות, הלאומיות הפכה 

 דהות. ות מוקד ההזלהי

 וליטיתפ מסגרת

הקבוצות הלאומיות 

דינה, יש מם רוצות להקי

ית רלהם זהות היסטו

 משותפת.

 מסגרת תרבותית

החייאת מסורות 

ה, תרבותיות )שפ

אגדות,  סיפורים,

 ה...(טקסים, מוזיק
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 ג. שינויים במפה המדינית של אירופה  
 

ד על ללמו ירופה. כדים פוליטיים במפת אייינוהלאומיות הביאה להקמת מדינות חדשות ולש

 . 1920של  ובין זו 1815רופה ב שינויים אלו, נשווה בין מפת אי

 

 1815אירופה ב 

שמטרתו הייתה לארגן את  רס בינלאומיה קונגהיה ז .קונגס וינהכונס באוסטריה  1815בשנת 

ושינה את המפה  הפירוירופה לאחר נפילתו של נפוליאון. נפוליאון כבש מדינות רבות באא

נחתמו  בקונגרס .מפת אירופהלשרטט מחדש את ו, כונס הקונגרס כדי ר מותדינית. לאחהמ

רופה ואת ום באיאת השלכדי ליצור מאזן כוחות שיבטיח  הסכמים דיפלומטיים ובריתות

  ת הגבולות החדשים לאורך זמן.ירשמ

.  

 1815-מפת אירופה לאחר קונגרס וינה
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 9201אירופה בשנת 

ופה. רישונה, מלחמה שאחריה השתנו גבולות אם הראמלחמת העולהסתיימה  1918בשנת 

 רוא מדב" ובו ההנקודות של וילסון 14"ן, נשיא ארה"ב, נאום שנקרא ם וילסוהשנה נא באותה

 . כלומר, לכל לאום יש את הזכות להקים מדינה ריבונית משלו. העצמיתההגדרה על זכות 

 
 1920מפת אירופה בשנת 

 ההבדלים בין המפות

 ם מרכזיים: לראות שני הבדליניתן בין המפות 

הקיסרות הרוסית, הקיסרות אימפריות:  4קיימות  1815ל דינית שבמפה המ  -  ימפריותנפילת א .1

לעומת זאת, במפה המדינית של עות'מנית וממלכת פרוסיה. האימפריה ה נגרית,הו-טרוהאוס

ו גם חלק מהשטחים איבד עמדן, ולכןאיבדו את כוחן ומ ןהת. , אימפריות אלו כבר לא קיימו1920

 שהיו בשליטתן. 

העולם הראשונה, קמו מדינות חדשות של לאומים שנשלטו  מלחמת רלאח-שותדמדינות ח מתהק .2

 רקו. לדוגמה: מפריות שהתפ"י האילכן ע קודם

 הונגרית. -הוקמו אוסטריה והונגריה שהיו שייכות לקיסרות האוסטרו -

 ת. הרוסי ך הקיסרותצמאית מתוכמדינה ע הוקמפולין ה -

 מנית. 'ימפריה העותבוסניה ויוון הוקמו עם נפילת הא -

 ה,סלובניאטיה, כמו סרביה, קרויה הייתה מדינה שהורכבה מעמים וטריטוריות יוגוסלב -

 .מונטנגרו
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הגורמים לצמיחתן ולגיבושן של התנועות הלאומיות . 21.

 19-באירופה במאה ה

 תנועת ההשכלה  .1
 

ם ואת במרכז את האד . תנועת ההשכלה העמידהירופהרב אבמע 17-מאה הבועה שצמחה נת

 קום את האל, הדת והמלך. שלו, במהבחירה  יכולת

 

 לסמכות חיצונית זקוק לאוהוא  ולחשוב בעצמשיכול  , חכם,שהאדם הוא יצור תבוניהיא טענה 

 . שהוא מקבל עהידהאדם יכול לבקר את  שתחליט עבורו )כמו הכנסייה והמלך(.

 

וח א מכמהעם ול הלגיטימציה ם השלטון צריך לקבל אתא באדם ולכן גדע הומקור הי ף,בנוס

 שכיליםמהודמוקרטיה.  רטהפכויות תבונה, זהחירות, השוויון, ה עליון. ההשכלה דיברה על ערכי

 תוהזכ. לאף שליט אין את זכויות שלא ניתן לקחת ממנו, הזכויות הטבעיותלאדם יש שטענו 

בל את קכנים לדם מובני אזאת, אין לו יותר זכות לשלוט. עושה שלו. שליט זכויות האבלפגוע 

שעד אותה  מאחר ימהפכנ. רעיון זה הוא ם הוא שומר על הזכויות הטבעיות שלהםשלטון אה

 , כלומר האלו הוא זה שמינה אותם. ד האלהמלכים שלטו בחס התקופה,

 

 מדוע זה גורם ללאומיות? 

  ון חירות ושווימגיעים עמים ל וטענו שגםשכלה רעיונות ההמיות הושפעו מהלאו תועוהתנ -

אותו הם ם אלה שצריכים להחליט על השלטון ר או ממלך והשלטון זמשחרור  שמשמעותם

 ים. רוצ

והעבירו ביקורת על המצב החברתי והפוליטי  ערערו על הסדר הישןשי תנועת ההשכלה נא -

ות שרצו לשנות לאומיהתנועות ה מיחה ולהתגבשות שלצליס בתקופתם. לכן, הם היו הבס

 את המציאות. 

זכותם הם טענו ש .הלאומיות היו אנשי ההשכלה התנועותוראשי  םדוליכנים הגכל המהפ -

הזכות לנהל את חייהם . זכויות שלהםת על הששומר אומיתדינה ליות במשל אזרחים לח

 ות לזכויותגם ללאום יש זכם. ירל זלפי ערכי הלאום, שפתו, תרבותו וללא התערבות ש

לפעילות עיוני רההדלק  ההיה ז עצמו.צמו בות ויש לו את החופש לשלוט על עטבעי

 הלאומית.
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 תהליך החילון .2
 

אסרה להביע דעות שנוגדות את . הכנסייה יםהאנש לטו בחייים שהמלכו הכנסייה עד הלאומיות,

 חייב היהם הע טים בחסד האל.לושהם וטענו כי  בכוח. גם המלכים שלטו הסמכות הדתית

שאי אפשר להתנגד  ,של האל , החלטהלכגזירת גור ולשרת אותו. אי השוויון נתפס ת למלךלציי

  . לה

. הרעיונות אז לשליחי האל ם שנחשבו עדוהמלכינסייה את סמכות הכ התנועת ההשכלה ביטל

  עם.של תבונה וחופש חיזקו את תהליך החילון והגבירו את כוחו של ה

 

 תיה.ומוסדו של הדת שבירת הבלעדיותאלא על אמונה שת היטר על נמדבלא  תהליך החילון

ונות עיהרלך. ש אמונה באלוהים אבל לא מקבלים את הסמכות של הכנסייה והמעדיין יכלומר, 

לישו את הכנסייה, הגבילו את המלכים וגרמו לתהליך יאה איתה ההשכלה, החהחדשים שהב

 . החילון

 

 יות? ם ללאומרוה גמדוע ז

ו אותה אחד אותם ומצחיפשו אנשים מסגרת חדשה שתא שנחלשה,דתית סגרת הם המבמקו -

 פה אתהחלי הלאומית. האידיאולוגיה הלאומית המשותפת לכלל הציבור במסגרת

הלאומיות אומיות היא דת אזרחית(. ת )ולכן יש אנשים שטוענים שהלהאידיאולוגיה הדתי

 ותפת. בשייכות ובזהות מש םהאדבעצם ענתה על הצורך של 

חגים וסמלים חינוך,  צרו מערכותונ פסה את מקומה של הכנסייה.לאומית תה ינההמד -

 ם. של האדייכות שהתבססו על ערכים לאומיים ועזרו להגביר את תחושת הש

 . ח הכנסייה ירד, ניתן להחליף את השלטוןושהמלכים שלטו בחסד האל, וכמאחר בנוסף,  -

 

 

 

 

 

 וןתהליך החיל

 :יומיוםה ה על חייעהשפ

רת חדשה מחפשים מסגאנשים 

, םה )חגיכנסייהמסגרת של ה םקובמ

(. המסגרת הזו היא תפילות

כמו  הלאומיות )מאפיינים משותפים

 היסטוריה(.  תרבות,

 :לאומיתה עהשפ

והים ידי אל ר עלך נבחהמל אם

האדם הוא דתי, הוא לא לשלוט, ו

 פק בשלטון שלו. כול להטיל סי

סד הדתי ממכשמתרחקים מהשיו עכ

על  רת( אפשר להעביר ביקוסייה)הכנ

  אותו.  השלטון ואפילו להחליף



 

 

 

 

26 

 

 הצרפתית  הכפהמה .3
 

יגי ונצ מורההכ ,ה את האצולהת המעמדות שכללרסאי )ליד פריז( אסיפה בווהתכנס 1789במאי 

העם, אז, עד  יות.זכווויון לקבל שוהעם הפשוט דרש אסיפה זו לא הייתה שוויונית  העם הפשוט.

