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דברי פתיחה - מפמ"ר היסטוריה א. 

מורים יקרים,

בחודש מאי 2008 סיימו חברי ועדת התוכנית ללימודי היסטוריה בכיתות ז'–ט' )יו"ר הוועדה היא 
פרופ' אביבה חלמיש( שלב חשוב בעבודתם: נקבעו יחידות הלימוד שיש ללמד בכל שכבת גיל, 
נקבע מספר השיעורים שיש להקצות לכל יחידה ופורטו הפרקים שיש בכל יחידת לימוד. כמו 

כן, גובשו ונוסחו המטרות האופרטיביות שנועדו לעצב למידה משמעותית.

חוברת זו נועדה לסייע לכם בארגון הלימודים בדרך מושכלת ומאתגרת, תוך מחויבות לרצף 
השש-שנתי מכיתה ז' עד כיתה י"ב.

החוברת אמורה לשרת אתכם בשלב המעבר, עד אשר תצא לאור על ידי האגף לתכנון ופיתוח 
תוכניות לימודים - תוכנית לימודים בהיסטוריה בחינוך הכללי ברצף מכיתה ו' עד י"ב.

בחטיבה  החדשה  הלימודים  תוכנית  לפי  ילמדו  י'  כיתות  תלמידי  תשס"ט  הלימודים  בשנת 
העליונה.

לימוד משמעותי של הנושאים בחטיבה העליונה יתאפשר, רק אם יונחו יסודות איתנים שיתבטאו 
בהקניית מיומנויות וכישורי חשיבה באמצעות לימוד של הנושאים למיניהם, המפורטים ביחידות 

הלימוד בכל אחת מהשנים בכיתות ז', ח', ט'.

אני מבקש להודות לדליה יוסף על עבודתה המאומצת בכתיבה, בריכוז, בארגון ובעריכה של 
החוברת, ולד"ר אהובה שלר שסייעה בידה במלאכה קשה זו.

אני מאחל לכם הצלחה במשימה החשובה המוטלת עליכם.

ּ

 בברכה,

 מיכאל ירון

 מפמ"ר היסטוריה בחינוך הממלכתי
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לימודי היסטוריה מבנה הלימוד בכיתות ז’-י”ב

מבנה הלימוד בכיתות ז’–י”ב - רציונאל כללי ב. 

על  ז'–י"ב  בכיתות   הכללי  בחינוך  ההיסטוריה  לימודי  יותר מעשר שנים התבססו  1.  במשך 
למידה בשני שלבים/מעגלים: שלב ההיכרות בכיתות ז'–ט', שבו נחשפו התלמידים לנושאים 
מרכזיים בתולדות ישראל והעמים, מן המאה החמישית ועד לשלהי המאה ה-20, בעזרת 

שיטת "האיים והגשרים"; ושלב של לימודי העמקה והרחבה בחטיבה העליונה.

הלימודים  למבנה  מחודשת  התייחסות  שחייבו  שינויים  חלו  האחרונות  2.  בשנים 
בהיסטוריה:

לימוד  כל התלמידים מסיימים 12 שנות  החינוך, שלפיה  �יישום המדיניות של משרד  �•
במערכת החינוך, וככל שניתן, כל התלמידים ניגשים לבחינות הבגרות. מדיניות זאת 

ביטלה את הצורך ללמד היסטוריה בשני מעגלים.

•  הכרסום, שחל בשנים האחרונות ברוב בתי הספר, במספר שעות ההוראה המוקצה 
למקצוע בכל אחת משכבות הגיל, הקשה מאוד על המורים לממש את יעדי תוכנית 

הלימודים, כפי שנקבעו בזמנו.

•  ניסיונם המצטבר של מורים מרחבי הארץ הצביע על קשיים מבניים בתוכנית הקיימת: 
המורים הצביעו בעיקר על עומס הנושאים בתוכנית הלימודים בכיתה ז' ועל הקשיים 

בהוראה על פי שיטת "האיים והגשרים".

3.  על רקע הנאמר בסעיף הקודם, החליטה ועדת המקצוע בשנת תשס"ו על שינויים עקרוניים 
במבנה הלימודים בהיסטוריה1. לימודי ההיסטוריה יהיו ברצף אחד מכיתה ז' עד כיתה י"ב. 
לפיכך, נושאים שיילמדו בכיתות ז'–ט' לא יילמדו בחטיבה העליונה, ונושאים שילמדו בחטיבה 

העליונה לא יילמדו בכיתות ז'-ט.

4.   כמו כן, החליטה הוועדה שלא להמליץ עוד ללמד על פי שיטת "האיים  והגשרים", אלא 
לעבור להוראה של יחידות לימוד. חובה ללמד את יחידות הלימוד המפורטות בתוכנית 
למורים  יחידה.  לכל  שנקבע  השעות  בהיקף  הגיל,  משכבות  אחת  בכל  הלימודים 
חזר  בנוסף,  לימוד.  יחידת  שבכל  ובסעיפים  בפרקים  ההדגשים  בקביעת  הבחירה  ניתנת 

ואושר העיקרון המחייב שבידי התלמידים יהיה ספר לימוד אחד לכל שנת לימודים.

5.   על פי בקשתה של ועדת המקצוע, מונתה על ידי מנהלת האגף לתכנון תוכניות ולפיתוח 
בכל  והסעיפים  הלימוד, הפרקים  יחידות  לצורך קביעת  ועדת תוכנית  לימודים,  תוכניות 
יחידה. בשנים תשס"ז-תשס"ח פעלה ועדת התוכנית בראשותה של פרופ' אביבה חלמיש, 
בהתאם  ו'-ט'  לכיתות  הלימודים  תוכנית  את  התאימה  הוועדה  הפתוחה.  מהאוניברסיטה 
ידי ועדת המקצוע. בתוכנית נקבעו, בין השאר, מספר יחידות לימוד  למתווה שנקבע על 
יחידה.  לכל  להקדיש  שיש  השיעורים  ומספר  יחידה  בכל  הלימוד  פרקי  גיל,  שכבת   לכל 

� - יו"ר ועדת המקצוע להוראת ההיסטוריה בשנת תשס"ו הייתה פרופ' דליה עופר מהאוניברסיטה העברית.
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של  הסופי  הניסוח   סיום  עם  תשס"ח.  בראשית  כבר  מלאכתה  את  סיימה  התוכנית   ועדת 
התוכנית על ידי האגף לפיתוח תוכניות לימודים, ייצא קול קורא להוצאות הספרים. בקול הקורא 
יתבקשו ההוצאות להתאים את ספרי הלימוד הקיימים לשינויים המתבקשים, או לכתוב ספרים 

חדשים. 

6.  בשלב הביניים, עד לעדכון ספרי הלימוד או עד להוצאתם מחדש, ניתן ללמד על פי 
ספרי הלימוד הקיימים, תוך התאמתם לתוכנית הלימודים המעודכנת.

האימפריה  מנפילת   מרכזיים,  ותהליכים  אירועים  מבחר  התלמידים  ילמדו  ז'–ט'  7.  בכיתות 
הרומית ועד ערב מלחמת העולם השנייה. למידת הנושאים השונים תחשוף את התלמידים 

למושגי יסוד היסטוריים ותאפשר טיפוח חשיבה היסטורית.

8.  הוראת נושאי הלימוד השונים תיעשה תוך כדי שילוב מיומנויות למידה  וכישורי חשיבה 
מרכזיים )פירוט בהמשך(. הטמעת המיומנויות וכישורי החשיבה בתהליך מתמשך לאורך 
שנות הלימוד בכיתות ז'–ט' היא  התשתית להצלחת התלמידים בהמשך לימודיהם בחטיבה 
העליונה. כפי שהתבטאה אחת מהמפקחות הכוללות במחוז תל אביב: "אני שואפת לכך 
להצלחתם  התלמידים  הכנת  בתהליך  מלאה  שותפה  עצמה  תראה  ז'  בכיתה  שהמורה 
החשיבה  וכישורי  המיומנויות  בהטמעת  לראות  יש  השותפות  את  הבגרות".  בבחינות 
ההכרחיים לבניית תשתית ללמידה משמעותית של המקצוע, בהתאם לעקרונות "האופק 

הפדגוגי".

מספר שעות הלימוד המחייב בהיסטוריה ג. 

בחוזר מנכ"ל, הוראת קבע תשס"ז/8א, ניסן התשס"ז - אפריל 2008, עמ' 50, פורסם, שבחטיבת 
לימודים,  בכל שנת  6 שעות שבועיות.  לפחות  היסטוריה  ללמד  יש  ז'–ט'  בכיתות  או  הביניים 
בכיתות ז'–ט', יש ללמד 2 שעות שבועיות לאורך  השנה, או 4 שעות שבועיות בסמסטר אחד, 

וכן כפי שמצוין בחוזר מנכ"ל סח/10 מיום 01/06/08, כדלקמן:

לתשומת לב המנהלים והמורים

לפי האמור בתקנה 3)א( לתקנות בדבר סדרי הפיקוח, הוראות 

המנהל הכללי המופיעות בחוזרי המנכ"ל מחייבות את המנהלים 

ואת המורים, ועליהם לנהוג לפיהן.
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לימודי היסטוריה תכנית הלימודים ובחינות הבגרות

תוכנית הלימודים ובחינות הבגרות  ד. 
בחטיבת העליונה  

1.  ועדת התוכנית, בראשותו של פרופ' ישראל ברטל מהאוניברסיטה העברית, שקדה על גיבוש 
התוכנית החדשה, שפורסמה בשנת תש"ס.

2.   התוכנית כוללת ארבעה נושאי לימוד:

ממדינת מקדש לעם הספר או: ערים וקהילות - חברה ותרבות בימי הביניים. א( 

הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920. ב( 

התיכון  הים  באגן  אירופה,  בארצות  ה-20  המאה  של  הראשונה  במחצית  ג(  היהודים 
והאסלאם - טוטליטריות ושואה.

בונים את מדינת ישראל כמדינה יהודית-ציונית במזרח התיכון. ד( 

3.  כדי להתאים את פרקי הלימוד בנושאים למיניהם למסגרת השיעורים, שקדה  ועדת משנה 
של ועדת המקצוע בראשותה של פרופ' דליה עופר על הגדרת נושאי "הליבה" בכל אחד 
מהנושאים. מסקנותיה של "ועדת עופר" היו הבסיס  לקול הקורא שיצא להוצאות הספרים, 

לצורך כתיבת ספרי לימוד לכל אחד  מהנושאים שבתוכנית.

4.  במהלך שנת תשס"ח יצאו לאור לכל אחד מהנושאים ארבעה-חמישה ספרי לימוד בהוצאות 
לימוד שונות, שאושרו על יד הגף לאישור ספרי לימוד במזכירות הפדגוגית.

בשנת הלימודים תשס"ט מחזור תלמידי כיתות י' ילמד על פי תוכנית הלימודים החדשה.  .5

6.   הציון בתעודת הבגרות בהיסטוריה ב-2 יח"ל נקבע לאחר שקלול הציון הסופי  בשתי בחינות 
שבהן ייבחנו התלמידים.

בחינה ראשונה על שני הנושאים: 

ממדינת מקדש לעם הספר או ערים וקהילות - חברה ותרבות בימי-הביניים. א( 

הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920. ב( 

בבחינה זו נבחנים התלמידים בסוף כיתה י' ומשקלה 40% בשקלול הציון.

בחינה שנייה על שני הנושאים:
התיכון  הים  באגן  אירופה,  בארצות  ה-20  המאה  של  הראשונה  במחצית  א(  היהודים 

והאסלאם - טוטליטריות ושואה.
ב(  בונים את מדינת ישראל כמדינה יהודית-ציונית במזרח התיכון.

בבחינה זו נבחנים התלמידים בכיתה י"א או י"ב ומשקלה 60% בשקלול הציון.
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יחידות הלימוד בכיתות ז’–ט’ ה. 

כיתה ז'

 חובה ללמד את יחידות הלימוד המפורטות בהיקף השעות שנקבע לכל יחידה.
למורים ניתנת הבחירה בקביעת ההדגשים בפרקים ובסעיפים שבכל יחידת לימוד. 

ימי הביניים וראשית העת החדשה

ימי הביניים מס' שעותיחידה 1: 

נפילת האימפריה הרומית - אירוע מכונן בתרבות המערבית 4א. 

שינוי המציאות באירופה בעקבות התפוררות האימפריה הרומית.  .1

2.  תיחום תקופת ימי הביניים - גישות שונות לקביעת תחילתה וסופה של 
התקופה בהיסטוריה )נושא רשות(.

הגיבוש מחדש של אירופה - תרבות נוצרית ומשטר פיאודלי  10ב. 

הגורמים להיווצרות המשטר הפיאודלי.  .1

החברה והמשטר הפיאודלי - מבנה ומאפיינים.   .2

אפיפיור וקיסר - המאבק על העליונות בין מלוכה לכנסייה.  .3

4.  הנצרות בתרבות האירופית - בספרות, באומנות  ובארכיטקטורה )נושא 
רשות(.

צמיחת הערים וחיי היום-יום בחברה עירונית אוטונומית.  .5

היהדות בתפיסת העולם הנוצרית.   .6

7.  הקהילה היהודית באשכנז ומוסדותיה - מסגרת לשמירת הזהות היהודית 
בתנאים של גולה.

