משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת היסטוריה
בחינוך הכללי

מכון הנרייטה סאלד
המרכז לבחינות בגרות

מחוון לשאלון בהיסטוריה ,לימודי חובה — חלק ב' ,חצב־ברק ,אוגוסט  ,2013מס' 022116
הנחיות כלליות:
* במחוון שלהלן יש הנחיות למעריכים בבחינה במועד זה בלבד.
שינויים יימסרו בתדריכים בעל פה ובשיחות הכוונה עם המעריכים הבכירים.
* במחוון לא מובאות כל האפשרויות לתשובה נכונה ,אלא רק מבחר תשובות.
אם ההסבר של התלמיד אינו במחוון ואינו מוכר למעריך ,על המעריך לבדוק בספרים ולפי הצורך להתייעץ עם מעריך בכיר.
כל זאת כדי להבטיח שעבור תשובות נכונות תינתן הערכה הולמת.
* בכל סעיף יש להקפיד על ניקוד על פי ההנחיות בכתב ועל פי ההנחיות שיימסרו בתדריכים ובבדיקה במרב"ד.
* אם תלמיד מילא את כל המטלות הנדרשות ,אך לא הפריד בין מטלות כפי שנדרש בשאלה ,יש לקבל את התשובה ,ואין
להפחית נקודות.
* ההנחיות במחוון מנוסחות בלשון זכר ,ומכוּונות למעריכים ולמעריכות כאחד.
תזכורת :הגדרות למטלות בבחינה
* ציין — כתיבה בכותרות ,בראשי פרקים בלבד ,בלי לפרט ,לתאר ,להסביר.
* הצג/תאר — הצגה/תיאור של התופעה ,הפעולה ,האירוע או התהליך הנדרשים בשאלה ,בלי להסביר את הסיבות
להתהוותם או את התוצאות/ההשפעות שלהם.
זהו מעין "צילום תמונת מצב" (מאפיינים ,משתתפים ,זמן ,מקום).
* הסבר — הבהרה ,פירוש של העניין המבוקש; סיבות/גורמים שהביאו לתהליך/לפעולה/לאירוע;
תוצאות/השפעות של העניין המבוקש.
* השווה — יש לערוך השוואה על פי קריטריונים בין שני העניינים המבוקשים ,ולהבהיר את הדומה ואת השונה בכל אחד
מהקריטריונים שהוצעו.
* הדגם — הבאת דוגמה הממחישה ומבהירה את העניין המבוקש (יש להביא דוגמה מפורטת ,ואין להסתפק בהכללה).
ספרי הלימוד המאושרים (המפורטים במראי המקומות לכל שאלה ,מסודרים בסדר אלף־ביתי של שמות הוצאות הספרים)
טוטליטריות ,נאציזם ,אנטישמיות ,מלחמת העולם השנייה והשוֹ אה
.1
.2
.3
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מ' בר הלל ,ש' ענבר ,נאציזם ושוֹ אה ,לילך( 2010 ,להלן לילך .)1
ק' אביאלי-טביביאן ,מסעות בזמן — משלום למלחמה ולשוֹ אה ,מט"ח( 2009 ,להלן מט"ח .)1
א' נווה ,נ' ורד ,ד' שחר ,טוטליטריות ושוֹ אה ,רכס( 2009 ,להלן רכס .)1
י' גוטמן ,טוטליטריות ושוֹ אה ,מרכז זלמן שזר( 2009 ,להלן שזר .)1

בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
 .1מ' בר הלל ,ש' ענבר ,עולם לאומי ב — בונים מדינה במזרח התיכון ,לילך( 2009 ,להלן לילך .)2
 .2ק' אביאלי-טביביאן ,בונים מדינה במזרח התיכון ,מט"ח( 2009 ,להלן מט"ח .)2
 .3א' נווה ,נ' ורד ,ד' שחר ,הלאומיות בישראל ובעמים — בונים מדינה במזרח התיכון ,רכס( 2009 ,להלן רכס .)2
 .4א' דומקה ,ח' אורבך ,צ' גולדברג ,בונים מדינה במזרח התיכון ,מרכז זלמן שזר( 2009 ,להלן שזר .)2
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נושא א — טוטליטריות ,נאציזם ,אנטישמיות ,מלחמת העולם השנייה והשוֹ אה
פרק ראשון