היו של  יות(, לא קיבל זכויות אבל נשא ברוב החובות. רוב הזכו98%שהיה רוב האוכלוסייה )כ 

מד עי המגצינולדרישות,  המלך לא נכנעשל הכמורה )אנשי הדת(. ים( וכסים, רוזנהאצילים )דו

 של צרפת.  אומית"יפה הלעצמם כעל "האס רשו מאסיפת המעמדות והכריזו עלפ)העם( השלישי 

העם ביטל את המלוכה את סמכותה מן העם.  וקיבלההאסיפה הלאומית ייצגה את האומה 

 . יהעם הצרפת ה עצמאית בה ישלוטקיובלוהקים רפ

לה, בה נות תנועת ההשכרעיועל  ססתוהמב והאזרח""הצהרת זכויות האדם את  פרסמה סיפהאה

רח חופש ביטוי והבעת דעה. אפשר לכל אזושיש לשווים נקבע כי העם הוא הריבון, שכל האזרחים 

 . שתפקיד המדינה הוא לשמור על זכויות האזרחיםהם קבעו 

 

 לאומיות? גורם ל זה מדוע

 הובילה פכההמה .באירופה ותלאומיההירייה הראשונה שהזניקה את א ית היכה הצרפתהפהמ

משותפים.  אומייםמלים לצרפתים סביב מטרה משותפת, שפה משותפת וסביב סלאיחוד כל ה

לעמים  והשראה דוגמהמהפכה זו הייתה מדינה.  להקמתיא איחדה את העם כולו סביב המאבק ה

 לאומי.  במאבקיח תן להצללהם שניוהיא הראתה  ים,אחר

 

 כיבושי נפוליאון  .4
 

 15במשך . בשם רעיונות המהפכה שים באירופהלמסע כיבויצא ורפת ן בצלטושעלה לון ליאנפו

בריתות פוליטיות  ,ע הצבאית, הסכמיםליה ורוסיה( בכוח הזרוופה )חוץ מאנגבאירשלט ם שני

 . שכבש חסותת ונדימבוהכתרת בני משפחתו כשליטים 

טל את , מברחיםהאז כלזכויות( ל)שוויון  אמנציפציה" נותן הסדר הישןאת " ון מבטלליאנפו

 )נציגי העם(. פרלמנטיםממנה המלוכה ו

הכיבוש הפך  אבל מהר מאוד. משחררים תיםבצרפמחו וראו ים שהמקומי, התושבים בהתחלה

ובשים כנגד הכ עממית ותדגנהת לכן, התחילה להתפתח. לניצול האוכלוסייה המקומית

כדי להילחם בפולש  כדוהתל הםעצמאות,  לא יעניק להם שנפוליאוןהתברר להם כשתים. רפהצ

משותף.  ם כנגד אויבת העמיהתאחדו, מקומית ההתנגדות הביאה להתגבשות לאומית זר.ה

 יצאו להילחם בשם הלאומיות.  הצבאות הלאומיים
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 מדוע זה גורם ללאומיות? 

המהפכה צרפת הפיצה את רעיונות . ות באירופהלאומירעיון הצת להפ זרזהיו  ליאוןופנ יכיבוש

 . התנועות הלאומיות המקומיותעצמאיים מקומייםהקמת שלטון ותרבות  שרהא אפלאבל 

 ריבונית. ב המשותף, צרפת, ופעלו יחד להקמת שלטון עצמאי ומדינהם סביב האויאת עמ גיבשו

 

 שטחים באירופה שכובנפוליאון, קיסר צרפת, 

 

 :ות המהפכהרעיונכובש בשם 

 חירות, שיוויון, אחווה. 

 הלאומי. ש ן החופוימפיץ את רע

 

 

, בוזז אוצרות, משתמש ובש אליםכ

 באלימות. 

נותן  העמים שכבש ולא שלבונות פוגע ברי

 להם להשתתף בשלטון. 

: לומדים את רעיונות מצד אחד

 המהפכה

התנגדות  וררנפוליאון מע מצד שני:

הרגשות ר את ומעור פתיתהצר לשליטה

 הלאומיים של העמים

 

 יזציה( )מודרנ  תתעשייתי כה ההמהפ. 5

 

 הדפוס מהפכת

דפסו בכמויות והשעיתונים וספרים  תפתחוולהת להמצאת הדפוסהמהפכה התעשייתית הביאה 

 מודפסיםה םימרוח. הכל קצות הארץ על ידי הרכבותבהופצו  עיתוניםהספרים וובזול. הגדולות 

עה את התוד ולפתחלאומה אנשים להתחבר ומיות ועזרו רעיון הלא ו אתהפיצ מיתאוהל בשפה

  ם.מית שלההלאו

תנועת ההשכלה  פו לרעיונותם, נחשחברתייאנשים החלו להיות מעורבים בחיים הפוליטיים וה

 הלאומיות. ולרעיונות 

ת ירוצוץ במההחלו ל וכתוב, ולכן רוא, ידיעת קתהליך החינוךהמהפכה התעשייתית האיצה את 

ת את רעיונות להפיץ במהירוה היניתן  ם, וכךהמוניונות של לאומיות שדיברו מאד אל לב הרעי

 הלאומיות. 

 

 רכבות

הגדולים בטכנולוגיה ובאמצעי התחבורה  וייםינהש. תחבורה ם ככליהסוסי ות החליפו אתהרכב

צה להפו ובילות הכבהר. ות האוכלוסייהבכל שאפשרו ללאומיות להגיע לכל חלקי אירופה ולכ

 . מהירה יותר של רעיון הלאומיות
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 רתהליך העיו

ל גדול שמעבר מהיר וכלומר , תהליך העיורה התעשייתית הייתה המהפכ צאות שלאחת התו

הכפר, הקהילה הדתית את כל מה שהכירו:  השאירו מאחוראנשים . ירהעים מהכפר אל אנש

שייכות, בלי תחושת  דה,בוד, ה מנוכרתיבסבבם ר הגדולה חיייעם בהם מצאו עצמהמשפחה, וו

 .דת, לבגרסמדדים, בלי הם הרגישו בו

 

את ייהם. דשה לחברו לעיר הגדולה חיפשו מוקד הזדהות חדש ומשמעות חהאנשים שע

להם תחושה של שותפות גורל, תחושה שאינם לבד  שנתנה בלאומיות הזו הם מצאוהמשמעות 

עבר דומה ושאיפות דומות לעתיד  תפות,אמונות משועם מסורות דומות,  םבריושהם מוקפים ח

 ף. משות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנועת הרומנטיקה . 6
 

תנועה זו . לשכוהבמקום התבונה  תשולרג הדגששהעבירה את  19-מאה הבתנועה שהתפתחה 

 יקההרומנט. העם זיכרון המשותף שלריה וללהיסטו, הקשר הרגשי למולדתאת  הקידמ

 . בכל עםהתנועה חיפשה אחרי המיוחד והשונה  .ל העםהאדיר שבר בחזרה אל העהאמינה 

 

 כי כל העםשמה דגש על התרבות הייחודית המשותפת לה את הלאומיות האתנית וגישמד עהנותה

 . בורה מרגשיםמיתוסים עממיים וסיפורי ג הפיצוהם . ה שלטון משותףלתרבות זו יהי

 

  ות?גורם ללאומי מדוע זה

הגדולה של  מתוך רצון לחזור לתקופהחד את האומה המיי דגש על שמוהתנועות הלאומיות 

מלים, מכאן נוצרו הסהלאומי.  וטיפחה את הרגשלאומיות  לחיזוקביאה ועה ה. התנעםה

לזיכרון  וםשל הלאתפיסת העולם הרומנטית חיברה את ההווה וכו'. , ההמנון המיתוסים

 המהפכה התעשייתית

 וס דפ

 יירהתחילו להדפיס על נ

זול(. ר ובמכונות דפוס )מהי

 דולמלכן יותר אנשים 

ואפשר להפיץ את לקרוא 

ות רעיונות הלאומי

 להמונים. 

 רכבות

של אנשים  ברמע

ורעיונות ממקום 

 קום. למ

 עיור )מעבר מהכפר לעיר(

המשפחתית ירת המסגרת שב

נשים בעיר והקהילה. הא

ל רים חדשים עים חבמחפש

בסיס מאפיינים משותפים 

 .ם(תרבות, סמלי)היסטוריה, 

 .  תפתנוצרה זהות משו
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בר המפואר ם נזכרים בעהעמי כלומר, אר.לעבר מפוקושר ידי תעי ההשחרור הלאומההיסטורי, ו

נות הרומנטיקה עזרו להלהיב את ההמונים ועודדו  יורעיחד.  לעתיד משותףשלהם ושואפים 

 . לאומי אותם לצאת למאבק

 

 אביב העמים . 7
 

 לאומיותהתנועות הכות אלו קראו . במהפ1848אירופה בשנת בלאומיות שפרץ  גל מהפכות

ו זכות רשד התנועות הלאומיותון בפני החוק. וישווח זכויות אזר קבלתהישן", "הסדר  טוללבי

 . כנגד השליטיםיצאו ההמונים . ת שלטון ריבוניית והקמדרה עצמגלה

 

לא הצליחו לגייס את ההמונים כי התנועות הלאומיות  " נכשלו ברובןמיםביב העמהפכות "א

המהפכות ת את בקלות יחסיכה והאצולה דיכאו ולהמ בנוסף,יות. נתקלו בבעיות כלכלואבק למ

 .יםדשואת הניסיון להקים משטרים ח

 

 לאומיות? ל רםזה גו מדוע

צו את ר הישן" והפיב"סד סדקיםללגרום למרות הכישלון הצליחו המהפכות, בטווח הארוך, 

 תחזקו. נועות הלאומיות הלכו והוהליברליזם ברחבי היבשת. הת רעיונות הלאומיות

 

 מים ללאומיותגור -םכוסי

יים לטון הקקות מהשחאומיות. התרהגרעין הרעיוני של הל – הליך החילוןלה ותתנועת ההשכ
 ה.של הכנסייה והמלוכ

 
שכלה )הקמת אסיפה לאומית, רעיונות הה ופה שלן באיריישום ראשו – המהפכה הצרפתית

 חווה(.ות, שיוויון, אהסיסמה: חיר
 

אחדות העמים נגד הכובש + הת הנות המהפכה של רעיות באירופבחנר הפצה – אוןכיבושי נפולי
 הזר.

