
 

  
 

  פתרון הבחינה

                היסטוריה                                            
  22282, שאלון: 2020, תש"פ קיץ

  להיסטוריה בבית הספר לבגרות של יואל גבע מורים מוגש ע"י 

 

 הערות:

 .השאלון לפתרון הצעה בגדר הן כאן המוצגות התשובות. 1

  .לחלק מהשאלות, כאן מוזכרות שאינן, נוספות תשובות תיתכנה. 2

  . חלק מהתשובות הן בנקודות בלבד, על הנבחן לפרט את הדברים.3

  

  חייבות לכלול קטע מקור שאלה אחת שים לב! מן השאלות שתעה עליהן, לפחות

  מלחמת העולם השייה והשואהטוטליטריות, אציזם, אטישמיות, 

  

  פרק ראשון

  1-3מהשאלות  אחתהבחים דרשו לעות על 

  

  המעבר מדמוקרטיה למשטר אצי – מקור -1שאלה 

  סעיף א'

שיים מן האמצעים הבאים לידי ביטוי בכרזה שבהם הסתייעו האצים כדי לשכע את העם בגרמיה לתמוך 

  בהם, הם:

במשברים כלכליים  ת ויימאררוב ימיה הייתה תוה רפובליק ויימאר:יצול המשבר הכלכלי ברפובליקת  . 1

: הרפובליקה אלצה להתמודד עם טיפול באלפי חיילים משוחררים ופצועים, שיקום הכלכלה אחרי חמורים

    .ההרס הגדול שהותירה המלחמה וכמובן תשלום הפיצויים הגדול למדיות המצחות ע"פ חוזה ורסאי

: היטלר הבטיח לשפר לה את המשבר הכלכלי כדי לחזק את הפופולריות שלה בציבורהמפלגה האצית יצ

את הכלכלה, לטפל במחסור במזון ובאבטלה הגואה. הייאוש והמצוקה של העם הגרמי כתוצאה 

מהמשברים הכלכליים הקשים, הביאו חלקים רחבים בעם ללכת שבי אחרי פתרוות הקסם שהציע היטלר, 

  שחלקם התייחסו לאשמה של היהודים במצב הכלכלי של גרמיה. 

את הסיסמא: "עבודה, חירות ולחם!", כלומר חלק מההבטחות של המפלגה  תן לראותבכרזה האצית י

האצית לאזרחי גרמיה הייתה להתמודד עם המשבר הכלכלי שהוביל לאבטלה גדולה וגלי התאבדויות על 

ההבטחה ללחם מטרתה להתמודד עם הרעב שהיה קיים אף הוא בעקבות המשבר  –ידי סיפוק עבודה. בוסף 

שכן האיפלציה העצומה שהייתה קיימת בגרמיה הפכה מוצרים בסיסיים כמו כיכר לחם ליקרים הכלכלי 

  במיוחד. 



 

  
 

כחלופה היחידה למצב הארכיה והמפלגה האצית תעמולה האצית הציגה את היטלר ה שימוש בתעמולה: . 2

דמגוגי, הצליח כריזמטי וההקיים. היטלר הפך לפוליטיקאי מרכזי ומוכר ברמה הלאומית, שתודות לכוחו ה

ההשפלה (  לעורר בלב הגרמים את התקווה שאכן בידיו הפתרון לכל תחלואיה של החברה הגרמית

 .)הלאומית והשפל הכלכלי

. במפלגה האצית גבר השפעתה של התעמולה האצית בקרב העם הגרמיככל שהחמיר המצב בגרמיה כך 

למצוא את מקומו בחיים האזרחיים, הקפיטליסט תמכו כל מאוכזבי הרפובליקה:  קצין הצבא שלא הצליח 

שחשש למעמדו, הפועל המובטל, אך מעל לכל איש המעמד הביוי המוך שעל כתפיו עיקר המעמסה של 

  תקווה חדשה לעצמם. ובמפלגה האצית היטלר ב השים שלאחר המלחמה. כל אלה מצאו

ה שפוה לאותו מעמד ביוי ומוך שקלע כרז –היא ביטוי מובהק לאמצעי תעמולה  הכרזה המצורפת לשאלה

   לפגע מהמצב הכלכלי ומוצא מפלט בהבטחותיו של היטלר והמפלגה האצית.

שמופיעה בכרזה ולקשר אותה להבטחת האצים להשיב את הכבוד הלאומי  יתן להתייחס למילה "חירות"(

   )שאבד לגרמיה לאחר מלחמת העולם הראשוה.

  

  לעלות לשלטון הוא:  וסף שסייע לעליית המפלגה האצית גורםעל פי מה שלמדתי, 

  הפחד מהקומויזם:

 פחד מהקומויזםבגרמיה ה .ברוסיהאלימה מהפכה שגרם לקומויזם הבכל רחבי אירופה היה פחד היסטרי מ

היה  ,. בראשית ימי הרפובליקהית הייתה גדולה ובעלת עוצמההקומויסט ההיה גדול במיוחד כיון שהמפלג

  מהקומויזם בקרב הציבור הגרמי.  הפחדאת הגביר שאמם כשל, אך יון מהפכה קומויסטי יס

  האידיאולוגיה הקומויסטית מתייחסת לשי עקרוות מרכזיים:

 שוויון כלכלי בין כל בי האדם.  . 1

 מהפכה עולמית של בי מעמד הפועלים, בלי קשר ללאום אליו הם משתייכים. . 2

(שחששו לוותר על  בעלי ההוןעקרוות אלו יצרו למפלגה הקומויסטית בגרמיה שי אויבים בעלי עוצמה רבה: 

  (שהיו בעלי זיקה לאומית גבוהה).  ואשי הצבאכוחם הכלכלי) 

  המפלגה האצית היוותה אלטרטיבה מושלמת והפוכה לגמרי למפלגה הקומויסטית:

 יו בשוויון בין באצים לא האמיאדם (תורת הגזע מדברת על היררכיה ברורה). ה 

  י מעל הכל (עקרון "הפולק"), וכן דגלה במלחמה כדרך להשיג אתאצים העמידו את הלאום הגרמה

 מטרותיה.

