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 ניר הוניג                                                                                      

 

ידי מעריכי -שימו לב, תלמידים יקרים: מדובר בהצעה לפתרון. אלו רק חלק מהתשובות שיתקבלו על

 הבחינה, יתכנו גם תשובות נכונות נוספות.

 

 

 פרק ראשון

 

 . א. שלושה מרכזי פעילות תרבותית שפעלו בבגדד:4

היה בדרך כלל בבית המורה )לעיתים היו מורים נוספים(. הלימודים  בתי הספר:

או בקבוצות, מספר המפגשים נקבע על פי הביקוש. לימודי התקיימו ביחידים 

התיאולוגיה ופילולוגיה )בלשנות( היו נלמדים בבתי המורים. במהלך השיעורים 

המורה היה קורא מן הכתובים ומוסיף פרשנויות משלו, העלאת שאלה על ידי המורה 

 הייתה מפתח דיון בנושא. 

דיונים מלומדים. )לעיתים גם  בהם נערכו חנויות, כיכרות, גנים, ושערים:

 במרחצאות ובשווקים(.

לרוב היו בבעלותם של אנשים מלומדים. לצד מכירת  חנויות ספרים ודוכני הספרים:

הספרים, העתקתם, ייצור הנייר והפצתו, חלק מחנויות הספרים היו בנות שתי 

 טיים. קומות, בקומה העליונה בה הייתה פרטיות נהגו לנהל דיונים וויכוחים פולי

 ארמון החליף, המסגדים. אפשרויות נוספות: 

 

 



 
 

   

 .ב. התרומה של השו"ת להמשך הקיום היהודי בחליפות המוסלמית:4

 יהודים מכל התפוצות יכלו להציג שאלות לגאונים ולקבל תשובות  -

 הגאונים פתרו שאלות הלכתיות עבור יהודים ברחבי האימפריה -

אלות שהוצגו לפניהם והעמיקו את חקר הגאונים חקרו את היהדות בעקבות הש -

 היהדות והמסורת היהודית.

  



 
 

   

 .א. גורמים לייסודן של ערים חדשות בח'ליפות המוסלמית:5

 החליפים –גורם פוליטי 

החליפים כבשו אזורים והקימו ערים חדשות. בערים הוקמו מרכזי שליטה מטעם 

 החליפות שסייעו לנהל את האימפריה. 

  המסחר -גורם כלכלי  

חלק מהערים המוסלמיות התפתחו על צירי מסחר גדולים וקישרו מבחינה כלכלית 

בין הים התיכון לבין האוקיינוס ההודי. כתוצאה מכך המסחר הבינלאומי באימפריה 

שגשג והביא לצמיחתן של ערים גדולות. בעיר המוסלמית מספר הסוחרים היה עצום 

 )בעיקר סוחרי בדים ובגדים(. 

דרך נתיבי מסחר  -דרך נהר החידקל ודרך היבשה  –ברו בים נתיבי המסחר ע

 מאפריקה ועד המזרח הרחוק. בדרכים נעו הסוחרים בשיירות.                                                             

 

 

 . א. המעמד המשפטי של היהודים בח'ליפות המוסלמית:6

בידם ספר קודש ובשורה דתית שקדמה עמים ש -היהודים והנוצרים נחשבו עמי ספר

 למוחמד והם ממשיכים מסורת דתית, לכן אפשרו להם המוסלמים לקיים את דתם. 

 יחד עם זאת הנוצרים והיהודים קבלו מעמד מיוחד: 

מעמד משפטי מיוחד הניתן ליהודים ולנוצרים תושבי האימפריה מעמד ד'ימה = 

 המוסלמית, משמעותו בני חסות. 

בני חסות, קיבלו היהודים חופש  דת והורשו להתארגן בקהילה מתוקף היותם 

נפרדת. בנוסף הם קיבלו הגנה מהשלטונות, אך היו חייבים לשלם מיסים מיוחדים 

 )הג'זיה( וכן הם היו כפופים לחוקי עומר:

 חסרונות המעמד:

 הד'ימי לא היה רשאי לקיים טקסים בפומבי 

 או לשאת אישה מוסלמית.  אסור להרחיב או לשפץ את בתי התפילה שלו

 היהודים חויבו ללבוש לבוש מיוחד

 על יהודים חל איסור רכיבה על סוס או גמל.



