
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 פרק ראשון 

 
 1שאלה 

 
תיעים מבטאת את אחת השיטות שבה נקטו הנאצים במדיניות החוץ: ביצוע מהלכים מפ 1מובאה     .א

שיטתו של היטלר לפלוש פלישה ת את ומבטא והשלישית השניה וקביעת עובדות בשטח. המובאות

 ח אזורים לרייך הגרמני, תוך התעלמות מהסכמים בין לאומיים. לספוצבאית לשטחי מדינות 

מדיניות הפיוס היא מדיניות בה נקטו מדינות המערב ובפרט אנגליה וצרפת שמשמעותה הימנעות     .ב

מתגובה לצעדים תוקפניים של היטלר, במטרה לשמור על השלום בכל מחיר ולהימנע מעימות 

 צבאי.

 ת זו:נימוקיה של בריטניה לנקוט במדיניו

ממשלת בריטניה נטה לסמוך על מוצא פיו של היטלר,  כפי שעולה מן הקטע, צ'ימברליין, ראש )1

 ולכן נמנע מתגובה דיפלומטית כלפי היטלר מאחר והציג עצמו ככזה הרוצה בשלום.

 :טראומת מלחמת העולם הראשונהנימוק נוסף של בריטניה לנקוט במדיניות זו היא   )2

ההרוגים, ההרס והמחסור שהיו תוצאות מלחמת העולם הראשונה  הזכרונות של מליוני 

רצון לעשות הכל כדי להמנע ממלחמה, התפתחו הלכי רוח פציפיסטים, רבים חשבו וה

 .1-שבריטניה הייתה צריכה להמנע מהמלחמה ה
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 2שאלה 

 סיבות הכוללת שלמה עולם– תמונת ליצור מכוונתבכך שהיא  האידיאולוגיה הנאציתייחודה של     .א

בהתבסס על תורתו המדעית   מושלמת  עתיד ותמונת ההווה לליקויי הדברים, הסבר להתהוות

נתפס כאויבו  היהודישל צ'ארלס דרווין: "מוצא המינים". דימוי היהודי באידיאולוגיה הנאצית: 

הם תת גזע בעל תכונות שטניות,  היהודים .ומפחידשל הגזע הארי שמסמל את כל מה ששנוא 

כן היהודי קשור לבני גזעו בקשר יהודי  כמו ומשועבד לכסף. וטפילמומיות, הוא נצלן בוגדניות, ער

ע"פ עיקרון זה הם כמו  היהודים   כל העולם כולו ועל הגזע הארי בפרט. עלהשואף לשלוט  למיעו

את האומה הגרמנית ומנוונים אותה באמצעות הקפיטליזם, הליברליזם,  המפורריםחיידקים 

והם שגרמו לפרוץ  1918-הם שנעצו סכין בגב האומה ב היהודים   .והקומוניזםהסוציאליזם 

כי  נאמר להקמת רפובליקת ווימאר. ואחראים  בה ולחתימה על חוזה ורסאי. לתבוסההמלחמה, 

 ארבו לנשים האריות, אנסו אותן ובכך טימעו את הגזע הארי. היהודים

 .ילפגוע בגזע האר לגרמניה בכדי האפרו אמריקאים אתהביאו  היהודים

 שני צעדים שנקטו הנאצים כנגד יהודי פולין עד ריכוזם בגטאות:    .ב

בתחום התעסוקתי: איסור טיפול של רופאים יהודים בלא יהודים, שלילת רשיונות של עורכי דין 

יום: איסור על יהודים לבקר בתיאטראות ובבתי קולנוע, איסור שימוש  -יהודים. בתחום חיי היום

אחת המטרות בורית, עוצר בלילה ליהודים בלבד, איסור שימוש בשירותי ציבור. בתחבורה צי

הרחקתם של היהודים משאר הגזעים, שכן הם גזע נחות  -בצעד זה הייתה מטרה אידאולוגית

 והרסני. 

