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 בהסטוריה א'בחינת הבגרות  -הצעת פתרון

 220, 022115שאלון    15חורף 

 

 , ידי יואב יקר-הצעת הפתרון נכתבה על

 בבתי הספר של קידום. מורה  להסטוריה

 שימו לב:

  .התשובות המפורטות כאן כתובות בנקודות בלבד ויש להרחיבן 

 תם את טענותיכם. ייתכנו תשובות נוספות; הדבר תלוי באופן שבו נימקתם והדגמ 

 

 פרק ראשון קטעי מקור 

 

 ת יהודים לא"ית לעלייהסיבוא. 

 פוגרומים ותקנות( –ברוסיה )שנאת ישראל המסורתית  התחזקות האנטישמיות 

  פינסקר(פעילות של מנהיגים ציוניים לעידוד העלייה( 

 החלה להתגבש  19-בסוף המאה ה – בהשראת התנועות הלאומיות באירופה התעוררות לאומית יהודית

התנועה הציונית. אגודות ציוניות קמו בכל מדינה, הרעיון הופץ ונעשו מאמצים  –תנועה לאומית יהודית 

ראשונים למימוש המטרות. פעילות התנועה סחפה אחריה יהודים רבים, בעיקר אלה שהזדהו עם האידיאולוגיה 

 ישראל. -הציונית המעשית, שקראה לעלייה יהודית לארץ

 בשל ישראל כיעד היחיד להקמת המדינה היהודית-וח אוגנדה ודחיית ההצעה, נותרה ארץלאחר ויכ .

 מדינה ולהתחיל בה את חייהם מחדשכך החליטו יהודים רבים להגר לשטח ה

 בעקבות מותו של הרצל החלו ציונים רבים לחשוש לגורלה של הציונות. מתוך חשש זה :  מותו של הרצל

 ישראל.-שה, ולעלות לארץהחליטו רבים לקום ולעשות מע

 בגדרה, בראשון לציון ובכפר  כמורה ועבד 1897יוסף ויתקין עלה לארץ בשנת  – ישראל-פנייה מארץ

 תבור. במהלך עבודתו בכפר תבור כתב ויתקין את המאמר "קול קורא" שפורסם בעיתונות היהודית ברוסיה. 

ולהקריב קרבן כפי שעושים עמים אחרים למען במאמר זה קרא ויתקין לצעירים יהודים ברוסיה לעלות לארץ 

 ארצותיהם. יתכן שמאמר זה גרם להתגברות העלייה.

 

במושבות. הוא טוען כי  –שילד בא"י טטרופוסות " שהנהיג רווהאפ -ב. אחד העם מבקר את "שיטת הפקידות

מעבד בכלי אדם הקשור לאדמתו ו – יםקרא איכריבזכרון יעקב מתגוררים יהודים אשר אינם ראויים לה

מאחר ואלה נתמכים ע"י הברון רוטשילד והחלו לאמץ אורח המנוגד לדימוי של היהודי  -עבודתו את הקרקע

וכי עבודה עברית מצד המתיישבים אינה , מתבצעת ע"י הפקידיםטוען שכלל  הניהול של המושבה הציוני. הוא 
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רוטשילד ואינם ממלאים את ייעודם לראייתו של אחד העם, אנשי המושבה הינם עבדים של פקידי קיימת. 

 כחקלאים ציוניים העובדים בעצמם את אדמתם.  

 

 טענה אחת בעד סיוע זה: 

 

הצילה את  יטת הפקידות שמטרתה הייתה ליצור סדר, ניהול נכון ושליטה )מרחוק( של הברון במושבותש -

 בות מהתמוטטות כלכליתושהמ

חקלאית ועבודה תעשייתית. כך הוקמו היקבים  הברון שילב במושבות עבודה – הקמת מפעלי תעשייה -

 בזכרון יעקב ובראשון לציון, ביסוד המעלה הוקם מפעל ליצור בשמים, בראש פינה הוקם מפעל ליצור משי.

בתי ספר בהם חייב ללמד את השפה הצרפתית,  ,הברון הקים מוסדות ציבור כמו מרפאות – סיוע סוציאלי -

 . השפה העברית ובנוסף לימודים כללים

 הברון השקיע בסלילת דרכים ובבניית משאבות לשאיבת מים. – בניית תשתיות -

בסיס לעליות הברון רוטשילד תרם ליצירת תשתיות חינוכיות, תרבותיות , כלכליות וחברתיות וכך יצר  -

 .הבאות ויסודות לבניית מדינה יהודית

 

 

 

של העם במטרות הלאומיות , גיבושו של העם הינו יצירת בסיס תמיכה . א. החשיבות של פיתוח תודעה לאומית 2

התנועות הלאומיות שקדו על טיפוח תודעה לאומית בקרב בני ת המטרות הלאומיות. השגויצירת אחדות למען 

. הן דאגו להאדיר את מורשת העבר המשותף בדרכים מגוונות ושקדו על טיפוח החינוך הלאומי, כדי חינוך - הלאום

ן כל בני הלאום )טיפוח המסורות העממיות: פולקלור על תחומיו השונים, טקסים, לחזק ולטפח את הלכידות בי

לשון, אהבת המולדת, שירות צבאי כביטוי לנאמנות ללאום(. התנועות הלאומיות עוררו את הרצון להיאבק למען 

 הגשמת יעדי התנועה הלאומית.