אשי ההון ואשי הצבא. המפלגה  כך זכתה המפלגה האצית בתמיכתם של שתי הקבוצות החזקות בחברה:

הלאום הגרמי שחששו ממהפכה קומויסטית אלימה כמו זו שאירעה האצית אף זכתה תמיכתם של יתר בי 

ברוסיה, וראו בהיטלר כיחיד שיושיע אותם ממהפכה כזו.  לכל אלו יתן להוסיף את זה שהאצים ראו ביהודים 

על פי המפלגה  שתי הסכות הגדולות של גרמיה: הקומויזם והיהודים.כממציאי הקומויזם וכך קישרו בין 

  שתי הקבוצות מתכות להשתלט על גרמיה כדי להרוס אותה מבפים.  האצית,

פעילות המפלגה האצית (ללא ; תוצאות מלחמת העולם הראשוה (גורמים וספים אותם יתן להסביר הם:

  סעיף התעמולה שמופיע כבר בסעיף הקודם). 

  

  

  

  



 

  
 

  סעיף ב'

לאידיאולוגיה האצית ויתן להסביר זאת האצים התגדו לדמוקרטיה כיוון שהיא מהווה יגוד מוחלט 

  באמצעות הימוקים הבאים (יש להציג שיים מבין אלה):

 :היג  דמוקרטיה מעמידה את שלטון הרוב במרכזהיג, לפיו המאצית דוגלת בעקרון המהאידיאולוגיה ה

 הוא המחליט הבלעדי ומי שקובע ומבין את הרצון האמיתי של העם. 

  ושית לא קיים שוויון. תורת הגזע דמוקרטיה דוגלתאצית בחברה האבשוויון: על פי האידיאולוגיה ה

שהיה עקרון מחה באידיאולוגיה האצית, דוגלת במדרג בין הגזעים השוים שלפיו הגזע הארי עלה יותר 

גזע  מגזעים חותים לו כמו הגזעים הסלאביים וכמובן היהודים. עקרון האטישמיות לפיו היהודים היו

חות שיש לחסל את השפעתו (ובהמשך גם את קיומו) מסביר אף הוא את התגדותם של האצים 

 לדמוקרטיה.

 ה והלאום  דמוקרטיה דוגלת בזכויות מיעוט וזכויות פרט בעודות המדיאצית, עליועל פי האידיאולוגיה ה

  ד.מבטלת את רצון הפרט ומעמידה במרכז את טובת המדיה והלאום הגרמי בלב

זה המקום לציין שההתגדות העזה של האצים לכל מה שהדמוקרטיה מייצגת, הביא אותם להאשים את 

  היהודים במי שהמציאו את הדמוקרטיה וכמי שמסים להפיץ את רעיוותיה בעולם בכלל ובגרמיה בפרט.

  כדי לבטל את הדמוקרטיה הם: 1935-1933שי צעדים שקטו האצים בין 

 ): 1933ץ חוק ההסמכה (מר . 1

החוק העיק לממשלה (ובפועל להיטלר) לחוקק חוקים ללא אישור הרייכסטאג וביגוד לחוקה. מדובר 

שים עד שהשלטון יתייצב. היטלר העביר את החוק  4כביכול בסמכויות חירום שיתו לממשלה למשך 

ליציה עם מפלגות לאחר שלא היה לו רוב מספיק כדי להקים ממשלה לבדו. מאס לו מהצורך ליצור קוא

  הימין האחרות והוא חיפש דרך חוקית להשיג סמכויות שלטון מוחלטות. 

  החוק פוגע בדמוקרטיה מהסיבות הבאות:

  .(אין סמכות לרשות המחוקקת) הוא ביטל עיקרון הפרדת הרשויות 

  .ביטך את החוקה הדמוקרטית של רפובליקת ויימאר 

  (ציפהפיהרר פר) היגהחוק הציב את הפיהרר מעל החוקה.  -מימש את עיקרון המ  

 ): 1933(יולי  "חוק פיזור המפלגות" . 2

כל שאר המפלגות האחרות הוצאו למפלגה החוקית היחידה בגרמיה.  את המפלגה האצית החוק הפך

את משמעותו  מפלגתית והרייכסטאג איבד-מחוץ לחוק. גרמיה הפכה למדית דיקטטורית חד

כפרלמט כיוון שהייתה בו רק מפלגה אחת. פעולה זה ביטלה הלכה למעשה את האפשרות של גרמיה 

  להיות מדיה דמוקרטית בה יש ריבוי מפלגות ופרלמט מתפקד.

בדבר השבת הפקידות ; צווי החירום לאחר שריפת הרייכסטאג :בסעיף זה צעדים וספים שיתן להציג(

  .)פירוק האיגודים המקצועיים והקמת "חזית העבודה הגרמית" ;המקצועית על כה

  

   1933-1939בגרמיה בשים  המדייות כלפי היהודים -2שאלה 

  סעיף א'

  הם: 1935-1933שלושה צעדים שקטו האצים כלפי היהודים בשים 

  ):1933באפריל  1(יום החרם הכלכלי 

  . ליום החרם היו מספר מאפייים:  בהוראת המפלגה האציתיום חרם שהוטל על היהודים 

  ,ויות וסחורות של יהודיםרופאים ועו"ד יהודייםוכן על חרם על ח. 



