מטלה מס' 4
קרא את החומר בחוברת הסיכום מס' ' 2מיישוב הארץ להקמת מדינה
בארץ ישראל' )מופיעה באתר הישיבה :היסטוריה /כיתה י"א( מעמ' 22-32
וענה על השאלות הבאות.
את המטלה יש לשלוח אלי במייל עד עשרה בטבת
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
 .1א .הצג שני גורמים להקמת תנועת המרי העברי והבא שתי פעולות שביצעה
בשנת .1946
ב .הצג שני גורמים לפירוקה של תנועת המרי העברי.
 .2הצג מהו המאבק הצמוד ומהו המאבק הרצוף .הסבר כיצד "השבת
השחורה" הובילה לתפיסות אלו.
 .3הסבר מדוע העבירו הבריטים את "שאלת ארץ ישראל" להכרעת האו"ם?
והצג אירוע אחד שהשפיע על המלצת ועדת אונסקו"פ.
 .4הצג שני נימוקים של התומכים בהכרזת העצמאות ב-ה' באייר תש"ח ושני
נימוקים של המתנגדים להכרזה.
 .5הצג את פרשת אלטלנה והסבר מדוע הורה בן גוריון להטביע את האנייה,
למרות הנשק הרב שהיה בה.
 .6במהלך העשורים הראשונים להקמת המדינה אירעו מספר אירועים
שהשפיעו על החברה בישראל )אירועי ואדי סאליב ,פרשת השילומים ,משפט
אייכמן( .הצג את אחד האירועים הללו והסבר כיצד השפיעו על החברה
הישראלית.

 .7הצג שני גורמים לפתיחת מלחמת ששת הימים והסבר כיצד תוצאות
המלחמה השפיעו על מדינת ישראל.

 .9לפניך כרזה של
הנהגת היישוב בשנת
.1946-1947
א .הצג את עמדת
המאבק הצמוד של
הנהגת היישוב בנוגע
להעפלה לאחר פרסום
הספר הלבן.
ב .הסבר מי הם
ומדוע
הפורשים
אפס
הוא
חלקם
בהקמת בהעפלה.

 .10לפניך כרזה ממהלך מלחמת העולם השנייה הקורא ליהודים בארץ-
ישראל להתגייס למען בריטניה למלחמה.
א .הצג כיצד מיוצגים בכרזה היהודים בארץ-ישראל והסבר מה היא הסיבה
שהכרזה מנסה להסביר שצריך להתגייס לצבא הבריטי.
ב .הצג את ההבדל בין ייצוג היהודים בארץ ישראל לבין היהודים באירופה
)בחלק העליון( .הבא שני מרכיבים לכך מהכרזה.

