
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתרון בחינת הבגרות הצעת   
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 נושא א'

 פרק ראשון 

  1שאלה מס' 

 : סעיף א'

. 19-מדעיות שהחלו להתפתח במאה ה ת: תורת הגזע הנאצית היא עיוות של תיאוריותורת הגזע

את ספרו המפורסם  1859-, שחיבר בַצ'ארלס ַדְרִוויןהנאצים עיוותו את תורתו של הביולוג האנגלי 

דרווין טען שהזנים השונים בטבע, כולל האדם, התפתחו בתהליך של "ברירה "מוָצא המינים". 

טבעית". בתהליך זה ישנם זנים המתאימים עצמם לטבע ולכן הם שורדים, אך ישנם גם זנים 

חלשים יותר, שאינם מסוגלים להתאים עצמם לשינויים סביבם, ולכן הם נכחדים. בין הזנים 

קיום מתמדת. הנאצים לקחו את תורתו של דרווין  החזקים לבין החלשים מתנהלת מלחמת

והעתיקו אותה לחברה האנושית. כך הנאצים טענו שגם בֶקרב בני האדם מתנהלת מלחמת קיום, 

וזהו בעצם מאבק בין גזעים חזקים לבין גזעים חלשים. תהליך העתקת תורתו של דרווין לחברה 

קו את האנושות לקבוצות של גזעים והציבו .  הנאצים חיל"ַדְרִוויִניְזם חברתי" האנושית נקרא

אותם בסולם היררכי. האדם משתייך לגזע מסוים מיום לידתו ועד יום מותו ולכל גזע יש תכונות 

פיזיות ונפשיות המשתייכות אליו. הנאצים שללו את התפיסה שלפיה כל בני האדם שווים, וטענו 

הלן הגזעים העיקריים לפי תפיסתו של שיש לתקן את הטבע ולעודד מלחמת חורמה בין הגזעים. ל

: בגזע זה נכללים הגרמנים והאוסטרים והוא נמצא בראש "יוצר תרבות"  –הגזע הָארי היטלר: 

היררכית הגזעים האנושית. גזע זה אחראי על הרעיונות הגדולים של התרבות האנושית בכל 

 ; העולם ולכן הוא ראוי לשלוט בעולם ולהוביל את האנושות לעידן חדש

": גזע זה מורכב מעמים שונים כמו הרוסים והפולנים. זהו גזע "נושא תרבות –הגזע הסלאבי 

שאינו ניחן בתכונות אינטלקטואליות ולכן הייעוד שלו יהיה משימות גופניות. גזע זה אמור לשאת 

  על גבו ולקדם את התרבות של הגזע הארי ולכן הוא חייב להשתעבד לו;

: היהודים נמצאים בתחתית היררכית הגזעים והם הגזע  "הורס תרבות" –הגזע הֵשמי (יהודי) 

הנחות ביותר. הם גם הגזע המסוכן ביותר מפני שהם מעוניינים להרוס את הסדר הגזעי ולהמית 

חורבן על כל האנושות. היהודים הם אינם גזע יצרני והם מתנהגים כסוג של טפיל ההורס את 

יהודי הוא הדבר ההפוך לגזע הארי ולכן הוא מהווה סכנה תרבותו של העם שבקרבו הוא חי. ה

 לגרמניה שהיא המגנה האחרונה על התרבות האנושית ומנסה לשמור על טוהר הגזע.

 

 

 

 

 

 



 

 

העברת  - צעדים למימוש "הסדר החדש" באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה - סעיף ב'

וסיות של מיליוני בני אדם : בזמן מלחמת העולם השנייה התקיימה העברת אוכלאוכלוסיות

באירופה בכמה כיוונים. העברתם של אותם מיליונים הייתה בהתאם לצרכים הצבאיים 

והאידאולוגים של הגרמנים. תחילה היו אלה היהודים שהועברו לפולין על ידי רכבות, מכל רחבי 

ו גרמנים אירופה, במטרה לרכזם ולחסלם שם. גם אוכלוסייה גרמנית הועברה בזמן המלחמה. הי

שחיו ברחבי אירופה והוחזרו לגרמניה וכן היו גרמנים שנשלחו לשטחי הכיבוש במזרח כדי להקים 

 מושבות גרמניות ולהפוך שם לאדונים של הגזע הסלאבי; 

: במדינות סלאביות שנכבשו על ידי הנאצים בזמן מלחמת העולם פגיעה במשכילים הסלאבים

השנייה נסגרו אוניברסיטאות, נאסר על קיומה של תרבות ואמנות וכן נשלחו משכילים רבים 

למחנות הריכוז. על פי תורת הגזע הנאצית הגזע הסלאבי אינו מתאים למשימות אינטלקטואליות 

נאצים במתן השכלה להמונים גורם שיכול להוביל אלא רק למשימות גופניות. כמו כן, ראו ה

לתסיסה. הנאצים חיסלו את האליטה האינטלקטואלית המשכילה במדינות הסלאביות (פולין 

 ורוסיה) והותירו אותן ללא הנהגה משכילה; 

: הנאצים שרטטו מחדש את גבולותיה של אירופה בהתאם שרטוט מחדש של גבולות אירופה

אצים שלוש מדינות (לא חיסול פיזי של התושבים): יוגוסלביה, שחולקה לצורכיהם. כך חיסלו הנ

לשתי מדינות: אזור בלגרד וקרואטיה; צ'כוסלובקיה, שחלקה סופח לרייך הגרמני וחלקה האחר 

סלובקיה הפך להיות מדינת חסות נאצית; פולין, שחולקה בין גרמניה לברית המועצות בשנת  –

 מערבי של פולין לרייך; . הגרמנים סיפחו את חלקה ה1939

: הנאצים החרימו במדינות שכבשו כל דבר שניתן היה להיעזר בו החרמות חומרי גלם ורכוש

לצורכיהם הצבאיים. הם החרימו מיליוני טונות של חומרי גלם ומזון. זאת ועוד: כל מדינה הייתה 

ס שהוטל על צריכה לשלם "מס כיבוש" שאמור היה לממן את הוצאות המלחמה של הנאצים. המ

מיליארד דולר. הנאצים גם מסרו חוות חקלאיות וכן מפעלים לידיים  7 –צרפת היה הגבוה ביותר 

 אריות. היטלר עצמו הורה באופן אישי שכל יצירת אמנות בעלת ערך תובא אליו; 

: במהלך המלחמה נוצר בגרמניה מחסור בידיים עובדות ולכן גייסו הגרמנים כוח עובדי כפייה

ינות שכבשו, כולל שבויי מלחמה. עובדי הכפייה עבדו בעבודות שונות כמו הנחת מסילות אדם במד

ברזל, כריית מכרות, בתעשיית הנשק, בחפירת תעלות ובהקמת ביצורים. היו עובדי כפייה שגויסו 

בתחילה באמצעות הבטחת הטבות שונות אבל רוב העובדים גויסו באמצעים אלימים על ידי 

שהגיעו לכפרים באזורי הכיבוש והעלו באכזריות נשים וגברים לרכבות שנשאו  ֶאס-ֶאס-יחידות ה

אחוזים  20-הגיע שיעור עובדי הכפייה בגרמניה ל 1944אותם למחנות העבודה בגרמניה. בשנת 

  מכלל העובדים במשק הגרמני;

: באזורי הכיבוש באירופה הפעילו הנאצים באמצעות הגסטאפו (המשטרה החשאית טרור

ת) רשת של סוכנים שתפקידם היה לגלות גורמים חתרניים נגד השלטון. הסוכנים היו הנאצי

תושבים מקומיים שקיבלו הטבות שונות כמו כסף ומזון והלשינו על פעילות מחתרתית ביישובם. 

העונשים על פעילות מחתרתית זו היו קשים ובדרך כלל הסתיימו בהוצאות להורג בדרכים שונות 

. הגסטאפו, בשיתוף יחידות הַאְייְנַזְצְגרּוֶּפן, אף לא היסס להשתמש בענישה כמו תלייה וירייה

 קולקטיבית נגד כפרים שלמים שמהם יצאו אנשי מחתרת. כפרים אלה נשרפו על יושביהם; 



 

 

: על פי האידאולוגיה הנאצית אירופה אמורה להיות נקייה לא רק מיהודים ומצוענים המתות חסד

ולים במחלות חשוכות מרפא כמו חולי נפש נכים. הנאצים השתמשו אלא גם בריאה ונקייה מח

 1939במחקרים רפואיים שונים כדי להצדיק את הפגיעה בקבוצות אלה. הם החלו בעיקורן ובשנת 

, שבמסגרתו החלו הנאצים לשלוח רופאים ואחיות 4-החלו במבצע "אֹוֶתנסיה" שנקרא גם טי

להמית אוכלוסיות של נכים ומוגבלים פיזית ונפשית.  למרכזים רפואיים ברחבי שטחי הכיבוש כדי

הרופאים האמינו שהם הופכים את גרמניה ואת אירופה לטהורות יותר מבחינה גזעית.  כך נרצחו 

עשרות אלפי חולים באמצעות ירי אך גם באמצעות שימוש בתאי גזים שבו נחנקו החולים למוות. 

לא רצה לעורר תסיסה בגרמניה ובקרב חוגי  מבצע זה היה חשאי ביותר מפני שהשלטון הנאצי

 הכנסייה שהתנגדה למהלכים אלה.     

 

 2שאלה מס' 

: רבים מקרב העם הגרמני לא מיתוס הסכין בגב–התבוסה במלחמת העולם הראשונה  - סעיף א'

הבינו מדוע גרמניה נכנעה לאויבותיה. גרמניה לא נכבשה, ובאזורים רבים בה המלחמה כלל לא 

בגרמניה מיתוס (אגדה) שלא הצבא הגרמני הוא זה שנכנע אלא בוגדים  רהחל להיווצהורגשה. 

