מטלה מס' 2
קרא את החומר בחוברת הסיכום מס' ' -1מסורת ומודרנה' )מופיעה באתר
הישיבה :היסטוריה /כיתה י'( מעמ'  27-37וענה על השאלות הבאות.
את המטלה יש לשלוח אלי במייל עד ר"ח כסלו
משקל מטלה זו מציון המגן החדש10% :
כל שבוע עיכוב בהגשת המטלה מוריד  1%מהציון
שים לב!
עליך לענות תשובות מלאות על פי ההנחיות המופיעות בשאלות
ציין=  2-3מילים
הצג= הצג את כל ידיעותיך הקשורות לנושא הנשאל ) 5-6שורות לפחות(
הסבר= הצג  +הסבר הקשר בין שני החלקים המובאים בשאלה )גורם-
תוצאה ,השפעה וכד'( ) 7-8שורות(
אשמח לסייע :עדו ישראלי ,idoisraeli@gmail.com
054-4918480
הציונות :מרעיון למעשה
 .1ההתפתחות של תנועת חיבת ציון ושל התנועה הציונית לוו בקשיים
דומים .ציין קושי אחד שגם תנועת חיבת ציון וגם התנועה הציונית התמודדו
ִעמו ,והצג איך הקושי בא לידי ביטוי בכל אחת מן התנועות .הצג הישג אחד
שהשיגה כל אחת מן התנועות )סך הכול — שני הישגים(.
 .2הצג שתי דילמות עמן התמודד הרב ריינס במסגרת פעילותו בתנועה
הציונית .הסבר את הכרעתו באחת משתי הדילמות שהצגת.
 .3היישוב היהודי בסוף המאה ועד מלחמת העולם הראשונה נע בין מסורת
וקידמה .הסבר את השינוי שעבר הישוב היהודי בשניים מהתחומים הבאים:
צורות התיישבות ,פרנסה ,שפה ומבנה חברתי.
ציין שני נושאים שבהם התקיימה מחלוקת בין קבוצות שונות בישוב ,והצג
טיעון של שתי קבוצות באחד הנושאים )סך הכול שני טיעונים(.
 .4הצג שני מאפיינים של העולים בעלייה השנייה בשנים  1904-1914והסבר
כיצד אחד מסוגי ההתיישבות החדשים מיישם אחד מהמאפיינים שכתבת
עליהם.
 .5הצג שני קשיים של החלוצים הדתיים להשתלב בחברה בארץ ישראל.
הסבר מהו "המרד הקדוש" וכיצד הוא משקף את האידיאולוגיה של
החלוצים הדתיים.

 .6ציין והסבר שני ערכים שצורת ההתיישבות של הקיבוץ הדתי מאפשרת
לממש ,לדעת המקימים של תנועת "הקיבוץ הדתי" .הסבר מדוע החלוצים
הדתיים לא בחרו מלכתחילה את צורת ההתיישבות הזאת.
 .7התנועה הציונית הקימה מוסדות שונים בתחום המדיני ,הכלכלי
וההתיישבותי כדי לקדם את תכניתה .הצג מוסד אחד מכל אחד מתחומים
אלו והסבר כיצד הוא מקדם את 'תכנית באזל'.
 .8בתנועה הציונית היו גישות שונות בנוגע להתיישבות בארץ ישראל.
א .הצג מהי עמדת הזרם המדיני ומהי עמדת הזרם המעשי בנושא זה?
ב .על פי החלטות ועידת קטוביץ ,הסבר באיזה זרם תמכו משתתפי הועידה?
 .9לתנועה הציונית היו מתנגדים רבים .הצג שלוש גישות שהתנגדו לתנועה
הציונית והסבר מדוע הם התנגדו.
 .10התבונן בתמונה מימי העלייה השנייה וענה על הסעיפים הבאים:
א .הצג שני מאפיינים של העלייה השנייה והסבר כיצד הם מוצגים בתמונה.
ב .הצג את הערך המרכזי שמבטאת התמונה ,והסבר כיצד הוא בא לידי
ביטוי.

