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 :מועד קיץ תשע"ז –תשובון לבגרות בהיסטוריה א' 
 

 לאומיות –חלק ראשון 

 

 קטע מקור –פרק ראשון 

 

 :הגורמים ללאומיות והעיר העברית .1

, עם המצאת המכונות, אשר קידמו את הייצור ההמוני. 11-11-תהליך התיעוש נוצר במאות ה .א

תהליך זה, בד בבד עם שינוי דמוגרפי )גידול במספר התושבים באירופה(, הביאו לתהליך של 

חיפוש אחר מקומות העבודה בבתי החרושת עיור. זאת, משום שאיכרים רבים, היגרו לעיר, ב

החדשים , אשר החלו להיווצר במרכזי הערים. כתוצאה מעיור מאסיבי זה התנתקו מיליוני 

איכרים מזהותם הקודמת והחל להיווצר "תהליך החילון". תהליך זה הסתייע בתמיכה של 

המדע ולא דווקא רעיונותיה של תנועת ההשכלה, אשר נטו להסביר תופעות על בסיס ההיגיון ו

על בסיס דתי, בעזרת הכנסייה. על כן, רבים מהמהגרים לעיר, שעברו את תהליך החילון, 

 סבלו ממשבר זהות קשה. הפיתרון למשבר זה, נמצא בדמות רעיונות הלאומיות.

מעבר לכך, הרי שהמצאות חשובות כפיתוח מנוע הקיטור ומכונת הדפוס, בד בבד עם לחצם 

תיחת כיתות ללימוד קרוא וכתוב, להמוני הפועלים אשר הפעילו של העלי המפעלים לפ

מכונות, גרמה להפצת רעיונות הלאומיות בכל רחבי אירופה לצד הטמעת רעיונות אלו על ידי 

 ההמונים.

כגורם מקדם נוסף לרעיונות הלאומיות באירופה, ניתן לקחת את כיבושי נפוליאון. נפוליאון 

אי פעם, אשר עלה לשלטון בצרפת בעקבות הידרדרות היה מגדולי המצביאים הצבאיים 

המהפכה הצרפתית, בעלת הרעיונות המהפכניים והמתקדמים, למרחץ דמים ואובדן שליטה. 

על כן, עם עלייתו לשלטון, בנה נפוליאון צבא אדיר בן מיליון איש, כצבא העם הצרפתי, על 

השלטון המלוכני, אשר  מנת להגן על רעיונות המהפכה הצרפתית מפני הממלכות בעלות

חששו מהם. מכאן, יוצא נפוליאון למסעות כיבושים נרחבים ברחבי אירופה והמזרח התיכון, 

     כשלבסוף רק קואליציה של ממלכות והחורף הרוסי הקשה, מביאים לתבוסתו.                                                             

ום הלאומיות באירופה, משום שבכל אזור אותו כבש, הוא ביטל עם זאת, נפולאיון תרם לקיד

את שלטון "הסדר  הישן" והחליפו בשליט מטעמו )בדר"כ בן משפחתו(. על כן, הוא סייע 

לאוכלוסייה המקומית, במאבק באצולה, עמה התקשתה להתמודד. מעבר לכך, הרי שחייליו 

הצרפתית בקרב האוכלוסייה  של נפוליאון הפיצו את הרעיונות המתקדמים של המהפכה

הכבושה, ובכך ביטאו רעיונות של לאומיות ואת מושג "האזרח". לבסוף, החשש מצבאו של 

נפוליאון, כמו גם השנאה שיצר הכיבוש הצרפתי, עודדו מרידות ואף לוחמת "גרילה" )כמו 

 בספרד(, מתוך שאיפה למטרות לאומיות.
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וייס, נועדה העיר תל אביב להיות "העיר ע"פ קטע המקור, הרי שלפי דבריו של עקיבא  .ב

נויילנד", המציג  -העברית הראשונה". בכך, היא תממש את חזונו של הרצל מספרו "אלט  

את תמונתה האוטופית של החברה במדינת היהודים המיוחלת, כמו בציטוט: "..חברה חדשה 

ביב נועדה להשלים א-. מעבר לכך, הרי שתלאביב...צריכה להיווסד ויהי מה"-לפי תוכנית תל