 
ים מעבר רעיונות ממקום למקום )רכבות, מכונת דפוס, רדיו(, יותר רשם המאפיכל – יהניזצמודר

 ומקבלים את הרעיונות, מעבר מהכפר לעיר.  קרוא וכתוב יודעיםאנשים 
 

 פרים,: סוס הרגשעל בסיות מאוחדים יהן לל העם, רצוה לעבר המפואר שחזר – הרומנטיק
 שירים, גיבורים...

 
רופה בו מנסים לשנות את צורת השלטון. על אף שרוב יפכות באהגל מ – (1848אביב העמים )

 והשליטים מגיעים חלקם לויתורים מול העם.  שיש לו כוח,מבין  ת, העםהמהפכות נכשלו
 



 

 

 

 

30 

 ומיותאל ת ההתנועות של ם ודפוסי הפעילומאפייניה. 31.

 רופה באי  19ה ה שהתגבשו במא

 מנהיגי התנועות הלאומיות .1

 

. היו אלה לגייס את העם לפעולההצליחו ש כריזמטייםם מנהיגי תומיועות הלאכל התנול

יו סופרים, משוררים, עיתונאים וגנרלים שיצרו ם ה. הורוחנייםבאיים יים, צמנהיגים מדינ

מנהיגים ו'(. ות וכ, תרבמשותףשל העם )עבר  םתפייסודות המשומבוססת על ההעה לאומית תוד

שהם . הם האמינו ומודרניים, עירוניים יםנילוים חיגמנהיהיו . תיצרו את גאווה לאומיאלו אף 

סמך הכישורים שלהם, הם היו  על  להנהיג שהתחילומנהיגים ו אל. ותלשנות את המציא יכולים

את כדי להפיץ כלים מודרניים ו בשמהשתהעליון. הם למעמד ולא נולדו ינוני בני המעמד הב

פגישות, מגעים  ת, קיוםם, רכבוי: דפוס, ספרוליצור תודעה לאומיתיונות הלאומיות רע

 דיפלומטיים וכו'. 

 

 19מאה ה ה בת באירופ לאומיוועות התחומי הפעילות של התנ .2

 

 פעילות פוליטית להקמת מדינה לאומית

 כלל, דרך, בללזה כ מאבק ולדת.אית בשטחי הממצה עלהקמת מדינ ועות הלאומיות נאבקוהתנכל 

נפרדות ליחידה לאומית פוליטית וליטיות פ ותיחיד דאיחו, מולדתזר מאדמת הגירוש של שלטון 

הקמת מרכז ו, איחוד כלכלי ופוליטי אחיד, הנהגת מטבע ינה,מדל קביעת שפה רשמיתאחת, 

 שלטוני. 

הלו , וניאחרותינות ת ומדנעזרו במעצמו ,מיםחתמו על הסכטרתם, המנהיגים יג את מכדי להש

 . מאבקים אלימים

 

 אומיתטיפוח תודעה ל

כל  בין ותלכיד כדי ליצוראת החינוך הלאומי  ופחיט, הלאומיות את המורשת ימוהעצ גיםיהמנה

יצרו את כלומר, הם   המנון, שפה, אהבת המולדת ושירות צבאי. ,טקסים, דגל בני הלאום דרך

 ום. תו לאם לאוים שהם שייכינוההמודעות בקרב המ

. הם פעלו העבר המשותף את ורדיאההמנהיגים  ,בקרב בני הלאום תודעה לאומית לפתח במטרה

)טיפוח  ני הלאוםהלכידות בין כל ב טפח אתלחזק ול במטרה, טיפוח החינוך הלאומילמען 

 לדת, שירות צבאי(.ת המו, אהבשפה, טקסים, ,המסורות העממיות
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 אומיותועות הלזהים של התנ  חותשלבי התפת .3

 

נות הלאומיות רעיו צו אתפיהש ואנשי רוח בפעילות מצומצמת של משכילים ת החלונועותה

ות חינוך, רעיונות באמצעאת היצו הפש להקמת אגודותאת הזהות הלאומית, משם וגיבשו 

 באבי)" 1848עד  .שחרור לאומילצבאי  אבקבמ לגיוס ההמוניםפים ועד פרסום, איסוף כס

מאבק )" חיםהאזרעל ידי  מנוהלוהמאבק  ממיותות עתנוע ת הןלאומיוועות ההעמים"( התנ

 םהשליטישמנוהל על ידי לאחר כשלון מהפיכות אלו, המאבק הפך להיות למאבק  "(.למטהמ

 ."(מאבק מלמעלה)"

 

 לגיבוש הזהות הלאומיתפעילות של קבוצה קטנה של משכילים  -שלב היערכות  .א

ביב העבר הלאומי, זהות הלאומית סאת ה כדי לגבש םוצה קטנה של משכיליבקה בשלב זה פעל

  יצירות הספרות לאומית אחידה, נאספו  שפהבשלב זה ניסו ליצור  יד.גבי העתלוה ושאיפות ההו

 הלאומי. העברמיתוסים( ונעשה מחקר על ות, שירים, ת )אגדהלאומי

 

 העם המוניהלאומי בקרב  ןעיוית להפצת הרנית ותרבותפעילות ארגו -שלב ההרחבה  .ב

לטפח את הייתה  . המטרהםאל המוני העמקבוצת המשכילים  הרעיון הלאומי פץוהזה  בשלב

 ומיים. הלא רגוניםשיתנדבו לאופעילים , למשוך תומכים הזהות הלאומית

 נעשה בתחום הארגון ובתחום התרבות : המאמץעיקר 

 ת.אומיויות למוסדות ופעילו קמתוס כספים והאגודות לאומיות לגיקמת ה – ארגון •

 לאומית.יתונות עאומי והקמת הקמת בתי ספר שחינכו לפי הרעיון הל – תבותר •

 

 מדיני -שלב המאבק הצבאי  .ג
 

 שלב המאבק העממי

הקמת מדינות ו השגת זכויות לאומיות למאבק למען את ההמונים גייסו אומיותהתנועות הל

ה, לוכ)מ יםהמקומיטים השליוגם נגד  זרים םיטיגם נגד שלל מאבק זה התנה עצמאיות. לאום

 )לדוגמה, "אביב העמים"(.  הישן. יהסדר הפוליטאצולה וכמורה( שניסו לשמר את 

 

 שלב המאבק הצבאי

ראשי מדינות שהיו בעלי כוח מדיני וצבאי ידי המאבק ל, עבר העממי בעקבות כישלון המאבק

 .חמותלמה לריתות ויציאבאמצעות כריתת ב הצלחה,לנהל אותו ב
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 עצמאית( לאום הריבוניתיות לאחר הקמת מדינת ההלאומעות ת התנופעילו . ד'
 

 וך,חינל בלמש .הפצת הרעיון הלאומיב המשיכההמדינה דינת הלאום העצמאית, ת מהקמ חראל

יים וזהויות השפה הלאומית, במטרה למחוק ניבים מקומ אתיבה ללמוד האוכלוסייה חו

  מקומיות.

 הלאומית של החברה והמדינה. זהות את ה סכניםים המעלת נגד גורמופנה בנוסף, המדי

 

 ימוש יעדי התנועות הלאומיות ם למהמעכבי הגורמיםויעים ם המסי הגורמי .4

 

 פיצול חברתי ותרבותי .א
 

תחלה וקים בחיי היומיום ולא רצו בהעמדות: האיכרים היו עסיתה מפוצלת למה היהחבר

מעמדם ולהפסיד גוע בצו לפלא ר מי כיו למאבק הלאודגהתננשי האצולה להתערב במאבקים. א

. המורדים מנהיג את המהפכות ל והמבוסס,שכיניים המי, מעמד הבניהמעמד הבינואת כספם. 

 לכן, היה קל לאצולה לדכא את המהפכות. ל על כולם. שמקוב חלופי לא הצליחו למצוא שלטון

ת, תרבו לשון,הלאום )דת,  ותאו בים בין בניר מאפיינים משותפיםהיו מקומות שבהן 

דעה לאומית מפותחת ותהייתה  . בנוסף, אםה( היה יותר קל להביא לאיחוד המדינהסטוריהי

  מדינה., היה קל יותר לאחד את הבקרב בני אותו הלאום

 ריות שונות. גישרה על הבדלים כלכליים, חברתיים ומסורות אזולאום תחושת הנאמנות ל

 

 הכנסייהכוחה של  .ב

סייה המהפכנים נאבקו בסמכות של הכנמהדת. חקות לון, מההתרומי הושפע מהחיהלא ןועיהר

וצרים זהות לאומית: איטלקים, הנוצרים תחתיה. המהפכנים י ד את כלשלה לאח וברצון

 ים.ים ולא נוצר, יוונגרמנים

הלאומיות,  כא את המהפכות והשאיפותבמקומות בהן הכנסייה הייתה חזקה, היא הצליחה לד

 המונים לצידם. את ה לגייסמיות הלאו ה על התנועותתשוהק

 

 אופי השלטון  .ג

" של המלוכה, האצולה והכמורה מול המהפכנים, מעמד שןעולם היבין "ה קהיה מאבכות במהפ

אבל  את סדרי השלטון. המהפכנים רצו להפיל את המשטר הישן,שרצה לשנות רוני( י )=עיבורגנ

את התנועות  לדכא ח בהתחלהליהצשן דם. המשטר הימעומ ותר על כוחםהאצילים לא רצו לו

 יות. הלאומ
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א על העם, היה יותר קל לגייס תמיכה שהיה שנוסית או חלש יח הים השלטון הבמקומות בה

ות היו תלויות בתמיכת השליטים המקומיים של ועות הלאומיף, התנ. בנוסבמאבק הלאומי

 נה. ת מדיל הקמקלה עשליט מקומי ה וה איכה של מדינתמת שיעזרו להם במאבק. הנסיכויו

 

 היקף המודרניזציה בתחומים שונים .ד
 

מהפכת באמצעי התקשורת והדפוס, בכלי התחבורה ובחינוך.  מהפכההביאה ל המודרניזציה

רבה  עלונים ולהפיץ אותם בכמותו , עיתוניםר להדפיס ספריםשהיה קל יות ה לכךהביא סהדפו

קום למקום, ולהפצה ות ממשים ורעיונאיפשרו מעבר של אנ תכבות הברזל והרמסילווזולה יותר. 

