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 תקופת הנציבים הרומאים –מקור  .0

 

ושינוי  מדיניות השלטון הישיר של רומא הייתה שליטה באמצעות נציב שנשלח מרומא .א

 המעמד המדיני לפרובינקיה.

היו מוחלטות. היה אחראי על הסדר רובינקיה בפפקידים והסמכויות של הנציב תה

החדרת התרבות ההלניסטית2רומאית, על גביית המיסים, חיי הדת והחוק  לוהביטחון, ע

 בפרובינקיה.

 

 שניים מהמאפיינים של שלטון הנציבים כפי שמופיעים בקטע הם: .ב

בקטע מוזכרים אלבינוס ופלורוס )כמשל לנציבים האחרים( שאכזריותם כלפי תושבי  .0

הפרובינקיה לא ידעה רחם, הם הרבו במעשי שוד וגזל, והתירו לכל מי שחפץ לשדוד 

 מהתושבים ובתנאי שיתחלק איתם בשלל.

הנציבים לא היססו לבזוז גם את כספי בית המקדש שהיו קודש לפעולות וחיזוק  .2

 המקדש. 

 

כל אחד מהמאפיינים הללו השפיע על פרוץ המרד הגדול. שוד כספי המקדש שלווה 

, הקצינו את רגשות הזעם ועוררו גזלגם בפגיעה ביהודים שביקשו להגן ולמנוע את ה

א ממשיחיים שקראו למרד ברו טיפיםתחושות דתיות משיחיות שהתבטאו בעליית מ

 בחסותו ובסיועו של האלוהים.

היחס האכזרי והמפלה של היהודים לעומת הנוכרים הוביל לאירוע שעל פי הקטע 

חמה...(, קיסריה העיר שרוב אוכלוסייתה הייתה נוכרית, פנתה ...ומכאן החלה המל)

קיסריה. פסיקתו החד צדדית והמקפחת של  וכרינלקיסר שיפסוק בסכסוך בין יהודי ו

 יהודים. 21,111הקיסר לטובת הנוכרים, הובילה למהומות בהם נהרגו2נרצחו 

 

 

 



 
 

   

 א.   שני שיקולים של הרומאים להנהיג שלטון עקיף היו: 2

מקרב העם הנשלט מבטיח המשכיות שלטונית בתקווה לשמור על שקט תעשייתי  שליט .0

 מצידם של העם הנשלט.

במקרה ולעם הנשלט היה נשקל שלטון עקיף הוא נאמן באופן מוחלט לרומא ושיקול זה היה  .2

 מוניטין שלילי בעיני רומא.

 שתי הפעולות שנקט הורדוס היו:

ם היהודי. הוא הקל במיסים בתקופת הורדוס השקיע מאמצים רבים להתחבב על הע .0

הבצורת, בנה אמות מים לרווחת החקלאים, הרחיב ובנה את בית המקדש על פי כל כללי 

 ההלכה.

הורדוס בנה מקדשים ומרחצאות ביהודה, הנהיג תחרויות ספורט, והחדיר את תרבות רומא  .2

ות ערך ושם . כאשר התחלף קיסר, נהג הורדוס לעלות אליו לרומא עם מתנות יקרביהודה

הגיש את התפטרותו לקיסר החדש, שמצידו מינה את הורדוס מחדש וזכה לקבל את מלוא 

 נאמנותו.

 

 א.  תןצאות המרד הגדול:3

 22% -מאות אלפי יהודים נהרגו ומספר דומה נלקח בשבי ונמכר לעבדות, כ –דמוגרפיה  .0

 מהעם נפגעו.

 די בלעדי בית מקדש.לקיים את הפולחן היהו אפשרחורבן בית המקדש לא  –דת  .2

הארץ חרבה משנות המלחמה, שדות לא נזרעו, והיו שנשרפו. מוצרים מהחי  –כלכלה  .3

והצומח הוחרמו על ידי הצבא הרומי. הוטלו מיסים כבדים על יהודה הכורעת. הוחרמו 

 משקים ורכוש יהודי אחר.

 ב.   שניים מההישגים של חכמי יבנה היו:3

ובכך לאפשר א המשכיותו של הפולחן היהודי, תפילה, מציאת תחליף לעבודת הקורבנות  .0

 צדקה ולימוד התורה החליפו את הקורבנות. 