את צורות ההתיישבות המתפתחות ביישוב היהודי ולהוות אבן שואבת לעולים, כמו גם כמרכז 

תרבותי וכלכלי של היישוב היהודי כולו. הדבר מתבטא בציטוט: "..על ידי בניין העיר 

הראשונה, נרחיב את היכולת והאפשרות לקליטה נוספת של מתיישבים חדשים, שיעסקו 

 הם וירוויחו כדי מחייתם. ועל ידי כך יהיו כוח מושך בגולה..".במקצועותי

צורת התיישבות נוספת, אשר נוצרה בימי העליות הראשונות הנה: המושבה. המושבה הנה 

צורת התיישבות חקלאית )מטעים או פלח'ה(, אשר בה התקיימה רמת שיתופיות מינימלית 

בבעלות פרטית על הקרקע. כך, סברו  )על בסיס תקנון משותף(, אך המתיישבים בה האמינו

אנשי המושבות, הם יוכלו ליצור חברת מופת בארץ ישראל. על כן, בעליות אלו נוצרו בעיקר 

 התיישבויות מעין אלו, כדוגמת: פ"ת, ראשל"צ ועוד.

 
 :השינויים שיצרה הלאומיות באירופה  .6

-ה של המאה הותחילת 11-השפעת הלאומיות על המפה המדינית באירופה בסוף המאה ה .א

איחוד של ממלכות קטנות לידי , מתבטאת בשני תהליכים חשובים: הראשון שבהם, הנו /6

. כדוגמה לתהליך זה, ניתן לראות את איחודן של איטליה וגרמניה, אשר מדינת לאום גדולה

הופכות למדינות לאום משמעותיות, בעלות השפעה רבה באירופה )במיוחד גרמניה(. 

. כביטוי התפרקותן של אימפריות וקיסרויות גדולותן לראות דווקא את כתהליך נוסף, נית

 –לתהליך זה, ניתן לראות את התפרקותן של האימפריה העות'מנית ושל קיסרות אוסטרו 

 הונגריה, כאשר במקומן נוצרות מדינות לאום חדשות.

ית כדוגמה לשלבים העיקריים של תנועה לאומית באירופה , בדרכה להשגת הגדרה עצמ .ב

, בתוכו יוזכרו במדינה ריבונית, ניתן להציג את סיפורה של התנועה הלאומית האיטלקית

 :מספר גורמים מסייעים

באיטליה נוצרה התודעה הלאומית, אודות איחודו של חצי האי האיטלקי, על ידי מספר 

 מצומצם של משכילים, אשר הושפעו מרעיונותיה של תנועת ההשכלה )שלב ההיערכות(. 

"איטליה הצעירה", הפיצה את רעיון -רק הקמתה של תנועה לאומית עממית, כ אולם,

הלאומיות האיטלקית להמונים, תוך קביעת סמלים המגבשים את הרעיון הלאומי )דגל, המנון 

מאצ'יני, הרי שרעיונות  –וכדומה(. מעבר להקמתה של תנועה לאומית זו ע"י הגיבור הלאומי 

עם הבשלת למערכת החינוך, במה שכונה: "שלב ההרחבה". לאומיים אלו, אף החלו לחלחל 

השתתפה צפון איטליה בגל החל שלב "המאבק". בשלב זה הרעיון הלאומי בקרב המונים, 

. מרידות אלו, כונו: "אביב 1181 – 1181המרידות על רקע לאומי בכל רחבי אירופה בשנים: 
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למעט ממלכה אחת אשר סטרי, העמים" ובצפון איטליה הן דוכאו קשות על ידי הכובש האו

סרדיניה. מלך פיימונטה, ויטוריו עמנואל השני,  –יצאה לעצמאות, היא ממלכת פיימונטה 

הצהיר על חזונו לאיחוד איטליה תחת שלטונו. אולם, רק בעזרתו של ראש ממשלתו, קמיל 

ניתן היה לגרש את  –קאבור, אשר הביא את עזרתה של צרפת )מאבק דיפלומטי וצבאי( 

אוסטרים מכל צפון איטליה. עתה החל אף מרד בדרום איטליה, כנגד שלטון "הסדר הישן", ה

אשר שלט בהשפעת צרפת. מרד זה הצליח, בעיקר עקב סיוע של כוח לוחמים מתנדבים 

גריבלדי. אותו גריבלדי, הוביל את "אלף  –משמעותי בפיקודו של קצין הצבא האיטלקי 

ן, אשר לאחריו משוחררת דרום איטליה והיא מצורפת מתנדבי החולצות האדומות" לניצחו

לצפון לאחר משאל עם בנושא. יחד עם זאת, התמיד האפיפיור, אשר שלט באזור רומא, 

בסירובו להצטרף לאיחוד האיטלקי, מחשש כי כוחו יפגע. על כן, הצטרפותו בסופו של דבר 

ב זה של מאבקים, היה לאיחוד האיטלקי, מסמלת את איחודה הסופי של איטליה. בסיום של

צורך "ליצור את האיטלקים", שמעטים מהם דיברו את השפה. על כן, נוצרו חוקה, דגל והמנון, 

 כאשר הטמעת התודעה לדור הצעיר ממשיכה להתקיים גם כיום.

