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' בחינת הבגרות בהיסטוריה ב -הצעת פתרון

שאלון   -2015קיץ 

 

 ויוסי גילרמןנוחי קירצמן , דורון קורקוסידי -הצעת הפתרון נכתבה על
 בבתי הספר של קידום מורים להיסטוריה

 
 

 
פרק ראשון 

 
 . של היהודים הן מולדות ולא ניתנות לשינוי ( החיצוניות והפנימיות)תכונותיהם השטניות  .א .1

. קטע נטען שהתכונות היהודיות מזהמות את הדם האריב
 

צמח , בעלי אף ייחודי , הם  מכוערים: המראה החיצוני שלהם הינו דוחה, מדעית  -מבחינה פיזית

 .בקטע יש לעג למראה הפיזי היהודי. גמלוניים ומעוותים במראם מטיל האימה, רחב

ומיות טפילות ונצלנות והם זוממים באופן יש בהם תכונות שטניות של ערמ: מדעית -מבחינה רוחנית

נישואי תערובת ואגב כך טימוא , מתמיד  להרעיל את הגזע הארי באמצעות פיתוי נערות גרמניות

הפונוגרפיה היהודית נועדה  .בקטע נטען כי יהודים  מטרידים נשים גרמניות בבריכה. הדם הגרמני

 .לזהם את התרבות הארית ולהרוס אותה מבפנים

כטפילים אשר חיים על גבם של מעמד הפועלים , ם הוגדרו כמטמאי התרבות האנושיתהיהודי

הכוונה לחזירות . בקטע יש עדות כי היהודים הם חזירים(. קפיטליסטים)והאנושות כולה 

 . קפיטליסטית

כלומר היטלר , הגזע הארי והיטלר עצמו נבחרו ונועדו לבלום את מזימת היהודים לפני שייהרס העולם

כתוב כי כל מי שיצא נגד הצעדים קטע ב. בתפקיד זה כשליחות להצלת העולם מפני היהודיםראה 

 .נגד היהודים נחשב כיוצא באופן אישי נגד היטלר

 :על סמך הקטע רוב החברה הגרמנית קיבלה באדישות את הצעדים נגד היהודים ממספר סיבות

. בכלכלה עם עליית הנאציזם לשלטון המשברים הכלכליים בגרמניה שקדמו לעליית הנאציזם והשיפור

, בנוסף.  שנתפס כמשפיל בעיניו ובעיני גרמנים רבים, היטלר מצליח לנתק את גרמניה מהסכם ורסאי

עקרון , כל מי שיצא נגד המדיניות הנאצית נגד היהודים נחשב כאחד שלא מקבל את הפיהרר פרינצ

 .המנהיג המבטא את טובת העם הגרמני

 

 
 

ול יהודים באלימות רבה מגרמניה לעיירת גב 17,000-גורשו כ 1938בשנת   –נשיןהגירוש לזבו .ב

פ "ע. הם היגרו לגרמניה מפולין לפני שנים. פ חוקי נירנברג"הם היו תושבים בגרמניה ע. פולנית

היהודים  .החוק הפולני מי שיוצא מפולין ולא חוזר אליה בתוך חמש שנים אזרחותו הפולנית פוקעת
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לעיירת הגבול זבונשין ללא אספקה בסיסית כאשר הנאצים והפולנים חוסמים את דרכם הללו גורשו 

. .הפולנים לא הכירו בהם יותר כאזרחי פולין.   משני צידי הגבול

בשם הרשל גרינשפן  סטודנט יהודישל  בין המגורשים לזבונשין הייתה משפחתו  –ליל הבדולח 

ביקש לנקום בנאצים באמצעות ו שפחתו בזבונשיןהוא שמע על התנאים הקשים של מ. שלמד בפריז

מעשה זה שימש עילה עבור הנאצים לבצע את פוגרום ליל . פום ראט גרמניההתנקשות בדיפלומט 

יצאו  SAפלוגות : כלפי יהודי גרמניהמכוון ומתוכנן ( תקיפה אלימה) היה זה פוגרום: הבדולח 

 . בתי כנסת ודירות מגורים, בתי עסק יהודים למסע פוגרום נגד ומשכו אחריהם המון רב" ספונטנית"

השלטון הטיל קנס . יהודים ומאות נפצעו 91במהלך האירוע נרצחו . שדדו אותם והעלו אותם באש

עוקלו תשלומי הביטוח , בנוסף. של כמיליארד מארק על יהודי גרמניה כדי לממן את נזקי האירוע

ות ליל הבדולח גורשו למעלה משלושים אלף בעקב. ונדרש מהיהודים לתקן בעצמם את הנזק שנגרם

. יהודים למחנות ריכוז

?  במה ביטאו אירועי ליל הבדולח החרפה במדיניות האנטי יהודית

השלטונות לא התערבו ועצימת העין שלהם הבהירה לראשותה היו גילוי אלימות פיזית כלפי היהודים 

ליהודים 

יהודים  91שלטונות הנאציים נהרגו במהומות על פי הודעת ה.  שהפוגרומים הם בחסות השלטונות

, אלפי דירות. יהודים 1,500אולם על פי המניין הבלתי רשמי של הקהילה היהודית נרצחו בסביבות 

מדרכות גרמניה נצצו כשלהבות האש . חנויות ועסקים יהודיים נשדדו נהרסו וחלקם הועלה באש

. ים של בתי הכנסת'השתקפו בשברי הזכוכיות שנפלו מהחלונות ומהויטראז

דמי הביטוח עוקלו על . במהומות ונשלחו למחנות ריכוז" חלקם"יהודים על  30,000למחרת נאסרו 

מיליארד מארק את ממשלת גרמניה  1והיהודים נדרשו לפצות בסכום גבוה של . ידי ממשלת גרמניה

.  על הנזקים שנגרמו לרכוש הגרמני השרוף

נאצי התנפצה לחלוטין הם הבינו השלטון הוכלו להסתדר תחת שארית התקווה שהייתה ליהודים כי י

. הודים בגרמניה ומי שיכול היגר למדינות אחרותכי אין יותר עתיד לחיים י

 

 
 

 חולשתה של רפובליקת ויימאר  .א .2
   

או את פעילותן של /הדמוקרטית לא הגבילה באופן מהותי את קיומן ו" רפובליקת ווימאר"חוקת 

היא : נוכחותה היתה מרשימה ברחבי המדינה . בגרמניה ובהן המפלגה הנאציתתנועות קיצוניות 

כל הגופים הללו הפיצו את  –והנוער ההיטלראי  .S.S-ה, .S.A-הקימה ארגונים שונים כמו ה

כך נעשו מספר נסיונות הפיכה . מצעדים וסמלים, הפגנות, התעמולה הנאצית באמצעות אסיפות

גדודי צבא שגילו . אלה העידו על אי שביעות רצון כללית ממשטר זה. מכלל הקצוות הקשת הפוליטית
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, כל אלה ניסו –ופעילים קומוניסטים שניסו לבצע הפיכה קומוניסטית , נאמנות למשטר הקיסרי מחד

ניסה היטלר לבצע נסיון  1923בשנת . למוטט את המשטר הדמוקרטי ללא הצלחה, כל אחד בדרכו

המרד אומנם . מדינת בוואריה ולאחר מכן על גרמניה כולה, נכןהוא ביקש להשתלט על מי. הפיכה

אך חיזק את מעמדו של היטלר בפוליטיקה הגרמנית והחליש עוד יותר את הלגיטימיות של , נכשל

. הדמוקרטיה בגרמניה

 
 

 תוצאות מלחמת העולם הראשונה
 

ת שניצחו התכנסו בפריז נציגי המדינו 1919בשנת  – הסכם ורסאי כתבוסה וכאסון לאומי

על מנת לדון בעתידן של המדינות המנוצחות "( מדינות ההסכמה)"במלחמה העולם הראשונה 

להלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו ". חוזה ורסאי"גורלה של גרמניה נקבע ב. ובראשן גרמניה

": חוזה ורסאי"ב

גרמניה הואשמה כאחראית  –הטלת אשמת המלחמה על גרמניה  –החלטות בתחום המשפטי 

סעיף זה יצר כעס רב בגרמניה שכן היא ראתה בכך פגיעה בכבודה . וץ המלחמה ותוצאותיהלפר

 .ובגאוותה הלאומית

כפועל יוצא של הטלת האחריות  ( –תשלום פיצויים למדינות ההסכמה) החלטות בתחום הכלכלי

ם נקבע כי גרמניה תישא בתשלום פיצויי, לפרוץ המלחמה ולתוצאותיה על גרמניה ובעלות ברית

