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 פרק ראשון

 

 א. שני עקרונות מהאידאולוגיה הנאצית הבאים לידי ביטוי בקטע: .1

)הביולוג  דארוויןתורת הגזע באידיאולוגיה הנאצית הושפעה מתורתו של  -עיקרון תורת הגזע 

שבטבע קיימת ברירה טבעית בין בעליי החיים. וקבע  תורת האבולוציההאנגלי( שחקר את 

כלומר, שבעולם הטבע קיימת מלחמת קיום בין בעלי החיים, מלחמה שבסופה ישרוד הגזע 

האידיאולוגיה הנאצית טענה שגם בקרב העמים קיימת מלחמת קיום כמו בטבע. בין  החזק.

ק הזה ישרדו הגזעים השונים מתנהל מאבק תמידי שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום. במאב

לפי תורת הגזע הגזעים המרכיבים את האנושות אינם  הגזעים החזקים ואילו החלשים יכחדו.

הנורדי )הצפוני( הגרמני, שהוא הענף המשובח  -הגזע הארישווים. בראש סולם הגזעים ניצב 

 ביותר של הגזע הארי. הגזע העליון מגלם בתוכו תכונות כמו: כוח יצירה, יופי, גבורה, בעוד

היטלר האמין כי הגזע הארי הוא גזע  הגזעים הנחותים מציניים את השפל, ההרס והכיעור.

 הגזע היהודיהאדונים והוא בעל השלמות הפיסית והרוחנית. גזע זה ינהל מלחמת קיום עם 

מטרתו של לפי תורת הגזע )הגזע השמי( המהווה את הגזע הנחות ביותר בסולם הגזעים. 

ט, לזהם ולנוון את הגזע הארי. ולכן חובה לשלול הגזע הארי היא למנוע מהיהודים להשתל

 נישואי תערובת ואין להסס באמצעים של השמדת העם היהודי. 

ל להיות חבר בתנועת בקטע רשום כי רק נער גרמני בעל מוצא ארי יוכביסוס מתוך הקטע: 

כמו כן, על נער גרמני להציג תעודות המעידות על בריאותו בהקשר של  ."יהנוער ההיטלרא"

 מחלות תורשתיות.

הקמת תנועת "הנוער ההיטלראי". הפיכת התנועה  :לפי קטע המקור הדרך להטמעת הרעיון

לתנועת הנוער היחידה בגרמניה. מתן אפשרות לגרמנים בלבד לקחת חלק בפעילות תנועת 

 הנוער. העברת התכנים הקשורים לאידאולוגיה הנאצית במסגרת פעילות תנועת הנוער. 

 

  



 
 

   

כיוון שהגזע הארי הוא גזע עליון, צורכי המחיה שלו  -ו"סדר חדש"  "רחב מחייהמ"עיקרון 

גדולים כיאה לגזע החזק. כדי לדאוג לצורכי המחייה של הגזע הארי, רק "טבעי" הדבר שעל 

 וזה וורסאי ולהגדיל את שטחה באמצעות כיבושים במזרח אירופה. גרמניה למחוק את ח

כלומר, כיבוש השטח, לקיחת השלטון על השטח  כבוש, שלוט, נצל.הכיבושים יערכו בשיטת: 

 הכבוש, וניצול הגזעים הנחותים היושבים בו. 

 על פי תורת הגזע, שטחי מזרח אירופה אוכלסו על ידי הגזע הסלבי. תפקידו של הגזע זה

)אליו משתייכים הרוסים והפולנים לדוגמא( הוא לשרת כעבדים את הגזע העליון. לכן מרחב 

בי תוך שיעבוד אהמחייה הגרמני חייב להיות במזרח אירופה בשטחים בהם חי הגזע הסל

 בים וניצול משאביהם. אהסל

יה באירופה בו יושמדו היהודים, תימחק חרפת וורסאי וגרמנ סדר חדשכיבוש המזרח יצור 

 תהייה גדולה כמו בעבר. 

לא עוד תרבות המבוססת על ערכים של עזרה  ערכים חדשים :הביטוי "סדר חדש" כלל גם 

בני לזולת, דאגה לחלשים ושלום, אלא עולם בו ערך המלחמה והמאבק הוא עליון ודרך חיים. 

