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 היסטוריה 

  

 הוראות לנבחן

 

 .ה וחצי : שע משך הבחינה .א

 

 פרקים.  שני: בשאלון זה מבנה השאלון ומפתח הערכה .ב

 .שאלה אחת מכל פרק –  שאלות שתיעליך לענות על 

 מקור. שיש בה שאלה אחתלפחות חובה לבחור   לענות עליהן, שתבחרמן השאלות 

 נקודות  50    -(    50× 1)  -פרק ראשון    

 נקודות  50    -(    50× 1) -פרק שני         

 נקודות   100   -סה"כ                               

 מקור.  לבחור בשאלה שיש בה  אינם חייביםתלמידים שאושר להם מבחן מותאם  שים לב:

 

 :   אין. חומר עזר מותר בשימוש  .ג

 דקות לכל שאלה.  35  -:    כהמלצה לחלוקת זמן .ד

 

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
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    מכל פרק. אחתשאלה  –שאלות  שתיפרקים. עליך לענות על  שניבשאלון זה 

 מקור. שיש בה אחתחובה לבחור לפחות שאלה  תבחר לענות עליהן,מן השאלות ש

 
 ושואה  השנייהמלחמת העולם  נאציזם, אנטישמיות,, טוטליטריות

 )נקודות    ( 50פרק ראשון

 נקודות(  50) 1-3ת  מהשאלו אחת על ענה

 יהודי פולין תחת המשטר הנאצי   –מקור  .1

 יודנראט. – לפניך קטע מתוך ספרו של ישעיהו טרונק 

"באף אחד מן הגטאות לא ניתן היה להתקיים מן המנות המוקצבות. לא זו בלבד שהמנות  

הנורמאליות היו זעומות ביותר, אלא שרבו הגטאות שבמשך תקופות ארוכות לא קיבלו כלל  

בלבד מכמות הקלוריות   10%, סיפקו לגטו וארשה  1941מזון]...[ בתקופת ינואר עד אוגוסט 

בגטו לודז' הסתכמו מנות המזון שחולקו לעובדים בתקופות   ההכרחית לקיומו של אדם.

  –מהדרישה המינמלית לקלוריות, והמנות שחולקו לאוכלוסייה הלא עובדת  65%-שונות ב

                  קלוריות ליום]...[". 750מכמות זו. בגטו קובנה קיבל כל יהודי קיצבה של  58%עד  46% -ב

 (. 107' , עמ1979)טרונק, י', יודנראט, 

הסבר כיצד פעלו היודנראטים בגטאות על מנת להתמודד עם הבעיה המתוארת בקטע.   .א

 נקודות(  30)

 תשובה 

באף אחד מן הגטאות לא ניתן היה להתקיים מן "הבעיה המתוארת בקטע היא בעיית הרעב "

הגטאות  המנות המוקצבות. לא זו בלבד שהמנות הנורמאליות היו זעומות ביותר, אלא שרבו 

 ".  שבמשך תקופות ארוכות לא קיבלו כלל מזון

  10% -השלטון הגרמני לא אפשר אספקה ראויה של מזון לגטאות. הקצבת המזון הגרמנית הייתה כ

ממה שזקוק אדם בכדי לשרוד. איכות המזון אשר סופק לגטו הייתה ירודה. מחיר המוצרים עלה  

צמן לרכוש מזון, מה שהוביל למקרי קבצנות  באופן מתמיד ומשפחות עניות לא יכלו להרשות לע

רבים. עם התארכות משך השהייה בגטו אזל מעט הכסף שרוב תושבי הגטו החזיקו ברשותם. מוות 

 ברעב הפך לתופעה יומיומית. 

  .אספקת מזון וחלוקתו בתחנות חלוקהשמונה ע"י הגרמנים לנהל את הגטו, פעל ל –היודנראט  

שסיפקו הגרמנים, נאלצו היודנראט למצוא דרכים להשגת מזון   בנוסף לאחריות על חלוקת האוכל

נוסף כמו: רכישת מצרכים בשוק השחור תמורת מוצרים שיוצרו בגטו, פתיחת מאפיות לחם  

חשאיות, הקמת גינות לגידול ירקות, הפעלת מטבחים עממיים והקמת מסגרות שונות לעזרה  

 הדדית כדי להקל על המצוקה. 

 

 

 

 



 
 

ציין תפקידים נוספים שהוטלו על היודנראטים בגטאות והסבר כיצד פעלו למימוש   .ב

 נקודות(  20) שניים מן התפקידים אותם ציינת.

 תשובה 

עריכת מפקד, מציאת מקומות דיור, העברת הרכוש  –הנאצים הטילו על היודנראט מגוון תפקידים  

ומענה כללי לכל צורכי היהודים   הקצאת עובדי כפייה למחנות עבודההיהודי, סימון היהודים ו

 בגטו. 

  . - במגוון דרכים מכסות למחנות עבודה הקצאת עובדי הכפייה והב  פעל למימוש תפקידוהיודנראט 

ניתן להבחין במקרים של סירוב למלא פקודה. למשל יוסף פרנס )יו"ר היודנראט בגטו לבוב(, סרב 

לספק אנשים למחנה עבודה ולכן נרצח על ידי הגרמנים. היו יודנראט שראו במילוי דרישות  

הגרמנים דרך להקטין את הפגיעות, למנוע הפעלת עונשים קולקטיביים ולהביא אותם להבין  

כוח עבודה חיוני. למשל, רומקובסקי, יו"ר היודנראט בגטו לודז', שטען שאם   שהיהודים הם

היהודים יהיו עבדים של הגרמנים, הגרמנים לא יפגעו בהם. מדיניות זו של "הצלה באמצעות  

 עבודה" פעלה כל זמן שהגרמנים נדרשו לכוח העבודה היהודי. 

