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צבי גבעתיים-ביה"ס התיכון שמעון בן  

 

 בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

 היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטיהמאבק  .1

 המאבק הצבאי:  .א

 גורמים, דרכי פעולה, דוגמא לאחד מהמבצעים, נסיבות פירוקה.  –תנועת המרי העברי  הקמת 

 (77 – 72)עמ' 

 וקת בין עמדת הישוב המאורגן ל"פורשים" והיחסים בין המחתרות לאחר התפרקות תנועת עיקרי המחל

 (83 – 82המרי העברי: מאפייני כל גישה והשוני ביניהן. הדגמה באמצעות אחד מהמבצעים הצבאיים. )עמ' 

 (81 – 79עמ' )המאבק להבאת עולים לארץ:  –העפלה  .ב

 ו. של הבריטים והקשיים שהערימחרף המדיניות המגבילה לים המתמשך להבאת מעפימאבק ה

ארגון העולים המוכנים ות, ארגון הצורכישת האוניות, ) את כל אוניה ואוניהבהכרוכים בההמאמצים 

 .(ציםווהסתרתם בקיב מעפילים לחוףסע, מבצע הורדת הלעלות, המ

 (וסדאקסו)בחזרה לאירופה  ולמחנות אשנתפסו על ידי הבריטים  המעפילים ליווי. 

  ם הבריטיות."פגוע בתחנות המכלהניסיון 

 (81עמ' ) :התיישבות .ג

 קרקעותכישות ר. 

  (הנקודות בנגב, פרשת ביריה 11)ת בת גבולוכמעצההתיישבות. 

 (92 – 85עמ' ) ם"לאו י"שאלת ארת בהע .2

  (85עמ' ) (ץ ופניםשיקולי מדיניות חו)ם "אולבהעברת שאלת ארץ ישראל  הבריטיםשיקולי. 

  ית. למדיניות הסובייטם הסברירית המועצות. בכביטוי לעמדת  וקגרומי נאום – בעצרת הכלליתהדיון 

  גורמים לעיצובה.הארצות הברית ועמדת 

 מותהמעצ חמה הקרה על התנהלותש לשים לב להשפעת המלזה יבנושא 

  המלצותיהי. "שאלת אם כדי להציע פתרון ל"אווקמה על יד השההועדה? 

  ומשמעותה.  לגיוס תומכים בה, תוכנהיפלומטית היהודית הדהפעילות  –נובמבר בט "כהחלטת 

  מדינות ערב.היהודי, הפלסטינים ו בקרב הישוב –טה להחלהתגובות 

 (127 – 94עמ' ) העצמאותמלחמת  .3

  :הלימודקדי מו

 1949ראשונה של עד המחצית ה, (ם"של האוחרת החלטת החלוקה יום למ) 1947ר מסוף נובמב :התקופה 

 .(שקהסכמי שביתת הנ)

 תה וקיומה של מהק עצמאות כמלחמה על עצםייחודה של מלחמת ה :כלליים של המלחמה מאפיינים

לשני שלבים חלוקה  ישראלי; –י ות הסכסוך הערבחי של המלחמה בהתפת; מקומה המרכזמדינת ישראל

 צד לש; נתוני פתיחה קשים הבחנה בין חזית לעורףים הלוחמים; העדר דדריים; מטרות העל של הצעיק

 תרו. וסוגיות שטרם נפבמחיר כבד; השלכות ניצחון ישראלי היהודי ; 
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 יבהיר  וסס על ציר זמן, אשרבעל וי-של מבטמהלך המלחמה ייעשה בדרך לימוד  :תמונת המלחמהת הכר

וסכנה  במצב של התגוננותצד היהודי נמצא תחילה העיקריים של המלחמה, משני השלבים הכי בכל אחד 

 :תקופות 4-ה להזמן יחלק את המלחמר ציקפה. ליוזמה ומתאך הצליח לעבור  קיומית,

 ('תכנית ד) 1948 ץעד מר 1947 נובמברף מסו .1

 (הקמת המדינה) 1948עד אמצע מאי  1948ץ ממר .2

 (ראשונהה פוגההה) 1948עד אמצע יוני  1948מאי מאמצע  .3

 עד סוף המלחמה. 1948יוני מצע מא .4

אחד  תקופה, ולהציג אירועה יים שלת המאפיינים הכלליש אתקופות אלה יש להדג 4-אחת מבכל 

 . מדגים

 !לחמת העצמאותמלנושא  בר מפורטסהקיים קובץ עם אתר בית הספר ב -לב שימו 

 

  הקמת צה"לו ישראל ההכרזה על הקמת מדינת .4

 (110 – 105עמ' ) ת המדינהזעל הכרוח ויכוה 

o עתיקה, עזיבת ש עציון, מצור בעיר הד', נפילת גוכנית הישגי ת)ות המצב בחזית: ההכרזהיבות סנ

 .(טיםהברי

o  ולים קהשיריטים. דינה עם עזיבת הבמה על הקמת הים בהכרזמניעי התומכהסבר  –במאי  12-בהדיון

 המדינה.  בעד דחיית ההכרזה על הקמת

 (118, 116, 115עמ' ) ח"הפלמהמחתרות ופירוק מטה  קל, פירו"צהמת קה 

o ח השבועה.ונוסיעדים  –ל "צה מתהק 

o  יטי, אי אמון באי, הגורם הפולהגורם הצ)ח. "י ופיזור מטה הפלמ", הלחל"גוריון בפירוק האצ-ןבמניעי

 .(ח"ות ובמטה הפלמראובייקטיבי במחת

o  כמקרה  אלטלנהפרשת ; (בא יחידל כצ"מת בניין צהל; השל"רמת צהביעה קשה פג) –יצוע בבהקשיים

  מייצג.

 הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים .5

 (125 – 123עמ' ) שביתת הנשק יכמסה 

o  לום.אש, שביתת נשק, הסכמי שהפסקת  –המושגים הבהרת 

o  ההסכמים.יעי מדינות ערב לחתימה על ישראל ומנמניעי 

o  עד המוכרים של ישראל נלאומיים וכמים והיו לגבולותיה הביהגבולות שנוצרו בעקבות ההסהכרת

 . (הירוק' 'הקו)ימים המלחמת ששת 

 (126עמ' ) היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים 

o  עד פלישת ) לב הראשון של המלחמהשי ב"לבריחת ערביי אם יהגורמ –ה הפלסטינית החברקריסת

 (:צבאות ערב

 י."יטי בארכינון המנדט הבנית לקראת סיום ים לקריסת החברה הפלסטיהכלכלי הגורמים -

 .החברה הפלסטיניתהתפוררות  -

כגון ות בערבים, יווחים הסותרים על פגיעהשפעת הד)היישוב היהודי המלחמה מול השפעת  -

 . (ית ד'לכות יישום תכנדיר יאסין, והש במקרה
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המקומיים,  יגה הערבית והמפקדיםוועד הערבי העליון, הלובלתי עקבית של ה מהוססתמדיניות  -

 יחה.רשה כעידוד לברשהתפ

 
o  המלחמהבשלב השני של רוש הפלסטינים וגיעזיבה: 

 היהודים , כולל החשש מנקמתהמלחמההשפעת  -

 .(; אקרית ובירעםכגון לוד ורמלה)גירוש  –ימים מסו במקרים -

 

 (133 – 130עמ' ): עצמאיותקולוניזציה והקמת מדינות -הדהך יהלת .6

 .(60-נות העד תחילת ש 1945: ההתקופעה, זירת ההתרחשות, הסבר התופ)ולוניזציה ק-דה המושגהרת הב .א

 ?זודווקא בתקופה  דה קולוניזציהביאו לתהליך ההש הגורמיםהיו מה  .ב

 טיפוליכלכלי, אידיאולוגי, : חד מכל תחוםלבחור גורם א יש

  ?קולוניזציה-ים של תהליך הדהיהעיקר המאפייניםמהם  .ג

 אפייניםלבחור שני מ יש

  ?קולוניזציה-של תהליך הדהצאותיו תוהיו מה  .ד

 

 (145 – 142עמ' ) אסלאםים בארצות הדגורמים שונים על גורל היהוהשפעת  .7

נת יסלאם ערב הקמת מדשל יהודי ארצות הא ם, מעמדם ומצבם הכלליהגדרת האזור, מספר :על-בטמ .א

 ישראל

 .40-חל מסוף שנות הה, ארצות האסלאם יהודי  שעיצבו את גורלהשונים רמים גוה .ב

אות והקמת מדינת מזציה, השפעת מלחמת העציקולונ-פעת תהליך הדההש: גורמיםשלושה ב התמקדלש י

 ת הלאומיותהתגברוישראל ו

 ביטוי באחת הארצותו לידי רצות האסלאם כפי שבאהשפיעו על יהודי אהשונים שהגורמים  – גמההד .ג

 

 (194 – 191עמ' )מלחמת יום הכיפורים:  .8

 (בוע בו פרצה המלחמהירועי סוף השא)בהן פרצה למלחמה, והנסיבות מים גורה. 

 (וח המיידיבטו)המלחמה וצאות ת. 

 (ונית ופוליטיתחחברתית, כלכלית, ביט)ינת ישראל דהמלחמה על משפעות ה. 

  ערב. המלחמה על ארצות השפעות 

 

 והתרבות במדינת ישראלעלייה, קליטה ועיצוב החברה  .9

  :(226 – 217, 145עמ' )העלייה בשנות החמישים והשישים 

o ארצות המוצא של העוליםהיקף העלייה ו 

o 60-וה 50-ת הלישראל בשנו לעלייהרמים והג. 

o (לי שואה, עלייה חשאית, ניצולה, עלייה מבוקרתעליית הצ)העלייה ייני מאפ 

o .תהליך הקליטה: הקשיים, השיקולים המשפיעים על תהליך הקליטה 

 אירועי ואדי סאליב, משמעותם והשפעתם 
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 (250 – 245עמ' ) המעבר מ'כור היתוך' לחברה רב תרבותית במדינת ישראל .10

  ונטקסט ההיסטוריהיסוד והקהנחות  –' 'כור היתוך גהמושהכרת . 

  רב תרבותיות' המושגהכרת '. 

  רבותיות'.לתפיסת ה'רב ת מתפיסת 'כור ההיתוך'למעבר הגורמים 

 שינויים במעבר מכור להציג יש  – ובתרבות הישראליתרה יות בתחומים שונים בחבהרב תרבותי ביטוי

בותיות תר-ביטוי הרבהסבר כיצד באה לבמקד תחומים שונים ולהתתרבותית בשלושה -היתוך לחברה רב

 ים אלה.בכל אחד מתחומ

 

 

 


