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 ניר הוניג                                                                                      

 

התשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה בלבד לפתרון, וקיימות תשובות נוספות 

 שיתקבלו על ידי מעריכי בחינות הבגרות. 

 

  



 
 

   

 פרק ראשון

 צים כדי לשכנע את העם בגרמניה לתמוך בהם:האמצעים בהם הסתייעו הנא א .1

מסיום מלחמת העולם הראשונה  ניצול המשבר הכלכלי תחת רפובליקת ויימאר:

הייתה גרמניה נתונה במשבר כלכלי גדול. מעבר לזה, גרמניה הייתה כבולה בחוזה 

ורסאי שקבע שעליה לשלם פיצויים למדינות המנצחות. הנאצים נצלו את המשבר 

ן חיזוק התמיכה במפלגה. ברוח זו הבטיח הנאצים שיש בידיהם את הכלכלי למע

הידע כיצד לפתור את המשבר הכלכלי בגרמניה וברוח זו נתנו הבטחות ותכניות 

 לשיפור המשבר.

המפלגה הנאצית גייסה לצורך המאבק שלה את  שימוש בסטריאוטיפים )תעמולה(:

אחרים וברוח זו הפיצה את תורת הגזע שקבעה שיש לגזע הארי עליונות על גזעים 

דמות הארי החזק, השרירי, המעוצב, דווקא במצב בו הגרמנים הרגישו מושפלים 

 ומובסים לאחר מלחמת העולם הראשונה והחתימה על חוזה ורסאי. 

ניתן לראות את דמות גרמנית ארית חזקה, בעלת פנים חדורות מטרה. כמו  בכרזה:

ל המדינה נוכח המשבר הכלכלי שפקד כן הדמות פצועה, דבר שמראה את מצבה ש

אותה לאחר מלחמת העולם הראשונה ובנוסף הבטחת הבחירות של הנאצים הבאה 

 לידי ביטוי בסיסמה: "עבודה, חירות, ולחם!"   

חוזה ורסאי והשפלת גרמניה לאחר גורמים שהביאו לעליית הנאצים לשלטון: 

יכולתה להתמודד עם  מלחמת העולם הראשונה, חולשת רפובליקת ווימאר וחוסר

 המשברים הכלכליים, חולשת החוקה הגרמנית וחילופי ראשי הממשלה התכופים. 

 

 

  



 
 

   

 

 .ב. התנגדות הנאצים לדמוקרטיה:1

הנאצים התנגדו לערך השוויון בין בני האדם. הנאצים קדמו אי קבלת עיקרון השוויון: 

ועות והמסודרים את תורת הגזע לפיה בני האדם מחולקים לגזעים בעלי תכונות קב

 לפי מדרג איכות. 

הנאצים האמינו בשלטון של קבוצה קטנה וכן בשלטונו של  אי קבלת שלטון העם:

מנהיג יחיד )הפיהרר(. בכוח זו לא קבלו הנאצים את הדמוקרטיה המקדמת את 

העובדה שסמכות השלטון נשאבת מהציבור, אלא האמינו שסמכות השליטה נמצאת 

 תמיד בידי המנהיג. 

הנאצים לא האמינו במתן זכויות לבני מיעוט ובקשו לגרש יית קבוצות מיעוט: דח

 מגרמניה קבוצות שנחשבו בעלות איכות ירודה כמו: צוענים ויהודים. 

 

חוק ההסמכה, שריפת הרייכסטאג והוצאת המפלגה צעדים לביטול הדמוקרטיה: 

משרות ויצירת הקומוניסטית מחוץ לחוק, הוצאת כל המפלגות מחוץ לחוק, איחוד ה

משרת הפיהרר, ביטול הארגונים המקצועיים והקמת חזית העבודה הגרמנית, ביטול 

 הפרלמנטים האזוריים בגרמניה.

  



 
 

   

 1935 – 1933.א. צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים בשנים 2

החרמת כל העסקים היהודים בגרמניה וסימון עסקים יהודים. זאת  יום החרם:

כלי של יהדות גרמניה. במסגרת יום החרם התקיימו במטרה לפגוע בקיום הכל

פעולות אלימות כנגד בעלי חנויות יהודים והיו ניסיונות למנוע מגרמנים לקנות סחורה 

 מיהודים )זאת למרות הצו שאסר על פגיעה ביהודים(. 

