
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ראשון

 המדיניות הנאצית כלפי היהודים בפולין והחיים בגטו –קטע מקור  .1

 החלת חוקי הגזע הנאציים על יהודי פולין.  –צעד להפרדת יהודי פולין  .א

חוקים אלה הגבילו את תנועתם של היהודים ואת יכולתם להתפרנס. הם סימנו אותם, 

 ם.השפילו אותם והקשו עליהם לקבל סיוע משכניה

 בקטע באות לידי ביטוי המטרות להקמת הגטאות : .ב

 ניצול לעבודת כפייה )"הגטו קיבל אופי של מחנה עבודה"(. -

 בידוד )"הובלו במשמר מזוין של חיילים גרמניים"(. -

 הרעבה )"אלא שמנות אלה היו בעצם מנות רעב"(. -

 

 האידיאולוגיה הנאצית והמשטר הנאצי .2

 הנאצית : שניים מעקרונות האידיאולוגיה .א

 עקרון האנטישמיות. -

 ערך עליון )"הפולק"( –עקרון הלאום הגרמני  -

 שלושה צעדים המבטאים המעבר מדמוקרטיה לנאציזם : .ב

 "צו החירום להגנת העם והמדינה"-שריפת הרייכסטאג ו -

 חוק ההסמכה  -

 בהיסטוריה ב'בחינת הבגרות פתרון 

 תשע"ב קיץ

 611220סמל שאלון 

 אביטל יהושוע ירדןידי הפתרון נכתב על 

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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-  

חוקי נירנברג.  חוקים אלה כוונו כנגד כל יהודי גרמניה ושללו מהם את מעמדם המשפטי  -

וויוני. הם הפכו לנתינים חסרי זכויות פוליטיות וצעדיהם הוגבלו עד מאוד. היו אלה הש

 חוקים גזעניים חסרי תקדים.

 

 מדיניות החוץ של גרמניה .3

 שניים מיעדי מדיניות החוץ : .א

ביטול חוזה ורסאי על כל סעיפיו. החוזה היה משפיל ומגביל והיטלר שאף להתנער  -

 ממנו מכל וכל.

 מית רחבה למשטר הנאצי )הכנסת גרמניה אל "משפחת העמים"(.השגת הכרה בינלאו -

 ביטויים לתוקפנות : .ב

סיפוח אוסטריה. מנוגד לחוזה ורסאי. צעד חד צדדי. חדירה אל לב אירופה. השגת  -

 משאבים וחיילים לצבא.

משבר הסודטים. השגת החבל באיומים. נכונות להכנס למלחמה כוללת. בחבל היו  -

 ביצורים ונשק רב.

ת המערב למשבר הסודטים : מדיניות הפיוס אשר הגיעה לשיאה בוועידת מינכן. תגוב

צרפת ובריטניה מסרו את צ'כיה בידי היטלר מתוך שאיפה להימנע בכל מחיר ממלחמה 

 כוללת.
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 פרק שני

 יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש –קטע מקור  .4

 שני דפוסי התייחסות מתוך הקטע :  .א

ם. זאת מתוך אנטישמיות לשמה או מתוך חשש לחיי המשפחה שיתוף פעולה עם הנאצי -

 המסייעת )האישה חשדה שתרזה מסתירה יהודים והלשינה עליה למשטרה(.

חסידי אומות העולם. מתוך מניעים מצפוניים טהורים, היכרות  –סיוע ליהודים והצלה  -

 קודמת עם השכנים היהודיים או רצון להתנגד לנאצים )הנריק שילם בחייו על

 נסיונותיו להציל את היהודים. תרזה נשלחה למחנה ריכוז(.

יהודים בפולין על ידי העסקתם במפעל  1111-אוסקר שינדלר : גרמני אשר הציל כ .ב

שבבעלותו. הוא עשה זאת תוך כדי סיכון חייב והקרבת כל הונו ועל כך זכה בתואר 

 "חסיד אומות העולם".  

 

 

 הפתרון הסופי .5

 פלישה לברה"מ ?מדוע החלה ההשמדה עם ה .א

 הבולשביק. -מאבק אידיאולוגי אולטימטיבי בין הגרמני לבין היהודי -

  מספר רב של יהודים נפלו בידי הנאצים בתוך זמן קצר. שאר האפשרויות לא היו ברות  -

 ביצוע )גירוש, כליאה(.