האסלאם - עלייתה של דת חדשה  8ג. 

הנביא מוחמד מייסד האסלאם.  .1

עקרונות האמונה המוסלמית.  .2

התפשטות האסלאם והתגבשות האימפריה המוסלמית.  .3

יהודים בחסות האסלאם )זכויות וחובות, המרכז היהודי בבבל(.  .4

התרבות המוסלמית בשיאה ותרומתה לחברה ולתרבות.  .5
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לימודי היסטוריה יחידות  הלימוד בכיתות ז’-ט’

מסעי הצלב - עימות בין נצרות לאסלאם  7ד. 

מסעי הצלב - עימות פוליטי ודתי.  .1

היהודים במהלך מסעי הצלב - הרס וחורבן בקהילות.  .2

ממלכת ירושלים הצלבנית - מאפיינים וגורמים לנפילתה.  .3

ספרד בין נוצרים, מוסלמים ויהודים  7ה. 

ספרד תחת שלטון האסלאם - המבנה החברתי והפוליטי.  .1

"תור הזהב" - יהודים תחת האסלאם.  .2

הנצרות  השלטת  הנוצרים:  ידי  על  ספרד  של  מחדש  3.  כיבוש 
והאינקוויזיציה.

גירוש ספרד והפזורה היהודית אחרי הגירוש.  .4

המגפה השחורה - מהפכה דמוגרפית 3ו. 

המגפה השחורה והשלכותיה.   .1

מהפכה דמוגרפית - תנאים ללידתו של עידן חדש.  .2

ראשית העת החדשה מס' שעותיחידה 2: 

רנסאנס והומניזם  11א. 

תפיסת האדם ומקומו בעולם - הומניזם והומניסטים.  .1

מרכזיות ערי איטליה בצמיחת הרנסנס.  .2

שינויים בעולם הדעת בעת החדשה המוקדמת  4ב. 

המצאת הדפוס - טכנולוגיה והשפעתה על ידע והפצתו.  .1

2.  ראשית עידן הגילויים הגיאוגרפיים - ראשית פרישת ההגמוניה האירופית 
בעולם והשלכותיה.

הרפורמציה - דת, חברה ומדינה  6ג. 

לותר ועיקרי תורתו כמענה לצרכים חברתיים ותרבותיים.  .1

הבדלים בין קתולים לבין פרוטסטנטים.   .2

3.  יחסי דת ומדינה - השלכות הרפורמציה על המבנה הפוליטי באירופה: 
מלוכה קונסטיטוציונית באנגליה ומלוכה אבסולוטית בצרפת.
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כיתה ח'

 חובה ללמד את יחידות הלימוד המפורטות בהיקף השעות שנקבע לכל יחידה.
למורים ניתנת הבחירה בקביעת ההדגשים בפרקים ובסעיפים שבכל יחידת לימוד.

העת החדשה )מהמאה ה-�1�-1(

הנאורות והמהפכות מס' שעותיחידה 1: 

נאורות - תפיסה חדשה של האדם והחברה  8א. 

המהפכה המדעית - גישה חקרנית.  .1

עקרונות הנאורות - האמונה בתבונה ובכוח שכלו של האדם.  .2

המהפכה האמריקנית.  .3

היהודים בין רפורמה לנאורות  12ב. 

התגבשותה וייחודה של תנועת החסידות.  .1

ה"מתנגדים" והמאבק נגד החסידות.  .2

יחס השליטים "הנאורים" ליהודים )שליט מדגים: הקיסר יוסף השני(.  .3

השפעת הנאורות על החברה היהודית במרכז אירופה.  .4

המהפכה הצרפתית  10ג. 

1.  המהפכה וביטוייה - הרס ה"משטר הישן" ויצירת משטר חדש המבוסס 
על נאורות.

ממלוכה לרפובליקה, טרור וקיסרות.  .2

עליית נפוליאון ונפילתו.  .3

היהודים במהפכה הצרפתית ובימי נפוליאון.  .4

המהפכה התעשייתית  8ד. 

אנגליה - חלוצת המהפכה התעשייתית.   .1

השפעת המהפכה על חיי היחיד והחברה.  .2

התפתחות הבורגנות ואורח החיים הבורגני.  .3

סוציאליזם - אידיאולוגיה למען צדק חברתי.  .4
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לימודי היסטוריה יחידות  הלימוד בכיתות ז’-ט’

 יחידה 2:  המאבק על הפוליטיקה, החברה, והתרבות
בעקבות המהפכות

מס' שעות

ראשיתה של המדינה המודרנית: מדינה, חברה ותרבות במאה ה-19 10א. 

ליברליזם - אימוץ רעיונות הנאורות במדינה המודרנית.  .1

התגבשות התודעה הלאומית בעקבות המהפכות.  .2

תהליכי דמוקרטיזציה ופרלמנטריזם.  .3

אומנות מודרנית כמבטאת את השינויים שחלו בתקופה )נושא רשות(.  .4

היהודים בין השתלבות לדחייה 8ב. 

בעיית הזהות של היהודי כפרט במדינה.  .1

דרכי השתלבות היהודים בחברה, בכלכלה ובתרבות האירופית.  .2

סולידאריות יהודית בעידן המודרני.  .3

אירופה,  במרכז  וביטוייה  גורמיה   - באירופה  המודרנית  4.  האנטישמיות 
במערבה וכן במזרח אירופה.

ייסוד קהילות יהודיות באמריקה.  .5

היהודים לאן? 4ג. 

לאומיות יהודית כפתרון לקיום יהודי:  .1

ציונות - עלייה לארץ ישראל.  -

טריטוריאליזם.  -

-  הגירה - מעבר למדינה אחרת באירופה או ליבשת אחרת והשתלבות 
בחיי החברה והמדינה.

השתלבות היהודים כמיעוט לאומי במדינות / בחברה במזרח אירופה.  .2

בונד.  -

אוטונומיזם.  -

שנה טובה מתחילת המאה ה-20:   
יהודים מהקיסרות הרוסית מהגרים לארה"ב
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כיתה ט'

 חובה ללמד את יחידות הלימוד המפורטות בהיקף השעות שנקבע לכל יחידה.
למורים ניתנת הבחירה בקביעת ההדגשים בפרקים ובסעיפים שבכל יחידת לימוד.

 העולם בין מלחמה למלחמה 
ובניין הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל 

מס' שעות

יחידה 1:  העולם בחילופי המאות - המרוץ 
האימפריאליסטי

8

השתלטות מדינות אירופה על אפריקה או המזרח הרחוק.  .1

יהודי צפון אפריקה נוכח האימפריאליזם הצרפתי.  .2

מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה  13יחידה 2: 

הגורמים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.  .1

מאפייני המלחמה.  .2

הסדרי השלום והשלכותיהם )עיצוב המפה המדינית של אירופה(.  .3

ארץ ישראל - מדיניות המעצמות במזרח התיכון.  .4

בין שלום למלחמה  15יחידה 3: 

מדינות דמוקרטיות שעמדו במבחן - בריטניה, צרפת, ארה"ב.   .1

דמוקרטיות חדשות שקרסו - פולין או איטליה.  .2

משטר טוטליטרי בעקבות מהפכה - בריה"מ.  .3

התערערות השלום העולמי )רשות(.  .4

יחידה 4:  מבית לאומי למדינה בדרך - ארץ ישראל בין 
שתי מלחמות העולם 

24

המשולש הארץ-ישראלי - בריטים, ערבים ויהודים.  .1

2.  בניית תשתית לחברה ולמדינה יהודית חדשה בא"י: גלי עלייה, התיישבות 
בעיר ובכפר, מוסדות וארגונים. 

3.  הסכסוך היהודי-ערבי - מאפייניו והתפתחותו: הסכסוך בין יהודים לערבים, 
גילויי האלימות, התגובה הבריטית.

פולמוס  ה"התקפה",  או  ה"הבלגה"  פולמוס  במבחן:  היהודי  4.  הישוב 
ה"חלוקה", התיישבות "חומה ומגדל", משיתוף פעולה עם בריטניה למרד 

נגדה.
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לימודי היסטוריה מיומנות ללימודי היסטוריה

מיומנויות ללימודי היסטוריה בכיתות ז’–ט’ ו. 

מבוא כללי

אותם  להסביר  וילמדו  היסטוריים,  ותהליכים  אירועים  תופעות,  התלמידים  יכירו  ז'–ט'  בכיתות 
בהקשר של זמן ומקום. הם יכירו את מאפייניהם, את הסיבות להתהוותם ואת השפעותיהם 
לטווחי זמן שונים. כמו כן, התלמידים ילמדו בתהליך הדרגתי להבחין בין עובדות לבין מסקנות, 
הסברים ופרשנויות. הם יתמודדו עם משימות שעניינן מיון והשוואה, קישור בין עיקרון לדוגמה, 

נקיטת עמדה מנומקת, וכן עם משימות של הערכה וחשיבה ביקורתית. 

הקניית המיומנויות הללו וטיפוח כישורי חשיבה יאפשרו למידה משמעותית וישמשו תשתית 
להמשך הלימודים בחטיבה העליונה.

הוראת המיומנויות

לימוד המיומנויות וטיפוח כישורי חשיבה ייעשו תוך כדי לימוד הנושאים 
השונים, בלי לייחד לכך שיעורים נפרדים.

 עיקרי המיומנויות:

איסוף חומר.  .1

2.  קריאה וניתוח של טקסט עיוני ושל טקסט 
חזותי.

כתיבת תשובות.  .3

4.  מיומנויות חשיבה: ביצוע משימות של מיון 
ודוגמה; השוואה; הסבר  עיקרון  זה  ובכלל 

רב-גורמים; הערכה וביקורת. 
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איסוף חומר:  .1

פיתוח היכולת לאתר מידע בנושא מסוים ממקורות מידע שונים ומגוונים.

קריאה וניתוח של טקסט עיוני ושל טקסט חזותי:  .2

טקסט עיוני:  

קריאה וניתוח של קטע מספר הלימוד או מכל מקור אחר, בעזרת המשימות הבאות: א( 

1(  ניתוח כותרת:   

העלאת ידע קיים בקשר לכותרת.  -  

העלאת השערות בנוגע לכתוב בהמשך הטקסט.  -  

אימות ההשערות לאחר סיום הקריאה.  -  

הגדרה של:   )2  

הנושא המרכזי שבו עוסק הטקסט ומושגי המפתח הנובעים ממנו או הקשורים בו.  -  

זמן ומקום:   )3  

-  הסבר של האירוע/התהליך/התופעה שבהם עוסק הנושא המרכזי בטקסט, בהקשר   
לזמן ולמקום שבו התרחשו )כדי להימנע מאנכרוניזם(.

איסוף נתונים, כולל:  )4  

תחומי  ומאילו  הובאו  נתונים  אילו  בטקסט,  המוצג  הנושא  את  המבהירות  -  עובדות   
חיים. 

הסברים שהוצגו להבנת הנושא המרכזי בטקסט.  -  

ניתוח הנתונים:   )5  

עיבוד וניתוח הנתונים יאפשר:   

הבחנה בין עיקר לבין טפל, בין ראיות לבין מסקנות, בין עובדות לבין הנחות ודעות.  -  

הבנת ההשפעות של הנושא שהוצג בטקסט על תחומים שונים בטווחי  זמן שונים.   -  

הבחנה בין מאפייני הפעולה לבין הסברים להצלחתה של הפעולה או לכישלונה.  -  

קישור הנושא לנושאים שנלמדו עד כה.  -  

להעמקה ולהרחבה:  )6  

-  דרך הצגת הנושא בטקסט )לדוגמה: האם הגישה המוצגת מאוזנת(, או אילו נתונים   
נוספים יש לחפש, והיכן. כל זאת, כדי להאיר את הנושא מזוויות ראייה נוספות.
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לימודי היסטוריה מיומנות ללימודי היסטוריה

קריאה וניתוח של קטעי מקור היסטוריים.  ב( 

משימות כלליות:  

מי כותב הקטע ומה תפקידו? )האם הוא קשור לאירוע?(  )1  

מתי נכתב הקטע? )בתקופת האירוע או בתקופה מאוחרת יותר?(  )2  

אל מי מיועד הקטע? )מי הוא הנמען?(  )3  

מהו הנושא העיקרי שבו עוסק הקטע?  )4  

מהי דעתו של כותב הקטע על הנושא?  )5  

6(  האם ניתן ללמוד מן הקטע מהי דעתו של הכותב על הנושא? על סמך מה ניתן לבסס   
זאת?

באילו אמצעים משתמש כותב הקטע כדי לשכנע את הקוראים לקבל את עמדתו?  )7  

מהי מטרת כותב הקטע? / לשם מה נכתב הקטע?   )8  

משימות אתגר )לטיפוח קריאה ביקורתית(:  

מי הוא כותב הקטע ומדוע בחר הכותב להתייחס בדרך זאת לנושא?  )1  

מתי חובר הקטע וכיצד השפיע זמן כתיבת הקטע על עמדתו של הכותב?  )2  

הצלבה בין מקורות הקשורים לאותו האירוע:  )3  

)א( מקורות כתובים על ידי כותבים שונים.   