 

 ה הציונית: שלוש דוגמאות מהאיור שבהן באה לידי ביטוי פעילות לפיתוח התודע

 

 מגן דוד המופיע בתמונה –סמלים 

 הכיתוב " ותחזינה עיננו בשובך לציון"  – שפה עברית

 בכיתוב "ותחזינה עיננו בשובך לציון" וכן בתמונה מופיעים נופים של הארץ )חיטה(  –מולדת 

 –עובד אדמה  –אחד המאפיינים החשובים בזהות הציונית  : בתמונה איכר חורש את הקרקע  – עבודה עברית

 עובד כפיים.  –היהודי החדש 

 

 פניה למס' מדינות.  – הרצל להשגת הצ'ארטר פעילותו הדיפלומטית )מדינית( שלב. 

הרצל, בדרכו הציונית, סבר כי השגת הצ'רטר לצורך קבלת טריטוריה לשם הקמת מדינה יהודית חייבת להיעשות 

פי דרכו, צריכה להיעשות בפעילות -הדרך להשגת הצ'רטר, על באופן חוקי. הרצל התנגד בתוקף לעלייה לא חוקית.

פנייה למעצמות העולם במשא ומתן לגיטימי, שבסופו תינתן ליהודים טריטוריה מוסכמת. המדינות  –דיפלומטית 

 העות'מאנית, גרמניה ובריטניה. העיקריות אליהן פנה היו האימפריה

 ומתן של הרצל עם גרמניה: המשא –פנייה ראשונה 

-על ארץ פנה הרצל לאימפריה הגרמנית אשר הייתה בקשרים הדוקים עם האימפריה העות'מאנית ששלטה בתחילה

העות'מאנית ולכן לקיסר  ישראל. הרצל ידע שגרמניה מעורבת בפרויקטים צבאיים וכלכליים ברחבי האימפריה

 הגרמני, וילהלם השני, יש יכולת השפעה על הסולטאן התורכי.
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 יסר יהיה מוכן לעזור לו בשל שתי סיבות:האמין שהק הרצל

 ישראל תהיה בת חסותה של הקיסרות הגרמנית. -הרצל הסביר כי המדינה היהודית שתקום בארץ

 במצב זה יוכל הקיסר להיות בעל השפעה על הנעשה במזרח התיכון.

 ת האנטישמיות ברחבי הקיסרות הגרמני ישראל תקטין את ממדי-הגירת מספר רב של יהודים לארץ

  ותביא להקטנת התסיסה במדינה.

ישראל. בתחילה היה נראה כי -אחת באיסטנבול ופעמיים בארץ הרצל נפגש עם הקיסר הגרמני שלוש פעמים, פעם

הרצל, אך עד מהרה שינה הקיסר את גישתו והתחמק מהנושא. לפי דעת חוקרים,  הקיסר מגיב בחום להצעותיו של

לו להימנע מתמיכה בתוכניתו של הרצל. זאת מתוך חשש שהקמת  מליצוהשינוי התרחש בהשפעת יועצי הקיסר שה

לפעול מאחורי גבו של הסולטאן ויערער את מערכת  ישראל בעל תרבות גרמנית יתפרש כניסיון-מרכז יהודי בארץ

 היחסים בין הקיסרות הגרמנית לבין האימפריה העות'מאנית.

 ותומאנית:הע המשא ומתן של הרצל עם האימפריה –פנייה שנייה 

ידי האימפריה העות'מאנית, ולכן השקיע הרצל את מיטב מאמציו בקשרים דיפלומטים עם -ישראל נשלטה על-ארץ

 ישראל ליהודים-הסולטאן עבד אל חמיד. מטרתו של הרצל הייתה לנסות ולשכנע את הסולטאן "למכור" את ארץ

 משתי סיבות:

 שקועה בחובות כלכליים. הרצל קיווה שיהודי  האימפריה העות'מאנית הייתה – סיוע בפריעת חובות

לפרוע את חובותיו  ישראל, וכך יתאפשר לסולטאן-העולם יגייסו סכום כסף גדול, ירכשו את ארץ

 למדינות מערב אירופה.

 ישראל ובזכות -היהודים יקימו מדינה בארץ – שגשוג האימפריה העות'מאנית והמזרח התיכון

ישראל מבחינה כלכלית. המדינה תנהל קשרים עם -תחו את ארץהשכלתם וניסיונם העשיר במסחר יפ

 יושבי המזרח התיכון כולו ותביא לשגשוג האזור בכלל ולהתקדמותה של האימפריה העות'מאנית בפרט. 

הרצל פגש בסולטאן פעמיים. בפגישתם השנייה הסכים הסולטאן לקבל סיוע כספי מהתנועה הציונית ובתמורה 

 ישראל. הרצל דחה את הצעתו.-בכל מקום באימפריה מלבד ארץהציע ליהודים להתיישב 

מולדת לעם, עלולה  –ישראל לעם היהודי -ישראל נבע מחששו שמסירת ארץ-סירוב הסולטאן לתת ליהודים את ארץ

 להביא עמים נוספים להתעוררות לאומית ולדרישה לעצמאות מדינית בתחום האימפריה. 