 יאליזם.ולכן אין בעולם זה מקום לדמוקרטיה ובוודאי לא לסוצ האדם בעולם זה אינם שווים

 

אחד הרעיונות של התכנית החינוכית עוזרת ברעיון לפיו כל המזרח מתוך הקטע:  ביסוס

רופה( הוא אדמה גרמנית. כמו כן, הדרך להיות חבר במסגרת האבירים החוזרים למזרח )אי

 .("החרב"היא דרך המלחמה )

 

)קיימות  מבין הדרכים הבאותאחת  – להטמעת הרעיון בחברה הגרמניתהדרך 

 :אפשרויות נוספת(

באשר החוזה בדבר ביטול חוזה ורסאי וחוסר השוויון שיצר פנים גרמנית תעמולה  -

למעמד של גרמניה מול המדינות שניצחו במלחמת העולם הראשונה )מזווית ראייה 

 של המפלגה הנאצית(

 ופרסום סרטי תעמולה הכנסת שיעורי "מרחב מחייה" למערכת החינוך הגרמנית -

 . בנושא



 
 

   

בדבר לעם הגרמני טיעונים  פרסוםאוסטריה וסיפוח חלקים נוספים במקביל ל סיפוח -

   .הצדקת הסיפוח והכיבוש

  

 הצעדים לביסוס השלטון הנאצי בגרמניה:.ב. 1

אנטי  החל היטלר להפעיל שיטות דש בלבד לאחר עלייתו לשלטוןכחו: שריפת הרייכסטאג

דמוקרטיות כדי לבסס את כוחו. האירוע אותו ניצל כדי להפעיל שיטות אלו, היה שריפה 

. למרות שלא נמצאו כל הוכחות 1933בפברואר  27-שהרסה את בניין הפרלמנט הגרמני ב

-לחם ביריביו השנואיםילהניצל היטלר את ההזדמנות כדי  למעורבות קומוניסטית בשריפה

 הקומוניסטים, ולהכריז כי המדינה במצב חירום.

לגה הקומוניסטית באחריות לשריפה. בחסות צווי חירום, נאסרו היטלר האשים את המפ

ונכלאו כמעט עשרת אלפים חברי המפלגה הקומוניסטית ואוהדיה ללא משפט במחנות 

רום שהוציא את המפלגה הקומוניסטית כמו כן הוציא היטלר צו חי הריכוז שזה עתה הוקמו.

 מחוץ לחוק ובנוסף, הוצאו צווים המגבילים את חופש העיתונות והמאשרים החרמות רכוש.

 : של היטלרביסוס השלטון 

מצב בו הממשלה יצרה  –הקמת מחנות ריכוז וכליאת מתנגדים באמצעות צווי חירום  -

קבלה אפשרות לעצור כל מתנגד למפלגה ולסגור כל )בהוראתו של היטלר( הנאצית 

 . וכנגד היטלר כנגד המפלגהארגון או מערכת עיתון שהביעה התנגדות או ביקורת 

 

נערכו בחירות נוספות בגרמניה. המפלגה הנאצית הייתה אמנם  1933במרץ : חוק ההסמכה

לאפשר לעצמו  במטרה . הגדולה ביותר, אך לא זכתה לרוב המקנה לה יכולת לשלוט לבדה

להשתחרר מהתלות בפרלמנט, הצליח היטלר, תוך שימוש בסחיטות, איומים ושוחד, להעביר 

חוק המקנה לממשלה )שחבריה נאצים כמובן( את הסמכות לחוקק חוקים )מכאן חוק 

משמעות החוק היא שהסמכות לחוקק חוקים עוברת מהרשות המחוקקת )כפי ההסמכה(. 

 לנו הכנסת( לרשות המבצעת, כלומר לממשלה.אצ -שנהוג בכל משטר דמוקרטי

 ביסוס השלטון הנאצי: 



 
 

   

טל את ייים למעשה את שלטונה של רפובליקת ווימאר, כיוון שבחוק ההסמכה ס -

הדמוקרטיה. היכולת להעביר חוקים עברה מהגוף הנבחר על ידי הציבור לידי אדם 

  היטלר. -אחד 

משמעות. החוק אפשר להיטלר לחוקק אילו לפרלמנט חוק ההסמכה קבע שאין  -

 ה ולהציג אותם כחוקיים, כיוון שהתקבלו על פי חוק שהפרלמנט חוקק.חוקים שרצ

 

. על פי מת הנשיא הינדנבורג 1934באוגוסט  : איחוד משרת הקנצלר והנשיא בידי היטלר 

שני אנשים. אבל חוקת וימאר חוקת וימאר משרת הנשיא ומשרת הקאנצלר נתפסות על ידי 

עברה מין העולם והיטלר, בתוקף היותו שליטה הבלעדי של גרמניה, מינה עצמו גם לנשיא. 