)ב( מקורות שונים, האחד מילולי והאחר חזותי.   

ניתוח דמות מנהיג: ג( 

פרטים ביוגרפים עיקריים של המנהיג )אירועים מעצבים בחייו(.  )1  

הסיבות והנסיבות שהביאו את המנהיג לכהן בתפקידו.  )2  

יעדים ומטרות של המנהיג.  )3  

פעולות עיקריות שביצע המנהיג לקידום מטרותיו.  )4  

השיטות והדרכים שנקט כדי להשיג את מטרותיו.  )5  

השיקולים בבחירת השיטות והדרכים, תוך התייחסות לסיכויים ולסיכונים שבהן.  )6  

הקשיים שעמדו בדרכו.  )7  

השפעת פעילותו על תקופתו ועל הדורות הבאים.  )8  
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טקסט חזותי:

ניתוח מפה: א( 

קריאת כותרת והבנתה.  )1  

מקרא המפה והבנת משמעות הצבעים והסימנים.  )2  

מסקנות שניתן להסיק מן המפה בנוגע לתופעות המתוארות בה.  )3  

ניתוח תמונה, כרזה, קריקטורה: ב( 

מהי התופעה החברתית-היסטורית המוצגת בתמונה/בכרזה/בקריקטורה?  )1  

לזמן  גם  התייחסו  בתמונה/בכרזה/בקריקטורה?  המוצגת  התופעה  2(  איך מתארים את   
ולמקום.

מי הוא המוען, האדם או הגוף שפרסם את התמונה/הכרזה/הקריקטורה?  )3  

מי הוא הנמען של התמונה/הכרזה/הקריקטורה?  )4  

מהו המסר המרכזי בתמונה/בכרזה/בקריקטורה?  )5  

באילו דרכים בחרו להעביר את המסר?  )6  

7(  מהי ההשפעה האפשרית על הצופה בתמונה/בכרזה/בקריקטורה?   
)גיוס אהדה, מחאה, ביקורת(.

"עוגת המלכים" - קריקטורה צרפתית על חלוקת אירופה בקונגרס וינה  
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ניתוח דיאגרמה: ג( 

מהם מרכיבי הדיאגרמה?  )1  

הכותרת - במה עוסקת הדיאגרמה? / מהו הנושא של הדיאגרמה? )א(   

ציר ה-X )הציר האופקי( - מהו מייצג?  )ב(   

ציר ה-Y )הציר האנכי( - מהו מייצג? )ג (   

מהן העובדות המוצגות בדיאגרמה?  )2  

 .Y-לבין הנתונים בציר ה X-שימו לב לקשר בין הנתונים בציר ה   

מהן המסקנות הנובעות מתוך הנתונים המוצגים בדיאגרמה?  )3  

כתיבת תשובות:  .3

עבודת הכנה: א( 

תמצות קטע בלשון התלמיד.  )1

2(  כתיבת תשובות בראשי פרקים לשאלות המתייחסות לקריאה ולניתוח  טקסט מילולי 
וחזותי.

שאלות על נושאי הלימוד: ב( 

  כתיבת תשובות תקינות לשאלות העוסקות במאפיינים, בסיבות ובתוצאות, בהשפעות 
ובהשלכות של אירוע/תהליך/תופעה, בטווחי זמן שונים.

תשובה תקינה, הכתובה כהלכה, כוללת שלושה חלקים:  

משפט פותח: משפט מכליל המתייחס לנושא השאלה.  

  גוף התשובה: פירוט הנתונים והעובדות או ניתוח הנתונים והעובדות תוך הבהרת הקשר 
הלוגי ביניהם. )למידע נוסף עיינו בנספח מס' 2: מילות הוראה עמ' 40-37( 

משפט סיום: משפט מכליל המציג מסקנה או אמירה כללית על הנושא.   

מושג היסטורי - הסבר תמציתי: ג( 

פירוש מילולי של המושג )אם המושג לועזי(;  -

הגדרת המושג;  -

זמן ומקום;  -

מאפיינים עיקריים;  -

ייחודו של המושג ביחס למושגים אחרים )קרובים(.  -
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מיומנויות חשיבה:  .�

פירוט והכללה ובכלל זה מיון:  א( 

מיון של פרטי מידע על פי קטגוריות נתונות, או ניסוח קטגוריות לפרטי מידע נתונים.  )1

הבחנה בין עיקרון )הגדרה( לדוגמה וקישור ביניהם.  )2

ב(  השוואה

בין אירועים/תהליכים/תופעות שהתרחשו באותו הזמן במקומות  והשונה    מציאת הדומה 
שונים, או כאלה שהתרחשו בפרקי זמן שונים, על ידי ניסוח קריטריונים/תבחינים להשוואה 

)ניתן להיעזר בטבלה(, הסקת מסקנות וכתיבת תשובת השוואה.

הסבר רב-גורמים  ג( 

  הסבר רב גורמים לאירוע, לתופעה או לתהליך ומציאת קשרים בין הגורמים השונים; פיתוח 
היכולת לזהות את הגורם בעל ההשפעה הרבה ביותר ולנמק, או פיתוח היכולת לקבוע את 
סדר החשיבות של הגורמים ולנמק; הבנת ההשפעות האפשריות של אירוע על תחומים 

שונים, במקומות שונים ובטווחי זמן שונים. 

הערכה וביקורת ד( 

  הבחנה בין עובדות לדעות ובין נתונים למסקנות. כמו כן, הבחנה בין הגדרות שונות לבין 
העלאת השערות  טיעונים,  בניית  שונות(;  עולם  ותפיסות  גישות  )בעקבות  זהים  מושגים 

לפתרון בעיות ואימותן או הפרכתן במהלך הלמידה.
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לימודי היסטוריה מבחנים בכיתות ז’-ט’

מבחנים בכיתות ז’–ט’  ז. 

מבוא כללי

התלמידים יתנסו בדרכי הערכה שונות לבדיקת הידע, ההבנה והחשיבה ההיסטורית, וכן לבדיקת 
יכולתם ליישם את מיומנויות הלמידה בחומר הנלמד.

בנספח מס' 1 לחוברת, בעמ' 35-23, מצורפים מבחנים לדוגמה לשכבות ז'–ט'.

מבחנים - הנחיות כלליות

המבחנים ישקפו את התכנים ואת המיומנויות שנרכשו במהלך הלמידה.  .1

2.  המבחן צריך להיות מדורג, כך שיכלול שאלות בכל מיני רמות קושי ומכל מיני סוגים: רוב 
השאלות תהיינה שאלות פתוחות ויבדקו ידע והבנה, על ידי הצגת  תיאור של אירוע או 
של תופעה, וכן הסבר של סיבות ותוצאות הקשורות לאירוע. יש מקום לשלב גם שאלות 

הדורשות מיון, השוואה ויישום.

יש להימנע משאלות סגורות )מסוג רב-ברירה( במבחנים.  .3

4.  בכל סעיף במבחן שיש בו שאלות בחירה, חשוב לדאוג לכך שהשאלות תהיינה  ברמת 
קושי אחידה.

5.  המבחן צריך לאפשר לתלמידים ברמות השונות להתמודד עם רוב המשימות  הנדרשות 
במבחן, כך שתלמיד יוכל לקבל ציון "עובר", אם יענה כראוי על  המשימות המורכבות 

פחות.

 6.  ניסוח השאלות וההנחיות צריך להיות ברור וממוקד. רצוי לפרק שאלות מורכבות
לתתי-סעיפים.

7.  דפוסי השאלות יהיו אחידים מתחילת לימוד המקצוע, כאשר הדרישות מתשובה המזכה 
וכן  גיל,  שכבת  בכל   הלימודים,  שנת  במהלך  בהדרגה  לעלות  צריכות  הנקודות  במלוא 

במעבר משכבת גיל אחת לאחרת. 

8.  יש לשלב במבחן מקורות היסטוריים קצרים או טקסטים חזותיים כמו: מפה, תמונה, 
קריקטורה, דיאגרמה. בניתוח המקורות מומלץ להציג שאלות מדורגות, משאלות ברמת ידע 
והבנה ועד לשאלות אתגר המצריכות היסקים ומעודדות  חשיבה ביקורתית )על פי הפירוט 

בחוברת בעמ' 17-15(.

המתוכננות   המטלות  סוגי  בכל  להתנסות  לתלמידים  לאפשר  יש  ההוראה  9.  במהלך 
לבחינה. חשוב לתרגל עם התלמידים קריאה וניתוח טקסטים מכל מיני סוגים, וכן כתיבת 

תשובות כהלכה )על פי הפירוט בחוברת בעמ' 17, וכן בנספח לחוברת עמ' 40-37(.
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10.  יש לציין בגוף המבחן את הניקוד הניתן לכל אחת מן המטלות של המבחן. הניקוד אינו 
חייב לעמוד ביחס ישר לרמת הקושי של השאלה.

וזאת  ל-100%,  מעבר  ניקוד  המקנה  בונוס,  שאלת  במבחן  לשלב  ניתן  בונוס:  11.  שאלת 
על מנת לאפשר "פיצוי" על אותן השאלות, שבהן לא הצליח התלמיד לצבור את מלוא 

הניקוד.

מאוסף ארכיון השומר הצעיר, "יד יערי", גבעת חביבה
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לימודי היסטוריה התאמות בשלב המעבר

התאמות בשלב המעבר   )עד אשר יוכנו ספרי הלימוד( ח. 

כיתה ז'

ספר הלימוד: 

קציעה טביביאן, מסע אל העבר, מימי הביניים ועד העת החדשה, הוצאת מט"ח, 1997.

ניתן ללמד על פי התוכנית המעודכנת מתוך ספר הלימוד, עמ' 342-9. 

הערות חשובות: 

בלימוד  ניתן  לשלבן  יאפשר התייחסות לסדנאות ההיסטוריון,  1.  אם היקף שעות ההוראה 
הנושא, אך זאת בתנאי שהדבר לא יבוא על חשבון ההוראה של  יחידות הלימוד שפורטו 

בחוברת.

2.  ניתן ללמד את הפרק "לידת הנצרות" כיחידת גישור לכיתה ז', בעזרת ההצעה  המוצגת 
בחוברת:  לאה מ' גזית, לימודי היסטוריה בחטיבת הביניים, מבחר הצעות לארגון הלמידה 

בשיעורי היסטוריה, הוצאת מעלות, תשס"ג, עמ' 81-74.

כיתה ח'

ניתן ללמד על פי התוכנית המעודכנת כדלקמן:

יחידה 1 - לפי הפירוט בעמ' 10: הנאורות והמהפכות תילמד בעזרת ההצעות הבאות:

א.   נאורות - תפיסה חדשה של האדם והחברה 

א2.  עקרונות הנאורות - האמונה בתבונה ובכוח שכלו של האדם.   
מצורפת הצעה בנספח מס' 3 לחוברת זאת, בעמ' 46-41.

המהפכה האמריקנית א3.    
מצורפת הצעה בנספח מס' 4 לחוברת זאת, בעמ' 58-47.    

ירושלים במאה ה-16 - ציור מספרו של ס. מינסטר, קוסמוגרפיה של כל הארצות, 1544.
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המהפכה הצרפתית ג. 

הצעה בחוברת: לאה מ' גזית, לימודי היסטוריה בחטיבת הביניים, מבחר הצעות לארגון הלמידה  
בשיעורי היסטוריה, הוצאת מעלות, תשס"ג, עמ' 91-85.

יתר היחידות והפרקים ילמדו בהתאם, מתוך אחד מספרי הלימוד הבאים: 

ברוריה בן ברוך, המאה ה-19, העולם של אתמול, הוצאת ספרי תל אביב, 1998.  -

ציפי אלדר, לילי יפה, משמרנות לקידמה, הוצאת מעלות, 1998.  -

 -  קציעה אביאלי-טביביאן, מסע אל העבר, עולם מודרני נולד המאה ה-19,
הוצאת מט"ח, 2003.

הערה חשובה:
למורים המלמדים על פי הספר של קציעה אביאלי-טביביאן, מסע אל העבר, עולם מודרני נולד, 
המאה ה-19: אם היקף שעות ההוראה יאפשר התייחסות אל סדנאות ההיסטוריון, ניתן לשלבן 
בלימוד הנושא, אך זאת בתנאי שהדבר לא יבוא על חשבון ההוראה של יחידות הלימוד שפורטו 

בחוברת.

כיתה ט'

יחידה 1:   העולם בחילופי המאות - המרוץ האימפריאליסטי 

הצעה תפורסם במהלך שנה"ל תשס"ט.

מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה  יחידה 2: 

הצעות  מבחר  הביניים,  בחטיבת  היסטוריה  לימודי  גזית,  מ'  לאה  בחוברת:  הצעה 
לארגון הלמידה בשיעורי היסטוריה, הוצאת מעלות, תשס"ג, עמ' 107-95.