 

 בריטניה: צל עםהמשא ומתן של הר –שלישית  פנייה 

מינה הפרלמנט הבריטי ועדה מלכותית להגירת זרים, מכיוון שהבריטים חששו מאד מהגירת יהודים  1902בשנת 

ממזרי אירופה לבריטניה. הועדה בדקה את נושא ההגירה היהודית מרוסיה לבריטניה. חברי הועדה הציעו להרצל 

 שלטון בריטניה: שלושה יעדים שונים להגירת היהודים, שהיו כמובן תחת 

  שר המושבות הבריטי, צ'מברליין סרב לאשר את ההצעה. זאת בשל המתיחות  –האי קפריסין

 בקפריסין בין היוונים והטורקים.

 ועדת מומחים יצאה לבדוק אפשרות זו וגילתה את התנגדות המושל  –עריש שבחצי האי סיני -אל

שלטונות המצרים סרבו להעביר מים ממי הבריטי באזור. זאת כיוון שבאזור קיים מחסור במים וה

 הנילוס למקום. 

 

 –מיות ממשלתית ישעל מנת לסייע במצבם של יהודי רוסיה אשר סבלו מאנטפניה רביעית לפלבה שר החוץ הרוסי 

 ר לאחר פוגרום קישינוב. יקבע
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 פרק שני 

 

 להלן הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות. א. 3

הביאו לעולם רעיונות חדשים שלא היו מקובלים בתקופה המדוברת. להלן חברי התנועה  תנועת ההשכלה

במקום ציות עיוור לחוקי הכנסייה או לחוקי  – פי תבונה, חשיבה עצמאית-שיפוט על מספר דוגמאות: 

יצירת עיקרון במקום חלוקה מעמדית קבועה וקשיחה. – כל בני האדם נולדו שווים ובני חוריןהשליטים. 

חוקי רק אם הוא מתקיים בהסכמת האזרחים )ולא מידי האל כפי -כול להיות לגיטימישלטון י – חדש

התנועות הלאומיות שצמחו במדינות אירופה אמצו את הרעיונות החדשים. ברוח תנועת  שטען המלך(.

תוך  ההשכלה ביקשו תומכי הלאומיות ליצור מדינות חדשות, משטרים חדשים ושחרור מכובשים זרים

 הישן.  עירעור המשטר

 

אנשי זרם זה טענו כי הרגש והדמיון הם הכוחות המניעים את האנושות וכך עודדו את  – זרם הרומנטיקה

אנשי הרוח התנועות הלאומיות להתרפק על העבר , לחקור את תרבות והערכים המשותפים לרבות שפה. 

ים ודמויות גיבורים. הלאומנים ראו בזרם הרומנטי בסיס לליכוד העם, סביב סמלים, סיפורי עם, שיר

 .טענתם הייתה שהלאום יצמח מחדש מתוך העבר המפואר שראוי וישוב לחיות בלבבות

 

סילוק המשטר הבריטי , המלוכני והעריץ תוך יצירת שמשטר דמוקרטי שבו העם  -המהפכה האמריקאית

ם את רעיונות הוא הריבון  , הביא עמים רבים באירופה למסקנה כי ניתן לערער את המשטר הישן ולייש

 המהפכה ותנועת ההשכלה גם באירופה. 

 

בצרפת סולק המשטר הישן, פוזרו המעמדות עליונים ונוצר משטר דמוקרטי המדגיש  -המהפכה הצרפתית

 את חירויות הפרט וריבונות העם. המהפכה בצרפת היוותה מודל מוצלח לחיקוי עבור עמים באירופה. 

 

פיץ את רעיונות המהפכה באירופה וכך יצר התלהבות בקרב התנועות נפוליאון יצא להכיבושי נפוליאון: 

הלאומיות. הוא אף סילק שליטים אבסולוטיים והגביר עוד יותר את רגש הלאומיות בקרב העמים אך הוא 

כך גברה ההתנגדות תם התרבותית. אומיולר לעמים לממש את פשכפה את התרבות הצרפתית ולא אי

 הרצון לריבונות בקרב עמי אירופה.אומי ולשלטונו תוך חיזוק הרגש הל

 

החלה תקופה בעלת משמעות עצומה בחייו של האדם המודרני,  18-באמצע המאה ה –תהליך המודרניזציה

תקופה זו נקראת "המהפכה התעשייתית". בשנים אלה ידע העולם המודרני התקדמות מדעית וטכנולוגית 

להלן מספר  ני וכן על התפשטות תופעת הלאומיות.שהשפיעה באופן מובהק על שגרת חיי האדם המודר

חל מהפך בשיטות העיבוד החקלאי. בהתאם לכך הומצאו שיטות זריעה,  – בתחום הכלכלהדוגמאות:

דישון והתפתחו מכונות שהביאו לצמיחה בכמות ובאיכות היבול. מכונות אלו צמצמו את הצורך בידיים 