, מיתוס הסכין בגבבתוך גרמניה פעלו מאחורי גבו של הצבא והובילו לכניעתה. מיתוס זה ּכּונה 

ורבים בציבור הגרמני החלו להאמין בו. המפלגה הנאצית השתמשה גם היא במיתוס זה וטענה 

ו סכין בגב הצבא הגרמני הם היהודים והקומוניסטים. נאומיו של היטלר שאותם בוגדים שתקע

בקרב קבוצות שונות בגרמניה ובמיוחד  תעל אודות מיתוס הסכין בגב סייע לו לצבור פופולאריו

 בקרב החיילים המשוחררים; 

 100: הצבא הגרמני מנה אדישות הצבא למצוקות הרפובליקה: חולשותיה של רפובליקת ויימאר

 חיילים ונכללו בו יסודות שמרניים שתמכו במלוכה, ולכן היה אדיש לגורלה של הרפובליקה;  אלף

הממשלות בגרמניה לא הצליחו לקבל רוב ברור בבחירות ולכן לא  חוסר יציבות פרלמנטארית:

נהנו מיציבות פוליטית. הן הימין והן השמאל תקפו את הממשל הרפובליקני שהתקשה להתגונן 

מוקרטית. חוקה זו לא איפשרה לבלום בצורה חוקית את צמיחתן של תנועות בשל החוקה הד

קיצוניות שרצו להרוס את הרפובליקה. אנשים רבים שהחזיקו במשרות בכירות בשלטון לא תמכו 

 ואף התנגדו לשלטון הרפובליקני; 

ך במשטר בראש המשטר הרפובליקני עמד הנשיא ִהיְנֶדְנּבּוְרג, שתמבחוקה:  48שימוש רב בסעיף 

 48מלוכני. בשנים האחרונות של רפובליקת ויימאר פרסם הנשיא כמה צווי חירום (על פי סעיף 

בחוקה) שהובילו לכינון ממשלות שלא על פי הליך דמוקרטי. צעדים אלה הוסיפו לקריסת 

 הרפובליקה; 

אחד הגורמים החשובים ביותר לחולשת הרפובליקה היה המשבר הכלכלי המשבר הכלכלי: 

. 1932-ולמי שגרמניה נפגעה ממנו קשות. המשבר הלך והעמיק משנה לשנה והגיע לשיאו בהע

 –הרפובליקה לא הצליחה להתמודד עם המשבר. מיליוני המובטלים, הייאוש וחוסר התקווה 

 כולם היוו גורם מרכזי בתמיכת ההמונים במפלגה הנאצית; 



 

 

לק נרחב מספרו "מיין קאמף" היטלר ייחס משמעות רבה לתעמולה, וחהתעמולה הנאצית: 

הוקדש לתעמולה ולהשפעתה. היטלר טען שמי ששולט בתעמולה, שולט ברחוב, ומי ששולט ברחוב 

שולט בעם. התעמולה הנאצית הגיעה לשיאה בתקופת המשבר הכלכלי. לתעמולה זו היו שלוש  –

הבוגדני מטרות: להציג את היטלר כמציל של העם הגרמני, לגנות את המשטר הפרלמנטארי 

ולהבליט את הייחוד של המפלגה הנאצית. הנאצים ערכו מאות רבות של כינוסים המוניים בכל 

רחבי גרמניה. היטלר עצמו הופיע אישית מול ההמונים שציפו לו. הוא תקף את הדמוקרטיה, את 

המנהיגות בגרמניה והציג חזון ותוכניות חדשות שלפיהם יקום עם גרמני חדש מאוחד בכוח 

  –. התעמולה הנאצית הצליחה להגיע לכל מגזר תוך הבטחה לפתור  את הבעיות. סעיף ב' הרצון

 

למרות מינויו של היטלר לקאנצר לא היה למפלגה הנאצית רוב ): 1933שריפת הַרְייְכְסַטאג (

. כדי להשיג רוב כזה קבע היטלר בחירות נוספות הרייכסטאג –מוחלט בבית המחוקקים הגרמני 

עלה בניין הרייכסטאג באש. רבים סבורים כי הנאצים יזמו  1933בפברואר  22-לתחילת מרס.  ב

את שריפת הרייכסטאג, כדי לקדם באמצעות מעשה זה את פעולותיהם בהמשך. הנאצים מיהרו 

למטרותיו, והחל במתקפה פרועה להאשים את הקומוניסטים בשריפה. היטלר ניצל את השריפה 

. בצו זה בוטלו "צו חירום להגנת העם והמדינה"בפברואר הוצא  28-על המפלגה הקומוניסטית. ב

 רוב החירויות האזרחיות והפוליטיות (חופש העיתונות, חופש ההתאגדות); 

 

ועד הרייכסטאג החדש שנפתח לא נ): 1933"החוק לביטול מצוקת העם והרייך" ( -חוק ההסמכה 

למלא תפקידים פרלמנטאריים אלא להצביע בעד חוק שמעביר את סמכויות החקיקה לממשלתו 

של היטלר. הנאצים פעלו במהירות כדי להשיג רוב בהצבעה. על הקומוניסטים נאסר להשתתף 

בהצבעה. החוק ביטל בפועל את חוקת ויימאר. הוא איפשר לממשלה לחוקק חוקים כרצונה, ללא 

, גם אם הם בניגוד לחוקה. עיקרון הפרדת הרשויות בוטל עם העברת הסכמת הרייכסטאג

סמכויות החקיקה לידי הרשות המבצעת. הרייכסטאג המשיך להתקיים, אך תפקידו היה סמלי 

(בגרמנית: "ְגֵלייְכַשְלטּוְנג") שבו ביצעו  תהליך האחדהבלבד. חוק ההסמכה הוא ראשיתו של 

 מדינה לבין המפלגה והשקפותיה; הנאצים איחוד בין האומה הגרמנית וה

 

היטלר דאג לסלק מן הרייכסטאג את כל המפלגות בין ): 1933סילוק המפלגות מן הרייכסטאג (

פורסם חוק שעל פיו המפלגה הנאצית היא  1933אם תמכו או התנגדו למפלגה הנאצית. ביולי 

 המפלגה החוקית היחידה, ונאסר על הקמתן של מפלגות חדשות; 

 

היטלר רצה להשיג את תמיכת אנשי ההון הגדולים של גרמניה ): 1934'ליל הסכינים הארוכות' (

וליצור לעצמו תדמית של מנהיג השולט בעזרת החוק והסדר. לכן רצה היטלר לסלק קבוצות שרצו 

ָאה ובראשם ארנסט ראהם שהיה סוציאליסט -ֶאס-מהפכה נוספת בגרמניה. היו אלה אנשי ה

ָאה התנגד לאנשי ההון ורצה לקבל לידיו משרות מפתח בשלטון. -ֶאס-ברתית. הותמך במהפכה ח

ָאה כמו כן, -ֶאס-ראהם לא הסתיר את התנגדותו להיטלר ושאב את כוחו ממאות אלפי החברים ב



 

 

ָאה לבין הצבא הגרמני. היטלר ידע שעליו לפעול במהירות. -ֶאס-היה קיים מתח בין פלוגות ה

ָאה. יום זה זכה לכינוי "ליל הסכינים הארוכות". את -ֶאס-כל צמרת ה נרצחת 1934בתחילת יוני 

ָאה.  ל"ליל הסכינים הארוכות" -ֶאס-ֶאס וכך למעשה חוסל כוחו של ה-ֶאס-הרצח ביצעו אנשי ה

היו כמה תוצאות: מעמדו של הצבא התחזק במדינה והוא הפך לכוח החמוש העיקרי. כמו כן, 

ֶאס חיזק את מעמדו. הוא הפך לכוח המקצועי -ֶאס-הנאצי; ההצבא קשר עצמו בברית עם המשטר 

ֶאס נעשה ארגון צבאי עצמאי שיכול לגייס לשורותיו כוחות -ֶאס-ָאה. ה-ֶאס-שירש את מקומות ה

ָאה שלח איתות אזהרה לכל מתנגדי המשטר הנאצי על הצפוי להם -ֶאס-חמושים; חיסול הנהגת ה

איפשר להיטלר להתקרב לאנשי ההון. היטלר אותת  ָאה-ֶאס-אם ימשיכו בהתנגדותם; חיסול ה

 לצמרת הכלכלית בגרמניה שהוא עומד לִצדה; 

 

נפטר הנשיא הינֶדנבורג. נשיא אחר לא בא  1934בקיץ ): 1934איחוד משרת הקאנצלר והנשיא (

במקומו. היטלר הפך מעתה לראש המדינה, בנוסף להיותו קאנצלר, ראש הצבא ומנהיג המפלגה. 

"הפיהֶרר" (מנהיג). היטלר קיבל מעתה את תפקיד המפקד העליון של הכוחות המזוינים  הוא כונה

 בגרמניה והם נשבעו לו שבועת אמונים אישית.  