 

 3שאלה 

הצליח המשטר הנאצי לשפר את המצב הכלכלי בגרמניה ע"י  עד פרוץ מלחמת העולם השנייה  .א

פיתוח תשתיות כבישים, הרחבת התיעוש, יצירת מקורות תעסוקה, רווחת  :מואץפיתוח כלכלי 

ישום חימוש והכנת הצבא למערכה המתוכננת וע"י ההמונים ובו זמנית, פיתוח וחיזוק גרמניה ב

עבודות ציבוריות נרחבות: סלילת  : ביסוס הכלכלה הגרמניתהשנים באחריותו של גרינג 4תכנית 

 . הכנה למלחמה כדרך למיגור האבטלה רחבי הארץ.כבישים ומסילות ברזל ב



                                                                           

 

לילה של פגיעות קיצוניות והרס  -ליל הבדולח: 1938שני צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים בשנת    .ב

התחיל החיסול   -כלפי בתי עסק, בתי כנסת ובתי מגורים של יהודים. הקצנה בתהליך האריזציה

עסקים במחיר מאוד נמוך ביחס לערכם הסופי של עסקי היהודים, הם אולצו למכור את ה

האמיתי. הגרמנים הציגו את ההשתלטות על העסקים כפיצוי לעם הגרמני שכלכלתו ניזוקה 

 עסקים. 30,000-נמכרו כ – 1938 -ב .יהודיים עסקים 60,000-נמכרו כ – 1938עד  בגללם.

 4שאלה 

הבעיה היהודית להדגיש את מרכזיותה של  ה העיקרית של ועידת ואנזהיתוהקטע משקף את מטר   .א

להציג תכנית  . ("לשם הבהרת שאלת יסוד...ולהסדיר את דרכי הפעולה לביצוע הפתרון הסופי

הנוגעת לצדדים הארגוניים, הענייניים והחומריים מתוך ראיית הפתרון הסופי של שאלת היהודים 

  ).באירופה"

 1941דיניות הנאצית עד סוף שנת סקירת המשני נושאים שהועלו בוועידת ואנזה:  .ב

. וועידה זו מבטאת הקצנה במדיניות כלפי היהודים מאחר דרכי הביצוע של פתרון הבעיה היהודיתו         

והיא הצהרה רשמית בפני ראשי זרועות הבטחון הנאצים וכן הסדרה ארגונית של ההרג ההמוני של 

 היהודים.

 5שאלה 

השמדה טוטלית של העם היהודי ממספר סיבות:  היהודים בגטו התקשו להבין שהנאצים מבצעים     .א

ביצוע "הפתרון הסופי" לווה במסך עשן של מנגנוני הטעיה ושל השתקה כדי להסתיר את הגורל 

 ,הגירושים למזרח נעשו במועדים שונים במקומות שונים, הצפוי

. דרך הגירוש מהגטאות נעשה במפתיע תוך הפעלת אמצעי רמייה, הסוואה וזריעת אשליות

גטאות קטנים חוסלו באקצייה אחת, ואילו הגירוש מהגטאות  ההוצאה לפועל של הגירושים:

הנאצים השתמשו ביודנראטים ואילצו , הגירושים מהגטאות נעשו במפתיע, הגדולים היה הדרגתי

קליטת הידיעות ועיבודן  :הסיבות שמקורן ביהודים שחיו בגטו. אותם להיות פעילים באקציות

בעקבות תבוסת גרמניה בקרב סטלינגרד היו יהודים , וסר אונים מוחלטתלוותה בתחושת ח

מדיניות ההשמדה הנאצית הייתה ללא תקדים, ולכן הידיעות , שהאמינו שהמלחמה קרבה לסופה

. יהודים רבים "העדיפו להאמין" ששמועה זו היא על ההשמדה נתפסו כשמועות חסרות שחר

 שקרית ובלתי מציאותית.