רחב היקף של איכרים אל הערים התעשייתיות. בעקבות עובדות בתחום החקלאות והביאו למעבר מואץ ו

האיכרים הפכו לפועלי תעשייה. הם התמודדו עם מעבידים ומנהלי  - תהליך זה נוצרה זהות לאומית שונה

עבודה, ועם פועלים מקצועיים ששפתם שונה. כך התעוררה בקרבם תודעה על אודות זהותם הלאומית 

 צאם, הדת אליה היו משויכים או תרבותם הייחודית.המיוחדת המשותפת לכולם ללא קשר למו

המצאות חדשות אפשרו את הפצת רעיונות הלאומיות ברחבי המדינה ולא  :בתחום התחבורה והטכנולוגיה

המצאת מנוע הקיטור אפשרה להעביר מסרים וחומרי .  המגורים המצומצם )הכפר או העיר(רק בתחום 

 עות רכבת הקיטור ובאמצעות אוניית הקיטור. תעמולה למקומות רחוקים ובזמן קצר באמצ
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צברה הכנסייה הנוצרית  16-וה 15-במאות ה – תהליך החילון -ההתנתקות מהתלות במוסדות הדת

במדינות אירופה כוח רב. עוצמתה של הכנסייה נבעה מכוחה הפוליטי וממעורבותה בדרגי השלטון הבכירים 

אדם מתנהל בחסדי האל אפשרה לאנשי הדת לנהל את ביותר )המלך או הקיסר(. האמונה הרווחת כי ה

החלו להופיע רעיונות חדשים אשר ערערו  18-וה 17-במהלך המאות ה שגרת החיים של אוכלוסיית אירופה.

  את תלות בני האדם בחוקי הכנסייה.

 

התגברות האנטישמיות במזרח אירופה )שנאת ב. גורם ייחודי שהשפיע על צמיחת התנועה הציונית : 

 ובמערב אירופה כזרנית במרודמיות משינטשראל המסורתית( והתהוותה של אי

 

 

 הקשיים הייחודים של התנועה הציונית

 פי רוב, תנועות לאומיות פעלו לשם -על – בקרב הפעילים בתנועה הלאומית היהודית ויכוחים פנימיים

כמו כן הרצון להשתחרר  השגת מדינה ריבונית בטריטוריה מסוימת שהייתה מקובלת על כל בני הלאום.

משלטונות זרים הייתה מטרה מקובלת על הכלל. התנועה הציונית, כבר בראשית דרכה, התקשתה ליצור 

-הסכמה שכזאת. הזרמים הציוניים היו חלוקים בדעותיהם באשר למיקום המדינה )ארגנטינה/אוגנדה/ארץ

  זרה בתשובה טרם העלייה וכולי(.ובדרך למימוש הרעיון הציוני )עליה חוקית/בלתי חוקית/ח ישראל(

  התנועות הלאומיות פעלו לשם שחרור שטחה של המולדת משלטונות זרים. בני  –העדר טריטוריה

פי רוב, בשטח מרוכז אחד, היו בעלי מנהגים ושגרת חיים דומה ובחלק מהמקרים אף דיברו -הלאום ישבו, על

ה לרכז עם המפוזר בכל קצוות העולם לטריטוריה באותה השפה. לעומתם, משימתה של התנועה הציונית היית

 .עליה ישבו מעטים מבני הלאום

 חיו שנות גולה פגעו בזהות הלאומית של היהודים. הם  200. העדר שפה מאחדת -זיקה לאומית

ואימצו אורח חיים בהתאם למקום ותרבות בה  במדינות שונות, שהיו בעלות מנהגים שונים, דברו בשפות שונות

כלומר התודעה הלאומית )תחושת ההשתייכות לעם( בקרב היהודים היתה נמוכה משמעותית מאשר הם חיו. 

ובעיקר נכון הדבר לגבי השפה: ליהודים, בשונה מעמים שאר העמים באירופה אשר נאבקו לעצמאותם 

אחרים, לא היתה שפה אחת מאחדת )חלקם דיבר ביידיש, האחרים בלדינו ואחרים אימצו את השפות 

  יות( ומכאן הלקות בתודעה הלאומית שלהם.המקומ

 התנועה הציונית נאלצה להתמודד עם מציאות  –האנטישמיות כגורם מדרבן ללאומיות היהודיות

כלכלית )בחלק מהמקומות, גם  -מורכבת עימה התמודדות היהודים באירופה: היהודים הופלו מבחינה חברתית

ת רעיון הלאומיות ולעיתים אך כגורם אשר אילץ את ההנהגה פוליטית(. מציאות זו היוותה גורם מעודד לצמיח

 להתפשר בכל הנוגע למקום ההתחייבות עד כיד ויתור זמני על התיישבות במולדת.