 

  3שאלה מס' 

 

כדי למנוע ספסרות במצרכי מזון. לנימוק זה אין מטרות מוצהרות להקמת הגטאות:  -  סעיף א'

בסיס פני שליהודים לא הייתה כל אפשרות להשפיע על הכלכלה בארץ הכיבוש. בפועל הגביר 

קיומם של הגטאות את הכלכלה הבלתי חוקית בפולין הכבושה, עקב ההברחות הרבות של 

עות פוליטיות ותבוסתניות סחורות וחומרים בין הגטו לעולם החיצון; כדי לשים קץ להפצת ידי

מצידם של היהודים. גם לנימוק זה לא היה בסיס מפני שכמעט ולא היו מגעים בין יהודים 

לפולנים על בסיס פוליטי, ולכן היהודים לא יכלו להפיץ ידיעות ולהשפיע בתחומים אלה; כדי 

צב סניטרי לחסום את הפצתן של המגיפות המדבקות, שמקורן ביהודים, ולשמור בדרך זו על מ

תקין. נימוק מבוסס מפני  שברור שהגטו לא יהווה פתרון לבעיה זו, אלא יגרום להתפשטות רבה 

  יותר של מחלות אלו; לשמור על היהודים מפני האוכלוסייה המקומית העויינת.

 

: היהודים, שעל פי הסברים להקמתם של הגטאות (סמוי): מימוש האידיאולוגיה הנאצית

א היה להם חלק בחברה האנושית, הפכו עכשיו בפועל למופרדים ולמנותקים אידיאולוגיה זו ל

ממנה. כוונתם של השלטונות, בהקמת הגטאות, הייתה לבודד את היהודים מן האוכלוסייה 

יהודית, שהייתה -הסובבת, מסיבות אידיאולוגיות ומנהלתיות. הגטו היה שלב במדיניות האנטי

 בתהליך של החרפה מתחילת המלחמה; 

 

 

 

 



 

 

": הגטאות שימשו כאמצעי הכחדה "בלתי ישיר" של היהודים, כלומר אמצעי הכחדה "בלתי ישיר

לחיסולם הפיסי, על ידי מניעת אמצעי קיום בסיסיים. המצב שהיה בגטאות הגדולים לודג' וורשה 

מתושבי שני גטאות אלו  20% -נספו קרוב ל 1942 – 1941מוכיח את הטענה הזו. בין השנים 

מרעב וממחלות. בגטאות הקטנים יותר היה מצב של מחסור חריף, עבודה כפויה וסבל  כתוצאה

 קשה, אך במקרים רבים לא היה בהם מוות מרעב; 

 

העובדים  היהודים המלאכה-בעלי של עבודתם ניצול כדאיות : הגטאות שמרו עלכדאיות כלכלית

 המזון את מנות להגדיל הצורך אותם בכירים על התבטאו פעם לא תמורה בגטאות. בלא למעשה

   .מעבודתם יותר רבה תועלת להפיק כדי היהודים, של

 

הגטאות הוקמו במתכוון בשכונות המוזנחים והעניים ביותר שבהם התגוררו צפיפות: : קשיים

יהודים. לרוב התאפיינו אזורים אלה בתנאי תברואה גרועים במיוחד. שטח הגטו היה קטן 

מכלל  2.4%נאלצה להצטופף בתחומו. בוורשה היה שטח הגטו רק מלהכיל את האוכלוסייה ש

השטח העירוני. המצב בגטו ורשה הלך והחמיר, בשל זרם הפליטים שנשלח אל הגטו והצמצום 

המתמיד בשטחו. תנאי הצפיפות בגטו לודג' היו קשים ביותר. מספר הנפשות הממוצע בחדר אחד 

  ם יותר.היה בין שישה לשמונה, והיו גם חדרים צפופי

 

קושי נוסף היה המחסור החמור במזון. ממדי הניתוק ומספר היושבים בגטו קבעו במידה רעב: 

רבה את תנאי הקיום בו. בוורשה ובלודג', שהיו הגטאות הגדולים ביותר בפולין, היה רעב כבד. עם 

', צרכו תושביו רק את זאת, היה הבדל בולט בין שני הגטאות: בשל ניתוקו המוחלט של גטו לודג

המזון הירוד שהוקצב להם, ורק העובדים במפעלים שהוקמו בשטחי הגטו קיבלו מעט תוספות. 

מצריכת המזון היומית בגטו ורשה הגיעה מהברחות. קבוצות מבריחים משני  80%לעומת זאת, 

רך חורים צידי החומה העבירו מידי יום ביומו טונות של מזון ומצרכים חיוניים מעל החומה, ד

בתוכה ובאמצעות תעלות תת קרקעיות. הברחה זו נמשכה כל תקופת קיומו של הגטו, ומאות מן 

העוסקים בהברחה מצאו בה את מותם. בנוסף להברחה המאורגנת פעלו בגטו גם מבריחים 

בודדים, בעיקר נשים וילדים, שהסתננו לחלקה הפולני של העיר כדי להביא מעט מזון 

 למשפחותיהם. 

 

מצב התברואה הקשה בגטאות נבע מהעדר תשתית תברואתית בסיסית רואה מחלות ומוות: תב

באזורים שנקבעו כמקום הגטו. ברוב הגטאות היה מחסור באמצעי חימום, סבון ובמים, ותושבי 

הגטו התקשו לשמור על ניקיון בסביבת מגוריהם ולהקפיד על ניקיונם האישי. ההזנחה הגופנית 

הלחץ הפסיכולוגי שבו היו נתונים תושבי הגטו, כתוצאה מן המאבק הוחרפה בשל הרעב ו

היומיומי להישרדות. בגטאות פרצו מחלות מדבקות ומגיפות, שגרמו לתמותה המונית. בוורשה, 

 למשל, התפשטה מגיפת טיפוס.

 

 

 



 

 

 

גם לקור הייתה השפעה על ממדי התמותה. לגטאות סופקו מעט מאוד חומרי הסקה. בגטו לודג' 

האנשים, ברוב ייאוש, לחפש חומרי הסקה בכל מקום אפשרי. הם פירקו שרידי בתים  החלו

הרוסים, רהיטים, לוחות של רצפות עץ, דלתות פנימיות ומשקופי בתים, כדי לחמם את בתיהם. 

 חלק גדול ממקרי המוות בחודשי החורף נגרמו עקב הקור המקפיא שהיה בבתים. 

 

בימי הכיבוש הראשונים הוטלה על היהודים החובה לעבוד כבר עבודות כפייה ותעסוקה בגטו: 

בעבודות כפייה. עבודות אלה היו קשות מבחינת פיסית ומשפילות מבחינה אנושית, אך רבים 

בעיקר הקצבת מזון נוספת.  –מיושבי הגטאות התנדבו אליהן, בשל ההטבות המסוימות שהעניקו 

נשלחו עובדים גם למחנות  1940לו, אך מסוף בתחילה עבדו עובדי הכפייה בתוך הגטו או בסמוך 

עבודה. במחנות העבודה נשחקו כוחותיהם של האסירים, ומשפחות רבות בגטאות נותרו ללא האב 

 המפרנס. חובת כלכלת המשפחה הוטלה על הנשים ועל הילדים הבוגרים.

מדיניות  לשאת במלוא האחריות למילוי לפי הנחיותיו של היידריך היה על היודנרט -סעיף ב'

ככול האפשר 'להיות מורכבים  הודגש גם שעל היודנרט. הגרמנים כלפי האוכלוסייה היהודית

דרך זו כפו על קהילות יהודיות מסגרת לקבלת פקודות . במאישים סמכותיים כמו מהרבנים

להבטיח , כנראה, נועדה הכנסתם של אישי ציבור חשובים ליודנרט .ותכתיבים ולאחריות למילואן

זו . מילוי מירבי של הגזירות ולהביא לידי הבאשת ריחה של המנהיגות היהודית בעיני הציבור

 10,000שבקהילות שמספר היהודים בהן הוא עד , נקבע .היתה מגמתם של הגרמנים בשלב ההוא

 לפי הצו ההוא היו בני הקהילה. חברים 24עד  –ובקהילות גדולות יותר , חברים 12 יהיו ביודנרט

היו צריכים לבחור מקרבם יושב ראש וסגן יושב  וחברי היודנרט, צריכים לבחור את חברי היודנרט

 . ראש

 

. הרעב פגע בשכבות רחבות של הציבוראספקת מזון: : דרכים שבהן סייעו היודראטים ליהודים

אך לרוב היה המזון כה , אחראים לחלוקת המזון שסיפקו הגרמנים לכלואי הגטו היו היודנרט

יוזמות  במספר ניכר של גטאות פיתחו היודנרט. שלא יכול היה לאפשר קיום כלשהו מועט עד

זאת על ידי רכישת מצרכים בשוק השחור בצד . נוסף למזון שהקציבו הגרמנים להשגת מזון

גם ארגנו  היודנרט. ידי קבלת מזון תמורת מוצרים שיוצרו במפעלים בתוך הגטו או על, היודנראט

 ; ובכך תרמו במידת מה להקלת המצוקה, הדדית מסגרות לעזרה

 

הרעב, הצפיפות והעדר תנאי ההיגיינה הבסיסים הפכו את בעיית הבריאות בגטו לבעיה  בריאות:

חמור ביותר. השלטונות הגרמניים היו מודאגים רק ממחלות ומגיפות. התמותה החלה לעלות 

באופן מדהים. תופעה מחרידה זו נבעה בעיקר משחפת, מתת תזונה וממגפות טיפוס ודיזנטריה. 

קימו בתי חולים, גייסו רופאים, אחיות ועובדים רפואיים. נפתחו בתי היו ראשי יודנראט שה

 מרקחת. היו מרפאות לנשים הרות ומרפאה לילדים. פעלו יחידות של חיטוי; 

 



 

 

בחלק מהמקומות חייבו השלטונות את היודנראטים לדאוג לדיור. במקומות אחרים לא  דיור:

קבעו תנאים לחלוקת דירות. היודנראט דאג אך היודנראט טיפל בנושא זה. נ –הייתה הוראה כזו 

 לחשמל ולמים; 

 

 יודנראטים רבים עסקו בפיתוח תעשייה;  עבודה ותעשייה:

 

הכיבוש הגרמני הביא לפליטת ילדים יהודים ממערכת החינוך. מערכת החינוך  חינוך ותרבות:

נזקקה לארגון מחדש ולפיתוח. בתנאים הכלכליים הקשים היה קשה לשקם את המערכת. 

