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  :היסטוריה א'בגרות ב 

  :1מספר יחידות הבגרות 

  :יוסי גילרמןכותב פתרון הבחינה 

  :2018בגרות קיץ מועד הבחינה 

 : 16:00 שעת הבחינה 

 

שפה, תרבות, מוצא משותף, מנהגים  –א. המאפיינים המלכדים את בני הלאום הם 1

 סיפורים, שירים, מולדת, דת משותפת ועוד...משותפים, סמלים לאומיים, אגדות עם, 

  :שניים מהמאפיינים שהצגתי באים לידי ביטוי בקטע המקור 

 השפה העברית . . .  – 1       

 ארץ ישראל היא אדמת המולדת . . . .   - 2       

 

ב. חשיבות פעילותו של אב"י לתנועה הציונית הייתה בהחייאת השפה העברית, היא 1

העם היהודי שהיה מפוזר בקרב עמים רבים, לא ידע לדבר עברית, היא  שפת הלאום.

שימשה לחלק מהם כשפת התפילה, אך לא הייתה מספיק מעודכנת לשמש כשפת 

הדיבור היום יומי. אב"י הבין את חשיבותה של השפה הלאומית המשותפת שתחבר בין 

 העולים מהארצות השונות ופעל רבות לחידושה.

 תם התמודד אב"י הם:שניים מהקשיים אי

 המאבק על שימוש בשפה העברית כשפת הלימוד בטכניון - 1      

 א מילים חדשות לשפה העברית יהמצכתב את המילון הראשון בעברית, ו – 2      

 

 

 

 א. המטרה והאמצעים להשגתה כפי שהתפרסמו בבאזל הם:2

  י בארץ ישראל על פי התנועה הציונית שואפת להקים בית מלדת לעם היהוד –המטרה     

 משפט הכלל.                   
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  –האמצעים     

 

 

 העלאת עובדי אדמה ובעלי מלאכה –א          

 חיזוק הרגש הלאומי והרגש היהודי –ב          

 ארגון יהדות העולם וארגונה לעלייה לארץ ישראל. –ג          

 פעילות למען השגת צ'ארטר  –ד          

 

הצעת אוגנדה הייתה נסיגה מתוכנית באזל בכך שבמקום להעלות את היהודים ב.  2

 לציון, הם יהגרו לאוגנדה.

 שלושה נימוקים שהביא הרצל לחיזוק הצעת אוגנדה , הם:

 פעולה לשעת חירום, או כפי שאמר זאת מקס נורדאו "מקלט לילה" . . . – 1       

 ההיסטורי, וארץ   קשרתחליף אוגנדה את ה אוגנדה היא מקום זמני, לעולם לא – 2       

 ישראל תישאר המטרה העיקרית של הציונות להעלות את העם היהודי.             

 ריכוז העם היהודי באוגנדה תמנע את תהליך ההתבוללות והאובדן של העם  – 3       

 היהודי.             

 

, הצביע על ריבוי נסיכויות המצב המדיני באיטליה לפני תחילת המאבק הלאומיא. 3

וממלכות כמו גם על שליטה של מעצמות זרות על חלקים ניכרים באיטליה, לדוגמא צרפת 

ואוסטריה שהיו מספיק חזקות לעמוד מול התנועה הלאומית האיטלקית. כתוצאה מכך, 

קשה היה לראות את אוכלוסיית ארץ המגף, כעם איטלקי, במיוחד כאשר בני האדם 

אומיותם כחלק מנאמנותם לשליטים ולערי המדינה בהם גרו אנשי רומא היו הגדירו את ל

רומאים, אנשי פירנצה היו פיורינתינים ועוד. בנוסף בלב הארץ שכנה ממלכת רומא 

 בשליטת האפיפיור, שהתנגדו ללאומיות התנגדות עקרונית עיקשת.

 

 הגורמים שסייעו במאבק הלאומי האיטלקי היו:ב.   

 יאון שבתמורה לקבלת שטחי סאבוי וניס, סייע לסילוק אוסטריהנפול – 1      

 ריבלדי, קאבור והמלך ויטוריו עימנואל אהנהגת התנועה הלאומית: מאציני, ג – 2      

 .השני           

 המאבק הלאומי הגרמני מנע התערבות צרפתית בממלכת רומא  – 3      
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 ויש עוד . .   - 4      

 

 בהקמת הרפובליקה האיטלקית והמשך המאבק לאיחוד תוצאות המאבק היו 

 העם באמצעות חוקים וחינוך.

 

א. רעיון אחד שהשפיע על צמיחת התנועות הלאומיות הוא למעשה קבוצה של רעיונות 4

המכונים "רעיונות תנועת ההשכלה" שעודדו את בני האדם להבין שהם תבוניים ובעלי 

 ...ו לאצולה שישלטו ויכוונו את חייהם.זכויות טבעיות שאינם זקוקים לכנסייה א

 

לבני ארץ אירוע היסטורי שהשפיע על צמיחת הלאומיות הוא כיבושי נפוליאון שהחדירו 

ומיד לאחריהן עורר את  את רעיונות המהפכה הצרפתית "שוויון חירות ואחווה"איטליה 

 הרגשות הלאומים האיטלקיים....