יתר היחידות והפרקים יילמדו בהתאם, מתוך אחד מספרי הלימוד הבאים: 

קציעה אביאלי-טביביאן, מסע אל העבר, המאה העשרים, הוצאת מט"ח, 1999.  -

אייל נווה, המאה ה-20: על סף המחר, הוצאת ספרי תל אביב, 1999.   -

הערה חשובה: 

למורים המלמדים על פי הספר של קציעה טביביאן, מסע אל העבר, המאה העשרים, בזכות 
לשלבן  ניתן  ההיסטוריון,  סדנאות  אל  התייחסות  יאפשר  ההוראה  שעות  היקף  אם  החירות: 
בלימוד הנושא, אך זאת בתנאי שהדבר לא יבוא על חשבון ההוראה של יחידות הלימוד שפורטו 

בחוברת.



נספח 1

הצעות למבחנים: כיתות ז’–ט’

כתיבה ועריכה: דליה יוסף
קראה, העירה והאירה: ד"ר אהובה שלר
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מבחן כיתה ז' )45 דקות(

נפילת האימפריה, הנצרות והמשטר הפיאודלי 

חלק א': נפילת האימפריה הרומית )�2 נק'(

קראו בעיון את המשפטים הבאים ופעלו כך:  .1

ציינו בתחילת כל אחד מהמשפטים אם הוא מציין עובדה או דעה: )8 נק'( א.   

פלישת השבטים הנודדים הייתה אחד הגורמים להתמוטטות האימפריה 
הרומית. 

ניתן להבין כי מעמדה של הכנסייה הנוצרית התחזק בעקבות התמוטטות  
האימפריה הרומית. 

את  שפיצלו  ממלכות  בהדרגה  הוקמו  הרומית  האימפריה  חורבות  על 
אירופה למדינות ולנסיכויות. 

האימפריה הרומית במערב אירופה התקיימה עד שנת 476 לספירה. 

יש הטוענים, כי התנצרות השבטים הפראנקים נעשתה משיקולים של 
תועלתיות. 

הכובשים אימצו את שפת המקום, שהתבססה על הלטינית. 

עד המאה העשירית כל תושבי אירופה המערבית קיבלו עליהם את הדת 
הנוצרית. 

רוב התושבים באותה תקופה התפרנסו מעבודת אדמה. 

ב.  מיינו את המידע במשפטים המצוינים בסעיף 1א' לתחומי חיים.   
ציינו בסוף כל אחד מהמשפטים באיזה תחום חיים הוא עוסק. )8 נק'(

לידיעתכם:

א.  ניתן למיין מידע על פי תחומי החיים הבאים: מדיני, פוליטי, צבאי/ביטחוני, 
כלכלי, חברתי, תרבותי, חינוכי, דתי.

ב.  לעתים אותו המידע מתייחס ליותר מתחום חיים אחד, כמו: מדיני-צבאי, 
חברתי-כלכלי, חברתי-חינוכי, דתי-תרבותי ועוד.
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1 - הצעות למבחנים לימודי היסטוריה נספח 

ג.  התבססו על העובדות המוצגות במשפטים )בשאלה 1(. היעזרו במפה שלפניכם  וכתבו 
 במילים שלכם במה השתנה מצבה של האימפריה הרומית מבחינה מדינית ומבחינה ביטחונית.

)12 נק'(

חלוקת האימפריה הרומית )מערבית ומזרחית( ופלישת השבטים הגרמאניים במאה 
הרביעית ואילך.

מתוך הספר מסע אל העבר - יוון רומא וירושלים מאת אסתי ריין, 2001, ומתוך אסופת 
 המפות באתר ההיסטוריה תולדוט: http://lib.toldot.cet.ac.il/ כרטוגרפיה: סופר מיפוי. 

)©( כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית )מט"ח(.
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חלק ב': הנצרות, הכנסייה והנזירות )�3 נק'(

שימו לב:  בחלק זה שלוש שאלות. שאלה מס' 1 )סעיפים א' ו-ב'( חובה. שאלות מס' 2 ו-3 
- יש לענות על אחת מהן.

1.  לפניכם קטע העוסק ב"כנסיה הנוצרית". קראו אותו בעיון וענו על השאלות  שבהמשך:

בימי הביניים תפסה הדת הנוצרית מקום מרכזי בחיי האנשים. חיי התרבות 

והחברה של אוכלוסיית אירופה בימי הביניים התנהלו על ידי אנשי הכנסייה 

הנוצרית. בכל יום ראשון בשבוע, וכן בימי חג, התכנסה עדת המאמינים 

בכנסייה. שם ערך הכומר, איש הכנסייה, את הטקסים הדתיים, וביניהם 

)לאחר  והאשכבה  המחילה  וקבלת  החטא  על  הווידוי  הנישואין,  הטבילה, 

המוות(. כך ליוותה הכנסייה את המאמינים הנוצריים מיום לידתם ועד יום 

מותם.

כמו כן, הטיפה הכנסייה לאמונה בחיי העולם הבא והציגה עצמה כמי 

שקובעת את גורל הנוצרים בעניין זה. מי שהלך בדרכה של הכנסייה וציית 

לה, הובטח לו לזכות בחיי נצח בגן העדן, ומי שהעז לערער על דרכה 

נידון לאש הגיהינום.

ציינו שלושה תפקידים של הכנסייה ואנשי הדת שלה בימי הביניים. )9 נק'(. א.   

גם על מחשבתם. הסבירו  לא רק על אמונתם של המאמינים אלא  ב.  הכנסייה שלטה   
במילים שלכם מדוע הייתה לכנסייה השפעה כה רבה על חיי המאמינים. הביאו שני 

נימוקים. )14 נק'(

לפניכם קטע העוסק ב"נזירות". קראו אותו בעיון וענו על השאלות שבהמשך:  .2

"אני מוותר בזה על הוריי, אחיי, קרוביי... ורכושי ועל... תענוגות העולם 

הזה. יתר על כן, אני מקדיש את נשמתי לרצון האל... אני מקבל על עצמי 

את קשיי המנזר ונודר... פרישות ועוני, בתקווה למלכות השמים )חיי גן 

עדן( ואני מבטיח להישאר נזיר במנזר זה כל ימי חיי".

 

מה נדרש מאדם כדי להיות נזיר? ציינו שלוש דרישות. )6 נק'( א.   

ב.  הסבירו מדוע הצטרפו אנשים בימי הביניים למנזרים, למרות הוויתורים שהיה עליהם   
לעשות. התבססו על הקטע וכן על ידע נוסף שלכם בנושא. )10 נק'(

תרומתם של הנזירים לאירופה בימי הביניים באה לביטוי במספר תחומים.  .3

ציינו באילו תחומי חיים הייתה תרומתם של הנזירים. )6 נק'( א.   

הסבירו את תרומתם של הנזירים בשני תחומי חיים. )10 נק'( ב.   

מקום  הנוצרית  הדת  תפסה  הביניים  בימי 

של  והחברה  התרבות  חיי  האנשים.  בחיי  מרכזי 

אוכלוסיית אירופה בימי הביניים התנהלו על ידי 

אנשי הכנסייה הנוצרית. בכל יום ראשון בשבוע, 

חג, התכנסה עדת המאמינים בכנסייה.  בימי  וכן 

הטקסים  את  הכנסייה,  איש  הכומר,  ערך  שם 

הדתיים, וביניהם הטבילה, הנישואין, הווידוי על 

החטא וקבלת המחילה והאשכבה )לאחר המוות(. 

כך ליוותה הכנסייה את המאמינים הנוצרי
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חלק ג': המשטר הפיאודלי )33 נק'(

שימו לב: בחלק זה שלוש שאלות. יש לענות על אחת משאלות 1 או 2, )סעיפים א'-ב'(. שאלה 
מס' 3 )סעיפים א', ב', ג'( היא חובה.

לפניכם מילים והיגדים הכתובים בשתי קבוצות.  .1

א.  התאימו בין המילים וההיגדים של שתי הקבוצות )קבוצה א' וב'( כך שיתקבלו ארבעה   
זוגות שיש ביניהם קשר. )8 נק'(

קבוצה בקבוצה א
שבועת נאמנותאריסים

עיבוד קרקעסניור )אדון(
לחימהוסאל

פיאודוםאבירים

בחרו בשני זוגות והסבירו מהו הקשר בין המילים או ההיגדים בכל זוג. )12 נק'( ב.   

מהם המאפיינים של המשטר הפיאודלי? התייחסו לשני תחומים. )12 נק'( א.   .2

הסבירו כיצד החליש המשטר הפיאודלי את מעמדו של המלך. )8 נק'( ב.   

עיינו בתמונה שלפניכם והשיבו:  .3

א.  מהי הכותרת המתאימה לתמונה?   
)3 נק'(

ב.   לאילו מטרות שימש המבנה   
שלפניכם? הוכיחו בעזרת חלקי 

 המבנה למיניהם.
)4 נק'(

ג.  מה ניתן ללמוד על חיי האנשים   
שגרו במבנה זה? התייחסו לשני 

 תחומים.
)6 נק'(
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המהפכה התעשייתית והסוציאליזם 

חלק א': מציאת קשרים לֹוגִיים )הגיוניים( בין היגדים )�1 נק'( 

1.  מיינו את המשפטים לשתי קבוצות, בכל קבוצה 3 משפטים שיש ביניהם קשר הגיוני. בסך 
הכול יש להשתמש ב-6 משפטים. )6 נק'(

הסבירו מהו הקשר בין המשפטים בכל קבוצה. )8 נק'(  .2

גידול דמוגרפי ניכר: באנגליה גדלה האוכלוסייה פי שלושה בשנים 1850-1750.  א.   

המצאת מנוע הקיטור בשנת 1774 הייתה הכוח המניע של המהפכה התעשייתית. ב.   

גבר הביקוש למוצרים ולסחורות. ג.   

מדיניות של כלכלה חופשית עודדה את התפתחות המסחר והטכנולוגיה. ד.   

נוצר דחף לפיתוח המצאות ולחידושים טכנולוגיים בעקבות התעשייה המתפתחת. ה.   

השימוש באוניות הקיטור אִפְֵשר לשאת מטען גדול וכבד למרחקים. ו.   

השימוש ברכבת הקיטור עודד את תהליך התיעוש. ז.   

תהליך הִמיּכּון קיצר את משך הייצור והוזיל את המוצרים.   ח.   

קבוצה מס' 1:

בחרתי במשפטים מס': ............. ............ ...............  )1

הקשר ביניהם הוא:   )2

     

     

קבוצה מס' 2:

בחרתי במשפטים מס': ............. ............ ...............  )1

הקשר ביניהם הוא:  )2
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חלק ב': ניתוח קטעי מקור )�2 נק'( 

שימו לב: עליכם לבחור בקטע מקור מס' 1 או בקטע מקור מס' 2 ולענות על כל

השאלות המתייחסות לאותו הקטע. קטע מקור מס' 3 - חובה.

קטע מס' 1: קראו בעיון את הקטע הבא וענו על השאלות שבהמשך:

בבית  הטווייה  מכונת  על  ומשגיח  אני  עובד  שנה  כבר   ,12 בן  "...אני 

החרושת. אנו מתחילים לעבוד בשעה שש בבוקר ומסיימים בשעה שבע וחצי 

בערב. לא תמיד אנו מפסיקים את העבודה כדי לסעוד ארוחת בוקר. אני 

משתכר )מרוויח( שניים וחצי שילינג לשבוע - אותם אני נותן להורי. אם 

אני משתכר בשעות נוספות, חוסך אני בשביל בגדים. רק פעם בשבוע, ביום 

ראשון, יש לי זמן ללכת לבית ספר".

מתוך: ציפי אלדר, לילי יפה, משמרנות לקדמה, משרד החינוך, האגף לתוכניות לימודים, הוצאת 
 מעלות )1998(, עמ' 50.

מה ניתן ללמוד מן הקטע על מצבו של הילד? התייחסו לשני תחומי חיים. )6 נק'(  .1

לאיזה מעמד השתייך הילד על פי המתואר בקטע? )3 נק'(  .2

הסבירו מהו הקשר בין המתואר בקטע לבין התנועה הסוציאליסטית. )6 נק'(  .3

קטע מס' 2: קראו בעיון את הקטע הבא וענו על השאלות שבהמשך:

"משפחות רבות גרות במספר עצום של בתים קטנים הבנויים בצורה עלובה 

ביותר... הקירות דקים ביותר וכל חומרי הבנייה גרועים ואינם מתאימים 

לדרישות... הבתים נבנים צמודים, בלי אוורור או ביוב... אלפי ילדים קטנים 

בני 7 עד 14 נאלצים מדי יום ביומו לעבוד משעה 6 בבוקר עד 7 בערב, 

בהפסקה של לא יותר מחצי שעה למנוחה ואכילה... בתי ספר וספריות הם 

חסרי ערך, אם אין למסכנים הללו זמן ללמוד..."

שם, עמ' 48, 49.

1.  מה ניתן ללמוד מן הקטע על מצב האנשים המתוארים בו? התייחסו לשני תחומי חיים. 
)6 נק'(

לאיזה מעמד השתייכו האנשים המתוארים בקטע? )3 נק'(  .2

הסבירו מהו הקשר בין המתואר בקטע לבין התנועה הסוציאליסטית. )6 נק'(   .3
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קטע מס' 3: קראו בעיון את הקטע הבא וענו על השאלות שבהמשך:

חוק בתי החרושת באגליה, 1833:

...איש שלא הגיע לגיל 18, לא יועסק בבית החרושת יותר מ-12 שעות 

ביום...

