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 היסטוריה  בגרות ב: •

  30% מספר יחידות הבגרות: •

 טוטליטריות ושואה  שם הפרק בבחינה: •

 פודמסקי חיים  כותב פתרון הבחינה: •

 2018קיץ תשע"ז יוני  מועד הבחינה: •

 16:00 :שעת הבחינה  •

 
 פרק ראשון 

  1שאלה 

 לידי ביטוי : יםהנאצית שבא האידאולוגיהבקטע ניתן ליראות שני עקרונות של  .א

 , שאותו זכאית(רה"מבבעיקר )הוא השטח הלגיטימי במזרח אירופה  "מרחב המחייה"

כיוון שהגזע הארי הוא גזע עליון, צורכי  המעצמה גרמניה לנצל כלכלית לתועלתה.

לצורכי המחייה של הגזע הארי רק טבעי  המחייה שלו גדולים כיאה לגזע חזק. כדי לדאוג

ולהגדיל את שטחה באמצעות כיבושים  ה ורסאיהדבר שעל גרמניה למחוק את חרפת חוז

 במזרח, על חשבון הגזע הסלבי.

עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע על ידי תיאור של ניצול השטח של ברה"מ לטובת מגורים 

. כמו כן מתואר בקטע את התועלת שגרמניה יכולה גרמנית הוהתפתחות של אוכלוסיי

 של אותו שטח  לטובת גרמניה.  םם הטבעיילהפיק מהשטח כלילית על ידי ניצול המשאבי

 

 ובראש ,שווים אינם האנושות את המרכיבים הגזעים ,הגזע תורת לפי –תורת הגזע 

 .הארי הגזע של ביותר המשובח הענף שהוא ,הגרמני -הארי הגזע ניצב הגזעים סולם

 כוח :כמו תכונות בתוכו המגלם האדונים כגזע נתפס ,תרבות כתורם נחשב העליון הגזע

תרבות  כהורסי היהודים ובראשם הנחותים הגזעים נחשבו ,לעומתו .וגבורה יופי ,יצירה

 .והכיעור ההרס ,השפל אתמיצגים ו העליונה הארית התרבות את המסכנים

 רייך לשרת אליו משתייכים הרוסים הוא על פי תורת הגזע, תפקידו של הגזע הסלבי 

ייה הגרמני חייב להיות במזרח אירופה, לכן, מרחב המח כעבדים את הגזע העליון. 

 בהם חי הגזע הסלבי, וזאת תוך שיעבוד הסלבים וניצול משאביהם. בשטחים
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בקטע ניתן לראות כי הכותב מתאר את תפיסתו של היטלר את הגזע הסלבי שמתואר כגזע 

גרמנים, כפחדנים ואוכלוסייה עצלה שמבינה רק את שפתו של ה שתמיד היה תחת שליטה של

 ובנוסף אין להם עתיד התפתחותי אם הדבר לא ייעשה בכפייה על ידי הגזע השליט. השוט

 

  לבצע השלישי הרייך שעל  ( כבוש, שלוט ונצל)  הפעולות לרשימת כינוי הוא "החדש "הסדר

 האידיאולוגיה את בו לממש מנת על בתחומי הדמוגרפיה, הכלכלה ומדינה מרחב המחייה באזור

 תושבי את להפוך כלומר .העבדים גזע על האדונים גזע שלטון משמעו דשהח הסדר . הנאצית

כגזע עבדים ולא יעיל  והשמדת  שנתפסו ,הסלבי הגזע בני את במיוחד ,גרמניים לעבדים אירופה

עמים מיותרים,  העברת עמים אחרים למקומות יישוב שבהם יכלו לנצל את כוח העבודה שלהם 

 השטחים שנכבשו כדי להגדיל את האוכלוסייה הגרמנית . ויישוב אוכלוסייה גרמנית ברחבי

   בעליונות להכיר שתלמד כדי ,הכבושה אירופה של מחדש חינוךפרוש נוסף לעיקרון זה הוא 

 ,חדש מוסרי אופי בעלי, חדשים חוקים ישליטו אשר, אדונים של גזע תכיר אירופה השולט הגזע