 
 

   

מגבלות אלו ואחרות נועדו להשפילם ולהבליט את נחיתותם לעומת המוסלמית. 

)על שם הח'ליף עומר תנאי עומר החוקים המסדירים את מעמד בני החסות נקראו 

 השני(.

 

 

 

 המוסלמי לראש הגולה: .ב. יחס השלטון6

 השלטון המוסלמי כיבד את ראש הגולה. 

 ראה בראש הגולה גוף העומד בראש הקהילה היהודית באימפריה. 

 ראש הגולה אף ייעץ לחליף בעניינים שונים.

 תפקידי ראש הגולה:

ראש הגולה עמד בראש בין הדין בעניינים  אחריות לניהול הקהילה היהודית:

הוא הוסמך למנות גאונים, הוא פתר סכסוכים בתוך הקהילות פנימיים של הקהילה, 

 וכן פיקח ויצר סיוע ליהודים נזקקים.

לשלטונות,  הגולגולתמס  : הוא שהעביר אתאחריות על הקשר בין היהודים לשלטון

הוא היה אחראי כלפי השלטונות שהיהודים ממלאים  .אף שלא הוא גבה אותו

 ."תנאי עומר  "תא

ייתה לראש הגולה גם ה .מאסרו קנס יכולת להטיל חרם,סמכויות בתחום הענישה: 

 והיא שביצרה את מעמדו.  ,כלכלית עוצמה

 

 

 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94


 
 

   

 

 :לאומיות וציונות –פרק שני 

 

 מאפיינים משותפים ללאום: –מקור  א. 10שאלה 

אחד המאפיינים החשובים של הלאומיות המודרנית הארץ בה נוצרה והתגבשה  – טריטוריה

לבנות את עתידו ואת זהותו של העם לאורך השנים, ואליה הוא קשור, ובה הוא מתכוון 

 – מולדת חלומותיו לעתיד. בעבר שטח הארץ היה שייך למלך, ואתה הוא שייך לעם כולו.

מושג זה אינו מתייחס לטריטוריה   מושג המהווה חלק מהזהות הלאומית של עמים רבים.

כאל שטח פיסי בלבד, אלא כאל ארץ בעלת משמעות רגשית עבור בני העם. למולדת יש 

 מאחר והיא הארץ בה נולד העם ובה חיו אבות אבותיו.משמעות כזו 

 בקטע: ארץ ציון וירושלים. 

מאחר והשפה היא הדרך העיקרית שבאמצעותה בני אדם מתקשרים זה עם זה, היא  – שפה

היוותה אחד המרכיבים החשובים ביותר של כל קבוצת לאום ומאפיין של הלאומיות 

 המודרנית

נית, שפת הכנסייה, כשפה הדומיננטית של העולם שנים רבות, שימשה הלטי  לאורך

 התרבותי באירופה. במקביל לה, התפתחו בכל מדינה שפות וניבים מקומיים.

הם הבינו כי לשפה משותפת אחת יש את הכוח להבדיל את עצמם מעמים אחרים, ולהעניק 

 ד.לאום נפר –מכנה משותף לכל הדוברים אותה. כך יכלה הקבוצה להגדיר עצמה כאומה 

 בקטע: ההמנון של מדינת ישראל כתוב בעברית 

 מאפיינים נוספים:

הלאומיות צמחה כרעיון חילוני, ששיקף את עליית החילוניות. במקרים רבים, תומכי  – דת

הלאומיות השתמשו בדת כאמצעי להבדיל את עצמם מעמים אחרים, וזאת באמצעות 

 מסוימים בלבד.הדגשת פולחנים דתיים מסוימים האופייניים לזרמי דת 



 
 

   

לכל עם יש את הפולקלור שלו, כלומר אוסף שירי עם, מנגינות, ריקודים,  – מורשת ותרבות

סיפורים ומנהגים מקומיים. בנוסף, לכל עם יש מיתוסים משלו, כלומר סיפורים אגדיים 

המתארים עלילות שהתרחשו בזמנים קדומים, ובהם מתוארים מעשי הגבורה של האבות 

ותו עם. תכונותיהם של גיבורי המיתוסים אמורות לשקף את רוח העם ולפאר הקדמונים של א

 אותו.

