שם ______________ :כיתה_____ :

תאריך_________________ :

דף ינשוף – לסיכום פרק 20
המשרד הארצישראלי
קראו את פרק  20בספר "הלאומיות המודרנית וראשית הציונות" )עמודים  (167– 165והשיבו:

הקדמה
קראו את ההקדמה לפרק )עמוד  (165והשיבו:
 .1מתי הוקם המשרד הארצישראלי?
______________________________________________________________
 .2מי עמד בראש המשרד הארץ ישראלי?
______________________________________________________________
 .3היכן נמצא המשרד הארץ ישראלי?
______________________________________________________________
 .4את מי ייצג המשרד הארצישראלי?
______________________________________________________________

 .2– 1מטרות הקמתו של המשרד הארצישראלי ודרכי פעולתו
קראו את סעיפים  2– 1בספר )עמודים  (167– 166והשלימו את המשפטים הבאים )היעזרו במחסן
המילים(:
המשרד ___________ הוקם כדי לייצג את התנועה הציונית ולקדם את יישום הרעיון הציוני בארץ
ישראל .בראש המשרד עמד ___________ .הוא סייע לעולים למצוא תעסוקה וכיוון אותם
להתיישבות בערים וביישובים ___________ .הוא פעל לרכישת אדמות והשתדל ליצור
___________ )שטח רצוף( בין אדמות שהיו בבעלות יהודית .הוא תמך ביהודים שחיו בערים ,כמו
ב___________ ,וסייע בהקמת יישובים חדשים ,כמו ___________ ,שעם הזמן הפכה לעיר
העברית הראשונה ושמה ___________.
המשרד הארצישראלי סייע גם ליישובים חקלאיים .הוא תמך ביישובים קיימים ,סייע בהקמת יישובים
חקלאיים חדשים ,כמו המושבה ___________ ,הקים חוות חקלאיות ,כמו חוות ___________
שבה עולים חדשים קיבלו הכשרה חקלאית ,ותמך בהקמת ה___________ – צורת יישוב שהייתה
מבוססת על משק שיתופי ועל עבודה עברית.
קבוצת ___________ הוקמה בסיוע המשרד הארץ ישראלי .קרקעות הקבוצה נרכשו בכספי
התנועה הציונית .נכונותו של המשרד הארצישראלי לשתף פעולה עם הקמת הקבוצה חיזקה את
מחויבותם של חברי דגניה לפעול להצלחת היישוב .הקבוצה סייעה לקליטתם של עולים צעירים ,בעלי
תפיסת עולם ___________ ואשר היו חסרי אמצעים כלכליים.
מחסן מילים
תל אביב; עין גנים; הארצישראלי; חקלאיים; כנרת; ירושלים; קבוצה; דגניה; רצף טריטוריאלי;
סוציאליסטית; אחוזת בית; ארתור רופין

 .3תשבץ לסיכום
1
2

4

3

5
6

7

8

מאונך

מאוזן

 .6עמד בראש המשרד הארצישראלי ).(2
 .7הקבוצה הראשונה ).(1
 .8שמה של העיר העברית הראשונה ).(2

)בסוגריים :מספר המילים(

 .1שכונה שהוקמה בסמוך ליפו ).(2
 .2משרד שהוקם ביפו כדי לייצג את התנועה
הציונית בארץ ישראל ).(2
 .3אחת החוות החקלאיות ).(1
 .4צורת התיישבות שבה הונהג משק שיתופי
ועבודה עברית ).(1
 .5מושבה שהוקמה בסיוע המשרד הארץ
ישראלי ).(2

עבודה נעימה!