 

  
 

 ויות יהודיותעל ידי שימוש בכרוזים.  סימון ח 

  ויות  הכאת בעליותחויות היהודיות. יהודיים והטחת עלבוים בחותיעוד הקו , 

 אצי ויות שהיו בבעלות יהודית וקראו לציבור הוצבו בפתחי של חיילי אס.אה  ותמשמרותח

  להימע מקייה אצל יהודים.

ההצלחה של יום  ארצי הראשון בגרמיה האצית.-יהודי המאורגן והכלל-מבצע האטיההחרם היה 

החרם הייתה חלקית: הוא חל ביום שבת ולכן חויות רבות בכלל לא פתחו. מצד שי, גרמים רבים 

  האצית. שיתפו פעולה עם המפלגה

ועד לדחוק את היהודים מהכלכלה הגרמית, ובוסף לבדוק את יסו האצים באמצעות צעד זה 

   .התגובה של הגרמים ושל מדיות העולם

  ):1935חוקי ירברג (ספטמבר 

ומה היחסים מיהו יהודי על הגדרה רשמית למיהו גרמי,  בין יהודים לגרמיםחוקים המפרידים 

  המותרים בייהם. 

  פירוט חוקי  ירברג:

   (מיהו גרמי) "חוק אזרחות הרייך" . 1

  זכאים לאזרחות גרמית.ארי טהור חוק קבע שרק בעלי דם גרמי ה

   :(היחסים בין גרמי ויהודי) הגרמי והכבוד הגרמי" ם"החוק להגת הד . 2

 ים לבין יהודיםישואים בין גרמ איסור. 

  יה אויביטולערכו בגרממחוצה לה שואים מעורבים ש.  

 ים לבין יהודיםאיסור קיום יחסי מין בין גרמ.  

  יות אריות איסור45מתחת לגיל על יהודים להעסיק גרמ.   

 .יף את דגל הרייךאיסור ליהודי לה 

  ):מיהו יהודי( תקה ראשוה לחוק אזרחות הרייך .3

  לפי גזעם שלמיםמי שלפחות שלושה מסביו יהודים.  

 אים הבאים:  מיי התיים מסביו יהודים והוא מקיים את אחד מששש 

  )  משתייך לקהילה היהודית. (2שוי ליהודי/יהודיה; (1(

  באמצעות חוקים אלה יסו האצים להשיג מספר מטרות:

 ית וולגרום להם  לשלול מהיהודים את זכויותיהםילהתרחק מהחברה הגרמה. לעזוב את גרמ  

 יתבמסגרת החוק ויצירת  יישום תורת הגזעגד יהודים בסיס משפטי להמשך חקיקה גזע ) על

חדשים: אסר על היהודים להיכס למועדוים, הפרדה  חוקיבהמשך סמך חוקי ירברג חקקו 

ליהודים הוקצו ספסלים מיוחדים בגים ציבוריים. האצים בבתי חולים, לבקר בברכות שחיה, 

 .)שהיהודים אים בי אדםרצו להרגיל את הגרמים לחשוב 

 ,ברגיר חשבו  בעקבות חוקי ה משפטית ,תושבים זריםהיהודיםוללא זכות הצבעה.  חסרי הג

 הם דחקו להסתגר במסגרת הקהילה היהודית בלבד.

תעמולה ; שריפת הספרים; החוק להשבת הפקידות המקצועית על כה יג בסעיף זה:צצעדים וספים שיתן לה(

   )אטי יהודית.

  



 

  
 

  סעיף ב'

והסבר כיצד  1938י צעדים של האצים שבהם באה לידי ביטוי החמרת המדייות שלהם כלפי היהודים בשת ש

  כל אחד מהם מבטא את ההחמרה (יתן להציג שיים מאלה):

  גירוש זבושיין . 1

אלף יהודים בעלי אזרחות פולית שחיו בגרמיה אל העיר זבושין  17גירשו האצים  1938באוקטובר 

שבפולין (הסמוכה לגבול הגרמי). פולין סירבה לקבלם ושללה מהם את אזרחותם. היהודים תקעו חסרי 

יה, והפוליסה לגרמיהם את הכים חוסמים בפית, כאשר הגרמים חוסמים כל בעיירת הגבול הפול

  בפיהם את הכיסה לפולין. 

ביחס ליהודי גרמיה מכיוון שמדבור בגירוש כפוי ומאורגן ראשון של יהודים  גירוש זבושיין מהווה החמרה

  מאדמת גרמיה. זהו גם הגירוש הגדול ביותר עד מלחמת העולם השייה.

  )9.11.1938"ליל הבדולח" ( . 2

 פצעו יהודים רבים. -פוגרום כללרצחו ו אצית, במסגרתויה, בחסות המפלגה הארצי ביהודי גרמ  

  ות הראווה של בתיופצה בחלוח "ליל הבדולח" הוא על שם הכמות העצומה של זכוכית ובדולח שהמו

  העסק היהודיים ובתי הכסת. 

 ים יהודיים, תקפו יהודים ברחביאציות פשטו על מב ה, והסיתו את ההמון המשולהב  יחידותהמדי

  ליטול חלק בפרעות (בתגובה כביכול על רצח המזכיר הגרמי בפריס על ידי יהודי).

 הרסו, יותר מ 1,000 -קרוב ל סתהרסו.  800 -בתי כ שדדו ומאות מקומות מגוריםשרפו ו ויותח  

  רצחו.  92 -מאות יהודים הוכו וכ יהודים  

  וולאד.אלף גברים יה 30 -כות ריכוז בדכאו ובבוכשלחו למח ודים  

  השפעת אירועי ליל הבדולח:

  .סגרו יהרוב מוסדות הקהילה היהודית בגרמ  

 "זקי "ליל הבדולח ס חסר תקדים (מיליארד מארק) על היהודים לכיסויכרבע מהרכוש  -הוטל ק

  היהודי.