כדי להראות שאיחוד המשרות נתמך על ידי העם, ערך היטלר משאל עם בו זכתה הצעת 

 . 90%האיחוד לרוב מפתיע של 

איחוד המשרות ביסס את יכולתו של היטלר לשלוט בנעשה בצבא שכן ביסוס השלטון: 

 הנשיא ריכז תחת סמכותו של השליטה בצבא גרמניה. 

 

 ”ליל הסכינים הארוכות"

בשורת רציחות שנמשכו מספר ימים. מספר  S.Aהחלו חברי  1934ביוני  30 -ילה של ה בל

, אותו ארגון S.A  -. רובם היו מצמרת ה1000 -הנרצחים, על פי פקודתו של היטלר, הגיע ל

. בין הנרצחים היו ידידים של היטלר לשעבר, כולל חברו הקרוב 1921 -שליווה את היטלר מ

 S.A -רוהם, שהיה מפקד ה

 ? S.Aמדוע לרצוח את צמרת ה 

מיליון חברים. היה זה כוח גדול שהילך אימים על  2.5היו חברים בארגון  1934 -ב -

 היטלר ועל הציבור הגרמני כולו. 

דרכיו הברוטאליות -
1

בניהול ענייני גרמניה, עוררו את סלידתו S.A -של ה 
2

של   

לידיו. סלידתו של הציבור הגרמני, שראה בהם אספסוף המנצל את הכוח שנפל 

 ., איימה לפגוע בתמיכה במפלגה הנאצית ובהיטלר עצמוS.A -הציבור מה

                                                           
1

 רוח, מגושם, נוקשה-גס, פראי, אכזרי, תוקפני, וולגארי, גס -ברוטלי. 



 
 

   

. בין שות אותן לא יכול היה היטלר לקבלשתי דרי S.Aבנוסף לכך, דרשה צמרת ה  -

, 1934כבר שנת  בהתאם לתורה הנאצית מהפיכה חברתיתהדרישות הייתה יישום 

כת בעלי ההון, התעשיינים ובעלי אולם היטלר חשש שתכנית זו תסיר ממנו את תמי

הצבא של קבל את המסכות על ל ודרש S.A -מנהיגי הבנוסף לכך, האחוזות.  

, אולם היטלר ראה בהם אספסוף שלא יוכל להגשים את חזון ההתפשטות גרמניה

 הנאצי. במקום זאת, ביקש היטלר לכרות ברית עם ראשי הצבא מהתקופה הקיסרית. 

 

הסיר מהיטלר את האיום של ארגון גדול וחזק בגרמניה  . S.Aרצח מנהיגי ה  :השלטון ביסוס

. כארגון המבצע של המפלגה הנאצית. כמו כן, הסרת איום S.Sואפשר לבסס את ארגון ה 

של המדיניות  הדרגתיהמימוש ההארגון אפשר להיטלר שליטה מוחלטת בצבא וניהול 

  האנטישמית נגד היהודים. 

  

                                                                                                                                                                      

 
2

 תיעוב, בחילה, דחייה, גועל, מיאוס, שנאה, התנגדות, אנטיפתיה  -סלידה .

 



 
 

   

 

 1933 – 1937גרמניה בשנים מטרות הנאצים במדיניות כנגד יהודי  .2

הנאצים בקשו ליצור הפרדה חברתית בין  – של יהודי גרמניה יכלכלו תיחבר בידוד -

יהודים לבין גרמנים. כמו כן, מטרתם הייתה לפגוע ביכולת של יהודי גרמניה 

כל היהודים  פיטורים שללהתפרנס ולעבוד. אחת הפעולות בתחום זה הייתה 

  .שלטוןממשרות הקשורות למוסדות ה

הכלכלית ביהודים והוצאת חוקים הפגיעה  – עידוד יציאת היהודים מגרמניה -

וחרמות כנגד היהודים נועדו לעודד את היהודים לעזוב את גרמניה. אחת הפעולות 

 בתחום זה הייתה גם שיתוף פעולה עם התנועה הציונית במסגרת "הסכם ההעברה". 

