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הנחיות לנבחן
תלמיד יקר ,קרא את ההנחיות הבאות בתשומת לב:
א .תאריך הבחינה.19.1.06 :
ב .משך הבחינה :שעתיים.
ג .מבנה השאלון ומפתח הערכה :בשאלון זה  2פרקים.
• פרק ראשון  50 = 2 X25 -נק'.
• פרק שני -
• פרק שלישי -

 30 = 2 X15נק'.
 20 = 5X4נק'.

ד .חומר עזר מותר בשימוש :אין.
ה .הוראות מיוחדות:
) (1עליך לכתוב את כל תשובותיך במחברת הבחינה.
) (2כתוב תשובותיך בעט בלבד ,אסור להשתמש בטיפקס.
) (3בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה !
/המשך מעבר לדף/
1

בע"ה

פרק ראשון ) 50נקודות(
ענה על שתי שאלות משאלות 1-4
 .1תמורות בעולם היהודי במאה ה19-
א .הסבר שני שינויים שחלו בחיי היהודים במערב אירופה בתקופת האמנציפציה 15).נקודות(
ב .הסבר את ההבדל בין האורתודוקסים לניאו-אורתודוקסים ביחסם לאמנציפציה 10).נקודות(
 .2הקשר בין היהודים בעולם ליהודי ארצות האיסלם
א .הסבר יתרון אחד וחיסרון אחד בפעילותה של כי"ח בתחום החינוך בארצות האיסלם 15).נקודות (
ב .מהמאה ה 19-התערבו אישיים יהודים או ארגונים יהודיים לטובת אחיהם שבארצות האיסלם.
הבא דוגמה להתערבות זו באחת מארצות האיסלם ) 10נקודות (
 .3מבשרי הציונות
א .הצג מדברי "מבשרי הציונות" דעה חיובית ודעה שלילית על האמנציפציה 15).נקודות(
ב .הסבר את גישתו של משה הס לפתרון השאלה היהודית 10).נקודות(
 .4תנועת "חיבת ציון"
א .הסבר שני גורמים להקמת תנועת "חיבת ציון" ,ושני קשיים שאיימו על קיומה ועל
אחדותה של התנועה 15) .נקודות (
ב .הסבר את המושג "יודופוביה" על פי פינסקר ,מהו לדעתו הפתרון לבעיה היהודית? ) 10נקודות(
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בע"ה

פרק שני) 30נקודות(
ענה על שתי שאלות משאלות ) 5-8לכל שאלה  15נקודות(
 .5הסבר שני הבדלים בין האנטישמיות במזרח אירופה לבין האנטישמיות במערב אירופה
ובמרכזה.
 .6כתוב שני תפקידי ההנהגה הדתית בקהילה היהודית ושני תפקידי ההנהגה המנהלית.
 .7הסבר שני קשיים שעמדו בפני המהגרים היהודים ,ושתי דרכי התמודדות.
 .8כתוב שתי מטרות להקמת ועידת קטוביץ ושתי החלטות שהתקבלו בוועידה זו.

פרק שלישי ) 20נקודות(
כתוב בקצרה על חמישה מהמושגים הבאים) :לכל מושג  4נקודות (
 .9קפיטולציות

 .13מקווה ישראל

".10היציאה מהחומות"

 .14שד"רים

".11כספי חלוקה"

" .15חכם באשי"

 .12משה מונטיפיורי

בהצלחה רבה
צוות תפנית
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