בבתי הספר, ויכלו לקרוא את הרעיונות ו לקרוא ולכתוב שים למדניותר אות. ימשל רעיונות הלאו

 הלאומיים. 

ם ולגייס את להפיץ את הרעיונות הלאומיי ית יותר, כך היה קל יותרהייתה מודרנמדינה ככל שה

 ההמונים. 
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-ה במאה ות באירופהנועות לאומיה של תמש הג  דפוסי. 41.

19 

 !!!רק אחת ריש לבחו .יהאיטליה, גרמנ -מדינות מדגימות

 המאבק לאיחוד לאומי באיטליה  4.11.

 יטליה לפני תהליך האיחודא

 

ייתה איטליה ה 19-לא הייתה מדינה מאוחדת. במאה ה ,ימפריה הרומיתמאז נפילת הא ,ליהאיט

-סטרואימפריה האויטת התחת שלהיו שחלקן יים נפרדים טיפולונה אזורים לשממחולקת 

  שליטת צרפת.הונגרית וחלקן תחת 

 " )"ממלכת נאפולי"( כללה את נאפולי ואת סיציליה. הסיציליות-שתי מלכות" •

 במרכז איטליה(.  ת)נמצא "פיפיורת האמדינ" •

לטו על שנ–" פרמהסות של " ו"הדוכמודנהשל וכסות ", "הדטוסקנה"הדוכסות הגדולה של  •

 אוסטריים. ידי דוכסים

  וסטרי(.איסר הטון הקתחת שלמזרח איטליה, -בצפון )נמצאת הונצי •

 .תחת שלטון הקיסר האוסטרי( מרכז איטליה,-בצפון)נמצאת  לומברדיה •

 . (בשליטת בית סבויה הצרפתי)" יהסרדינ-פיימונטהכת ממל" •

 

 לאהם . ותפיםיסודות מש הללוות יוכסילנ לא היו :פוליטי כויות לא היה רקהפיצול בין הנסי

: הזהות הלאומיתמ ת יותריו חזקוהיות שת מקומתרבויו אלא הזדהו עםעצמם איטלקים  ורא

  והחקלאי. הצפון המתועש לעומת הדרום העני

 

 המאבק:ות מטר

 אחת. ליחידה מדיניתיות איטליה ל נסיכואיחוד כ .א

 ית.אמעצ והקמת מדינהריה וצרפת משלטון אוסט שחרור איטליה .ב

 תפת לקבוצת הלאום. ת משוזהות לאומיגיבוש וביסוס  .ג
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 קאת המאב וילים שהניעהכוחות הפע

 

 לאחד את איטליה שרצתה "איטליה הצעירה"מהפכן איטלקי. ייסד את תנועת   ג'וזפה מציני

ה על ידי שדוכא 1848 -ת המרידה ב. והשתתף בהנהגהתקוממות עממיתעל ידי  שתצליחמינה האו

 .וליצירת תודעה לאומית ותלבבת הכשרל דאגי מצינם והצרפתים. ירוסטהא

 

 הוביל כוחות איטלקיים נגד 1848-. בחירות איטלקי וגיבור לאומי חםלו צבא, איש  ריבלדיג'וזפה ג

 במאבק הצבאי לאיחוד איטליה. סייע למלך פיימונטה  .חואף הצליח לנצרים האוסט

 

ד וחישהדרך לאין האמ. פיימונטהלת ממשראש י היה יקאטיפול, מדינאי – הרוזן קמילו די קאבור

 במדיניות שלגם מש אל השני. קאבור השתיו עמנו, ויטוריהמלך האיטלקאיטליה היא על ידי 

  . נגד האימפריה האוסטרית לחםוגם סיה ת ופרועם צרפ דיפלומטיה ובריתות

 

 .ליה המאוחדתמלך הראשון של איטה- ניהמלך ויטוריו עמנואל הש

 

 כום שלבי המאבק יס

 

 ון. נפוליא קשפעלו לסילו"שורפי הפחם". אגודות סתר  – רבונרימת הקהק – 1810 .1

להקים שואף  טלקית,", התנועה הלאומית האיאיטליה הצעירהמציני מקים את " – 1831 .2

  יקה איטלקית עממית ולאחד את כל מדינות איטליה.בלרפו

די, וגריבל ציניגת מבאירופה. בהנה יותמהפכות לאומגל  –" "אביב העמים – 1848 .3

 פון איטליה.קצר בצ רק לזמן ליחים לשלוטאיטלקים מנסים לסלק את האוסטרים ומצה

, ון השלישיולה עם נפוליאף פעשיתום קאבור, ראש ממשלת פיימונטה, יוז – 1858-1859 .4

 מסלק את אוסטריה מצפון איטליה. 

את  , ומוסרטליהכובש את דרום אי ,םדבימתנ 1000של יוצא בראש צבא  גריבלדי – 1860 .5

 . 2ל ה יימונטה, ויטוריו עמנואשטחים למלך פה

 . ת איטליהת עצמאוהכרז – 1861 .6

 מצורפת לאיחוד.  ונציה – 1866 .7

 ה עצמאית ומאוחדת. יה שהפכה למדיניטללא רפהצו רומא – 1870 .8
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 השלבים במאבק לאיחוד איטליה
 

 (ערכותיהב ה)של קרבונריהקמת אגודת ה –שלב א 

עצמאות  שרצופכניות אגודות סתר לאומיות מהקמו טליה, אי את וןליאיבוש נפובעקבות כ

 בה היו( 1810) י"קרבונר"אגודת ה גדולה ביותר הייתהההאגודה . ודמוקרטיה באיטליה פוליטית

המהפכה עקרונות  על פימהפכה ל להביא שרצו)סופרים, משוררים, סטודנטים(  אנשי השכלה

איטליה. תושבי נסיכויות  הרעיון הלאומי בקרבץ את תה להפיניס נרי""אגודת הקרבו .תיתהצרפ

  .ציניג'וזפה מיה חבר דה זו הובאג

 

 )שלב ההרחבה( רה"ה הצעיוהקמת "איטלי 1831ההתקוממות של  –שלב ב 

 טון הזר להשתחרר מהשל ששאפהמית תנועה לאו" איטליה הצעירההקים מאציני את " 1831 -ב

 . עצמאיתרפובליקה איטלקית  ולהקים ליהיטא נסיכויות לאחד את, ת(וצרפ היסטר)או

כה המהפגייס צעירים שהושפעו מרעיונות הצליחה ל. התנועה פעלו יחד ורקאבו דילגריב, מציני

נגדותן של תהשהביא ל, דבר ומיות אחרות ברחבי אירופהבתנועות לא התנועה תמכה. יתפתצרה

חששו ו באירופה מכוחןלאבד  רצוא . הן לשל איטליה הדיחופת לרעיון אאוסטריה וצר

 התקוממויות אלו לא הצליחו.  ן,לכ. יהןחבשטנוספות  מהתעוררויות לאומיות

 

 העממי(בק המאלב )ש מהפכות "אביב העמים" –שלב ג 

בי נגד השלטון ברחמהפכות כהתחוללו  ,1848 -ב אביב העמים""ק מגל מהפכות ה, כחלבאיטלי

, בתחלה. בי מציני וגריבלדייד-נהגו עלות הוהמהפכ. ברחובים יה ושליטים רלטאי נסיכויות

חזרו השליטים ובכל רחבי איטליה  נכשלוהמורדים בסופו של דבר ל ו אבליחצה המהפכות

 ( לשלוט. םם והשלטונות הזריהנסיכים האיטלקיי) ודמיםהק

, הללו ר הכישלונותחאל .עממי במאבק התאפיינולאיחוד איטליה בשני המקרים הניסיונות 

 . בדרכים אחרותשעליהם לנסות לפעול  טלקיםינו האיהב

 

 )שלב המאבק הצבאי( טה לוקחת את האחריות על המאבק הלאומימונלכת פייממ –שלב ד 

לאיחוד התחיל לפעול , ויטוריו עמנואל השני ,מלך פיימונטה, ב"אביב העמים" לוןכישר הלאח

  ". "מלמעלה לאומיהאיחוד היך . כך החל תהלוכנילמון תחת שלט, תואיטליה תחת הנהג

 

נפוליאון ולכן נעזר בקיסר צרפת,  יה לבדהאת איטל תוכל לאחדא ל שממלכתוקאבור הבין 

 יצירת מדינה שכנה חזקה. שחשש מלמרות ו, חיםה לשטבתמור לעזרתו שהתגייס ,השלישי
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י דימ חי צפון איטליהטשת ושחרר א ריהנטי את אוסטפיימו-צרפתיניצח הצבא ה 1859-ב