 ולהפקיע הכבושים והשטחים הארצות ביתוש את לנצל חייב הארי הגזע .כולה אירופה על

 הרייך השלישי. את להעצים כדי ובתיהם מפעליהם את מידיהם

 

 ליישם את רעיון "הסדר החדש" בפולין הגרמניםהצעדים שנקטו  .ב

ע"י גרמניה מכיוון שהייתה יעד שגובל במזרחה של גרמניה  1939פולין נכבשה בספטמבר   .1

 היא סלאבית והיא מיועדת לשעבוד . השעל פי האידאולוגיה הנאצית האוכלוסיי

, אנשי צבא והשלטון הבכיר וכך הגרמניה שלטה בפולין על ידי רצח שכבת האינטליגנצי  .2

יצרה אי ודואות בקרב האוכלוסייה שעליה הופעל שלטון של  טרור והפחדה. הגרמנים בצעו 

נם ויישבו את תאי גירושים של מיליוני פולנים לתוך הרייך השלישי על מנת להקל על שלטו

 השטח הפונים באזרחים גרמנים .

נוצלה כלכלית על ידי השלטון הנאצי שהסב את כל מפעלי  –האוכלוסייה בפולין  –ניצול   .3

התעשייה למאמץ המלחמתי של גרמניה ולעברת מוצרי מזון לבוש ועוד לצבא ולאזרחי 

יקיימו מחנות עבודה גרמניה . כמו כן גרמניה ניצלה את הפולנים על ידי עבדות בכך ש

 וכפייה למען המאמץ המלחמתי ואזרחי של גרמניה .
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  2שאלה 

היהודית"  את "הסכנה היצגההתעמולה הנאצית שעסקה בהפצת הרעיונות האנטישמיים,  .א

 הבאים: אנטישמייםדימויים בעזרת הפצת 

  כלומר היהודים משתמשים – היהודים הם טפילים המתקיימים מניצולם של עמים אחרים

 בעמים אחרים כדי לחיות את חייהם על חשבונם.

כלומר מטרת  -רכים שטניות כדי להשתלט על העולםהיהודים הם עם קפיטליסטי, הפועל בד

 היהודים להשתלט העולם בדרכים כלכליות ואחרות.

המשטר הנאצי השתמש בשיטות תעמולה שונות כדי להפיץ את הדימויים השלילים כנגד  

תונים וכרזות עם קריקטורות המבליטות את מעשיים של היהודים הופצו היהודים לדוגמה עי

 על בסיס יום יומי כדי להטמיע את סלידה מהיהודים ולהטמיע את הסטראוטיפים .

פעולה שנייה היא כתיבת מאמרים וספרים כנגד היהודים כדי להשריש את השניאה ליהודים 

ם על כל הדימויים השלילים שייחסו לדוגמה ספר הילדים פטריית הרעל שהציג את היהודי

 להם כדי לחנך את הדור הצעיר להיזהר מהם .

 

 ב.

הנרצחים, על פי פקודתו  בשורת רציחות שנמשכו מספר ימים. מספר S.sהחלו חברי  1934ביוני 

ארגון זה היה הגוף הצבאי של המפלגה  , S.A -. רובם היו מצמרת ה 1000 -של היטלר, הגיע ל

 בעצמו.  s.aובתוכם מפקד ארגון ה . בין הנרצחים היו ידידים של היטלררגע הנאצית עד אותו

 שלוש מטרות שהיטלר קידם בעקבות ליל הסכינים הארוכות :

רוהם, ששלט על מיליוני   s.aשהיה מכיוון של מפקד הארגון ה  ימנהיגותהיטלר הסיר איום  -

