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הוראות לנבחן

בשאלון	זה	שני	חלקים:	חלק	א	)פרק	ראשון(	וחלק	ב	)פרק	שני,	פרק	שלישי,	פרק	רביעי(.

משך	הזמן	המוקצב	לשני	חלקי	השאלון	הוא	שלוש	שעות	ללא	הפסקה. משך	הבחינה:	

לחלק א מוקצבת שעה אחת בלבד.	אם	תסיים	להשיב	על	חלק	א	לפני	הזמן	המוקצב, 	 	 		

מסור	למשגיח	את	מחברת	הבחינה	ואת	ספר	הלימוד	וקבל	ממנו	את	חלק	ב	של	השאלון.	 	 	

אין	לחזור	לחלק	א	לאחר	מסירת	מחברת	הבחינה	למשגיח. 	 	 	

חלק א
מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:			בחלק	זה	פרק	אחד. א.	

עליך	לענות	על	שאלה	אחת	מפרק	זה. 	 	 	 	

סך	הכול		34	נקודות. 	– 		)34#1( 	– פרק	ראשון	 	 	 		 	

ספר	הלימוד	שאושר	בנושא	מלחמת העולם השנייה, טוטליטריות ושואה.		 	.1 חומר	עזר	מותר	בשימוש:	 ב.	

הספר	יכול	להיות	מסומן	במדגש	)מרקר(	או	בעיפרון,	אך	בלי	הערות	בכתב. 	 	 	 	 	 	

אפשר	לציין	תקופות	או	נושאים	באמצעות	מדבקות	)סימניות(	הבולטות	מן	הספר. 	 	 	 	 	 	

עותק	מודפס	של	כותרות	יחידות	ההוראה	"איך	יכול	אדם". 	.2 	 	 	 	

לכיתות י"א

כתוב	במחברת	הבחינה	בלבד.	רשוֹם	"טיוטה"	בראש	כל	עמוד	המשמש	טיוטה.

כתיבת	טיוטה	בדפים	שאינם	במחברת	הבחינה	עלולה	לגרום	לפסילת	הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך	מעבר	לדף/
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חלק א

פרק ראשון – מלחמת העולם השנייה והשֹואה  )34	נקודות(

בפרק	זה	תוכל	להיעזר	בספר	הלימוד	שאושר	בנושא	מלחמת העולם השנייה, טוטליטריות ושֹואה. 	.1 שים לב: 	

כמו	כן	תוכל	להיעזר	בעותק	מודפס	של	כותרות	יחידות	ההוראה	"איך	יכול	אדם". 	 	

בסעיפים	שבהם	התבקשת	לבחור	מקור	מספר	הלימוד,	עליך	לכתוב	את	שם	הספר,	את	שם ההוצאה לאור		 	.2 	

ואת	מספר העמוד	שבו	נמצא	המקור. 	

ענה	על	אחת	מן	השאלות	1–3.

המדיניות הנאצית ודרכי התגובה עליה  .1

לפניך	שיר	מחאה	שחיבר	מרטין	נימלר,	כומר	פרוטסטנטי	גרמני	שהתנגד	לנאציזם	ונשלח	למחנה	ריכוז. א.	

לא השמעתי את קולי

תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים —

 ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי קומוניסט;

ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים —

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי סוציאליסט;

ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי —

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי;

ואז הם באו ולקחו את היהודים —

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי יהודי;

ואז הם באו ולקחו אותי —

וכבר לא נותר אדם,

לדבר בעדי.

הסבר	כיצד	בא	לידי	ביטוי	בשיר	תהליך	המעבר	של	גרמניה	מדמוקרטיה	לנאציזם	בשנים	1933–1938. 	

הצג	שני	צעדים	המבטאים	מעבר	זה:	צעד	אחד	שנרמז	בשיר	וצעד	אחד	נוסף.					)17	נקודות(	

בארצות הכיבוש הנאצי	היו	שלושה	דפוסי	התייחסות	של	האוכלוסייה	המקומית	כלפי היהודים.	בחר	שני	מקורות	 ב.	

מספר הלימוד,	והסבר	כיצד	כל	אחד	מהם	מדגים	אחד	מן	הדפוסים	האלה	)סך	הכול	–	שני	דפוסים(.			)17	נקודות(	

/המשך	בעמוד	3/
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המדיניות הנאצית כלפי יהודי פולין, המאבק של היהודים בנאצים 	.2

עם	פלישת	גרמניה	לפולין	התמוטט	בסיס	הקיום	היהודי	בפולין.	הסבר	טענה	זו	באמצעות	שלוש	דוגמאות.  – א.  	

הצג	דרך	מאבק	אחת	שנקטו	היהודים	בפולין	כדי	להתמודד	עם	מדיניות	הנאצים	כלפיהם,	בתקופה	שלפני	 	–

ביצוע	"הפתרון	הסופי".

)17	נקודות(

לפניך	שני	קטעי	מקור	של	חיילים	יהודים	ששירתו	בצבאות	בעלות	הברית	בזמן	מלחמת	העולם	השנייה. ב.	 	