                                                                           

 

ההכנות למאבק עלולות לזרז את חיסול הגטו. דילמה זו החריפה : דים בגטאותלבטים של המור    .ב

, אז היה סיכוי שגרמניה תובס בשדה המערכה לפני שתספיק לחסל את הגטו. לכן 1943בקיץ 

 האחריות המוטלת על כתפי הלוחמים הייתה עצומה.

טו למען המטרות האם להילחם בתוך הגטו ולהישאר צמודים להמוני היהודים בגדילמה שניה: 

העקרוניות של "מוות בכבוד" ולמען המשכיותם של סמלים ורעיונות או שמא לחפש דרך אחרת 

בגרמנים כגון הצטרפות  של לחימה שיש בה סיכוי ללחימה ממושכת יותר וסיכוי רב יותר לפגיעה

 לפרטיזנים.

 מטרות המרד בגטו:

לתום הפגיעות וההשפלות ביהודים. מטרה ראשונה: הרצון לפגוע בגרמנים ולהחלישם, להביא 

שמדה. לחבל ביכולות הגרמנים להמשיך ולהרע ליהודים, לשבש את תהליך השילוחים למחנות הה

מחאה ואות חיים מטרה שלישית: להציל את הכבוד היהודי,  מטרה נוספת: לנקום בגרמנים

 אחרון וכיוונו אותו כלפי העולם היהודי וכלפי החברה האנושית.

 

 6שאלה 

הצעידו אלפי אנשים ונשים בשיירות צעדות המוות הן השלב האחרון בביצוע הפתרון הסופי, בו     .א

ארוכות לאורך עשרות קילומטרים ביום ללא מזון ומים וללא לבוש מתאים לחורף הקר. הנאצים 

 התעללו בשלדי האדם הנשרכים בדרך, ירו בכל מי שעצר והמונים נספו.

לרצוח יהודים בשלב שבו הנאצים לא יכלו להפעיל את דרך נוספת  מטרות צעדות המוות:

שימוש אפשרי בשורדים , ריכוז אסירים במחנות בגרמניה והמשך ניצולם ככוח עבודה, המחנות

ריכוז אסירים במחנות , כגורם מיקוח, במידה ויפתח משא ומתן עם המערב על תנאי הכניעה

 .בגרמניה כדי להעלים את פשעי המלחמה שביצעו

ם של נשיא ארצות הברית בהטלת פצצת האטום: להביא לסיום המלחמה ולהצלת חיי השיקולי    .ב

רצון להראות לרוסים את עוצמת ארה"ב ולמנוע מהם ליהנות מפרות , החיילים האמריקאים

כניעת ת והשפעות הטלת פצצת האטום על יפן על היחסים בין המעצמות: הניצחון על יפן. תוצאו

 ה והתפתחותה של ה"מלחמה הקרה".יפן, תום מלחמת העולם השניי



                                                                           

 

 

 7שאלה 

רות מליוני היהודים ניצולי המלחמה, ולאור מצבם העגום עוד יותר של לאור מצבם העגום של עש  .א

 בישוב היהודימבריטניה ה יפיטה", הייתה צימאות אלפי ניצולי השואה: "יהודי שארית הפלי

תם ניצולים לארץ ישראל ובכך שתגמיש את מדיניותה, ותאפשר את עלייתם החופשית של כל או

 תביא לפתרון בעיית העקורים היהודים באירופה.

הקריקטורה משקפת את אכזבתו של הישוב היהודי שמצא עצמו חסר אמצעים, קטן וחלש       

כעין סירת מעפילים) לעומת "בריטניה הגדולה" העוצמתית והחזקה שעומדת  -(הסירה הקטנה

ם העלייה לארץ המובטחת, היא ממשיכה את מדיניות בדרכם של היהודים ומונעת מהם את חלו

 הספר הלבן השלישי בטירפודה את העלייה וההתיישבות בארץ.