 שיתןף פעולה מצד גורמים מקומיים ותנאים "נוחים" להשמדה המונית )יערות(. -

 ועידת ואנזה :מטרות כינוס  .ב

 תיאום בין כל הגורמים השותפים להשמדה. -

 הרחבת מעגלי המשמידים והמושמדים )השמדת כלל יהודי אירופה(. -

 שיתוף גורמים ממשלתיים בסוד ההשמדה ובחינת תגובתם. -
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 אים שהועלו בישיבה :נושה

 1441סקירה כללית של מצב היהודים בגרמניה ובפולין עד קיץ  -

 עבודה ניצול היהודים ככוח -

 דיון בבעיית היהודים המעורבים )"מישילינג"( -

 

 דרכי הלחימה של היהודים .6

 לבטים/קשיים של המורדים בגטאות : .א

בגטו או ביער ?  )המרד בגטו חסר סיכוי, הבריחה ליער מפקירה את  –היכן למרוד  -

 המשפחה(

יה על הגטו בזמן שהצבא האדום מתקרב ממזרח ל במרד ? )מרד יביא כלמתי להתחי -

 ויכול לשחרר הגטאות(

 קושי להשיג נשק ולהעבירו אל תוך הגטו השמור. המחתרת הפולנית לא שיתפה פעולה. -

לוחמי מרד גטו ורשה בחרו להישאר ולהלחם בתוך הגטו. הם הכינו עצמם היטב לכך 

תוך ידיעה שבוודאי  ימותו. הם בחרו להתחיל במרד רק כשהיו משוכנעים שהחלו 

 יביאו ממילא לחיסול הגטו. האקציות האחרונות אשר

 

 מניעים של לוחמים יהודיים להצטרף לצבאות בעלות הברית : שלושה .ב

 שאיפה לסייע לכוחות הברית להכריע את המלחמה ולהביא לסיום ההשמדה -

 רצון לנקום בנאצים על רצח אחיהם היהודים בגטאות ובמחנות ההשמדה -

פוליטית )מדינה( כהוקרה  המתנדבים לצבא הבריטי שאפו לקבל מן הבריטים תמורה -

 על תרומת היהודים לבריטים בזמן המלחמה.
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 פרק שלישי

 החלטת האו"ם והסכמי שביתת הנשק –קטע מקור  .1

. היהודים 1החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר : ארץ ישראל תחולק בין יהודים וערבים לפי מפה  .א

הגליל המערבי, יו"ש מהשטח. ירושלים תישאר בינלאומית. הערבים יקבלו את  55%יקבלו 

 .1441ורצועת עזה. הבריטים יעזבו עד אוגוסט 

השטח היהודי גדל על חשבון השטח הערבי וזאת בעקבות מלחמת  –השינויים שחלו במפה  .ב

שהביאו  ןהעצמאות שנכפתה על ישראל. הצלחותיו של צה"ל בחלק השני של המלחמה ה

העברת הגליל  –השינוי העיקרי לשינויים במפה, בעיקר בזכות המעבר ממגננה למתקפה. 

 המערבי לידי ישראל; כיבוש כל הנגב הדרומי; הקטנת השטח הערבי ביו"ש.

 

 המאבק להקמת המדינה .2

" : ארגון "ההגנה" בהוראת הנהגת היישוב והנהגת ההסתדרות הציונית מאבק צמוד" .א

ד העולמית. מאבק בצמוד למטרות התנועה הציונית ובראשן העפלה והתיישבות, בניגו

ר הלבן השלישי". פעולות לא אלימות אשר מכוונות למטרות צבאיות ספלעקרונות "ה

 בריטיות מובהקות.

" : ארגוני האצ"ל והלח"י. פגיעה רציפה במטרות בריטיות מגוונות, בכל עת מאבק רצוף"

ובכל מקום תוך ניצול כל ההזדמנויות. מאבק זה כלל גם טרור אישי כנגד חיילים בריטיים. 