...החל מיום 1 בינואר 1834 יהיה זה בלתי חוקי להעסיק בבית החרושת... 

ילד או ילדה שלא מלאו להם תשע שנים.

 מתוך: מיכאל הנדל )ליקט וערך(, מקורות ללימוד ההיסטוריה הישראלית והכללית,
2000-1965, כרך רביעי, עמ' 284. הוצאת ספרים יבנה, תל-אביב.

 1.  הסבירו במה שינה "חוק בתי החרושת" את המציאות המתוארת בקטעים מס' 1 או 2.
)6 נק'(

2.  גם בגרמניה התקבל בשנת 1839 "חוק בתי החרושת". הסבירו בזכות מה  התאפשרה 
קבלת חוק זה באנגליה ובגרמניה? )8 נק'(

חלק ג': שאלות כלליות )32 נק'(

שימו לב: עליכם לענות על שאלה אחת מתוך שאלות 3-1. שאלה מס' 4 - חובה.

 1.  השימוש ברכבת הביא לראשיתו של עידן )תקופה( חדש. הוכיחו זאת על פי שני תחומי חיים.
)12 נק'(

2.  המהפכה התעשייתית עיצבה מחדש את מבנה החברה. ציינו אילו מעמדות צמחו בעקבות 
המהפכה התעשייתית, ותארו מה מאפיין כל מעמד. )12 נק'(

3.  הסבירו מדוע יהודים רבים הצטרפו לתנועות הסוציאליסטיות שקמו במאה ה-19. התייחסו 
לשני גורמים. )12 נק'(

שפע  עמה  הביאה  היא  אדם.  בני  מיליוני  של  חייהם  את  שינתה  התעשייתית  4.  המהפכה 
ושגשוג, אך גם מצוקות ומשברים. הציגו ארבע הוכחות לביסוס טענה זאת, שתי הוכחות 

לכל היבט. )20 נק'(
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חלק ד': ניתוח טקסט חזותי )�2 נק'(

עיינו בדיאגרמה שלפניכם וענו על השאלות שבהמשך.

1.  הציגו בטבלת ההשוואה שלפניכם את הנתונים הקיימים בדיאגרמה באשר לאוכלוסיית 
הערים ַמנְצֶ'סְטֶר וּבְֶרִמינְגְהֶם בשנים 1850-1760. )11 נק'(

קריטריונים )תבחינים(

2.  מה ניתן ללמוד מתוך הדיאגרמה או הטבלה על השינויים שחלו בתחום  הדמוגרפי בערים 
אלה? התייחסו למגמת השינוי ולאופי השינוי. )8 נק'(

מה היו הגורמים לשינויים אלה? הסבירו שני גורמים. )6 נק'(  .3

אוכלוסיית הערים באנגליה

ברמיגהםמנצ'סטר
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מבחן כיתה ט' )�0 דקות(

המשולש הארץ-ישראלי ובניית התשתית למדינה 

חלק א': קשרים לוגיים בין מושגים )�2 נק'(

לפניכם רשימת מושגים. עיינו בה ובצעו את המשימות הבאות:

כתב המנדט, המועצה המוסלמית העליונה, הוועד הלאומי, הנציב העליון, אספת 
הנבחרים, המופתי של ירושלים, פלשתינה, קיבוץ, ההנהלה הציונית, מושב עובדים, 
שלטון המנדט, גדוד העבודה, ההסתדרות הכללית של פועלי ארץ ישראל, הרבנות 

הראשית.

 1.  מיינו את רשימת המושגים לשלוש קבוצות, שלושה מושגים בכל קבוצה.
אין צורך להשתמש בכל המושגים. )9 נק'(

חברו משפט מכליל המשותף לכל קבוצת מושגים. )6 נק'(  .2

מצאו קשרים בין שתי קבוצות שונות והסבירו מהו הקשר ביניהן. )10 נק'(  .3

חלק ב': ניתוח קטעי מקור )�2 נק'( 

שימו לב: עליכם לבחור בין קטע מס' 1 לבין קטעים מס' 2 ו-3 ולענות על כל השאלות 
המתייחסות לקטעים שבחרתם.

קטע מס' 1: מתוך כתב המנדט על ארץ ישראל, 1920:

מינהליים  מדיניים,  בתנאים  הארץ  להעמדת  אחראי  יהיה  המנדט  ...בעל 

וכלכליים כאלה, אשר יבטיחו את הקמתו של הבית הלאומי היהודי... ואת 

ההתפתחות של מוסדות השלטון העצמי, וכמו כן )יהיה אחראי( לשמירת 

הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי ארץ ישראל, בלי הבדל בין עם 

לעם ובין דת לדת...

...הסוכנות היהודית תוכר כמוסד ציבורי, שמטרתו לייעץ לממשלת ארץ 

הבית  להקמת  הנוגעים  העניינים...  אותם  בכל  המנדט(...  )שלטון  ישראל 

הלאומי היהודי...

...ממשלת ארץ ישראל, בהבטיחה שזכויותיהם ומצבם של חלקי אוכלוסייה 

לא ייפגעו לרעה, תקל על עלייה יהודית בתנאים נאותים ותעודד תוך שיתוף 

 פעולה עם הסוכנות היהודית... התיישבות צפופה של יהודים על הקרקע...

...אנגלית, ערבית ועברית תהיינה הלשונות הרשמיות של ארץ ישראל.
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1.  כתב המנדט מגדיר את משימותיו של השלטון הבריטי בארץ ישראל. מהי מחויבותו של 
השלטון הבריטי כלפי היישוב היהודי בארץ? הציגו את המחויבות בשני תחומים. )12 נק'(

2.  לפניכם עיקרי הצהרת בלפור )שר החוץ הבריטי( מיום 2.11.1917:

ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה את ייסודו של הבית הלאומי לעם 

היהודי בארץ ישראל ותפעל... להשגתה של מטרה זו... בלי לפגוע בזכויות 

האזרחיות והדתיות של העדות הלא יהודיות..."

האם, על פי כתב המנדט, נדרש השלטון הבריטי להגשים את הצהרת בלפור?   

נמקו את תשובתכם על סמך השוואה בין שני המסמכים. )8 נק'(   

3.  כתב המנדט מחייב את השלטון הבריטי להתייחס גם לאוכלוסייה הלא-יהודית. הציגו שני 
ביטויים לכך. )6 נק'( 

:1920 אוסטריה,  מווינה,  ישראל  לארץ  שנשלח  חלוצה  של  מכתבה   :2 מס'   קטע 

"עזבתי את בית הוריי, למרות תחנּונים מצדם שאשאר כאן בווינה. עזבתי 

למען אוכל להצטרף לחלוצינו בארץ ישראל. בחוסר סבלנות ובקוצר רוח 

אנו מונים )סופרים( את הרגעים. כל רגע לשנה ייחשב. מה מאוד רצינו 

להיות כבר בארץ, ללכת בצעדי פועלינו ולסייע בבניין הארץ בעבודה 

עברית..."

מתוך: מרדכי נאור, ספר העליות, מסדה הוצאה לאור, משרד הביטחון )1991(, עמ' 51.

חברי  בין  המיוחדת  האווירה  את  העבודה", מתאר  "גדוד  מצעירי  מלמוד,  יוסף  קטע מס' 3: 
הקבוצה, בארץ ישראל:

)בסלילת  ך  המְפ�ר� בעמל  לעמוד  שיכולנו  שמחנו  שמחה...  לנו  גרם  "הכל 
הכבישים(, לעתים תוך רעב: לא הרגשנו במחסור, כי לא חסר לנו דבר, 

כי האושר מילא אותנו... שמחנו לשמש הזורחת עם בוקר, ולשמים זרועי 

כוכבים עם לילה..."

מתוך: אייל נווה, המאה ה-20 על סף המחר, הוצאת ספרי תל אביב )1999(, עמ' 54.

מהו הנושא המרכזי בכל אחד מהקטעים ומהו יחס הכותבים כלפי הנושא? )8 נק'(  .1

מי הם כותבי הקטע ומדוע בחרו להתייחס בדרך זאת לנושא? )8 נק'(  .2

3.  באילו תיאורים בחר כל אחד מהכותבים לבטא את עמדתו ביחס לנושא? האם התיאורים 
מנוגדים או משלימים זה את זה? נמקו תשובתכם. )10 נק'(
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חלק ג': שאלות כלליות )24 נק'(

ענו על אחת מתוך השאלות 3-1 )24 נק'(

 1.   הסבירו במה תרומתה של העלייה השלישית לפיתוח היישוב היהודי בארץ.
התייחסו לשלושה תחומים.

הסבירו במה תרומתה של העלייה הרביעית לפיתוח היישוב היהודי בארץ.  .2 
התייחסו לשלושה תחומים.   

הציגו קווי דמיון ושוני בין העלייה השלישית לרביעית. התייחסו לשלושה קריטריונים.  .3

חלק ד': ניתוח קטעי מקור חזותיים )25 נק'(

ענו על השאלות המתייחסות לאחד מן הקטעים הבאים: 

קטע מס' 1:

עיינו בגזרי הצלליות של חלוצים מן העלייה השלישית וציינו מה מאפיין אותם. )10 נק'(  .1 

 מתוך: מרדכי נאור, דן גלעדי - ארץ ישראל במאה העשרים, מיישוב למדינה 1950-1900,
משרד הביטחון, עמ' 127.

2.  דמות החלוץ שעוצבה על ידי אנשי העלייה השלישית מבטאת יצירתו של "אדם חדש" 
התייחסו  החדש"?   "האדם  דמות  את  מבטאות  הללו  הצלליות  כיצד  ישראל.  בארץ 

לתכונות, לשאיפות, למעשים. )15 נק'(

 חלוצי העלייה השלישית - גזרי צלליות של הצייר מ' גור-אריה



3�

1 - הצעות למבחנים לימודי היסטוריה נספח 

קטע מס' 2:

עיינו במודעות, בכרזות ובתמונה וענו על השאלות שבהמשך.

 מתוך: מרדכי נאור, ספר המאה, עם עובד, משרד הביטחון )1999(, עמ' 123, 127.

1.  מה ניתן ללמוד מן המקורות הללו על אופי העולים ועל דרך חייהם בעיר תל אביב בימי 
העלייה הרביעית? )10 נק'(

2.  היעזרו במקורות הללו ובידע שלכם, והסבירו במה באה לביטוי תרומתם הייחודית של אנשי 
העלייה הרביעית לחיי היישוב בארץ. )15 נק'(





נספח 2

מילות הוראה

 כתיבה:    ד"ר דבורה הרפז, מנהלת הוראה לשון והבעה, רשת אורט 
דליה יוסף, מדריכה ארצית להוראת היסטוריה בכיתות ו'-ט'

תאר

הסבר

נמק

השווההצג
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הבנת מילות הוראה לצורך כתיבת תשובה כהלכתה - הצעות

מילות הוראה מכוונות את הכותב לביצוע מהלכים נכונים בכתיבת התשובה. 

ההכוונה היא:

- למבנה התשובה והיצגה.  

-  לבחירת הרצף הלוגי המתאים )רצף כרונולוגי, רצף של סיבה ותוצאה, רצף של בעיה   
ופתרונה, תיאור מחקר, השוואה, רצף של היבטים(.

- להתאמת מילות הקישור.   

לפני מתן תשובה כדאי לבדוק: 

- האם התשובה כתובה בטקסט או בפרק הנלמד?  

-  אם התשובה איננה כתובה בטקסט או בפרק הנלמד, מה יש לעשות? )לפרש על סמך   
הכתוב בטקסט/בפרק, להסיק מסקנות, להעריך או לבקר(.

בטבלה שלפניכם מבחר מילות הוראה ומשמעותן, וכן הכוונה לדרך ביצוע התשובה המתבקשת/
המצופה.

מילת 

ההוראה

הצעה למהלכי כתיבת  תשובה המשמעות 

כהלכתה

כתוב בראשי פרקים או בכותרות  ציין
בלי לפרט, בלי לתאר או בלי להסביר 

את הנדרש.

פותחים במשפט מכליל המתייחס 
להיגד שבשאלה:

לדוגמה: הגורמים/המהלכים/התוצאות 
הם: או: הדברים/הנושאים הם:

........................................ .1

........................................ .2

........................................ .3
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2 - מילות הוראה לימודי היסטוריה נספח 

מילת 

ההוראה

הצעה למהלכי כתיבת  תשובה המשמעות 

כהלכתה

תאר/ 
הצג

כתוב את פרטי התוכן, תוך "צילום" 
תמונת  המצב  של: 

פעולה או אירוע או תהליך או 
תופעה

מתארים לפי הנדרש בשאלה 
בלי להסביר את הסיבות או את 

התוצאות וההשפעות שלהם. 

מומלץ להיעזר בשאלות א"מ 
הבאות: 

אילו שלבים כולל האירוע? 	·

מה התרחש באירוע? 	·

מיהם הגורמים המעורבים     	·
בפעולה או באירוע?   

מה קרה בתחילת התהליך,    	·
בהמשכו ובסופו?   

1. פותחים בנושא השאלה.