היודנראט נטל על עצמו את הטיפול בנושא החינוך: במימון, בהכשרת מורים. היצירה התרבותית 

רים, אמנים, מקהלות, תזמורות, קאבארטים, תיאטרון, נמשכה בתמיכת היודנראטים. היו סופ

 הרצאות, דיונים, ספריות ואפילו מוזיאונים.  

 

 פרק שני

 4שאלה מס' 

 

בגלל שאלו השנים שמכונת הרצח הנאצית  1942-1943הקריאה נשמעה דווקא בשנים  – סעיף א'

  החלה לזרז את קצב רציחת היהודים לאחר ועידת ואנזה.

 

ללוחמים בגטאות לא היו אשליות בדבר יכולתם להציל את עצמם או את יהודי מטרות המרד: 

הגטו האחרים באמצעות מרד. בבסיס החלטתם למרוד עמדה התחושה בסיסית, שעליהם 

להיאבק נגד הנאצים גם אם הסוף ידוע ובלתי נמנע. לתחושה זו היו שותפים חברי תנועות נוער 

יוניות הייתה תחושה, שמאבקם הוא סוג שליחות למען שונות זו מזו. בקרב חברי התנועות הצ

העם היהודי, ולמען הישוב היהודי ההולך ונבנה בארץ ישראל. כל הלוחמים ראו בלחימה מעין 

גשר המחבר בינם לבין העולם הנאבק בנאצים. שתי המטרות העיקריות של המורדים היו: הרצון 

לתגובה לאקציות; הרצון לנקום על  להתקומם בשל האקציות של הגרמנים ולהפוך את המרד

-שהחל במהגטו למחנות ההשמדה בעקבות הגירוש הראשון  הרצח במקום בו ישבו המוני יהודים.

, החליטו נציגי תנועות השומר הצעיר, דרור ובני עקיבא, על הקמת אירגון יהודי 1942 ביולי  22 

אש הארגון הועמד מרדכי אנילביץ'. . בר1942 ביולי  28 -אי"ל (ז'אוב), בכינוס שנערך ב -לוחם 

ערב פסח תש"ג ואז גם  - 1943 באפריל  19 -לאחר מספר גירושים מן הגטו, החל החיסול הסופי ב

ראשונה של אוכלוסייה עירונית הההתקוממות : למרד זה היו כמה מאפיינים ייחודיים פרץ המרד.

 ; באירופה הכבושה

 

 

 

 

 



 

 

היו פרק זמן של  )1943השבוע האחרון של ינואר עד אפריל מן (חודשים  השלושהכנות ממושכות: 

להפתיע  כי האקציה יכולה נלמדקדחתנית לקראת המבחן הקרבי. אי"ל הסיק מסקנות.  היערכות

היו , שנתגבשו הקבוצות הלוחמות 22את הגטו, ולכן חייבים הארגון ולוחמיו בכוננות תמיד. 

בדירות של הארגון בקרבת העמדות  בצוותא מאורגנות לפי התנועות שהשתייכו להן, התרכזו

 ; המיועדות

 

הנשק, שמיעוטו : ובמחבואים המוני יהודים בתוך בונקריםעם לוחמים עם נשק ביד השתתפו בו 

האקדח היה הנשק האישי  .ידי הארגונים הפולניים ורובו נקנה בכסף, היה בעיקר אקדחיםבהושג 

מידי הגרמנים, עסקו בגטו  אוטומטיים ורובים שנתפסושל הלוחמים. נוסף על האקדחים וכלים 

בימי המרד. אי"ל יכול היה  בהתקנת רימונים, והם עתידים היו למלא תפקיד חשוב בקרבות

לשורותיו, אך מיעוט הנשק מנע  בתקופת ההמתנה שבין ינואר לאפריל לגייס כוחות רבים

האוכלוסייה האזרחית ניצלה את  .לוחמים 750-700 -ל הגיעו גטובכוחות ההתרחבות של ממש. 

מצוידים היטב, שיכלו לעמוד זמן  קרקעיים-התקופה ההיא להכנת רשת מחבואים ובונקרים תת

מקום משלו באחד המחבואים והבונקרים  בסיכומו של דבר היה לכול יהודי ממושך בתנאי ניתוק.

נאגר נשק להגנה. כך האוכלוסייה האזרחית  בתחום הגטו המרכזי, וברבים מן המקומות הללו של

האזרחית ובין הלוחמים, שהיה מושתת על התקווה  אפוא נוצר שיתוף אינטרסים בין האוכלוסייה

דרך להצלה. פיקוד אי"ל לא היה שותף לדעה  כי הלחימה בנסיבות הקיימות עשויה לשמש

עודד את חפירת הבונקרים וההכנה לשהות  האופטימית על רתיעת הגרמנים מהתנגדות, אך

ההכנות הקרביות של הארגונים  -המבחן  של היערכות לקראת צדדיםי הנושכת בתוכם. שממ

גרמו שהמרד, שהתחיל עם  –בבונקרים  הלוחמים ועמדת האוכלוסייה הכללית והתבצרותה

 ; עממי רב היקף ותוצאות באפריל, היה למרד 19 -פתיחת האקציה האחרונה ב 

 

 זמן רב יותר משעמדו נגדם ,מול חילות גרמניה הנאצית ,בקרב מרד גטו ורשה החזיק מעמד
קרוב לחודש ימים ארך קרב הגטו, ושוכני הבונקרים שלא נתגלו בעזרת כלבים : מדינות באירופה

 גילוי מיוחדים ושלא נרצחו במקום המשיכו בהתנגדותם. הנאצים השליכו גז לתוך פתחי ומכשירי

 .לאחר שנפרצו בידי כוח האויבגם  אותם שוהבונקרים ששוכניהם סירבו לנט
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 סעיף א'

  -הגורמים שהשפיעו על יחס האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים בזמן הכיבוש
יחסה של רוב האוכלוסייה המקומית ליהודים בתקופת השואה היה נגוע באדישות או בעוינות. 

נשלחו או נרצחו במקום. חלקם שיתפו רוב האנשים צפו וראו כיצד שכניהם הוצאו מבתיהם, 

פעולה עם הנאצים, רבים הרוויחו משוד רכושם של היהודים לאחר שהללו נשלחו להשמדה, אולם 

היה גם מיעוט של אנשים אשר אזרו אומץ יוצא דופן וסייעו ליהודים בשאיפה להצילם. יחסם של 

ה ממדינה למדינה. יחסם של אזרחי ארצות אירופה שנכבשו על ידי הנאצים כלפי היהודים השתנ

תושבי אירופה כלפי היהודים, ונכונותם לפעול להצלת יהודי ארצותיהם התעצב בהתאם לארבעת 

  :הקריטריונים הבאים
 

: מדינות מערב אירופה החזיקו במסורת דמוקרטית ובתפיסת עולם תפיסת הדמוקרטיה במדינה

במערב אירופה סבלו היהודים  המכבדת את זכויותיהם של בני המיעוטים. אף על פי שגם

מאנטישמיות, ככלל, יחסם של אזרחי מערב אירופה היה פחות עוין כלפי היהודים. יהודים רבים 

ניצלו תודות ליחסם הסובלני וההומני של אזרחי ארצות הכיבוש במערב אירופה. יתר על כן, 

וב פחות חמורים העונשים שלהם היו צפויים תושבי המערב על סיוע והצלת יהודים, היו לר

  :פהמהעונשים שהטילו הנאצים על מצילי יהודים במזרח אירו
 

עוצמת שליטתם של מנגנוני הכיבוש הנאציים  עוצמת השליטה הנאצית במדינה הכבושה:

השתנתה ממדינה למדינה. היו מדינות שבהם השאירו הנאצים לאוכלוסייה המקומית מידה לא 

. לעומת מדינות אלו, שבהן יכלה האוכלוסייה המקומית מבוטלת של אוטונומיה בניהול המדינה

להמשיך לקיים מידה מסוימת של יחסים נורמטיביים עם היהודים, במדינות שבהן שלטו הנאצים 

 ; באופן ישיר מצבם של היהודים היה חמור בהרבה

 

: היהודים באירופה סבלו מתופעות האנטישמיות עוד שנים רבות טרם עלו אנטישמיתמסורת 

הנאצים לשלטון בגרמניה. למסורת האנטישמית בכל מדינה הייתה השפעה מכרעת על יחסם של 

בני המקום ליהודים הנרדפים. במדינות פחות אנטישמיות זכו יהודי המקום ליחס אוהד ומכבד 

מצד התושבים, וזאת בניגוד למדינות בעלות מסורת אנטישמית חזקה אשר בהן מצבם של 

 ; היהודים היה בכי רע

 

במדינות שבהן ההתנגדות המקומית לכיבוש  ההתנגדות המקומית לכובש הנאצי (מחתרות):

הגרמני הייתה גלויה, זכו היהודים ליחס חיובי יותר מצד התושבים. לעומת זאת, במדינות שבהן 

ההתנגדות הייתה נסתרת, היה חשש גדול יותר בקרב התושבים לנהוג באנושיות כלפי היהודים 

על ידי רבים כמעין אקט של התנגדות הנרדפים. יש לציין שסיוע ליהודים במדינות הכיבוש נתפס 

  .לכובש הנאצי
 



 

 

משתפי פעולה, מעטים שהסתכנו בניסיונם להציל  דפוסי פעולה: "הרוב הדומם", - סעיף ב'