 .כבדים בכסף ובחומרי גלם למדינות ההסכמה

אלף חיילים שהועמדו תחת פיקוח של  100-הצבא הגרמני צומצם ל –החלטות בתחום הצבאי 

נאסר על גרמניה , נאסר גיוס החובה בצבא, פורק המטה הכללי הגרמני: מדינות ההסכמה

בה גרמניה שלא לבנות התחיי, בנוסף. מטוסים וטנקים, כמו צוללות, להחזיק ולרכוש נשק כבד

. ביצורים ולצמצם באופן משמעותי את צי האניות שברשותה

כולל עיר הנמל , על גרמניה נכפה לוותר על שטחי מולדת –החלטות בתחום הטריטוריאלי 

גרמניה לשניים ( חולקה)כך בותרה . על מנת לאפשר למדינת פולין החדשה מסדרון לים, דנציג

פרוסיה המזרחית נותקה )מזרחי של המדינה -באזור צפון ונותרה ללא רצף טריטוריאלי 

נכפה על גרמניה לוותר על ריבונותה בחבל הסאר העשיר במחצבים אשר , בנוסף(. מגרמניה

נקבע כי בתום תקופה זו יערך משאל עם בחבל . שנה 15הועבר לפיקוח בינלאומי לתקופה של 

פחם המשאבים הנוספים בחבל תועבר תפוקת ה, עד אז. זה שבו תקבע הריבונות במקום

לא יוצבו בו כוחות צבא , אזור חבל הריין על גבול צרפת גרמניה נקבע כמפורז כלומר. לצרפתים

 .גרמניים

 :התנאים המדיניים

 איסור על כריתת ברית הגנה עם אוסטריה. 

 איסור על מיעוטים גרמניים במדינות חדשות לתבוע זכות להגדרה עצמית או לאוטונומיה. 
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לים הגרמניים שחזרו הביתה בתום המלחמה הביעו את דעתם על הסכמי ורסאי וכינו אותם החיי

התבססה , הם טענו שהמלחמה התנהלה על אדמת צרפת והם היו בעמדת ניצחון" סכין בגב האומה"

תפיסה שגרמניה נבגדה על ידי מנהיגיה בתקופת המלחמה ושחוזה וורסאי הוא מעשה של השפלה 

. לאומית

מצב הכלכלי הקשה והאבטלה החמורה בגרמניה שאחרי המלחמה יצרו משברים חברתיים ה, בנוסף

היטלר  . שסעים ופלגנות מפלגתית שמנעו איחוד פוליטי שיוביל את גרמניה להתייצבות  שהולידו

יבטל , בראש המפלגה הנאצית הבטיח לעם הגרמני שהוא ידאג לרווחת הגרמנים ויחסל את האבטלה

ישיב את הכבוד הלאומי הגרמני והוא יהיה המנהיג החזק שיוביל את העם הגרמני את הסכמי ורסאי ו

 . חזרה לימיו הטובים

 
 
הצליחה , 1933בעקבות התחזקות המפלגה הנאצית בבחירות מרץ   –"חוק ההסמכה"חקיקת  .ב

את , כלומר להיטלר, חוק זה העניק לממשלה. המפלגה הנאצית להעביר את חוק ההסמכה בפרלמנט

כך הפקיע את . זכות שהיתה שמורה ברפובליקה לפרלמנט בלבד –ות הבלעדית לחוקק חוקים הזכ

היטלר ביטל עיקרון חשוב . סמכויות הפרלמנט והותיר אותו ואת חוקת ויימאר ריקים מתוכן

הפרדת רשויות בדרך ליצור משטר טוטליטרי בו ירוכזו מירב הסמכויות בידי מנהיג  –בדמוקרטיה 

 .את גרמניה לדיקטטורה חוקית החוק הפך. אחד

 
היטלר . 1933באפריל  7נחקק בגרמניה ב  –חקיקת החוק להשבת הפקידות המקצועית על כנה

מגורמים ( לרבות פקידים, עובדי מדינה)ביקש באמצעות חוק זה לטהר את המנגנון הממשלתי 

דינה שמונו בתקופת כך סילק היטלר עובדי מ. שהוגדרו כבלתי מתאימים לרוח האידיאולוגיה והמשטר

במקום  .רפובליקת ויימאר וביניהם יהודים וכן גרמנים ארים שהשקפת עולמם הייתה דמוקרטית

המפוטרים היטלר נתן הוראה להעסיק גרמנים בעלי נטיה ואהדה ומפלגה הנאצית ובכך קיים את 

. עבודה למובטלים –אחת מהבטחותיו לעם הגרמני במסע בחירות 

 
 
 

 

: והמשפחה והחברה, בגטו  והשפעתם על הפרט תנאי החיים .א.3

הגטאות הוקמו במכוון בשכונות המוזנחות ביותר בערים ובאזור שהיה קטן   –רעב וצפיפות

הצפיפות רק הלכה והחריפה מידי יום , יתרה מזו. מלהכיל את האוכלוסייה שהצטופפה בתוכו

שליש מהאוכלוסייה )ון יהודים בגטו וורשה התגוררו כחצי מילי. והפכה את החיים לבלתי נסבלים

 .מכלל השטח השיפוט של העיר 2.5%על שטח שלא עלה על ( הכוללת
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מתצרוכת המזון המינימלית  10%-היהודים קיבלו פחות מ. מעבר לצפיפות שרר בגטו רעב כבד

היהודים נאלצו לצאת לעבודות , כתוצאה מכך. קלוריות ביום 200-כלומר לא יותר מ, לאדם מבוגר

השפעה נוספת של הרעב היתה התחזקות תופעת . גטו תמורת תוספת מזון מצומצמתמחוץ ל

.  בקיעים בחומה או טיפוס מעליה, בעיקר באמצעות מנהרות תת קרקעיות, ההברחות

הרעב פגע מאוד בחיוניותם של בני האדם ואף בליכוד התא   –התפוררות התא המשפחתי

התא המשפחתי התפורר שהרי . חלוקת מזוןהמשפחתי כיוון שיצר ויכוחים משפחתיים לגבי 

הילדים . האבות יצאו למחנות עבודה והאמהות נאלצו לדאוג לקיום היומיומי ולהשגחה על הילדים

. בעיקר באמצעות הברחות, בעצמם השתתפו בניסיונות למצוא מזון ולהתפרנס

י ואפילו במים מוצרי ניקו, שרר מחסור חמור בסבון  –רמת התברואה בגטו הייתה ירודה ביותר

בנסיבות אלו פרצו מחלות מדבקות כמו טיפוס . זורמים וכך קשה היה להקפיד על היגיינה אישית

 . אשר התפשטו במהירות בשל הצפיפות הגדולה ויצרו תמותה רבה בגטאות

רבים השתמשו . הקשה על החיים בגטו וזאת בשעה שהיה מחסור באמצעי הסקה הקור העז

 .תים ואפילו עצים על מנת להתחמםחלקי ב, ברהיטים ישנים

 . וזאת בשל ריכוזם של היהודים בגטו וניתוקם מן העולם החיצון  -קשיי פרנסה

הנאצים אסרו על כל מסגרת חינוכית כמו בתי   –דתית-תרבותית -איסור על פעילות חינוכית

 .הם גזרו גזרות אנטי דתיות כמו איסור תפילה בציבור, כמו כן. ספר וגני ילדים

רעב )התנאים הבלתי אנושיים אותם יצרו הנאצים במכוון בגטו   –קושי לשמור על צלם אנושה

כל  –תרבותית -יחד עם איסור פעילות חינוכית, (ניתוק מן העולם החיצון ומחסור בתרופות, כבד

לשבור את רוחם ולהכחידם פיזית באופן איטי , אלו נועדו לטשטש כל צלם אנוש אצל היהודים

. ואכזרי

 
: רכי ההתמודדות עם הקשייםד

 
רבים השתתפו בפעילות להברחת מזון אל תוך הגטו באמצעות טיפוס על חומות  –הברחת מזון 

בתוך הגטו הוקמו מפעלים . כל זאת תוך סיכון חייהם –מנהרות תת קרקעיות וחורים בחומה , הגטו

. הודים תמורת שכר זעוםבהם עסקו י, ובתי מלאכה של ייצור למען הגרמנים או למען השוק הפולני

הקימו היודנראטים בגטו , בנוסף. חלק מהיהודים אף יצא לעבודות כפייה במחנות עבודה מחוץ לגטו

יוצרו סבונים מעצמות סוסים על , כמו כן. מפעלים לייצור קמח וסוכריות מקליפות תפוחי אדמה יבשות

 .מנת לשמור על היגיינה אישית

הביא לניסיונות רבים להבריח תרופות ואמצעיים רפואיים לתוך המחסור בתרופות   –הקמת מרפאות

 .בחלק מן הגטאות הוקמו קופות חולים ואפילו בתי חולים בהם טופלו החולים והפצועים. הגטו