עשה מאמץ גדול לשלב באופן הטוב היודנראט פעל למימוש תפקידו במציאת מקומות דיור בכך ש 

 ביותר את החולקים דיור משותף וצפוף.  

 

 וביסוס שלטונם בגרמניה הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון  .2

קיימת טענה כי תבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה עוררה תסכול רב בקרב   .א

והצג   זוגרמנים רבים והייתה אחד הגורמים לעליית הנאצים לשלטון, הסבר טענה 

 נקודות(    25גורם נוסף לעליית הנאצים לשלטון. )

 תשובה 

וכניעה, "הדור  הפסד   –תסכול בקרב הגרמנים נוצר הן מתוצאות מלחמת העולם הראשונה 

 . שנחתם עם סיומה האבוד", המשבר הכלכלי והן מחוזה וורסאי המשפיל והבעייתי 

עם סיום המלחמה הצליחו מדינות ההסכמה להדוף ולהכניע את הגרמנים. גרמניה חוותה עם תום 

המלחמה משבר כלכלי חריף אתו התקשתה הממשלה הרפובליקנית הצעירה להתמודד. רבים  

 יתה היו פצועים ונזקקו לסיעוד, ורבים מהם חשו חוסר השלמה עם הכניעה. מהלוחמים ששבו הב 

חוזה ורסאי החליש את גרמניה מבחינה טריטוריאלית, צבאית וכלכלית. הכבוד הלאומי של  

גרמניה נפגע והעם הגרמני חש מושפל. המדינות המנצחות לא שיתפו את גרמניה בחוזה המתגבש. 

  –ון, תחת איומן של מדינות ההסכמה, שבמידה ולא תחתום  גרמניה חתמה על החוזה בחוסר רצ

 יופעלו עליה סנקציות )הגבלות(. 

 כיצד תוצאות מלחמת העולם הראשונה סייעו למפלגה הנאצית לעלות לשלטון:

הפגיעה הקשה של החוזה  – הנאצים השתמשו בתוצאות המלחמה על מנת לחזק את מעמדם   (1

פגיעה בכבוד הלאומי ובכלכלה, והעובדה   –  בהיבטים רבים של המדינה והחברה הגרמנית

שימשה את הנאצים להציג   –שהחותמים על החוזה היו נציגי הממשלה הדמוקרטית הצעירה  

 הבטחות מרחיקות לכת לתיקון המצב.  



 
 

הם הפנו אצבע מאשימה לממשלה הגרמנית שחתמה על חוזה וורסאי וטענו כי הוא תוצר של   (2

שהייתה זו ממשלה חדשה, של מפלגת שמאל שעלתה לשלטון רק  חולשה ובוגדנות. העובדה 

שייצגה תפיסת שלטון דמוקרטית אליה לא היו רגילים אזרחי  , כמה חודשים קודם לכן

גרמניה, אפשרה לנאצים לקשור את צורת השלטון החדשה לסעיפי החוזה המשפילים שנכפו  

האשמת חברי הממשלה   –על גרמניה. כך נוצר המיתוס של "תקיעת סכין בגב האומה"  

 השמאלניים, ובתוכם גם יהודים, בהפסד במלחמה ובהשפלת המדינה.  

ובתסכול של החברה    הנאצים השתמשו במצוקה הקשה שנוצרה בגרמניה כתוצאה מהמלחמה (3

הפגיעה הלאומית הקשה, האבטלה, המשבר הכלכלי שרק החמיר לאור הצורך    –  הגרמנית

כל אלה שמשו את הנאצים   –לו זכה הממשל החדש   לשלם פיצויים למנצחות, חוסר יציבות 

יש להחזיר את המדינה לצורת שלטון ימנית עם מנהיג אחד חזק   –כחיזוק למסר שהובילו  

 ומתאים על מנת להחזיר את גרמניה לתפארתה. 

 – באמצעות החזרת השלטון לידיים "הנכונות", המפלגה הנאצית הבטיחה לתקן את המצב   (4

 . ול כל היבטילבטל את חוזה וורסאי ע  (א

 לשקם את הכלכלה.  (ב

 להחזיר את הכבוד והגאווה הלאומיים.  (ג

 הוא הפחד מהקומוניזם.  גורם נוסף לעליית הנאצים לשלטון 

 מתייחס לשני ערכים מרכזיים:  האידיאולוגיה הקומוניסטית

 שוויון כלכלי בין כל בני האדם.   (1

 של בני מעמד הפועלים, בלי קשר ללאום אליו הם משתייכים.  עולמיתמהפכה  (2

ניסיון    –עם סיום מלחמת העולם הראשונה עברה רוסיה מהפכה אלימה והפכה לברית המועצות  

להשליט את המשטר הקומוניסטי על מיליוני אזרחי האימפריה הרוסית. דרך אכיפת המשטר על  

קפדני על כל אזרח ואזרח. מצבה של ברית  ההמונים הייתה באמצעות אלימות גדולה ופיקוח 

מיליונים רעבו ללחם וסבלו מידו של    –המועצות בשנים שלאחר המהפכה היה קשה ממגוון סיבות  

 המשטר. 