  כלל מכוחות  ההתנגדות לפעילות התנועות הלאומיות נבעה בדרך –התנגדות מבפנים לתנועה הציונית

סיכות או במדינה קטנה, שהיוותה חלק מאדמת מסורתיים או ממנהיגים שסירבו לאבד את שלטונם בנ

המולדת. לעומתם, לתנועה הציונית קמו מתנגדים רבים בתוך החברה היהודית. היהדות המסורתית 

וכי אין לעשות שימוש בשפה  לדוגמה, סברה כי הקמת המדינה תבוא רק עם בואו של המשיח)האורתודוכסים( 

ראו במרכז ובמערב אירופה אשר זכו לאזרחות . היהודים המשתלבים העברית שנחשבה עבורם כשפת הקודש

כלומר לאומיותם היתה אירופאית ייכותם למדינה )הבריטית, הצרפתית, הגרמנית(. תשהמשנית לכאת יהדותם 

ולכן הם התנגדו לרעיון הלאומיות היהודית. הם חששו שהקמת מדינה יהודית תביא לפגיעה במעמדם האזרחי 

מהלך השנים קמו לציונות מתנגדים שהגו פתרונות אחרים ליהודים. ארגון "הבונד" ינותיהם. בוהכלכלי במד

ישראל. מטרתו הייתה לשפר -ארץמקומם של היהודים הוא בגולה , הביע התנגדות לרעיון הציוני וטען שהלדוגמ

 את מעמד הפועלים היהודים בגולה. 
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 בקקשיים של המא - התנועה הלאומית האיטלקית. א. 4

לאחר קונגרס וינה קיבלו האוסטרים לידיהם שטחים בצפון איטליה. רעיון איחוד  – התנגדות אוסטריה לאיחוד

המדינות האיטלקיות לא היה מקובל בעיני הקיסר האוסטרי. יצירת מדינה שכנה לקיסרות האוסטרית, בעלת שטח 

 רב כדוגמת איטליה, נחשבה בעיני הקיסר לאיום מיותר. 

 

מדינת האפיפיור השוכנת במרכזו של המגף האיטלקי היוותה סיכון מרכזי במאבק  –האפיפיור ינת התנגדות מד

האיחוד. פגיעה באפיפיור נחשבת גם היום לפגיעה בעדת המאמינים הנוצרית הכלל עולמית, ומהלך שכזה היה עלול 

וד, ויתרו המנהיגים על סיפוח לעורר שליטים נוספים ביבשת להביע התנגדות לתהליך. לכן, בסופו של תהליך האיח

 מדינת האפיפיור לאיטליה, והותירו אותה כמדינת הוותיקן, מדינה ריבונית עצמאית. 

 

האיחוד המדיני לא הביא עמו איחוד חברתי. לאחר שנים  – פיצול בין דרום לצפון, העדר תרבות לאומית משותפת

ינה בעלת תרבויות שונות, לשונות רבות ואורח חיים שונה של פיצול בין מדינות הצפון לבין מדינות הדרום, נוצרה מד

 בכל אזור ואזור. 

 

בשל החלוקה המדינית במדינות איטליה, לא נוצר שיתוף פעולה מיידי בין  – חילוקי דעות בתוך הכוחות האיטלקים

רצונו של המהפכנים. חילוקי דעות נעו סביב עתידה הפוליטי של המדינה האיטלקית. אחת הדוגמאות לכך היא 

סרדיניה, בעוד -קמילו קבור ליצור מדינה מאוחדת, ליברלית וחילונית, תחת שלטון המלוכה של מלך פיימונטה

 שהאפיפיור והכנסייה הקתולית, שחששו לפגיעה במעמדם, רצו לאחד את איטליה תחת שלטון דתי.

 

 :איחוד איטליה –תוצאות המאבק 

 איחוד. –במישור המדיני 

משאל עם בעד הצטרפות מדינות דרום איטליה, סיציליה ונפולי, לאיטליה המאוחדת. בראש נערך  1861בשנת 

צורת הממשל שנקבעה, הייתה מונרכיה קונסטיטוציונית )מלוכה חוקתית(.  המדינה החדשה עמד מלך פיימונטה.

-נציה שנכבשה עלהאפיפיור וו המלך ויטוריו עימנואלה הוכתר למלך על אטליה כולה, מלבד רומא שנותרה בשלטון

שנים לאחר מכן גם רומא. כך הפכה אטליה  4-צורפה גם ונציה ו 1866ידי אוסטריה. חמש שנים לאחר מכן, בשנת 

 למדינה מאוחדת ועצמאית ורומא הוכרזה כבירתה. 

 

 קשיים של המאבק –התנועה  הלאומית הגרמנית 

 

חלקן תמך  –שררה יריבות פוליטית מדינית  בין חלק ממדינות גרמניה – פיצולה של גרמניה לנסיכויות רבות

ידי מדינות אחרות כמו אוסטריה. בנוסף, המדינות היו מפוצלות בשל שוני דתי -באיחוד עם פרוסיה וחלקן נתמך על

ידי האפיפיור. כל זה הקשה מאד על -מדינות הצפון היו פרוטסטנטיות ואלה שבדרום היו קתוליות ונתמכו על –

 שי לגשר על חילוקי הדעות שהתגלעו.איחוד מרצון בשל הקו

 

וביקש לשמר את כוחם וריבונותם בכל  חלק מהדוכסים והנסיכים ששלטו במדינותיהם בגרמניה התנגד לאיחוד

 נסיכות ולכן לגבי נסיכויות אלו בוצע האיחוד תוך כפייה. 