2.  בגוף התשובה מתייחסים 
לשאלות א"מ )ראשי תיבות של 
השאלות כפי שמוצגות בעמודה 

הימנית(.

משתמשים במילות קישור מתאימות.

באר או פרש את הנושא הנדרש הסבר
בשאלה, תוך ניתוח הפעולה 
או האירוע מבחינת: הסיבות, 

התוצאות וההשפעות )בטווחי זמן 
שונים במקומות שונים(, השיקולים 

והמהלכים הנלווים לפעולה או לאירוע, 
המשמעות וההקשר ההיסטורי.

1. פותחים בנושא השאלה.

2.  בגוף התשובה מפרטים את 
הנתונים ואת העובדות תוך הבהרה 
וניתוח הקשר הלוגי )סיבה/תוצאה( 

ביניהם.

משתמשים במילות קישור מתאימות:

סיבה/תוצאה, הוספה, סדר זמנים.

בסס את הדעה או את הטענה נמק
המוצגת בשאלה, בעזרת נימוקים 

למיניהם המסתמכים על עובדות, על 
נתונים ועל דוגמאות.

1. פותחים בנושא השאלה )הטענה(.

2.  בגוף התשובה נימוקים 
על עובדות, על  המסתמכים  

נתונים ועל דוגמאות.

משתמשים במילות קישור מתאימות 
של סיבה ותוצאה )משום ש, לכן, זאת 

הסיבה ל- וכו'(.
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מילת 

ההוראה

הצעה למהלכי כתיבת  תשובה המשמעות 

כהלכתה

הבא דוגמה כדי להמחיש להבהיר הדגם
את העניין המבוקש. אין להסתפק 

בהכללות.

          

כתוב את הדומה ואת השונה בין השווה
שני עניינים, אירועים, או כל נושאי 
השוואה אחרים הנדרשים בשאלה, 

וזאת על פי קריטריונים/תבחינים.

1.  פותחים בהצגת נושאי ההשוואה, 
בהצגת התבחינים )קריטריונים( וכן 

בהצגת מטרת ההשוואה.

2.  בגוף התשובה מפרטים את 
השווה ואת השונה לפי סדר הגיוני 

באחת משתי הדרכים:

א.  כל התבחינים של נושא א' 
ובהמשך התבחינים של נושא ב'.

ב.  כל תבחין של נושא א' מול אותו 
התבחין של נושא ב'.

מסיקים מסקנות )ראה מ"ה: הסק(.

משתמשים במילות קישור כגון:

לדומה: כמו, כשם ש, כך גם, כפי.

לשונה: אולם, לעומת זאת, ברם, 
מחד גיסא... מאידך גיסא, בעוד...

כתוב מסקנות, הסבר מה ניתן הסק
ללמוד מהנתונים המוצגים בטקסט 

המילולי או החזותי.

מסקנות ניתן להסיק בעזרת שאלות 
מנחות כגון:

א.  מה ניתן ללמוד/להבין מן הנתונים 
על הנושא?

ב.  מה ניתן להסיק מתוך העובדות על  
ההשלכות/ההשפעות של הנושא?

ביטויי לשון מתאימים:

מן ההשוואה אנו למדים ש-

מן הנתונים שהצגנו עולה כי-



נספח 3

עקרונות הנאורות

האמונה בתבונה ובכוח שכלו של האדם

כתיבה ועריכה: דליה יוסף
קראה, העירה והאירה: ד"ר אהובה שלר
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תנועת ההשכלה - דף מידע

ה"השכלה" הייתה תנועה בעלת אידיאולוגיה )רעיונות( חדשה שהציבה 
במרכז את שכלו ובינתו של האדם, ורצתה לשנות בעזרתם את 

המציאות הפוליטית, החברתית והדתית הקיימת באירופה.

אנשי ההשכלה פעלו במאות ה-18-17 בארצות מרכז אירופה ומערבה, 
ומאוחר יותר פעלו גם במזרח אירופה. הם נקראו ה"ַרצְיֹונָלִיְסִטים" 

)ַרצְיֹו = שכל( או "פילוסופים", אנשי רּוח והגות. 

הרציונליסטים טענו כי האדם הוא בעל שכל והיגיון. השכל הוא כל 
יכול, ועל האדם להשתמש בו בתבונה. בעזרת השכל, ולא בעזרת 
האמונה והרגש, צריך האדם לבדוק את העולם ואת המציאות הסובבת 
אותו. האדם יכול לחשוב ולשקול את מעשיו בכוחות עצמו )חירות 
המחשבה(, ולכן אל לו לפעול על פי מה שבעלי סמכות, כמו השליט או אנשי הכנסייה, 
הפוליטית,  המציאות  את  לשנות  יהיה  ניתן  האדם,  בני  ינהגו  כך  אכן  אם  לו.  מכתיבים 
החברתית והדתית. יתקבלו חוקים טובים יותר לאדם וייווצר סדר חדש, שיתבסס על קדמה, 

על רווחה ועל אושר לפרט. 

הוגי הדעות של תנועת ההשכלה לא נלחמו נגד הדת או נגד האמונה הדתית, אלא התנגדו 
לכך שמוסדות הדת, בעיקר אלה הנתמכים על ידי הממשל - יכפו את האמונה על האנשים. 
לטענתם, המדינה נוצרה כדי לספק רק את הצרכים החילוניים של אזרחיה )החופש, הבריאות 
והרכוש( ואסור לה להתערב בדתם של האזרחים. עמדה זו הייתה מהפכנית, משום שעד ימי 

ההשכלה דת המדינה הייתה דת השליט, והתקיים קשר חזק בין הדת למדינה. 

את  שטבע   )1804-1724( עמנואל ַקאנְט  הגרמני  היה  הבולטים  ההשכלה  מאנשי  אחד 
הסיסמה הידועה: "העז לדעת! העז להשתמש בשכלך". משכיל אחר, בעל שם, היה 
הצרפתי וֹולְֶטר )1778-1694(. הוא התפרסם בזכות הביקורת שהביע נגד הכנסייה, ובזכות 
מאבקו למען סובלנות דתית. הוא סבר, כי בלעדי חירות המחשבה לא יוכל המין האנושי 

להגיע לקדמה, ותנאי מוקדם לחירות המחשבה הוא הסובלנות. 

פילוסופים מפורסמים אחרים היו תומס הֹוּבְס )1679-1588( וג'ון לֹוק )1704-1632(, שחיו 
ואת דרך פעולתו  וחקרו בעזרת הַרצְיֹו את מבנה החברה  באנגליה. מלומדים אלה בדקו 
של השליט. הם הגדירו מהו סוג השלטון הרצוי כדי להבטיח את טובת העם. הובס טען כי 
רק שליט אבסולוטי יוכל להעניק ביטחון לנתינים שלו, ואילו לוק קבע שהשליט הרצוי אינו 
השליט האבסולוטי, אלא שליט המוגבל בסמכויותיו. שליט זה צריך לפעול בהסכמת העם, 
ולהבטיח את ה"זכויות הטבעיות" המגיעות לכל אדם מעצם לידתו. זכויות אלה הן הזכות 

לחיים, לחירות ולקניין )רכוש(. 

ביניהם שארל מֹונטֶסְקייֶה, שחי  ולוק השפיעו על משכילים אחרים,  תורותיהם של הובס 
בצרפת במאה ה-18. מונטסקייה קבע כי חירות האדם היא ערך עליון בחשיבותו, וכי רק 

משטר שיש בו "הפרדת רשויות" )לא שליט יחיד(, יוכל להבטיח את חירות האדם.

רעיונותיהם של אנשי ההשכלה הביאו לעולם מושגי יסוד חשובים לחברה ולמדינה: חופש 
האדם וחירותו, קדמה ונאורות, סובלנות ואי-כפייה, דמוקרטיה וליברליזם. הם הביאו עמם 
רוח חדשה ודרך חיים אחרת, ששינתה לא רק את המציאות החברתית, הפוליטית והדתית 

של התקופה, אלא גם של הדורות הבאים.

 עמנואל קנט
)1804-1724(
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3 - עקרונות הנאורות לימודי היסטוריה נספח 

"ההשכלה" - דף עבודה מס' 1

משימות

קראו בעיון את דף המידע וחברו 10-8 שאלות. התייחסו לכל אחת מהפסקאות.  .1

היעזרו בשאלות שחיברתם, וכתבו מהם הרעיונות העיקריים המוצגים בדף.  .2

3.  לפניכם רשימת שמות של המשכילים והרעיונות המייצגים כל אחד מהם. התאימו כל רעיון 
למשכיל שהגה אותו.

הרעיונותהמשכילים )הרציונליסטים(

קנט זכויות טבעיות1. 

וולטר הפרדת רשויות2. 

הובס סובלנות דתית3. 

לוק "העז לדעת"4. 

מונטסקייה שליט אבסולוטי5. 

4.  בחרו מתוך רשימת הרעיונות שני זוגות של רעיונות שיש ביניהם קשר הגיוני.  הסבירו מהו 
הקשר ביניהם.

יתנגדו  מהם   ואילו  ההשכלה  אנשי  של  ברעיונות  יתמכו  בחברה  קבוצות  אילו  5.  חשבו: 
לרעיונות אלה? הסבירו מדוע. כתבו תשובה תקינה.

קראו את הקטע הבא:   .6

 "הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב של חוסר בגרות... חוסר הבגרות 

הוא  חוסר היכולת להשתמש בהבנה בלי הדרכה של מישהו אחר. חוסר 

בגרות שכזה.... נובע בשל חוסר הנחישות והאומץ של האדם להשתמש בשכל, 

 Sapere' :בלי  הדרכה של מישהו אחר. המוטו של הנאורות הוא אם כן
aude' - אמץ את האומץ להשתמש בשכלך".

 

מה פירוש המילה "נאורות" על פי הקטע? כתבו במילים שלכם. א.   

איזה מבין הפירושים הבאים מתאים לביטוי "אדם נאור"?  ב.   

   בן תרבות, חסר בגרות, משכיל, אמיץ, חופשי בדעותיו, נחוש בדעתו, אינו מאמין באמונות 
תפלות, מתבסס על השכל וההיגיון. 



��

		
שאלות	אתגר 	

 Siècle( תקופת "ההשכלה" מכונה גם "עידן האורות". כינוי זה תורגם מצרפתית
האנגלי  המונח  לעומת  זאת,  הרסגור.  מיכאל  פרופסור  ידי  על   )des Lumières
 Aufklärung - עידן הֶהָאָרה", ובגרמנית" -  The Enlightenment Age ,המקביל

לּות" )להיות צלול(. שפירושו "הארה" או "ִהצְַטלְּ

מה המשותף לכינויים שניתנו לתקופת ההשכלה בשפות למיניהן? א.   

מה ניתן ללמוד מכך על תדמיתה של התקופה בעיני בני הזמן וההיסטוריונים? ב.    
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"ההשכלה" - דף עבודה מס' 2

משימות:

1.  קראו בעיון את המשפטים הבאים וציינו בסוף כל משפט האם הוא מבטא את הרעיונות 
של "עידן הנאורות" )ההשכלה( או את התקופה שקדמה לו.

לא די להבין את העולם בתבונתך, צריך לפעול כדי לעשותו טוב יותר א.
לאדם.

האדם יכול להגיע לאושר רק במסגרת חברה בריאה, שבה מתקיים ב.
ּבִיעּור העוני, הּבָעֲרּות והקנאות.

מקור כוחו של השליט הוא העם.ג.

האדם אינו אחראי לגורלו, והוא נתון בידי האל ושליחיו, אנשי הכנסייה.ד.

התבונה היא תכונה השייכת לאדם, והיא בעבורו כלי להבנת המציאות ה.
ולבחירת דרך חייו.

באמצעות החינוך יוכלו בני האדם לבנות עולם טוב יותר.ו.

האל משגיח על בני האדם ומעשיהם, ועל פיהם הוא נותן להם גמול ז.
או עונש.

סמכותם של האל וכתבי הקודש היא עליונה ואין לערער עליה.ח.

"העז לדעת! אזור אומץ להשתמש בשכלך".ט.

יש לדאוג לסובלנות דתית ואין לכפות את האמונה הדתית על בני י.
האדם.

 גורלו של האדם נתון בידיו שלו ולא בידי האל או בידי הממסד הדתי.י"א.

המלך שולט בחסד אלוה.י"ב.

יבוא יום ותזרח השמש רק על אנשים חופשיים, שאין להם שום אדון י"ג.
מלבד התבונה.
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"המדינה זה אני... מה שהמלך רוצה טוב למדינה".י"ד.

"סמכויות החקיקה, הביצוע והמשפט - מן הראוי שלא יימצאו כולן בידיו  ט"ו.
מבצעת  מחוקקת,  רשות  נפרדים:  לגופים  ימסרו  אלא  השליט,  של 

ושופטת".

2.   עיינו במשפטים המתייחסים ל"עידן הנאורות" וציינו בצדם לאיזה תחום חיים הם שייכים. 
בחרו את התחום המתאים מתוך רשימת תחומי חיים שלפניכם.

    רשימת תחומי החיים: מדיני, כלכלי, צבאי-ביטחוני, חברתי, תרבותי, חינוכי, דתי.