 ומאופן אכיפתו כשיטה. קומוניזם  ה פחד היסטרי מ ובארה"ב התפתחבכל רחבי אירופה 

וחד כיון שהמפלגות  היה גדול במי  פחד מהקומוניזםבגרמניה ה -  הקומוניזם בגרמניה

היה ניסיון   ,. בראשית ימי הרפובליקהבעלות עוצמה רבההקומוניסטיות והסוציאליסטיות היו 

מהקומוניזם בקרב הציבור הגרמני.   הפחד את  הגביר שאמנם נכשל, אך  מהפכה קומוניסטי 

 בעלי ההוןעקרונות אלו יצרו למפלגה הקומוניסטית בגרמניה שני אויבים בעלי עוצמה רבה:  

ומרבית מעמד הביניים )שהיו בעלי זיקה לאומית  ואנשי הצבא  )שחששו לוותר על כוחם הכלכלי( 

 גבוהה(.  

המפלגה שהיוותה אלטרנטיבה מושלמת והפוכה לגמרי מהמפלגה הקומוניסטית הייתה המפלגה  

 הנאצית: 

 (. המפלגה הנאצית לא מאמינה בשוויון בין בני אדם )תורת הגזע מדברת על היררכיה ברורה (1

המפלגה הנאצית מעמידה את הלאום הגרמני מעל הכל, ודוגלת במלחמה כדרך להשיג את   (2

 מטרותיה. 



 
 

כך זכתה המפלגה הנאצית בתמיכתם של שתי הקבוצות החזקות בחברה: אנשי ההון והצבא, וכן  

 של יתר בני הלאום הגרמני שראו בה כמפלגה שתושיע אותם ממהפכה קומוניסטית.  

הקומוניסטים והיהודים לכדי קבוצה אחת שמנסה לבצע הפיכה בגרמניה  הנאצים גם קישרו את  

מבפנים. גם הקומוניסטים וגם היהודים, נחשבים בעיני הנאצים כמי ש"תקעו סכין בגב האומה",  

 ולכן אחראים להפסד של גרמניה במלחמת העולם הראשונה ולהמשך קשייה ומצוקתה מאז.  

הנאצים נעזרו בפחד הגדול    – אצית לעלות לשלטון כיצד הפחד מהקומוניזם סייע למפלגה הנ

מהשתלטות הקומוניזם על אירופה, והחמירו אותו ע"י קשירתו למציאות בגרמניה והאשמת  

התומכים בו בקשיים הרבים של גרמניה. קישור בין היהודים לקומוניזם חיזק את מעמד המפלגה 

 כלוחמת להגנה על גרמניה מכל הרעות המקשות עליה.  

 

, והסבר  1935-1933צעדים שנקט המשטר הנאצי לבניית משטרו בין השנים  שניהצג  .ב

 נקודות(  25אחד מהצעדים האלה לביסוס המשטר הנאצי. ) כלכיצד סייע 

 תשובה 

מתחום החקיקה היה חוק    1935-1933צעד אחד שנקט המשטר הנאצי לבניית משטרו בין השנים  

 ההסמכה. 

עניק לממשלה )ובפועל להיטלר( את הסמכות לחוקק חוקים  החוק ה :(1933)מרץ  חוק ההסמכה 

  4ללא אישור הרייכסטאג ובניגוד לחוקה. מדובר כביכול בסמכויות חירום שינתנו לממשלה למשך  

שנים עד שהשלטון יתייצב. היטלר העביר את החוק לאחר שלא קיבל רוב מספיק כדי להקים  

הוא חיפש דרך  וקואליציה עם מפלגות הימין האחרות   ליצורהצורך לו מנמאס ממשלה לבדו. 

"החוק לביטול מצוקת העם  )חוק ההסכמה נקרא גם  חוקית להשיג סמכויות שלטון מוחלטות. 

 .  ("והמדינה

 כיצד הצליח החוק לעבור ברייכסטאג?  

 .  על חברי הפרלמנט  אס.אה-לחצים ואיומים של ה ופעלו ה (א

, כך שלא יכלו לבטא את  היו במעצר וחבריה כברהייתה מחוץ לחוק   תהקומוניסטיהמפלגה   (ב

 התנגדותם.  

כמו כן הן   .המשטר לתקופה מוגבלת יצב אתיסייע לי באמת  החוקכי סברו חלק מהמפלגות  (ג

 התייעצות עם הנשיא.  שהחוק ימומש רק ב האמינו 

 כיצד עזר החוק לבסס את המשטר הנאצי 

 )אין סמכות לרשות המחוקקת(.   ל עיקרון הפרדת הרשויותוביט  החוק אפשר את (א

 ויימאר.  של רפובליקת   הליברליתה  חוקהביטול  החוק אפשר את  (ב

 )הפיהרר פרנציפ(.   עיקרון המנהיגאת ש  ומימ -ה  החוק הציב את הפיהרר מעל החוק (ג

 החוק שימש בסיס חוקי להמשך חקיקה דומה.  (ד

  - היהמתחום הפעלת טרור   1935-1933שנקט המשטר הנאצי לבניית משטרו בין השנים  נוסףצעד 

 הקמת מחנות ריכוז לאסירים פוליטיים. 

