
צבי גבעתיים-ביה"ס התיכון שמעון בן    

 עבודת קיץ בהיסטוריה לשכבת י'

 הוראות: 

שיעור היסטוריה הראשון של תחילת , בצורה מסודרת בקלסר בהעבודה תוגש בכתב יד .1

 לימודים.שנת ה

 .יתקיים מבחן שכבתי בנושאים בית שני ולאומיות הלימודים הראשוןמהלך חודש ב  .2

 בעבודה.יש לענות על כל השאלות  .3

 העתקת התשובות מעבודה אחרת או מהאינטרנט תוביל לפסילת העבודה. .4

 

 ממדינת מקדש לעם הספר -בית שני
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 וציונות לאומיות

 

 הסבירו כיצד מאפייני הלאומיות באים לידי ביטוי בתמונה שלפניך.  .1

 

הצג את הגורמים לצמיחת הלאומיות היהודית וציין מהם הגורמים המשותפים לצמיחת  .2

 הלאומיות היהודית והלאומיות באירופית. 

לפניך קריקטורה שפורסמה בעיתון צרפתי ובה תמונה של דרייפוס והכיתוב  "מוזיאון  .3

 האימה מציג: הבוגד"

 

הגורמים לצמיחת התנועה הלאומית היהודית  אחד הסבר כיצד תוכן התמונה מבטא את

 .19-באירופה במאה ה

" מדינת היהודיםניהם, החוברת החשובה שכתב: "יהרצל כתב מחזות רבים וספרי הגות ב  .4

כנית מדינית חדשה וחסרת תקדים להקמת מדינה ריבונית לעם ובה הציג ת(,  1896) 

כללה שני חלקים. הצג והסבר "מדינת היהודים" החוברת : .היהודי בהסכמת המעצמות

 כל אחד מהם.
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 על שני הסעיפים שאחריו. ו, וענכםאת הקטע שלפני וקרא .5

 .1897בנימין זאב הרצל, תוצאות הקונגרס, 

"אחת התוצאות החשובות של הקונגרס היא שנודע בעולם מה היא הציונות ומה היא רוצה, שלבני 

כמו כן יש חשיבות לעובדה שהפעולות של   ציונות.ה נכונה על כוונותיה של האדם יש עכשיו ידיע

תנועתנו נעשות לאור היום ולעיני כול. זקוקים אנו לאהדתן ולעזרתן של דעת הקהל בעולם ושל 

 הממשלות הנוגעות בדבר.

אבל התוצאה הגדולה ביותר של הקונגרס היא זו: נתגלה כי לרעיון הלאומי היהודי יש כוח מאחד, 

העשוי ללכד את כל היסודות השונים של היהודים מבחינה לשונית, חברתית, דתית ומדינית 

של האומה, האחים ולעשותם גוף אחד. ניגודים מפלגתיים נעלמו כהרף עין עם הקריאה הראשונה 

 (132הספרייה הציונית, תשכ"א עמ'  בפני עם ועולם,)מעובד על פי ב"ז הרצל,  את זה."מצאו זה 

 ההישגים של הקונגרס הציוני הראשון, על פי דברי הרצל בקטע. שלושתאת  ר הסב .א

במה היא מבטאת את השקפתו הציונית  וריאת תכנית באזל )מטרה ואמצעים(, והסב גהצ .ב

 של הרצל.

דוגמאות לשלוש מוסדות/ גופים שהוקמו בקונגרס באזל בתחומים הבאים: גוף  הצג  .ג

 . גוף מיישב-גוף כלכלי  - מתאם

, הקיסר הגרמני ושר מהסולטן הטורקיתאר את ניסיונותיו של הרצל לקבל צ'רטר  .ד

הבאות: מהן הסיבות לפנייה? באילו  ודותלנק והתייחס . בתשובתכםהמושבות הבריטי 

 הרצל לשכנוע? ומהם תוצאות מגעיו? נימוקים משתמש 

 1914-1882ישראל בשנים -עלייה והתיישבות בארץ .6

 . (1883 –סמל המושבה מזכרת בתיה )שהוקמה בתרמ"ג  כםלפני

                                                                                              הבאים לידי ביטוי בסמל. ה מאפיינים של המושב שניג הצ .א

ר שניים מההבדלים בין שתי והסב תאר את החיים בקבוצה  .ב

  צורות התיישבות חקלאיות אלה . 

עד מלחמת העולם  תאר עם אלו קשיים נאלצו העולים להתמודד  .ג

 .הראשונה

 שהוקמו בארץ וחשיבותן.מסגרות ביטחוניות 

הסבר  מהו היהודי החדש אותו רצתה התנועה הציונית ליצור  .7

מגשימים ערכים אלו  ,  והסבר מה היו  "השומר"וכיצד חברי תנועת 

 הקשיים שעמדו בפני ארגון זה. ) מ"בר גיורא" לארגון "השומר" ( 

הסבר את רעיון החייאת השפה העברית שעמד מאחורי מפעלו של אליעזר בן יהודה וכיצד  .8

 פעל לקידומו. 

תאר את מלחמת השפות והסבר מדוע היא נחשבת לשינוי משמעותי במאבק על התודעה  .9

 והנחלת השפה העברית.  -הציונית

 קרא את הקטע וענה על השאלה שאחריו . .10
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ל אש על דגל הלאומיות : ארץ, שפה לאומית והשכלה לאומית. " שלושה דברים חרותים באותיות ש

ואם נחפוץ להשכיל ולחיות , עלינו לפתח בהשכלה את רוחנו, רוח עברית לאומית. והיכן נוכל לעשות 

כדבר הזה אם לא בארץ ישראל ? ובמה אם לא בשפה העברית? נשים נא לפני בני נעורינו  השכלה 

ספר  דברי אליעזר בן יהודה, ) מתוך : ש' יבניאלי,ת כי ברכה היא..."עברית, וראה העם פרי השכלה הזא

 ( 81, עמ' הציונות א'

 והסבר מהי חשיבותה. בתשובתך התבסס גם על הקטע. "כיבוש השפה"הסבר את המושג  .א

 התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה

עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם מה הייתה  .1

 והסבר מהם השיקולים להחלטה זו .. 1-ה

מדיניות השלטון העות'מאני )ג'מל פחה( כלפי היישוב היהודי בא"י בזמן מה הייתה  .2

והסבר כיצד מדיניות זו משתקפת בפעילות השלטון כלפי היישוב : 1-מלחמת העולם ה

  .היהודי

)מבחינה כלכלית  .כיצד פעל היישוב היהודי לפתור את קשייו במלחמת העולם הראשונה .3

 טחונית(יוב

במתן ההצהרה,  אינטרס של בריטניה וריאת עיקרי תוכנה של הצהרת בלפור והסב וגיהצ .4

 הקשור בשאיפתה לשלוט במזרח התיכון ואינטרס נוסף אחר.

  .קשיים שנובעים מנוסח ההצהרה 3 וריהסב .5

תה תגובתם למתן ההצהרה של הקבוצות הבאות: היהודים המשתלבים, הציונים מה היי .6

 הבריטים והערבים?   

 