 גרמניה . חברי הארגון והווה איום על מימוש התוכניות של היטלר עבור

היטלר בסיס את הקשרים עם בעלי ההון והשכבות הגבהות בעקבות ליל הסכינים הארכות  -

 דרשו מהיטלר לבצע .    s.aבגרמניה שהתנגדו למדיניות החברתית שחברי ה 

ששאף   s.aלילה הסכינים הארוכות פטר את המתח בין הצבא הגרמני הרשמי  לארגון ה  -

 דו יטלר שרצה את הצבא הגרמני לצלהיות הצבא הרשמי של גרמניה. ה
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מכיוון שהבכירים בו היו ממשפחות האצולה וההון  והוא ראה ב אס אה ארגון של 

 אספסוף בריוני שהיה טוב לתקופת תפיסת השלטון בלבד.

 

  3שאלה 

 א.

 שני צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים לפני ריכוזם בגטאות הם :

מני והחרמת מפעלים ובתי עסק מיהודים והעברתם לפונים הפיכת רכוש יהודי לגר –אריזציה  -

 העלי אזרחות גרמנית או לידי תעשיינים גרמנים .

 על ידי סגירת מערכות החינוך היהודיות, איסור קיום תפילה -פגיעה בחיי התרבות והדת -

 .בציבור ועוד

 

ה מכיוון ששלב זה סימן את החרפת הצעדים שנקטו דת מפנריכוז היהודים בגטאות היה נקו

, מוות האוכלוסייהדו היהודים מיתר הייתה בידבגטאות ת הריכוז המטר. כלפי היהודיםהנאצים 

 .וק, השפלה ופיקוח הדעקיף, הרס התרבות והמוסר היהודי

 להתמודד עם קשיים בתחומים שונים תהיהודיריכוז היהודים בגטאות הביא את האוכלוסייה 

 לדוגמה : 

נהרס במקרים רבים מפני שבני המשפחה היו צריכים להתמודד המשפחתי התא  –חיי המשפחה 

פקידים בין הורים תבין בני המשפחה , חילופי  ליצד לחלק את האוככ מרחקי לכת עם שינויים 

 מסוגלים לעבוד .מפרנסים והורים לא הילדים  –לילדים 

שנכנסה אליו מכיוון שליהודים שחיו בעיר  היהאוכלוסיהיה קטן מלהחיל את כל הגטו  –צפיפות 

 מה שייצר בעיית דיור ובריאות . עצמה נוספו יהודים רבים מערי השדה

שהוביל למוות הספקת האוכל לגטאות הייתה קטנה ממה שהיה צריך ולכן נוצר רעב  -רעב

 .התפתחות שוק שחור במוצרי מזון ולמחלות ול

 

 ב

על המסגרת התנועתית וביצעו  בכך שהם שמרותנועות הנוער בגטאות עזרו לחבריהן להתמודד 

 פעילות חינוכית וחברתית רבה בתוך הגטאות . 
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רה"מ אך הם מהר לשטחי באם תחילת הכיבוש הנאצי רבים ממנהגי תנועות הנוער ברחו מזרחה 

 דש . אל ערי פולין והחלו לארגן את הפעילות החינוכית מח מאוד חזרו חזרה

מו בתי ספר מחתרתיים שבהם לימדו טובי המרצים הסופרים ואנשי רוח תנועות הנוער הקי

 מטבחים ציבוריים להזנה של  הקימואחרים את חניכי התנועות . כמו כן תנועות הנוער 

 

 

 

רת התנועתית ף תנועות הנוער שמרו על המסג. בנוסחבריהן וחלקים אחרים באוכלוסייה 

, עליה לארץ ישראל ולערכי התנועהולוגית התנועתית ולחנך ללקיים את הפעילות האידיאוהמשיכו 

 .ישראל למדרכים ולחניכים ישבו ולמדו על ארץ הם קיימו סמינרים תנועתיים 

 

  4שאלה 

הנהגת   וביןנאצים גטו שרוצים למרד ב  המחתרותאנשי בין קטע היא באה לידי ביטי הדילמה שב