אחת המטרות הייתה העברת קניין יהודי לידי השלטון  – כלכלי של היהודים נישול -

 במדינה. לצורך כך החל תהליך מהיר של סימון ואריזציה של רכוש יהודי גרמניה. 

הנאצים בקשו לחנך את העם הגרמני  -.יב שנאת היהודיםגיבוש העם הגרמני סב -

הקמת תנועת נוער לדוגמה: ברוח עקרונות האידאולוגיה הנאצית. פעולות אלה כללו 

מערכת החינוך, תעמולה נאצית אגרסיבית באמצעות נאצית, הכנסת האידאולוגיה ל

 כלי התקשורת.

 

 מדוע פעולות אלה נעשו בהדרגה:

יהודים וגרמנים חיו יחד בגרמניה. גיבוש : מערכת היחסים בין יהודים לגרמנים -

לה, ר, תעמוהשנאה כלפי היהודים הייתה תהליך ממושך שכלל חינוך בבתי ספ

. הנאצים הבינו כי רק במסגרת תהליך ממושך שדרשו זמןפעילות חינוכית של הנוער 

מנים לקחת חלק בפעילות של הטמעת רעיונות האידאולוגיה הנאצית ישתכנעו הגר

  וכך גם תימנע התנגדות רחבה מצד הגרמנים למימוש מדיניות זו.  האנטישמית

: בדיקת התגובה של מדינות העולם מול הפעילות האנטישמית נגד היהודים -

המדיניות האנטישמיות כנגד יהודי גרמניה הייתה ידועה לעולם. מטרתו של היטלר 

התאים את עולם למדיניותו כנגד היהודים. היטלר הייתה לבדוק כיצד מגיב ה

התנהלותו האנטישמית על מנת שלא להגיע למצב של מלחמה או עימות עם מדינות 



 
 

   

היה מוכן למלחמה. אחת הדוגמאות לכך היא ביטול  גרמניה לא בעולם כל עוד צבא

 . 1933בשנת החרם על יהודי גרמניה 

רק כאשר ישלטו בכל תחומי החיים הנאצים הבינו היטב שביסוס השלטון הנאצי:  -

בגרמניה באופן מוחלט יוכלו למנוע מאזרחים גרמנים לקחת חלק בהתנגדות 

, במהלך הנאצי בגרמניה למדיניות האנטישמית. כמו כן, היה ברור שביסוס השלטון

ימנע תגובה פרו  על ידי הזרעת פחד ואימה על התושבים, תקופה של כמה שנים,

  רה הגרמנית. יהודית מצד רוב החב

 

 

יהודים בעלי  17,000 -, גורשו באלימות כ1938באוקטובר  .ב. אירועי ליל הבדולח: 2

אזרחות פולנית, שחיו זמן רב בגרמניה. השלטונות הפולנים התכוונו לשלול מיהודים אלה את 

מנים לגרש את היהודים הללו אזרחותם הפולנית. כדי למנוע בעיות מבחינתם, החליטו הגר

לפני שאזרחותם הפולנית תפוג. מרבית המגורשים נתקעו בעיירת הגבול זיבונשיין, כאשר 

 הגרמנים לא מאפשרים להם לחזור לגרמניה ואילו והפולנים מונעים את כניסתם לפולין. 

עת , הרשל גרינשפן, שהה באותה ה17 -בין המגורשים הייתה משפחת גרינשפן, שבנה בן ה

בפריס. כשנודע לגרינשפן הצעיר על גירושם האכזרי של בני משפחתו, יצא לשגרירות 

 הגרמנית בצרפת והתנקש בדיפלומט גרמני.

לפוגרום שיזם שר התעמולה הגרמני יוזף גבלס, בהסכמתו  של הרשל שימש עילה המעשה

ו יחידות נאציות, יחד עם המון , פשט1938בנובמבר  10-ל 9-של היטלר. בלילה שבין ה

יהודים,   91גרמני משולהב על בתים, עסקים ובתי כנסת יהודיים.  במהלך  הפוגרום נרצחו 

חנויות ומאות מקומות  800-בתי כנסת, נשרפו ונשדדו יותר מ 1,000 -הוצתו ונהרסו קרוב ל

היהודים הקנו מגורים נהרסו או ניזוקו. הזכוכיות השבורות של בתי הכנסת ושל חנויות 

 ”.ליל הבדולח“לפוגרום זה את הכינוי 

יהודים למחנות ריכוז. כמו כן, הטילה גרמניה קנס כספי בסך  30,000בסוף הפוגרום נשלחו 

 מיליארד מארק על הקהילה היהודית, כדי לממן את תיקון הנזקים.