 .בהם סופקו בעיקר לילדים ולנזקקים אשר זכו לארוחות יום יומיות מטבחים עממייםבגטו הוקמו 
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בתים הרוסים , הישרדות של האוכלוסייה כמו פירוק רהיטיםהביאו לניסיונות  תנאי הקור הקשים

 .כל זאת על מנת לשרוד, ועצים

ראה התייחסות מפורטת )באמצעות עבודות כפייה   –יצירת מקומות תעסוקה אלטרנטיביים

 .בתוך הגטו ומחוצה זכו היהודים לשכר זעום ולעיתים רק לתוספת מזון( בהתייחסות ליודנראטים

אשר " ועדי בתים"למשל הוקם ארגון בשם ות שסיפקו צרכים בסיסים לנזקקים מוסדבגטו הוקמו 

כמו כן . תמך במשפחות מוכות מחסור והקים עבורם מטבחים עממים שם הם קיבלו ארוחות יומיות

. עסק ארגון זה בסיוע רפואי לנזקקים ואף בפעילות חינוכית תרבותית כמו גני ילדים ובתי יתומים

ארגון העברת אספקת מזון " וינט'הג"אשר קיבל סיוע מארגון " הצנטוס"טו היה ארגון נוסף שפעל בג

. לתושבי הגטו

 

 
 
הקימו היהודים מסגרות חינוך בלתי , למרות האיסור הנאצי –פעילות חינוכית תרבותית ענפה  .ב

ף מקהלות ותזמורת וא, היהודים בגטאות הקימו תיאטרון יהודי. גני ילדים ובתי ספר, חוקיות כמו

תפקידן של מסגרות ופעילויות אלו היה לספק מוצא רוחני מהמציאות היומיומית וכן . פורסמו ספרים

כתגובת נגד למדיניות הנאצית שעיקרה היה לגרום ליהודים להרגיש , לספק מסגרת ותוכן לחיים

:  שהם לא בני אנוש

ות מיומן בריכוז שבמסגרתו עסק צו" עונג שבת"ארכיון מחתרתי שנקראו בשם מעבר לכך הוקם 

. חומר תיעודי וברישום תורות הגטו

הופעלו במחתרת ; התקיימו עשרות קורסי הכשרה מקצועית שבהם למדו אלפי תלמידים בגטו וורשה

בגטו נחגגו חגים . עשרות יצירות ספרותיות נכתבו ופורסמו, ושני תיאטראות, שתי גימנסיות עבריות

  .שונים כמו חנוכה ופורים

 45היודנראט הפעיל מערכת חינוך שכללה ; נפתחו קורסים מחתרתיים להשכלה גבוהה 'בגטו לודז

הוקמה תזמורת של עשרות נגנים שערכה קונצרטים , בנוסף. 'סדנאות עבודה'ספר במסווה של -בתי

. רבים

על אף האיסורים החד משמעיים של הנאצים המשיכו חלק מהיהודים לקיים אורח  –פעילות דתית 

. להתפלל ולשמור על כשרות, רבסת חיים דתי

מצג שווא לעולם על גורל , בין היתר, הנאצים אפשרו במספר מקרים פעילות תרבותית על מנת להציג

". רגילה"יחידות ההסרטה של הנאצים תיעדו את היהודים בפעילות תרבותית . היהודים בגטאות

. יהודי הגטאות סרטים אלו הופצו בעולם על מנת להטעות לגבי המצוקות האמיתיות של
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 ?ציות למדיניות הנאצית או יציאה למרידה: הדילמה של היודנראטים .א.4

היודנראטים התנגדו . היו אלה אנשי תנועות הנוער שהיו הראשונים אשר ביקשו למרוד בגטאות

והדבר מעיד על סופה של ( ואילך 1942)ליוזמה זו וטענו כי הנאצים נוחלים תבוסות בשדה הקרב 

.  שאין ליזום מרד שעלול לסכן את שלומם של שאר תושבי הגטו, מכאן. ה ועל תקווה להינצל המלחמ

היודנראטים האמינו כי המניע העיקרי להשמדה הנאצית הוא חוסר רצונם של הגרמנים , יתרה מזו

שאפו להפוך את הגטאות ( היודנראטים)הם , לכן(. היהודי)לקיים יסוד בלתי יצרני  חסר תועלת 

בדרך זו . יים ופעלו להקמת מפעלים ובתי מלאכה בגטו אשר סיפקו תוצרת צבאית לגרמניםליצרנ

ביקשו היודנראטים לשנות את התפיסה הנאצית כי היהודי הינו נצלן וטפיל ולהוכיח כי הגטו שלהם 

כך הם ביקשו למנוע את השילוחים או לפחות לדחות את . הינו יצרני(  כמו בווילנה ובביאליסטוק)

בקטע ראש היודנראט בגטו וילנה .  ביצוע פינוי הגטו כלומר להפוך את העבודה לדרך הצלה מועד

גטו "יעקב גנס מאמין כי רק . הוא יוצא בחריפות כנגד מסחר האקדחים. מתנגד למרידה בנאצים

                                       .                                                        יאריך את חיי יהודי גטו וילנה" יצרני

הם נמסרו לו על ידי הגסטפו וגרמו לו להאמין שאין השמדה , גנס לא בדה מליבו את הדברים

 .טוטאלית אלא ראיה גרמנית את הגטו היהודי כגורם יצרני מועיל לגרמנים

 .מודדותהדילמה ודרכי ההת? האם ניתן להציל חלק מן היהודים? את מי לשלוח להשמדה .ב

. היודנראטים נאלצו לבחור מי ישלח להשמדה במסגרת מילוי מכסת השילוחים בכל אקציה

הם הורו (. ראה בהמשך)' יצרו הנאצים דילמה אכזרית עבור היודנראטים בגטו לודז 1942בספטמבר 

על היודנראטים הוטלה המשימה . זקנים וילדים, אלף יהודים  20-כ( להשמדה)להם לשלוח לגירוש 

שכנע את תושבי הגטו למסור את ילדיהם להשמדה ולא יעשו זאת הנאצים אשר ישלחו את כלל ל

התושבים בגטו להשמדה 

של שאר אנשי הקהילה היהודית ( הפיזי)היודנראטים ביקשו להרוויח זמן ולדאוג לקיומם 

. עות פניה לקהל ושיתופם בבעיהיודנראט עם דילמה זו  באמצהתמודד ראש ,  לדוגמא.בגטו

שלח במשלוח הראשון את החולים והזקנים ביותר , היודנראט שהיה מוכרח לעמוד בדרישה הנאצית

. מאיזורי מערב פולין שסופחו לגרמניה' ואליהם צורפו פליטים יהודים שגורשו לגטו לודז

. כמו אדם צריאקוב, יודנראט שלא יכלו לשאת את גודלה הדילמה ובחרו להתאבדראשי היו 

לאחר כל המשבר הרגשי והדרמה קורעת . ר הנאצים הגישו דרישה למשלוח ילדיםבמקרה מסויים אח

בחרו את אותם ילדים חולים או נכים ואליהם צירפו ילדים שהיו השלישיים , הלב שהתרחשה בגטו

. במשפחה וכשהם נגמרו נשלחו הילדים השניים במשפחה
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פרק שלישי 
 

 
שהתלוו לכוחות , האיינזצגרופן, ות רצח מיוחדותמ הקימו הנאצים יחיד"לפני הפלישה לבריה .א .5

גברים , את ראשי הקומוניסטים, הפורצים והכובשים ותפקידם היה לרצוח את ההנהגה המקומי

". פקודת הקומיסארים"יהודים כאשר פקודת הרצח המפוטת נמסרה להם בפקודה סודית המכונה 

בתחילה . הרצח בוצע באמצעות ירי .ג החלו לרצוח את האוכלוסיה כבר מיום הפלישה הראשון"הא

ג להעביר את היהודים "בשולי הכפרים וליד מבני הכפר וככל שעלה מספר הנרצחים נדרשו הא

אחרי חצי . לשטחים בהם אפשר יהיה לטמון את הגופות בבורות שלעיתים נחפרו על ידי היהודים

.  750,000-ים ליותר מהגיע מספר הנרצחים היהוד( מבצע ברברוסה)מ "שנה מיום הפלישה לבריה

והימלר החליט ליזום ייעול השיטה לטובת הרוצחים  SS-ההצלחה הזו לא נעלמה מעיני ראשי ה

תוך הטעיה והסתרת , ולהשגת יעילות באצח מקסימום יהודים במינימום זמן( מסיבות הומניות)

, חנות השמדהשני ממשיטת הירי לבורות עברו הנאצים לרצח באמצעות משאיות גז והקימו . המעשה