בקווים כלליים, ניתן לחלק את יחסה של האוכלוסייה המקומית בארצות הכיבוש כלפי . יהודים

הנאצים אשר פעלו ממניעים אידיאולוגיים משתפי פעולה: משתפי פעולה עם  היהודים באופן הבא

הרוב הדומם: חלק גדול מהאוכלוסייה שלא פעל והיה ; אנטישמיים כנגד היהודים במדינתם

  ; אדיש מחשש אישי לחייו, דאגה למשפחתו והרצון לשרוד
 

: אזרחים שפעלו למען הצלת יהודים גם במחיר סיכון חייהם חסידי אומות העולם –המצילים 

 .משפחותיהםוחיי בני 
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פתחו כוחות גרמניה בהתקפה מסיבית נגד ברית המועצות. מתקפה זו  1941ביוני  22 -ב - סעיף א'

מן ההתחלה ראה היטלר בחוזה אי ההתקפה שעליו חתם עם ברית  "מבצע ברברוסה".כונתה 

הכיבושים שלו כללו את השטחים במזרח. מבצע  המועצות, צעד זמני בלבד. מלכתחילה תוכניות

, לכן המלחמה נגד ברית המועצות מבצע בעל מאפיינים אידיאולוגיםברברוסה היה מתחילתו 

הייתה גם ראשיתו של הרצח ההמוני של היהודים באזורי הכיבוש הרוסים: מבצע ברברוסה נועד 

ים אלו לטהר את השטח הנדרש לו במזרח. באזור מרחב המחייהלהעניק לעם הגרמני את 

מברית המועצות. קומוניסטי" -"היהודימאנשים בעלי גזע נחות; היטלר רצה לעקור את המשטר 

אידיאולוגיה, שעל פי הנאצים, מסכנת את כלל המין  –היהודים נתפסו כיוצרים של הקומוניזם 

ועצות היה קומוניסטי עד הכחדה; בברית המ-האנושי. היטלר חשב שיש לגבור על האויב היהודי

. הנאצים הבינו כי בידוד והרעבת היהודים אינם גורמים ל"בעיה היהודית" מספר יהודים רב

להיעלם. הנאצים חיפשו פתרון מהיר יותר. אל היחידות הקרביות שפלשו לברית המועצות 

דן היה איש. תפקי 1,000 -ל 500שמנו, כל אחת, בין  ַאייְנַזְצְגרּוֶּפן –"עוצבות מבצע"  הצטרפו ארבע

לטהר את השטחים הכבושים מגורמים החשודים בגישה עוינת לגרמניה, וכוונו בראש ובאשונה 

נגד היהודים. יחידות האיינזצגרופן פרסמו צווים מיוחדים שדרשו מהיהודים להתייצב במקום 

 ובשעה ומסוימת. ליהודים נמסר כי הם מיועדים להישלח למחנה עבודה או לָּפֶלְשִתיָנה. היהודים

רוכזו בערים הגדולות וביישובים קטנים ותחילה נרצחו סמוך ליישוב בהם גרו. הם נלקחו 

למחצבה, לגיא או לשדה פתוח. הם הועמדו ליד בורות ואז ירו בהם למוות. לעיתים הם נצטוו 

לחפור את הבורות בעצמם. יחידות האיינזצגרופן נעזרו במשתפי פעולה מקומיים אוקראיניים 

שבאוקראינה נדרשו  ִקיֶיבהֶווְרַמְכט.  בעיר  –חיילים גרמנים מהצבא הסדר וליטאים וכן ב

, שם נרצחו על ָּבאִּבי ָיארהם נלקחו ליער הסמוך בשם  1941בספטמבר  29-היהודים להתאסף וב

אלף יהודים  30-ידי יחידות האיינזצגרופן, בסיוע אוקראינים מקומיים.  בבאבי יאר נרצחו יותר מ

 בתוך יומיים. 

 

 

 

 



 

 

  המניעים שלהם: - סעיף ב'

הזדהות עם המדינה שבה חיו. תחושת חובה אזרחית כאזרחי המדינות הנלחמות  -פטריוטיות

רצון לחזק את הגאווה של . בארצות מסוימות חלה חובת גיוס על כל האזרחים בגרמניה הנאצית

 . היהודים במדינות אלה
הנאצים, רצון לנקום בנאצים על מה שעוללו לאחיהם  - רצון להילחם באויב של העם היהודי

 .היהודים

 ., ממנה ניסו ממשלות רבות להתעלםלשם מיקוד העולם כולו בבעיה היהודית
, הצלתם, ו/או סיוע ליהודים בארגון התקוממות נגד יצירת קשר עם היהודים בארצות הכבושות

 הנאצים. 

 .הקמת גרעין לצבא עבר -שהצטרפו לבריגדה  היהודים רצון להביא להקלה ועזרה ליהודי אירופה
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המאבק הצבאי נגד הבריטים במסגרת תנועת המרי העברי הדרך המוצגת במפה היא  – סעיף א'

 : בין שלושת"תנועת המרי העברי"דוד בן גוריון בקש לגשר בין שלוש המחתרות, במסגרת 

 כפה משמעת על שלושא, אשר  Xהמחתרות הושג הסדר. הוקמה ועדה משותפת, שנקראה ועדת 

 . הושג הסכם בדבר תיאום Xהמחתרות. כל מחתרת תפעל בנפרד, אך תסור למשמעת ועדת 

 הפעולות בניהן. "תנועת המרי העברי" הקיפה את רוב הישוב העברי בארץ ישראל. בתנועה

 הסבילה והפעילה: מאבק צבאי, עלייה בלתי חוקית, התיישבות השתמשו בכל פעולות ההתנגדות

 רחבה. למעשה, חל מהפך במדיניות של התנועה הציונית. האינטרס של הציונות הוא כבר לא

 המשך שלטונה של בריטניה בארץ ישראל, אלא מעבר למדיניות אקטיביסטית, הדורשת את סיום

פעולות "תנועת המרי"  יהודית עצמאית. המנדט הבריטי בארץ ישראל ודרישה להקים מדינה

ההתקפות על מתקני רכבת,  נשאו אופי סמלי וכן נבחרו יעדים בעלי חשיבות צבאית ופוליטית.

 והעסיקו חיילים ושוטרים רבים. בסיסי צבא, תחנות משטרה וכ"ו שיבשו את המנהל הממשלתי

 ת: מתקפה נקודתית, יעילה,על פי הגדרתו של בן גוריון המלחמה צריכה להישאר במסגרת הומני

 אויב. האויב הוא –ללא קורבנות חפים מפשע, "אין אנו רואים בחייל, בשוטר, בפקיד הבריטי 

  המשטר, הספר הלבן."

 

": בעקבות התנגדות בריטניה ליל הגשרים" במפה: "דוגמאות לפעולות "תנועת המרי העברי

גשרים שחיברו את ארץ ישראל עם  11 אמריקאית פוצץ הפלמ"ח-להמלצות הועדה האנגלו

 חיילים בריטים בערב זה. אנשי פלמ"ח נהרגו בקרבות אש עם 14הארצות השכנות. 



 

 

 

 

באמצעות ההתיישבות, נאבק היישוב מאבק על ההתיישבות ("מאבק צמוד"):  - סעיף ב'

. ההתיישבות באה לקבוע עובדות 1940במדיניות ה"ספר הלבן" וחוק הקרקעות שנחקק בשנת 

טח, להרחיב את מעגל ההתיישבות, וע"י כך לקבוע את הגבולות העתידיים. ההתיישבות באה בש

לתת מענה גם לשיקולים הבטחוניים, ולמנוע בידוד וניתוק של ישובים מרוחקים. ההתיישבות 

אורגנה ע"י המוסדות הלאומיים: הועד הלאומי, הסוכנות,  ובשיתוף וארגון ההגנה. במשך שנות 

 47 – 45השנייה הוקמו ישובים רבים רובם קיבוצים ומיעוטם מושבים, ובשנים מלחמת העולם 

 ישובים נוספים.  50 –הוקמו כ 

  :פרשיות הקשורות בנושא ההתיישבות מאפיינות את התקופה שתי

,  באחד החיפושים שערכו 1945 –ישוב של תנועת המזרחי, ע"י צפת שנוסד ב  - פרשת ביריה

בביריה סליק של נשק. הבריטים הגיבו בתקיפות נגד היישוב, הרסו הבריטים בישובים, נמצא 

צעירים לביריה  3000 –עלו כ  14.3.46 –מבנים והובילו את המתיישבים לכלא עכו. תגובת היישוב 

קמה ויושבה בו במאסרים , אך היישוב לא ויתר וביריה שולהקימה מחדש, שוב הבריטים הגי

 והמאבק על ההתיישבות.בשלישית, בכך הפכה לסמל הנחישות 

 11בתגובה לתוכנית מוריסון גריידי, החליטה הסוכנות על הקמת  – הנקודות בנגב 11הקמת  

הישובים להתיישבות.  11ישובים בנגב. הביצוע היה חשאי. הוחלט על לילה אחד שבו יועלו כל 

, עלו 46כפור  האחריות לביצוע הוטלה על ההגנה. ההגנה ארגנה את האנשים והציוד ובמוצאי יום

התושבים להתיישבות במתכונת של חומה ומגדל, בכל ישוב הוקמו מספר צריפים, הועמדו בו 

איש, הישובים הוקמו כלם  30 –חביות מים לשתייה והיישוב הוקף בגדר תיל. כל ישוב מנה  כ 

ון, בנגב במטרה להכליל אזור זה בתוך גבולותיה העתידיים של המדינה. היישובים שהוקמו: גלא

שובל, משמר הנגב, בארי, תקומה, כפר דרום, נירים אורים, חצרים ונבטים.  הפעם הבריטים לא 

 הגיבו כלל.