מקור	1

דברים שאמר לאוניד אלייץ בובר, חייל יהודי, בעת פגישה של הוועד היהודי האנטי פשיסטי, אפריל 1944:

אני משרת בצבא המולדת ]ברית	המועצות[ מאז שמלאו לי שמונה עשרה שנה. ]...[ במלחמה בגרמנים אני 

נלחם מיומה הראשון. ]...[ נפצעתי אך לא נטשתי את חייליי. ]...[ הניצחון קרוב. בקרוב נהיה על סף ביתו של 

האויב. בקרוב יידבקו לנעלינו רגבים מאדמת גרמניה, ואז ניישב את החשבון במלואו, על באבי יאר* בקייב 

ועל כל אלפי ההתקפות על ערים אחרות ועל הקורבנות השלווים שרצחו הגרמנים.

)חיילים יהודים בצבאות שנלחמו בגרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה,	משרד	החינוך	ויד	ושם,	2005,	עמ'	21(

*	מקום	שבו	רצחו	הנאצים	ביריות	כ־33	אלף	יהודים.

מקור	2

מכתב שכתב להוריו האל יאן דנט, חייל יהודי ששירת בחייל האוויר המלכותי של בריטניה:

]...[ אני יוצא למשך חודש לתפקיד חשוב שסיכונו רב מן הרגיל, ולא משום שאני אחד מהבחורים המסתכנים 

האמיצים ]...[ אני חייב לצבור ניסיון קרבי אמיתי. יקיריי, ִזכרו נא כי התנדבתי לשירות ולפעולה זו לא רק 

למען האנשים החופשיים באשר הם, אלא גם בהיותי יהודי, כדי שאוכל לתקוף ולהפיל במו ידיי חלק מאותה 

מכונת המלחמה הנאצית.

)חיילים יהודים בצבאות שנלחמו בגרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה,	משרד	החינוך	ויד	ושם,	2005,	עמ'	37(

הסבר	כיצד	באות	לידי	ביטוי	בקטעי המקור	שלוש	מן	הסיבות	להצטרפות	של	לוחמים	יהודים	לצבאות של  	–

בעלֹות הברית	במלחמת	העולם	השנייה.

בחר	באחת	ממטרות	הלחימה	של	היהודים	בנאצים	בארצות הכבושות,	והדגם	כיצד	היא	באה	לידי	ביטוי	 	–

במקור	על	פי	בחירתך	מספר הלימוד.

)17	נקודות(

/המשך	בעמוד	4/
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בהצלחה!
זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל

אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך

אידאולוגיה ומלחמה  .3

הצג	שני	צעדים	שנקטו	הנאצים	לקידום	רעיון	"הסדר	החדש"	בארצות	שכבשו,	צעד	אחד	כלפי	האוכלוסייה 	–  א.	

הלא־יהודית	וצעד	אחד	כלפי	היהודים,	והסבר	כיצד	כל	אחד	מן	הצעדים	שהצגת	קידם	את	רעיון	"הסדר	החדש". 	

בחר	מקור	מספר הלימוד,	והסבר	כיצד	הוא	מבטא	את	מימוש	רעיון	"הסדר	החדש"	בזמן	המלחמה. 	–

)17	נקודות(

לפניך	קטע	מקור	מנאום	שנשא	היטלר	ברייכסטאג	ב־26	באפריל	1942. ב. 

המלחמה אינה מלחמה רגילה שבה עמים נלחמים זה בזה למען אינטרסים מסוימים. מדובר בעימות יסודי 

מן הסוג שמטלטל את העולם פעם באלף שנה ובעקבותיו נפתח מילניום חדש. האויב חסר הרחמים שניצב 

לפני גרמניה במאבק האפוקליפטי הזה הוא כמובן העם היהודי.

ואת המציאות הנוראה שבמטרותיה של המגפה העולמית  ]...[ אנחנו מכירים את העקרונות התאורטיים 

זוהי הדיקטטורה של היהדות!...  ]מעמד	הפועלים[, אבל  הזאת. קוראים לה הדיקטטורה של הפרולטריון 

שהקפיטליזם  לשכוח  לנו  אל  הזאת,  היהודית  הדלקת  של  המוחשי  התוצר  היא  הבולשביקית  רוסיה  אם 

הדמוקרטי הוא שמכין לה את הקרקע.

]...[ מה שנשאר אחרי כל זה הוא החיה שבאדם ורובד יהודי שהגיע אל המנהיגות, אבל סופו, כמו טפיל, 

שהוא משמיד את הקרקע שהזינה אותו.

)ש'	פרידלנדר,	שנות ההשמדה, 1939–1945: גרמניה הנאצית והיהודים,	עם	עובד	ויד	ושם,	2009,	עמ'	329–330(

הסבר	שניים	מן	הצידוקים	למלחמה	שבהם	משתמש	היטלר	בנאום	זה.	בסס	את	תשובתך	על	האידאולוגיה	 	–

הנאצית.

הסבר	מדוע	היטלר	משתמש	בצידוקים	אלה	בשלב	זה	במלחמה. 	–

)17	נקודות(  

שים לב: לאחר שתסיים להשיב על חלק זה, מסור למשגיח את מחברת הבחינה, את ספר הלימוד ואת 
כותרות יחידות ההוראה "איך יכול אדם", וקבל ממנו את חלק ב של השאלון ומחברת בחינה 

נוספת. אין לחזור לחלק א לאחר מסירת מחברת הבחינה למשגיח.


