מדינת ישראל
משרד החינוך

בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :חצב־ברק ,אוגוסט 2014
מספר השאלון022116 :

היסטוריה
(לימודי חובה — חלק ב)
יחידת לימוד אחת

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.

		

עליך לענות על ארבע שאלות — שאלה אחת מכל פרק.
מבין השאלות שבחרת לענות עליהן ,לפחות שתי שאלות חייבות לכלול מקור.
פרק ראשון — ( 25 — )25x1נקודות
— ( 25 — )25x1נקודות
פרק שני
פרק שלישי — ( 25 — )25x1נקודות
פרק רביעי — ( 25 — )25x1נקודות
סה"כ —  100נקודות

שים לב :תלמידים שאושר להם מבחן מותאם יענו על שלוש שאלות — כל שאלה מפרק אחר.
אין חובה לבחור בשאלה שיש בה מקור.
ג.

חומר עזר מותר בשימוש :אין.

ד.

המלצה לחלוקת זמן :כ־ 25דקות לכל שאלה.
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

-2-

היסטוריה ,חצב־ברק ,אוגוסט  ,2014מס' 022116

בשאלון זה ארבעה פרקים .עליך לענות על ארבע שאלות — שאלה אחת מכל פרק,
מביניהן לפחות שתי שאלות שיש בהן מקורות.

נושא א — טוטליטריות ,נאציזם ,אנטישמיות,
מלחמת העולם השנייה והשוֹ אה
פרק ראשון

( 25נקודות)

ענה על אחת מהשאלות  25( 3-1נקודות).
 .1מקור — "הסדר החדש"
א.

הסבר את רעיון "הסדר החדש" באידאולוגיה הנאצית .בתשובתך דוּן גם במטרותיו.
( 10נקודות)

ב.

לפניך קטע מדברים של היטלר ושל היידריך ,העוסקים בתכניותיהם ל"סדר חדש"
בפולין הכבושה.

את שכבת המנהיגות בשטחים הכבושים יש לכלוא במחנות ריכוז כדי "למנוע ממנה את
האפשרות להזיק"" .הפולנים הפרימיטיביים" ישמשו פועלים נודדים ועונתיים.
דרושה יד ברורה וסמכותית כדי לשלוט כאן [בפולין].
לאורך הגבול הקודם [תוקם] חגורה רחבה של התיישבות גרמנית .כאן תהיה משימה
גדולה לעם כולו :ליצור אסם תבואה גרמני וליישב שם גרמנים טובים מכל רחבי העולם.
יש לשלול מן האינטליגנציה הפולנית כל סיכוי להתפתח לכלל מעמד שליט .על רמת
החיים להישאר נמוכה .אנחנו רק רוצים להשיג שם הספקה של כוח עבודה.
(מעובד על פי א' קרשו ,היטלר  :1945-1936נמסיס ,עם עובד ,2005 ,עמ' )236-235

הסבר על פי הקטע שלושה צעדים שתכננו הנאצים למימוש "הסדר החדש" ,והצג צעד אחד
נוסף שלא על פי הקטע שהם נקטו כדי לממש סדר זה.

( 15נקודות)
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האידאולוגיה הנאצית ויישומה ()1938-1933
א.

הסבר את עקרון האנטישמיות באידאולוגיה הנאצית ,והצג שניים מן הצעדים שנקטו הנאצים
בגרמניה בשנים 1938-1933למימוש עיקרון זה.

ב.

הסבר את עקרון המנהיג באידאולוגיה הנאצית ,והצג שניים מן הצעדים שנקטו הנאצים
בגרמניה בשנים  1938-1933למימוש עיקרון זה.

.3

( 12נקודות)
( 13נקודות)

מדיניות הנאצים כלפי היהודים בפולין והגטואיזציה
א.

הסבר את המטרות שהנחו את הנאצים במדיניות שלהם כלפי היהודים בפולין עד להקמת
הגטאות ,והצג שני צעדים שנקטו הנאצים לקידום מטרות אלה.

ב.

( 13נקודות)

הסבר מדוע ריכוז היהודים בגטאות היה נקודת ִמפנה בחיי היהודים בפולין .בתשובתך דוּן
בשלושה תחומים.