 

  8שאלה מס' 

 מדוע העבירה בריטניה את שאלת ארץ ישראל לאו"ם: - סעיף א'

 מבחינת החוק הבינלאומי, בריטניה הייתה חייבת להעביר את הנושא להחלטת האו"ם, משום

 חייבת לקבל ייפוי כוח מחודש מטעם האו"ם. כל המדינות אשר החזיקו מנדט על שטחשהייתה 

 מסוים היו חיבות לקבל "כתב נאמנות" חדש לשליטה באזורים שתחת שליטתן. מה גם שהוגשו

 מספר תזכירים הנידון על ידי עיראק, מצרים וברית המועצות.

 ינלאומי. בריטניה פנתה לאו"ם בגלליש הסבורים שהייתה זו יוזמה בריטית שלא נבעה מלחץ ב

 רצונה לקבל כתב מנדט מחודש עם סמכויות נרחבות יותר ועזרה תקציבית שתאפשר לה שליטה

  והבטחת האינטרסים שלה באזור.

 



 

 

 

 יש הסבורים כי בריטניה הבינה שהגיעה למבוי סתום ולא כדאי לה להמשיך ולהחזיק בארץ וזאת

אחזקת צבא גדול בארץ ישראל ; ותר ויותר בצבא הבריטיהטרור היהודי פגע י מכמה סיבות:

הביקורת הציבורית בבריטניה ובעולם על עמדתה כלפי ; עלתה למשלם המסים הבריטי כסף רב

 נכונות ארה"ב למעורבות לצד בריטניה באזור.אי אכזבה מ; פליטי השואה –המעפילים 

 

הערבים דחו והחרימו את המסקנות, הבריטים הופתעו והתאכזבו מהמלצות הוועדה,  - סעיף ב'

שמחו אך הסתייגו מהחלטה לגבי ירושלים והגליל המערבי שנעדרו מתחומי המדינה  היהודים

ארה"ב, למרות  במהלך הדיון באו"ם הציגו ארצות הברית וברית המועצות עמדות אלו: היהודית.

ועדת אונסקו"פ.  דעות בממשל, תמכה בהצעת החלוקה והצביעה בעד המלצת הרוב של חילוקי

היהודים להקמת  תמיכה בשאיפות של –עמדתה של ברית המועצות הייתה עקבית וחד משמעית 

יציאתה של בריטניה  מדינה יהודית עצמאית. עמדה זו נבעה מרצונה של ברית המועצות לזרז את

 מהמזה"ת.

 

  9שאלה מס' 

 סעיף א'

המלחמה היה מצבו של היישוב היהודי במהלך ארבעת החודשים הראשונים של  -היישוב היהודי

בכי רע. התקפות הערבים פגעו בכל חלקי היישוב: דרכים נחסמו, כלי רכב הותקפו ונהרסו, 

יישובים נותקו ובודדו, שכונות יהודיות סבלו מטרור, תשתיות המים והחשמל ניזוקו, הכלכלה 

מיוחד היה מצבו של יהודים מצאו את מותם, ובהם אזרחים רבים. קשה ב 1,200-שובשה, וכ

היישוב היהודי הנצור בירושלים, אשר הבקעת הדרך לתוכו וממנו עלתה בחייהם של רבים 

הגיעו  1948ממשתתפי השיירות. גם יישובי גוש עציון הסמוך היו במצב דומה. בחודש מרס 

הדברים לנקודת שפל, והיה ברור שאסטרטגיית ההגנה והתגובה איננה מספקת עוד. ממשלת 

 .הברית הודיעה כי היא נסוגה לעת עתה מתוכנית החלוקה ארצות
 

, והיישוב נטל לידיו את היוזמה תוכנית ד'החלו חילות ה"הגנה" בביצועה של  1948באפריל 

במלחמה. מכאן ואילך חל שיפור גדול במצבו של היישוב, וזאת ביחס הפוך לנסיגה הדרמטית 

תיו בתחום הארגון והגיוס. שלוש המחתרות במצבם של הערבים. היישוב ניצל היטב את יתרונו

ניצלו את ניסיונם הרב של מפקדיהן והשכילו לגייס  –ה"הגנה", האצ"ל והלח"י  –הקיימות 

לוחמים ולייעל את מערכיהן. כוחות ה"הגנה" הסתדרו בפיקודים, בחטיבות ובגדודים, הכפיפו את 

בעצם לצבא סדיר. "מבצעים"  עצמם למנהיגות המטה הכללי והמוסדות הלאומיים, ובכך הפכו

מוצלחים השיגו רצף טריטוריאלי יהודי ממטולה ועד הנגב. היישוב כולו התגייס בדרך זו או 

אחרת לצורכי המלחמה, ובכך העניק ללוחמים עורף איתן ותומך. האזרחים היהודים הפגינו כושר 

 אחזה עמידה מרשים, ורוחם לא נפלה גם בימים הקשים ביותר. תחושת גודל השעה
 

 

 



 

 

 

 סעיף ב' 

, העבירה את 1948ד', שהוכנה על ידי ארגון ה"הגנה" במרס  תוכנית: תוכנית ד' והמפנה במלחמה

היישוב העברי ממצב של מגננה למצב של יוזמה והתקפה, כאשר מטרתה המוצהרת הייתה 

השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה, וכן על גושי ההתיישבות 

ל באפריל ונמשך כחודש, עד והאוכלוסייה העברית שמחוץ לגבולות אלה. ביצוע התוכנית הח

להכרזה על הקמת מדינת ישראל. גיבוש התוכנית וביצועה נבעו מכמה גורמים. הגורם המרכזי 

היה מצבו המידרדר של היישוב, אשר הגיע לשפל באותו חודש מרס. יישובים רבים נותקו ובודדו, 

ם ומספר הנספים יהודי ירושלים וסביבתה סבלו ממחסור, המאבקים בדרכים גבו קורבנות רבי

איש (ובהם אזרחים רבים). לאור חולשתו של היישוב נסוגה ארצות  1,200-בקרב היישוב היה כ

הברית במפתיע מתמיכתה בתוכנית החלוקה, וממשלתה קראה להקמת "משטר נאמנות" זמני 

 .בארץ ישראל, בחסות האו"ם. אסטרטגיית ההגנה והתגמול מיצתה את עצמה
הבריטים את הארץ והצורך להכריז בפועל על הקמת המדינה, הביאו מועד הפינוי הקרב של 

לשינוי אסטרטגי מהותי באופייה ובמטרותיה של לחימת הכוחות היהודיים. היה ברור שההכרזה 

פיזית  –על המדינה תגרור פלישה מצד מדינות ערב, ועל כן היה על היישוב להתחזק במהירות 

חדש ומקיף בכוחות ה"הגנה" השונים, שהפכו בעצם לצבא וגיאוגרפית. מבחינה פיזית חל ארגון 

סדיר והתחלקו כעת לפיקודים, חטיבות וגדודים. הם החלו לפעול במתכונת של "מבצעים" ושילבו 

פעולות יזומות מורכבות עם חלוקה מערכתית של משאבים וכוח אדם. מטרת הארגון הייתה 

מבחינה גיאוגרפית נעשו מאמצים מוצלחים להשיג  .אלף לוחמים סדירים 30להגיע לכוח של 

שליטה מלאה בכל השטח שהוקצה למדינה היהודית על פי תוכנית החלוקה. כמו כן נתפסו 

שטחים לשם יצירת רצף טריטוריאלי עם יישובים יהודיים מרוחקים, עיבוי הגבולות ואחיזה 

 .בנקודות אסטרטגיות חשובות לקראת המלחמה הכוללת
", שפרצו זמנית את הדרך לירושלים מבצע נחשון" וב"מבצע הראלפית החלה ב"היוזמה ההתק

ובהם נכבשו לראשונה כפרים ערביים על ידי כוחות יהודיים. בצפון נכבשו הערים המעורבות 

טבריה, חיפה וצפת, ונהדפו הכוחות הערביים מיישובי עמק יזרעאל והגליל העליון. במרכז נכבשה 

בדרום הושג רצף טריטוריאלי עם רוב יישובי הנגב. תוכנית ד' השיגה  יפו במסגרת "מבצע חמץ".

את רוב יעדיה, והעקרונות האסטרטגיים והמבצעיים אשר עמדו בבסיסה הנחו את פעולתו של 

 .היישוב גם בשלב השני של המלחמה
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 פרק רביעי

  10שאלה מס' 

 סעיף א' 

הראשון לקיומה (במדיניות קליטת העלייה התפיסה שהייתה מקובלת במדינת ישראל בעשור 

 ."ההיתוך-כורועיצוב החברה) כפי שהדבר בא לידי ביטוי בקטע המקור הייתה תפיסת מדיניות "

 
עדתית ורב תרבותית. על כן, בכדי ליצור -תפיסה זו הניחה שבמדינת ישראל חברה הטרוגנית, רב

הצבר. הצבר -הודית ישראליתאומה מאוחדת עם הקמת המדינה ניסתה ההנהגה לעצב דמות י

הוא תוצר כור ההיתוך, שהיא מדיניות להפוך את החברה הישראלית לחברה מערבית מתקדמת 

 .על ידי הפנמת התרבות המתקדמת בגלי העלייה ההמוניים שהגיעו עם קום המדינה

 

יש הרואים ב"כור ההיתוך" כאמצעי שהיה הכרחי  :הגורמים שהשפיעו על עיצוב תפיסה זו

בשנותיה הראשונות של המדינה על מנת שניתן יהיה לבנות חברה משותפת של אנשים שהגיעו 

מארצות רבות. הצורך בהבניית זהות חדשה, בניית חברה חדשה המבוססת על קיבוץ גלויות 

 .וקליטת מספר חסרי תקדים של עולים מתרבויות רבות ומגוונות
. לא ניתן היה ליצור זהות ישראלית חדשה המטרה הייתה ליצור חברה לאומית אחידה ומגובשת

ולהדגיש את מאפייניה הייחודיים בלי למחוק את הזהות העדתית הישנה וללא שלילת הזהות 

מדינת ישראל הצעירה בנתה לעצמה מיתוסים הקשורים בשלילת הגולה ובגבורה, כדרך  הקודמת.