 

 

 

 .ב. נקודות דמיון ושוני בין התנועה הלאומיות לתנועות לאומיות אחרות:10

 נקודות דמיון:

גם בתנועה הציונית ובתנועות לאומיות אחרות  – התפתחותם של תנאים מקדימים .1

תעוררות הלאומית ולהקמתה של תנועה לאומית. הופיעו תנאים מקדימים שהביאו לה

ירידת כוחה של הדת , אפשר חיפוש אחר מכנה משותף אחר   - חילוןתהליכים כמו 

הלאומיות. תהליך העיור התיעוש וההתרחקות מהקהילה  -שאינו קשור בדת 

ומהעיירה הקטנה, גרמו לתחושת ניכור והולידו רצון להשתייך למשהו שאינו דתי = 

 הלאום. 

לכל התנועות הלאומיות  – הצבת מטרה פוליטית ברורה והשקעת מאמצים בהשגתה .2

ולתנועה הציונית הייתה מטרה פוליטית והיא הקמת מדינה עצמאית ריבונית בה יוכלו 

התנועות הלאומיות פעלו  בני הלאום לחיות באופן חופשי, ולפתח את ייחוד שבהם.

ורשים, לעבר הרחוק בו העם היה חזרה לש  – לפתוח התנועה והמודעות הלאומית

מגובש, עצמאי. הושקעו מאמצים בבניית התנועה הלאומית, יצירת הנהגה, הגדרת 

 יעדי התנועה, בניית מסגרות וכלים להשגת מטרות התנועה. 

התנועה הציונית    - הסתייעות בכוחות מדיניים חזקים לקידום המטרות הלאומיות .3

ות מדינים, באמצעות כריתת בריתות עם עמים ותנועות לאומיות אחרות נעזרו בכוח



 
 

   

ומדינות שונות. פעילות זאת, הנקראת פעילות דיפלומטית, סייעה רבות לקידום 

 הרעיונות הלאומיים. 

  



 
 

   

 

 הבדלים:

 קווי השוני:

לתנועה הציונית היו משימות קשות שתנועות לאומיות אחרות באותה התקופה לא התנסו 

 הציונית. של התנועה ייחודה בהן, ומכאן 

 

משימתה הראשונית של התנועה הציונית  –העדר הסכמה בתוך התנועה לגבי המקום והדרך

הייתה ליצור הסכמה לגבי המקום המיועד עבור העם היהודי )ארגנטינה אוגנדה (. וכן ליצור 

 הסכמה לגבי הדרכים שיש לנקוט כדי להגשים משימה זו. )בדרך מדינית, מעשית וכו'(.

   

המאבק היה על הרצון להגדרה אומיות אחרות המקום הטריטוריה היו ברורים ובתנועות ל

אום החיים באזורים , להשתחרר משלטון זר, הגדרת הגבולות, והזכות של בני הלעצמית

 .סמוכים להצטרף

 

התנועה הציונות הייתה תלויה באופן  –תלות גמורה של התנועה הציונית בשליטים זרים 

לטאן התורכי ואח"כ הבריטים שיסכימו לכך שליהודים יש זכות מוחלט בשליטים כמו הסו

 לעלות ולהתיישב בא"י.

תנועות לאומיות אחרות הסתייעו במדינות חזקות במאבקן לעצמאות אך לא היו חסרות כוח 

 וכה תלויות בהן.