( 12נקודות)
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פרק שני
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( 25נקודות)

ענה על אחת מהשאלות  25( 6-4נקודות).
.4

מקור — היודנראט בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"
א.

לפניך קטע מדבריו של גֶ נס ,ראש היודנראט בגטו וילנה ,על האקציה
באוּשמיאנה (באוקטובר.)1942 ,

לפני שבוע ימים [ ]...גזרו עלינו הנאצים להוציא  1,500איש לפחות [לאקציה מגטו
אושמיאנה] .אמרנו שמספר כזה לא נוכל לספק .התחלנו לעמוד על המקח .תחילה הפחתנו
את המספר ל־ ,800ואחר כך ל־ .600בינתיים ירדו מן הפרק הנשים והילדים [שהיו מיועדים
לאקציה] ונותרה שאלה בנוגע לאנשים זקנים .לבסוף נאספו באושמיאנה  406אנשים זקנים
— אנשים זקנים אלה נמסרו.
כל אלה שחייבים לחיות ניצלו .אלה שימיהם קצרים בלאו הכי הלכו .וימחלו לנו יהודים
זקנים אלה ,הם היו קרבן ליהודים שלנו ולעתידנו.
היות שעל העם היהודי עוברים עכשיו זמנים איומים ביותר ,מתפקידנו להציל את
החזקים ואת הצעירים — לא רק בגיל אלא גם ברוח.
אינני יודע אם כולם יבינו ויצדיקו זאת ,ואם יצדיקו בשעה שנשתחרר מן הגטו[ .צריך]
להציל כל מה שאפשר בלי להתחשב בשמנו הטוב ובחוויותינו האישיות [ ]...היום כאשר
אנו עושים את המלאכה ,ייתכן שיהודים רבים אינם מבינים את הסכנה כולה שבה אנו
פועלים.
(מעובד על פי י' ארד ,י' גוטמן וא' מרגליות [עורכים] ,השואה בתיעוד ,יד ושם ,1978 ,עמ' )354-352

		
		
ב.

הצג את הדילמה שבאה לידי ביטוי בקטע ,והסבר את השיקולים שהנחו את ראש היודנראט
בגטו וילנה בהחלטתו.

( 12נקודות)

הסבר שתי דילמות שלא על פי הקטע שהיו לחברי היודנראט בזמן ביצוע "הפתרון הסופי".
הצג דרך התמודדות של חברי היודנראט עם אחת הדילמות שהסברת.
( 13נקודות)
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המרד בגטאות
א.

הסבר מדוע נשמעה בגטאות הקריאה למרד דווקא בשנים  ,1943-1942ומדוע חברי
תנועות הנוער הם שקראו למרד.

ב.
.6
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( 15נקודות)

הסבר את הקשיים ואת הלבטים של המורדים בגטאות.

( 10נקודות)

ועידת ואנזה ויחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הנאצי ליהודים
( 12נקודות)

א.

הסבר מדוע כונסה ועידת ואנזה ,והצג את הנושאים שהועלו בוועידה.

ב.

הצג שלושה דפוסי התייחסות של האוכלוסייה המקומית אל היהודים בארצותיהם בזמן
הכיבוש הנאצי ,והסבר את המניעים של אלה שבחרו לנהוג על פי כל אחד מן הדפוסים האלה.
( 13נקודות)
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נושא ב — בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
פרק שלישי

( 25נקודות)

ענה על אחת מהשאלות  25( 9-7נקודות).
.7

מקור — ההעפלה ()1947-1945
א.

לפניך קטע מדבריו של דוד בן־גוריון בדצמבר .1946

עליית הפליטים הוכיחה עתה ,יותר מכל דבר אחר ,את כוח החיּות הנפלא של עמנו,
את רצוננו העז והעשוי לבלי־חת ,את הקשר הנצחי ,קשר בל ינותק ,בין עם ישראל
וארץ־ישראל ...זאת הגבורה היהודית ,העולה נוכח כל סכנה וכל מכשול ...פליטים אלה
לא רק את מלחמת הצלתם שלהם הם נלחמים .זאת מערכת העם היהודי — מערכה מיוחדת
במינה של עם מיוחד במינו על קיומו והצלתו בנסיבות מיוחדות במינן ,ללא דוגמה .פליטים
אלה נושאים בגאון ובגדלות נפש את דגל השחרור והכבוד של עמם.
פליטי ישראל יוסיפו לצעוד קדימה ,לקפוץ הימה ,לשחות בכוחות ייאוש אל חופי
המולדת .כל יהודי בין ציוני ובין לא ציוני יעמוד מאחוריהם בדאגה ,באהבה ,בגאווה,
בעזרה ,בסולדריות ,יראה אותם כחיל החלוץ ,הנאמן ואמיץ הלב ביותר ,עד שיקום
		