 

 :פיתוח התודעה הלאומית ועיצוב החברה  .6

שר התפשטו ניתנת להפצה הן על ידי תנועות לאומיות מודרניות, א התודעה הלאומית .א

, תוך שימוש באמצעי התקשורת, בסמלים וכנסים להפצת המסר 11-במהלך המאה ה

הלאומי. אולם, ככלי נוסף להפצת תודעה זו, ניתן אף להשתמש בסיפורי עמים. או סיפורים 

 המועברים מאב לבנו, ומבטאים מורשת תרבותית, המתבססת על מאפיינים משותפים.

תחושת השייכות של בני האדם, אשר מרגישים עצמם התודעה הלאומית הנה חיונית ל

משוייכים ללאום מדומיין, שאין כל סיכוי להכירו במלואו. אולם תודעה זו מאפשרת ללאום 

לדרוש זכויות על סמך מאפיינים משותפים אלו ואף לפעול בסולידריות משותפת, עקב 

 התפתחותו של הרגש הלאומי המשותף.

, ביטא את ראיית העולם של מספר זרמים ית בארץ ישראלויכוח על פני החברה העתידוה .ב

בציונות, אשר שאפו לא רק להקים מדינה ליהודים, כי אם לעשותה כחברת מופת על פי 

, בהנהגת בורוכוב וסירקין, כי מדינת הציונות הסוציאליסטית, חזתה לדוגמה דרכם. כך

בה צרכיו הבסיסיים של היהודים תהיה קודם כל חברת מופת שיוויונית ושיתופית, אשר 

, הם שאפו לשלב עם רעיון הלאומיות זאתהאזרחים יסופקו ולא יתקיימו פערי מעמדות. 

למדינה סובלנית וליברלית לכל והציונות המדינית היהודית. אל מולם, עמד חזונו של הרצל 

ת ונעזרת על פיתוחה של תעשיה מודרני. חברה זו אשר נועדה מצד אחד, להקפיד יושביה

בבעלי ההון לשם כך, אך מאידך, שאף הרצל להגן על הפועל היהודי על ידי הגבלת שעות 

 המפעלים )קואופרטיבים(. העבודה בשבוע, לצד שיתוף הפועלים בניהול
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 התנועה הציונית במלחמת העולם הראשונה והצהרת בלפור:  .4

מהצדדים הלוחמים עליה הראשונה נכנסה התנועה הציונית לדילמה: באיזה  מת העולםבמלח .א

שהיו גורמים בתנועה הציונית אשר טענו כי תמיכה בעות'מנים, הנה לתמוך? זאת, משום 

הדבר הנכון, משום שהם אלו השולטים על ארץ ישראל, ועימם יש להגיע להסכם על 

טריטוריה זו. מאידך, היו בתנועה הציונית גורמים, אשר צידדו בתמיכה בבריטניה, על מנת 

ת הקשרים הטובים עמה, הן ברמת התנועה מימי הצעת אוגנדה, והן ברמה לנצל א

הפרסונלית בעזרת יו"ר התנועה הציונית, הד"ר חיים וייצמן, אשר היה בעל קשר טוב עם 

ממשלת בריטניה. אולם, בכל בחירה של התנועה הציונית, הרי שהיה מחיר נלווה לכך: 

ניה, ואילו תמיכה בבריטניה, עשויה לסכן תמיכה בעות'מנים תפגע קשות בקשרים עם בריט

 את היישוב היהודי שחי תחת שלטונם. 

על כן, בחרה התנועה הציונית בתחילת המלחמה, לשמור על ניטרליות. כביטוי לכך, היא 

 ית.להעבירה את מקום מושבה, מלונדון לדנמרק הניטר

וש רמות: האינטרסים של בריטניה למתן הצהרת בלפור הנם מגוונים וכוללים של .ב

 .עולמיים, אזוריים ואישיים

כאינטרס עולמי, מצויין בהצהרת בלפור ההתנייה המתמיהה כי חשוב שזכויותיהם של יהודי 

העולם לא יפגעו. זאת, משום שבממשלת בריטניה היו גורמים אשר החשיבו מאוד את כוח 

לטריטוריה השפעתם של יהודי העולם. על כן, היו שהאמינו כי תמיכה בשאיפה היהודית 

בארץ ישראל, תביא את יהודי רוסיה להשפיע על השלטון הרוסי שלא לפרוש מהמלחמה, ואף 

 מיהודי ארה"ב להשפיע על הממשל האמריקאי, להיכנס למלחמה.