 המרכזית הייתה להביא לעזיבת הבריטים את הארץ באמצעות כוח ומאבק מזוין.מטרתו 

(. מאבקם ההירואי של 1441אניית המעפילים "אקסודוס" ) – המאבק הצמודפעולה במסגרת  .ב

המעפילים ניצולי השואה הפגיעה האכזרית בהם מצד הבריטים הביכו את בריטניה בזירה 

 ומית בזכותם של ניצולי השואה לעלות ארצה.הבינלאומית והגבירו את התמיכה הבינלא

ת אנשי האצ"ל תליית הסמלים הבריטיים בתגובה לתליי – המאבק הרצוףפעולה במסגרת 

בידי הבריטים. פעולה זו ביטאה את נכונותם של אנשי האצ"ל לפגוע בכל מטרה בריטית, 

לרבות חיילים שבויים. היעדר הרתיעה סימל על נחישותם של אנשי האצ"ל להלחם בכל דרך 

 למען מטרתם.
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 קולוניזציה-תהליכי הדה .3

 : קולוניזציה-שלושה גורמים שסייעו לתהליכי הדה .א

יאולוגי. התפתחות הלאומיות בקרב העמים הערבים סחפה עמים אלה לחתירה גורם איד -

לעצמאות ולהשתחררות מהכובש הקולוניאלי. בנוסף, התנגדות אידיאולוגית מצד ארה"ב 

 לגיטימי.-וברה"מ לקולוניאליזם הפכה אותו לבלתי

פה ובהן ה"ע השנייה הצריכו מאמצי שיקום אדירים מצד מדינות אירוחגורם כלכלי. נזקי מל -

גם צרפת ובריטניה. שינויים במבנה הכלכלי הבינלאומי הפכו את הקולוניות ממקור כלכלי 

 למעמסה כלכלית על המעצמות הקולוניאליות. 

גורם פוליטי. הקמת האו"ם והליגה הערבית. שני אירגונים בינלאומיים אלה שללו מכל בחינה  -

האו"ם תמכה בהגדרה עצמית לכל את המשך הקולוניאליזם בארצות אסיה ואפריקה. אמנת 

העמים והליגה הערבית סייעה בדרכים שונות לתנועות הלאומיות הערביות בצפון אפריקה 

 ובמזה"ת.

  .קולוניזציה על גורל היהודים-השפעת תהליך הדה .ב

היהודים בארצות ערב קשרו עצמם עם השלטון הקולוניאלי וזכו להטבה משמעותית במעמדם 

קולוניזציה התערערו מעמדם -כן, ככל שהתקדם תהליך הדהבתקופה הקולוניאלית. ל

ובטחונם בארצותיהם. המאבקים הלאומיים הערביים כללו לא פעם התנכלות והתנכרות 

במרוקו הורע מצבם של היהודים ככל שהתפתח המאבק הלאומי נגד  כלפי היהודים.

ם ושחרור מרוקו הצרפתים. הם אף סבלו מפגיעות פיזיות בהם וברכושם. עם עזיבת הצרפתי

( הפך מצבם לבלתי נסבל עד כדי סכנה ממשית לחייהם. רוב המכריע של יהודי מרוקו 1456)

 . חלקם עלו לישראל, וחלקם עברו למדינות אחרות )צרפת(.61-וה 51-עזבו אותה בשנות ה
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 פרק רביעי

 מלחמת ששת הימים –קטע מקור  .4

 : שלושה דברים הופרו בהסכם .א

 בא לסיני והביאם עד גבול עזה )"אופיו המפורז של חצי האי סיני(.נאצר הכניס כוחות צ -

כוח האו"ם פינה את גבול עזה לבקשת נאצר )"הוסכם על נוכחות של כוחות או"ם כגורם  -

 חיץ"(.

מיצרי טיראן נסגרו למעבר אניית ישראליות )"נמסרה לישראל מחויבות אמריקנית להבטחת  -

 חופש השיט של ישראל במצרי אילת"(.

מאבקים מתמשכים בין ישראל לסוריה סביב שאלת מקורות המים  –ורם נוסף למלחמה ג

 ברמת הגולן.

 שלוש השפעות של המלחמה : .ב

בתחום הכלכלה. פריחה בישראל שהתבטאה בהשקעות גדולות מחו"ל, עבודות שיקום  -

 ממשלתיות, והרחבת הכלכלה הישראלית אל השטחים הכבושים )שווקים, כוח עבודה זול(.

חום החברתי. שסע פוליטי בין ימין ושמאל אשר הקרין ישירות גם על המבנה החברתי. בת -

 עיקר המחלוקת נסבה סביב שאלת המשך ההחזקה בשטחים הכבושים.