בחקיקה נקטו הנאצים  עד אירועי "ליל הבדולח"ההחרפה במדיניות גרמניה כנגד היהודים: 

אנטישמית ובתקנות אנטישמיות שמטרתן הייתה בידוד חברתי, כלכלי וחוקי של היהודים. 



 
 

   

באלימות פיזית כנגד היהודים הבדולח" היו הפעם הראשונה שהנאצים נקטו  אירועי "ליל

 במדינה. 

 

 הקמת היודנרט:של הנאצים בהמטרות א.  .3

 מתווך.גורם  –הקמת ארגון המייצג את היהודים מול הנאצים  -

 גיוס כוח עבודה יהודי למטרות שונות של הצבא הגרמני.  -

 .רפואהוה , תברואהומי החברה, כלכלההגטאות בתחפנימי של ניהול  -

במעורבות מינימאלית של  יצירת פיקוח פנימי של היודנרט על הנעשה בגטאות -

 )באמצעות הקמת המשטרה היהודית(.  הגרמנים

תחת שלטון היודנרט היו גורם שניהל את הגטאות  :1941על יוני המלכוד של היודנרט 

דים תנאי מחיה והגטאות ולספק ליה. עד תאריך זה היה על היודנרט לנהל את הגרמנים

לנהל את הגטאות ולדאוג ליהודים כאשר  ט היה צריךרנבמציאות לא נורמלית. כלומר היוד

ראש הגטו מצד שני, היודנרט עמד ב. הכלים והיכולת לעשות זאת לא נתנו על ידי הגרמנים

נהלי הגטו הופנה אליהם כעס רב ים מטאבהיותם של היודנרועמד בקשר עם הגרמנים. 

 :של היודנרטזה דוגמאות למלכוד היהודים, תושבי הגטו  מצד

 הגטאות היו צפופים יתר על המידה.כאשר  –מקומות דיור ליהודים  מציאת -

שבי ברוב המקרים המזון בגטאות לא הספיק לכלל תוכאשר  –מזון בגטאות  חלוקת -

 הגטו והגרמנים אישרו בכוונת תחילה הכנסת מזון זעומה לגטאות במטרה ליצור רעב

 .ו"מוות טבעי"

כאשר המפעלים שרתו את צרכי הצבא זאת  –ם יצרניייהודים לעבוד במפעלים גיוס  -

 הגרמני.

 

 



 
 

   

 

" בשואה, כלל את כל אותם הדברים שיהודים עשו כדי להציל חיי קידוש החייםהמושג "  .ב.3

אדם, לשמור על כבודם כיהודים ועל צלם האנוש שלהם כבני אדם ערכיים ותרבותיים. כלומר, 

הומניזציה )איבוד -הוא כולל את כל מה שהיהודים עשו כדי להיאבק במגמות הרצח והדה

שהגרמנים כפו עליהם. המושג הזה נוסח לראשונה ע"י הרב יצחק ניסנבוים מוורשה  האנושיות(

כשתושבים בגטו שאלו אותו אם המתים נחשבים, לפי ההלכה, כמי שמתו על קידוש השם,  –

הוא השיב: "זוהי שעה של קידוש החיים ולא של קידוש השם במוות. כאשר דרשו אויבינו בעבר 

בותינו על נשמתם בגופם. עכשיו, כאשר דורשים את הגוף היהודי, את הנשמה היהודית, הגנו א

 חובה לשמור עליו".

 תחום הרוחני ובתחום הפיזי: ביטויים לקידוש החיים

המוסדות שהוזכרו בסעיף הקודם: המרפאות, ועדי הבתים, הצנטוס,  מוסדות רווחה:הקמת 

 מוסדות סעד ועוד .

חלות ובמגפות היודנרט פעל להקמת בתי חולים על מנת לטפל במהקמת בתי חולים בגטו: 

 של יהודי הגטו. ברוב המקרים היו בתי החולים חסרים בתרופות ובמכשור רפואי. 

על אף התנאים הקשים ביותר בגטו, התקיימה מערכת שלמה של  מוסדות תרבות:הקמת 

מוסדות תרבות, כולל חוגי אמנות, תיאטרון ובוורשה אף תזמורת פילהרמונית. היו גם ציירים, 

משוררים )כמו יצחק כצנלסון, "המשורר של גטו וורשה" ומחבר האפוס "השיר על העם 

 היהודי שנכחד"( ואף בדרנים. 