יש לענות על אחת מהשאלות .3-1
 .1מקור — המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם
א .השינויים ברייכסטאג הגרמני בשנים  ,1933-1928על פי הטבלה:
— עלייה מתמדת במספר הקולות שהמפלגה הנאצית זכתה בהם (ירידה קלה בנובמבר ועלייה דרמטית במרס
.)1933
— המפלגה הסוציאל־דמוקרטית (שהייתה המפלגה הגדולה ברפובליקת ויימאר) איבדה את כוחה בהדרגה.
— המפלגה הנאצית נעשתה בתוך ארבע שנים ממפלגה שולית למפלגה הגדולה ביותר בגרמניה.
— בחירות תכופות (חמש פעמים בשש שנים).
הגורמים שהובילו לשינויים אלה:
— היטלר ניצל את החולשות של רפובליקת ויימאר (ערכי הדמוקרטיה לא היו מושרשים בעם ,זיהוי הרפובליקה עם
הכניעה לחוזה ורסאי; אי־יציבות פוליטית) כדי לחסל אותה ולעלות לשלטון.
— המשבר הכלכלי המתמשך ,האבטלה הגדולה בעקבותיו ,ואי־היכולת של השלטון לפתור את המשבר עוררו כמיהה
למנהיגות חזקה שתחלץ את גרמניה מהמשבר.
— המפלגה הנאצית נראתה חלופה סבירה לשלטון ,בשל הפחד מפני התחזקות הקומוניסטים והשתלטותם.
— חולשת המערכת הפוליטית :משבר פוליטי מתמשך (שנבע מחוסר יכולת של הממשלות להתמודד עם המשבר
הכלכלי ומפיצול רב בין המפלגות) ואופוזיציה חלשה מול המפלגה הנאצית (מפלגות השמאל לא מלוכדות,
מפלגות מרכז הססניות).
— המפלגה הנאצית הייתה מאורגנת היטב :בעלת מנגנון תעמולה משוכלל ,יחידות להפעלת כוח (כוחות ,)S.A
תנועות נוער ,ארגון מורים ,ארגון נשים ,ארגון "חזית העבודה".
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;122-121 ,117-116מט"ח  ,1עמ'  ;115-108 ,103רכס  ,1עמ' ;120-115 ,104-100
שזר  ,1עמ' .105-103 ,87-86
ב.

מה היה "ליל הסכינים הארוכות":
יש לתאר בקצרה את ההתרחשויות.
כיצד סייע אירוע זה לביסוס המשטר של היטלר:
— חיזוק ה־  S.Sהנאמן להיטלר.
— חיזוק המחויבות של הצבא להיטלר.
— חיזוק התמיכה של התעשיינים ואילי ההון בהיטלר (רהאם רצה לבצע "מהפכה סוציאליסטית" ולפגוע בצמרת
הכלכלית).
— הרתעת מתנגדי המשטר.
— חיסול מתנגדים אפשריים להיטלר בתוך המפלגה ,שהיו עלולים לערער את יציבות שלטונו.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;125-124מט"ח  ,1עמ'  ;115-114רכס  ,1עמ'  ;122שזר  ,1עמ' .108
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"הסדר החדש"
א .רעיון "הסדר החדש" שרצו הנאצים להגשים באירופה:
— סדר חברתי־כלכלי־מדיני על בסיס עקרונות האידאולוגיה הנאצית ,שנועד להחליף את הסדר הקיים.
— מיון עמים לפי קריטריונים של תורת הגזע הנאצית ודירוגם :גזע האדונים — הארים; עמים הקרובים לגזע הארי;
גזעים נחותים (הסלבים) שצריכים לשרת את הארים ואת הגזעים הקרובים להם.
— לצוענים וליהודים אין זכות קיום ב"סדר החדש".
— במסגרת "הסדר החדש" יש להבטיח "מרחב מחיה" לגזע הארי על חשבון גזעים אחרים ,ולנצל לצורכי הרייך
השלישי עמים שדורגו נחותים.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;181 ,111מט"ח  ,1עמ'  ;186רכס  ,1עמ'  ;185 ,109-108שזר  ,1עמ' .219-218 ,99