 למרות החורבן הצליחו חכמי יבנה לשמור את ארץ ישראל כמרכזה של הדת היהודית. .2

 הפעולות שחכמי יבנה עשו בכדי להגיע להישגים אלו היו:

הפולחן בלי בית מקדש, כפי  תיקון תקנות וקביעת מנהגים חדשים שאפשרו לקיים את .0

 שקבעו שבית הכנסת יהווה "מקדש מעט" ויהודי יוכל להתפלל לאלוהיו גם לאחר החורבן.

חכמי יבנה קבעו והשאירו את עיבור השנה וקביעת לוח השנה היהודי בארץ ישראל, בכך  .2

 שמרו על מרכזיותה של ארץ ישראל.



 
 

   

 לאומיות ותוכנית אוגנדה –מקור . 01

        א. המאפיינים שמלכדים את בני אותו הלאום הם: תודעה לאומית, שפה משותפת, סמלים               

  חגים, היסטוריה, ימי זיכרון אתרי גבורה ועוד..לאומיים, מוצא אתני, דת משותפת,                   

  שבו הונחו הקונגרס הציוני הראשון  אזכורבקטע מופיעים המאפיינים הבאים:                   

 הסכמה של הלאום על טריטוריה משותפת רק בארץ   התשתיות של התנועה הציונית.                  

 ישראל.  הקמת מדינה ליהודים "יודנשטט".                  

 ב . הקמת מדינה יהודית באוגנדה תהיה על חשבון הקמתה בארץ ישראל, אפילו אם 

 בעתיד יתרצה הסולטן.       

 התנועה הציונית בעצם הקמתה והגדרתה כ"ציונית" תבגוד בעצמה ובדרכה במידה         

 ותסטה מהסלול של הקמת מדינה בארץ ישראל.     

 

 

 א. התמורות שסייעו בהפצת הלאומיות באירופה :00

 הדפסת עלונים וכרזות בעלי תכנים לאומיים אפשרההמצאת מכונת הדפוס המכנית  .0

תם של העלונים והפליירים לכל קצווי צוהרכבת אפשרו את הפ המצאת מנוע הקיטור .2

 )יחסית לתקופה שלפני הרכבת(.הארץ ובמהירות גדולה מאוד 

 הם:  0100-0222ב.   התמורות שחלו ביישוב היהודי בארץ ישראל בין השנים 00

 גיורא-השמירה היהודי הראשון בר ארגוןהוקם  0111בשנת  –ביטחון           

 לאחר שנה הוקם ארגון השמירה, העבודה וההתיישבות, "השומר"                          

המושבה,  –חדשות בארץ ישראל  תהתיישבות יהודיוהוקמו שלוש צרות  –התיישבות           

 אביב". -עיר העברית הראשונה "תלההקבוצה, 

יבר עברית. ונפתח בית הספר הראשון נפתח בראשון לציון גן הילדים הראשון שד –חינוך          

 ימוד הייתה עברית. הודפסו עיתונים בעברית "הצבי", "חבצלת" .לששפת ה

, ולקיחת הביטחון בארץ ישראל מידיים ערביות לידיים יהודיות, חיזקו העברית שהפכה לשפת העם

 היהודים בארץ ישראל.את תחושת הלאומיות והלכידות בקרב 



 
 

   

בעלי  הפאודליםו את התפתחות התנועות הלאומיות באירופה היו: האצילים א. שני גורמים שעיכב02

 האחוזות והלורדים ששלטו על האדמות ועל העם שהיו אריסים.

 הגורם השני הייתה הכנסייה שראתה בלאומיות סכנה לשליטה הכנסייתית על העם.

למעשה הפכו את חיי ב. כאשר שליטי אירופה העניקו ליהודים שוויון זכויות )אמנציפציה( הם 02

היהודים באירופה לנוחים, והיהודים חשו הזדהות לאומית עם המדינה2ממלכה שבתוכה הם חיו, ולכן 

 וחיות האירופית במדבר האסייתי: ארץ ישראל.נהתנועה הציונית לא משכה אותם לעזוב את ה

היהודים ששוויון החלו להחרים את היהודים, הבינו  כאשר עמי אירופה שיהודיהם קיבלו אמנציפציה

 הזכויות הוא על הנייר ולא במציאות. תופעה זו הדגישה את הימצאותה של אנטישמיות עממית.