יש לאפשר את  לפי מסקנות הוועידהעמדתה של ארה"ב כפי שעולה מהוועדה האנגלו האמריקנית:  .ב

עלייתם של מאה אלף יהודים פליטי השואה באופן מיידי. הוועדה המליצה לבטל את הספר הלבן 

) וגזרותיו בנוגע לעלייה ולהתיישבות יהודית (חוק הקרקעות). כמו כן, הצביעה על הסתירה 1939(

 של בריטניה בכתב המנדט. להתחייבותהבין הספר הלבן 

 –יה את התפקיד הבלתי אפשרי לשלוט בארץ שבה המתח הלאומי בנוסף, הועדה הטילה על אנגל      

 עולה מיום ליום. –היהודי והערבי 

 

 8שאלה 

אכזבה מעמדת ארה"ב מעמדה של השיקולים של בריטניה בהעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם:   .א

 ,החלטת בריטניה לצאת מהודו ,כוחו של האו"ם בפתרון בעיית ארץ ישראל, בריטניה במזה"ת

 דעת הקהל   הבריטי. ,ל בריטניה לאחר מלחמת העולם השנייהמצבה ש

המנדט הבריטי בארץ ישראל יסתיים מוקדם ככל האפשר, ולא החלטת האו"ם כ"ט בנובמבר:    .ב

משטח ארץ ישראל  55%מדינה יהודית עצמאית ( –. הקמת שתי מדינות 1948באוגוסט  1 -יאוחר מ

פלת החוף מעכו עד אשדוד, בקעת באר שבע הגליל המזרחי, עמק בית שאן ועמק יזרעאל, ש -

הגליל המערבי, יהודה ושומרון, ורצועת  -משטח ארץ ישראל  45%והנגב) ומדינה ערבית עצמאית (

ק"מ מאשדוד לנגב).ירושלים תהייה אזור ממשל בינלאומי. בין המדינות יתקיים  8חוף ברוחב 



                                                                           

 

וח משותף של רשת התחבורה שיתוף ואיחוד כלכלי (ברית מכס, מטבע משותף, ניהול ופית

 והתקשורת, הכשרת הקרקע והשקיה, אספקת מים וכדומה).

ארה"ב תמכה בהחלטה זו משתי סיבות עיקריות: ראשית היא משקפת את מדיניותה הפרו יהודית 

כפי שעלתה מבעיית העקורים הנובעת מתחושת אשם על אי הגשת עזרה ליהודים במהלך השואה, 

ושנית הממשל האמריקאי הושפע מלחץ של יהודי ארצות הברית וממנהיגי התנועה הציונית. 

 ינת להבטיח את השפעתה במזרח התיכון. בנוסף ארה"ב מעוני

 

 9שאלה 

במהלך מלחמת העצמאות, עקב מאורעות המלחמה, הגורמים להיווצרות בעיית הפליטים:  .א

לאחר הפלישה של . בנוסף: עזבו/ברחו/גורשו מרבית הערבים את השטח שבו הוקמה מדינת ישראל

את האפשרות לשוב למדינת  מדינות ערב למדינת ישראל, החליטה הממשלה לאסור על הפלסטינים

ישראל, וצה"ל קיבל הוראה למנוע מהם לחצות את הגבול. במקום היישובים הערבים שנהרסו, הוקמו 

 . יישובים יהודיים ועולים חדשים נכנסו לגור בבתיהם בערים

ארה"ב של לחץ בעקבות : מניעי המניעים הישראליםמניעים לחתימה על הסכמי שביתת הנשק:  .ב

בידי היה הגליל כולו  - הלחימה, שיפור במצב האסטרטגי של המדינהבאו"ם להפסקת  ומדינות רבות

וכוח מצרי גדול כותר בכיס פלוג'ה,  נבלמו המצריים ליד אשדודבדרום ערים מעורבות נכבשו, צה"ל, 

בחזית המזרחית צבא עיראק חנה בשומרון, הירדנים איימו בכיבוש הנגב  -קשיים בחזיתות אחרות 