סמוך למועד המקורי של  1941שהחל לפעול בשמיני לדצמבר " חלמנו"את מחנה הרצח הראשון 

. ץ'ואת מחנה ההשדה בלז כינוסה של וועידת ואנזה

   

.  מדוע כונסה ועידת ואנזה

ולהשיג תיאום של משרדי הממשלה השונים " הפתרון הסופי"להציג את מלוא היקפה של תוכנית 

. .נית ביעילות המירבית תוך שמירה על סודיותהלהפעלת התוכ

לקבוע ולהודיע לכל הגורמים הלוקחים חלק בביצוע הפתרון הסופי שבמקרה של חילוקי דעות הפוסק 

היחיד יהיה ריינהרד היידריך 

 
 
 
 

הנאצים נקבו במספר המוערך של הקהילות היהודיות בכל ארץ וארץ באירופה אשר יועדו  .ב

ד על ההיקף הרחב של ההשמדה ועל כוונותיהם להשמיד את כלל היהודים עד דבר המעי –להשמדה 

 .מיליון 11האחרון שבהם ובסך הכל 

 200אפילו של קהילות קטנות כמו  –השמדה עד היהודי האחרון  –הטוטליות של הפתרון הסופי 

-י בריתההגזמה במספר יהוד. עד היהודי האחרון, שוב –יהודי נורווגיה  1300-יהודי אלבניה ו

 .המועצות נועדה לשם יצירת דמוניזציה של הציבור היהודי שם
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הפתרון הסופי אמור לכלול גם את היהודים ממדינות גרורות אשר שיתפו פעולה עם הגרמנים כמו 

מדינה שהנאצים לא הצליחו להכריע עד  –נכללו ברשימה יהודי בריטניה , בנוסף. רומניה והונגריה

הפתרון הסופי . הוא הכללתם של יהודי צפון אפריקה כחלק מיהודי צרפת עוד ביטוי לגלובליות. כה

 . שוויץ ואירלנד, אמור לכלול גם את יהודי המדינות הניטרליות כמו ספרד

מדובר במירכוז של הגופים . הוא המירכוז, לצד גלובליות וטוטאליות, מאפיין נוסף של הפתרון הסופי

. הממשלתיים לשם הצלחת המבצע ויעילותו

דוגמא אחת ניתן לראות שבפרוטוקול יש כוונה לחסל גם מדינות לא כבושות כמו בריטניה 

 
 

הסיבות שהביאו את חברי תנועות הנוער להיות הראשונים אשר הבינו כי מדיניות הנאצים . א. 6

 1942-3הייתה רצח טוטלי של יהדות אירופה בשנים 

תנועות הנוער היו הראשונים שראו במבצעי  אנשי. המפנה בדרכן חל עם השינוי במדיניות הנאצית

את הסימן הראשון למסע רצח כולל ושיטתי של כלל ( דוגמת פונאר ובאבי יאר)הרצח בבורות הירי 

הבינו המנהיגים , בנוסף(. אל נלך כצאן לטבח –לדוגמא המקור המיוחס לאבא קובנר )יהדות אירופה 

הם הבינו היטב כי בסופו . הם קראוו למרד בגרמניםהצעירים שאין סיכוי להצלה של יהודי הגטו ולכן 

לזו של היודנראטים והמבוגרים  מדיניות זו עמדה בניגוד גמור. של המרד לא ישאר שריד מן היהודים

" . בגטאות אשר האמינו באסטרטגיה של עבודה כהצלה

יכו לנתח הם המש. חברי תנועות הנוער היו יסוד מלוכד עוד לפני המלחמה והתלכדו מאד במהלכה

פי תפיסותיהם הרעיוניות והתרבותיות ולא יישרו קו עם החשיבה הרציונלית -ולחיות את המציאות על

הם האמינו באידיאולוגיות מהפכניות אשר שאפו לשנות את , יתרה מזו. של המבוגרים והיודנראטים

ות החברה ולכן הם מחו והתעמתו עם המבוגרים שנתפסו בעיניהם כמשלים את עצמם באמצע

חברי תנועות הנוער הבינו שאין דרך חלופית ולכן הם היו הראשונים ". עבודה כהצלה"אסטרטגיית 

לקבל עליהם את עול האחריות לפעול בשם כלל תושבי הגטו תוך סיכון , ליטול את נס המרד

.  התושבים במוות והכל בשם הרעיונות בהם הם האמינו

להקריב את , מחוייבות למשפחה ולכן היו נכונים להסתכן נועזים ללא, חברי תנועות הנוער היו צעירים

הם חונכו להקרבה ולנאמנות לעקרונות כערכים . עצמם ואת חייהם למען האידיאלים בהם הם האמינו

ראה )לעומת זאת המבוגרים והיודנראטים נשאו באחריות כבדה למשפחתם ולכלל הציבור . עליונים

מלנקוט בפתרונות קיצוניים ובלתי שגרתיים כפי שהציעו  ולכן הם נמנעו( דילמות של היודנראטים

 . אנשי תנועות הנוער

לומר אותו בקול ולתבוע מעצמם ללכת , לחברי תנועות הנוער היה את אומץ והכוח לראות את הצפוי

ידי בריחה או מסתור והדגישו את -הם ויתרו על הצלתם האישית על. בדרך האמת הפנימית שלהם
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את המשך המאבק , את כבוד התנועה, הם הדגישו את כבוד העם היהודי .הכלל ולא את עצמם

. והאמינו שחלק מהציבור בגטו להגיע לחוף מבטחים בארץ ישראל

 

 

ק של עיתוי פתיחת הכרזה על מרד הצריכה תכנון מדוי  –ספקות ביחס לעיתוי פתיחת המרד. ב

אך אלו שינו את . ית של הנאציםהקרבות ולשם כך היה צורך באיסוף מודיעין על ההתנהלות השגרת

סוגיה זו . דבר שהקשה על החלטה משותפת בדבר עיתוי פתיחת המרד, דפוסי פעילותם בגטאות

תה מרכזית וזאת בשל העובדה כי הוסכם על כך שהמרד יחל כאשר יהיה ברור מעל לכל ספק כי יהי

ים לדעת מה קורה למחליטהיה חשוב , כמו כן .האקציה הבאה תביא להשמדת כלל תושבי הגטו

אם הצבא הרוסי נמצא במרחק של מספר ימי לחימה אז אולי אין טעם למרוד ואולי עדיף , שכן, בחזית

בכדי להשיג ידיעות מהימנות הם שלחו צעירות בעלות מראה . להסתתר או לברוח ולהמתין לשיחרור

עם המחלתרות  לגטאות אחרים ולקשרים שהיו להם( לבנים נימולים קשה להתחפש לגוי)פולני 

. המקומיות בכדי להשיג נתונים יותר מדוייקים

לדוגמא ביערות או שמא נכון יהיה למרוד בתוך , האם נכון לפתוח במרד מחוץ לגטאות -מקום המרד

, יערות מזרח אירופה הם סבוכים. הבריחה ליערות הציבה דילמות קשות לפני היהודים. הגטאות

ים ולעירוני יהיה קשה מאוד ללמוד להתקיים ולמצוא לעצמו צפופים שורצים ברמשים וטפילים אחר

ביערות היו כבר . בנוסף תנאי מזג האויר ביערות הם בדרך כלל קרים וקרים מאוד. מקום מסתור

אותם פרטיזנים היו בדרך כלל גם אנטישמים מושבעים . פרטיזנים לא יהודים שלחמו נגד הנאצים

.   לא ישאר אף יהודי בחיים, יים עירוניים עם פרטיזניםורוב הסיכויים שבמפגש של צעירים יהוד

חיו בסמוך לאיזורי היער והכירו היטב את תנאי /היו אותם יהודים ש, היהודים שכן ברחו ליערות 

. עבורם היער היא מקום מזמין שמציע אוכל מסתור ובטחון. החיים ביער

ערות יש משפחות שלעיתים דילמה נוספת התעוררה שלאותם צעירים ששוקלים את הבריחה לי

תלויות בהם והן תישארנה בגטו לגורלם בלי שבניהם ובנותיהם הבריאים והחזקים יחסית יעזרו להם 

. בשעה קשה זו

. לרוב התקבלה ההחלטה למרוד מתוך הגטו 
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 ניצול השואה מציג את גורלו. בקריקטורה שלפנינו נראה חייל בריטי אשר קולט ניצול שואה .א. 7

.  קריקטורה זו מבליטה את יחסה של בריטניה לניצולי השואה.  הטראגי באמצעות המספר על ידו

כי אין דרך להשגת מדינה , לאחר תום מלחמת העולם השנייה התברר ליישוב ולתנועה הציונית

ועל כן הוחלט על שיתוף פעולה בין שלוש , עצמאית בארץ ישראל זולת המאבק המזוין בבריטניה