 

להשתחרר משלטון זר ו2או משלטון של המטרות של התנועות הלאומיות שפעלו באירופה היו:  א.03

 .מלך אבסולוטי, להקים רפובליקה דמוקרטית שבה השליט יש2לוט מטעם העם ולמען העם

פעלו להגשמת מטרותיהן בדרכים הבאות: גיבוש העם בעזרת מאפיינים  הלאומיותהתנועות 

תרבותיים, הטמעת רעיונות תנועת ההשכלה, הפצת הרעיונות בקרב מורים, סופרים, אנשי רוח 

ומשוררים. מעבר לחינוך המוני של העם באמצעות בתי הספר, תנועות נוער, ארגונים תרבותיים 

 שהבליטו את חשיבות הלאומיות.

תנועות הלאומיות השלימו את הפצת מרכולתם בקרב רוב העם, הן טיפחו את הזרם הרומנטי כשה

ויצאו למאבק למען השגת מטרותיהן. לאחר שהשלימו את המטרה והקימו רפובליקה דמוקרטית 

 חינוך וחוקים.  המשיכו השליטים לאחד את העם באמצעות

 

תו רואה בעין יפה את הקמתו של בית עיקרי התוכן של הצהרת בלפור : ממשלת הוד מלכוב. 03

אומי לעם היהודי בארץ ישראל ותעשה כמיטב המאמצים לסייע. ובתנאי שלא יפגעו הזכויות של ל

 ם.להדתות והעדות האחרות בארץ ישראל ולא יפגעו זכויותיהם של יהודים במקומות אחרים בעו

ייסד התנועה הציונית על עצמו מ חהצהרת בלפור הייתה למעשה הגשמת החלום והמשימה שלק

וחוזה המדינה: בנימין זאב הרצל. בשש שנותיו של הרצל בראש התנועה הציונית הוא פעל ללא 

 הדבר לא עלה בידיו. 0110ליאות להשגת צ'ארטר ועד מותו בשנת 

בנוסף, הצהרת בלפור מהווה אישור משפטי ממשלתי רשמי מטעמה של המעצמה הגדולה בעולם 

 י להתיישב בארץ ישראל ממנה סולק לפני כאלפיים שנה.לזכותו של העם היהוד

פרסום ההצהרה העיר והניע יהודים וציונים רבים מרחבי העולם להאמין שהחלום על מדינה יהודית 

 עשוי להתגשם. 



 
 

   

 . מקור היישוב היהודי בא"י 00

אחת ממטרות ההעפלה לא"י כפי שמופיעה בקריקטורה היא לתחזק דעת קהל שלילית נגד  .א

העם היהודי בעולם ובעיקר בבריטניה  דעתניה, בין אם דעת קהל כללית ובין אם בריט

 ובארה"ב.

מראה סירה עלובה "אושוויץ" ומולה כל הצי המלחמתי הבריטי הענק. שנמצא  הקריקטורה

בכוננות ללכוד את ניצולי השואה ולצורך כך מפעיל לעזרת אוניות המלחמה גם את חיל האוויר 

של תנועת המרי בתחום  הניצחונהקריקטורה בעיתון צרפתי מראה על  פרסוםהבריטי. עצם 

 דעת הקהל )עד לפיצוץ המלך דוד(.

 

 מטרות ההעפלה לארץ ישראל היו: להביא את העקורים וניצולי השואה "הביתה" לארץ ישראל.

 על בריטניה במטרה לגרום לה לבטל את הספר הלבן. תעמולתילהפעיל לחץ 

 י בארץ ישראל בעשרות אלפי עולים.זק את היישוב היהודחל

 

תנועת המרי העברי הייתה מפקדה משותפת המורכבת מנציגי שלושת המחתרות במטרה  .ב

את ביצוע הפעולות , למנוע ששתי מחתרות יפעלו כנגד  להפעולות, ליעלייעל את האפקט של 

הלבן, ואולי יטול הספר באותה מטרה, להציג כלפי השלטון הבריטי שהיישוב מאוחד בדרישה ל

גוריון לשלוט על הפעולות -המטרה הכי חשובה, לאפשר לארגון ההגנה לעומדים בראשו כולל בן

של האצ"ל ולח"י ולוודא שפעולותיהן לא יזיקו למאמצים המדיניים להקמת מדינה יהודית בארץ 

 ישראל.

 לדעתי כן , לדעתי לא, דעתי לא ישובה, חשוב רק ביסוסה.