יחסים בינלאומיים. וועידת חרטום הערבית; ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם ברה"מ;  -

 של האו"ם. 242החלטה 
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 61-וה 51-עלייה וקליטה בשנות ה .5

תפיסת "כור ההיתוך" : שאיפה למחיקת צדדים שונים בתרבויות העולים תוך שמירה על  .א

בעל שפה, אזרחות,  –צב"ר  –חלק קטן מתרבויות אלה וזאת במטרה ליצור "ישראלי" חדש 

 תרבות ונאמנות אחת. כך ניתן יהיה לגשר על ריבוי התרבויות והגלויות.

 שתי פעולות המבטאות גישה זו :

 

 ה בחינוך )חוק חינוך חובה חינם(.אינטגרצי -

הקמת עיירות הפיתוח. עיירות אלה נועדו לקרב בין העולים מהגלויות השונות וכן לחזק את  -

 הקשר בינם לבין תושבי הישובים הוותיקים.

 שני גורמים לאירועי ואדי סאליב :       .ב

יפוח זה בא קיפוח מתמשך של יהודי צפון אפריקה בכלל, ובשכונת ואדי סליב בחיפה בפרט. ק -

 פרנסה, פוליטיקה, מגורים, חברה וחינוך. –לידי ביטוי בכל תחומי החיים 

גורם ישיר : קטטה מקומית הובילה להתערבות משטרתית ולשמועה שקרית על מותו של  -

 מפגין ממוצא מרוקאי. שמועה זו הציתה את האירועים בפועל.

 השפעות האירוע :

תה לראשונה לדיון ציבורי רחב בכלי התקשורת שאלת מצוקתם של יהודי ארצות המזרח על -

ובפוליטיקה. דיון זה חשף את הבורות והסטריאוטיפים אשר שלטו עד כה ביחס החברה כלפי 

 העולים מארצות המזרח.

בתחום הפוליטי נעשו פעולות ממשיות ליצירת העדפה מתקנת דוגמת שריון מקומות עבודה  -

סגרת המפלגות הגדולות. פעולות מסוג דומה למזרחיים וקידום מועמדים ממוצא מזרחי במ

 נעשו גם בתחום החינוך )למשל שינויים בתכניות הלימוד(.

 

 

 

adva_d
חותמת

adva_d
חותמת



                                                                           

 

 

 עיצוב זיכרון השואה .6

עיקרי פרשת קסטנר : היה ממנהיגי יהדות הונגריה. נשא ונתן עם הנאצים והצליח להביא  .א

עם השטן  יהודים ברכבת מהונגריה. לאחר השואה הואשם ששיתף פעולה 1614לשחרורם של 

 ובסיומו של משפט דיבה ארוך נורה בפתח ביתו על ידי מתנקשים יהודיים.

למרות זיכויו של קסטנר, הרי שבתודעה הציבורית הוא נותר בחזקת אשם. משפטו מבטא את 

יחס החברה בישראל כלפי המנהיגות היהודית בזמן השואה )למשל היודנראט(. יחס זה היה 

-ות במנהיגים היהודים משתפי פעולה עם הנאצים. רק בשנות השלילי בעיקרו ורבים נטו לרא

 השתנתה ראייה זו, וזאת בעיקר בעקבות משפט אייכמן. 61

תרומתו העיקרית של משפט אייכמן לשינוי שחל ביחס החברה הישראלית לשואה היא  .ב

. חשיפת 51-העובדה שהמשפט נתן במה להמוני הניצולים אשר קולם לא נשמע בשנות ה

 בישראל לזוועות השואה בגוף ראשון היא שהביאה לשינוי המהותי ביחס החברה. הציבור 

 

 : ביטויים לשינוי זה

שינוי ביחס למושג "הגבורה". הגבורה לא הייתה עוד רק מנת חלקם של הלוחמים אלא גם של  -

 האימהות והאבות אשר האכילו את ילדיהם, או של השורדים עצמם.

. לימוד השואה התרחב והשתנה במסגרת לימודי שינויים בתכנים במערכת החינוך -

ההיסטוריה בבתי הספר. כעת נלמדו פנים רבות ושונות של האירוע. במקביל, התרחב מאוד 

 גם גוף המחקר האקדמי על אודות השואה.
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