 איה הופצה, והביאה לגל הגירה גדול שארית התקווה שהייתה ליהודים כי יוכלו להסתדר בגרמ צית

  של יהודים מגרמיה.

 .יה והיווה גורם דחיפה משמעותי להגירהליל הבדולח הבהיר כי אין מקום לחיים יהודיים בגרמ  

 לאחר ליל הבדולח הוטל התפקיד של טיפול ביהודים על ה- .S.S.  

  ביחס ליהודי גרמיה מהסיבות הבאות: ליל הבדולח מהווה החמרה

 י.לראשות על ידי הממשל הגרמה היו גילויי אלימות פיזית מאורג  

 .ות ריכוז רק בגלל יהדותםאסרו יהודים והובלו למח הלראשו  

 .סת, בתי עסק ובתי יהודיםפש וברכוש פרטי וציבורי: רצח עשרות יהודים והצתה של בתי כפגיעה ב 

  אריזציה  (העברת רכוש יהודי לידיים "אריות")  . 3

  ישול כלכלי של היהודים.המטרה: 

  בתהליך זה, השתלטו גרמים "אריים" ואשי המפלגה האצית על מפעלים ורכוש יהודי.

בשלב הראשון, האריזציה לא בוצעה במסגרת החוק אלא הייתה תוצאה של מצבם הכלכלי של היהודים 

  שהלך והחמיר.



 

  
 

רייכסמארק. תוך  5,000רכו עלה על , חויבו היהודים לרשום רכוש שע1938בשת  בהמשך, בעקבות חקיקה

רכוש יהודי שדד והוחרם. אסר על יהודים לבצע פעילות  –מרכושם בדרכי כפייה  80%שה, הופקעו 

  בבורסה, להל עסק ולקבל הלוואה.

בכך שמדובר בפגיעה כלכלית המעוגת בחקיקה ופוגעת בכל תחומי הכלכלה  האריזציה מהווה החרפה

  היהודיים בלי אפשרות להתחמק על בסיס עיסוק או מעמד. 

  (יתן להציג גם את התקות שוספו לאחר סיפוח אוסטריה, הקמת הלשכה המרכזית לעייי הגירה)

  

  "הסדר החדש", היהודים בפולין -3שאלה 

  סעיף א'

  :1941ים שקטו האצים לקידום "הסדר החדש" באירופה מפרוץ המלחמה עד יוי צעדשלושה 

האצים העבירו עמים שחשבו "חותים" כדי ליישב גרמים  (טראספר): העברה בכפייה . 1

במקומם. לדוגמא: לאחר שכבשו את פולין, גירשו האצים את האוכלוסייה הפולית במערב 

 פולין.פולין, לשטח הגרלגוברמן שבמרכז 

 .  מרחב מחייה על חשבון גזעים אחריםקיבל  גזע האריה - באמצעות פעולה זו

שחשבו חותים על פי עמים ה האצים יצלו את :שטחי הכיבוששל יצול כלכלי ואושי  . 2

מפולין  המוי עובדי כפיהעקרון תורת הגזע. בשטחים אלו הוקמו מחות עבודה בכפייה. 

עובדי כפיה הועסקו  מיליוילסייע למאמץ המלחמתי. בכדי מאזורי הכיבוש לגרמיה  הועברו

בוסף, האצים  .ועודחקלאות בסלילת כבישים, ב, הפחם מכרותבבתאים קשים בתעשייה, 

יצירות אומות בזזו וגם בזזו  מזון וחומרי גלם מהארצות הכבושות לגרמיההעבירו 

  . מוזיאויםהמ

מידת  לפיתפקיד האצים מימשו את העיקרון בתורת הגזע לפיו לכל גזע  – זובאמצעות פעולה 

 –בוסף  .)ועדו לשרת את הארים כמו הגזע הסלאבי לדוגמא, גזעים חותיםהארי ( לגזעו קרבת

 האצים יכלו להעשיר בכך את קופת המדיה והמשק הגרמי בעיקר לצורכי הצבא האצי. 

, מהיגים גציהיחיסול שכבת האיטל: האוכלוסייה הכבושהקרב רצח סלקטיבי של קבוצות מ . 3

 לאומיים ואשי צבא בכירים.

   מעו האצים כל אפשרות למרד וצמיחה של ההגה עתידית.  -   באמצעות פעולה זו

בורן שמטרתה להגדיל את הגזע הארי, לעודד ילודה של ילדים ארים -יתן להתייחס לתכית לבס(

  )ת חשוכות ילדים.ולסייע למשפחות אריו

  סעיף ב'

וצעדים שקטו על מת לממש  "הפתרון הסופי"מטרות המדייות האצית כלפי היהודים בפולין לפי ביצוע 

  :אותן

הפרדת האוכלוסייה היהודית מן האוכלוסייה הפולית ככלי למימוש  :ריכוז ובידוד היהודים . 1

 תורת הגזע. 

  האצים פעלו בדרך של: על מת לממש מטרה זו

   .סימון היהודים: כל יהודי חייב לשאת סימן היכר יהודי: סרט לבן עם מגן דוד כחול על הזרוע

  מי שלא שא את הסימון, קס או אסר. כמו כן סומו בתי עסק יהודיים. 