על אף האיסור הרשמי על מתן חינוך לילדים מעבר לגיל נמוך  מוסדות חינוך:הקמת 

-איסור היה שונה בכל מקום בהתאם לרצונו של מפקד הגסטאפו המקומי(, התקיימו בתי)ה

 ספר מחתרתיים, תנועות נוער ואף ספריות השאלה. 

פרסום עיתונים )פרט לעיתון של היודנראט( היה אסור. למרות  עיתונות מחתרתית:הקמת 

ם. רובם הגדול תחת ארבעים כותרות במהלך קיומ זאת, בגטו וורשה למשל, הופיעו עיתונים

הוצאו לאור ע"י תנועות הנוער ומחתרות והם עסקו לא רק בעניינים פוליטיים אלא גם 

 בנושאים תרבותיים. 

 



 
 

   

 

 פרק שני

 :ניתן" עולם אומות חסידי" התוארא.  .4

  יהודים שאינם ומשפחות ליחידם -

 את לסכן אותם הניעו אדם חיי בערך והאמונה המצפון קול, האנושי שהדחף אנשים -

 .חיים בסכנת המצוי, הזולת למען קרוביהם חיי ואת חייהם

 .גדולה בסכנה קרוביו ואת המציל את העמיד הצלהV ניסיון -

 התואר חסיד אומות עולם הוענק ליאן ולאנטונינה ז'בינסקי: 

 סייעו ליהודים להימלט מהגטו -

 ו ליהודים מקומות מסתור.אמצ -

 הסתירו יהודים בביתם הפרטי -

 מימנו את קיום היהודים מכיסם הפרטי.  -

 אומות עולם" ליהודים.סייעו "חסידי  ות באמצעותןפסדרכים נו

של הגרמנים, והענקת תנאי העסקת יהודים במפעלים ובמחנות עבודה יצרניים  -

תעללות מחייה נוחים ליהודים )מגורים כמשפחות, מתן מנות מזון, איסור על ה

 יהודים, מתן אפשרות להימלט וסיוע בכך מתוך מחנה העבודה(ב

 פים. הות מזויפות / דרכונים מזויהפקת תעודות ז -

הסתרת יהודים במנזרים, כנסיות והן מתן מקלט לילדים יהודים באמתלה שהיהודים  -

 המשפחה )מתן זהות מזויפת(.  הם בני

 

 

 



 
 

   

 מטרות המורדים בגטאות:.ב. 4

המרד בגטאות פרץ כאשר מטרת מדיניות "הפתרון  –מוות במסגרת לחימה  -

ליהודים. מטרת המרד הייתה למות מוות של לוחמים )"אל נלך  ההסופי" הייתה ידוע

 כצאן לטבח"(. 

המרידות בגטאות פרצו גם על מנת למשוך  - פעולות ההשמדה רצון לעקב את  -

זאת בזמן שהגרמנים וישחררו את יושביו. זמן ולקוות שבעלות הברית יגיעו אל גטו 

 לא יוכלו להיכנס לגטו. 

 

 הדילמות של המורדים:

רו כי יש לעזוב את הגטו ולהילחם בנאצים בחלק מיושבי הגטו סהיכן ראוי להילחם:  -

זאת מכיוון שביער קיימת אפשרות . לדוגמה( )במסגרת הפרטיזנים בחסות היערות

רב מאשר בגטו הצפוף. כמו כן שבגטו אין מוצא  הלהסתתר, קיים חופש תנוע

על ידי  ,תלי הגטוואפשרות נוספת הייתה לחימה כנגד הגרמנים מחוץ לכ לבריחה.

בגטו  יםרדויציאה של לוחמים בחיילים גרמנים )פעילות שאפיינה לדוגמה את המ

פעילות זו נומקה בכך שהגרמנים לא ידעו לזהות שהיהודים הם אלה  קרקוב(.

רות לא שתוקפים אותם, וכן בשל העובדה שפעילות זו אפשרה לקבל תמיכה ממחת

האפשרות השלישית הייתה יציאה  יהודיות שפעלו כנגד הגרמנים בסביבת הגטו.

   מרד בתוך כותלי הגטו. 