3.   הפילוסופים, אנשי ההשכלה, רצו לחולל שינויים בתחומי חיים שונים. הסבירו אילו שינויים 
הם רצו לחולל. התייחסו לשלושה תחומים. כתבו תשובה כהלכה.

4.   הרעיונות של אנשי ההשכלה הוגשמו כבר בסוף המאה ה-18 באמריקה ובצרפת. גם בימינו 
ניתן להבחין בהגשמתם של רעיונות ההשכלה. ציינו שלוש דוגמאות מתחומי חיים שונים 

בימינו, המגשימים את רעיונות ההשכלה. 

 



נספח �

המהפכה האמריקנית

כתיבה ועריכה: ד"ר אהובה שלר ודליה יוסף
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ההגירה לאמריקה

גלי ההגירה לאמריקה החלו כבר בראשית המאה ה-17. קבוצות של מהגרים יצאו ממדינות 
ביבשת אירופה כמו: הולנד, אירלנד, גרמניה ובעיקר אנגליה, והתיישבו בחוף המזרחי של צפון 
אמריקה. הקבוצה המפורסמת ביותר הייתה של ּפּוִריָטנִים2 שיצאו מאנגליה באונייה "ֶמייפְלַאּואֶר" 
ועגנו בשנת 1620 בחוף המזרחי של צפון אמריקה, בַמַסצ'ּוסֶטס. המתיישבים הראשונים הקימו 
במהלך המאות ה-17 וה-18 את "13 המושבות", שהיו הבסיס להקמתה של ארצות-הברית 

במאה ה-18. 

משימות:

1.  פירוש המילה "הגירה" 
הוא: "יציאה מן 

המולדת לארץ זרה 
לגור בה" )מילון ספיר(. 

שערו אילו קשיים 
עמדו בפני המהגרים 

לאמריקה )לארץ 
הזרה(.

2.  עיינו במפה שלפניכם 
וציינו היכן התיישבו 
המהגרים. הסבירו 

מדוע בחרו להתיישב 
דווקא באזור זה של 

היבשת.

 מתוך: קציעה טביביאן, מסע אל העבר, מימי הביניים ועד 
 העת החדשה,1997 עמ' 402, הוצאת מט"ח. כרטוגרפיה: תמר סופר

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לתוכניות לימודים.

2 - פוריטנים - זרם בדת הנוצרית הפרוטסטנטית. אנשיו החמירו בתחום הדת והמוסר, וחיו בפשטות ובצניעות יתר.
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המסע מאירופה לאמריקה היה ארוך ומייגע, כרוך ברעב ובמחלות ולעתים עלה בחיי אדם. מה 
הניע את המהגרים לעזוב מאחוריהם את ארץ המולדת? מה דחף אותם לצאת למסע כה ארוך 

)בין 6 ל-12 שבועות( בים הפתוח, ולהגיע לארץ חדשה בלתי נודעת?

לפניכם קטעי מידע שונים העוסקים בגורמים להגירה. קראו אותם בעיון ומלאו את המשימות 
שבהמשך.

גורם דחייה/גורם משיכההגורמים להגירה

הדתיות  הרדיפות  מפני  מקלט  ארץ  חיפשו  המהגרים 
הכנסייה  תומכי  בין  דתי  מאבק  היה  באנגליה  בארצם. 
לבין  האנגלי,  המלך  עמד  שבראשה  האנגליקנית, 

הפוריטנים.

וקיוו  מולדתם,  בארץ  ומרעב  מאבטלה  סבלו  המהגרים 
לשפר את מצבם הכלכלי באמריקה, ב"עולם החדש".

יבשת אמריקה הייתה, אומנם, מיושבת באינדיאנים, אך 
הייתה עשירה באוצרות טבע ובאדמות זולות.

ביבשת אמריקה לא הייתה כל מסגרת מדינית, ואפשר 
היה להתחיל בה "חיים חדשים" על פי השקפת עולמם 

של המהגרים.

לחפש  שיצאו  והרפתקנים  נועזים  היו  מהמהגרים  חלק 
את מזלם ב"עולם החדש". 

משימות

1.  ניתן למיין את גורמי ההגירה לגורמי דחייה ולגורמי משיכה. גורמי דחייה מסבירים מדוע 
עזבו המהגרים את מולדתם. גורמי משיכה מסבירים מדוע בחרו המהגרים להגר דווקא 

לאמריקה. ציינו במלבן הריק בצד כל קטע, האם הוא גורם דחייה או גורם משיכה.

מצאו שני גורמי דחייה שיש להם קשר ישיר לגורמי משיכה. הסבירו מהו הקשר ביניהם.  .2

את  נמקו  לאמריקה?  אירופה  בני  להגירת  שהביא  המרכזי  הגורם  לדעתכם,  3.  מהו, 
עמדתכם.

4.  לפניכם קטעים מתוך מכתבים שכתבו המהגרים לבני משפחותיהם באירופה. קראו את 
קטעי המקור וענו על השאלות שבהמשך.
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קטע מקור מס’	1:
"...שם, בעולם החדש, נוכל להגדיל את תהילת האל... ונספק מקום בטוח 

לאנשים מכל קצוות עולם, מקום לאנשים אשר נאלצו להימלט כדי שיוכלו 

לקיים את דברי האל האמיתיים".

קטע מקור מס’	2:
"ביום השני שלנו הופתעתי עם מציאות החופש בחינוך. ילדה קטנה באה 

והציעה לקחת אותי לבית ספר... ילדה זו... יכולה הייתה להציע לנו את 

הזכות לבוא לבית ספר בבוסטון! לא דרושה פנייה מיוחדת, אין שאלות, 

אין מבחנים... אין תשלום. הדלתות עמדו פתוחות לכל אחד מאתנו..."

מתוך: שיעורים בהיסטוריה, חוברת הרחבה, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התש"ן, עמ' 51-50.

לנושאים  )האם הם קשורים  ומה תפקידם?  א.  מיהם הכותבים של קטעי המקור הללו   
המתוארים בקטע?(

מתי נכתבו הקטעים? )בתקופה שבה מתואר הנושא, או בתקופה מאוחרת יותר?( ב.   

אל מי מיועדים הקטעים? ג.   

מהו הנושא העיקרי שבו עוסק כל אחד מהקטעים? ד.   

ה.  האם ניתן ללמוד מן הקטעים מהי דעתם של הכותבים על הנושא? על סמך מה ניתן   
לבסס זאת?

מהי, לדעתכם, מטרתם של כותבי הקטעים הללו? ו.   

מכתב  כתבו להם  ז.  הנכם תושבי אנגליה, קרובי משפחתם של המהגרים לאמריקה.   
תגובה, תוך התייחסות לכתוב בקטעי המקור הללו. 
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לפניכם רשימת מושגים:  .5

 יישוב אינדיאני, בעלי יוזמה, רדיפות דת, מהגרים, שלטון מלוכני, סובלנות דתית, 
אוצרות טבע, אדמה זולה, הרפתקנים, רעב ואבטלה, ּפּוִריָטנִים, חברה ּפְלּוָרלִיסְִטית3, 

ארצות הגירה, דעות קדומות, "אדם חדש".

מיינו את המושגים לקבוצות על פי הטבלה הבאה: א.   

 עולם ישן

)ארצות אירופה(
מאפייני המתיישביםעולם חדש

חברו משפט מכליל שיבטא את המשותף לכל קבוצת מושגים: ב.   

עולם ישן:    

עולם חדש:    

מאפייני המתיישבים:   

6.  באיזה עולם הייתם בוחרים לחיות, העולם ה"ישן" או העולם ה"חדש"? נמקו את עמדתכם.

� - חברה המורכבת מקבוצות בעלות מוצא, תרבות ומנהגים שונים אלה מאלה.
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הצהרת העצמאות של ארצות הברית, ���1.�.� 

הרקע

"13 המושבות" היו כפופות לשלטון האנגלי ושילמו לו מסים, אך נהנו מאוטונומיה רבה. בראש 
כל מושבה עמד מושל, שמּונה על ידי המלך האנגלי, ולצדו פעלה אספה נבחרת שכללה נציגים 
והתרופף,  אנגליה, ארץ האם, הלך  בני המושבות עם  הזמן, הקשר של  מבני המושבות. עם 
נטל  את  להכביד  האנגלי  המלך  ביקש  כאשר  והתחזק.  הלך  המושבות  של  העצמי  והשלטון 
המסים על בני המושבות, ולהגביל את חופש הפעולה הכלכלי שלהן, יצאו בני המושבות כגוף 
אחד נגדו. לאחר שפעולות המחאה של בני המושבות לא הועילו, התכנסו נציגיהם וקיבלו את 

"הצהרת העצמאות". 

הצהרה העצמאות

וירג'יניה )לימים נשיאה  ידי ועדה בראשות תומס ג'פרסון, איש  הצהרת העצמאות נוסחה על 
השלישי של ארה"ב(. המסמך מדגיש את עקרון השוויון בין בני האדם ואת זכויותיהם הטבעיות. 
נתינים הכפופים לשלטונה של ממשלה, שאינה מקיימת את העקרונות והזכויות, יכולים וצריכים 

להדיחה ולמנות ממשלה חדשה במקומה.

ההצהרה  של  השני  בחלקה 
מעשיו  תיאור  מופיע 
השרירותיים של ג'ורג' השלישי 
כלפי  וממשלתו,  אנגליה  מלך 
על  המעידים  המושבות,  בני 
לעקרונות  בניגוד  פעילותו 
הטבעיות. והזכויות   השוויון 
אנגליה  מלך  של  אלה  מעשים 
וממשלתו מצדיקים, לדעת מחברי 
של  התקוממותן  את  ההצהרה, 
13 המושבות של צפון אמריקה 
נגד השלטון האנגלי, ואת ההכרזה 

על עצמאותן של המושבות. 

מלחמת  פרצה  ההצהרה  לאחר 
צפון  מושבות  של  השחרור 
האנגלי,  השלטון  מן  אמריקה 
שנים.  משש  יותר  שנמשכה 
המלחמה הסתיימה בחוזה שלום 
המכיר בעצמאותן של המושבות 

מן השלטון האנגלי. 
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קראו בעיון את המסמך הבא וענו על השאלות שבהמשך:

קטעים מהצהרת העצמאות

"אנו סבורים שאלה הן אמיתות ברורות מאליהן, שכל בני האדם נולדו 

שווים, ושהבורא נתן להם זכויות שאין ליטול מהם, ובהן: הזכות לחיים, 

לחירות ולחתירה אחר האושר". 

את  השואבות  ממשלות,  האדם  בני  מקיימים  אלה  זכויות  להבטיח  "כדי 

ממשל  שצורת  פעם  ובכל  הנשלטים,  של  מהסכמתם  הצודקות  סמכויותיהן 

כלשהי הופכת הרסנית ביחס לזכויות אלה, הרי שזכותו של העם לשנותה 

או לבטלה, ולהקים ממשלה חדשה, שיסודותיה מבוססים על עקרונות אלה, 

והיא מארגנת את סמכויותיה כך שבעיני העם היא המתאימה ביותר להגשמת 

ביטחונו ואושרו". 

"דברי ימיו של מלך בריטניה הנוכחי )ג'ורג' השלישי( הם שורה ארוכה 

להקים  והיא  אחת,  מטרה  שלכולן  ונשנות,  חוזרות  ופגיעות  עוולות  של 

שלטון עריצות מוחלט על מדינות אלה. יבואו העובדות ויוכיחו זאת לעולם 

הישר".

לנוחיותם של  ג'ורג' השלישי( סירב לאשר חוקים אחרים  )המלך  "...הוא 

חלקים גדולים באוכלוסייה, אלא אם כן יסכימו לוותר על זכות הייצוג בבית 

המחוקקים, זכות שאין מחיר  לחשיבותה ושאינה נוראה אלא לעריצים."

"הוא פיזר מספר פעמים את בתי הנבחרים על שהתנגדו בתקיפות ובאומץ 

כל אימת שהתנכל לזכויות העם..."

"לפיכך, אנו, נציגי ארצות הברית של אמריקה, נאספנו בקונגרס הכללי, 

ואנו פונים אל השופט העליון של כל באי עולם ומבקשים ממנו שיראה 

את צדקת כוונותינו, ומצהירים ומכריזים חגיגית בשמם, ועל דעת תושביהן 

הטובים של המושבות, כי מושבות אלה הינן, ואף חייבות להיות על פי דין, 

מדינות חופשיות ועצמאיות; הפטורות מכל שמירת אמונים לכתר הבריטי, 

וכי כל הקשרים המדיניים בינן לבין מדינת בריטניה הגדולה חייבים להיות 

בטלים ומבוטלים, וכי כמדינות עצמאיות, יש להן סמכות מלאה להכריז 

מלחמה ולעשות שלום, לכרות בריתות ולפתח מסחר, ולעשות את כל יתר 

המעשים והדברים שמדינות עצמאיות רשאיות לעשות על פי הדין. ולקיום 

הכרזה זו, תוך ביטחון איתן בחסותה של ההשגחה העליונה, אנו מתחייבים 

באורח הדדי, זה בפני זה, בחיינו, בנכסינו ובכבודנו".