 



 
 

   

התנועה הציונית הצטרכה לפעול בקרב  –בניהם העדר טריטוריה, פיזור היהודים וההבדלים 

ם שהיו מפוזרים במקומות שונים ולא מרוכזים ברובם באזור אחד.  בנוסף הפיזור יצר היהודי

שוני רב בין היהודים בשפה במנהגים וכו' שהקשה על פעילות התנועה. פיזור היהודים 

כיוון שלא הייתה לעם  לא פעלה לשחרור המולדתברחבי תבל גרם לכך שהתנועה הציונית 

ועליו לפעול לשחרורה. התנועה הציונית הייתה קודם כל  היהודי מולדת משלו שבה הוא חי

 וזה היה התנאי לשחרור.  שיבה אל המולדתתנועה של 

 אף תנועה לאומית באירופה לא עמדה בפני בעיה כזאת של העדר טריטוריה.

 

 

 

 . א. הגורמים המעכבים למימוש המאבק באיטליה. 11

פה ששלטה על צפון איטליה. על מנת אחת המעצמות הגדולות באירו –אוסטרו הונגריה  -

לגרש את האוסטרו הונגרים היה צורך במאבק צבאי ובברית משותפת בין ראש ממשלת 

קיסר צרפת. האימפריה האוסטרו הונגרית  –פיימונטה סרדיניה לבין  נפוליאון השלישי 

 התנגדה לאיחוד מדינות איטליה. 

תנהל בתוך התנועה הלאומית האיטלקית. הוויכוח ה –הוויכוח על כיבוש מדינת האפיפיור  -

גריבלדי דרש לכבוש את מדינת האפיפיור ולצרפה לאיטליה ואילו קבור טען שפגיעה או איום 

על האפיפיור עלול לגרום למלחמת דת. בכך יש סיכוי שהברית עם נפוליאון השלישי תתבטל 

התנועה האיטלקיים  , מלכים באירופה יצאו כנגד התנועה הלאומית האיטלקית וחלק מתומכי

יפרשו ממנה. בסופו של דבר מדינת האפיפיור הצטרפה מיוזמתה כארבע שנים לאחר 

 האיחוד.  

 הפיצול החברתי בין מדינות הדרום למדינות הצפון לאחר האיחוד. אפשרות נוספת: 



 
 

   

 

 .ב. המחלוקת לגבי היחס לארגון ניל"י11

ונות העות'מאניים. זאת על מנת יש להסגיר את חברי המחתרת לשלט –צד אחד בוויכוח 

 למנוע עונש קולקטיבי לכל היישוב היהודי. 

יש לאפשר לארגון המחתרת להמשיך לפעול. זאת על מנת לאפשר  –צד שני בוויכוח 

לבריטים לכבוש את ארץ ישראל ובכך לגרש את העות'מאניים וכן בשל העובדה שהארגון 

 . מצליח להבריח כסף לארץ ישראל בתקופת המלחמה

  



 
 

   

 

 . א. דרכי הפעולה של התנועות הלאומיות:12

 הפצת רעיונות לאומיים משותפים –יצירת תודעה משותפת 

 מאבק צבאי למען שחרור המולדת משלטון זר

 קיום בריתות והסכמים עם שליטים זרים על מנת לקבל סיוע ולקדם את רעיונות הלאומיות.

 רים, סיפורי עם וכדומה. המצאת רעיונות לאומיים משותפים כמו סמלים, שי

 

 .ב. דרך הפעולה הרצויה של הרצל לקידום המטרות של התנועה הציונית:12

 אישור חוקי לשטח שיינתן ליהודים. –השגת צ'רטר 

פנייה לראשי מעצמות עולם כדי לקבל את האישור החוקי להקמת  –פעילות דיפלומטית 

 המדינה.

 ם הרעיון הציוני ומימושו בשטח. הקמת ארגון שיפעל בצורה מאורגנת לשם פרסו

 צעדים שנקט הרצל:

 פרסום הספר "מדינת היהודים" -

פעילות דיפלומטית מול מנהיגי עולם )רוסיה, בריטניה, גרמניה, האימפריה  -

 העות'מאנית(

 כינוס קונגרס באזל -

 

 1914 – 1881. א. הסיבות לעליית היהודים לארץ ישראל בשנים 13

 מודרנית במערב ובמרכז אירופההאנטישמיות ה



 
 

   

 האנטישמיות המסורתית במזרח אירופה 

 המאמר "קול קורא" שפרסם יוסף ויתקין

פעילות התנועה הציונית באמצעות מוסדותיה לשם דחיפת העלייה ועידודה בפועל מאירופה 

 ובמסגרת פעילות בארץ ישראל. 