שניים מן הגורמים שהובילו למסקנה זו ובולטים בקריקטורה . י"ל והלח"האצ, ההגנה המחתרות

 :הם, שלפנינו

 
עלתה לשלטון בבריטניה ממשלת  1945ביולי  -מדיניותה האנטי ציונית של ממשלת הלייבור .1

. שגילתה במהלך מלחמת העולם השנייה יחס אוהד כלפי המפעל הציוני( העבודה)הלייבור

וב פיתחו תקוות שהנה עומדת ממשלת בריטניה לבטל את מדיניות הספר הלבן ראשי הייש

החליטה לדבוק במדיניות הספר הלבן , אולם הממשלה החדשה עם שר החוץ בווין, השלישי

מכאן החליטו ראשי היישוב לפתוח במאבק לגירוש . ואף להחריף את הקו האנטי ציוני שלה

. השלטון הבריטי ולכינון מדינה עצמאית

השואה הציגה בפני העולם את גורלו הטראגי של העם היהודי חסר  -השואה ובעיית העקורים .2

על הלקח ההיסטורי של השואה נוספה בעיית הפליטים באירופה שלא נותר להם , המולדת

שלטונות המנדט סרבו . לאן ללכת והם נאלצו להישאר במחנות פליטים על אדמת אירופה

ב טרומן לאפשר עלייה ארצה של "ולבקשת נשיא ארה ח הריסון"להיענות להמלצות דו

עובדה שעוררה התמרמרות בארץ , רישיונות בחודש 1500הפליטים והם הקציבו מיכסה של 

 .ובגולה

 

לצורך כך , מטרת תנועת המרי הייתה להילחם בממשל הבריטי ולמנוע את הכשלת הרעיון הציוני

פגיעה . ג. התיישבות בכל חלקי הארץ. ב. העפלה בלתי לגאלית. א: פעלה בארבעה מישורים

כדי , גיוס דעת הקהל העולמית לעזרת הציונות. ד. במתקנים חיוניים לבריטים כדי לסייע להעפלה

. לסלק את הבריטים מהארץ

. גם לאחר פירוקה של תנועת המרי העברי המשיך היישוב היהודי במאבקו

: הלהלן שתי דוגמאות לפעולות של היישוב במאבקו בבריטני

בעקבות התחמקותה של בריטניה מיישום ההחלטות השונות שנוגעות  "-ליל הגשרים .1

החליטה תנועת המרי להוכיח שהיישוב לא ויתר על המאבק , לפליטים היהודים באירופה

 .להעפלה
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ח לבצע את המבצע הגדול ביותר של תנועת המרי עד אותה "יצאו חוליות של פלמ 1946ביוני  17 -ב

כמעט כל הגשרים נשמרו . גשרים המחברים את ארץ ישראל עם מדינות ערב השכנות 11פיצוץ  -עת

. על ידי כוחות בריטיים וערבים

 -התפוצץ חומר נפץ שנשא אחד החיילים ו, סמוך לגשרי האכזיב שבגליל המערבי, גשרים פוצצו 10

עיותו של בשאר הפעולות לא נהרגו חיילים והמבצע הוכיח את מקצו, ח נהרגו"לוחמי פלמ 13

. ח ואת הנכונות של תנועת המרי להילחם בבריטים"הפלמ

{ 1946מרץ }העלייה לביריה  .2

סמוך , ח נאחזה בקרקע והקימה יישוב על אדמת ביריה"מחלקה דתית של הפלמ 1946בחודש מרץ 

המשטרה הבריטית שמה עין על המקום ולאחר שנתגלו במקום מחסני נשק נעצרו כל אנשי . לצפת

. טים הודיעו כי יחזיקו ביישוב עד להודעה חדשהביריה והברי

צעד זה היה תקדים מסוכן לחיסול מפעל ההתיישבות היהודי בארץ ישראל ולכן אלפי בני נוער שעלו 

לאחר . הקימו אוהלים ונטעו עצים במקום, שינו כיוון ועלו לביריה, לקברו של טרומפלדור בתל חי

ברים של צבא ומשטרה עצרו את הנותרים ועקרו את שמרבית הנאספים התפזרו הגיעו כוחות מתוג

, כתגובה לצעד זה הוזעקו מאות אנשים מצפת והסביבה כדי לחדש את ההתיישבות. העצים

ביריה הפכה . אנשים להישאר במקום ולהמשיך בעבודות הנטיעה 20 -השלטונות נרתעו והניחו ל

. וםלסמל לנחישות היישוב להיאחז באדמת הארץ בכל מחיר ובכל מק

 
 

המחנה הרוויזיוניסטי בתוכם , חסידי המאבק הרצוף היו מיעוט ממחנה הפועלים -המאבק הרצוף .ב

עד שהבריטים ישנו את , חוגים אלה רצו שהמאבק יימשך ברציפות. י"ל וכן ארגון הלח"אנשי האצ

סברו  אותם חוגים. אלא גם במאבק מזוין יזום, מאבק לא רק בדרך של העפלה והתיישבות. מדיניותם

רוב חסידי המאבק . לא על הבריטים ולא על דעת הקהל בעולם, כי למאבק הצמוד אין סיכוי להשפיע

אך האמינו שיש לנקוט במאבק כל , (י "ל ולח"אצ) הרצוף הסתייגו מן הטרור של הארגונים הפורשים 

 .ללא קשר למקרה זה או אחר, הזמן
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 :השיקולים

להיאבק בבריטים משום שהם . מות נגד הבריטיםופעולות יזו  –שימוש בכוח צבאי .1

ל "גם כי הבריטים רודפים את אנשי האצ כאויב התנועה הלאומית היהודיתנתפסים 

שופטים אותם ומוציאים אותם להורג וגם משום שהבריטים אינם מאפשרים , י"והלח

 . לכן יש להיאבק בבריטניה. לעלות לארץ -שארית הפליטה  -ליהודים 

במטרה להתיש את הבריטים ולהביאם לידי כניעה   –ורצוףמאבק מתמשך  .2

י יצאו מנקודת "ל וגם הנהגת הלח"הנהגת האצ. לדרישותיהם של היישוב היהודי

הבריטים ידרשו להזרים עוד , שאם הם ימשיכו לנהל מאבק רצוף בבריטים, הנחה

 . נטל כלכלי על בריטניהמה שהיווה  -כוחות לארץ

 
המלחמה "על רקע , ברית המועצות וארצות הברית, ן שתי מעצמות העללמרות היריבות בי .א. 8

. ט בנובמבר"תמכו שתיהן בתכנית כ" הקרה

אחת ההפתעות החיוביות מבחינת התנועה הציונית הייתה עמדתה של  -תמיכת ברית המועצות

ום השמיע נא, אנדריי גרומיקו, ם"הנציג הסובייטי באו. שתמכה בתכנית החלוקה, ברית המועצות

: הסיבות. בפעם הראשונה בתולדות ברית המועצות, ציוני-מדיני פרו

 
תמיכתה של ברית המועצות בשיגור ועדת  -ת"קידום האינטרסים הסובייטים במזה .א

נבעה מהרצון להביא לסיום המנדט הבריטי , נסקופ ומאוחר יותר בתכנית החלוקה"או

זאת במסגרת . ת"בארץ ישראל כחלק מתכנית לעקירת ההשפעה הבריטית במזה

. מ למדינות המערב הדמוקרטיות"שהחלה להתפתח בין ברה" המלחמה הקרה"

ההנחה הייתה שתמיכה כזו תביא את הנהגת היישוב הסוציאליסטית להצטרף 

. למחנה הקומוניסטי בראשו עמדה ברית המועצות

ם את הסבל של "אנדריי גרומיקו גולל בנאומו באו -הכרה בסבל של העם היהודי .ב

הוא הדגיש את המחויבות , היהודי לאורך ההיסטוריה האנושית ובמיוחד בשואההעם 

. הבינלאומית להכיר ביהודים כלאום ולאפשר הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל

אך בלחץ של , רוב נציגי הממשל בארצות הברית התנגדו לתכנית החלוקה -תמיכת ארצות הברית

. נה תמכה ארצות הברית בתכנית החלוקהובניגוד לדעת מחלקת המדי, הנשיא טרומן

המלחמה "כחלק מן המאבק הבינגושי במסגרת  -בלימת ההשפעה הסובייטית .א

. שאפה ארצות הברית לבלום את ההשפעה הסובייטית במזרח התיכון, "הקרה

בממשל היו חשדות לגבי האופי הסוציאליסטי של הממשל בישראל והיה חשש 

. שפעה סובייטיתשמדינה יהודית תיפול כפרי בשל לה
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ח הריסון ובמהלך כל הוועדות בשאלת ארץ ישראל הראה "עוד בדו -הנשיא טרומן .ב