באמצעות צווי החירום והמשך החקיקה ביצעו הנאצים מעצרים של מתנגדי המשטר. לטובת  

חנך את  ל"הטיפול בהם הוקמו שורה של מחנות ריכוז. המטרה המוצהרות של המחנות הייתה  



 
 

מחנות הריכוז  הפכו ,  .  בשלב מאוחר יותר(.S.Sאס.אס )ידי ה-נשלטו עלוהם   מחדש" האסיר

.  והורעבעונו, הושפלו ו בפרך,   והועבד  האסירים במחנותליהודים. גם למחנות מאסר המוניים  

   רבים נוספים.הוקמו מחנות היה מחנה הריכוז הראשון ואחריו  דכאו 

ענישת מתנגדי המשטר בחומרה והרחקתם    –כיצד עזרה הפעולה לבסס את המשטר הנאצי  

אין   –מהחברה הכללית סימנו באופן ברור את העתיד לבוא. יחס השלטון למתנגדיו הלך והובהר  

להם מקום במדינה. זה סייע באופן משמעותי להפחתת ההתנגדות ככלל, ובפרט את ההתנגדות  

 הגלויה.

 

 ים נגד היהודים מדיניות הנאצ .3

, ו"ליל הבדולח" נובמבר  1935, "חוקי נירנברג" ספטמבר 1933"יום החרם" אפריל  .א

-1933היו הבולטים מבין הצעדים שנקטו הנאצים כנגד היהודים בין השנים  1938

  כל מבין הצעדים האלה. הסבר מה רצו הנאצים להשיג באמצעות  שניים. תאר 9391

 ת( נקודו 25אחד מהצעדים שהצגת. )

 תשובה 

 -   (1933באפריל   1)יום החרם הכלכלי 

 כלכלי נגד היהודים. החרם כלל:  הוטל  חרם  ,בהוראת המפלגה הנאצית

 . רופאים ועו"ד יהודייםכמו גם על  חרם על חנויות וסחורות של יהודים,  (א

 על ידי שימוש בכרוזים.   סימון חנויות יהודיות (ב

 , ותיעוד הקונים בחנויות היהודיות.  עלבונותיהודיים והטחת  חנויות  הכאת בעלי  (ג

 נזק לסחורות ומתקנים יהודיים.   (ד

הוצבו בפתחי חנויות שהיו בבעלות יהודית וקראו לציבור להימנע מקנייה אצל    םנאצישל משמרות 

החרם תוכנן להמשך זמן ארוך אך    חלונות ראווה שבבעלות יהודית נמרחו בסיסמאות.  יהודים.

 ום אחד בלבד. לבסוף נכשל ונמשך י

 ארצי הראשון בגרמניה הנאצית. -יהודי המאורגן והכלל-מבצע האנטיההחרם היה 

נועד לדחוק את היהודים מהכלכלה הגרמנית, ובנוסף לבדוק את התגובה של הגרמנים  יום החרם  

 .ושל מדינות העולם

   –  (1935חוקי נירנברג )ספטמבר  

גדירו  בין יהודים לגרמנים. הנאצים החוקית הפרדה לפעול להנאצים   והחליט  1935בשנת 

 ומה היחסים המותרים ביניהם.  מיהו יהודי באמצעות שני חוקים ותקנה, מיהו גרמני, 

לעזוב להתרחק מהחברה הגרמנית וולגרום להם  לשלול מהיהודים את זכויותיהם מטרת החוקים:

 ה.  את גרמני 

   :)מיהו גרמני( "חוק אזרחות הרייך"

 זכאים לאזרחות גרמנית. ארי טהור חוק קבע שרק בעלי דם גרמני ה

   :)היחסים בין גרמני ויהודי(  הגרמני והכבוד הגרמני"  ם"החוק להגנת הד

 . איסור נישואים בין גרמנים לבין יהודים •

 . שואים מעורבים שנערכו בגרמניה או מחוצה להיביטול נ  •



 
 

 . איסור קיום יחסי מין בין גרמנים לבין יהודים •

   . 45מתחת לגיל על יהודים להעסיק גרמניות אריות יסור א •

 איסור ליהודי להניף את דגל הרייך.  •

 (: 1935)נובמבר  תקנה ראשונה לחוק אזרחות הרייך

. לכן  מי נחשב יהודילאחר שחוקקו את שני החוקים בספטמבר, הסתבר כי חסרה הגדרה הקובעת 

 הוא: צורפה תקנה לחוק האזרחות, הקובעת כי יהודי  

  .לפי גזעם שלמים מי שלפחות שלושה מסביו יהודים  •

נשוי   (1ששניים מסביו יהודים והוא מקיים את אחד משני התנאים הבאים: )  מי •

 (  משתייך לקהילה היהודית. 2יה; )יליהודי/יהוד 

 מעות חוקי נירנברג מש

 במסגרת החוק.  יישום תורת הגזע (א

על סמך חוקי נירנברג נחקקו  )  להמשך חקיקה גזענית נגד יהודים בסיס משפטייצירת   (ב

: נאסר על היהודים להיכנס למועדונים, לבקר בברכות  חדשיםהפרדה  חוקיבהמשך  

ליהודים הוקצו ספסלים מיוחדים בגנים ציבוריים. הנאצים רצו  בבתי חולים, שחיה, 

 .(להרגיל את הגרמנים לחשוב שהיהודים אינם בני אדם

 היהודיות.  ולא רק לשכבות האינטלקטואליות  לכל יהודי גרמניה  ותהתייחס  (ג

שלילת זכות הצבעה והגנה משפטית. )בנוסף לזכות לעבוד במשרות ציבוריות שנשללה   (ד

. הם נדחקו  חסרי הגנה משפטית ,תושבים זרים נחשבו היהודים מעתה קודם לכן(.  

 להסתגר במסגרת הקהילה היהודית בלבד. 

