
 
 

 

 סימולציה  :סוג הבחינה

 022-282  מספר שאלון:                                                                                                                  

 

 

 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.

 

 

            ב ה צ ל ח ה !

 

 

                                                               

 המשך מעבר לדף/ /

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    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 

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

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 

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

  –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, עמ' 1979)טרונק, י', יודנראט, 

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

 נקודות(  30)

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

 נקודות(  20) שניים מן התפקידים אותם ציינת.

 

 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. )

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

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

 

 

 

 

 

 / 3בעמוד המשך /

 

 

 

 



 
 

 

 מדיניות הנאצים נגד היהודים  .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

 נקודות(  25אחד מהצעדים שהצגת. )

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / 4בעמוד המשך /

  



 
 

 

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

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

 התרחש המעבר החד מהיעלמות מזדמנת של יהודים לרצח המוני ומהיר.

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

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

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

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

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

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 רוןהפת 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

  שהוביל   בתהליך  הועידה  של   חלקה   הסבר מהה".  ואנז  ועידת"שני נושאים שנידנו ב הצג את   .ב

 נקודות(   25)    הסופי". פתרון "ל

 

 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.

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.

 

 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 . )

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

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

 בהצלחה! 