לוחם היהודי החדש כגורמים לעיצוב החברה והעם ולכן היה נוח לעסוק בחלוצים, בהתיישבות, ב

 .מלכדים ומגבשים

 

 "תרבותיות-"רבהגדרת המושג  : סעיף ב'
 

מוצג לעתים כחלופה מנוגדת להיטמעות או למדיניות כור ההיתוך. לפי  תרבותיות-רבהרעיון של 

תרבותית, כל "מרכיב" בקבוצה שומר על שלמותו ו"טעמו", ובכך תורם לתוצר סופי -הגישה הרב

תרבותית היא, בהכללה, גישה שמכבדת את קיומן של קהילות -מגוון ומוצלח. הגישה הרב

ולא זה על יד זה או  –הדדית, כלומר קיום זה עם זה תרבותיות שונות. הסתגלות מתוך התאמה 

תרבותית פירושה בראש ובראשונה יחס של כבוד לתרבויות ולבעליהן. כבוד -זה מול זה. גישה רב

זה, אין משמעותו בהכרח שהתרבויות השונות מקובלות עלינו באותה מידה, אלא שאנו מכבדים 

נו), שאנו מכירים בתרומתן הייחודית של כל תרבות במידה שווה (גם אם איננה מקובלת עלי

 .התרבויות השונות לחברה ולמדינה, שאנו מכירים בזכותן של קבוצות ויחידים לזהות ייחודית
 

 

 



 

 

תרבותיות טענו שגישת כור ההיתוך -שתי הגישות המנוגדות הגיעו לעתים להתנגשות. תומכי הרב

רבותם מתוך כורח להשתלב בזרם היא כלי לא סובלני, המביא את אנשי העולים לזנוח את ת

תרבותיות תהרוס את מרקם -המרכזי בחברה. לעומת זאת, תומכי כור ההיתוך גרסו שהרב

 .תרבותית-החברה בשל פירוד אתני וכלכלי שיוצרת המדיניות הרב
 

 הגורמים למעבר לתפיסה רב תרבותית:

ניתן להפוך את החברה  במהלך השנים, בעיקר בשל גלי העלייה הרבים שהגיעו לארץ, התברר שלא

הישראלית לחברה אחידה והומוגנית, ושיש לשמור על ייחודן של הקבוצות השונות באוכלוסייה. 

תרבותיות, שנתן לגיטימציה לשונות -כלומר את רעיון כור ההיתוך החליף רעיון הפלורליזם, הרב

ותית בא לידי תרב-המעבר ממדיניות כור ההיתוך לתמיכה ביצירת חברה רב. בחברה הישראלית

  .ביטוי בתחומים שונים בחברה ובתרבות של מדינת ישראל
: מדיניות קליטת העלייה לישראל עברה שינויים משמעותיים במהלך ששת קליטת העלייה

תרבותיות. -נעשה מעבר מתפיסת כור ההיתוך לגישת הרב –העשורים הראשונים לקיום המדינה 

ים החדשים נדרשו להתאים את עצמם לתרבות/זהות בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, העול

הישראלית המתחדשת, שסמלה המייצג הוא דמותו של הצבר. למעשה הייתה תפיסה זו המשכיות 

של הגישה שרווחה בקרב מנהיגי היישוב עוד בתקופה שקדמה להקמת המדינה. המטרה הייתה 

בתרבותו, בעיסוקיו  התאמת העולים החדשים, מכל הארצות, למודל היהודי החדש המבטא

ובהופעתו את המהפכה הציונית, שעמדה בניגוד לכל מה שהזכיר וסימל את היהודי בגולה. הכוונה 

הייתה לסלק את חוליי הגלות ולהניח יסודות לחברה יהודית חדשה ובריאה שתקום בארץ. נעשה 

בר, הודגשה רבות לטיפוח הזהות הלאומית. השיח בתרבות הישראלית הדגיש את מוטיב דמות הצ

תרבותית -גבורת הלוחמים והגשמת קיבוץ הגלויות במדינת ישראל. למול גישה זו, התפיסה הרב

שונה בתכליתה. יש בתפיסה זו ויתור על האידיאל של יצירת חברה חדשה ואחידה, מתוך הכרה 

תרבותית, הקבוצות השונות שומרות על -שחברת מהגרים בנויה מפסיפס של תרבויות. בגישה הרב

זהותן, על האתניות, המנהגים, האמונות והשפה שלהן, אך עם זאת מאוחדות בנאמנותן 

 .הלאומית

 
: תהליך זה מאפיין את התפתחותה של החברה המעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם

המערבית ואת החיים במדינת ישראל בעשורים האחרונים. תהליך כללי זה, של שינוי אידיאולוגי 

העמדת  –את מקומו בחברה/קהילה, התרחש במדינת ישראל ובעולם המערבי  בתפיסתו של הפרט

היחיד וצרכיו במרכז, החליפה את תחושת החברה המגויסת הנלחמת על עצם קיומה, 

 .ז)הקולקטיביזם (הציבור/קהילה במרכ והאינדיבידואליזם (היחיד במרכז) החליף את

 
בעשורים האחרונים, מאפשרת לעולה : התקשורת, אשר התפתחה מאוד תקשורת ההמונים

לשמור על קשריו התרבותיים עם ארץ מוצאו. במדינת ישראל המתפתחת יש מספר רב של מדיות 

 יל לאפשרות הנחלת התרבות המקומיתתקשורתיות המאפשרות לעלה לשמור על זהותו, במקב

 .הוותיקה בקרב ציבורים חדשים בחברה הקולטת



 

 

 
קבלי ההחלטות במדינת ישראל הבינו שגם אם ממשלת ישראל : מגורם פרגמטי – הפער הדורי

דורות בני העולים ייקלטו ויהפכו לחלק מהחברה  2-3לא תקדם מדיניות של כור היתוך, תוך 

והתרבות הישראלית. על כן אין טעם לשלם את מחיר מדיניות כור ההיתוך, כאשר בכל מקרה עם 

 .והזמן תהליך העיצוב התרבותי/חברתי יתממש מעצמ
תרבותיות מבטא סובלנות לקיומן של כמה תרבויות -המעבר מתפיסת כור ההיתוך לגישת הרב

ההסכמה על קיומו של  –במדינת ישראל, לצד קיומו של "דבק" המאחד בין הקבוצות השונות 

משטר דמוקרטי במדינה, וההכרה במוסדות השלטון שלה הממשלה, צה"ל, הכנסת ומערכת בתי 

 .המשפט
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השפעות תהליך הדה קולוניזציה: מאחר וכאמור יהודי ארצות האסלאם קשרו עצמם בשלטון 

 :הקולוניאלי, הרי שתהליך הדה קולוניזציה היה בעל השלכות על חיי היהודים במספר היבטים

 
אחד הביטויים של הדה קולוניזציה היה התרחקות מהתרבות המערבית שהביאו  – שינוי תרבותי

עמן המדינות הקולוניאליות. היהודים, אשר אמצו בדרך כלל תרבות זו, מצאו עצמם עתה בסביבה 

שפה, (תרבותית אחרת, התרבות הערבית שהשתלטה בהדרגה על הוויית החיים בארצות השונות 

 .)ןלבוש מנהגים, תרבות שלטו
 

היהודים זוהו כאמור כתומכי המשטר הקולוניאלי. התוצאה הייתה  - התגברות השנאה ליהודים

העמקת השנאה ליהודים והתגברות הפעילות נגדם. עם זאת חשוב לציין כי היו גם יהודים 

האמונה בזכות ההגדרה (שתמכו בתהליכי הדה קולוניזציה מסיבות אידיאולוגיות  (מעטים)

ומתוך הנחה שמדינות הלאום שתוקמנה תהיינה דמוקרטיות ותבטחנה את הקיום  )העצמית

היהודי בתוכן. כמו כן יש לציין כי המאבק לשחרור לאומי מיתן בשלבים מסוימים מגמות אנטי 

יהודיות, מתוך הנחה של התנועות הלאומיות כי פגיעה ביהודים עלולה לפגוע בתדמיתן ולעכב את 

ר השגת העצמאות הותר הרסן ותהליך הרחקת היהודים מהחברה השגת העצמאות. אך לאח

 .והפגיעה בהם הגיע לשפל חסר תקדים

 
: כפי שארע באירופה, כמאה שנים קודם לכן, התאפיין העולם הערבי לאחר התגברות הלאומיות

מלחמת העולם השנייה בהתגברות המגמות הלאומיות. מגמות אלה הדגישו את המשותף לכל בני 

 .חו את היהודים בארצות האסלאם כיסוד זר שאינו חלק מהלאום המתגבשהלאום וד
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 :מדינה מדגימה 
 :הדגמת הגורמים שהשפיעו על מצבם של היהודים בארץ אחת

 
אלף יהודים, עם פרוץ מלחמת העצמאות היחס ליהודים הורע מאוד, מצרים  75 -חיו כ  -במצרים 

ולכפר על הפסדה במלחמת העצמאות, וגם המאבקים הפנימיים רצתה להנהיג את העולם הערבי 

נעצרו יהודים רבים, נאסרו התארגנויות  -של המלוכניים נגד אנשי הצבא גרר יחס עוין ליהודים 