כאינטרס אזורי, הרי שיש להציג את האינטרס הבריטי במזרח התיכון. הבריטים החלו לתכנן 

ישתלטו על שטחים נרחבים מהמזרח התיכון, את העידן שלאחר מלחה"מ הראשונה, בו 

בשיתוף עם הצרפתים. על כן, הם קיימו התכתבויות עם גורמי הנהגה של הערבים בחצי האי 

(, והבטיחו להם כי אם יסייעו במרד בעות'מנים, יקבלו מדינה 1111-ערב )מכתבי מקמהון ב –

 שראל.  מעבר לכךערבית עתידית. מדינה זו, היתה אמורה לכלול גם את שטחי ארץ י

(, מחלקים בינהן בריטניה וצרפת את הכיבוש העתידי 1112) פיקו –, הרי שבהסכם סייקס 

של המזרח התיכון. בהסכם זה, הרי שאזור הגבול בין הצרפתים לבריטים )שטח הפקר(, היה 

אמור לעבור בצפונה של ארץ ישראל. אולם, האינטרס הבריטי "להיחלץ" מהסכמים אלו, גרם 

לצאת בהצהרה של בלפור, אודות הבטחת ארץ ישראל ליהודים. בכך, יכלו בדרך להם 

אלגנטית, להשתחרר מהתחייבויותיהם לגורמים שהוזכרו קודם לכן. לבסוף, ברמה האישית, 

הרי שראש הממשלה הבריטי וגורמים בהנהגה הבריטית היווה השיקול הדתי כחשוב 

משלה היה נוצרי אדוק, אשר האמין בהחלטה על הצהרת בלפור. זאת, משום שראש המ

 בחזרתם של היהודים לארץ הקודש ומימוש הכתוב בתנ"ך.
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 ממדינת מקדש לעם הספר –פרק שלישי 

 

 בית המקדש:  .5

 שני גורמים מעכבים לבנייתו מחדש של בית המקדש ומימוש הצהרת כורש הנם: .א

מים אשר חיבלו בתהליך מוזכרים בתנ"ך כגור"צרי יהודה ובנימין"  –בקרב החברה היהודית 

הבניה משום שלא אושר להם להשתתף בו.  החוקרים טוענים כי כנראה שמדובר בשומרונים 

או ביהודים אשר לא הוגלו )"עמי הארצות" ונקטו בגישה משתלבת )"גישה אוניברסלית"(. 

השומרונים היו עם אשר הוגלה לאזור השומרון ובמשך הזמן אימץ את עקרונות היהדות. יחד 

עם זאת, "שבי ציון", אשר דגלו "בגישה הבדלנית" המחמירה, סירבו להכניסם ליהדות )סירוב 

המתקיים עד עצם ימינו אנו(. בנוסף לכך, הרי שבעיני "שבי ציון", לא היו "עמי הארצות", 

המאמינים "בגישה האוניברסלית" ומתחתנים עם נשים נוכריות, כיהודים המתאימים 

 משהו כה טהור, כבית המקדש.להשתתפות בבנייתו של 

מעבר לכך, הרי שמשבר כלכלי באימפריה הפרסית, שנבע ממאבקים פנימיים, בצירוף לשנות 

בצורת, היקשו על מתן הסיוע לבנייתו של בית המקדש, אשר הובטח על ידי המלך כורש 

 בזמנו.

 נחמיה ביצע מספר פעולות לחיזוק ירושלים ומעמדו של בית המקדש: .ב

געתו ליהודה הוא נוכח לדעת שאכן מצבן של חומות העיר הנו קשה ביותר. ראשית, עם ה

מצב זה משפיע על מעמדה של ירושלים ומחלישה בפן הפוליטי והכלכלי כאחד. על כן, משקם 

נחמיה את חומות העיר על ידי גיוס משמעותי של האוכלוסיה היהודית לנושא. בנוסף הוא 

די איסור להכנסת סוחרים נוכרים בשבת ואף על ידי מחזק את אופייה היהודי של העיר על י

 העברת אוכלוסייה יהודית מהיישובים באזור אל תוך ירושלים. 