ליצור הבחנה ציבורית בין יהודים לבין גרמנים, להבליט את המדיניות  מטרת הצעד:

 ת של המפלגה, לפגוע ביכולת של יהודים להתפרנס. האנטי יהודי

 

: חוקים שלמעשה ביטלו את האמנציפציה של יהודי גרמניה ויצרו חוקי נירנברג

הפרדה בין יהודים לבין גרמנים. בין החוקים נאסר על יהודים להתחתן עם גרמנים או 

מתחת לגיל לקיים עמם יחסי מין וכן נאסר על יהודים להעסיק עוזרות בית גרמניות 

 , וכן נאסר על יהודים להניף את דגל גרמניה. 45

: ביטול האזרחות של יהודי גרמניה, ביטול המחויבות של השלטון בגרמניה מטרות

כלפי היהודים, מתן בסיס לפרסום חוקי גזע כנגד יהדות גרמניה ואוסטריה, ביטול 

 זכות ההצבעה של יהודים במסגרת הבחירות בגרמניה.

 

החוק להשבת הפקידות המקצועית על כנה, פרסום תעמולה אנטי ים: צעדים נוספ

 יהודית, שריפות ספרים המוניות.

  



 
 

   

 1938.ב. צעדים שהביעו החמרה כנגד יהדות גרמניה החל משנת 2

אלף יהודים בעלי אזרחות פולנית שחיו  17 –הנאצים גרשו כ  גירוש זבונשיין:

ירות ובניגוד להסכמת פולין לקלוט בגרמניה אל העיר זבונשין. הגירוש נעשה במה

 את היהודים. ברוח זו נחסמה הדרך ליהודים לשוב לגרמניה ולהיכנס לפולין. 

 ההחמרה: עד גירוש זבונשין לא גורשו יהודים כחלק מהמדיניות של גרמניה הנאצית. 

 

פוגרום כנגד יהודי גרמניה. במסגרת אירועי ליל הבדולח נהרסו חנויות  ליל הבדולח:

רפו בתי כנסת של יהודים בכל רחבי גרמניה. לאחר האירוע הוטלה האחריות על ונש

הנזקים שנגרמו על הקהילה היהודית ובעקבות זאת הוטל עליה קנס כספי כבד, כמו 

 כן יהודים נשלחו למחנות ריכוז בשל יהדותם.  

 

 

עד ליל הבדולח לא נעשו פוגרומים רחבי היקף כאירועי ליל הבדולח  ההחמרה:

 הדות גרמניה וכן זאת הפעם הראשונה שיהודים נכלאו במחנות ריכוז. בי

 

 סימון והחרמת רכוש יהודי בגרמניה.  –צעדים נוספים: אריזציה 

  



 
 

   

 1941.א.    הצעדים שנקטו הנאצים לקידום הסדר החדש באירופה עד יוני 3

 

 הגדלת מרחב המחייה -כיבוש מזרח אירופה 

הנאצים ניהלו את פולין כמקור לפועלים  ת פולין.עם פרוץ המלחמה כבשו הנאצים א

את המדינה, כלומר הוציאו להורג או אסרו את האינטליגנציה, ” טיהרו ”עבור גרמניה ו

 את כוהני הדת, את האצולה הפולנית ואת היהודים.

מימוש הסדר החדש: החלת תורת הגזע הנאצית על מדינת פולין וניצול כלכלי של 

 הגזע הארי. גזעים נחותים לטובת 

 

 הגדלת מרחב המחייה –כיבוש מערב אירופה 

החלק מעיקרון הסדר החדש הנאצים הרחיבו את שטחה של גרמניה. ברוח זו כבשו 

הנאצים את נורבגיה, דנמרק והולנד. כמו כן, במסגרת הגדלת מרחב המחייה במהלך 

א לניצול המלחמה הועברו כמיליון גרמנים לפולין. תהליך ההתיישבות הגרמנית הבי

בכל שטחי ”. עם האדונים“כלכלי של האזור ולהפיכת התושבים המקומיים למשרתי 

 הכיבוש הוקמו אזורי מנהל גרמניים.

מימוש הסדר החדש: הרחבת מרחב המחייה של הגזע הארי על חשבון גזעים 

 אחרים. 