אין ספק שבזכות לחצו הרב , הנשיא טרומן רגישות לעניין הפליטים היהודיים

 .השתכנע הממשל בוושינגטון לתמוך בתכנית החלוקה

שטרומן היה  לחצם של יהודי ארצות הברית והעובדה -לחץ של יהודי ארצות הברית .ג

 ".הקול היהודי"ערב בחירות וקיווה לתמיכת 

 
 
 

 ט בנובמבר"מיום  כ 181ם "עיקרי החלטת האו .ב

 

. 1948באוגוסט  1 -המנדט הבריטי יסתיים לא יאוחר מה -סיום המנדט על ארץ ישראל .1

ולהקצות , בריטניה מתחייבת להוציא את צבאה מארץ ישראל לא יאוחר מיום סיום המנדט

 .ל יפו לקליטת ניצולי שואהשטח בנמ

חודשיים ממועד סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל תקומנה שתי      -חלוקת ארץ ישראל. 2

אך  62%בתחילת הדיונים נקבעו )משטח הארץ  55%מדינה יהודית עצמאית על . מדינות

בכל אחת מן . משטח הארץ 45%ומדינה ערבית על ( בהמשך צומצמו לטובת הערבים

לאחר עצמאותן תוכלנה המדינות . תקום ממשלה זמנית עד לכינון מוסדות נבחרים המדינות

. ם"להצטרף לאו

השפות . ם"ירושלים תהייה עיר בינלאומית בחסות האו -הפיכת ירושלים לעיר בינלאומית. 3

, העיר תהייה ניטראלית ומפורזת מכוחות צבא, הרשמיות בעיר תהיינה עברית וערבית

ל ויגנו על הסדר הציבורי ועל המקומות הקדושים "ה שיגויסו מחולהוציא כוחות משטר

 .לדתות

נקבע ששתי המדינות תשתפנה פעולה בתחום הכלכלי ויהיה מטבע  -איחוד כלכלי של הארץ. 4

. אחד משותף

 

 קושי מנקודת מבטו של היישוב היהודי

מהליקויים בהצעה  אך הסתייגו, הביעו תמיכה בהמלצת הרוב, כמו שרת וויצמן, מנהיגי היישוב

כך למשל הם ראו סכנה ביטחונית , אשר יוצרים קושי למדינה היהודית העתידית, "חורים"ומה

מנהיגי היישוב אף הביעו . באזורים שבין עמק בית שאן לעמק יזרעאל בשל נוכחות הערבים במקום

החלוקה  עם זאת חשוב לציין שברמה ההצהרתית התקבלה תכנית. התנגדות לירושלים בינלאומית

. ובקרב תושבי ארץ ישראל היהודים התקבלה התכנית בהתלהבות רבה, על ידי מנהיגי היישוב
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פקודת , במאי פורסמה מטעם הממשלה הזמנית בחתימתו של ראש הממשלה 26-ב  .א. 9

מעתה יפעל גוף צבאי אחד כשהוא נתון למרותו של הדרג המדיני ובהתאם לחוקיה . ל"הקמת צה

. דמוקרטית ומודרנית, כיאה לכל מדינה מתוקנת, לשל מדינת ישרא

: הסעיפים העיקריים בפקודה

. אוויר וים, הצבא מורכב מחילות יבשה. מוקם בזה צבא ההגנה לישראל .1

 .גיל חייבי הגיוס יקבע על ידי הממשלה הזמנית. במצב חירום יונהג גיוס חובה לצבא .2

לחוקיה , אמונים למדינת ישראלכל אדם המשרת בצבא ההגנה לישראל יהיה חייב להישבע  .3

 .ולשלטונותיה המוסמכים

 .אסורה הקמתו או קיומו של כל כוח מזוין חוץ מצבא ההגנה לישראל .4

הקמת . ל נשבע אמונים למדינת ישראל"הפיקוד הבכיר של צה, 1948ביוני  27 -בטקס שנערך ב

ועד  מקבלת ההחלטה של הממשלה, ל כצבא אחד הייתה תהליך ששה חודשים וחצי"צה

. להשלמתו הסופית והמוחלטת

אפשר להבין את הנסיבות והגורמים שהביאו לקבלת , ל"מדברי בן גוריון בנוגע להקמת צה

. ולצרפם לגוף צבאי אחד הכפוף לרשות המבצעת, ח"ההחלטה לפרק את המחתרות ואת הפלמ

ז על דוד בן גוריון הדגיש את החשיבות בהקמת צבא אחד למדינה ריבונית שזה עתה הוכר .1

. מתוך שאיפה לקיים סדרי ממשל תקינים כנהוג בכל מדינה מתוקנת, הקמתה

התנאי הבסיסי להתמודדות הדגיש . המצב הביטחוני העמיד את היישוב היהודי בסכנת חיים .2

בעיקר לנוכח חילוקי הדעות בין המחתרות , את הצורך בניהול המלחמה על פי קו מוסכם

ח על שיטות "ת בין יוצאי הצבא הבריטי למפקדי הפלמולנוכח חילוקי הדעו, בתקופת המנדט

 .הלחימה וארגונן

באמצעות הקמת צבא מאוחד , ההחלטה נועדה למנוע השפעה של גופים פוליטיים שונים .3
. הכפוף לרשות המבצעת בלבד

 
חבריו יתגייסו לצבא , ל יחדל להתקיים כארגון צבאי נפרד"ל נקבע כי האצ"בהסכם עם האצ .ב

באותו חודש . ל בירושלים"ההסכם לא כלל את כוחות האצ. לבו ביחידותיו השונותוישת, המדינה

. האונייה אלטלנההגיעה לחופי הארץ 

עולים ומאות  900 -עליה כ, ביוזמתה של התנועה הרוויזיוניסטית, אונייה יצאה מחופי צרפת

לת ישראל תבעה ממש, ל"כיוון שהאונייה יצאה לאחר חתימת ההסכם עם האצ. רובים ומקלעים

כדי להעביר , אחוז מהנשק 20ל דרש כי יוקצו לו "האצ. להעביר לרשותה את כל הנשק שבאונייה

. לאנשיו שנלחמו בנפרד בירושלים
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כשסירבו , ותבעה את הנשק, ל"ממשלת ישראל לא הסכימה לתמוך בארגונים צבאיים מחוץ לצה

, אנשים נהרגו 19. עלתה באשל את האונייה והיא "הפגיז צה, אנשי האונייה למסור את הנשק

ובכך נמנעה מלחמת , ל החליטו לא להגיב"ראשי האצ. ל"ל ושלושה מחיילי צה"מאנשי האצ 16

והיא מהווה עד היום מוקד , פרשה זו חוללה סערה אז. אחים בעיצומה של מלחמת העצמאות

קו גדודי בעקבות פרשה זו פור. ל למתנגדיהם"לפרשנויות ולהאשמות בין חברי אצ, למחלוקות

. ל על בסיס אישי"וחייליהם הצטרפו לצה, ל"האצ

כפי שהציג אותה בן גוריון ודרישתו שבמדינה , הגישה הממלכתית העקבית והבלתי מתפשרת

ל שיבחר לתפקידו על ידי הממשלה הנבחרת באה לידי ביטוי "יתקיים צבא אחד הכפוף לרמטכ

ם על "עה שהיתה למפלגת מפח שהביאה לביטול ההשפ"גם בדרישתו לפירוק מטה הפלמ

. פלוגות המחץ הצהליות

 
 

חלק מן הגורמים , בקטע המקור ישנה התייחסות למספר גורמים לתהליך הדה קולוניזציה .א. 10

כמו התפתחות תודעה לאומית ומנהיגות , המוזכרים נוגעים לתושבי הטריטוריות הקולוניאליות

השוויון , ות הקולוניאליות לרעיונות החירותוכן חשיפה של הטריטורי, מקומית אשר רכשה השכלה