 

  
 

 :ועהועה של יהודים הגבלת תאסר על יהודים להעתיק את מגוריהם ללא רשות, הוגבלה ת 

אסר על היהודים לסוע בחשמליות, לוע ברכבות  ברחובות ואסרה לחלוטין בשעות הלילה.

   בין עירויות ולהחליף מקום מגורים ללא אישור. 

הפחד של האצים מהרצון היהודי להשתלט על העולם, הביא אותם : חיסול הכלכלה היהודית . 2

צעו צעדים שישלו את היהודים לפגוע בהשפעה היהודית על הכלכלה האירופאית. האצים בי

 מרכושם ובכך העשירו את הכלכלה הגרמית על חשבון היהודים. 

  האצים פעלו בדרך של: על מת לממש מטרה זו

 :סהפגיעה ברכוש ובפר  .(ויות בלבדהורשו להחזיק ח) הוחרמו מפעלים ועסקים של יהודים

דירות של יהודים אמידים פוו לטובת מגורי גרמים שהתיישבו בעיר. הוקפאו חשבוות בק 

והוגבלה משיכת כספים. על היהודים אסר למכור רכוש או להעבירו לידיים אחרות. יהודים 

  אים אסר לטפל בפצייטים לא יהודיים. פוטרו מעבודות בשירות הציבורי ועל רופ

 :הלו מעשי שוד על ידי חיילים  מעשי שוד פרטיים וקולקטיבייםעם תחילת הכיבוש הת– 

תכשיטי זהב וכלי כסף, רהיטים ועוד שדדו מהיהודים באופן פרטי. בוסף, אלצה הקהילה 

ות. אשים פרטיים היהודית למסור תשמישי קדושה מכסף וזהב של בתי הכסת לידיים גרמי

  אלצו למסור לשלטוות את כלי התחבורה שלהם. 

  כל אלו הביאו את רוב הציבור היהודי לידי חרפת רעב עוד לפי הכיסה לגטו.

 האצים שלחו את היהודים לעבודות כפייה לצרכי הרייך.  :יצול כוח העבודה היהודי . 3

  :על מת לממש מטרה זו

חויבו לצאת  60-12כפייה על היהודים. כל היהודים בגילאי  האצים פרסמו צו המטיל עבודות

לעבודות כפייה שוות. מדובר בעבודות פרך שעשו בתאים קשים וגרמו לתמותה גבוהה. דוגמא 

  פיוי הריסות, סחיבת משאות כבדים, ביית מחות וכבישים, יקוי רחובות ועוד.   לעבודות כפייה:

  

  

   



 

  
 

  פרק שי

  4-6 מהשאלות אחתהבחים דרשו לעות על 

  

  דילמות של ראשי היודראט –מקור  - 4שאלה 

  סעיף א'

בקטע היא כיצד כון להתייחס לארגוי המחתרת ולפעילות ההתגדות האלימה  הדילמה הבאה לידי ביטוי

גד הגרמים בגטו. בגטאות פעלו מחתרות שיסו ליזום פעילות אלימה גד האצים והיה ברור כי אם 

  הפעילות תיחשף, כלל הגטו ייעש ויפגע. 

  היו יודראטים שבחרו לתמוך בפעילות זו בגטו שלהם ואף סייעו לה. 

  עמדתו של גס, יו"ר יודראט וילה, היא גד פעילות המחתרת בגטו. 

בקטע הוא ואם בפי השוטרים היהודים ומסביר מדוע לדעתו יש להסגיר את מי שאוסף בגטו שק וכי זו 

  ".מלשות תהיה אם אתם תחרישו ואשים יסבלואיה מלשות "

  השיקולים אותם הוא מציג:

  שק המוחבאש בחומרה אם ימצאו את הה, הגטו ייעי יכול לומר לכם שאם הדבר יישא..."

" כאשר חיפשו האצים מתגדים הם פעלו באלימות קשה גד כל תושבי בחומרה. יעישו אותו

 הגטו. 

  ראט מבין כי מי שצפויות להיפגע הן בעיקר האוכלוסיות החלשות בגטוים  –יו"ר היודהזק

. להבתו, אחת מדרכי העישה ומעלה או ילדים..." 60"...ייתכן שייקחו את כולם מגיל   והילדים

של האצים תהיה פגיעה באוכלוסיות מסוימות עליהן הוא רוצה להגן. האיום שקיבל מהאצים 

 !" אמחק אתכם –אבל אתם מסתכים כמו טיפשים, ואם תועמד שאלת הביטחון " -ברור מאוד 

  שום טעם במאבק המזוין כי אין לו כל סיכוי ממשי להציל את יושבי הגטו הוא סבור כי אין- 

גם אז לא תוכלו להיצל, אלא רק תחישו את  –אקדחים  50או  40, 30אפילו אם יהיו לכם "

  ." אסוכם

  סעיף ב'

 :(יתן להציג שתיים מאלה) שתי דילמות וספות של ראשי היודראט בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

ולהכין רשימות "ליישוב מחדש / עבודות במזרח" ובכך להיות שותף  לבצע את הוראות הגרמיםהאם  . 1

 למשלוח היהודים למותם?

משמע לשתף פעולה עם האצים ולהקל עליהם את עבודת הגרוש ובכך להשתתף בקביעת ההחלטה  – לבצע

שר הצלת חלקים מהקהילה לחיים ולמוות של היהודים. השליטה בהחלטה מי ישלח בכל גירוש יכולה לאפ

  (עובדים, בריאים, ילדים ועוד). 

משמע לשלם בחיים של היודראט ומשפחותיהם, לאפשר לאצים להחליט את מי לשלוח  –לא לבצע 

  ולהסתכן בעישת הגטו כולו וזירוז חיסולו.