 

הנאצים לפולין הם נקטו צעדים קשים במיוחד נגד היהודים    הסבר מדוע עם פלישת .ב

שחיו בה. הצג דוגמה לצעדים שנקטו הנאצים נגד יהודי פולין בשניים מן התחומים  

הבאים: תחום הכלכלה, תחום הביטחון האישי )השלטת טרור( ותחום התרבות והדת  

 נקודות(   25)שתי דוגמאות(.  –)סך הכל 

  

 תשובה 

במעשי התעללות כלפי היהודים: חטיפה לעבודות כפייה,   הם החלופולין  ל הנאציםעם פלישת 

מעשי אונס ושוד, גזירת זקנים ופאות, שריפת בתי כנסת ואף מעשי רצח. במעשים אלה היו  

שותפים לא רק אנשי הס.ס. אלא גם חיילי הצבא. בשלב זה לא הייתה לגרמנים מדיניות מסודרת  

יש רק את החינוך ושטיפת המוח האידיאולוגית שעברו הגרמנים בשש   -וברורה לטיפול ביהודים  

השנים האחרונות. בפולין נפגשו החיילים הגרמנים לראשונה בכמות גדולה של יהודים המתאימים 

לסטריאוטיפ היהודי: לבוש מסורתי, זקן ופאות. יהודים אלו תאמו את דמות היהודי בתעמולה  

 ט על גרמניה", ולכן קל היה להם לפגוע בו. האנטישמית, "הטפיל שמאיים להשתל

- שלושה שבועות לאחר הפלישה לפולין, החלו הגרמנים להסדיר את מעמד היהודים בשטח הגנרל 

 גוברנמן בעזרת תקנות וצווים. 



 
 

החרמת בתי עסק, מפעלים  דוגמה לצעד שנקטו הנאצים נגד יהודי פולין מהתחום הכלכלי הוא 

צים פעלו לחיסול השפעת היהודים על הכלכלה הפולנית ולפגיעה הנא ודירות של יהודים אמידים.

 בחוסן הכלכלי של היהודים. לשם כך הפעילו אריזציה על כל העסקים היהודים. 

  דוגמה נוספת לצעד שנקטו הנאצים נגד יהודי פולין מתחום התרבות והדת היא  איסור על 

מורל ובחוסן הנפשי של הקהילה  המטרה הייתה לפגוע ב   תפילה בציבור.ועל  התאספות ציבורית  

 היהודית. 

 

 נקודות(  50)ק שני פר

 נקודות(  50) 4-6  מהשאלות אחת על ענה

 ועידת ואנזה ו'הפתרון הסופי'  תחילת השמדת יהודי אירופה  -מקור  .4

"בהשפעת הנאצים נהפכו יהודי פולין במהירות לשם נרדף למחלות, צפיפות, סחר בשוק  

היו מיליוני   1941והפתרון להן היה גירוש המוני. בשלב הבא, בשנת  - האפור, זוהמה ורעב

היהודים בתחומי ברית המועצות למילה נרדפת לבולשביזם. בזמן המלחמה בברית המועצות, 

 התרחש המעבר החד מהיעלמות מזדמנת של יהודים לרצח המוני ומהיר.

  –לחה של צבא גרמניה מדיניות הגזע הנאצית הייתה רדיקלית יותר בד בבד עם שיאי ההצ

אופוריית הניצחון עודד את היטלר וחיזקה את גאוותו, והוא העז להקצין את מדיניותו עוד ועוד.  

עם התחזקות "מלחמת ההשמדה" בברית המועצות והתחזקות השאיפה לכבוש את אירופה  

ל  התרחשו האירועים במהירות. החזון ש 1941כולה נפלו גם המחיצות האחרונות. באוקטובר 

"הפתרון הסופי" התגבש במוחם של המנהיגים הנאצים והחל לקרום עור וגידים. בעיצומו של  

רצח המוני של מיליוני יהודים ושל לא יהודים בברית המועצות, לא נחרדו עוד אזרחים גרמנים  

 :)מתוךמן השורה מהרעיון של החלת "הפתרון הסופי" של היטלר גם על יהודי אירופה כולה."

 (1942 מרס 1939- ספטמבר--היהודים  כלפי הנאצית מדיניות התפתחותה :הסופי הפתרון אל הדרך ,בראונינג 'כריסטופר

השמדת   תחילת לבין המועצות לברית הפלישה בין הקשר המקור, את קטע פי-הסבר, על  .א

 נקודות(  25)   אירופה.  יהודי  לכלל ההשמדה והרחבת היהודים

 תשובה 

הקשר בין הפלישה לברית המועצות לבין תחילת השמדת היהודים נובע מזהויים  על פי קטע המקור, 

היו מיליוני היהודים בתחומי ברית המועצות למילה נרדפת לבולשביזם.  1941בשנת כבולשביקים. "

בזמן המלחמה בברית המועצות, התרחש המעבר החד מהיעלמות מזדמנת של יהודים לרצח המוני  

 " .ומהיר

המלחמה נגד ברה"מ לא הייתה מלחמה שגרתית בעלת יעדים צבאיים, כלכליים ופוליטיים בלבד.  

  - מדובר במלחמה אידיאולוגית שהנאצים פתחו בה כדי לסלק מן העולם את האויב המרכזי בעיניהם 

הבולשביזם היהודי. מנקודת מבטם של הנאצים, המשטר הרוסי נוהל על ידי יהודים, והיווה חלק  

מהממשל היהודי העולמי. על פי האידיאולוגיה הנאצית, בולשביזם ויהדות נחשבים לפנים שונים של  

 אותה רעה. מכאן שהמלחמה נגד ברה"מ, הייתה מכוונת בסופו של דבר נגד היהודים. 