 סיפותינסו אטיהן וכילגרש את של והצליח מרכז איטליהחלק ממדינות  ,ילבמקב .האוסטרי

 . יהיה מלכן 2-ואל היו עמנצבאית עם פיימונטה וביקשו שויטור-נבחרים וכרתו ברית

 

 עם פיימונטה.  האיחוד בעד עם-במשאל הצביעו מדינות מרכז איטליה 1860-ב

 

 יהאיטל ודרוםוד סיציליה חיא – 1866-1860

 צבא יחד איתווהביא ורדים מלהוא עזר . הבדרום איטלי סיציליהכיבוש  הוביל אתי בלדגרי

 . מתנדבים

הנסיכויות הדרומיות  צירוף שאישר את משאל עם התקיים. באותה שנה נאפוליאת  בנוסף, כבש

 . לאיטליה

 . ונטהלך פיימנו של מתחת שלטו תדאוחהייתה מ ,יהרומא וונצ מלבדאיטליה,  רובבשלב זה, 

 

 רוף רומא והותיקן לאיטליה המאוחדתיצ

התקפה על כי  לטובת האפיפיור התערבות צרפתיתמ אבל פחד, ומאת רש אלכבו רצהגריבלדי 

מונטה שצבא פיי 3-עם נפוליאון ה סיכםלכן, קאבור הנוצרית. התקפה על הדת  ושהפירמא רו

 . רומא מכיבושע ימנ

 ,2-ויטוריו עמנואל הוהראשון  איטלקיהמנט הפרלצמאית. כרזה כמדינה עהו היליטא 1861-ב

 המאוחדת.  האיטלי למלךהוכתר 

 

 שוחררה גם ונציה וצורפה לאיטליה.  1866-ב

 של איטליה.  כעיר הבירהוהכריז עליה . ומאר אתיה המאוחדת לאיטבא ש צכב 1870 -ב
 

 ם ים וגורמים מעכבימסייע  גורמים
 

 יםעימסיגורמים 
 

 באי באוסטריהבק הצתי שתרם למא. סיוע צרפ1

הוא כורת עם צרפת ברית  ון איטליה.טרי מצפון האוסטלסלק את השלקאבור נעזר בצרפת כדי 

 ק אותה משטחי צפון איטליה. ועוזרת לסל וסטריהת על אזמנית, וברית זו מאיימ
 

 גריבלדי . פעולותיו של ג'וזפה2

ציליה לחה את סיצר בהשיחרהוא י. את המאבק הלאומ ליבשהווכריזמטי  המפקד צבא מעול

 שאפשרבאופן  רפת וגרמניה( נגד אוסטריהייחוד צמות )ובצתמרן את המעודרום איטליה. ידע ל

 ודה המלא. לאיח יות עדאיטלק טוריותלספח עוד ועוד טרי
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 . פעולותיו של ג'וזפה מציני3

 ואה נים. מהפכאת הולאחד סביבם  תמיועיונות הלאושידע להפיץ את רומהפכן איש השכלה 

  יעה באיחוד.וח תודעה לאומית איטלקית שסייע בפיתסי

 

 ביםם מעכגורמי
 

  . התנגדות האפיפיור לאיחוד1

 . המדינית עצמאותוד את אבל פחדיה. הוא איטלדה של תנגד לאיחוהאפיפיור ה –

לא  והיאכז איטליה(, רמת ביש לה נסיכועל חלק מאדמות איטליה )הכנסייה הקתולית שולטת  -

 ל חלק מאדמותיה. ותר ערצתה לו

לפיהן המלכים שולטים בחסד האל.  הרעיוןאת  ונגדה תיהייתה חילונ תנועה הלאומיתה -

ועכבה את , סירבה לוותר על עצמאותה, קן(ותיו)ה טליהרכז אישלה במיצרה מדינה מהכנסייה 

 מהדת.  והתרחקותשל חילון  ליךיגרום לתה דאיחוהפיפיור חשש שה. האאיטלי איחוד

 

  אוסטריה וצרפת דותן שלהתנג .2

וסירבו  שבשליטתן שלא רצו לאבד את השטחיםכיוון ת האיטלקי ועה הלאומיתהתנגדו לתנ–

 . לתת להם עצמאות

 יחוד איטליהמבחינתן, א של עמים נוספים שהיו תחת שלטונן. לאומיתמהתעוררות פחדו  ןה -

 ת בשטחן. וכמהפהפתיחה של היריית היא 

 ת. יכלכלית וצבאעבורן מבחינה  תחרותינה חזקה שתהיה יה מדיה תהשאיטל חששו -

ום ן ובדרן בצפויבות האלו, אוסטריה וצרפת לא רצו לותר על השטחים ששלטון עליההס מכל

 ולא רצו לתת לה עצמאות. איטליה, 

 

 ם. הפערים בין הצפון לדרו3

. ומיתודעה לאות ותזההיו  לאת בי איטליה המאוחדשולתובאי בעיקרו האיחוד היה פוליטי וצ

, החברתיים והתרבותיים בין כלייםרים הכלית, הפעמהזהות הלאו הזהות האזורית גברה על

 .של האומה האיטלקיתנייתה ו את בעיכב הצפון והדרום
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עות ונל תשלבי מאבק שלבין דפוסי הפעולה ו יהבאיטלקווי הדמיון והשוני בין המאבק הלאומי 

 19 – מאה הירופה בת באאחרולאומיות 

 

 ווי הדמיוןק

של בני הלאום )חינוך לאומי,  הלאומית התודעהח טיפוום חבת - שותפיםתחומי פעילות מ •

בתחום הפעילות הפוליטית והמדינית ון( וכן דגל והמנמו תפים כים משויצירת סמלים לאומי

 .שליטים זרים( םם עגעים מדינייץ על שליטים מקומיים ומ)הפעלת לח

"כ מית, אחון הזהות הלאשגיבשה את רעיו קבוצת משכילים קטנה– זהיםהתפתחות  בישל •

מיות( ות לאות אגודבאמצעות פעילות ארגונית )הקמ הפצת הרעיון בקרב המוני העםשלב 

 שלב של מאבק צבאיסוף תית )הקמת מערכת חינוך לאומית ועיתונות לאומית( ולבותרבו

 צבא סדיר. עםופן מסודר "כ באם"( ואחהעמיביב ת )מהפכות "אימעמ תחילה בצורהב

הקמת לאחר  - קמת מדינת הלאום הריבונית עצמאיתה ות לאחריומנועות הלאפעילות הת   •

לחיזוק ופועלת  הרעיון הלאומי תלהפיץ אממשיכה המדינה את מאית, מדינת הלאום העצ

  ת.הזהות הלאומי

לכמה ממלכות, וצלת יה הייתה מפלפני האיחוד, איטל -ודי לפני האיחפוליט -המצב המדיני •

ות נוספות, כגון גרמניה,  היו מפוצלות .  מדינה וצרפתיזרות: אוסטר שבחלקן שולטות מדינות

 אוסטריה וצרפת.  נשלט על ידי ם חלק מהאזורגם ש כויות.נסי 30גם הן למעל 

 והעשירה והיא ז ינהה הייתה המדממלכת פיימונט באיטליה, -הובלת המאבק לאיחוד •

כתיבה את היא זו שהבור(, ואוק מנהיגי האיחוד )גריבלדיממנה הגיעו  חוד.יאאת הלה ובישה

חינה נה החזקה מבה המדיה הייתבדומה לכך, בגרמניה, מדינת פרוסי אופי המשטר באיטליה.

רק א)ביסמוממנה הגיעו המנהיגים  ,כלכלית וצבאית. פרוסיה יזמה וביצעה את האיחוד

 (.1-ה םלליהוו

כה פהמה בעקבות לאומית והגרמנים פיתחו תודעהטלקים יאה -תלאומי דעות(תודעה )מו •

 נפוליאון.בושי תית וכיהצרפ

 קווי השוני

 ,משכיליםהיו  באיטליה המאבקמנהיגי  - יהגרמנ לאומיתמאפייני המנהיגות של התנועה ה •

. לעומת זאת, (הצולן )מלוכה ואנגד המשטר היש ני שלחמוהמעמד הבינוממודרניים, 

 בו. שבא מהמשטר הישן ותמך ואציל ה שמרןיה רק,אה, ביסממניבגר

לסיוע מצד מעצמות זרות במאבק לעצמאות,  הלאיטליה שנזקק - יבק הצבאאשלב המ •

את המאבק הצבאי לאיחוד  .ללא סיוע זרבכוחות עצמה ומאבקה הלאומי בחה ה הצליגרמני

 יה. במדינות גרמנ זקההגדולה והח ,רמניה ביצע צבא פרוסיהג



 

 

 

 איחוד איטליהאבק לסיכום: המ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקמת – 1810

דת אגו

 רבונריקה

מציני  – 1831

את  מקים

 יטליה הצעירהא

מהפכות  – 1848

 העמיםאביב 

1858-1859 – 

יתוף פעולה ש

 3און ה עם נפולי

סילוק 

ון אוסטריה מצפ

 איטליה

גריבלדי  – 1860

ם רוכובש את ד

 איטליה.

הכרזת  – 1861

ת אועצמ

 איטליה

צירוף  – 1866

 ונציה לאיחוד

צירוף  – 1870

 חודרומא לאי

והשלמת 

 האיחוד

 מאבק עממי היערכות הרחבה תהיערכו

 המאבק מלמעל

 הפועלים: וחותהכ

 היג רוחניתודעה לאומית, מנ "המוח", מפתח – מציני

 נהיג צבאי"הכוח", מ – גריבלדי

 הפוליטיקאי, מנהל משא ומתן – קאבור

 יטליה המאוחדתיימונטה, אח"כ מלך אמלך פ"הבוס", – נואל השניעמויטוריו 
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.41.  