ב.
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צעדים שנקטו הנאצים לקידום "הסדר החדש" ,עד יוני  ,1941וכיצד הם קידמו את "הסדר החדש":
צעדים נגד היהודים
— חקיקת חוקי גזע והחלתם על היהודים בגרמניה ובארצות שנכבשו.
— הפקעת רכוש וחשבונות בנק של יהודים.
— עבודות כפייה.
— התעללות והשפלות.
— נישול היהודים ממקום מגוריהם וריכוזם בגטאות.
צעדים נגד הפולנים
— רצח חלק מהשכבות המשכילות (מנהיגים פוליטיים ,מורים ,אנשי רוח ואנשי כמורה); מאסרם של אחרים
ושילוחם למחנות ריכוז; סגירת אוניברסיטאות וגימנסיות; פגיעה באמנות ובתרבות; פגיעה בסממנים
הלאומיים הפולניים.
הסבר :נטרול וחיסול של אנשים שעלולים להיות גורם מתסיס שיפגע בהפיכת הפולנים־הסלאבים לעבדי
הגרמנים.
— מאות אלפי פולנים הוגלו לגרמניה לעבודות כפייה בחקלאות ובתעשייה או נוצלו לעבודות כפיים בפולין.
הסבר :ניצול כלכלי של עם העבדים לשירות הגזע הגרמני.
— אלפי פולנים גורשו לגנרל גוברנמן ממערב פולין.
הסבר :הגירוש נועד לאפשר יישוב של גרמנים במקום הפולנים שגורשו ולהבטיח "מרחב מחיה" לגזע הארי.
— כל המפעלים והנכסים שהיו בבעלות פולין הוחרמו ונעשו לנכסי הרייך הגרמני.
הסבר :ניצול שטחי הכיבוש של עמים בתחתית של מדרג הגזע.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;189-182 ,171 ,150 ,147 ,144 ,140מט"ח  ,1עמ' ;193-189 ,186 ,165 ,163 ,161-158
רכס  ,1עמ  ;205-190 ,188-185 ,141-133שזר  ,1עמ' .174-164 ,122-112 ,99
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האידאולוגיה הנאצית
א .עקרון מרחב המחיה:
— זכותו הטבעית של הגזע העליון להתרחבות גאוגרפית.
— היסוד המרכזי במלחמת הגזעים הוא שאיפה ל"מרחב מחיה" — התפשטות על חשבון טריטוריה של עמים אחרים.
— מרחב המחיה של העם הגרמני הוא במזרח.
— הרייך החדש יתפשט מזרחה באמצעות מלחמה.
עקרון ה"פולק":
— אחדות האומה הגרמנית היא ערך עליון.
— הפרט נועד לשרת את מדינת העם.
— המדינה מכוונת את חיי הפרט וקובעת מה טוב בשבילו ומה רצוי לו.
— המדינה ה"פולקיסטית" מחוייבת לשמור על טוהר הגזע.
עקרון המנהיג:
המנהיג מושלם ,אדם עליון; המנהיג מגלם ומבטא את רצון האומה והגזע הארי; הוא כל יכול ויש לציית לו ציות מלא;
המנהיג יוצר את החוק וקובע את דרכי מימושו; המנהיג מעצב את דפוסי המחשבה והמוסר של אזרחי הרייך.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;111-110מט"ח  ,1עמ'  ;100 ,98רכס  ,1עמ'  ;113-112שזר  ,1עמ' .99-98
ב.

ייחודה של האנטישמיות הנאצית:
— השנאה ליהודים נובעת מגורם קבוע ולא משתנה — הדם והגזע .בכך נמנעת כל אפשרות לתקן או לשנות את
דימוי היהודי ,ולכן גם את גורלו — הוא תמיד יישאר יהודי.
— התפיסה כי כל ניסיון של היהודים להתבולל מסכן את הגזע הארי ,וככל שההתבוללות עשויה להצליח יותר כך
היא מאיימת ומסוכנת יותר לגזע הארי.
— שנאת היהודים הגיעה לדרגת שלילתם המוחלטת והצגתם כהתגלמות הרוע.
— האנטישמיות הנאצית הייתה האידאולוגיה הרשמית של המשטר ומילאה תפקיד מרכזי במדיניות שלו.
— המאבק ביהודים הוא קרב לחיים ולמוות.