מעבר לכך, דואג נחמיה למעמדו של המקדש, דווקא על ידי "האמנה הדתית". באמנה זו, 

שהנה התחייבות מחודשת של העם לאלוהיו, הוא מביא את העם להתחייב שוב לתת מעשר 

 יים ולכוהנים המתפעלים את בית המקדש, ובכך הוא מחזק את מקומו של המקדש.ללוו

 

 "עם הספר":-"מעם המקדש" ל  .6

עזרא נחשב למנהיג רוחני, אשר שאף לשפר את המצב בתחום הדתי, עם עלייתו מבבל.  .א

אולם, עזרא נתקל בהתנגדות של האצולה והכהונה לניסיונו להטמיע את "הגישה הבדלנית". 

ם שאלו סרבו לגרש את נשיהן הנוכריות או להפסיק עם מנהג זה ביהודה, מחשש זאת, משו

שהדבר יפגע במעמדם. כך עזרא נאלץ לבחון כל מקרה לגופו בוועדה מיוחדת הנושא 
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זאת ניתן הגירוש. בנוסף לכך, עזרא מתקשה לגרום לתורה להיות כגורם מאחד לעם ביהודה. 

תורה. כפעולות להשלטת התורה ביהודה, ניתן ללמוד מניסיונותיו הרבים להנגיש את ה

לראות בהחלפת הכתב בתורה לכתב האשורי המרובע, המקובל יותר. בנוסף, עזרא קורא ב 

 ורה בפומבי ומציג לעוברים והשבים פתרונות לבעיטותיהם היומיומיות, בעזרת התורה.

ססות על "חכמי יבנה" ביצעו פעולות רבות להתאמת החיים היהודיים והעברתם מהתב .ב

כדוגמאות ספציפיות  .והתפילה )"העבודה שבלב"( בבית המקדש להתבססות על התורה

לכך, ניתן לראות את עידוד התפילה בבתי הכנסת ומיסוד התפילות בהם. כך, יצרו "חכמי 

יבנה" את "תפילת שמונה עשרה". בנוסף לכך, קבעו "חכמי יבנה" לוח עברי אחיד, על מנת 

 גו על ידי כלל היהודים ביהודה ובתפוצות, באותם הזמנים. שהחגים והמועדים יחו

קיימות דוגמאות נוספות לפעולותיהם של "חכמי יבנה", אולם חשיבותם כמנהיגים פרגמטיים 

 בעידן שבו החברה היהודית היתה על סף קריסה, הנה עצומה.

 

 :הורדוס "כמלך חסות"  .7

ם כבשו. בצורת שלטון זו, מינו הנו שלטון עקיף של הרומאים בשטחים אות מלך חסות"" .א

הרומאים מלך מקומי מטעמם, אשר הכיר את התרבות המקומית. למלך זה אף הותר לבנות 

צבא מקומי ובכך הוא חסך בכוח אדם לרומאים. לבסוף, זעמה של האוכלוסייה היה יוצא 

ה דווקא עליו ולא על הרומאים, במקרה של החלטות לא פופולריות בקרב העם. הורדוס, הי

בנו של אנטיפטרוס, יועץ החשמונאים. על כן, הוא היה מור לרומאים, בעל ניסיון ניהולי 

בעל רצון עז לשלוט. יחד עם זאת, נזקק הורדוס לגיבוים המוחלט של  –והחשוב מכל 

הרומאים, משום שבעיני היהודים הוא נחשב למלך בלתי חוקי )אדומי מגוייר, אינו מבית דוד 

(. על כן, נוצרה נאמנות ארוכת שנים של הורדוס כלפי הרומאים, ואינו מבית חשמונאי

 שבתמורה אפשרו לו לשלוט למענם בארץ ישראל.

. יצע פעולות רבות אשר ביטאו את תמיכתו ברומאים ובתרבות הנוכריתהורדוס ב .ב

תה מימוש מפעלי הבנייה שלו בערים ההלניסטיות. הורדוס בנה את יהמרכזית שבהם הי

. בנוסף, הוא בנה את צבאו מהאוכלוסייה הנוכרית, רים הלניסטיות נוספותקיסריה ופיתח ע

מתוך החשש שאם יסתמך על היהודים לצבאו, הרי שהם יצאו כנגדו. אולם, לצד פעולות אלו, 

: הוא שיפץ את בית המקדש השני, אשר ג ליהודים ליקר להם מכלואהקפיד הורדוס לד

. בכך, שאף הורדוס לרכוש את תמיכתם של מראהו היה דל, משום שנבנה בכספי תרומות

 היהודים, על אף יחסו האכזרי למתנגדיו.