 ייה והשואה השנ  מלחמת העולם , אנטישמיות,םזנאצי.2
 האידאולוגיה הנאצית  12.

 מפרט בספר הוא)"מאבקי"(.  מיין קאמפף"בספר " היטלר ע"י נכתבהאידיאולוגיה הנאצית ה

 . הדרך להגשמתם הנאצית ואתיה האידיאולוג נותועקראת 

תוכנית ותפישת עולם מגובשת, לאלא רק הפך אותם  העקרונותב את רו היטלר לא המציא

תיאוריות גזעניות, אנטישמיות, לאומניות, פוליטיות  לשילוב שיא יה ההאידיאולוג. עולהפ

 . 20וה  19לאורך המאות ה  שפותחו

פוליטיקה, חברה,  כל תחומי החיים:ב עתשנוגקפת עולם שההאידיאולוגיה הנאצית היא 

 ודת. תרבות כלכלה, 

 

 יא הבסיס לפעולה.האידיאולוגיה הנאצית היא הדלק הרעיוני של הנאצים, ה

 

 ולוגיה הנאצית י האידיאקרעי
 

 . תורת הגזע1
 

 .ים נחותיםעלגזעים עליונים וגז. האנושות מחולקת ני האדםבין ב ןואי שווי ישתורת הגזע,  לפי

 . נותיתן לששלא נ יש מראה חיצוני ותכונות מולדות, קבועות,ע גז לכל

בטבע  יש דארווין,י לפ. "ארוויניזם חברתיבעיוות תורתו של דארווין שנקרא "ד השתמש היטלר

דארווין לא חילק . חלשים נכחדיםהוהחזקים שורדים : מלחמת הישרדות בין כל מיני החיות

 . גזעיםלבתורתו את האנושות 

מלחמת הישרדות בין  יש אדםי הבנ אצלגם ם החברתי" בדיוק כמו בטבע, ווניזרדאה"לפי 

 .ם הנחותיםכחדת הגזעיד והזקים ובשעבוים החהגזע בניצחוןהמלחמה תסתיים הגזעים. 

 

 : שלוש קטגוריותתורת הגזע יש  לפי

, העמי צפון אירופ) הגזע העליוןוהוא  בראש כל הגזעים עומד הגזע הארי – יוצרי תרבות •

 נוצרו ע"יוגיה ע והטכנולת, המדהאמנו לפי היטלר, כל התרבות, .(העם הגרמני םבראש

 .וחנית וגופניתר עליונים פי(,ת )אוושכליה תיהםעליונים בתכונוכי הם  הארים

את  לשרת שצריכים נחותיםכים(. עמים 'צ)פולנים, רוסים,  הגזע הסלאבי – נשאי תרבות •

 .נשלטיםצירתם של "יוצרי התרבות" ולכן הם ויתם מחקים את תרבו םהגזע העליון. ה

הגזעים החלשים ת א לנצל. הגזע הארי צריך מתחרים בארים על אדמות ומשאביםבים הסלא
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י דכ טרורניתן להשתמש נגדם בגזע זה יכול להשתלב בתרבות. . תפתחולה דםלהתקכדי 

 לוודא שהם מצייתים. 

ומטרתם ( רשעיםים, הם שליליות )טפילותיגזע. כל תכונ-תתהם  היהודים – מחריבי תרבות •

ולכן יש  ר הגזעי הטבעי ואת התרבות האנושית. הם סכנה לקיום האנושות,את הסדלהרוס 

 . להכחידם

 

תכונות לכל גזע יש  .הדם הוא האדם כי טוהר הדםועל  טוהר הגזע גזע, יש לשמור עללפי תורת ה

יפגע ב לשמור על טוהר הדם כדי שלא ייח י. לכן הגזע הארילא ניתנות לשינועוברות בתורשה וה

 . את הגזע העליוןס ומיזוג בין דם לדם יהרנחותים.  יםזעשל גדמם מ

 

 תשמיואנטי .1
 

  .כדי להשתלט על העולםם מיעהכל את העם היהודי היא להרוס מטרתו של  דים.שנאת יהו

 במטרה ונאהוה יתה העמדת פניםיההשתלבות ה להשתלב. י היטלר, היהודים מעולם לא רצו פל

להשתלט על ו םנותיהת רעיוכדי להפיץ א תלבוים השהיהוד את כוונותיהם האמיתיות. ירלהסת

 העולם כולו.גרמניה ועל 

 

 םיחיידק, עכברושים, אנושותב פוגעהם וירוס ההאנושית בסכנה בגלל היהודים: רה החב

 הגוףהר את לט כדיאותו מפנים. שחדרו לגוף הבריא של האומה הגרמנית ומנסים להרוס 

 טוהר הדם. שמר . רק כף ייש לחסל את היהודים ,הגרמני

 

 תכונותיהם ולכן גזע הם היהודיםש טענה תהנאצי באידיאולוגיה המודרנית שמיותהאנטי

 .םידיהו היותם לשנות את ניתן ולא  תורשהרות ב, עובתמולדו

 

 גיה הנאציתבאידיאולודימוי היהודי 

ים חי הם בחברה שבה הם חיים. טפילים לכן, הםולנצל. ות לרמם רק להרוס, גלימסוהיהודים 

 . גזעים אחריםעל חשבון 

היהודי מייצג את כל התכונות השליליות  .םוניזוצרי הקומם יוה הם שורש כל הרעהיהודים  

 וההרסניות. 

 . ישואין ליהודי רגשות והוא לא אנהעמים. כל להשתלט על  יפועלים ברמאות כדהם 

 ם. ם, עצלנים, רמאים ונצלנימכוערי: יםהגמור מהארפך הה הםיהודים ה
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 מרחב מחייה. 3
 

יוכל להמשיך ש כדי, ביםשאומ קרקע ,מחייה" צריך "מרחבולכן  הולך וגדל הגזע הארי

נמצאים במזרח אירופה שם ים פסנוים ההשטחלא מספיק. שטחה של גרמניה  ולהתפתח.

התרחב זו הזכות הטבעית של הגזע העליון לשאי התרבות(. נמצאים הגזעים הסלאבים )נ

 גיאוגרפית. 

 

, שם נמצאים , בעיקר במזרחאחריםעל חשבון שטח של עמים תהיה רחבות הגיאוגרפית ההת

 גזע הארי. הלשרת את שצריכים סלאבים הגזעים ה

 

כל לאחד את רצו הנאצים  ,בנוסף .מנים ולשעבד את האוכלוסייהגרב שטחיםאת ה ליישב צריך

את הזכות למרחב  הרייך השלישי. לטוןתחת שלגרמניה  וץמחבמדינות  יםהנמצא יםהגרמנ

 .במלחמההמחייה יממש הגזע הארי 

 

 ת לרעיון מרחב המחיה ע"י היטלר:ודקההצ

של הגזע הארי חו את קיומו טיביש מרי הגלםון וחומקורות המז מצאיםנ שם  -הסבר כלכלי. 1

 אנושות.ב שליטתואפשרו את המשך יו

 הודים הם שיצרו אותו. היטלר הית לדע, שיסטיטר הקומונחיסול המש -בר פוליטיסה. 2

 כפי שהייתה בימי הביניים.מעצמה ת להיו הרוצגרמניה  -הסבר היסטורי. 3

 

 . עקרון המנהיג4

על  לוקער או לחאסור לער. מעל החוקהוא רר פיהה. " )המנהיג(יהררפהעומד " המדינהאש רב

 מקור החכמה והחוק. אוה ם:עליוני םכישוריו תכונות לפיהרר יש. רכודבריו, החלטותיו או ד

רצונם של כל  הוא רצונובעולם. לשליטה  ריאה עי והגזלהוביל את העם הגרמנ האלי "נבחר ע הוא

אחד, יך "ריינה ואחדות המנהיגות ) המד ותחדת העם, אדואח את מציג. הפיהרר נהאזרחי המדי

עם ע מה טוב ליוד רק הוא. במדינהד ים עם הפיהרר בוגא מסכמי של(.  עם אחד, פיהרר אחד"

 בידו. כל סמכויות השלטון נמצאות ולכן 

 

בהמשך: חוק הפקידות, חוק ההסמכה, איחוד תפקיד הנשיא )פירוט  צעדים למימוש עקרון זה

את ההמונים ולגייס לוכות ומצעדים שנועדו לרגש ההארוכות, עצרות, תצלר, ליל הסכינים והקנ

 והצדעה במועל יד(.  ת אמונים להיטלרן הנאצי, חובת שבועיכה בשלטותמ
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 והקומוניזם טיהרקוהדמ לתשלי. 5

יאולוגיה שהייתה לה כל אידלש ןכל, שוויון-ון של איהאידיאולוגיה הנאצית מבוססת על עיקר

ן, צריך כל. ולשהשוויון מנוגד לטבע ומעיד על חהלפי האידיאולוגיה, . השוויון מבוססת על עקרון

 האלו. ל את המשטרים לחס
 

 מדוע התנגדו הנאצים לקומוניזם? 

ם בשיוויון. ם חייאלא האין מאבק בין העמים השונים , כלומר, יון מוחלטוויש היזם זקומונ -

 גזע. ה, מה שסותר את תורת ה בין הגזעיםאין היררכיכן, ל

 ךדר להשתלט יםמנס דיםשהיהו וחשב אחד אויב ביהודים ובקומוניסטים ראה היטלר -

 .הקומוניזם הפצת

 האומה הגרמנית. שה והוא מחליש את העם וקומוניזם הוא ביטוי לחוללפי היטלר, ה -
 

 מדוע התנגדו הנאצים לדמוקרטיה? 