יהודים, רבים נשלחו למחנות מעצר, הוחרם רכוש  22והיו פיצוצים ברובע היהודי שבהם נהרגו 

המלך נאלצו לעזוב, היהודים נאלצו לתת כסף למלחמה  יהודי רב, ויהודים שגרו מסביב לארמון

ברחו  1949בישראל, רבים הושמו במחנות מעצר במצרים ונאסרה הפעילות הציונית, בסוף 

 .אלף יהודים 20לישראל כ 

 
 132נרצחו  1945במהלך מלחמת העולם האיטלקים התייחסו קשה ליהודים, בנובמבר  – בלוב

יהודים, השלטון הצבאי שהיה בלוב אחרי המלחמה היה חלש וקמו הרבה קבוצות כאשר כל אחת 

דורשת לקבל את העצמאות לטובתה, דבר שהיה על חשבון המאבק ביהודים, היה נסיון של 

היו מהומות בטריפולי  1948הציונית במקום מנסה לעזור, ביוני היהודים להתארגן, כשהתנועה 

 .יהודים, דבר שגרם לרבים לעלות לישראל 13ונהרגו 
 

  12שאלה 

 סעיף א'

. המלחמה פרצה במפתיע, 1973באוקטובר  6מלחמת יום כיפור פרצה ביום כיפור שחל ביום שבת, 

הגולן ושל המצרים בחצי האי סיני. עוצמה: של הסורים ברמת -, בשתי התקפות רבות14:00בשעה 

עשרה יממות, שהחלו בבלימה ישראלית, והמשיכו בהתקפות נגד -המלחמה נמשכה שמונה

ובעקבותיהם גם  –ישראליות שהעבירו את הלחימה אל עומק שטחי האויב, ואילצו את המצרים 

יום  לקבל הסדרי הפסקת אש חדשים. מדינת ישראל הופתעה עם פרוץ מלחמת –את הסורים 

 :הכיפורים מהסיבות הבאות

 
, היא זלזלה ביכולת הצבאית של ישראל הרגישה שהיא נמצאת בעמדת כוח מול מדינות ערב

מדינות ערב והעריכה כי צבאות אלה לא יוכלו לשקם את כוחם במשך זמן רב (האופוריה שלאחר 

 ).1967ניצחון 
 

 

 

 



 

 

 
בעקבות הניצחון המזהיר  (ה"קונספציה"): שאננות והערכה מוטעית של צעדי מצרים וסוריה

) והכיבושים האדירים שכבשה ישראל, הייתה נפוצה בהנהגה ובציבור 1967במלחמת ששת המים (

בישראל התחושה כי מדינת ישראל מחזיקה ביתרון צבאי ברור ביחס למדינות ערב. ה"קונספציה" 

, למסקנה שמצרים לא 1973נת היא התיאוריה שהובילה את אמ"ן (אגף המודיעין של צה"ל), בש

תפתח במלחמה נגד ישראל. הקונספציה הופרכה עם פרוץ המלחמה, תוך שהיא גורמת לתנאי 

פתיחה גרועים ביותר מבחינתו של צה"ל. לכל זאת נוספה תחושת האופוריה מניצחון ששת 

נוסף הימים, וההרגשה כי צבאות ערב לא יצליחו לשקם את עצמם ולא ינסו לצאת למאבק צבאי 

כנגד ישראל. לאור תפיסה שגויה זו של המציאות, היה ברור בקרב ההנהגה הצבאית כי הסיכויים 

למלחמה נמוכים. ישראל העריכה כי חיל האוויר החזק שלה יוכל להכריע את מדינות ערב 

לב) שהוקם לאורך תעלת סואץ, -במלחמות הבאות. ישראל הסתמכה על קו הביצורים (קו בר

ים יוכלו לעמוד בפני התקפה מצרית. תחושות אלו נוצלו על ידי מצרים וסוריה והניחה שהמעוז

 .לפתיחת מערכה כוללת נוספת כנגד ישראל

 
לב") שהתבסס על מעוזים שהוקמו על שפת תעלת -ההנחה והאמונה שקו הביצורים ("קו בר

או  . הנחה זו הובילה לשאננותסואץ בשילוב יחידות שריון, יעמוד בפני התקפה מצרית

  .להתעלמות מידיעות מודיעיניות שהזהירו מפני התקפה מתקרבת

  .המצרים הסוו את ההכנות שלהם למלחמה, ונקטו אמצעי הטעיה כדי להסתיר את כוונותיהם
 

 :השפעת ההפתעה על ישראל בשלב הראשון מיד לאחר פרוץ המלחמה
באוקטובר (יום הכיפורים) פתחו  6-צה"ל עוסק בבלימת צבאות מצרים וסוריה בשתי החזיתות: ב

הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה מתואמת מראש על כוחות צה"ל בדרום הארץ ובצפונה. 

בחזית הדרום (חצי האי סיני) הצליחו כוחות הצבא המצרי לחצות (לצלוח) את תעלת סואץ, 

רבית של התעלה שהייתה בשליטת ישראל ולכתר את עמדות הצבא לכבוש את הגדה המע

לב) לא -הישראלי על התעלה (המעוזים). הכוחות הישראליים שישבו במעוזים על קו ההגנה (קו בר

הצליחו להדוף את כוח התקיפה המצרי. הם נאלצו לסגת לאחור, וחלק מהעמדות נפלו לידי כוחות 

ישראלי. -ולן) תקפו הסורים לכל אורך הגבול הסוריהצבא המצריים. בחזית הצפון (רמת הג

למולם היו כוחות צה"ל במוצבים ממוגנים. בניגוד להתקפה המצרית שהתמקדה בכיבוש 

והשתלטות על כל מוצבי החזית, הסורים דילגו על המוצבים ופנו לעומק השטח הישראלי, למעט 

וחיל האוויר. מוצב זה נפל בידי  מוצב החרמון הישראלי, ששימש מוצב תצפית חשוב של המודיעין

 .כוח קומנדו סורי, שתקף את המקום במסוקים
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: האבדות הרבות במלחמה, ההפתעה וחוסר המוכנות יצרו תחושת שבר משבר בחברה הישראלית

שגרמה לאווירת ייאוש בחברה הישראלית. גל מחאה גדול התפרץ (הונהג על ידי חיילי מילואים 

מהמערכה) נגד ממשלת ישראל והעומדת בראשה גולדה מאיר, אשר נתפסו כאחראים שחזרו 

לתוצאות העגומות של המלחמה. בעקבות המחאה התפטרו ראש הממשלה גולדה מאיר 

 .וממשלתה, ומאיר עצמה פרשה מהחיים הפוליטיים. גם שר הביטחון משה דיין התפטר מתפקידו
 

בעקבות    1973בנובמבר-  21ממלכתית הוקמה ב: ועדת חקירה הקמת ועדת חקירה ממלכתית

תפקוד צה"ל בתחילת מלחמת יום כיפור. יו"ר הוועדה היה נשיא בית המשפט העליון ד"ר שמעון 

אגרנט. על חברי הוועדה הוטל להכין דו"ח על המידע שהיה זמין לפני המלחמה בקשר לתנועותיהן 

על ידי המוסדות הצבאיים והאזרחיים  ולכוונותיהן של מצרים וסוריה, על הערכת אותו מידע

 ,  5המוסמכים ועל מוכנותו של צה"ל למלחמה בכלל, ובמיוחד ביום שלפני פרוץ המלחמה

הוועדה חקרה נושאים אלו והמליצה על העברתם של ראש אמ"ן והרמטכ"ל    .1973באוקטובר

 ).מתפקידיהם (הוועדה לא מצאה אחריות לכשל בתפקוד הדרג המדיני

 
בז'נבה.  1975בספטמבר  4-: הסכם הביניים בין ישראל ומצרים נחתם בביניים עם מצריםהסכם 

. ההסכם 1974ההסכם החליף את הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים, שנחתם בינואר 

הושג לאחר מסע דילוגים של שר החוץ האמריקני, הנרי קיסינג'ר, בין שתי המדינות. ההסכם 

 דינות להמשך הפסקת האש ולפתרון הסכסוך בדרכי שלוםאשרר את מחויבות שתי המ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	סעיף ב' - מאבק על ההתיישבות ("מאבק צמוד"): באמצעות ההתיישבות, נאבק היישוב במדיניות ה"ספר הלבן" וחוק הקרקעות שנחקק בשנת 1940. ההתיישבות באה לקבוע עובדות בשטח, להרחיב את מעגל ההתיישבות, וע"י כך לקבוע את הגבולות העתידיים. ההתיישבות באה לתת מענה גם לשיקול...
	שתי פרשיות הקשורות בנושא ההתיישבות מאפיינות את התקופה:
	פרשת ביריה - ישוב של תנועת המזרחי, ע"י צפת שנוסד ב – 1945,  באחד החיפושים שערכו הבריטים בישובים, נמצא בביריה סליק של נשק. הבריטים הגיבו בתקיפות נגד היישוב, הרסו מבנים והובילו את המתיישבים לכלא עכו. תגובת היישוב – 14.3.46 עלו כ – 3000 צעירים לביריה להק...
	הקמת 11 הנקודות בנגב – בתגובה לתוכנית מוריסון גריידי, החליטה הסוכנות על הקמת 11 ישובים בנגב. הביצוע היה חשאי. הוחלט על לילה אחד שבו יועלו כל 11 הישובים להתיישבות. האחריות לביצוע הוטלה על ההגנה. ההגנה ארגנה את האנשים והציוד ובמוצאי יום כפור 46, עלו הת...