למאמץ המלחמתי  יפרודוקטיבטו היה כלומר אם הג כהצלהבעיקרון העבודה  שמשתמשתהגטו 

 . של הנאצים יש סיכוי שהוא  ישרוד

"עבודה עמדתו של באראש יו"ר היודנראט בגטו ביאליסטוק היא להמשיך ולבצע את עיקרון 

הוא יצא בנאומו נגד אנשי המחתרות מכיוון ו כדי שאולי הגטו ישרוד עד סוף המלחמה  " כהצלה

 .לקידום ההתנגדות נגד הגרמנים  עם הפעולות שהם מבצעים מסכנים את יתר הגטו שאלו מ

 כל אדם בגטו עובד וחי, רים ומאורגניםבגטו ישנם חיים מסודכך שת עמדתו באמנמק באראש 

 .םכמו במקומות אחרי אין מתים מרעב בגטו וכלומר העבודה היא הצלה בגטו 

ן תושבי הגטו ולכאראש טוען גם כי בתי החרושת שהוקמו בגטו הם התקווה לישועה של בבנוסף 

ם התנהלות שהם מבצעיהוא מבקש מתנועת המחתרת לחדול ממעשיים מכיוון שאולי בצורה ה

 . רודאולי הם יצליחו לש

 ב.

. וכאשר החל הפתרון הסופי 42מכיוון שהחל מאמצע שנת  42-43הקריאה למרד נעשתה בשנים 

מה הקריאה היהודים הבינו את אשר מתרחש ומה משמעות של הגירושים מהגטאות מזרחה ק

 לקום ולמרוד בגרמנים . 
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חברי תנועות הנוער נתבו את חייהם ש מכיווןדווקא קראו למרד היא  הסיבה לכך שתנועות הנוער

על פי אידיאולוגיה מוסדרת גם בתוך הגטאות. בשל עובדה זו ניתנה להם האפשרות לנתח את 

ד. בשל גילם הצעיר הם התעמתו לא המציאות על פי המתרחש סביבם ולא רק על פי הרצון לשרו

פעם עם המבוגרים על מתן אמון בשקרים שספרו הגרמנים על התיישבות יהודית חדשה במזרח 

 .או לקיחת יהודים למחנות עבודה במזרח

שהם היו צעירים ללא משפחות משפחתית מכיוון  מחויבותער לא הייתה לחברי תנועות הנו

 והם נותרו לבדם . אל ההשמדה ו מגט הנשלח ומשפחתם

ת אומץ והכוח לראות את הצפוי, לומר אותו בקול ולתבוע מעצמם ללכת בדרך האמת היה א נוערל

הכלל ולא  ידי בריחה או מסתור והדגישו את -הפנימית שלהם. הם ויתרו על הצלתם האישית על

 .בקוהמא את עצמם. הם הדגישו את כבוד העם היהודי, את כבוד התנועה

 

5. 

: מהסיבות הבאותנאצים לברית המועצות הם החלו ברצח המוני של היהודים א.  אם פלישת ה

נאצים לא היה ניתן להעביר את מבחינת דים נוספים יהו מיליון 3.5יו כ בשטחי ברית המועצות ה

 דול ובגלל מבצע ברברוסה עצמו .בגלל מספרם הגבפולין היהודים לגטאות 

שמטרתה  יתהקומוניסטלמהפכה  כאחראים תפסו נ כפולה היהודים  נאהשהייתה  בנוסף

. בנוסף המרחב האין סופי של ולכן נרצחוכסוג הגרוע ביותר ולכן נתפסו  להשתלט על העולם 

הם לכך ש וחוסר עניין של הגרמנים בדעת הקהל הרוסית מכיוון שנתפסו גזע נחות והביאברה"מ 

 הריגה ללא הבחנה וללא דאגה שמישהו יבחין בכך.ביצעו מעשי 

 

 ב.