 

 ניצול המשאבים

ים, מחצבים הגרמנים ניצלו את משאבי הארצות הנכבשות. הם היו זקוקים למפעל

ואדמות לצורכי הצבא ולצורך המתיישבים הגרמניים. תושבי השטחים הכבושים הפכו 



 
 

   

מכונת “למשועבדים, חלו עליהם הגבלות קשות והם נאלצו לעבוד בכפייה עבור 

זאת בהיותם שייכים לגזעים נחותים על פי האידיאולוגיה ”. התעשייה הגרמנית

 הנאצית )סלאבים(.

 

 

  



 
 

   

 

 

 

 דיניות הנאצים כלפי היהודים בפולין לפני ביצוע הפתרון הסופי:.ב. מטרות מ3

 המטרות: 

 ריכוז היהודים ובידודם מהחברה האזרחית.

 ניצול כלכלי של היהודים לטובת המלחמה והכלכלה הגרמנית

 נישול כלכלי של היהודים מרכושם והלאמתו לטובת גרמניה

 הרס שגרת החיים של היהודים בקהילות השונות בפולין

 

 צעדים שנקטו הנאצים לקידום המטרות:

מטרתה הייתה להקים גטאות ליהודים  –פרסום אגרת הבזק של היידריך  -

ולהפריד את היהודים מהאוכלוסייה האזרחית. כמו כן, המטרה הייתה להקים 

 יודנראט על מנת שלא לאפשר ליהודים גישה לשלטונות. 

 כלית כמשאב אנושי זול.שליחת יהודים למחנות עבודה במטרה לנצל אותם כל -

סימון היהודים במטרה להפרידם מהחברה וביצוע מעשי שוד בחסות השלטונות  -

 במטרה להחרים רכוש יהודי.

 

 

 



 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 פרק שני: 

 

 . א. הדילמות של ראשי היודנראט4

א. הדילמה הבאה לידי ביטוי בקטע המקור: הדילמה עוסקת בשאלת היחס כלפי 

התארגנו בגטו. בנושא זה היה וויכוח בין אלה שתמכו בארגון תנועות המחתרת ש

מרד כנגד הגרמנים שכלל איסוף של כלי נשק וניסיון לצאת למרד ובין אלה שהתנגדו 

למרד וטענו שיש להסגיר את תנועות המחתרת לגרמנים, וזאת על מנת למנוע עונש 



 
 

   

בגטו יוביל את קולקטיבי שיוטל על היהודים בגטו , מתוך אמונה שהמשך החיים 

היהודים לצאת מכלל סכנה בעתיד ומתוך חוסר אמונה בהצלחה של מרד בגטו 

 וראייתו כמעשה לא יעיל ולא נחוץ.

 

עמדתו של היודנרט בקטע: אין להמשיך ולצבור נשק בגטו ואין לארגן פעולות 

 תוקפניות כנגד הגרמנים, וכמו כן יש להסגיר יהודים העוסקים בעניין.

 קים את עמדתו:שיקולים המחז

 הנאצים בעבר הענישו בחומרה יהודים שעסקו בפעילות מחתרת. -

 יש סכנה לאקציה בעקבות פעולות מחתרת או מציאת נשק בגטו.  -

אין סיכוי לניצחון יהודי במסגרת מרד כנגד הגרמנים ותגובת הגרמנים למרד או  -

 לאיסוף נשק תהיה חמורה. 

  



 
 

   

 

 דילמות של היונדרט בזמן ביצוע הפתרון הסופי.ב. 4

  האם לציית לחוקי הגרמנים?דילמה ראשונה: 

לציית לגרמנים הייתה חובתו של היודנראט. אי ציות סיכן לא רק את חייהם של אנשי 

היודנראט עצמם אלא גם הפקיר את הגטו להחלטותיהם השרירותיות של הגרמנים. מצד 

יה שיתוף פעולה עם הדיכוי הגרמני ועם ההשמדה והפך שני משמעות הציות לגרמנים ה

ידי יושבי הגטו, וכמי שאינו ממלא את תפקידו -את היודנראט למשתף פעולה שנוא על

 כמגנם של יושביו. 

 להפוך את הגטו ליצרנידרך התמודדות: אחת מהדרכים להתמודד עם תפקידם הייתה 

ו. כך ראשי היודנראט  קיוו לעכב את כך שהנאצים יהיו תלויים במוצרים שמייצרים מפעלי

 תהליך ההשמדה.