 

חר וזו עלולה הייתה אוסטריה וצרפת חששו מאוד מאיחודה של גרמניה מא – ההתנגדות לאיחוד מצד המעצמות

להחליש את מעמדן כמעצמות. הן חששו ממסע כיבושים שתערוך המדינה המאוחדת שתביא לפגיעה ממשית 

 בריבונותן. אוסטריה חששה שמהלך האיחוד יביא לגל של מרידות בקרב העמים עליהם היא שלטה. 
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 איחוד גרמניה: –תוצאות המאבק 

את מדינות גרמניה. יחד עם זאת השלטון במדינה החדשה לא היה ביסמארק הצליח לאחד  – מבחינה פוליטית

ליברלי לחלוטין. הקיסר הגרמני עמד בראש המדינה ותיפקד גם כמפקד הצבא וגם כמלך פרוסיה. ענייני מדיניות 

ידי הממשלה המרכזית. יחד עם זאת, מדינות גרמניה המאוחדת ניהלו את -החוץ, הביטחון והכספים נוהלו על

הפנימיים באופן עצמאי. הפרלמנט של גרמניה )הרייכסטאג( נבחר בבחירות חשאיות ושוות. הקיסר מינה  ענייניהן

 קנצלר )ראש ממשלה( והוא היה אחראי על דיווח פעולותיו לקיסר. 

 

 חברת המופת על פי הציונות הסוציאליסטיתב. 

 חירות ,שתופיות על המבוססת, יוניתשוו חברה , בעלת ישראל-בארץ וסוציאליסטית יהודית, חדשה מדינה יצירת

 מזו שונה כלכלי בסיס על לקום צריכה המדינה. פרטיים הון לבעלי ולא ללאום שייכות האדמות כל בה ,ושוויון

 של וקיומו יצרנית לעבודה יהודים המוני מעבר עם רק". ההפוכה הפירמידה" דימוי -בגולה היהודים לו שהורגלו

 לעם היהודים יהפכו ישראל בארץ רק .כלכלית מבחינה מעמד להחזיק שתצליח ינהמד תקום,  גדול פועלים מעמד

 ת.יצרני עבודה בסיס על נורמליים חיים לחיות ויוכלו ועובד יצרני

 

 חברת המופת על פי הזרם הדתי 

  הקמת מדינה בעלת צביון יהודי על פי רוח התורה בארץ ישראל. בתחילת דרכו הרב ריינס תמך בהקמת

 ני בארץ ישראל ולא מדינה ריבונית  מרכז רוח

  ציון ותורה הן שתי קדושות המשלימות זו את זו והצריכות זו לזו" עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל"

 הינם שלושה יסודות המשלימים זה את זה.

 . יש לחדש את החיים הלאומיים על בסיס של קיום מצוות ולימוד תורה 

 

 חברת המופת על פי הזרם המדיני 

  מתקדמת ושוחרת שלום.  –תהיה זו מדינה דמוקרטית 

 על שוויון. במדינה תהיה סובלנות דתית והיא תבוסס  

  :שעות עבודה ביום(.  7במדינה יהיו קיימים חוקים סוציאליים )לדוגמה 

 האישה והפרדת הדת מהמדינה. המדינה תשמור על קידום מעמד 

 בלבד נההמדינה תהיה שוחרת שלום וצבאה יוקם למטרות הג. 

  שעות העבודה ביום.  7 כוכבים בצבע זהב על רקע לבן, שיסמל את 7 –דגל המדינה 
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 ממדינת מקדש לעם הספר -פרק שלישי  

 

 תוכנה של הכרזת כורש . א. 5

ולבנות מחדש את בית  ליהודה -השמיים ומתיר להם לשוב למולדתם והי כורש פונה לגולי בבבל בשם אל -

 ו הבבלים.המקדש שהחריב

 .היהודים רשאים לקחת עימם את כלי הפולחן של בית המקדש -

  ובהמות. זהב,רכוש בכסף, -לשבים יסייע בבבל להישאר  שרוצה מהיהודים מי כי מדגיש הוא -

 

 צהרת כורשהסיבות למתן ה 

 פולחןהוה הדת בתחום חופש להם ואישפר האחרות הדתות בני את כיבד כורש : אחרות לדתות כבוד של יחס .1

 השונים העמים של אליליהם את החזיר כורש .בממלכתו נהוג שהיה הדתי הפולחן את עליהם מלכפות ונמנע

 .שנהרסו מקדשיהם בשיקום להם וסייע למקדשים

כורש רצה לרכוש את ליבם ואהדתם של : רצון לרכוש את נאמנות העמים שדוכאו תחת השלטון הבבלי .2

בכך ביקש כורש לזכות בנאמנותם של  כאו ע"י השלטון הבבלי.העמים המצויים תחת שלטונו ואשר דו

 שנכבש, באזור השליטה את הפרסים על הקל זה כל .העמים, למנוע מרידות ולהגדיל את ההכנסות ממיסים

 האוצר. רווחי את והגדיל האימפריה קופת על הנטל את צימצם

אזור הגנה בפניי , היהודים יהוו חיץ כורש קיווה ש : יבת מצריםימת ישוב נאמן ןאוהד בגבול עם האוהק .3

תיכנן בעתיד לכבוש את מצרים ולכן זקוק היה  יתכן כי כורש   בדרום מערב האימפריה. האוייב המצרי 

 .לעם אוהד ונאמן שיסייע לו בהשגת מטרה זו

 :ההצהרה של מהימנותה בדבר הספקות להלןב. 