יורק, ניו  קונטיקט,  מרילנד,  דלאוור,  פנסילבניה,  איילנד,  רוד  מסצ'וסטס,  המפשייר,   ניו 
ניו ג'רזי, וירג'יניה, צפון קרוליינה, דרום קרוליינה וג'ורג'יה

שאלות:	

מהן שלוש הזכויות הטבעיות של כל בני האדם, על פי הצהרת העצמאות?  .1

מהשתיים  השלישית  הזכות  שונה  במה  דווקא?  זה  בסדר  הזכויות  שלוש  מופיעות  2.  מדוע 
האחרות? נמקו את תשובתכם.
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ליחסי שליט ונשלט מופיעים בהצהרת  בנוגע  3.  אילו רעיונות שהופיעו בתנועת ההשכלה 
העצמאות של ארה"ב?

4.  הסבירו, על פי ההצהרה, איך סותרים מעשיו של המלך האנגלי את רעיונותיהם של אנשי 
תנועת ההשכלה.

5.  נציגי המושבות מקבלים על עצמם סמכויות של "מדינות עצמאיות" - על אילו סמכויות 
מדובר?

6.  מושבות צפון אמריקה הפכו לעצמאיות כשש שנים לאחר פרסום הצהרת העצמאות. מדוע, 
אם כן, נחוג יום העצמאות האמריקני ב-4 ביולי, תאריך פרסומה של ההצהרה? 

את  להחתים  היא  האמריקנית  החינוך  ובמערכת  בחברה  המקובלות  הפעילויות  7.  אחת 
התלמידים על הצהרת העצמאות. הסבירו מדוע.

לצפייה בדוגמה לכך היכנסו לאתר של הארכיונים הממשלתיים האמריקניים:   

http://www.archives.gov/exhibits/charters/charters.html  

העשרה

"המרדף לאושר" )באנגלית: The Pursuit of Happyness( )2006( הוא סרט דרמה אמריקני, 
המבוסס על סיפור אמיתי. אדם שחור, ששמו כריסטופר גרדנר, נקלע לבעיות כלכליות קשות 
ובבני משפחתו. גרדנר מנסה להיחלץ מן הקשיים הכלכליים בכל מחיר, ולהגשים  שפגעו בו 
את "החלום האמריקני". הסרט בוים על ידי הבמאי האיטלקי גבריאל מקינו, והופק על ידי ויל 
וזכה במועמדות לפרס האוסקר על השחקן  סמית, ששיחק בתפקיד הגיבור הראשי בסרט, 

הטוב ביותר.

לפניכם קטעים מתוך כתבת ביקורת על הסרט:

שמו המקורי של הסרט, "The Pursuit of Happyness", הוא שיבוש כתיב 
של חלק ממשפט הלקוח מתוך הכרזת העצמאות האמריקאית שכתב תומס 

ג'פרסון ב־1776. בהכרזה הבטיחו "האבות המייסדים" לאזרחי ארצות הברית 

את הזכות ל"חיים, חופש ומרדף אחר האושר". כלומר, זו זכותו הבסיסית 

של האזרח האמריקאי לשאוף לאושר, להצלחה. אבל יש רק בעיה אחת עם 

ההבטחה הזאת: מה זה אושר? 

בעולמו של כריס גרדנר, גיבור הסרט, התשובה פשוטה: הוא ישיג את אושרו 

כשישיג את עושרו. ובכן, הרשו לי לשאול: האומנם? האם רווחה כלכלית 

והצלחה עסקית הופכת אדם למאושר? האין "המרדף לאושר" קצת חומרני 

מדי? מצד שני, אני מניח שעבור לא מעט אנשים כסף אכן מהווה מקור 

של אושר ושמחה. איש איש וחלומו.

שמו המקורי של הסרט: "The Pursuit of Happyness". כאמור, זהו שם עם 
טעות כתיב )צריך לכתוב Happiness(. כך כתובה המילה על הקיר של 
גן הילדים של בנו של גרדנר, הממוקם בשכונה סינית ענייה, שבה הגננת 
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מעדיפה לתת לילדים לצפות בטלוויזיה במקום לחנך אותם, מכאן אנחנו 

למדים שגרדנר רודף אחר הדבר הלא נכון. הוא רודף אחר משהו שיש בו 

שגיאה. ולא סתם שגיאה, אלא Y במקום Y .I היא אות שנשמעת כמו מילת 
שאלה, "למה?", במקום האות שמייצגת את ה-I, את ה"אני". וזה מה שגרדנר 

לא עושה בסרט, הוא לא עוצר לשאול למה...

.Ynet 17.1.07 ,"כתיבה: יאיר רווה,"רץ ברחובות", "פנאי פלוס 

שאלות:

איזה פירוש ניתן לזכות הטבעית "הרדיפה אחר האושר" בסרטו של ויל סמית?  .1

2.  מהי הביקורת של מחבר המאמר על הפירוש שניתן לזכות הטבעית "הרדיפה אחר האושר" 
בסרט זה? מה דעתכם על כך? 

תמונה מתוך הסרט "המרדף לאושר"  
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חוקת ארה"ב

מבוא

העצמאות  קבלת  לאחר  אך  המושבות,  את  איחד   - המשותף  האויב   - אנגליה  נגד  המאבק 
התעוררו ויכוחים בין המושבות בכל מיני נושאים: קביעת הגבולות בין המושבות, מספר הנציגים 

של כל אחת מן המושבות במוסדות השלטון ועוד. 

חילוקי הדעות הביאו לכינוס ועידה בפילדלפיה ב-1787, לשם ניסוח חוקה. המשתתפים, מנסחי 
החוקה, היו אנשי רוח, שהיו נאמנים לרעיונות תנועת ההשכלה ומושפעים ממנה. 

מהי החוקה?

חוקה היא מסמך הכולל עקרונות יסוד כלליים הקובעים את מבנה השלטון ואת סמכויותיו, תוך 
הגבלת כוח השלטון. כמו כן, החוקה מגדירה את זכויות היסוד של האזרחים במדינה ומבטיחה 

שזכויות אלה לא תיפגענה על ידי השלטון. 

מהם עיקרי חוקת ארה"ב?

לטובת  לדאוג  צריך  השלטון  הנשלטים.  מהסכמת  נובעת  לשלוט  הממשל  של    זכותו 
הציבור. 

ארה"ב היא פדרציה - מדינה המורכבת מברית של מדינות ריבוניות.   

הפרדה בין שלוש רשויות  צריכה להתקיים  כוח רב מדיי,  ריכוז    כדי למנוע מן השלטון 
השלטון. כל רשות תבלום את כוחן ותפקח על כוחן של הרשויות האחרות.

  הרשות המחוקקת היא הקונגרס, והיא כוללת שני בתים: הסנאט, שבו יושבים נציגי כל 
 המדינות, מושבות לשעבר; ובית הנבחרים, שמספר הנציגים בו נקבע לפי מספר התושבים

בכל מדינה. 

הרשות המבצעת היא הנשיא, הנבחר אחת לארבע שנים ועליו להיות בן 35 לפחות.   

הרשות השופטת - בית המשפט העליון.   

כדי  ולתוספות,  לתיקונים  מקום  השאירו  מנסחיה  באופן כללי.  מנוסחת  האמריקנית  החוקה 
לטפל בבעיות שיעלו בעתיד. הצעות לשינויים בחוקה דורשות רוב של שני שלישים של שני בתי 

הקונגרס. 

 )The Bill of Rights( "בשנת 1791 התווספו עשרה תיקונים לחוקה המכונים "מגילת הזכויות
ובהם חופש פולחן דתי, חופש ביטוי, איסור הפגיעה ברכוש פרטי ועוד. 
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לסיכום 

 חוקת ארה"ב היא החוקה הרפובליקנית הכתובה הראשונה שנקבעה בעת החדשה. 
 בחוקה מופיעות לראשונה זכויות היסוד של האדם והאזרח. 

מחברי החוקה הגשימו את עקרון הפרדת הרשויות וכל אחת משלוש הרשויות מגבילה את 
האחרת ומפקחת עליה.

שאלות

עקרונות מרכזיים בחוקת ארה"ב:  .1

"הפרדת רשויות".   

"איזונים ובלמים" בין רשויות השלטון.   

במשימות הבאות נבדוק כיצד באו הדברים לידי ביטוי בחוקת ארה"ב.  

א.  השלימו את המילים החסרות בהיגדים הבאים וציינו בכל אחד מהם, על פי הדוגמה   
)משפט מס' 1(:

- מי היא הרשות המפקחת?   

- על איזו רשות אחרת היא מפקחת? איזו רשות אחרת היא מגבילה?   

1(   הנשיא ממנה את השופטים העליונים.     
הרשות המבצעת מפקחת על הרשות השופטת. 

2(  הסנאט צריך לאשר את המינויים שהציע הנשיא.   

. הרשות ה  מפקחת על הרשות     

3(  הנשיא הוא המפקד העליון של הצבא והוא יכול לגייס צבא, אך הקונגרס חייב    
לאשר את הכרזת המלחמה שעליה מחליט הנשיא. 

. הרשות  מפקחת על הרשות     

הנשיא יכול להטיל וטו )לבטל( על חוק שחוקק הקונגרס.   )4   

. הרשות ה  מפקחת על הרשות ה     

בית המשפט העליון יכול לבטל חוק שחוקק הקונגרס.   )5   

. הרשות ה  מפקחת על הרשות ה     

הקונגרס מחוקק חוקים והנשיא מבצע אותם.   )6   

. הרשות ה  מפקחת על הרשות ה     

ב.  היעזרו בהיגדים המלאים )סעיף א'( והסבירו איך חוקת ארה"ב מבטיחה את העקרון של   
"איזונים ובלמים" בין רשויות השלטון.
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השפעת הרעיונות של תנועת ההשכלה על חוקת ארה"ב:  .2

בטור א' מופיעים רעיונות של אנשי תנועת ההשכלה,   

בטור ב' מופיעים חלקים מתוך חוקת ארה"ב והתיקונים לחוקה   

)"כתב הזכויות" של אזרחי ארה"ב - עשרת התיקונים הראשונים לחוקה(.  

מתחו קו בין הרעיונות המופיעים בטור א' לבין הגשמתם בחוקה האמריקנית בטור ב'.

טור א':  רעיונות של אנשי תנועת 

ההשכלה באירופה

טור ב' :  קטעים מתוך החוקה 

האמריקנית

והמשפט  הביצוע  החקיקה,  1.  "סמכויות 
- מן הראוי שלא יימצאו כולן בידיו של 
נפרדים:  לגופים  יימסרו  אלא  השליט, 

רשות מחוקקת, מבצעת ושופטת."

של  הראשי  המפקד  יהיה  1.  "...הנשיא 
חיל  ושל  ארה"ב,  של  הצי  של  הצבא, 
הרגלים של המדינות השונות"... "הנשיא 
יציע שמות ובעצתו של הסנאט ימנה... 
שופטים לבית המשפט העליון" ... "כל 
קונגרס  ביד  מסור  המחוקק...  הכוח 

ארה"ב, שיכלול סנאט ובית נבחרים." 

2.  יש לדאוג לסובלנות דתית ואין לכפות 
את האמונה הדתית על בני האדם.

בטוח  להיות  אדם  בזכות  לפגוע  2.  "אין 
וברכושו  בניירותיו  בביתו,  בגופו, 
סיבה  בלי  ומאסרים  חיפושים  נגד 

מוצדקת." 

העם  בהסכמת  לפעול  צריך  3.  השליט 
הטבעיות"  ה"זכויות  את  ולהבטיח 
המגיעות לכל אדם מעצם לידתו. זכויות 
אלה הן הזכות לחיים, לחירות ולקניין.

ביחס  חוק  שום  יחוקק  לא  3.  "הקונגרס 
חופש  על  יאסור  ולא  דת  להשלטת 

פולחנה."

העם  ...זכות  על  יאסור  לא  4.  "הקונגרס 
אל  ולפנות  שלום  בדרך  להתאסף 

הממשלה לשם תיקון עיוותים".

שאלות	אתגר 	

יציבות ועם זאת גמישות, כלומר, לאפשר  1.  "מחברי החוקה רצו להבטיח לה 
זאת  אמירה  הסבירו  ואטינגר(.  )זיו  הצורך"  בשעת  בחוקה  שינויים  הכנסת 

ובססו אותה באמצעות הוכחה. 

2.  מדוע ניתן לראות בחוקת ארה"ב את החוקה הרפובליקנית הכתובה הראשונה 
בעת החדשה? הסבירו.
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מקורות וזכויות

אנו מודים למוסדות ולאנשי הקשר שלהם, אשר נענו באהדה לפנייתנו ונתנו לנו את הרשות 

להשתמש בקטעים, בתמונות ובאיורים המשולבים בחוברת.

ארכיון "יד יערי", ספריית השלום, גבעת חביבה.  • 

הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים.   • 

הוצאת ספרים "יבנה", תל-אביב.  • 

הוצאת "ספר לכל", תל-אביב.  • 

הספרייה הלאומית, המחלקה לארכיונים, ירושלים.  • 

מרכז לטכנולוגיה חינוכית )מט"ח(.  • 

משרד הביטחון, ההוצאה לאור.  • 

משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לתוכניות לימודים.  • 

משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים, הוצאת מעלות.  • 