 (יש להציג עבור אחת הדילמות): דרך התמודדות עם הדילמה

ראשי באופן חד משמעי למסור אשים ושילמו על כך בחייהם.  היודראטיםבהם סירבו היו מקרים   .א

. הם סיימו את חייהם בהתאבדות (כמו לא רצו להחליט מי לחיים ומי למוותיודראט אלה, 

 צ'ריאקוב בוורשה) או ברצח ע"י האצים.

מהקהילה ע"י היו שהכיו רשימות ויסו להשפיע מי הם ההולכים בכל שלב מתוך יסיון להציל חלק   .ב

ויסו  הם השלימו למעשה עם המצב לפיו אין סיכוי להציל קהילות שלמות הפעלת קריטריוים.



 

  
 

היו שמסרו חולים כדי להציל ילדים, היו שמסרו ילדים כדי להציל אשים עובדים להציל את חלקה. 

השיקול בע בד"כ מתוך העדפת הקהילה על הפרט, המשך קיום  ').גדורומוקובסקי בגטו לכמו (

 של הקהילה, על חשבון הפרטים שבה. –הקהילה עצמה. רובם יסו להאריך את משך חייו של הגטו 

  במידע על מדייות ההשמדה?האם לשתף את הציבור בגטו  . 2

בכך לא להיות חלק משמע לאפשר ליהודים לבחור מה לעשות עם המידע (בריחה, הסתתרות) ו –לשתף 

  ממגון ההטעיה וההסתרה האצי, ולהסתכן בעישה חריפה מצד האצים.

משמע לשמור על הציבור רגוע ומשתף פעולה מאחר ואין באמת דרך להתמרד או להתגד,   –לא לשתף 

 ובכך להרוויח אולי עוד זמן עבור הקהילה כולה.

ין להבטחות האצים כי מדובר באמת ביישוב היו שלא האמיו בעצמם שהמידע כון, והעדיפו להאמ

  מחדש.

 להיעות ליוזמות להפוך את הגטו ליצרי בעיי האצים, כדרך להצלה או לדחיית ביצוע פיוי הגטו?האם  . 3

יאפשר שמירה על שגרת יום ותחושת חיויות של העובד, יכיס תקציב וסף  -להפוך את הגטו ליצרי 

לאצים כי לא יתן להמשיך ללא העובדים היהודיים החוצים לקיום הגרמי. ליהול הגטו ובעיקר יוכיח 

הבוחרים בדרך זו יזמו מפעלים ובתי מלאכה בתוך הגטו והתקשרות עם מפעלים מחוץ לגטו על מת 

 שיעסיקו יהודים.

א היו שהאמיו כי כל עבודה תשרת את מכות המלחמה האצית ולכן הי -להימע מעבודה עבור האצים 

 אסורה בהחלט.

    

  "הפתרון הסופי" ויחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים -5שאלה 

  סעיף א'

) היה מעבר 1941שחל במדייות של האצים כלפי היהודים עם פלישת גרמיה לברית המועצות (יוי השיוי 

חיסול בסיס הקיום  להשמדה המוית באמצעות בורות ירי. עד לפלישה הגו הגרמים גד היהודים במדייות של

שלהם, ריכוזם, סימום, כליאתם בגטאות ומחות, העבדתם והרעבתם. המתת יהודים עד שלב זה הייתה בעיקר 

אושיים שירו הגרמים ליהודים. עם הפלישה עברו כוחות האצים בשטח הכבוש -כתוצאה מתאי החיים הלא

  לבורות. לרצח שיטתי והשמדה המוית של יהודים בעיקר באמצעות ירי

  שלושה גורמים לשיוי זה (יש להציג שלושה מאלה):

: המלחמה גד היהודים תפסו כמהיגי הבולשביזם, ולכן חיסול הבולשביזם חייב את חיסול היהודים . 1

ברה"מ לא הייתה מלחמה שגרתית בעלת יעדים צבאיים, כלכליים ופוליטיים בלבד. מדובר במלחמה 

. הבולשביזם היהודי -די לסלק מן העולם את האויב המרכזי בעייהם אידיאולוגית שהאצים פתחו בה כ

מקודת מבטם של האצים, המשטר הרוסי והל על ידי יהודים, והיווה חלק מהממשל היהודי העולמי. על 

. מכאן שהמלחמה גד בולשביזם ויהדות חשבים לפים שוים של אותה רעהפי האידיאולוגיה האצית, 

  וות בסופו של דבר גד היהודים. ברה"מ, הייתה מכ

תחושה שאין צורך להתחשב בדעת הקהל של האזור הסלאבי הכבוש. בוסף,  יחס הבוז לעמים הסלאביים: . 2

  הגרמים צפו כי האוכלוסייה המקומית תשמח לשתף פעולה בחיסול שכיה היהודים.

מיליון יהודים  3 -ם למעלה מ: עם הפלישה לרוסיה, פלו בידי האציהצורך לטפל במספר רב של יהודים . 3

מיליון יהודים. היה ברור לאצים שהפתרוות שקטו  - 5וספים. האצים עצמם סברו שבברה"מ, ישם כ

עד כה לפתרון "הבעיה היהודית" באזורים הכבושים (בעיקר גטאות ושיעבוד), יהיו קשים לביצוע 

  מיליון יהודים. 5 -כשמדובר ב



 

  
 

אין צורך להתחשב בדעת הקהל בבית. ליתר ביטחון, דרשו החיילים  רמיה:המרחק של רוסיה מהמולדת ג . 4

 המשתתפים בהשמדה, לשמור על הפעולה בסוד.

היעדר ההתגדות של המעצמה הגדולה לכל הפעולות שעשו עד  חוסר התערבות של האמריקאים עד כה: . 5

  כה, גרם להיטלר להבין כי יתן לעלות שלב במדייות גד היהודים. 