-4-

היסטוריה ,לימודי חובה ,חלק ב ,חצב־ברק ,אוגוסט  ,2013מס' 022116

הדימוי של היהודי על פי האנטישמיות הנאצית:
— היהודי הוא טפיל שחי על חשבון גזעים אחרים.
— היהודי פועל במרמה כדי להשתלט על כל העמים.
— היהודי בתכונותיו ובמראהו הוא ניגוד מוחלט לגזע הארי :הוא מזוהם ,מלוכלך ,מפיץ מחלות ,תאב בצע ,מכוער.
— היהודי מייצג את כל התכונות השליליות וההרסניות ,הוא שטן ומקור הרוע.
— היהודי משולל אנושיות.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;109-108מט"ח  ,1עמ'  ;100 ,97-96רכס  ,1עמ'  ;111-110שזר  ,1עמ' .102-99

פרק שני

יש לענות על אחת מהשאלות .6-4
 .4מקור — המרד בגטו
א .המטרות של המורדים בגטו הבאות לידי ביטוי בקטע זה:
— השבת כבוד העם היהודי — מוות בכבוד ,בזמן לחימה.
— הגנה עצמית — היהודים השיבו במאבק מזוין על הגירוש הצפוי.
— פגיעה באויב הנאצי ונקמה.
התלבטויות של המורדים:
— אם לצאת למרד שתוצאותיו ידועות מראש.
— אם לצאת למרד לנוכח ההתנגדות של גופים אחרים בגטו ,המאמינים שיש סיכוי לשרוד.
— אם לצאת למרד בלי לדעת את העיתוי המדויק של האקציה שנועדה לחסל את תושבי הגטו.
— אם לצאת למרד ולסכן אחרים שאינם מסוגלים ואינם רוצים להשתתף בו.
— אם למרוד בגטו או להצטרף לפרטיזנים ביערות.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;271-269מט"ח  ,1עמ'  ;249-246רכס  ,1עמ'  ;292-290שזר  ,1עמ' .279-278
ב.
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הייחוד של המרד בגטו ורשה לעומת המרד בגטאות אחרים:
— תושבי הגטו היו עדים זמן רב לאקציות שנעשו בגטו ,ולכן לא הייתה להם אשליה בנוגע למטרות הנאצים.
— תמיכה נרחבת ומקיפה של תושבי הגטו בלוחמים.
— הכנות יסודיות :מרד ותשתית (בונקרים).
— המרד החזיק מעמד זמן ממושך למדי (כמעט חודש).
— לוחמים רבים למדי השתתפו במרד.
— לגרמנים היו אבדות רבות למדי.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;280מט"ח  ,1עמ'  ;252-250רכס  ,1עמ'  ;296-293שזר  ,1עמ' .282-279

היודנראט בגטאות בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"
א .דילמות שהיו לחברי היודנראט בזמן ביצוע "הפתרון הסופי":
— אם לשתף את הציבור בגטו בתחושותיהם או בידיעותיהם בנוגע לשינוי שחל במדיניות הנאצית.
— אם להמשיך למלא את הוראות הנאצים :שיתוף פעולה אולי יאפשר הצלה של בעלי סיכויים גדולים יותר להינצל.
— אם לשתף פעולה עם ארגוני המחתרת ופעילותם העלולה לסכן את כל תושבי הגטו או להסגירם.
— אם להמשיך לבנות גטו יצרני (הקמת מפעלים והפעלתם) ,בהנחה שהגטו נעשה נחוץ ,והדבר יוכל לסייע בדחיית
החיסול של הגטו עד הניצחון של בעלות הברית ,או להמנע מכך משום שמפעלים אלה מסייעים למאמץ המלחמתי
של גרמניה.
דרכי ההתמודדות עם הדילמות:
להזהיר מאקציות מתקרבות; לנסות לדחות את האקציות ,לשחד ולשכנע שהיהודים מביאים תועלת; לוותר על התפקיד
בשל אי־השלמה עם מדיניות הנאצים; התאבדות; לקיים קשרים עם המחתרת; סירוב לשתף פעולה עם המחתרת; דרישה
מחברי מחתרת להסגיר את עצמם; למלא אחר הוראות הגרמנים.
הערה :יש לקבל גם תשובות כלליות וגם דוגמאות ספציפיות.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;268-264מט"ח  ,1עמ'  ;249 ,234-233רכס  ,1עמ'  ;292 ,280-278שזר  ,1עמ' ,254-253
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מדוע התקשו היהודים בגטאות להבין שהנאצים מבצעים השמדה טוטלית של העם היהודי:
— הגרמנים נקטו דרך של הטעיה ,מרמה והסוואה בעת ביצוע הגירושים והשילוחים למחנות :הכחישו כוונות גירוש
צפויות ושמרו על גורם ההפתעה; הדליפו ידיעות כוזבות; השתמשו במונחי הסוואה ("יישוב מחדש"" ,טיפול
מיוחד"); יצרו קטגוריות של "מוגנים מפני גירוש" לכאורה ,והתירו לקחת ציוד אישי.
— היהודים היו כלואים בגטו ,מנותקים מקהילות יהודיות אחרות ומהסביבה הלא־יהודית וניזונו משמועות ומפיסות
מידע.
— קושי פסיכולוגי להבין שהנאצים מבצעים השמדה מוחלטת של כל היהודים.
— היאחזות בהנחות אופטימיות שבגטאות מסוימים קיבלו חיזוק מן המציאות :ידיעות מעודדות שהגיעו מהחזית;
ההנחה שאין מדובר בתהליך השמדה שיטתי אלא באפיזודות חולפות ,ההנחה של "הצלה באמצעות עבודה".
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;267 ,264מט"ח  ,1עמ'  ;246 ,232 ,227רכס  ,1עמ'  ;277שזר  ,1עמ' .277-275 ,246-244