 איש הכביד על האוצר הריק הבריטי 011,111-טי בארץ ישראל, כהחזקת הצבא הברי –כן 

אימפריה לא נכנעת אל מול לוחמי מחתרת וגם לא מול דעת קהל עולמית. מה שהכריע  –לא 

 בבריטניה את ההחלטה להחזיר את המנדט הייתה עצמאותה של הודו.

 

 

לצרף את המדינה החדשה א. השיקולים שהניעו את בריה"מ לתמוך בתוכנית החלוקה היו: רצון 02

 .בריה"מלגוש הקומוניסטי בשליטת 

 שואת יהודי אירופה )נאום גרומיקו(. בעקבותאמפטיה וסימפטיה כלפי העם היהודי 



 
 

   

וש להצבעה באו"ם כי רה הציונית משיגה את הרוב הדעבלי תמיכתה של בריה"מ לא הייתה התנו

כתם שהייתה נהפכת להצבעה נגדית לא בריה"מ שולטת על כל מדינות הגוש הקומוניסטי ובלי תמי

 הייתה עברת הצבעה באו"ם.

 

הבריטי יסתיים עד לתאריך הנקוב, בריטניה תפנה את כוחותיה  המנדטב. עיקרי תוכנית החלוקה: 02

. תוקמנה שתי מדינות: יהודית וערבית. המדינות יקיימו ביניהן יחסי מסחר 0102 אוגוסטעד 

 שליטה בינלאומית, הנגב יהיה חלק מהמדינה היהודיתידידותיים, ירושלים תהיה עיר ב

 כנית הוא הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל.תויתרון אחד של ה

חיסרון אחד הוא אי הכללת ירושלים במדינה היהודית. אין רצף טריטוריאלי בין חלקי המדינה 

 נה הערבית. וההיפך.יהיהודית. היו יישובים יהודיים שמצא עצמם בתוך המד

 

 

 א. שתי עובדות לביסוס הטענה הן:02

מטרת הערבים בפרוץ המלחמה הייתה לגרום ליישובים יהודים לנטוש ואז הערבים היו  .0

בשטחים כי היהודים לא מסוגלים להחזיק  020שצריך לבטל את החלטה  לאו"םמציגים 

 שניתנו להם.

 לים.ק את היהודים ונות ערב שפלשו למדינה הצעירה הייתה לזרימטרת מד .2

ב. הקו הירוק הוא קוו הגבול הבין לאומי כפי שנחתם מול מדינות ערב השונות במסגרת הסכמי 02

 שביתת הנשק.

 יתמדינת ישראל החלה לקלוט עלייה מסיבית ורצתה להפנות את מירב המשאבים הלאומיים לבני

 עלייה.המדינה ולקליטת 

א השיגה את מטרותיה ובחלקן מדינות ערב חתמו על הסכמי שביתת הנשק כי כל אחת מהן ל

 .שלטונםלשליטים היו חששות שאם המלחמה תימשך הם יאבדו את 

 

שנעזרה    מדיניות כור ההיתוך הייתה מדיניות קליטת העלייה עליה החליטה ממשלת ישראלא. 02

וממדינת קנדה, על פיה יש להשיל מהעולים החדשים למדינה שונים  םממומחידוגמאות והמלצות ב

ץ ישראל בתחילת שנות החמישים. התרבות ממנה הם באו ולאמץ את התרבות ששררה באראת 

 .שכוח את שפתם וכל סממניהם התרבותיים הקודמיםל, עברייםלשנות שאת שמותיהם לשמות 



 
 

   

 מדיניות כור ההיתוך השפיעה על דרכי קליטת העלייה:

 ם תרבותיים ישראליים. הוקמו כיתות לימוד למבוגרים בהם לימדו עיברית ומנהגי –חינוך 

 שים נחשבה לנחותה וקולה לא נשמע באותם השנים.דהתרבות של העולים הח –תרבות 

 מרוחקיםבעיקר לאורך הגבולות ובשטחים  הומוגנייםהוקמו עיירת פיתוח ומושבי עולים  –התיישבות 

 אביב.-מתל

ה לספק עבודות את העולים החדשים מה שאילץ את המדינ אפיינהמכת אבטלה קשה  –תעסוקה 

 ודה.בדחק כנטיעת יערות על מנת לספק פרנסה וחזות של ע

 

חר שפשטה שמועה ששוטר אפרצו בשכונת העולים וואדי סאליב בחיפה מהומות ל 0121ב. בקיץ 02