 

 את מי לגרש מן הגטו ראשונים להשמדה?  דילמה שנייה: 

זו הייתה אולי הבעיה הקשה ביותר שעמדה  בפני היודנראט בשעתו הקשה ביותר בקיץ 

. לכל יודנראט הייתה שמורה ההכרעה הפנימית האם לשלוח תחילה זקנים וחולים 1942

 שרירותית ללא מיון. או לשלוח 

ניסיון לשלוח את כל מי שלא היה בעל יכולת לעבוד בגטו או לשלוח  דרך ההתמודדות:

 אנשים שהיה ספק סביר לגבי יכולתם להחזיק מעמד בגטו מבחינה בריאותית. 

  



 
 

   

 

 .א. השינוי ביחס הנאצים ליהודים עם הפלישה לברית המועצות 5

הפלישה לברית המועצות כללה מעבר ממדיניות  השינוי ביחס הנאצים כלפי היהודים עם

אנטי יהודית שכללה תעמולה, אלימות פיזית, חקיקה אנטישמית, הרעבה בגטאות והפרדת 

היהודים מאוכלוסייה אזרחית להשמדה כוללת של קהילות יהודיות באמצעות שיטת בורות 

 הירי.

 הסיבות לכך:  

פי האידיאולוגיה הנאצית יש להתנגד על  -גם יהודים וגם קומוניסטים -השנאה הכפולה

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

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

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

 להשתלט על העולם.  

 

הלחימה בשטחי ברית המועצות לא אפשרה לנאצים להעביר את המרחק מגרמניה: 

היהודים אל מחנות בפולין. כמו כן, האוכלוסייה המקומית לרוב שתפה פעולה עם הנאצים 

 ולא גלתה התנגדות פעילה לתהליך ההשמדה. 

של היהודים שנוספו לשליטה המספר הרב  -מספר היהודים בשטחי ברית המועצות

הנאצית חייב את הנאצים למצוא פתרון סופי ליהדות אירופה )כמה מיליונים(. זאת כאשר לא 

היה ניתן להעביר מספר רב כזה של יהודים לגטאות בפולין או לרכז את היהודים בברה"מ 

 במהלך מבצע ברברוסה.  

 

 .ב.  שיתוף הפעולה של עם הנאצים5



 
 

   

ולה עם הנאצים או התעלמות )הרוב הדומם( של התושבים המקומיים הסברים לשיתוף הפע

 מהמדיניות הנאצית כנגד היהודים:

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

 התחזקו והתגברו עם התעמולה האנטישמית ועם המדיניות האנטישמית.

הכבושות התקיימו בעצמם בתנאי מלחמה והיו תושבי המדינות  -מצוקה בשל המלחמה

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

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

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

 עסקים, מפעלים, דירות וכיוצא בזה. -היהודים

 

 

 

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

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

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

 משפחותיהם.

היהודים נחשבו לקומוניסטים והיו מזוהים עם הסובייטים.  -זיהוי היהודים עם הקומוניסטים

במקומות רבים אליהם נכנסו הכוחות הסובייטים, האשימו התושבים המקומיים את היהודים 

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

המקומיים היו הרוסים בבחינת כובשים ואויבים שמטרתם הייתה לחלק את המדינה, לבטל 

 את עצמאותה ולערער את יסודותיה.



 
 

   

הסגרה של יהודים לידי הנאצים, קנית רכוש מיהודים תמורת מחיר נמוך  דרכי הפעולה:

 במיוחד, השתתפות בהוצאה להורג של יהודים בבורות הירי. 

 

 די אומות עולם:המניעים של חסי

ליחידים ומשפחות שאינם יהודים שהדחף האנושי, קול " ניתן חסידי אומות עולםהתואר " 

המצפון והאמונה בערך חיי אדם הניעו אותם לסכן את חייהם ואת חיי קרוביהם למען הזולת, 

המצוי בסכנת חיים. כמו כן, חלק מחסידי אומות עולם התנגדו למדיניות הנאצית כנגד 

 ם וראו בכך התנגדות לשלטון הכובש במדינה. היהודי

דפוסי ההצלה והעזרה כללו: הברחות של יהודים מעבר לגבול, הסתרת יהודים במקומות 

מסתור, מתן תעודות מזויפות ליהודים על מנת שיוכלו לצאת משטח הרייך או ללבוש זהות 

תרתם בבית לא יהודית, מתן תעסוקה ליהודים בתקופת המלחמה, אימוץ ילדים או הס

 המשפחה או במנזרים וכנסיות. 