בנוסף ישנה התייחסות בקטע המקור לתהליכים שעברו על המעצמות . וההגדרה העצמית

. הקולוניאליות עצמן

: גורמים אלה המופיעים בקטע המקור השפיעו באופן הבא

ר התהליך הממושך של צמיחת תנועות לאומיות הגיע לשיאו לאח -צמיחת תנועות לאומיות .1

, תנועות אלה ספגו ערכים רבים מהמעצמות הקולוניאליות עצמן. מלחמת העולם השנייה

בתהליך זה גם התנפץ . ליברליזם ועוד, לאומיות, זכות להגדרה עצמית, זכויות אדם ואזרח

ראשי התנועות הלאומיות חדלו לחשוש מעליונותן של , 1"עליונות האדם הלבן"המיתוס של 

 .את למאבק לעצמאותהמעצמות והיו בשלות לצ

במוסדות , באוניברסיטאות, בבתי הספר -פיתוח מנהיגות מקומית בחסות המעצמות .2

שבבוא העת עתידה להתייצב , ובמפעלים שהוקמו על ידי המעצמות צמחה מנהיגות מקומית

, הצבאיים, כל המוסדות הפוליטיים. מול הכובש ולעמוד בראש ההתנגדות להמשך שלטונו

 .יים שיצר האדם הלבן שימשו לבסוף נשק נגדו בידי ילידי המקוםהחינוכיים והכלכל

המעצמות עצמן החלו לסגת מהקולוניאליזם עוד בתום  -נסיגת המעצמות הקולוניאליות .3

שבה לכאורה הכשירו את , בתחילה אימצו את שיטת המנדטים. מלחמת העולם הראשונה

 הנסיגה נמשכה גם . 2להמשך שליטתןובכך קיבלו גיבוי מוסרי ופוליטי , ילידי המקום לעצמאות

                                                           
 
2

למשל )בהקשר ההיסטורי הכוונה לרשות שהעניק חבר הלאומים למדינה מסוימת . הרשאה, ייפוי כוח -שיטת המנדטים 

 .במגמה להביא את תושביו להגדרה עצמית ואף לעצמאות, לשלוט ולנהל חבל ארץ( המנדט הבריטי על ארץ ישראל
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במידה רבה בגלל שכוח המשיכה של ארצות אלה כארצות , לאחר מלחמת העולם השנייה

בנוסף בחלק מן המקרים הסתבר שהעלות של השהות במושבות עולה על . הגירה ירד

 .התועלת הכלכלית שהמעצמות מפיקות

 

 
 

עצמם  קשרו האסלאם ארצות יהודי וכאמור מאחר -קולוניזציה -השפעות תהליך הדה .א .א

.  היהודים חיי על השלכות בעל היה קולוניזציה הדה שתהליך הרי ,הקולוניאלי בשלטון

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

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

 החיים הוויית על בהדרגה הערבית שהשתלטה התרבות ,אחרת תרבותית בסביבה עתה

 .)שלטון תרבות,מנהגים לבוש  ,שפה( השונות בארצות

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

 (מעטים( יהודים גם היו זאת  עם  .נגדם הפעילות והתגברות ליהודים השנאה העמקת

 העצמית ההגדרה בזכות האמונה)אידיאולוגיות  קולוניזציה מסיבות הדה בתהליכי שתמכו

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

 של הנחה מתוך  אנטי יהודיות מגמות מסוימים בשלבים מיתן לאומי לשחרור המאבק  .בתוכן

  ,העצמאות השגת את ולעכב לפגוע בתדמיתן עלולה ביהודים פגיעה כי הלאומיות ותהתנוע

 בהם והפגיעה מהחברה היהודים הרחקת הרסן ותהליך הותר העצמאות השגת לאחר אך

 .תקדים חסר לשפל הגיע

 
 

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

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

 .המתגבש חלק מהלאום שאינו זר כיסוד האסלאם בארצות היהודים את ודחו הלאום בני לכל

אירועים אלו הביאו לשיא את השפעת  –השפעת הקמת מדינת ישראל ומלחמת העצמאות  .ג

יש להבחין בין .  האסלאם בהיבטים הבאים ישראלי על מצב יהודי ארצות –הסכסוך הערבי 

 . קבוצות של מדינות ערב על פי יחסן לקהילה היהודית ולמדינת ישראל

 מצרים מדינות אלה קרובות לישראל , עיראק ירדן, לבנון, סוריה -מדינות שנלחמו בישראל

 ,הב אשר ,מצרים במיוחד בולטת. במדינות אלו היה המצב קשה במיוחד. ורובן גובלות  בה

 מתוכם 600 -כ ,היהודים של הקיום בסיס לחלוטין התערער ,לפלישתה לישראל במקביל

 .ופצועים הרוגים של כבר מחיר גבתה אלימה פיסית ופגיעה הופקע רב נאסרו רכוש
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. ומדינות צפון אפריקה,טורקיה, עדן, תימן, איראן, לוב –מדינות שלא נלחמו עם ישראל 

. יאוגרפית ולא כולן מוסלמיות אך הן חלק מארצות האסלאםמדינות אלו מרוחקות מישראל ג

יוצאת דופן לוב בה נערך ביוני . המלחמה נגד ישראל השפיעה עליהן אך לא באותה עוצמה

 גל אלימות קשה נגד היהודים 1948

 וכך הוכנסו גם , שימוש בישראל כגורם מאחד של העולם הערבי -פעילות הליגה הערבית

 . ימות ובעיקר הושפעו מכך יהודיהןמדינות המעגל השני לע

: השפעת תהליך הדה קולוניזציה על יהודי תוניסיה

הוצהר כי העם : מנהיגה של תוניסיה בורגיבה תמכו בחיזוק התרבות הערבית דבר  שעוגן בחוקה .א

 ".נאמן להשתייכותו למשפחה הערבית"התוניסאי מבקש להישאר 

 שלתיים והציבוריים השלטונות שאפו לאייש בערבים את המוסדות הממ. 

  השפה הערבית הפכה לשפה הרשמית במקום הצרפתית בכל בתי הספר ובמוסדות

 . הממשלה

פעילות נגד האוטונומיה היהודית בתוניסיה . ב

  בפקודת ( ארגון הגג של כל המוסדות הציוניים)פורקה הפדרציה הציונית 1956-1957בשנים

ועד הקהילה היהודית וכל . דות ברדיו תוניס הופסק שידור הרדיו השבועי בנושא יה, השלטון

 .האגודות ומוסדות התרבות והספורט בוטלו

 1958 הרובע היהודי נהרס במסווה של מלחמה , בוטלה פעילותו של בית הדין הרבני

 ".  לטובת הכלל"בשכונות עוני ושטח בית העלמין היהודי הופקע 

 1961  מתוך חשש לגורל כמאה  1961תוניסאי ב –פרשת ביזרטה בעת המאבק הצרפתי

בשיתוף פעולה בין נציגי הסוכנות היהודית . יהודים שחיו בעיר הוחלט על פינוי היהודים ממנה

 . והמוסד לתפקידים מיוחדים לבין הצבא הצרפתי פונו היהודים מן העיר

שכן התחושה הייתה כי בורגיבה עלול , מאורעות ביזרטה האיצו את יציאת היהודים מתוניסיה

. ות את מדיניותו כלפי היהודים וכי העדרם של הצרפתים יפגע ביהודיםלשנ
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מארצות אירופה :   הסיבות לעליהא . 11

". שארית הפליטה" –מרבית העולים שהגיעו מאירופה בשנים הראשונות היו ניצולי שואה  .א

 חוסר רצון להישאר במקומות שבהם –רובם עלו בגלל התפיסה שהתגבשה בעקבות השואה 

כמו בעיר , בחלק ממדינות אירופה נערכו פוגרומים ביהודים לאחר השואה. התרחשה השואה

עבור ניצולי השואה נתפסה הקמת מדינת ישראל כפיצוי וכתחליף . 1946קילצה בפולין ביולי 

.  להרס החיים באירופה בשואה

ינות נערכו מרידות כנגד השלטון הסובייטי של ברית המועצות במד 1955-1960בשנים  .ב

.  והעלייה לישראל הושפעה מהתסיסות הפוליטיות במדינות אלה, מזרח אירופה

 

      

: מארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון

בשנים . הקמת מדינת ישראל היתה סיבה עיקרית לעליות מארצות אלה בשנים הראשונות .א

ן חלק מ. מאוכלוסיית היהודים שחיו בארצות אלה 10%עלו לישראל  1949  –1948

. האוכלוסייה ראה בהקמת מדינת ישראל אות מבשר לבואו של המשיח

לראשונה התרבו במדינות אלה סימנים של פגיעות ערבים ביהודים והדבר ערער את  .ב

התעצמות . הביטחון העצמי של היהודים ואת יחסי השכנות הטובים עם האוכלוסייה הערבית

עצמאות החריפה את מצבם של הסכסוך בין ישראל למדינות ערב בעיקר לאחר מלחמת ה

שליחים ציוניים שפעלו במדינות אלה הזהירו מן הסכנה הנשקפת . היהודים בארצות ערב

.  ליהודים

ההשתחררות מן  –קולוניזציה בארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון -תהליך הדה .ג

ת הקולוניאליזם האירופי וקבלת העצמאות של המדינות חיזק את הלאומיות הערבית במדינו

כי נהנו , היהודים זוהו עם הגורמים הקולוניאליסטים. וגרם לערעור ביטחונם של היהודים

, שפרנסתם הסתמכה על השלטון הקולוניאליסטי, היהודים. מזכויות יתר לעומת המוסלמים

.  נאלצו כעת לחפש מקורות פרנסה אחרים

בעבר עסקו  –התיכון  שינוי בפעילותם של הארגונים הציוניים בארצות צפון אפריקה והמזרח .ד