  ף ב'סעי

  :המיעים של תושבים בארצות הכבושות ששיתפו פעולה עם האצים היו

מסורת אטישמיות קודמת, הסכמה עם האידיאולוגיה האצית, זיהוי היהודים עם המשטר הקומויסטי, פחד 

גדול מהאצים והמחשבה שעל ידי שיתוף פעולה יוכלו לשרוד את המלחמה בצורה טובה יותר. כמו כן, כסף 

  האה היו מיע וסף לקחת חלק בפעילות של האצים. וטובות

בהסגרה והלשה על יהודים, השתתפות בביזה ובגזל, פגיעה גופית  בא לידי ביטוישיתוף הפעולה עם האצים 

  ואף השתתפות אקטיבית ברצח היהודים.

. חלקם ראו בכך בעיקר הומאיות (אהבת האדם), אושיות וטוב לבהיו  המיעים של "חסידי אומות העולם"

שליחות דתית, חלקם הכירו את היהודים לפי או תוך כדי המלחמה וסייעו מתוך ההכרות/חברות, וחלקם ראו 

  בכך התגדות לכיבוש האצי.

  שקטו: (יש להציג שלושה מאלה)צלה העזרה וההדפוסי 

 ית א – הברחת מזוןוהן במקומות בהם תה התמודדות היהודים, הן בגטאות יסיוע למצוקת הרעב הקיצו

הסתתרו. הסיוע התבטא בהברחת מזון לתוך הגטו ליחידים או בשיתוף פעולה עם הארגוים השוים, הבאת 

 מזון למסתתרים.

 זרים רמתן מסתוק(בתים פרטיים , במה פרהסתרה ', אסמים, מרתפים וכו)כמו סיפור משפחתה של א .

היגייה, מזון, תקשורת עם העולם החיצוי, כך שההסתרה הפכה את הפעולה  –חייבה סיוע מתמשך למסתתר 

  למורכבת ומסוכת במיוחד.

 וע בחופשי ממקום  – אספקת מסמכים מזויפיםמסמכים אריים המאפשרים זהות בדויה ובכך אפשרות ל

שהייה שסופקו  למקום, לעבוד ולהשתלב בחיי המקומיים; מסמכים דיפלומטיים כמו ויזות, דרכוים ואשרות

  ע"י דיפלומטיים של המדיות השוות, בדרך כלל באמצעות השגרירויות ושלוחותיהן במדיות הכבושות.

 ושי, אפשרו הפסקות ומזון ועוד מעסיקיםהיו  – מתן תעסוקההגו בהם באופן אשסייעו ליהודים בכך ש ,

אלים,  באופןיהודים ומקומיים) שהגו כלפי הלמשל אוסקר שידלר. זאת ביגוד למרבית המעסיקים (אצים 

  .קיצוי ומשפיל

 עש – מעבר לגבול ללא תעודות מעבראל  הברחהה בעיקר ע"י תושבים שגרו בסמוך לגבולות והכירו את ת

  הדרכים העוקפות את מעברי הגבול וסיורי המשמר.

 ים הורים רבים גם במחיר שבו עשוי הילד שלא לחזור לחיק העם היהודי  – אימוץ ילדיםומשפחתו, היו מוכ

אימוץ התבצע ע"י שכים, מכרים או אשים שלא הכירו את המשפחה אך היו . למסור את ילדיהם לאימוץ

 מוכים לסייע בהצלת ילד וקבלתו למשפחתם. אימוץ התבצע גם ע"י מזרים ובסיוע אשי הדת הוצרית.

  

   



 

  
 

  לוחמים יהודים -6שאלה 

  סעיף א'

  (יש להציג שלושה מאלה): המורדים בגטאות היוהקשיים של 

: בגטאות לא היו כלי שק, ורק מעטים מחברי המחתרת עברו אימון מחסור בשקו קושי להשיג שק . 1

  היה תוצאה של הברחות או ייצור עצמי של רימוים בגטו. ,צבאי כלשהו. השק המועט שהושג

במסגרת עירוית סגורה, צפופה התאמן היה כמעט בלתי אפשרי ל: קושי להתארגן ולהתאמן בגטו . 2

-ובוסף סבלו מקושי פיזי ,המורדים עצמם היו ללא יסיון צבאי כלשהו האצים.מתמיד של ובפיקוח 

 וחולשה בשל תאי החיים הקשים בגטו.

  ולא מצד המחתרות הפוליות.המקומית , לא מצד האוכלוסייה אין תמיכה מחוץ לגטו . 3

רוב הציבור  .ולא דגל ברעיון הלחימה המחתרות (ותועות הוער),לצד  רוב הציבור בגטאות לא התייצב . 4

מבצעים רצח עם. בוסף, במספר גטאות, הציעו ראשי אכן להאמין שהגרמים היהודי התקשה 

בתעשיית  דותהמחסור החמור בידיים עוב ,היודראט את הדרך של "הצלה באמצעות עבודה". לדעתם

תעשייה יתן יהיה להציל את הגטו או חלק ממו על ידי השתלבות ביצר מצב שבו  ,המלחמה הגרמית

, החלו להגיע ידיעות בוסף. תפיסה זו טעה תקווה, לעומת התחזית חסרת הסיכוי של הלוחמים.  זו

 דבר שעורר תקווה להצלה. –מעודדות מהחזית שהגרמים ספגו מפלות קשות 

אש. לכן היה חשוב להתחיל אותו רק לפי האקציה היו ידועות מר מרד: תוצאות הקושי בקביעת העיתוי . 5

. בשלב מוקדם יותר מזה המתוכן תביא לחיסולו המידי של הגטו ,טעות בחישוב העיתויהמחסלת. 