.6

הצלת יהודים בארצות הכיבוש הנאצי
א .המניעים של מי שניסו להציל יהודים בארצות הכיבוש הנאצי:
— מניעים אישיים־מצפוניים :היכרות מוקדמת עם הניצול או חוב מוסרי שחבו לו.
— מניעים הומניים ומוסריים :אמונה בערך חיי אדם; תחושה של חובה אנושית בסיסית.
— התנגדות למשטר הנאצי :היו עדים לאכזריות של גרמנים כלפי יהודים ,ולא יכלו להתעלם מהמציאות הקיצונית.
— מניעים דתיים :אמונה דתית המדגישה ערכים של סיוע לנרדף.
— ציפייה לטובת הנאה.
— הצלת יהודים כביטוי למרד לאומי בנאצים (העם הדני).
הסכנות שעמדו לפניהם:
הלשנות ,איומים וסחטנות של שכנים ושל משתפי פעולה; אובדן פרנסה; סיכון קריירה ומעמד; הוקעה חברתית (אם
היו גרמנים); סכנת חיים; סיכון חיי בני משפחותיהם; סיכון הסביבה הקרובה.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;312-310 ,308 ,293-292מט"ח  ,1עמ'  ;272-270 , 264-262רכס  ,1עמ' ;320-317 ,314-311
שזר  ,1עמ' .348-346 ,343-339
ב.

הקריטריונים להענקת התואר "חסיד אומות העולם":
— לא יהודי שעזר (או שניסה לעזור) ליהודים בתקופת המלחמה.
— פעל תוך סיכון חייו  /מעמדו.
— פעל שלא על מנת לקבל תמורה כספית.
הניסיון של "חסידי אומות העולם" להציל יהודים:
יש לתאר את הפעולות של אחד מ"חסידי אומות העולם" להצלת יהודים.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;312-310מט"ח  ,1עמ'  ;272-270רכס  ,1עמ'  ;320-317שזר  ,1עמ' .349-346
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נושא ב — בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
פרק שלישי

יש לענות על אחת מהשאלות .9-7
 .7מקור — הקמת המדינה והקמת צה"ל
א .השיקולים של בן־גוריון להכריז על הקמת המדינה ב־ 14במאי  ,1948על פי הקטע:
— ניצול הזדמנות חד־פעמית — הבריטים הקדימו את עזיבתם ,ויש למלא את החלל שייווצר בסיום המנדט.
— חשש כי דחיית ההכרזה על המדינה תפעל לרעת היישוב — צבאות ערב יוכלו לרכוש נשק ולהתאמן ויהיו מוכנים
יותר ,לעומתם היישוב לא יהיה במעמד של מדינה ריבונית ,והדבר יקשה עליו לרכוש נשק ולהתכונן למלחמה.
— דחיית ההכרזה לא תאפשר עלייה המונית.
השיקולים לדחיית הכרזה זו:
— חשש שהמדינה לא תוכל לעמוד בהתקפה משולבת של צבאות ערב.
— דרישת ארצות־הברית לדחות את ההכרזה ולהגיע להפסקת אש כתנאי לסיוע שלה.
— החשש מעמדת האו"ם ומאמברגו שיפגע בעיקר בישראל.
— הידיעה שעבדאללה מלך ירדן נסוג מהחלטתו שלא להצטרף לפלישה.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;94-93מט"ח  ,2עמ'  ;109-105רכס  ,2עמ'  ;117-116שזר  ,2עמ' .90-89
ב.