מעלים חשד , ותיאורו כאלוהי השמים, אלילים ככורשידי מלך עובד -על' ה –השימוש בשמו של אלוהי היהודים 

מרמז על תפיסה אלילית המכבדת כל אל במקום בו " האלוהים אשר בירושלים"הביטוי , אולם. לזיוף המסמך

ידי מלכי פרס ומבטאת אמונה באלים רבים -היתה נהוגה על", הפוליתאיזם" –תפיסה זו . עובדים אותו

 העמים בלשונם. ובפולחנם והתבטאה בפניה לאלוהי

 כיצד מחזקת כתובת הגליל את מהימנותה של הצהרת כורש 

פוליטית של כורש כלפי העמים שכבש. זוהי   -כתובת הגליל היא מסמך רשמי המבטא את המדיניות הדתית -

 מדיניות של סובלנות דתית, הכרה באלים של העמים הנכבשים ועידודם לשקם את הריסות מקדשיהם.

 .כורש להצהרת דומה באופן חתמנוס הגליל כתובת -

מכתובת הגליל אפשר להבין שהצהרת כורש היא חלק ממדיניות כללית של כורש ונרא שכורש נהג ביהודים  -

כורש לבבלים אשר אותם כבש ומאפשר להם לשקם את  בכתובת הגליל פונה  כפי שנהג בעמים אחרים. 

במטרה , דיניותו הסובלנית של כורשמתקשרת הכרזה זו עם מ, לפיכך. מורדוך –מקדש האל המקומי 

 .להשיג את אהדתם של העמים תחתיו
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 הסיבות לעיכוב בבניית בית המקדש. א. 6

ספר עזרא מתאר כך את שכניה של היהודים החוזרים. ככל הנראה  – (1'עזרא ד" )צרי יהודה ובנימין" .1

עדיין כעובדי אלילים וסרבו "צרים" )אויבים(, משום שהעולים ראו בהם -מדובר בשומרונים, המתוארים כ

לשתפם בבנייה. בשל סירוב זה, הקשו והפריעו השומרונים על בנייתו של בית המקדש השני והביאו לידי 

  גורם הקשור לחברה הסובבת. עיכוב משמעותי

ידי הנביא חגי, שפעל באותה העת. נביא זה -מצוקה זו מתוארת על – מצוקה כלכלית שממנה סבלו העולים .2

הביאה   מצוקה כלכלית זו, . יום ומשנות בצורת -המצוקה הכלכלית שנבעה מטרדות היוםתיאר את 

  גורם הקשור לחברה היהודית – להתארכותה של הבנייה.

לפנה"ס  527-522בנו של כורש, כנבוזי, נלחם בשנים  – התגברות המצוקה ביהודה עקב מלחמה חיצונית .3

ביהודה ורק האטה את תהליך בנייתו מחדש של בית במצרים. מלחמה אזורית זו הגבירה את המצוקה 

 וגם לסובבת גורם הקשור לחברה היהודית  המקדש.

ר שאבד לבניית בית ישודרש את הא,מלך פרס שמלך לאחר כורש , דריווש    :עיכוב מצד השלטון הפרסי .4

 בבתגורם הקשור לחברה הסו  .המקדש והבנייה הופסקה עד שהומצא האישור מן הארכיון המלכותי

 

 בתקופה הפרסית בית המקדש בירושלים חשיבותו של ב. 

 רוחני של עיר הקודש ירושלים. –: בית המקדש נתפס כמרכז וכמוקד דתי הדתי במישור .1

עבודת הקורבנות הושבה וכן מעמד הלווים והכהנים. כלומר, המצוות ועבודת הקודש )הפולחן הדתי( נהפכו 

 די. בנוסף, המקדש שימש כמרכז התורה וההוראה.לחלק מהותי ובלתי נפרד בחיי העם היהו

: בשלושת הרגלים )פסח, שבועות וסוכות( המוני יהודים עלו והגיעו לירושלים מכל רחבי הכלכלי במישור .2

הסביבה. פעולה זו השפיעה על כלכלת העיר וודאי בכל הקשור לעסקים ומסחר שהתפתח במקום וכן קבלת 

הכהנים והלוויים. יתרה מכך, האוצרות והכספים של האצילים  -דשתרומות ומעשרות שניתנו לעובדי המק

 אוחסנו בבית המקדש.

: בית המקדש וירושלים שימשו כמקום מפגש חברתי לעם בעיקר בשלושת הרגלים עת   במישור החברתי .3

. התאספו מיליוני יהודים במקום אחד. העולים השתתפו בטקסים פולחניים כדוגמת שמחת בית השואבה

 החברתי ליכד את העם וחיזק את זהותם הדתית של היהודים.המפגש 

 7 .שלטון עקיף -חסות -שליטה באמצעות מלך. א: 

 זהו מלך מקומי המקבל את השלטון מהרומאים ושולט בחסותם. 