 

 

 



 
 

 

 

 

  בתהליך  הועידה של  חלקה הסבר מהה". ואנז  ועידת"שני נושאים שנידונו בהצג את  .ב

 נקודות(  25)    הסופי". פתרון "ל  שהוביל

 תשובה 

שני נושאים שנידונו בוועידת ואנזה היו סקירת המדיניות הנאצית עד כה והסבר האופן בו ינוהל  

 הפתרון הסופי. 

הובהר כי מדיניות זו אינה    - 1941המדיניות הנאצית בשאלת היהודים עד לשלהי שנת  בנושא 

 רלוונטית יותר. מעתה המדיניות היא "פינוי היהודים למזרח". 

שליחת היהודים ברכבות מכל   - הסבר של דרכי הביצוע לפתרון החדש לשאלה היהודית הוצג  

הארצות מזרחה, שם ינוצל כוח העבודה שלהם. הנחיות כיצד יש לטפל ביהודים שיישארו בחיים. 

ועידה הוצג תהליך ההשמדה בתאי גזים שיוקמו במחנות ייעודיים לכך. היידריך  בפני משתתפי ה

נמנע מלהשתמש במושג "השמדה" ודיבר על "היהודים יטופלו בהתאם", "פינוי למזרח", "הפתרון 

 הסופי". לנוכחים, כפי שהעיד אייכמן במשפטו בירושלים, היה ברור שמדובר בהשמדה. 

תיאום עמדות בדבר הפתרון   :מטרתהלפתרון הסופי נובע מתוך  חלקה של הועידה בתהליך שהוביל

כבר לפניה.   היא נועדה לקדם את יישום הפתרון הסופי עליו הוחלט הסופי של שאלת היהודים.

מחנות ההשמדה החלו להיבנות לפני קיומה של הוועידה והיא הייתה השלב בו התוכנית נחשפה  

 חד משמעי.לכל השותפים וחשיבותה הובהרה להם באופן 

  

 גילויי ההתנגדות לנאצים .5

.  הגטומארגני המרד בגטאות התלבטו אם לצאת למרד בלי תמיכה מלאה של תושבי  .א

הסבר את השיקולים שהשפיעו על התלבטות זו. הצג התלבטות אחת נוספת של  

 נקודות(  25)   מארגני המרד בגטאות.

 תשובה 

השיקולים שהשפיעו על התלבטות מארגני המרד בגטאות, לגבי יציאה למרד בלי תמיכה מלאה של 

תושבי הגטו היו מחד חשש לגרור את הקהילה לענישה וחיסול מוקדם מהצפוי, בעוד הם בוחרים 

להמשיך המציאות הקיימת ונאחזים באמונה כי אולי יצליחו לשרוד, ומאידך רצונם להשיג את  

לבחור את הדרך בה ימותו, בכבוד יהודי ראוי, לנקום בנאצים ולהשאיר  –ל הנאצים מטרותיהם מו

 אחריהם מורשת היסטורית ראויה. 

: תוצאות המרד היו  קביעת העיתוי למרדהתלבטות נוספת של מארגני המרד בגטאות הייתה 

מות הלוחמים וחיסול הגטו כעונש. טעות בחישוב העיתוי, תביא לחיסולו המיידי  –ידועות מראש  

 של הגטו בשלב מוקדם יותר מזה המתוכנן.  

הלוחמים היהודים החליטו שלא לפתוח בפעולה מזוינת בגטו, כל זמן שהגרמנים לא פתחו בחיסול  

התבצעו בשלבים, ופעולות הנאצים נשמרו בסוד, קשה היה    סופי של הגטו. אך מאחר והגירושים

לדעת אם פעולת הגרמנים היא אכן סופית. הדבר היקשה מאד על יכולת ההחלטה של הלוחמים  

 מהו העיתוי הנכון למרד.  



 
 

 

הסבר את הגורמים להצטרפות לוחמים יהודים לצבאות בעלות הברית במלחמת   .ב

בצבאות בעלות הברית והסבר כיצד   אחד  דוגמא ללוחם יהודי  העולם השנייה, הבא

 נקודות(  25) סיפורו מבטא את אחד מהגורמים שהסברת.

 תשובה 

 הגורמים להצטרפות לוחמים יהודים לצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה היו: 

: יהודים במדינות בעלות הברית, שאפו להוכיח בהצטרפותם  הרצון להוכיח נאמנות למולדת .א

נאמנותם לארצם. יהודים אלו רצו להוכיח שבניגוד לטענות האנטישמיות על  ללחימה את  

היותו של היהודי "פחדן", "תכסיסן", שינסה להשתמט מגיוס לצבא, ההפך הוא הנכון:  

, כי זהו מאבק אליו יצאה  היהודים לוקחים חלק מלא ואמיתי במאבק נגד הצורר הנאצי

 . המדינה שלהם

, הלכו והצטברו ידיעות על מעשי הזוועה של הנאצים  1943-1942בשנים : הרצון לנקום בנאצים .ב

ביהודי אירופה. יהודים רבים הצטרפו לצבאות בעלות הברית במטרה לנקום בנאצים על  

 הטבח שהם מבצעים בבני עמם. 