לנוח מן המאמץ המלחמתי  ירושלים הייתה מחולקת כשהעיר העתיקה בידי הירדנים, צורךהדרומי ו

 מדינות ערב:מניעי  החלה להגיע ארצה.כבר העצום ולהתחיל בבניית מדינה חדשה ובקליטת העלייה ש

 -בעיות פנים חמורות שקרו במדינות הערביות צל מתבוסה מוחצת ועייפות מהמלחמה, רצון להינ

ח ראש ממשלה ובסוריה הייתה הפיכה צבאית, לחץ בינלאומי להפסיק את הלחימה, במצרים נרצ

הצד הישראלי חתם על ההסכמים מתוך  חשדנות בין המדינות הערביות והעדר שיתוף פעולה ביניהן.

 ציפייה להכרה במדינת ישראל ואילו הצד הערבי ראה בהסכמי שביתת הנשק הפסקת אש בלבד. 
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על פי הקטע, במהלך תקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים שררו במדינה תחושת מתח     .א

קולקטיבי , פחד ואי וודאות. הייתה תחושה כללית בציבור של חוסר יכולת לחיות את חיי היום 

ערב המלחמה יום. בנוסף היה עיסוק בהכנות לקראת מלחמה, מה שהגביר את תחושת המתח. 

ישראל עצומה. אוכלוסיית ישראל חשה כי היא לפני אבדון וחורבן. על הייתה החרדה הקיומית ב

גבולות ישראל ניצבו צבאות ערב במלוא עוצמתם ומנגד עמדה הנהגת ישראל בחולשה רבה. עם 

ישראל החל לפקפק בראש הממשלה (לוי אשכול) והרגיש כי הוא לפני תבוסה מוחצת שפירושה 

 .שואה שנייה

הניצחון המהיר של  .המורל הלאומי התחזקוב תחושת אופוריה ועם תום המלחמה רווחה ביש    .ב

צה"ל, הביא את ישראל לתחושת אופוריה ושאננות, ועם ישראל יכול היה לנשום לרווחה. ישראל 

הרגישה כי היא בלתי מנוצחת ומפקדי הצבא הפכו לגיבורי ישראל נערצים. תחושת הביטחון 

 המורל הלאומי התחזק, תחושת אופוריה , ת ערבבצה"ל בעקבות הניצחון, הביא לזלזול בצבאו

ברה"מ ומרבית  –ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם מדינות מזרח אירופה שתי השפעות נוספות: 

מדינות הגוש הקומוניסטי, ניתקו את הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל כיון שהתבוסה הערבית 

המצב הכלכלי  -תחום הכלכליבנתפסה כתבוסה של ברה"מ שסייעה והדריכה את צבאות ערב. 

הקשה שהיה בישראל ערב המלחמה, התחלף לגאות כלכלית. מלבד פיתוח קשרי חוץ עם מדינות 

רבות, החלה תקופה של תנופה כלכלית תודות לשיקום השטחים שנכבשו, פרויקטים בתחום 

 ול.לב"), קשרים כלכליים עם האוכלוסייה הערבית שהייתה לכוח עבודה ז-הביטחון ("קו בר
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מרוקו, תוניס, ומארצות האסלאם: (ועוד)  : פולין, רומניה ובולגריה.מאירופה : מקור העולים    .א

: מארצות אירופה: המשך פגיעות אנטישמיות הגורמים לעלייהלוב, עירק תימן סוריה ומצריים. 

לישראל הושפעה  העליה, חוסר רצון להשאר במקומות שבהם התרחשה השואהביהודים, 

פיצוי וכתחליף היא הקמת מדינת ישראל ש התפיסה אירופה,מהתסיסות הפוליטיות במדינות 

 מארצות האסלאם: להרס החיים באירופה בשואה. 

