תאריך_________________ :

שם ______________ :כיתה_____ :

דף ינשוף – לסיכום פרק 21
התנועה הציונית והיישוב היהודי בא"י
קראו את פרק  21בספר "הלאומיות המודרנית וראשית הציונות" )עמודים  (178– 173והשיבו:

הקדמה
קראו את ההקדמה לפרק )עמוד  (173ומתחו קו בין המחנות שהשתתפו במלחמה לבין המדינות
שהשתייכו אליהם:
מחנה במלחמת העולם הראשונה

מדינות ההסכמה

מדינות המרכז

מדינות


בולגריה



בריטניה



ארה"ב



גרמניה



איטליה



יפן



אוסטרו-הונגריה



צרפת



הקיסרות הרוסית



האימפריה העות'מנית

 .1התנועה הציונית נוקטת עמדה נייטרליות
קראו את סעיף  1בספר )עמודים  (174– 173והשלימו את המשפטים הבאים )היעזרו במחסן
המילים(:
התנועה הציונית לא חשה ___________________ מיוחדת לאף אחד מהצדדים שהשתתפו
במלחמה ,אך שאפה להצטרף לצד ___________________ כדי להיעזר בו לקידום הרעיון הציוני.
הבעיה הייתה שבתחילת ___________________ לא היה ברור איזה מהצדדים עתיד
___________________.
התלבטות זו החריפה משום שיהודים חיו גם בשטחי מדינות ___________________ וגם בשטחי
מדינות המרכז .תמיכה באחד הצדדים הלוחמים הייתה עלולה לגרום לכך שהצד האחר יפגע
___________________ שחיו בשטחו .באופן מיוחד התעוררה ___________________
ביחס ליהודים הרבים שחיו ___________________ וליהודים שחיו בארץ ישראל תחת
___________________.
בנוסף

המוסדות

והמנהיגות

של

התנועה

הציונית

היו

מפוזרים

גם

במדינות

___________________ וגם במדינות ההסכמה .תמיכה באחד הצדדים הלוחמים הייתה עלולה
לגרום לכך שהצד האחר יפגע ___________________ הציוניים שנמצאו בשטחו.
בשל כל זאת התנועה הציונית שמרה על ___________________ במהלך רוב ימי המלחמה .דבר
זה אפשר לתנועה הציונית לפעול למען היהודים שחיו ___________________ .
הנייטרליות ___________________ בשנת  ,1917כאשר התנועה הציונית החליטה לתמוך
___________________ .
מחסן מילים
המנצח; לנצח; המרכז; השלטון העות'מני; במוסדות; ביהודים; דאגה; בארץ ישראל; הסתיימה;
בבריטניה; נייטרליות; ההסכמה; זיקה; המלחמה; בקיסרות הרוסית

 .2היישוב היהודי בארץ ישראל במשבר
קראו את סעיף  2בספר )עמודים  (177– 175וסמנו נכון /לא נכון:
 .1מדיניותו של ג'מאל פאשה הייתה נוחה ליהודים.
נכון /לא נכון
 .2השלטון העות'מני גייס לצבא גברים ושלח רבים לעבודות כפייה.
נכון /לא נכון
 .3השלטון ה עות'מני לא הטיל מס על תושבי הארץ ולהחרים בהמות ותוצרת חקלאית.
נכון /לא נכון
 .4השלטון העות'מני נתן אמון בעמים הרבים שעליהם שלט.
נכון /לא נכון
 .5הנשים שחיו בארץ נאלצו לפרנס את משפחותיהן בכוחות עצמן.
נכון /לא נכון
 .6תושבי הארץ סבלו מרעב וממחלות.
נכון /לא נכון
 .7השלטון העות'מני התיר ליהודים לכתוב שלטים בעברית.
נכון /לא נכון
 .8השלטון העות'מני אסר על היהודים לכתוב מכתבים בעברית.
נכון /לא נכון
 .9היהודים שחיו ביפו ובתל אביב גורשו מבתיהם.
נכון /לא נכון
 .10היהודים שחיו בעזה לא גורשו מבתיהם.
נכון /לא נכון
 .11יהודים שהיו בעלי אזרחות רוסית גורשו מהארץ.
נכון /לא נכון

 .3דרכי ההתמודדות של היישוב היהודי עם המשבר
קראו את סעיף  3בספר והשיבו:
 .1הסבירו מהי התעת'מנות.
______________________________________________________________
___________________________________________________________
 .2מדוע בחרו חלק מהיהודים להת'עתמן?
______________________________________________________________
___________________________________________________________
 .3אילו פעולות ביצע הוועד להקלת המשבר?
______________________________________________________________
___________________________________________________________
 .4כיצד פעל המשביר להקלת המשבר?
______________________________________________________________
___________________________________________________________
 .5מדוע בחרו מקימי מחתרת ניל"י לספק לבריט ניה מידע מודיעיני?
______________________________________________________________
___________________________________________________________
 .6כיצד פעלו חברי ניל"י כדי לסייע לבריטניה?
______________________________________________________________
____________ _______________________________________________
 .7מדוע בחרו יהודים רבים להגר מהארץ?
______________________________________________________________
___________________________________________________________

 .4תשבץ לסיכום
1

3

2

4

5

7

6

8

9

10

מאוזן

מאונך

 .2ועד שהוקם לסיוע לנזקקים יהודים )(3
 .4עמד בראש הוועד להקלת המשבר )(2
 .6בריטניה וצרפת היו חברות במחנה זה
במלחמת העולם הראשונה )(2
 .9מושל צבאי של מחוז סוריה מטעם
האימפריה העות'מנית )(3
 .10חברה במחתרת ניל"י )(2

 .1עמדת התנועה הציונית במלחמה עד
שנת (1) 1917
 .3מעצמה ששלטה בארץ ישראל )(2
 .5קבלת אזרחות עות'מנית )(1
 .7נצח ישראל לא ישקר )(1
 .8ארגון סיוע שהוקם על ידי מפלגות
הפועלים )(1

)בסוגריים :מספר המילים(

עבודה נעימה!