  



 
 

   

 

 . ב. רעיונות בתקופת העלייה הראשונה והשנייה:13

עלייה לארץ ישראל מתוך מטרה שיהודים יעבדו בחקלאות ויחזיקו  –וש העבודה" "כיב

 בעצמם את העבודה בארץ. 

דוגמאות: הקמת המושבות החקלאיות, הקמת החוות הלאומיות, הקמת הקבוצה הקטנה 

 בדגניה. 

 

הקשיים: היעדר ידע בחקלאות, דרישה לשכר גבוה משכר הפועלים הערביים, קנייה של 

ינן טובות לחקלאות, חוסר רצון של יהודים לעסוק בתחום, חוסר יכולת להתפרנס אדמות שא

 מחקלאות בארץ ישראל. 

 

העברת השמירה ביישובים היהודים מידיים ערביות לידיים יהודיות,  –"כיבוש השמירה" 

 ויצירת "דמות יהודי חדש", עצמאית, ציונית ובעלת יכולת להגן על עצמה.

 שומר".דוגמה: הקמת ארגון "ה

 קשיים: היעדר ידע כיצד להשתמש בנשק, קושי בהשגת כלי נשק ותחמושת. 

 

הפיכתה של השפה העברית משפת קודש )שפת תפילה( לשפה מדוברת  –"החייאת השפה" 

 )יומיומית( וקידום השפה העברית כשפתו הלאומית של העם היהודי. 

החיים של אליעזר בן יהודה  דוגמאות: הקמת הוועד ללשון עברית, "מלחמת השפות", מפעל

 להחייאת השפה העברית. 



 
 

   

קשיים: היהודים הגיעו ממדינות שונות ולכן לא דברו עברית, היעדר בתי ספר שלמדו בשפה 

התנגדות העדה החרדית העברית )קיומן של רשתות חינוך זרות כמו "עזרא" ו"אליאנס"(, 

 להפיכת השפה העברית לשפה יומיומית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיפרק שלי

 

 עמדת נציגי היישוב:.א.  14

 דרישה מהבריטים לפתוח את שערי ארץ ישראל לעלייתם של יהודים באופן חופשי. 

 עובדות היסטוריות מתוך הקטע:

 "שליחות בין לאומית שלקחה בריטניה על עצמה" – 1917הצהרת בלפור  -

 התגייסות יהודית לטובת בריטניה בתקופת מלחמת העולם השנייה -

 חה את הנחיצות בהקמת מדינה יהודיתהשואה הוכי -

 

 .ב. תנועת המרי העברי:14



 
 

   

תנועת המרי העברי הייתה איחוד של שלושת המחתרות היהודיות בארץ ישראל: 

 ההגנה, האצ"ל והלח"י. 

 התנועה פעלה זמן קצר מהסיבות הבאות:

ניגוד אידאולוגי בין ההגנה לבין הפורשים בתחום הפעילות כנגד הערבים וכנגד  -

 יטים.הבר

פרשת פיצוץ מלון המלך דוד שלא הייתה מקובלת על ההגנה וככל הנראה בוטלה על  -

 ידי

 הנהגת תנועת המרי העברית.

תגובת הבריטים לפעילות תנועת המרי העברי שכללה החרמת  –השבת השחורה  -

 נשק,

מעצר של אלפי פעילים יהודים ופריצה למשרדי הסוכנות היהודית בירושלים. תגובת 

 הבהירה שפעילות התנועה לא הצליחה ולכן יש להפסיקה לאלתר.  הבריטים

 

. א. הפעילות הדיפלומטית של היהודים לגיוס מדינות שיתמכו בתכנית 15

 החלוקה:

ניסיון להשפיע על הנשיא האמריקני טרומן על ידי  –הפעילות מול ארצות הברית 

שעמדו להתקיים איומים ברורים שהבוחרים היהודים לא יצביעו עבורו בבחירות 

 באותה שנה. 