.8

המניעים של בן־גוריון לפרק את האצ"ל והלח"י ואת מטה הפלמ"ח:
— הצורך בצבא אחד למדינה הריבונית העצמאית שהקמתה הוכרזה.
— הצורך לנהל את המלחמה על פי קו מוסכם ,בייחוד על רקע חילוקי הדעות שהיו בשלהי המנדט בין כמה מסגרות
עצמאיות בשאלת דרכי המאבק.
— מניעת השפעה של גופים פוליטיים ,באמצעות הקמת צבא אחד מאוחד הכפוף לרשות המבצעת בלבד.
— החשש מחוסר נכונות של המחתרות ושל הפלמ"ח לקבל מרות.
ההשפעות של פירוק זה:
— השלמת תהליך הגיבוש של צה"ל לצבא יחיד שאמור להיות גוף ממלכתי א־פוליטי.
— פגיעה בצה"ל בעקבות נטישת רבים ממפקדי הפלמ"ח את הצבא בעיצומה של המלחמה.
— פרשת אלטלנה.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;103-102 ,98מט"ח  ,2עמ'  ;118 ,116רכס  ,2עמ'  ;120שזר  ,2עמ' .95-92

עמדת בריטניה ועמדת ארצות־הברית בשאלת העקורים
א.

עמדת בריטניה בשאלת העקורים היהודים באירופה:
— בעיית העקורים היהודים באירופה נוצרה בעקבות המשטר הנאצי ,ועם מיגורו היא נפתרה .לפיכך על היהודים
לשוב להשתלב בארצות אירופה.
— אין לקשור בין פתרון שאלת היהודים באירופה לבין פתרון שאלת ארץ־ישראל.
— המשך מדיניות "הספר הלבן" (שעל פיה העלייה לארץ־ישראל מוגבלת ל־ 1,500עולים בחודש).
הסיבות לגיבוש עמדה זו:
— רצון לחזק את קשריה עם העולם הערבי (מקורות נפט).
— חשש למהומות מצד הערבים העלולות להתפשט לארצות ערב.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;55מט"ח  ,2עמ'  ;72רכס  ,2עמ'  ;66-65שזר  ,2עמ' .61 , 33-32

ב.

מה גרם למעורבות של הממשל האמריקני בשאלת העקורים היהודים באירופה:
— דעת הקהל בארצות־הברית — המודעות לסבל של העם היהודי בשוֹ אה והביקורת על יחס הממשל כלפי
היהודים בשואה.
— לחץ יהודי ארצות־הברית על הממשל.
— ארצות־הברית החזיקה ומימנה את רוב מחנות העקורים ,ולכן הפגינה מעורבות במציאת פתרון למצוקתם.
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דוגמאות למעורבות זו:
— מינוי ועדת הריסון.
— תמיכת הנשיא בעמדת דוח הריסון ,ובעקבות זאת פנייה לבריטניה שתאפשר למאה אלף עקורים להיכנס
לישראל.
— הקמת הוועדה האנגלו־אמריקנית.
— הנשיא טרומן הודיע (באוגוסט  )1946שהוא עומד להמליץ לקונגרס לחוקק חוקים המתירים למקצת העקורים
להיכנס לארצות־הברית.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;59-56מט"ח  ,2עמ'  ;73רכס  ,2עמ'  ;86-65שזר  ,2עמ' .41-38
.9

מלחמת העצמאות
א .קשיים של היישוב היהודי בשלב הראשון של מלחמת העצמאות:
— הצורך להתמודד עם ההתקפות היזומות של הערבים שנערכו במקומות שונים בארץ בו־בזמן.
— הלחימה בערים המעורבות :טרור ,צלפים ,שיבוש של חיי היום־יום ,קשיי לחימה בשטח בנוי.
— הלחימה בדרכים :התקפה על כלי רכב (שיטת השיירות גבתה מחיר כבד) .ניתוק יישובים עבריים זה מזה
וממרכזים עירוניים.
— יישובים מבודדים שאינם חלק מרצף טריטוריאלי וסביבם כפרים עוינים :מצור ,התקפות ישירות.
— ירושלים הנצורה :דרכים חסומות ,בעיות בהובלת אספקה ,התמודדות עם הלגיון הירדני.
— נפגעים רבים בפרק זמן קצר למדי( .מרץ .)1947
— ניתוק קווי מים וחשמל.
— מדיניות הפינוי של הבריטים.
— מחסור בנשק.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;89-84מט"ח  ,2עמ'  ;99-94רכס  ,2עמ'  ;111-103שזר  ,2עמ' .85-78
ב.