: יהודים שהצטרפו לצבאות בעלות הברית, קיוו שהגעתם  הרצון לסייע ליהודי אירופה .ג

אחד המניעים  למשל  את שרידי היהודים שנותרו ביבשת. זהו    לאירופה תסייע להציל

לסייע למודיעין הבריטי )חנה  מהיישוב בא"י  המרכזיים להחלטתם של הצנחנים היהודיים 

 ( אחריםסנש, חביבה רייק, אנצו סירני ו

   -דוגמה ללוחמת יהודיים שהצטרפה לצבא הבריטי היא חביבה רייך  

 הצטרפה לתנועת "השומר הצעיר".    15רת אמצעים. בגיל בהונגריה למשפחה חס 1914-נולדה ב 

עם תחילת מלחמת העולם השנייה,  עלתה לישראל והצטרפה לקיבוץ בעמק חפר. התגייסה  

 לפלמ"ח,  שם הצטיינה באימוני השדה ובמסעות הפלוגה.

האויב החליטה להיענות לקריאה מנהיגי היישוב להתנדב לצבא הבריטי. היא הוצנחה מעבר לקווי 

הגרמני, כדי להבריח טייסים ושבויים של בעלות הברית שנלכדו. מניעיה היו לחזור לאזור הולדתה  

 ולסייע שם ליהודים בפעולה נגד הנאצים. 

היא צנחה בסלובקיה, אזור הולדתה. בנוסף לפעולתה למען הצבא הבריטי,  סייעה ביחד עם עוד  

ר על ידי בעלות הברית. חביבה ושותפיה  צנחנים יהודים, ליהודים שהתגוררו בשטח המשוחר

לקבוצת "צנחני היישוב" )הצנחנים היהודים שפעלו במסגרת הצבא הבריטי(, יצרו קשר עם חברי  

 תנועות נוער יהודיות שלחמו בקרב הפרטיזנים. 

כבשו הגרמנים את האזור בו שהו חביבה והצנחנים היהודים. לאחר ארבעה ימי   1944באוקטובר  

 אס.אס. חביבה נשבתה ונלקחה למאסר. - על ידי ה בריחה, נתפסו 

היא הוצאה להורג יחד עם צנחן נוסף ועוד כמאתיים יהודים. גופתה נתמנה   1944בנובמבר   20-ב

 בקבר אחים.  

 הובאה למנוחת עולמים בחלקת הצנחנים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל.  1952-ב

 חביבה ובית הספר גבעת חביבה. על שמה נקראים רחובות בערי ישראל, וכן קיבוץ להבות  



 
 

במקום בו   –תרומתה של חביבה רייק היא תרומתו של היחיד במלחמה בה השתתפו מיליונים  

- שהתה היא נלחמה ופגעה באויב הנאצי, סייעה לשבויים בריטים וליהודים, ולהתארגנות אנטי

 גרמנית. 

 היחס של האוכלוסייה המקומית אל היהודים בארצות הכיבוש הנאצי  .6

ה המקומית כלפי היהודים בארצות הכיבוש  י הצג את שלושת דפוסי יחס האוכלוסי .א

בזמן ה"פיתרון הסופי". הסבר מהם הגורמים המשפיעים על בחירת האוכלוסייה  

 נקודות(.  25בשניים מדפוסי היחס שהצגת . )

 תשובה 

שיתוף   – היהודים במדינות הכבושות נמצא שלושה דפוסי יחס של האוכלוסייה המקומית כלפי 

 פעולה עם הנאצים, הסכמה שבשתיקה עם פעולות הנאצים, או הצלת יהודים. 

 שיתוף פעולה עם הנאצים 

שיתוף הפעולה עם הנאצים בא לידי ביטוי בהסגרה והלשנה על יהודים, השתתפות בביזה ובגזל,  

 פגיעה גופנית ואף השתתפות אקטיבית ברצח היהודים. 

ה היו בדרך כלל: מסורת אנטישמיות קודמת, הסכמה עם  המניעים של משתפי הפעול

האידיאולוגיה הנאצית, זיהוי היהודים עם המשטר הקומוניסטי השנוא, פחד גדול מהנאצים  

והמחשבה שעל ידי שיתוף פעולה יוכלו לשרוד את המלחמה בצורה טובה יותר. כמו כן, כסף  

 ים. וטובות הנאה היו מניע נוסף לקחת חלק בפעילות של הנאצ

 "הרוב הדומם"  )ה"עומדים מן הצד"(   -הסכמה שבשתיקה  

היו אלו שלא עשו דבר לסייע ליהודים למרות שידעו מה מתרחש בגטאות, מחנות העבודה ומחנות 

ההשמדה. לעיתים היו אלו אנשים שחיו ממש מחוץ לגדרות ויכלו לראות ולהריח את עשן  

 המשרפות המיתמר, ועם זאת לא נקפו אצבע. 

ים של השותקים היה בדרך כלל: אנטישמיות שהביאה לאדישות כלפי גורל היהודים, ואולי המניע 

היה ברור שעל מנת  -אף הקלה בכך שהאויב היהודי "מטופל". סיבה נוספת היא הפחד מהנאצים 

לשרוד את המלחמה עליך ועל משפחתך להתנהג בהתאם לאידיאולוגיה הנאצית וכי סיוע ליהודים 

ה ואף עונש מוות. בנוסף, האוכלוסייה הכבושה סבלה ממצוקה קשה בזמן  יגרור ענישה קש

הכובש הנאצי התאכזר גם אליהם, היה רעב, מחלות, מקרי מוות וכו'.  רבים היו    - המלחמה

 עסוקים בדאגה לקיומם האישי, ולא טרחו לעסוק בצרות היהודים. 