 אך בנושאי חוץ ובטחון נדרש ( אוטונומיה פנימית)ני הפנים של המדינה נייהמלך המקומי ניהל את ע

 .פ המדיניות שנכפתה עליו"מא ולהתנהל עלקבל את אישורה של רו

 יב לשלם מיסים ולסייע לצבא הרומאימלך החסות חו. 

 מודע נקטו הרומים במדיניות זו  רומא של האינטרסים את זו מדיניות שירתה כיצד / 
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 א הטילו את המשימה של ארגון המנהל לשהיו נדרשים אילוכון במשאבים ארגוניים וכלכליים חיס

 .גביית המסיים על שליט מקומי שמכיר את תנאי ארצוהפנימי במדינה ו

 יה המקומיתימניעת חיכוכים ישירים עם האוכלוס. 

 ם והעמים כלפי השלטוןושביהעצמאות החלקית לה זכו העמים הנכבשים עוררה את אהדת הת 

 .מצמה את הסכנה למרדי וצאהרומ

 

 .שליטה ישירה, באמצעות נציב רומאי .ב

יטה מלאה והדוקה על המתרחש בארץ הנכבשת. שיטה זו יושמה לרוב של שיטה זו הקנתה לרומאים 

באזור שליטה שנחשב כמרדני באותה עת והיה חשש שהתושבים שם ימרדו ויעודד עמים אחרים לחקות 

 -ציב נהנה מצבא רומי מקומי, סמכותו היתה מוחלטת בכל התחומים )משפט, גביית מיסיםנה אותם.

 כלכלה , דת ובטחון(

 יהודה:בנציב הרומאי סמכויות ה

מדובר ברישום מדוייק של התושבים, מדידת הקרקעות והערכת  –קנזוס"( כללי ביהודה )“ביצוע מפקד 

 ידי השלטון הרומי ועורר התנגדות רבה.-הרכוש ביהודה. מפקד זה נועד לצורכי גביית מיסים על

 האוכלוסייה מקרב סוגויי בקיסריה שישב מצב חיל בעזרת – ביהודה הסדר על לשמירה אחריות

 ישראל.-בארץ ההלניסטית

 אחריות לגביית המיסים לרומא.

ת את משרת הכוהן הגדול, חלק מסמכותו של הנציב כללה גם יכולת למנו –סמכות לפיקוח על חיי הדת 

 שרה החשובה ביותר ליהודים מבחינה דתית ופוליטית.שהיתה המ

 מוות. עונשי קלפסו ואף לשפוט יכול היה הנציב – שיפוטית סמכות

 

 אחת הפעולות של הנציבים שהובילו למרד/ להידרדרות היחסים עם היהודים

  – לירושלים המים אמת בניית למימון המקדש בית מאוצר כספים יטולל פילטוס פונטיוס הנציב הוראת -

 בחברה הקיטוב ולהגברת הכלכלי המצב להחמרת וגרם כבדים מיסים הטלת על הורה פליקס הנציב -

  ית.היהוד

 המוני בטבח שהסתיים בקיסריה לנוכרים היהודים בין קיסריה סיכסוךב הנוכרים לצד הרומים התייצבות -

 הרומי. השלטון בעידוד היהודים של

  .לירושלים הרומיים נותוהלגי סמלי הכנסת -

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

-  



 

12 
 

 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 



 

15 
 

 

סופרים, משוררים ומדענים החלו  ידי אנשים המשויכים ל"תנועת ההשכלה". אנשי רוח,-רעיונות אלה נוצרו על

לבקר את מבנה החברה המחולקת למעמדות שונים ואת הציות העיוור לחוקי הדת. אנשי תנועת ההשכלה החלו 

 להפיץ רעיונות מודרניים חדשניים הכוללים: 

o האמור להתקיים בין כלל בני האדם, לעומת התפיסה לפיה החברה מחולקת למעמדות  שוויון זכויות

 נמוכים שאינם ניתנים לשינוי. בכירים ו

o  ידי העם מתוך הבנה שהעם הוא הריבון במדינה, -לפיה כוחו של השלטון ניתן עלתפיסת עולם דמוקרטית

 לעומת תפיסה מלוכנית ודיקטטורית לפיה סמכותו של השליט ניתנת מידי שמיים.

o ומת ציות עיוור לחוקי ולגבש לעצמו רעיונות וערכים, לע יכולתו של האדם לעצב את חייו לפי דרכו

 הכנסייה הנוצרית.

תהליך זה הביא להתרחקות המונית מהדת ומחוקיה. בני אדם שהתרגלו לנהל שגרת חיים המבוססת על חוקים 

מסורתיים ודתיים החלו לנהל אורך חיים חילוני ובכך איבדו את המרכיב )= הדת( שהיווה עבורם מאפיין שיוכי 

 לקבוצה. 

. במקום המכנה המשותף הדתי החל להתעורר בקרב אנשים ת הזהות מילאה הלאומיותמקום מרכזי זה בתפיס

 הרצון להשתייך ללאום, להזדהות עם סמליו, עם מאפייניו הייחודיים ולהוות חלק מקבוצת לאום. 
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