 

 במפת אירופה הם: ב. השינויים שיצרה הלאומיות המודרנית4

 היעלמות האימפריות הגדולות ששלטו על הרבה עמים. – 1     

 הופעת מדינות הלאום החדשות באירופה. – 2     

 במקום שליטים אבסולוטיים עלו משטרים דמוקרטיים.  - 3     

 א. עיקרי התוכן של הצהרת כורש הם: 5

 כורש מודה שניצחונותיו באו מידי ה' -1

 קד עליו לאפשר לגלות בבל לעלות ליהודה ולבנות את המקדשכורש מספר שה' פ -2

 כורש מסר לעולים את כלי הפולחן שנשדדו מהמקדש בידי נבוכדנאצר -3

 כורש מצווה על הנשארים לתרום בנדיבות לשבי ציון למען בניית המקדש. -4

 חשיבותה של הצהרת כורש ליהודים הייתה רבה:

 כסימן לחזרתו של ה' לעם היהודי וסיום תקופת  ההצהרההיהודים קיבלו את  – 1                

 עונש הגלות.                      

 שבי ציון זכו לתמיכה כספית של הנשארים וגם מאוצרו של כורש. – 2                

 הצהרת כורש אפשרה לעם היהודי לשוב לארץ ישראל ולהקים את המקדש. – 3                

 בעקיפין עוררה הצהרת כורש מחדש את רגשות הלאומיות היהודיים. – 4                
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 שתיים מפעולותיו של עזרא ביהודה היו: ב. 5

 גירוש הנשים הנוכריות – 1               

 הקראת התורה בציבור פעמיים בשבוע. – 2               

 

די חיבורו מחדש של העם אל עזרא ניסה לעצב את הזהות היהודית באמצעות פעולות אלו על י  

התורה שנשכחה שפתה מהעם שביהודה. ועל ידי סילוק הנשים הנוכריות מתוך המשפחות 

 ביהודה, למנוע את השפעת מנהגי האלילות של אותם נשים על בני משפחותיהם.

 

 

 שניים מהקשיים ושניים מההישגים של נחמיה ביהודה הם:א. 6

 ההישגים :         

 שלים את בניית חומת ירושלים.נחמיה הצליח לה .1

 נחמיה הביא את העם ביהודה לכרות אמנה עם ה'. .2

 גירוש הנשים הנוכריות. .3

 אכלוס ירושלים ביהודים. .4

 החזרת שמירת השבת לירושלים. .5

 הקשיים :

 עשירי יהודה והכוהנים הגדולים התנגדו לנחמיה. .1

 שליטי העמים השכנים שחששו מעליית יהודה. .2

 בל שנאלצו להשיב את גזלתם.תופסי קרקעות של גולי  .3

 

 הקשיים ושניים מההישגים של ריב"ז הם:שניים מ ב. 6

 ההישגים :      

 . ריב"ז תיקן תקנות שאפשרו לעם היהודי לעבוד את אלוהיו גם בלי עבודת הקורבנות   1     

 במקדש וקבע כתחליף את הצדקה, התפילה ולימוד התורה....          

 הדין הגדול והנשיאות כמוסדות מנהיגותיים של העם. . כונן את בית2     

 . קבע כתחליף למקדש, את בית הכנסת כמקדש מעט.3      
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 הקשיים:

 ריב"ז נתקל בקשים מצדם של הכוהנים הגדולים שאיבדו בת אחת את מעמדם. .1

סס ריב"ז פעל תחת שליטתה של רומא שאף אפשרה לו להקים את המרכז ביבנה ומשם לב .2

 את שליטת יהודה בקביעת לוח השנה וההלכה היהודית.

 

 

 

 

 בין הגורמים לפרוץ המרד הגדול נמצאים הגורמים הבאים:א. 7

 כפי שבא לידי ביטוי בסכסוך קיסריה שהסתיים  –מתח בין יהודים לנוכרים  – 1          

 יהודים. 20,000-במותם של כ                

 החריפה את הפער בין עשירי יהודה וירושלים לבין   –ית ביהודה מצוקה כלכל – 2          

 שאר העם ביהודה. השסע חברתי כלכלי מיצב את עשירי ירושלים כמשתפי                 

 פעולה עם הרומאים על חשבון העם, והוליד תופעות משיחיות כמו הסיקריים.                

 עת התנועות המשיחיות ומשיחי שקר שסיכנו את באותה תקופה, רווחה תופ – 3         

 בטחון השלטון הרומאי כמו את ההנהגה היהודית. כאשר רבו הפגיעות הדתיות                

 של הרומיים, נדחפו חלק מהמשיחיים לקיצוניות וקראו לצאת למרד  מצדם               

 הודי. בחסות האל, שבוודאי יבוא לסייע לעם הי                

 

 ב . שני טיעונים של מתנגדי המרד הגדול הם:7

 רומא אימפריה ענקית בעלת צבא משוכלל ויהודה בדיוק לא תוכל לעמוד מולה. – 1       

  ה' שהכל נעשה בדברו, הוא גם הביא את רומי עלינו, ויציאה שלנו נגדה היא  – 2       

 למעשה יציאה נגד ה'.             

 הודי התפוצות לא יבואו לעזור ליהודה.י – 3        

 .יהודהרומי על כל קלקלותיה עדין מספיק חזקה בכדי להביס את  – 4        

   אם שליחיה של רומי חטאו, מדוע נעניש את רומי? אפשר בדרכים אחרות  – 5                 

 לפתור את המצוקות.                