יתרונות של היישוב היהודי בשלב השני של מלחמת העצמאות:
— מוטיבציה גבוהה — מלחמת קיום.
— צה"ל פעל תחת פיקוד אחד ריכוזי ויעיל למדי ,שהגדיר יעדי לחימה ברורים.
— במהלך הלחימה קיבל צה"ל משלוחי נשק מחו"ל ותגבורת בכוח אדם של עולים חדשים ומח"ל.
חסרונות:
— צורך להילחם בד בבד בחזיתות רבות ,ולפצל את הכוחות שנלחמים בחמשת הצבאות התוקפים.
— הכוחות היהודיים היו עייפים ומותשים מלחימה של כחצי שנה וכבר סבלו אבדות.
— הצבא הישראלי היה עדיין בשלב של התארגנות לצבא סדיר.
יתרונות של צבאות ערב:
— תקיפה מכיוונים שונים.
— לצבאות ערב היו כוחות רעננים.
— כמות הנשק ואיכותו (לשלושה צבאות ערביים היו חילות אוויר).
חסרונות:
— מוטיבציה נמוכה יותר (לא לחמו על אדמתם או חירותם).
— פיצול ותחרות בין הצבאות.
— היעדר פיקוד עליון וחוסר תיאום — כל צבא פעל בנפרד.
— קושי להעביר כוחות מגזרה לגזרה.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;109 ,84מט"ח  ,2עמ'  ;97-94רכס  ,2עמ'  ;123-121 ,106-105שזר  ,2עמ' .97-96
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פרק רביעי

יש לענות על אחת מהשאלות .12-10
 .10מקור — המעבר מ"כור ההיתוך" ל"רב־תרבותיות"
א .כיצד האיור מבטא את תפיסת "כור ההיתוך" של ישראל בשני העשורים הראשונים של המדינה:
— היהודים מגיעים מתפוצות שונות (על פי מראה ולבוש).
— כל היהודים נכנסים לתוך המכונה ויוצא ישראלי " -צבר" (ישראלי עם כובע טמבל).
— "כור ההיתוך" נחשב לדבר חיובי — כל הדמויות מחייכות :היהודים מהתפוצות קופצים למכונה ברצון ,הישראלי
יוצא מהמכונה בשמחה.
הגורמים שהשפיעו על אימוץ תפיסה זו בישראל:
— המדינה הצעירה התמודדה עם קליטת עולים רבים מכל רחבי העולם ,ונזקקה לתרבות עברית מאחדת .העולים
דיברו שפות שונות והיו להם מגוון מסורות תרבותיות.
— הממסד וגורמי הכוח העיקריים במדינה נוהלו בידי ילידי הארץ או עולים ותיקים בעלי תרבות מערבית,
שהאידאולוגיה שלהם העמידה במרכז את צורכי הלאום ,את שלילת הגולה ואת אידאל החלוציות.
— הייתה הנחה כי תפיסת "כור ההיתוך" עונה גם על צורכי העולים .אם יסגלו את השפה ,הערכים והמנהגים של
החברה בארץ ,הם יצליחו להשתלב בה ולהתקדם.
— הצרכים הדחופים של המדינה בתחום הביטחון וההתיישבות תבעו הסתגלות מהירה של העולים לנורמות של
"היהודי החדש" והתנהגות לפי נורמות אלו.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;231 ,224-223מט"ח  ,2עמ'  ;226רכס  ,2עמ'  ;288-287 ,279שזר  ,2עמ' .231-229
ב.

מהי תפיסת ה"רב־תרבותיות" בישראל:
— תפיסה הדוגלת בפלורליזם חברתי־תרבותי — מכירה בצורך בחברה מגוונת ,רבת פנים ,פלורליסטית .יחס שווה
לכל התרבויות ,כל תרבות תורמת לחברה.
ביטויים ל"רב־תרבותיות" בתחומים שונים:
— ריבוי ערוצי תקשורת שפנו לקהל מתרבויות שונות בחברה הישראלית (ערבית ,מסורתית ,מזרחית ,חרדית,
רוסית) ,ונתנו ביטוי לשוֹ נוּת.
— מוסדות חינוך ,תרבות וסיוע המעניקים שירותים במגוון שפות.
— התגבשות גושים פוליטיים המייצגים קבוצות מוצא או קבוצות תרבותיות שונות ופועלים למענן.
— תמורות בקליטת העלייה וביחס לעולים :מדיניות הקליטה הישירה ִאפשרה לעולים ניהול עצמאי של חייהם,
בלא הכוונת המדינה .נקיטת עמדה סובלנית כלפי התרבות והלשון של העולים (פרסום דברי הסבר ברוסית
ובאמהרית; שימור תרבות המוצא של העולים).
— התפתחות מגוון תחומי תרבות (מוזיקה ,ספרות ,תאטרון) שנותנים ביטוי למגוון התרבותי בחברה.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;252 ,240מט"ח  ,2עמ'  ;258-255רכס  ,2עמ' ;306-303 ,301 ,299-298 ,295 ,293
שזר  ,2עמ' .258-254

 .11תהליך הדה־קולוניזציה
א.