עמדו בקשר עם הנציגות אנשי היודנראט  :ביציאה למרד היודנראטהאם לשתף את  -

שהתנגדו למרד מחשש לעונש קולקטיבי של כל אט רנדראשי יוהגרמנית. כמו כן, היו 

יושבי הגטו. מצד שני, היו חברי מחתרת שחשבו שיש לשתף את היודנרט בהחלטה 

במרד וכן על מנת  חלקכל יושבי הגטו לקחת עודד  את על היציאה למרד על מנת ל

 . להתארגן היטב למרד כנגד הגרמנים

המורדים ידעו כי שיטת  - ומשפחתית אחריות קולקטיביתמהו מקומה של  -

ההענשה הנאצית הייתה קולקטיבית כלומר הנאצים הענישו על כל מרידה את הגטו 

ברוח זו הייתה דעה שאין ברירה אלא לצאת למרד, שכן גורלם של היהודים כולו. 



 
 

   

רק כשהיה היה ברור. מצד שני, טענו יהודים כי יש לצאת לפעולה כנגד הגרמנים 

 ., ולקוות שהגטו ישוחרר קודם לכןברור שהגטו מחוסל כלומר באקציות הסופיות

 

 השינוי במדיניות הנאצית כנגד היהודים עם הפלישה לברית המועצות:א.  .5

עד הפלישה לברית המועצות נקטו הנאצים במדיניות אנטישמיות כנגד היהודים 

שכללה: פרסום צווים ותקנות אנטישמיות, החרמת רכוש יהודי, כליאת יהודים 

סגרת במת. יקה אנטישמיחקכן ו ויצירת תנאי מחיה קשים במסגרת זובגטאות 

הפלישה לברית המועצות החלו הנאצים ברצח מילוני יהודים. הרצח נעשה בשיטת 

 . "הפתרון הסופי"ההוצאה לפועל של במסגרת התחלת   "בורות ההריגה"לרי הי

 

 הגורמים לשוני המדיניות:

ולוגיה הנאצית יש להתנגד על פי האידיא(: קומוניסטיםויהודים ) השנאה הכפולה -

פי התפיסה -יהודי רוסיה נתפסו כגרועים שבגרועים מפני שעלולהשמיד את הקומוניזם. 

פי התפיסה הנאצית היהודים הם -הנאצית: לא רק שהיו יהודים אלא גם היו קומוניסטים. על

אלו שחוללו את המהפכה הקומוניסטית ברוסיה. מהפיכה זו נתפסה כחלק מניסיון יהודי 

 להשתלט על העולם.  

הנאצים ראו במזרח כחלק ממרחב מחייה של הגזע הארי. לכן זהו  - ניקוי מרחב המחייה -

 שטח שיש לנקותו לחלוטין מיהודים.

המספר הרב של היהודים שנוספו לשליטה הנאצית  :מספר היהודים בברית המועצות -

יה ניתן להעביר מספר זאת כאשר לא ה חייב את הנאצים למצוא פתרון סופי ליהדות אירופה.

  רב כזה של יהודים לגטאות בפולין או לרכז את היהודים בברה"מ במהלך מבצע ברברוסה. 

הנאצים לא ראו חשיבות בדעת הקהל הרוסי, שכן בעיניהם היו הרוסים  –גורם אידאולוגי  -

גזע נחות שמטרת חייו היא לשרת את הארים. הסתכלות זו אפשרה  –שייכים לגזע הסלבי 

 לבצע את מעשי ההריגה ללא צורך להסתיר את פעולתם.  להם

 



 
 

   

 

 :שיתוף הפעולה עם הנאציםהסברים שונים לב. 

יסודות אנטישמיים שהיו מושרשים בקרב אזרחים רבים עוד לפני המלחמה,  - אנטישמיות -

הנאצים למעשה  התחזקו והתגברו עם התעמולה האנטישמית ועם המדיניות האנטישמית.

 אפשרו לרבים מבני אירופה לממש את הערכים האנטישמיים שהאמינו בהם. 

היהודים נחשבו לקומוניסטים והיו מזוהים עם  -  ההתנגדות לקומוניזם ולכיבוש הרוסי -

הסובייטים. במקומות רבים אליהם נכנסו הכוחות הסובייטים, האשימו התושבים המקומיים 

את היהודים בכך שקיבלו בשמחה ובהתלהבות את פני הצבא הרוסי. זאת, בעוד שבעיני 

לחלק את  התושבים המקומיים היו הרוסים בבחינת כובשים ואויבים שמטרתם הייתה

 המדינה, לבטל את עצמאותה ולערער את יסודותיה.