  :באופנים הבאים  הודיםלמרות הסיכון העצום, היו מעטים אשר סייעו לי -  הצלת יהודים

סיוע למצוקת הרעב הקיצונית אתה התמודדות היהודים, הן בגטאות והן   – הברחת מזון (1

במקומות בהם הסתתרו. הסיוע התבטא בהברחת מזון לתוך הגטו ליחידים או בשיתוף  

 פעולה עם הארגונים השונים, הבאת מזון למסתתרים. 

במנזרים, בתים פרטיים )כמו סיפור משפחתה של אנה פרנק(, אסמים,   מתן מסתור (2

היגיינה, מזון, תקשורת עם העולם    –. הסתרה חייבה סיוע מתמשך למסתתר 'פים וכומרת

 החיצוני, כך שההסתרה הפכה את הפעולה למורכבת ומסוכנת במיוחד. 

מסמכים אריים המאפשרים זהות בדויה ובכך אפשרות לנוע   – מסמכים מזויפיםאספקת   (3

מכים דיפלומטיים כמו  בחופשי ממקום למקום, לעבוד ולהשתלב בחיי המקומיים; מס



 
 

ויזות, דרכונים ואשרות שהייה שסופקו ע"י דיפלומטיים של המדינות השונות, בדרך כלל  

 באמצעות השגרירויות ושלוחותיהן במדינות הכבושות. 

מרביתם  שע"י המקומיים או ע"י הנאצים, ישירות  העסקת יהודים נעשתה – תעסוקה מתן  (4

היה אלים, קיצוני ומשפיל. ביניהם היו גם  הנאצים ויחסם ליהודים ם  שיתפו פעולה ע

 שסייעו ליהודים בכך שנהגו בהם באופן אנושי, אפשרו הפסקות ומזון ועוד.    מעסיקים

נעשה בעיקר ע"י תושבים שגרו בסמוך   –אל מעבר לגבול ללא תעודות מעבר    הברחה (5

 לגבולות והכירו את הדרכים העוקפות את מעברי הגבול וסיורי המשמר. 

הורים רבים היו מוכנים למסור את ילדיהם לאימוץ גם במחיר שבו עשוי   –לדים  אימוץ י  (6

אימוץ התבצע ע"י שכנים, מכרים או  .  הילד שלא לחזור לחיק העם היהודי ומשפחתו

אנשים שלא הכירו את המשפחה אך היו מוכנים לסייע בהצלת ילד וקבלתו למשפחתם.  

 הנוצרית. אימוץ התבצע גם ע"י מנזרים ובסיוע אנשי הדת  

 

הסבר מדוע בחרה מדינת ישראל להוקיר את "חסידי אומות העולם" . הבא דוגמא   .ב

 נקודות(  25ל"חסיד אומות עולם " אחד עליו למדת . )

 תשובה 

חסידי אומות העולם הם אנשים שחיו תחת הכיבוש הנאצי אך בחרו לסייע ליהודים ועמדו  

 בארבעה קריטריונים: 

 ומעורבות אקטיבית של המציל. ניסיון להציל יהודי  (1

 המציל סיכן את חייו בעת ביצוע ההצלה. (2

 המציל לא קיבל תמורה חומרית כתנאי להצלה.  (3

 קיימים תיעוד אמין או עדות שמאמתים את מעשה ההצלה.  (4

מדינת ישראל בחרה להוקיר אותם מאחר ופעולתם היא פעולת חסד שנעשתה תחת סיכון חיים  

 זאת ללא בקשת תמורה.של עצמם ושל משפחותיהם, כל 

 דוגמה לחסיד אומות העולם עליו למדתי היא אירנה סנדלר. 

הפולנית. בראשית המלחמה הצטרפה   המחתרת , חברתפולנייה עובדת סוציאליתאחות קתולית ו 

החרימו את   נאצים, דאגה ליתומים וסיוע כספי לאלו שהמזון לפעולות הסיוע ליהודים בחלוקת

ורשה, במחלקת הסעד. היא הצטרפה לארגון  עבדה כמנהלת בכירה בעיריית  1942 בשנת .רכושם

בסיוע ליהודים. היא סיכנה את חייה   לונדוןשפעל מטעם הממשלה הפולנית הגולה ב "ז'יגוטה"

 בפעולות חילוץ והצלה באמצעות מספר דרכים: 

 אנשים שגייסה לעזרה.   •

 זיוף מסמכים שהקנו ליהודים שמות נוצריים.   •

 אישורי מחלה שנועדו להרתיע את הנאצים מהתפשטות מחלות מידבקות.  •

 ניירות באמצעות ותנוצרי או אל משפחות הברחת ילדים מן הגטו למנזרים •

 שהסדירו להם במחתרת.   מזויפים
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אירנה סנדלר הקפידה על רישום מדויק של הילדים שהבריחה מן הגטו, כדי שאפשר יהיה לאתרם  

באדמה בגן ביתה.   זכוכית ף המלחמה ולהשיבם למשפחותיהם. את הרשימות הטמינה בכדיבסו

ועינה   גסטפואסר אותה ה 1943 באוקטובר .ילדים יהודים 2,500-בסך הכול הצילה בדרך זו כ

אך   ,עונש מוות אותה כדי שתמסור את שמות הילדים שהצילה, אך היא לא נשברה. נגזר עליה

נסה לרשימת אסירים שהוצאו מחבריה למחתרת. היא הוכ שוחד היא נחלצה בעזרת שומר שקיבל

 .כבר להורג, וחייתה במחתרת

 הומאניות ואנושיות והתנגדות למשטר הנאצי.  –השערה בלבד( המניעים )
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