גורמים שהובילו לתהליך הדה־קולוניזציה באסיה ובצפון אפריקה:
— התפתחות רעיון הלאומיות.
— התנגדות אידאולוגית של שתי מעצמות־העל לקולוניאליזם.
— התנגדות ברחבי העולם לקולוניאליזם.
— משבר כלכלי בבריטניה ובצרפת לאחר מלחמת העולם השנייה.
— צמצום הרווחיות של המושבות.
— שינוי ביחסי הכוחות בעולם והשפעת "המלחמה הקרה".
— המאבק של התנועות הלאומיות בארצות שבשלטון קולוניאלי.
— השפעת האו"ם.
— הקמת "הליגה הערבית".
— השפעת מלחמת העולם על בני המושבות.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;123מט"ח  ,2עמ'  ;133-132רכס  ,2עמ'  ;159-158שזר  ,2עמ' .116-115

-9ב.

היסטוריה ,לימודי חובה ,חלק ב ,חצב־ברק ,אוגוסט  ,2013מס' 022116

המאפיינים של תהליך הדה־קולוניזציה ותוצאותיו במדינה שלמד עליה:
על התלמיד להציג את המאפיינים והתוצאות של תהליך הדה־קולוניזציה במדינה שלמד עליה.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;152-151 ,134-123מט"ח  ,2עמ'  ;164 ,155-152 ,135-134רכס  ,2עמ' ;168-158
שזר  ,2עמ' .124-116

 .12עלייה וקליטה בשני העשורים הראשונים של ישראל
א.

מאפייני העלייה לישראל בשנות החמישים והשישים של המאה ה־:20
— "חיסול גלויות" (גלויות מתחסלות):
— חיסול קהילות שלמות של יהודי ארצות האסלאם והבאתן ארצה.
— דפוס זה הופעל בארצות שבהן היה חשש מפני הרעה במצב היהודים וסכנה לחייהם.
— מהירות הפעולה :בזמן קצר יצאו רוב היהודים מארצות מוצאם.
— עלייה מבוקרת:
— ויסות וצמצום של העלייה ההמונית ,שנבעו מהנחת היסוד שאם תימשך העלייה ההמונית יקרסו כל
מערכות הקליטה.
— סדרי עדיפויות בקביעה מי יעלה ,על פי הקריטריונים האלה :גיל ,מצב הבריאות.
— ריכוז היהודים לפני עלייתם והפעלת מנגנון מיון.
— העלייה החשאית:
— הברחת עולים בסתר בשל חשש מהנזק שבפרסום העלייה.
— דפוס זה הופעל במדינות שלא התירו יציאה חופשית משטחן.
— חשש לגורל הקהילה אם תישאר בארצה.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;222 ,219מט"ח  ,2עמ'  ;220-217רכס  ,2עמ'  ;280שזר  ,2עמ' .226-219

ב.

אירועי ואדי סאליב:
יש להציג את האירועים.
מדוע אירועים אלה משקפים את קשיי הקליטה של העולים:
— רוב התושבים בשכונה היו עולים שהגיעו בעשור הראשון לאחר קום המדינה ,מארצות המזרח התיכון וצפון
אפריקה .מקור ההתפרצות האלימה בוואדי סאליב היה תסכול ,קיפוח ואפליה שנבעו מקשיי קליטתם במגוון
תחומים :תנאי דיור קשים; אבטלה ששיעורה גבוה; שכר נמוך למועסקים; רמה ירודה של שירותים קהילתיים
בשכונה לעומת שכונות סמוכות בעיר.
— התושבים פיתחו עוינות וחשדנות כלפי הממסד ,וראו בו אחראי לחוסר ההצלחה בקליטתם ולאפלייתם לעומת
קבוצות אחרות בחברה הישראלית.
ספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;229-228מט"ח  ,2עמ'  ;227-226רכס  ,2עמ'  ;291-290שזר  ,2עמ' .247-246

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