 –עם קום המדינה שאפה הנהגת המדינה ליצור דמות של ישראלי חדש : תפיסת כור ההיתוך    .ב

נוצרה תפיסת "כור ההיתוך", שטענה, שעל  "הצבר". כדי לעצב את העולים החדשים בדמות הצבר

העולים לאבד את כל סימני הגולה הייחודיים להם ולאמץ דפוסי התנהגות "צבריים". גישה זו 

נבעה מן החשש של הנהגת המדינה, שהעולים שהיו בני תרבויות שונות מאלה של בני הארץ ישנו 

 את אופייה של המדינה. 

הסביר את גישת "כור ההיתוך" בכך שיש להנחיל לעולים החדשים את המורשת  דוד בן גוריון

שתי פעולות המבטאות  ציונות , חלוציות, אהבת הארץ. –והתרבות של הישוב בארץ ישראל 

 : מבצע הנחלת הלשון העברית, רשת החינוך האחיד. תפיסה זו
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כור וחוסר קבלה של הסיפור האישי של נייחסה של החברה הישראלית לניצולי השואה התאפיין ב .א

העברת ביקורת על ), הטלת ספק באמינות העדויות (מחשבה שהניצולים מגזימים, הניצולים

(שגרמו  רחמים על הניצולים,תכחשות מוחלטת לסבלם של הניצוליםהתעלמות או ה, הניצולים

בגטאות כמוקד להזדהות העצמת מרכזיות המרד ולעיתים התרחשה גם  לניצולים להרגיש חריגים)

. הגורמים ליחס זה: חוסר יכולת של הניצולים לספר את החברה הישראלית עם נושא השואה

סיפורם ומתוך כך חוסר הבנה ויכולת הזדהות של בני הארץ. חוסר היכולת של "המקומיים" לקבל 

ים כתוצאה או להבין את מימדי האסון הרחבים, רצון לשכוח ולהדחיק, תחושת הזרות של הניצול

מהיחס המנוכר ומתוך כך העצמה של חוסר היכולת לדבר ולספר. בנוסף הממסד הישראלי לא 

 הבין את הצורך בטיפול ובשיקום הניצולים. לא הייתה מודעות לכך. 

 



                                                                           

 

: מלחמת יום כיפורעל עיצוב זכרון השואה:  70-השפעת מלחמת יום כיפור ופיגועי הטרור בשנות ה   .ב

ניצולי השואה הורגשו לא פחות בימים הראשונים של מלחמת יום  תחושת חרדה והזדהות עם

 ). תחושה זו הובילה לסולידאריות חברתית ושילוב סיפורי השואה בחברה הישראלית.1973כיפור (

התקשורת סיקרה את המלחמה בצורה נרחבת יותר מבעבר, ומראות השבויים הישראלים 

ם מול שוביהם הזכירו את מראות השואה, המרימים ידיים לאות כניעה וניצבים חסרי אוני

הרצח , 1974ב  אסון מעלותאירועים כמו :  70-פיגועי הטרור בשנות ה. ובייחוד את גטו ורשה

גרמו לחברה  1976ב פראנס לאנטבה-וחטיפת מטוס הנוסעים אייר 1972באולימפיאדת מינכן ב 

ימה בהישרדות קיומית. הישראלית להבין כי סיפורי גבורה אינם רק לחימה בנשק, אלא לח

סיפורים שונים הבהירו כי במקרים מסוימים, להישאר בחיים במצב בלתי אפשרי הינו מעשה 

את העובדה שנסיבות מסוימות יכולות להביא למצב של חוסר  והדגיש נותגבורה בפני עצמו. האסו

 ורה.אונים שעלול להיווצר גם במדינת ישראל החזקה וההישרדות במצב זה הינה מעשה גב

הציפו את זיכרונות השואה ושוב את תחושת החרדה הקיומית וחוסר האונים. טרור אירועים אילו 

 אלה הינם חלק מההיסטוריה הלאומית והם מקרבים בין הסיפורים מהשואה לחברה בישראל.

 

 