 הוממנלעיר חיפה  ושהתפשטירה והרג עולה חדש ממרוקו תושב השכונה. פרצו מהומות בשכונה 

השופט עציוני. מסקנות הוועדה  כבודת חקירה ממשלתית בראשות לכל הארץ. הממשלה מינתה וועד

את העולים  להוציא – תפעוליותכשלים ממשלתיים בקליטת העלייה והיו המלצות  עלהצביעו 

לגברים. לשלוח אותם להכשרות  עבודות. לספק ראוייםמהשכונה המוזנחת ולפזר אותם בשיכונים 

 במדינה. תהפוליטיות מקצועיות. לשלב את העולים החדשים במערכו

 המזרחייםשחורים" שייצגה את העולים התרים נבעקבות האירועים הוקמה תנועת מחאה בשם "הפ

צ'רלי ביטון שלא בחל בפרובוקציות  הלכנסת וזכור לטוב והשחורים נכנסחשו מקופחים. הפנתרים ש

הקיפוח המתמשך של עולים בני עדות המזרח. הפנתרים  ליבור אצעל מנת להסיט את אור זרקורי ה

ת לממש להחלפתבין הגורמים שהביאו  והעלאת הנושא לסדר היום הציבורי היוהשחורים 

 מפא"י2העבודה במפלגת הליכוד.

 

 

 

 

 יום הכיפורים היו: תא. הגורמים לפרוץ מלחמ01

להן להשיב לעצמן את השטחים הפגוע מששת ימים. והרצון ש כבודןרצון מצרים וסוריה להשיב את 

 שישראל כבשה מהן.

גד נכוזב ודחפה אותן למלחמה  מודיעיני עוסיפקה מיד אימנהשל בריה"מ שציידה ו הבחישתה ועידוד

 המלחמה הקרה. תישראל שתשרת את מטרותיה במסגר



 
 

   

. כי אם כוללתלהבין שכל הרמזים המעידים על התקפה מתקרבת פירושם מלחמה  המודיעיןון לכיש

 .נמנעתמבינה שמלחמה בפתח ונערכת עם צבאה ייתכן והמלחמה הייתה  ישראל הייתה

שחצנות של הדרג המדיני שלא הבין שטוב שלום בלי שארם א שייך מאשר מלחמה עם שארם א 

 שייך.

לקבל ולפתוח לשייט את תעלת  ובדרישתאי הבנת הדרגים הצבאי והמדיני כאחד, שסאדאת רציני 

 אביב.-לכבוש את תל סואץ ושאין בכוונתו

בהרעשה ארטילרית כבדה ובכיבוש  00:11המלחמה החלה ביום שבת שהיה גם יום כפור בשעה 

. ברמת הגולן במקביל להתקפה המצרית החלו תקיפות של מטוסי קרב סוריים והרעשה סואץתעלת 

, מה ומעטיםארטילרית כבדה. צהל היה מופתע והכוחות שעמדו מול מצרים והסורים היו סדירים 

 .שגרם לנפגעים רבים בקרב חיילי צה"ל

 

רגים הישראלים הרבים שנפלו מקרב החיילים וב. אחת התוצאות המיידיות של המלחמה היו הה01

ונפילת מטוסי הקרב הישראלים במלכודת מערכי הנ"מ שהציבו  החזית, הסדירים שאישו את קווי

ת הימים. זו הייתה המלחמה שבה הטיל המצרים לאחר שלמדו היטב והפיקו לקחים ממלחמת שש

 כופף את כנף המטוס.

שבוים הצעידו  311-פי פצועים ולמעלה מלועוד א הרוגים 2111-תוצאות עגומות אלו שהסתכמו בכ

לתקופת שכול ארוכה וכואבת שהתבטאה בימי זיכרון, בהצגות תיאטרון,  להחברה בישראאת 

 בספרות, בשירה ועוד

 תה,כי היא השיגה את כל מטרות המלחמה שנקבעו טרם תחיל טובראוקמצרים ניצחה במלחמת 

הכניסה ללוח השנה המצרי חג לאומי "השישי באוקטובר" והשיבה את כבודה שנפגע במלחמת ששת 

הימים, פתחה את תעלת סואץ לשייט וייצרה הכנסות לקופתה, הציעה וחתמה על הסכם שלום עם 

נת ישראל.ימד  

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