 האינטרסים האמריקאים לתמיכה בתכנית:

 סגירת מחנות העקורים שהופעלו כלכלית על ידי ארצות הברית. -

 רצון להשפיע על הנעשה במזרח התיכון בעתיד במסגרת המלחמה הקרה.  -

 

 

 

 

 

 .ב. תכנית החלוקה מנקודת מבט יהודית15



 
 

   

 יתרונות: 

 ון בינלאומיקבלת צ'רטר להקמת מדינה מארג -

 שליטה מלאה בעלייה לארץ ישראל )פתיחת השערים(  -

 ביטול גזרות הספר הלבן )ביטול האיסור על מכירת הקרקעות ליהודים וביטול מכסת -

 היהודים והקמת מדינה ברוב ערבי בעתיד(

 

 חסרונות:

 תכנית הכוללת הקמת מדינה יהודית רק על חלק משטח ארץ ישראל.  -

 סטרטגיים במקרה של מלחמה עתידית.הערבים מקבלים שטחים א -

 ירושלים לא נמצאת בבעלות יהודית אלא נשארת בעיר במעמד בינלאומי.  -

 

 

 . א. שני השלבים במלחמת העצמאות:16

 הבדלים:

הכוחות הלוחמים: בשלב הראשון לחמו כנופיות ערביות ומתנדבים ערביים נגד  -

 שלושת

חמש צבאות ערב וכן המחתרות  המחתרות בארץ ישראל. בשלב השני הצטרפו ללחימה

 אוחדו והוקם צה"ל. 

הבריטים: בשלב הראשון הבריטים היו בארץ והתערבו ככוח שיטור, בשלב השני  -

 הבריטים

 לא היו בארץ ישראל.

בשלב הראשון האו"ם לא התערב בנעשה בארץ ישראל  –מעורבות האו"ם  -

 ובמלחמה,

 יג מטעמו כדי לסיים את המלחמה. בשלב השני האו"ם הכריז על שתי הפוגות וכן שלח נצ

  



 
 

   

 

 .ב. 16

 חשיבות הקמת צה"ל:

 הקמת צבא סדיר ומאורגן במקום שלוש מחתרות בעלות הנהגות שונות -

 כפיפות למוסדות היישוב היהודי ויכולת לנהל אסטרטגיה משותפת במהלך המלחמה. -

 גיוס חובה לצבא המדינה )במקום מחתרות שחבריהן התנדבו לשורותיהן(.  -

 

 ניעים של הדרוזים להצטרף לצה"ל:המ

ההפסד בקרב רמת יוחנן וההבנה שקיימת סבירות גבוהה שהצד היהודי ינצח  -

 במלחמה. 

העמדה של הדרוזים בארץ ישראל לשמור על ניטראליות והיחסים הכלכליים  -

 והחברתיים

  של הדרוזים עם היהודים בארץ ישראל. 

 

 

  



 
 

   

 

 פרק רביעי

 

 ששת הימים: הגורמים לפרוץ מלחמת.א. 17

 החזרת הכבוד הערבי  לאחר מלחמת קדש ולאחר מלחמת העצמאות.  -

 מפעל המים הסורי שאיים "לייבש" את מדינת ישראל.  –הקרב על המים  -

 הדיווחים הכוזבים של ברית המועצות במטרה לחמם את הגבול בין סוריה לישראל. -

 הלאמת תעלת סואץ על ידי מצרים. -

 "ם מרצועת עזה.פינוי כוחות האו -

 הכנסת כוחות מצריים לסיני וקירובם לגבול הישראלי.  -

 

 ההישגים של מדינת ישראל במלחמת ששת הימים על פי המפה:

 כיבוש רמת הגולן מידי הסורים -

 כיבוש חצי האי סיני ורצועת עזה מידי מצרים -

 כיבוש יהודה ושומרון מידי ירדן -

 תחת שליטה ישראלית. איחוד העיר ירושלים )המזרחית והמערבית(  -

 

 הקשיים שהתעוררו בעקבות ההישגים:

 תחילת מלחמת ההתשה על גבול ישראל מצרים בתעלת סואץ.  -

 השפעת הכללת הפלסטינים בתוך גבולות מדינת ישראל מבלי לקבל אותם כאזרחים -



 
 

   

 במדינה. 