(. לימוד השפה העברית בעיקר)הארגונים הציוניים בחיזוק התרבות הציונית בקרב היהודים 

לאחר מלחמת העולם השנייה השתנתה עמדת ההנהגה הציונית בקשר לחשיבות שילובם 

יהודיים שפעלו -הארגונים הציוניים והכלל. של יהודי ארצות האיסלאם בהגשמה הציונית

.  איסלאם החלו לעסוק בעידוד עליה יהודית למדינת ישראל ובארגונהבארצות ה
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ומדינת ישראל הסתייעה בארגונים יהודים עולמיים , ארגון העלייה ההמונית הצריך כספים רבים .ב

העלייה ההמונית הציבה קשיים רבים , למרות זאת. וינט'כמו הקונגרס היהודי העולמי וארגון הג

בהנהגת . שהתמודדה עם קשיים כלכליים קשים בשנים הראשונות לקיומה, בדרכה של מדינת ישראל

: הישוב התנהל ויכוח לגבי נחיצותה של מדיניות העלייה ההמונית

 

: טענות בעד העלייה ההמונית

. הקמת בית לעם היהודי כולו בארץ ישראל, קיבוץ גלויות –מטרת הציונות  .א

. כמות היהודים בארץ ישראל חשובה בעת מלחמה .ב

. ת היהודים בארץ ישראל חשובה לשמירה על הצביון הדמוקרטי של המדינהכמו .ג

  

: טענות נגד העלייה ההמונית

. אפשרויות קליטה מועטות, חינוך, דיור, תעסוקה –בעיות כלכליות  .א

מדינת ישראל נפגעה קשות כתוצאה ממלחמת העצמאות ודרוש זמן לשקם אותה כדי  .ב

. שתוכל לקלוט עליה המונית

. יצרנית במדינת ישראל, רצון ליצור חברה איכותית –החברה  עיצוב אופי .ג

.  דעות קדומות וסטריאוטיפים כנגד יהודי ארצות האיסלאם .ד

 . לא נשקפת סכנה ליהודים במדינות אלה .ה

 

לקבוע סדרי עדיפויות לגבי , למרות ויכוחים והתנגדויות, הוחלט, לאחר גל העלייה הראשון

: הדבר  נבע ממספר גורמים. העולים

 העובדה שמצבם הביטחוני של היהודים באותן ארצות לא היה חמור. 

 גודלן של הקהילות . 

  קשיי הקליטה של העולים שהגיעו בשנים הקודמות והרצון להתאים את היקף

 .העלייה ליכולת הקליטה של הארץ

 ,"שכל יהודי צריך לעלות לארץ ישראל"האתוס הציוני לכל אורך דרכה של התנועה הציונית היה 

ומאוחר , אתוס זה בא לידי ביטוי העלייה יהודית למרות הגזרות של הבריטים בתקופת המנדט

דווקא כאשר הוקמה מדינת . יותר במהלך המאבק להקמת המדינה בעלייה הבלתי לגאלית

הקמת המדינה חייבה עלייה חופשית , לדעתי. ישראל התעוררו קולות שקראו לעלייה סלקטיבית

. בהתאם לאתוס הציוני
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הגורמים למעבר לחברה רב תרבותית . א. 12

ולפיה העולים מתפוצות , מתייחס למדיניות ממשלת ישראל בשנותיה הראשונות' כור היתוך'הביטוי 

למעשה . ישראל יתאימו עצמם לכלל האומה הישראלית המתחדשת שסימלה המייצג הוא הצבר

וב עוד בתקופה שקדמה להקמת הייתה תפיסה המשכיות של הגישה שרווחה בקרב מנהיגי הייש

. המדינה

, המבטא בתרבותו" היהודי החדש"למודל , מכל הארצות, המטרה הייתה התאמת העולים החדשים

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

. ודית חדשה ובריאה שתקום בארץהכוונה הייתה לסלק את חוליי הגלות ולהניח יסודות לחברה יה

, השיח בתרבות הישראלית הדגיש את מוטיב דמות הצבר. נעשה רבות לטיפוח הזהות הלאומית

 הודגשה גבורת הלוחמים והגשמת קיבוץ הגלויות במדינת ישראל

, העמדת היחיד וצרכיו במרכז-תהליכים כלליים שהתרחשו במדינת ישראל ובעולם המערבי .1

( היחיד)והאינדיבידואליזם, חברה המגויסת הנלחמת על עצם קיומההחליפה את תחושת ה

 .תופעה זו התרחשה גם בישראל וגם בעולם המערבי בכלל. שהחליף את הקולקטיביזם

תופעה המאפשרת לעולה לשמור , ריבוי ערוצי טלויזיה ורדיו -מגוון אמצעי התקשורת וזמינותם .2

יקלט במדינת ישראל וללמוד את שפתה ובמקביל לה, על קשריו התרבותיים עם ארץ מוצאו

 . ותרבותה

הייתה מזוהה באופן מוחלט עם הממסד " כור ההיתוך"גישת  -השפעת מלחמת יום הכיפורים .3

מלחמת יום הכיפורים שברה את האמון שהיה כלפי הממסד השלטוני ויחד איתו גם . השלטוני

 .שחררה אוכלוסיות רבות מהאמונה בגישת כור ההיתוך

מחאה זו העלתה אל המודעות הציבורית את תחושות הקיפוח של  -ים השחוריםמחאת הפנתר .4

מחאה זו הבליטה לראשונה את תרבותם של המזרחיים שהייתה עד , יוצאי ארצות האסלאם

של " כור ההיתוך"העובדה שתרבות זו הייתה שונה מתרבות , "גטאות"אותה עת סגורה ב

 80 -ההמשך של מחאה זו בא בשנות ה. הממסד איפשרה את תחילת המעבר לרב תרבותיות

תנועה זו הבליטה את המגזר החרדי ספרדי . ס בהנהגת הרב עובדיה יוסף"עת נוסדה תנועת ש

 ".כור ההיתוך"שעד אותה עת קולו לא נשמע בציבוריות הישראלית של 

גישת . ניצח הליכוד בראשותו של מנחם בגין בבחירות, 1977בשנת  -עליית הליכוד לשלטון .5

ובעיקר עם מפלגות הפועלים שהיו עד , כאמור הייתה מזוהה עם הממסד השלטוני" ור ההיתוךכ"

ניצחון הליכוד נתן לראשונה במה לקולות שלא נשמעו עד אותה עת . אותה עת בשלטון

 .כמו בני עיירות הפיתוח והמזרחיים, בציבוריות הישראלית
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דורות ממילא  3-2בתוך , טת העוליםההכרה במוסדות השלטון שגם בלי ניסיון להאיץ את קלי .6

מעשירים אותה בתרבותם ורואים עצמם חלק בלתי נפרד , משתלבים הצעירים בחברה הכללית

 .ממנה

 

 

 

מדיניות קליטת העלייה לישראל עברה שינויים משמעותיים במהלך ששת העשורים לקיום  .ב

. "הרב התרבותיות"לגישת ' כור ההיתוך'מתפיסת -המדינה

יש כאן ויתור על חלום יצירת חברה חדשה . שונה בתכלית" הרב תרבותיות"פיסת המטרה של ת

הקבוצות , בגישת הרב תרבותיות. תוך הכרה שחברת מהגרים בנויה מפסיפס תרבויות, ואחידה

אך יחד עם זאת , והשפה שלהן, האמונות, המנהגים, על האתניות, השונות שומרות על זהותן

יש כאן ביטוי לתהליך מעבר מתרבות שמעמידה במרכז את הפרט . מאוחדות בנאמנותן הלאומית

. ומבטאת פלורליזם תרבותי

ההסכמה על קיומו של משטר דמוקרטי  –תוך הכרה שהמאחד בין הקבוצות השונות , במדינת ישראל

והעובדה , .הכנסת ומערכת בתי המשפט, ל"צה, במדינה וההכרה במוסדות השלטון שלה הממשלה

 .הם ערכים שיישמרו לצד רב התרבותיות, דיתשהמדינה היא יהו

 

כיום ישנה , כבר בתהליך הקליטה מנעו מהעולה לשמר את תרבותו, אם בעבר  –אופן הקליטה .  1  

;   היעלמות הדרישה לשינוי שמות: הכרה בשונותו של העולה ובמטען התרבותי שהוא מביא איתו

 –לדוגמא , ל מדינת ישראל חגים של העדות השונות הוכנסו ללוח החגים הרשמי ש .1
 .המימונה והסיגד, הסהרנה

 
 


