שמי ___________________________ :
הכיתה שלי ______________________ :
בית הספר שלי____________________ :
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חלק א – מה קדם להקמת מדינת ישראל?

שמחה ברחוב

שלדי משוריינים בדרך לירושלים

הכרזת המדינה
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חלק א – מה קדם להקמת מדינת ישראל?

 .1ביום ה' באייר תש"ח 14 ,במאי  ,1948הכריז דוד בן גוריון )ראש הממשלה
הזמנית( על הקמת מדינת ישראל.
א .מי שלט בארץ ֶע ֶרב )לפני( הכרזת המדינה? ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
ב .מי היו התושבים שחיו בארץ ישראל בתקופה שלפני הקמת מדינת ישראל?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
ג.

האם היישוב שאתם גרים בו היה קיים לפני הקמת המדינה? _________
באיזו שנה או באיזו תקופה הוא הוקם? ________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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 .2חודשים אחדים לפני שהכריזו על הקמת מדינת ישראל ,התקבלה החלטה
חשובה בעצרת האומות המאוחדות )האו"ם( ,וכך היה:

ביום כ"ט ) (29בנובמבר  1947החליטה עצרת האומות המאוחדות
)האו"ם( לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות  -מדינה ליהודים
ומדינה לערבים  -ולהכריז על אזור בינלאומי בירושלים ובסביבתה,
שיהיה בשליטת האו"ם )תכנית החלוקה( .בהצבעה באו"ם הצביעו
 33מדינות בעד תכנית החלוקה 13 ,הצביעו נגדה ,ו 10-נמנעו.

א.

מי מבין התושבים שחיו בארץ ישראל הסכימו לקבל את ההחלטה של
האו"ם? ______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ב.

מי מבין התושבים שחיו בארץ ישראל לא הסכימו לקבל את ההחלטה של
האו"ם? ______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

 .3תארו כיצד הגיבו התושבים שחיו בארץ באותה תקופה בעקבות ההחלטה ביום
כ"ט ) (29בנובמבר ) ?1947בתשובתכם התייחסו לתושבים שציינתם בשאלות 2א
ו2-ב (.היעזרו במה שלמדתם בכיתה_____________________________ .
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3

4.5.1
 .4לפניכם מפת ארץ ישראל לפי החלטת

מפה מס' 1

האו"ם ביום כ"ט בנובמבר ) 1947מס' .(1
במפה מסומנים יישובים אחדים.
היעזרו במקרא המפה ,וענו על השאלות:
א  .מצאו את תל אביב במפה והקיפו אותה
במעגל.
באיזו מדינה אמורה הייתה להיות
תל אביב? _______________________

ב.

ג.

.5

א.

ב.

 .6א.

ב.

הקיפו את נצרת במעגל.
בנצרת חיו ערבים )נוצרים ומוסלמים(.
באיזו מדינה אמורה הייתה להיות נצרת?
______________________________
הקיפו את באר שבע במעגל.
באיזו מדינה אמורה הייתה להיות
באר שבע? _____________________
הקיפו את נהריה במעגל.
באיזו מדינה אמורה הייתה להיות נהריה?
____________________________
בנהריה חיו יהודים .אילו קשיים היו
עשויים להיות לתושבי העיר בעקבות
ההחלטה באו"ם? _______________
____________________________
____________________________
מצאו את ירושלים במפה וכתבו מה
ההבדל בין ההחלטה שהתקבלה באו"ם
לגבי ירושלים ,לבין זו שהתקבלה לגבי
תל אביב? _____________________
____________________________
____________________________
מדוע ,לדעתכם ,ההחלטות לגבי שתי

הערים היו שונות?_______________
____________________________
____________________________
____________________________
 .7סכמו והסבירו כיצד מתוארת במפה החלטת
עצרת האו"ם_____________________ .
________________________________
________________________________
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.8

מפה מס' 2

לפניכם מפה המתארת את השטח
של מדינת ישראל לאחר מלחמת
העצמאות )מפה מס' .(2
א.

אתרו במפה את היישובים:
תל אביב ,נצרת ,נהריה,
ירושלים ובאר שבע
והקיפו אותם במעגל.

ב .בדקו במפה מס'  2לאילו מדינות שייכים
היישובים האלה לאחר מלחמת
העצמאות .כתבו זאת בטבלה.
שם היישוב

לאיזו מדינה
הוא שייך?

תל אביב
נצרת
נהריה
ירושלים
)החלק המערבי(
באר שבע
.9

התבוננו בשתי המפות .שימו לב לשינויים
הנוגעים לסימון הגבולות במפה מס' 2
לעומת מפה מס'  ,1והשיבו:
א .לגבי אילו מהיישובים הרשומים
בטבלה לא חל שינוי? _________
_________________________
ב .איזה שינוי חל לגבי העיר ירושלים?

ג.

_________________________
_________________________
איזה שינוי חל לגבי שאר היישובים
המופיעים בטבלה? ____________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

מקרא מפה:
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 .10מדוע נקראת המלחמה בשם "מלחמת העצמאות"? ___________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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