 ישראל.  –חוסר יכולת לקבוע מה מעמדם של השטחים המפורזים בגבול סוריה  -

פנים ישראלי לגבי גורל השטחים בין המחנות השונים )"שטחים תמורת המאבק ה -

 שלום"

 ו"ארץ ישראל השלמה"(.

  



 
 

   

 

 .א. מצבה של מדינת ישראל בעקבות ההפתעה במלחמת יום הכיפורים:18

מקבלי ההחלטות בישראל היו שבויים בקונספציה שלא תפרוץ מלחמה. לכן היו  -

 חמה. מופתעים ולא היו ערוכים לפריצה של מל

לא גויסו כוחות מילואים ברמה מספקת על  מנת לבלום את ההתקפה הסורית  -

 והמצרית.  

בחבל התלייה סביב צווארו של שרוליק וכן בכיתוב "תחילת הסוף"  ניכר בקריקטורה

המסמל את תחושת חוסר הביטחון ששררה בשלושת הימים הראשונים למלחמה, הן 

 י ההחלטות.  בקרב הציבור בישראל והן בקרב מקבל

 

 .ב. השפעת מלחמת יום הכיפורים על מדינת ישראל:18

בתחום הפוליטי: חל מהפך פוליטי לאחר המלחמה ומפלגת הליכוד עלתה לשלטון  -

 (. 1977בפעם הראשונה )בחירות 

בתחום הכלכלי: מדינת ישראל ספגה מכה כלכלית קשה ולאחר המלחמה הייתה תלויה  -

 ארצות הברית. כלכלית בסיוע הכלכלי של 

בתחום הביטחוני: מדינת ישראל חתמה על הסכם שלום עם מצרים, דבר שקידם את  -

 (   1979הביטחון של תושבי הדרום )החתימה על הסכם השלום בשנת 

בתחום החברה: חלה התרופפות באמון הציבור במקבלי ההחלטות ובצה"ל )עליית  -

ד שר הביטחון וראש הממשלה והדרישה הליכוד לשלטון וכן הפגנות המילואימניקים כנג

 להתפטרותם(. 

 



 
 

   

 .א. תהליך הדה קולוניזציה19

תהליך לאומי שהתקיים במזרח התיכון ובצפון אפריקה. במסגרת התהליך השתחררו 

עמים משליטת מדינות אירופה )גרמניה, איטליה, צרפת, בריטניה( הקולוניאליסטיות 

שנות השלושים והסתיים בשנות השישים והקימו מדינות לאום חדשות. התהליך החל ב

 של המאה העשרים.

 מאפיינים לתהליך הדה קולוניזציה:

 תהליך לאומי קלאסי  -

תהליך שהתרחש קודם במזרח התיכון )שלטונות המנדט( ורק לאחר מכן במדינות  -

 צפון

 אפריקה. 

 הבדלים מרכזיים בין השלטון הישיר הצרפתי לבין השלטון העקיף הבריטי. -

 

 

 

 גורמים שהשפיעו על מצב היהודים בארצות האיסלאם:ב. 19

הניצחון הישראלי במלחמת העצמאות והשפעתו על היחס כלפי היהודים במדינות  -

 שלקחו

 חלק במלחמה ובמדינות במעגל השני.

 עליית הנאצים לשלטון בגרמניה ושיתוף הפעולה של איטליה הפשיסטית עם גרמניה, -

 במסגרת היחס ליהודי לוב. 