פי -יידוע רשמי של ראשי הגופים והמשרדים ברייך על "הפתרון הסופי", כלומר על כך שעל

 רופה.כנית שתפתור  את בעיית היהודים באיהנחיותיו של היטלר תתבצע   מעתה ת

 א. השגת שיתוף הפעולה של ראשי הגופים והמשרדים בנוגע לפתרון הסופי.

 כאלה שהתחתנו עם ארים או אריות. -ב. מציאת פתרון לשאלת "בני התערובת"

 רצח כל העם היהודי. –טוטאלי  רוןתפג. מציאת 

ים באירופה בכך שיש בו את מספר היהוד לבפרוטוקושל ועידת ואנזה באה לידי ביטוי  הטוטליות

 ועידת ואנזה הפכה את  נצלם ולהשמידם .להגיע אליהם ווזאת במטרה ובאזורים האחרים 
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המשטר הנאצי בכך שערבה את הגופים הממשלתיים שמית של הסופי למדיניות ר הפתרון

, מדובר על תכנון שיטתי והמוני במחנות השמדה שהוקמו לאחר מכן בפוליןבנוסף . השונים ברייך

יבל על עצמו את , ואדולף אייכמן קבבריה"מהועידה נתנה אישור למעשי הרצח שהחלו כבר 

 .תפקיד הפיקוח על ארגון המשלוחים למחנות ההשמדה

 

 

6.  

 א

יסודות  -אנטישמיות -יהודים נבצע מכמה גרומים הכלפי  המקומיתהגורמים ליחס אוכלוסייה 

אנטישמיים שהיו מושרשים בקרב אזרחים רבים עוד לפני המלחמה, התחזקו והתגברו עם 

 התעמולה האנטישמית ועם המדיניות האנטישמית.

י מלחמה והיו טרודים תושבי המדינות הכבושות התקיימו בעצמם בתנא -מצוקה בשל המלחמה  -

באספקת צורכי הקיום שלהם. הסבל והמצוקה שלהם, המחסור במזון ובמים, גרמו להם לראות 

 במצבם של היהודים עניין שולי ולכן גם לגלות אדישות לגורלם.

רבים באוכלוסייה רצו לקבל לידיהם חלק מהרכוש שהופקע מידי  -חמדנות לרכוש היהודי 

 ם, דירות וכיוצא בזה.עסקים, מפעלי -היהודים

 

  .ב

הובילו שהדחף האנושי, קול המצפון והאמונה בערך חיי אדם  חסידי אומות עולם פעלו מתוך

 אותם לסכן את חייהם ואת חיי קרוביהם למען הזולת, המצוי בסכנת חיים.

 כל משפחתושל מוות , עינוייםשל  כל ניסיון הצלה העמיד את המציל ואת קרוביו בסכנה גדולה

 . ריכוז ועבודהאו שליחה למחנות ושלו 

המסוכנת ביותר . השיטה שונים עזרה והצלה  סוגי הביאה הודים העזרה שנזקקו לה הי

מבחינתו של המציל הייתה החבאת יהודים בדירתו או בתחומי ביתו. דרכים רווחות נוספות של 

עזרה היו הכנת תעודות מזויפות, שאפשרו ליהודים להופיע בזהות שאולה , והעברתם של 

 ים, או שבו עלו על עקבותיהם לאזור אחר.יהודים ממקום שבו היו מוכרים לרב

. 
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 :עולם מות ד אושל חסי לפועלודוגמה 

כנספח  כנציג השגרירותדיפלומט שוודי ששהה בבודפשט בירת הונגריה  ראול ולנברג

יהודים במחלקתו,  300בשגרירות שוודיה הוא לחץ על ממשלת הונגריה שתאשר לו להעסיק 

 והסתיר יהודים בבתים שרכש למטרה זו במיוחד.

יהודים תחת חסותן של ארצות  פיאל עשרות  שאכלסשל "הגטו הבינלאומי",  הקיים ולנברג 

 ו לצאת מתחום השלטון הנאצי.ניטרליות, והדפיס להם דרכוני חסות שוודיים, שבעזרתם יכל

 

 