בארץ־ישראל משטר שיפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
(בתוך :מ' בסוק ,ספר המעפילים ,תש"ז ,עמ' )494

הסבר את המטרות של ההעפלה שבאות לידי ביטוי בקטע.
ב.

( 15נקודות)

תאר את הקשיים שהיו בארגון ההעפלה ,והצג דרך התמודדות אחת עם קשיים אלה.
( 10נקודות)
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הכרזת המדינה ופירוק מטה הפלמ"ח
א.

הסבר שני שיקולים של דוד בן־גוריון להכריז על הקמת המדינה ביום ה' באייר תש"ח (,)1948
ושני שיקולים לדחיית הכרזה זו למועד מאוחר יותר.

ב.

( 15נקודות)

יש הטוענים שההחלטה של בן־גוריון לפרק את מטה הפלמ"ח הייתה הכרחית ,ואחרים
טוענים שהחלטה זו לא הייתה הכרחית והיה בה סיכון.
הבע את עמדתך בעניין זה ונמק אותה .בתשובתך התבסס על עובדות היסטוריות.
( 10נקודות)

.9

מלחמת העצמאות
א.

הסבר שלושה קשיים שהיו למדינת ישראל בעת פלישת מדינות ערב אליה.
( 12נקודות)

ב.

מדינות ערב ומדינת ישראל התייחסו להסכמי שביתת הנשק באופן שונה .הסבר את היחס
של מדינות ערב ואת היחס של מדינת ישראל להסכמים אלה.
הצג בעיה שנשארה בלתי פתורה גם לאחר החתימה על הסכמי שביתת הנשק.
( 13נקודות)
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פרק רביעי
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( 25נקודות)

ענה על אחת מהשאלות  25( 12-10נקודות).

 .10מקור — מדינת ישראל בשנות החמישים והשישים
לפניך הקריקטורה "מר ישראל" שצייר אריה נבון ב־ .1950התבונן בה וענה על שני הסעיפים א-ב
שאחריה.

		
א.
		

(נ' שגיא ,המאה העשרים בראי הקריקטורה הפוליטית ,מעלות ,2003 ,עמ' )284
על פי הקריקטורה ,הסבר מה מאפיין את מדינת ישראל בשנות החמישים ,ומהו סדר העדיפויות
שלה בעיני הצייר.

ב.

( 15נקודות)

העלייה הגדולה בשנות החמישים והשישים הציבה לפני מדינת ישראל אתגרים בכמה תחומים.
בחר באחד מן התחומים שנראים בקריקטורה ,והצג את דרכי ההתמודדות של מדינת
ישראל עם קליטת העלייה בתחום שבחרת.

( 10נקודות)
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 .11תהליך הדה־קולוניזציה בצפון אפריקה ובאסיה והשפעתו על היהודים
א.

הסבר שלושה גורמים שסייעו לתהליך הדה־קולוניזציה בצפון אפריקה ובאסיה.
( 12נקודות)

ב.

הסבר את השפעת תהליך הדה־קולוניזציה על גורל היהודים במדינות צפון אפריקה ואסיה,
והדגם על פי המדינה שלמדת עליה.

( 13נקודות)

 .12מלחמת יום הכיפורים
( 10נקודות)

א.

הסבר מה הניע את סוריה ומצרים לתקוף את ישראל באוקטובר .1973

ב.

מדוע הופתעה מדינת ישראל בפרוץ מלחמת יום הכיפורים? הסבר שתי השפעות של הפתעה
זו על מדינת ישראל :השפעה אחת עם פרוץ המלחמה והשפעה אחת לאחר סיומה.
( 15נקודות)

בהצלחה!

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