מדינות אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה וזיהוי היהודים כגורם זר  היחלשות -

 הנסמך



 
 

   

על שלטונות אירופאים זרים )וכתוצאה מכך התגברות אנטישמיות כלפי היהודים במדינות 

 האסלאם(

 הדגמת ההשפעה על קהילת יהדות לוב:

 הקהילה היהודית בלוב קבלה אזרחות תחת השלטון האיטלקי בתקופה שקדמה לפרוץ

מלחמת העולם השנייה. בעקבות שיתוף הפעולה עם גרמניה הנאצית היהודים סבלו 

 מחקיקת חוקי הגזע כנגד קהילת יהדות לוב שנשלטה על ידי איטליה. 

לאחר המלחמה נשלטה לוב על ידי בריטניה. הקהילה היהודית סבלה מאד מפוגרומים 

הדה קולוניזציה בלוב  שנערכו כנגדה מצד האוכלוסייה הערבית. זאת במסגרת תהליך

וראיית היהודים כמשתפי פעולה עם השלטונות הקולוניאליסטיים וכן בשל אירועי מלחמת 

 העצמאות.

בסופו של דבר מדינת ישראל פעלה לטובת הצלת יהדות לוב ורוב יהודי הקהילה עלו 

 . 1967למדינת ישראל עד מלחמת ששת הימים בשנת 

 

 אל:א. הסיבות לעלייה למדינת ישר. 20

אירועי השואה שהוכיחו שאין קיום לעם היהודי באירופה,  הסיבות לעלייה מאירופה:

הרצון לקחת חלק בלחימה במסגרת מלחמת העצמאות )מניעים ציוניים(, פוגרומים 

 שאירעו לאחר סיום מלחמת העולם השנייה בקהילות יהודיות ברחבי אירופה. 

לוניזציה שחיזק את האנטישמיות תהליך הדה קו הסיבות לעלייה מארצות האסלאם:

כנגד היהודים, הקמת מדינות ערביות על בסיס הלאום והשפה הערבית והפיכת היהודים 

לגורם זר, מלחמת העצמאות שגרמה להסלמה ביחס כלפי היהודים במדינות שלקחו 

 חלק במלחמה ובמדינות ערביות אחרות. 

 



 
 

   

 

 

 

 תחים בחברה הישראלית:ב. לדעתי מדיניות כור ההיתוך יצרה פערים ומ 20

בחברה בישראל הורחבו מדיניות כור ההיתוך יצרה פער עדתי בחברה הישראלית: 

הפערים בין הוותיקים לחדשים, וגם בקרב העולים גבר הפער בין העולים מאירופה לעולי 

מדינות האסלאם. פער זה נוצר בשל הקרבה בין העולים מאירופה שידעו להשתלב והיו 

חינה תרבותית ואם מבחינת משפחתית ליהודים הותיקים במדינה. זאת מקורבים, אם מב

בעוד יהודי ארצות ערב וצפון אפריקה היו מנותקים מהשפה, התרבות ושגרת החיים במדינת 

 ישראל.  

 

הפערים נבעו מכך שהאשכנזים הוותיקים : מדיניות כור ההיתוך יצרה פער תרבותי

ינו את התרבות המזרחית ואת אורח החיים והחדשים כאחד לא הכירו את שפתם, לא הב

המזרחי, ולא הבינו את החינוך והשקפת העולם. היו מקרים רבים בהם הופגן יחס מזלזל 

 כלפי העולים ממזרח.

 

פערים כלכליים נפתחו בין יוצאי אירופה שרובם  : מדיניות כור ההיתוך יצרה פער כלכלי

סלאם שהתגוררו בעיקר בשכונות התגוררו בערים המבוססות לעומת יוצאי ארצות הא

באזורים מרוחקים אלו  המצוקה, בעיירות הפיתוח או במושבים מרוחקים, רובם לאורך הגבול.

הקימה המדינה מפעלים, אולם היו אלו מפעלים עתירי כוח עבודה, שהבטיחו שכר מינימלי 

 בעבודות בלתי מקצועיות וללא אפיקי קידום מקצועי. 

 טו על עמדות הכוח במערכת הכלכלית והרוויחו היטב.לעומת זאת הוותיקים של
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