ן הכרעת רועקוססת על בוהיא מ שיוויון כי הקול של כל אחד שווה לע ססתבומ רטיהדמוקה -

 ת שיוויון. , ולא צריך להיוןזע איאצית ותורת הגגיה הנלפי האידיאולו .הרוב

ות שלו. ממש את היכולולעזור לו ל דינה נועדה לשרת את האדםהמיה, וקרטמבד -

 , העם והמנהיג ולא להפך. נאצית הפרט צריך לשרת את המדינהבאידיאולוגיה ה

הצרכים  יתעל פי האידיאולוגיה הנאצ ן לפגוע בהן.שלטוור לסוא זכויות האדם הן ערך עליון  -

 ל צרכי הפרט. עם עומדים מעוהה של האומ

גיה הנאצית פי האידיאולות. על לקבלת ההחלטובדמוקרטיה הגרעת הרוב היא הדרך  -

 : הוא זה שמחליט ומקבל את ההחלטות עבור העם.הפיהרר הוא כל יכול

 

 ההמלחמ . קידוש6

 ושמדיועם שלא נלחם לכן, . ובלתי נמנעת קבועהמלחמת הישרדות עים היא בין הגז החמהמל

על  לשלוטלחזור צריך  שתבשה והגזע האריההתפתחות הטבעית השהיטלר טען . עם אחר ע"י

תכונות הבאות לידי ביטוי  במלחמהלניצחון מוחלט.  דע יש לנהל מלחמה . לכן,הגזעים האחרים

 וכו'.  רעותה, כוח, מץ, גבורוא :ע הארישל הגזהנעלות 
 

 . עליונות המדינה7
 

כי לה יש עוצמה  ,הפרט לאו מדינה היא החשובהה. ןרך עליוע יאאומה הגרמנית האחדות ה

 הפרט יבחי שולטת. המדינה חיד אין זכות קיום ללא המדינההעליון וליהיא הערך  המדינה. וכוח
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ל מה כת עשוריך לחיד ציהשאיפותיו. . אין כל חשיבות ליחיד ולצרכיו, לזכויותיו ולכיהלפי צר

 דרש. יישייו למענה כלהקריב את ח, שמצווה עליו המדינה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נאציתהאידיאולוגיה ה

 הולפעשל הנאציזם, הבסיס ל הדלק הרעיוני

 תורת הגזע
 םזעין שיוויון בין הגאי
 זק שורד. הח

הגזע הארי  – רבותיוצרי ת
ופה(. )גרמנים ועמי צפון איר

  ם.לור הידע בעומק
הסלאבים  – בותנשאי תר

יך סים, צ'כים...(. צר)פולנים, רו
רת את לשם לשעבד אותם, צריכי

 ליון. הגזע הע
היהודים  – ורסי תרבותה

יש להם את כל  ם.ניעוהצו
ת. רוצים כונות השליליוהת

. צריך להשמיד לםעות הלהרוס א
 ם. אות

אסור לערבב בין  – והר הדםט
 הגזעים. 

 נטישמיותא
ם. ישנאת היהוד

רוצים טפילים, 
להשתלט על 

העולם, 
שתלבות הה

מדת בחברה זו הע
פנים כדי להרוס 

רק  וירוס, ו,ותא
. ליותונות שליתכ  

 חייה מרחב מ
 )שטח( קרקע

בע, ט) משאבים
 עבדים(

 
הסבר כלכלי – 

ן מקור מזו
 ומשאבים

 
הסבר פוליטי – 

 חיוסל הקומוניזם

 
הסבר היסטורי – 

לחזור להיות 
 מעצמה 

 קרון המנהיגע
הכל, המנהיג מעל 

הכי חכם, שולט 
ודע הכל, בכל, י

ר עליו, אסור לערע
 מי שלא מסכים

הוא בוגד.   ויתא  

ת שליל
הדמוקרטיה 

 וניזםהקומו
משטרים 
ים על שמבוסס

יון בין בני שיוו
 . האדם

י תורת הגזע, לפ
, אז וויוןאין שי

משטרים כאלו 
ולים לא יכ

 ם. להתקיי
 

 

 המלחמהקידוש 
ה היא מהמלח
נמנעת, בלתי 

מלחמת 
 הישרדות. 

ק, אמיץ, חבר חז
נאמן, אוהב טוב, 

ל כ – את המולדת
התכונות 

 וביות שלחיה
 הארי. 

עליונות 
 דינההמ

ה מעל ינהמד
הכל, הצרכים 

ם דשל הא
רטי לא הפ

 חשובים. 



 

 

 

 ?אצית משכה הרבה אנשיםנלמה האידיאולוגיה ה
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ם הסכימו ואיך ה סכימו לפעול על פי עקרונות הנאציזםהנו למה אנשים ברור ל רבה פעמים לאה

 ולא התנגדו לרצח עם. 

ם פסיכולוגי, אבל טוטליטרייםלמשטרים  משכוסיבה למה אנשים נהסבר אחד ל יםקילא 

 ה. סביר את התופעיונים רבים ניסו להוהיסטור

 

הוא זור לתקופה בה אחרים יאמרו לו מה לעשות. טוען שכל אדם רוצה לחאריך פרום  הפסיכולוג

ל לעמוד מו כולא יחוסר ביטחון ובדידות, ולכן האדם הבודד ל בני האדם מרגישיםטוען ש

 כים:דר 3הוא עושה זאת ב . מציאותה

ולתת כוח לרעיונות ובני אדם אחרים. הנאציזם, פרטי, דם הצמך, האע תאלבטל  – תנותסמכו .1

 למעבר לסמכותנות. ביטוי קיצוני לבריחה מהחופש למשל, הוא 

דם לגישה תוקפנית של האן ביטוי הול הואלכו , התמכרויות לסמיםאלימות – קפנותתו .2

 איום מולו. הנאציזם אפשר זאת. צה להרוס את השרו

ואיבוד הזהות העצמית. האדם הפרטי מחקה את  עצמך לחברה התאמת – קונפורמיות .3

מדינה הופכים להיות הרצונות ט. הרצונות של החברה והשתלב בה באופן מוחלהחברה ומ

 שלו, בדיוק כמו בנאציזם. 

 

 רםגילניסוי מ

תוצאה גם אם הסמכותי, דם ראות של אמוכנים ויכולים לבצע הו שיםניסוי שמוכיח כי רוב האנ

 . ומוות לאחריםם היא סבל של המעשי

 . אדםהניסוי בדק את מידת הצייתנות של ה

תנים אם לצייהופכים , לרוב אנשים חושבים ועצמאיים, הם מסקנות הניסוי היו שבני אדם

 האדם מספיק סמכותי בעיניהם. 

 

ו בצורה עיוורת למרות שהוא מצייתים לכריזמטית, ואנשים כותית וסמות וא דמכלומר, היטלר ה

 סבל לאחרים. ם גור

 

 דטנראחנה 

שתלב כי היחיד יכול לה גיה הנאצית משכה אנשים רביםפילוסופית שטענה שהאידיאולו

 היא טענה שהמעמדלפי זרים ואויבים. המון יכול להיות תוקפני כהזג בתוך החברה: ולהתמ

 . לכךשחשופים  ם אלוי הנונהנמוך והבי

ב יאולוגיה שנותנת להם אויונים לאידמשיכת ההמציזם: כך היא הסבירה את עליית הנא

 ומאפשרת להם את הפורקן. 
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 סיכום
 

 האידיאולוגיה הנאצית משכה רבים ממספר סיבות מרכזיות: 

 ניצול חרדות. 1

כלוסייה באוונים חלקים שדעו לנצל את החרדות, השנאות והחששות של נאצים יה -

ששנוא על  כל מההם, ל. הם הציגו את היהודים כמקור לכל הבעיות שלהגרמנית

 ה שהם מפחדים ממנו.יה ולכל מוסילהאוכ

תחזקה בגרמניה. מבחינת גרמנים רבים רק סטית ה: המפלגה הקומוניפחד מהקומוניזם -

 . ם להיות פתרון לאיום זהנאצים היו יכוליה

 

 טישמיות מסורתיתאנ. 2

בוססת על ות מסורתית המיטישמ. זו הייתה אנה הייתה אנטישמיות במשך שנים רבותיבגרמנ

לפיהם היהודים מנסים להשתלט על  פרוטוקולים של זקני ציוןה :לדוגמהיהודים. דתית ל שנאה

 ל ילדים נוצרים וכו'.המספרות שהיהודים מכינים מצות מדם ש לות דםי, עלהעולם

אנטישמיות גרמנים רבים שכבר הכירו את הית, היו יה הנאצדיאולוגאשר הציג היטלר את האיכ

 בגרסתה החדשה.  וקיבלו אותה

 

 חזק מציאת מנהיג. כשלון רפובליקת ויימאר ו3

. אחרי הפגיעה וההשפלה של חוזה כ"גזע העליון"את הגרמנים הציגה גיה הנאצית האידיאולו

 . חמאהולוגיה זו מראו באידיא והמצוקה הכלכלית שבה היו הגרמנים, חלקם ורסאי

אפשרות גה עבור הגרמנים. היא הצישהדמוקרטיה ורפובליקת ויימאר אינם טובים בהראתה 

 לטונית אחרת, שתחזיר את הכבוד והכוח לידי הגרמנים. ש

 שיוציא אותם מהבוץ. טי וכריזמ יג חזק, סמכותימנהמנים רצו הגר

 

