
51-(עמ'  -המעמדות החדשים שנוצרו בעקבות המהפכה התעשייתית

53(  

  אלו מעמדות אתם מכירים?    מהו מעמד? 

בספר וכתבו   51בעקבות המהפכה התעשייתית צמחו בחברה מעמדות החדשים, קראו בעמוד 
  הגדרה/ הסבר על כל מעמד:

  

  

  

  - בעלי הון                                                   

  

  

  -בעלי מקצועות חופשיים                                       

                                      

  

  - בורגני זעיר      

  

  

  - הפרולטריון    

    

  

בקניית הקרקע, בהקמת  חרושת גדול   חייב בעל ההון להשקיע כסף רב -כדי  להקים  בית

  מבנים, בקניית מכונות, בקניית חומרי גלם, בתשלום שכר עבודה לפועלים. 

בעל בית החרושת היה מעוניין להחזיר לעצמו  את הוצאותיו הרבות ואף להרוויח ככל האפשר  

  בזמן קצר ביותר. 

כך  להשיג.לכן בעלי המפעלים הורידו את שכר העבודה  וחיפשו את הפועל הזול ביותר שניתן 

  נוצר מעמד הפרולטריון.  

  

  על השאלות הבאות:   פר וענובס  52בעמוד התבוננו בתמונות 

מה מלמדות התמונות על תנאי המגורים של הפועלים?   . 1

 ______________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

באחת התמונות ישנם ילדים העובדים במפעל. מה לדעתך גילם של הילדים? מדוע לדעתך  . 2

  נשלחו ילדים אלו לעבוד? 



3 . _____________________________________ _________________________

 __________________________________________________________ 

מה ניתן ללמוד מתמונות  אלו על מצבם הכלכלי ורמת החיים של הפועלים (הפרולטריון)?   . 4

 ______________________________________________________________

 ________________________________ __________________________ 

 בספר. כיצד התמודד מעמד הפרולטריון עם מצבו הקשה?  53קראי בעמוד  . 5

 ______________________________________________________________

 __________________________________________________________  

  ים: השלם את הקטע הבא היעזר במחסן המיללסיכום הנושא  
  

ב מעבודה  מעבר  מסמלת  התעשייתית  הגורמים  המהפכה  ב_________  לעבודה   ___________

  למהפכה היו התפתחות ה _________ וה __________.  

בריאותית  בעקב מבחינה  ב_________  האנשים  של  ה__________  רמת  עלתה  המהפכה  ות 

  וגרמה לגידול __________ משמעותי. 

אנשים רבים  באירופה. בעקבות שימוש במכונות      היו לה השלכות על ה_______  אבל יחד עם זאת

ב במפעלים  __________שעבדו  את  איבדו  קטנים  ל_________  יתיים  לעבור  נאלצו  והם  ואף    , 

ל ______   שמעבר  לארצות   עבודהלהגר  למצוא  קוראים  חדשה  כדי  לעיר  מעבר  של  זה  לתהליך   .

ל  __________. הובילו  אלו  בתנאים כל  במפעלים  שעבד  ה_________  חדש  מעמד  צמיחת 

  ___________ מאוד וסבל מעוני רב. 

  

  

  

  

  

  שאלות ברמת בגרות לסיכום: 

אילו מעמדות צמחו בעקבות  ציינוהמהפכה התעשייתית עיצבה מחדש את מבנה החברה.  . 1

 המהפכה התעשייתית ותארו מה מאפיין כל מעמד. 

המהפכה התעשייתית שינתה את חייהם של מיליוני בני אדם. היא הביאה עימה שפע  . 2

וכחות לכל ושגשוג, אך גם מצוקות ומשברים. הציגו ארבע הוכחות לביסוס טענה זאת. שתי ה

 .היבט

 

 תרמילון: 

חקלאות,  מיכון,  פרנסתם,  טכנולוגיה, עיר,  בריאותית, עיור,  חיים,  קשים, 

 ים חברה, פרולטריון, דמוגרפי,  תעשיה, אירופה, 


