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מדיניות בריטניה בסוף שנות השלושים מבטאת נסיגה ניכרת מן  .1

ההתחייבויות שלה כלפי העם היהודי בכתב המנדט. הצג דוגמה אחת מן 
א מבטאת נסיגה מן ההתחייבות בכתב הספר הלבן השלישי, והסבר כיצד הי

  המנדט. 
  
כוח ביישוב תרצ"ט החל וי-בעקבות התקפות הערבים במאורעות תרצ"ו. 2

ו של האצ"ל ז –היהודי בנוגע לתגובה לפגיעות אלו. הסבר את שתי הגישות 
  וזו של ההגנה. 

  
ציין והסבר שני ערכים שצורת ההתיישבות של הקיבוץ הדתי מאפשרת . 3

לדעת המקימים של תנועת "הקיבוץ הדתי". הסבר מדוע החלוצים לממש, 
  הדתיים לא בחרו מלכתחילה את צורת ההתיישבות הזאת.

  
   '?כספי החלוקה'מה הם ו ?מהו "היישוב הישן". א. 4

הסבר מדוע החליטו יהודים "לצאת מן החומות" של ירושלים ומה ב.     
  הייתה תרומתו של מונטיפיורי לכך.

  
והסבר כיצד הוא מממש את האידיאולוגיה של  ,"מסע הרבנים" ת. הצג א5

  הרב קוק.
  
את הלאומנות  ההגבירהיא והסבר כיצד  ,"הצהרת בלפור" אתהצג . 6

  הערבית בארץ ישראל.



  
והסבר כיצד  ,רצ"טת-הצג שני גורמים שהובילו למאורעות תרצ"ו .7

  הביטחוני.ו להתבססות היישוב בתחום הכלכלי ובתחום ממאורעות אלו תר
  
   '?ועידת פיל'מהי . א. 8

וועדה מסקנות הצדדים התומכים והמתנגדים לטיעוניהם של הסבר את ב.     
  זו ביישוב היהודי.

  
התבונן בשני הסמלים הבאים (משמאל סמל ההגנה, מימין סמל האצ"ל) . 9

  השאלות הבאות:וענה על 
כל אחת מהמחתרות, על  שלהמדיניות הצג את   .א

 . שלהןפי הסמלים 
בנוגע לפרעות הערבים  ההגנההצג את עמדת   .ב

. הסבר כיצד ניתן להבין 1936-1937בשנים 
 האצ"לעמדה זו מתוך הסמל. הצג את עמדת 

 .בנושא זה. הסבר כיצד ניתן להבין עמדה זו מתוך הסמל
  
  
  

. בתמונה שלפניך מוצגת צורת התיישבות 10
  שנהגה בשנות השלושים בארץ ישראל.

מאפייני צורת התיישבות זו? וכיצד הם א. מהם 
  באים לידי ביטוי בתמונה?

ב. היכן הוקמו ישובים במסגרת התיישבות זו? 
  ומדוע דווקא שם?

  
  
  
  
  