  



 
 

   

 

 

 הקשיים של המורדים בגטאות: . א.  6

הקהילות מפוזרות ובמצב של סגר תמידי. מצב זה מקשה על תאום פעולות למרד  -בידוד

 מתוכנן. 

חלק מיושבי הגטו סרו כי יש לעזוב את הגטו ולהילחם בנאצים בחסות  – מקום המרד

ר קיימת אפשרות להסתתר, קיים חופש תנוע רב מאשר בגטו היערות. זאת מכיוון שביע

 הצפוף. כמו כן שבגטו אין מוצא לבריחה. 

אנשי היודנראט טענו שפעולות המחתרת מסכנות את כל תושבי   -התנגדות היודנראט

 הגטו. 

לחברי המחתרות היה קשה להשיג נשק. רוב הנשק יוצר בתוך הגטו או  -מחסור בנשק

 רב. הנשק שכן הושג היה באיכות ירודה או פגומה.  שהוברח תוך סיכון

המורדים ידעו כי שיטת ההענשה הנאצית הייתה  -אחריות קולקטיבית ומשפחתית

קולקטיבית כלומר הנאצים הענישו על כל מרידה את הגטו כולו. לכן הוחלט כי המרד יחל רק 

 כשהיה ברור שהגטו מחוסל כלומר באקציות הסופיות.

ללא תמיכה של אוכלוסייה מקומית היה קושי  -האוכלוסייה המקומית היעדר תמיכה של

לארגן את המרד: להשיג מודיעין,  מזון ונשק.  היה קושי רב להשיג את שיתוף הפעולה של 

 אוכלוסיית פולין שחיה אף היא תחת הטרור.

 הנותרים בגטו חיו בתנאים קשים וסבלו מרעב מתמיד. – חולשה פיזית

 גם חברי תנועות הנוער לא היו בעלי הכשרה וניסיון צבאי. – יהיעדר ניסיון צבא



 
 

   

 מטרות המרד בגטאות 

 אם נגזר על היהודים למות לפחות ימותו כאנשים חופשיים הנאבקים בכוח על חייהם.

 עיקוב פעולות ההשמדה והעסקת כמה שיותר חיילים גרמניים. 

 מסר לדורות הבאים.

 

וי ומטרתו העיקרית הייתה להסב לגרמנים נזק. המרד היה חסר סיכ המרד בגטו וורשה:

במסגרת המרד הצליחו המורדים להרוג חיילים גרמנים, להסב נזק לרכוש הצבא הגרמני. 

כמו כן, העובדה שהמרד החזיק זמן מעמד מספר שבועות הפכה את המרד לסמל לגבורה 

 יהודית לדורי דורות. 

  



 
 

   

 

 

 ת הברית:. ב. הסיבות להצטרפות יהודים לצבאות בעלו6

המחויבות להיאבק בנאצים ולנקום בהם על מה שעוללו ליהודי אירופה: ככל שגברו  -

 השמועות  בדבר ההשמדה הגדולה של יהודי אירופה, גבר יצר הנקם. 

כמו כן רבים מהיהודים התגייסו לצבאות בעלות הברית כדי להביא לשחרור היהודים  -

רכה ולא להשאיר את יהודי אירופה לגורלם באירופה. התפישה הייתה כי יש להתערב במע

 המר.

הרצון להביע נאמנות למולדת: יהודים רבים הצטרפו למלחמה מתוך רגשי פטריוטיות  -

 למולדתם וכן להביע את היותם אזרחים שווים ונאמנים למדינתם.

 

יהודים שלחמו בשטחי הרייך ונפלו בשבי היו  הסכנה הכפולה שעמדה בפני החילים היהודים:

צפויים ליחס שניתן ליהודים במסגרת הפתרון הסופי ולא ליחס שניתן לשבויי מלחמה רגילים. 

לכן בניגוד לשבויים שלא היו יהודים, חיילים יהודים היו בסכנת חיים במידה והיה עליהם 

 להיכנע במסגרת הקרבות במלחמה.  

 

 