 הגרמנית? את האידיאולוגיה בתודעה הציבוריתאיך הנאצים מטמיעים 
 

לוגיה. הם מגייסים את בתעמולה, פרסום של האידיאום עוסקים רבות : הנאציתעמולה -

, שר גבלסרעיונות הנאצים. כלים להפצת הולנוע והאומנות כרות, הקת, הספועיתונה

 גיה. בהטמעת האידיאולוק התעמולה, עוס

כדי יטאות אוניברסתי הספר ובמשנים את תוכניות הלימוד בב: הנאצים מחדש חינוך -

עת הנוער ההיטלראית בה תנואת בנוסף, הם הקימו הנאצית. גיה שיתאימו לערכי האידיאולו

 "י האידיאולוגיה. עפ י הנוער קיבלו חינוךבנ
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ונים חלקים שדעו לנצל את החרדות, השנאות והחששות של נאצים יה: ניצול חרדות -

ות שלהם, לכל מה ששנוא על . הם הציגו את היהודים כמקור לכל הבעיכלוסייה הגרמניתבאו

 ה שהם מפחדים ממנו.יה ולכל מוסילהאוכ

. במשך שנים רבות רתית מושרשתסוטישמיות מתה אנגרמניה הייב :שמיות מסורתיתיטאנ -

ץ את אשר התחילה התעמולה הנאצית להפיהייתה שנאה דתית נגד היהודים. כ

 רמנים קיבלו אותה. , הגהאידיאולוגיה

יחוק שנוצר בין רהע"י חוקים, צווים ותקנות. הגרמנית החברה מ דו: היהודים הופרחקיקה -

 גרמני. הל בקרב הציבור דימוי היהודי להתקבסייה הכללית עזרה לם והאוכלוהיהודי

 

 ?יטריתטלקרונות האידיאולוגיה הנאצית את התפיסה הטום עטאיאיך מב
 

 אידיאולוגיה הנאציתהדוגמה ב מאפייני המשטר הטוטליטרי 

שמתייחסת לכל אידיאולוגיה אחת  גיהואידיאול

ה חברהבת את כל ומחייתחומי החיים 

 הות איתה. דהזל

הקיפה את כל יה הנאצית האידיאולוג

י, פוליטי, חיים )כלכלתחומי ה

נשים האתרבותי(, וחייבה את כל 

הות ולקיים זדהחיים תחתיה לה

 אותה. 

רק ה, במדינ גה אחרתלפאף מאין  . בלבדקיום מפלגה אחת  מפלגה

 המפלגה הנאצית. 

ג וחייבים בראש המפלגה עומד המנהי מנהיג

 שיצא מעל החוק. ית לו. הוא נמלצי

 ג ומעריצים אותו. ילמנה תפולחן אישיו

יחיד הסוחף את כולם היטלר: מנהיג 

יות, הצדעה, אחריו. יש פולחן איש

 הערצה כלפיו. 

יש מנגנוני פיקוח של האזרחים: יש  פיקוח

ושליטה על אמצעי  טרה חשאיתמש

 התקשורת והחינוך. 

יפה נוני הפיקוח והאכקיימים כל מנג

(SA והגסטאפו .)של מלאה  שליטה יש

 . תקשורתהמפלגה על ה

מטרת החינוך לאלף את הציבור  ךחינו

ל על פי האידיאולוגיה להאמין ולפעו

 )בתי ספר, תנועות נוער(. 

ני המפלגה הנאצית שולטת בתכ

ער תנועת הנוהחינוך, מקימים את 

 ההיטלראית. 

 

 

 ת הנאציולוגיה אדי איה  –ת חזרה  לושא  1.12.

 רויותנה מתוך בגאלות ידע והבש

 1אלה ש
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 הסעיפים(: לשני)שים לב  ההשאלות שאחרי כלעל  ענהו הבאהונה בתמ נןבוהת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ואות רסבוה תמונהב ביטוי לידי בא אשר יתאצהנ באידיאולוגיה העיקרון את ציין .א

  .עיף הקודם(נת בסוסף על זה שציי)נ ה הנאציתבאידיאולוגישני עקרונות נוספים  הסבר .ב
 

 2שאלה 

 חריו:והשב על הסעיפים שאוך ספרו של היטלר "מיין קאמפף" הלקוח מת באקרא את הקטע ה

יון גלא מפותח יצר הם בעולם רי. כמעט אצל שום עחלט של האהניגוד המו "היהודי הוא

ת עצם עובד לכך היא בה ביותראצל העם הנבחר כביכול. ההוכחה הטוקה כמו ה כה חזבעוצמ

היהודי לא היה מעולם בעל תרבות משל עצמו , ק העם ..( שר( כיוון ).ו של גזע זה )...הישרדות

 ם תמיד מאחרים."רתו הרוחנית שאובייסודות יצי

קוחים ונות הלילו עקרהיהודים המתוארים בקטע. אלר לגבי את השקפתו של היט הסבר .א

 זה ? נמק.וי בקטע לידי ביטמהאידיאולוגיה הנאצית באים 

היטלר וגיה הנאצית , וכיצד מנמק דיאולת האיעם היהודי אהסבר במה סותר קיומו של ה .ב

 את עצם הישרדותו.

 3שאלה 

 נה על השאלה שאחריו.עפניך, וקרא את הקטע של

מים להגדרה עצמית. ות העסמך זכ בתי, עלר-רמנייכוד כל הגרמנים בגשים את ל"אנחנו דור
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 אזרח אלא. לא יוכל להיות ונאוכלוסייתעודף וליישוב  קע לתזונת עמנווקרשים ארץ אנחנו דור

ו."תתחשב בדהיות בן העם אלא מי שדמו דם גרמני, בלא להמי שהוא בן העם. לא יוכל ל  

( 9201בפברואר  24רסם במינכן, אצית שפו)מעובד על פי מצע המפלגה הנ  
 

 . יטוי בקטעדי בהבאים לינות האידאולוגיה הנאצית קרומע שנייםהסבר 

 

 4שאלה 

 : שאחריועל השאלות קראו את הקטע וענו 

ום שמ, תפיסה הגזעניתהמדינה ומעל המפלגה את הצית העמידה מעל האידיאולוגיה הנא"

כמפריע  ,גזע-טיאם היריב נחשב כאנ... בקאון של המשבאמצעותה היא יכלה להחריף את העיקר

אה סופה שהביויבים ביולוגיים הפיכת היהודים לא ...ענמנ כי אז המאבק נגדו הוא בלתי, לטבע

רק כאויב להציג את העם היהודי לא הנאציזם טרח ...עם-ת גרמניה לידי רצחאת הנאציזם וא

 טת את שאיפתו ליצור אויבלניות מוחבכך הביא לידי קיצו. ויב האנושותאלא כא הגרמנים

 ." רמנים הגאציזל הנשהיה דרוש למשטר הטוטליטרי ש(, מוחלט)טי ולואבס

(.55 עמוד", 20-במאה האידיאולוגיות "מתוך , בכרךצבי )  
 

   י בקטע המקור.יה הנאצית הבא לידי ביטוקרון באידיאולוגא.  הסבר את העי

על פי  ת ומהם תפקידיו של המנהיגיה הנאציעיקרון המנהיג באידיאולוג בר אתב. הס

 האידיאולוגיה.

 

 5 שאלה

 חריו:סעיפים שאקאמפף" וענה על השל היטלר "מיין  פרומתוך סר קוהמקרא את קטע 

-ום)...( התנועה הנאציונלהאדם מבטיח לאומה חופש קי ל צרכו שלמספיק כ "רק מרחב

ם דרך אשר תביא את העדם בתקה ו למעןו ואת כוחצא אומץ , ותגייס את עמנסוציאליסטית תמ

-להתנועה הנאציונ ...(דשות )ח קעקרנוכחי אל אדמה ומוגבל הה חב מחייתוהזה ממר

כלוסייתנו ושטחנו , מתוך רופורציה  שבין אוף לחיסול הדיספוכרחה לשאוסוציאליסטית מ

( )...ו תנאל מטרלא רתיעה עלינו להיצמד ל וח )...(ראיית השטח כמקור למזון ובסיס למדיניות כ

 ן הוא ראוי."אשר לה מהע ואת האדי את הקרקלהבטיח לעם הגרמנ
 

 ?מבטא קטע זהגיה הנאצית דיאולוון באיקרע זהאי .א

 ת?ת על המפלגה הנאצימוטלאיזו משימה  על פי הקטע , .ב

 

 ר היסטוריה( פמ"רד החינוך ומך הפרסומים של מש)מתווח עם ספר פתשאלות לדוגמה 
 

 ם השנייהת ומימושה במלחמת העולוגיה הנאצי: האידיאול1שאלה 
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הסבר כיצד   .רזה שלפניךאים לידי ביטוי בכמן העקרונות באידאולוגיה הנאצית הב שנייםהצג א. 

להפצת רעיונותיהם .  את השימוש של הנאצים במדע, וגם את פנייתם אל הרגש חישה כרזה זוממ

 נקודות( 12)

 
 

 יהםלע העקרונות מן אחד את ,השנייה העולם מלחמת במהלך הנאצים מימשו כיצד הסברב. 

. 13). הלימוד מספר דחא מילולי מקור ועל ,דוגמאות שתי על תשובתך בסס'. א בסעיף כתבת

 . ות(נקוד

 .שבחרת המקור של המדויק המקום מראה את לציין עליך בתשובתך

 גיש שהוא הולך להפסיד. מר הוא
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