כל זמן שהגרמים לא פתחו בחיסול סופי  ,הלוחמים היהודים החליטו שלא לפתוח בפעולה מזוית בגטו

קשה היה לדעת אם פעולת הגרמים היא אכן סופית. של הגטו. מאחר והגירושים התבצעו בשלבים, 

 .  מהו העיתוי הכון למרד הדבר היקשה מאד על יכולת ההחלטה של הלוחמים

  מטרות המרד היו:

  בגרמים על רצח המוי היהודים.  קמה •

אין למות ללא התגדות. חברי תועות הוער ידעו את גורלם מראש ולא לחמו על מת  – מוות בכבוד •

לשרוד אלא רק על מת לבחור את הדרך בה ימותו, דרך של כבוד עצמי המעוררת באחרים יראת כבוד 

 גם אלא, חירות של חיים רק לא להיות עלולה חמוש מאבק של התוצאה" דרגרסימק מדברי  כלפיהם.

 ".תכלית בו יש אם, ובשלווה בכבוד המוות פי את לקבל אפשר …חירות של מוות

לתפיסתם של תועות הוער, לחימת הוער היהודי תיזכר לשים  – "למען שלוש שורות בהיסטוריה" •

 כמי שלחמו עד מותם. למען יזכרו הדורות הבאים שהיהודים לחמו ולא הלכו כצאן לטבח.

להוות דוגמה ומופת לדורות הבאים ולחברי התועות הציויות בארץ,  - יצירת דמות "יהודי חדש" •

לוחם המסוגל להגן על עצמו ומוגד למטאליות הגלותית שתשפיע לעתיד על היהודים הציוים להקים ל

מדיה עצמאית בא"י בדרך של מאבק. הפאסיביות מאפיית את יהדות הגולה בעוד מאבק אקטיבי יוצר 

חדש. מדברי דולק ליבסקיד "כיון שלא זכיו להשתתף בפועל בעבודת הביין (של את דמות היהודי ה

 –א"י), בצע לפחות כאן את תפקידו ההיסטורי". הדוגמה והמופת ישפיעו גם על המחתרות האחרות 

 יהודיות ומקומיות, לפעול ולהתגד באופן אלים לאצים ולכיבוש.

  ו ורשה:האופן בו המטרות באו לידי ביטוי במרד גט

במרד גטו ורשה ספגו הגרמים אבדות רבות של חיילים וקציים. גם משך הזמן שלקח לגרמים להשתלט  – קמה

  על המרד ולחסלו היווה קמה גדולה של היהודים על רצח משפחותיהם.



 

  
 

. 4219רבעי הגטו הושמד במחות ההשמדה מיוי -המורדים בגטו ידעו את גורלם כי מעל שלושת – מוות בכבוד

  דרך הלחימה בה בחרו עוררה כבוד עצמי ושל אחרים. 

לוחמי מרד גטו ורשה השפיעו על מחתרות אחרות באירופה, הפכו לסמל ומופת  – "שלוש שורות בהיסטוריה"

עבור יהודים בעולם כולו ובארץ בפרט. סיפורם למד בבתי הספר, הם צויו בטקסים ואירועים, בו לכבודם 

  ות. מוזיאוים ואדרטא

לוחמי הגטו התארגו, התאמו, מאות מהם טלו חלק פעיל בלחימה או בסיוע לה,  – יצירת דמות "יהודי חדש"

  הגרמים להתייצב לסלקציות, והתחבאו בהמויהם בבוקרים.הם לא עו לקראות 

  סעיף ב'

  אלה:הסיבות להצטרפות לוחמים יהודים לצבאות של בעלות הברית במלחמת העולם השייה היו 

שאפו להוכיח בהצטרפותם ללחימה את  ,יהודים במדיות בעלות הברית: הרצון להוכיח אמות למולדת  .א

אמותם לארצם. יהודים אלו רצו להוכיח שביגוד לטעות האטישמיות על היותו של היהודי "פחדן", 

ואמיתי במאבק  ההפך הוא הכון: היהודים לוקחים חלק מלא ,"תכסיסן", שיסה להשתמט מגיוס לצבא

 גד הצורר האצי.

הלכו והצטברו ידיעות על מעשי הזוועה של האצים ביהודי  ,1943-1942בשים  :הרצון לקום באצים  .ב

בבי  שהם מבצעיםאירופה. יהודים רבים הצטרפו לצבאות בעלות הברית במטרה לקום באצים על הטבח 

  עמם.

קיוו שהגעתם לאירופה תסייע  ,לצבאות בעלות הבריתהודים שהצטרפו : יהרצון לסייע ליהודי אירופה  .ג

להציל את שרידי היהודים שותרו ביבשת. זהו אחד המיעים המרכזיים להחלטתם של הצחים היהודיים 

 לסייע למודיעין הבריטי (חה סש, חביבה רייק, אצו סירי ועוד)

בעלות הברית מפי שהלחימה הייתה גד לוחמים יהודים היו בסכה גדולה יותר מלוחמים אחרים בצבאות 

  הגרמים שהובילו אידיאולוגיה של השמדת היהודים.

שלב בו עברו  –שלבי הלחימה בהם פגשו הצבאות השוים את הגרמים היו כבר בתקופת "הפתרון הסופי" 

ית. לוחמים יהודים שיין היהודים באמצעות השמדה המואצים למימוש האידיאולוגיה שלהם בעפלו בשבי ה

האצים קבלו יחס כיהודים ולא רק כאויבים שבויים. לכן הם היו בסכה כפולה משזו של הלוחמים האחרים 

  שאים יהודים.  