בעצמם בתנאי מלחמה  התקיימותושבי המדינות הכבושות  -קבלת תמורה בעת מצוקה -

אחת הדרכים לקבל תמורה מהנאצים ולהתמודד שלהם. והיו טרודים באספקת צורכי הקיום 

 .עם המצב הכלכלי הייתה הסגרה של יהודים לנאצים

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

 עסקים, מפעלים, דירות וכיוצא בזה. -היהודים

 

ב האוכלוסייה באירופה לא נקטה פעולה של ממש כנגד המדיניות של הסיבות לכך שרו

 :)עמידה מן הצד / הרוב דומם( הנאצים כלפי יהדות אירופה

 

בעצמם בתנאי מלחמה והיו  התקיימותושבי המדינות הכבושות  -מצוקה בשל המלחמה -

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

 להם לראות במצבם של היהודים עניין שולי ולכן גם לגלות אדישות לגורלם.

רבים בחרו לשתוק ונמנעו מלסייע ליהודים בשל פחד מן הכובש  -םפחד מפני הגרמני -

הגרמני ובמקרים מסוימים מן המשטרה המקומית ששיתפה פעולה עם הכיבוש הנאצי. לכולם 

הסתרתם, עזרה בהברחתם וכיוצא בזה תסכן את חייהם ואת חיי  -היה ברור שעזרה ליהודים

 משפחותיהם.



 
 

   

 

לא האמינו שמטרת הנאצים היא השמדת בגטאות הסיבות לכך שהיהודים א.  .6

 העם היהודי:

המידע אודות פעילות ההשמדה של הגרמנים לא הגיעו לגטאות  מידע: עדרהי -

 בצורה מסודרת. הגרמנים הסתירו את המידע אודות ההשמדה. 

גרמניה נחשבה למדינה בעלת ערכים של תרבות, מוזיקה,  התרבות הגרמנית: -

כשל אומנות. חלק מהיהודים לא יכלו לקבל את העובדה שעם בעל תרבות עשירה 

 גרמניה יסכים לעסוק בהשמדה שיטתית של בני אדם.

באמתלות ת ההשמדה ואל מחנהגרמנים הוציאו יהודים מהגטו  :קריקבלת מידע ש -

גרמנים אפשרו ליהודים ם עבודה ויישוב מחדש. ברוח זו הזרח לששל העברתם למ

אליו  ליעד האמתיבאשר  ותמימעבגדים, רכוש, דבר שגרם שיצר  לקחת עמם ציוד,

 .נשלחו היהודים

, סרבו להאמין שבני אדם אחרים בעלי ערכים ומוסר היהודים, כבני אדםאנושיות:  -

יחליטו להשמיד בהיקפים של מיליונים בני אדם אחרים. ברוח זו, סרבו או לא יכלו 

 יהודים רבים להאמין לקיומם של בורות ירי או של מחנות השמדה.

 

 :הסופי"בזמן ביצוע "הפתרון .ב. דילמות של היודנרט 6

במהלך ביצוע "הפתרון הסופי" נדרשו חברי הדילמה את מי לשלוח להשמדה:  -

היודנרט לארגן משלוחים של יהודים למחנות ההשמדה. השאלה את מי לשלוח 

 של החלטה מי יחיה ומי ימות. יודנרט במעמד הציבה את ה

הידיעה שהגרמנים  הדילמה האם להמשיך לקיים את דרישות הגרמנים: -

חיסול הגטו, הציבה את מבקשים לחסל את היהודים והידיעה שמטרתם הסופית היא 

שיתוף פעולה עם המשך הציות לגרמנים מבטא למעשה חברי היודנרט בשאלה האם 

 אויב.ה

 

 

 



 
 

   

 דרכי ההתמודדות:

חלק מחברי היודנרט המשיכו לשתף פעולה עם דרישות הגרמנים והחליטו לשלוח  -

, חולים, במסגרת האקציות את היהודים בעלי הסיכוי הנמוך ביותר לשרוד )זקנים

 ילדים(. 

חלק מחברי היודנרט התפטרו מתפקידם עם התחלת השילוחים למחנות ההשמדה.  -

 חלקם שלמו בחייהם על החלטה זו.

 חלק מחברי היודנרט התאבדו כאשר התבקשו לשלוח יהודים אל מותם.  -

 

   

 

  

 

 


