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  ,2014מס' 022116
הנחיות כלליות:
* במחוון שלהלן יש הנחיות למעריכים של הבחינה במועד זה בלבד.
שינויים יימסרו בתדריכים בעל פה ובשיחות הכוונה עם המעריכים הבכירים.
* במחוון לא הובאו כל האפשרויות לתשובה נכונה ,אלא רק מבחר תשובות.
אם התלמיד משיב תשובה שאינה במחוון ואינה מוכרת למעריך ,על המעריך לבדוק בספרים ולפי הצורך להתייעץ עם מעריך
בכיר .כל זאת כדי להבטיח שעבור תשובות נכונות יינתן ניקוד הולם.
* 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 בין שני עניינים מבוקשים ,על פי קריטריונים ,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 אל"ף־בי"ת של שמות הוצאות הספרים)
טוטליטריות ,נאציזם ,אנטישמיות ,מלחמת העולם השנייה והשוֹ אה
.1
.2
.3
.4

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 — "הסדר החדש"
א .רעיון "הסדר החדש" באידאולוגיה הנאצית:
— סדר חברתי־כלכלי־מדיני שמבוסס על עקרונות האידאולוגיה הנאצית .הסדר החדש נועד להחליף את הסדר הקיים.
— מיון עמים לפי קריטריונים של תורת הגזע הנאצית ודירוגם :גזע האדונים — הארים ועמים הקרובים לגזע הארי;
גזעים נחותים (הסלבים) שצריכים לשרת את הארים ואת הגזעים הקרובים להם.
— לצוענים וליהודים אין זכות קיום ב"סדר החדש".
מטרותיו:
— להקים רייך גרמני (הרייך השלישי) ,שיתקיים לפחות אלף שנה.
— להבטיח "מרחב ִמחיה" לגזע הארי על חשבון גזעים אחרים.
— לנצל עמים שדורגו נחותים לצורכי הרייך השלישי.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;181 ,111מט"ח  ,1עמ'  ;186רכס  ,1עמ'  ;185 ,109-108שזר  ,1עמ' .219-218 ,99
ב.

הצעדים שתכננו הנאצים למימוש "הסדר החדש" ,על פי הקטע:
— לכלוא את מנהיגי העם הפולני במחנות ריכוז — כדי לנטרלם ולמנוע מהם להיות גורם מתסיס שיפגע בהפיכת
הפולנים-הסלבים לעבדי הגרמנים.
— לנצל את הפולנים לעבודות כפייה (בחקלאות ובתעשייה) — ניצול כלכלי של עם העבדים לשירות הגזע הגרמני.
— להעביר גרמנים להתיישבות בשטחי פולין הכבושים ,לאורך הגבול עמה כדי להבטיח מרחב מחייה ולהגן על הרייך.
— לפגוע בשכבות המשכילות בפולין (מורים ,אנשי רוח ,אנשי כמורה) באמצעות מאסר ,שילוח למחנות ריכוז,
סגירת אוניברסיטאות וגימנסיות ,פגיעה באמנות ובתרבות — כדי לנטרלם ,למנוע מהעם הפולני להתקדם
במדרג הגזעים ולקבע אותו במעמד נחות.
— לשמור על רמת חיים נמוכה בפולין כדי למנוע מהפולנים להתקומם.
צעדים שלא על פי הקטע:
— ביזת יצירות אמנות ,כסף ורכוש של אזרחי המדינות.
— השמדת הצוענים.
— המתות חסד.
— "הפתרון הסופי".
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 ויישומה ()1938-1933
א .עקרון האנטישמיות באידאולוגיה הנאצית:
— ביהודי מגולמות כל התכונות השליליות וההרסניות ,כמו טפילות ,חוסר נאמנות ורמאות.
— מבוסס על דימויים של היהודים ועל האשמות כלפיהם שהתגבשו בתקופות שונות בהיסטוריה.
— היהודי ,בתכונותיו ובמראהו ,הוא ניגוד מוחלט לגזע הארי.
— תכונות היהודי עוברות בתורשה ,ולכן אינן ניתנות לשינוי.
— לחברה האנושית נשקפת סכנה קיומית מעצם קיומם של היהודים.
צעדים שנקטו הנאצים בגרמניה בשנים  ,1938-1933למימוש עיקרון זה:
— יום החרם ( — )1933סימון רכוש יהודי ובידולו.
— חקיקת החוק להשבת הפקידות המקצועית על כנה ( — )1933דחיקת כל היהודים שהיו מועסקים בשירות
הציבורי ממקומות עבודתם.
— איסור על כניסת יהודים למקומות ציבוריים.
— חוקי נירנברג (.)1935
— אריזציה.
— חוק השמות.
— תעמולה אנטישמית.
— ליל הבדולח.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;150-140 ,136-135 ,109-107 ,1מט"ח  ,1עמ'  ;166-157 ,97-95רכס  ,1עמ' ;141-133 ,111-110
שזר  ,1עמ' .122-111 ,101-99
ב .עיקרון המנהיג באידאולוגיה הנאצית:
— המנהיג מבטא את רצון האומה והגזע הארי.
— המנהיג מושלם ,הוא אדם עליון.
— המנהיג הוא כול יכול ,ויש לציית לו ציות מלא.
— המנהיג (הפיהרר) יוצר את החוק ,קובע את דרכי מימושו ומעצב את דפוסי המחשבה והמוסר של אזרחי הרייך.
צעדים שנקטו הנאצים בגרמניה בשנים  1938-1933למימוש עקרון זה:
— חוק ההסמכה.
— איחוד משרת ראש הממשלה ומשרת הנשיא.
— "ליל הסכינים הארוכות".
— פולחן האישיות.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;127-124 ,111-110מט"ח  ,1עמ'  ;131 ,118-117 ,100רכס  ,1עמ' ;122-121 ,113-112
שזר  ,1עמ' .111-107 ,99-98

.3

מדיניות הנאצים כלפי היהודים בפולין והגטואיזציה
א .המטרות שהנחו את הנאצים במדיניות שלהם כלפי היהודים בפולין עד להקמת הגטאות:
— יישום האידאולוגיה הנאצית בתחום חוקי הגזע.
— בידוד היהודים מהאוכלוסייה המקומית וניתוקם מקהילות יהודיות אחרות.
— ערעור בסיס הקיום של היהודים וצמצום ההשפעה "השלילית" שלהם ,על פי האידאולוגיה נאצית.
— ניצול כוח העבודה היהודי.
— הרתעת האוכלוסייה הפולנית.
צעדים שנקטו הנאצים לקידום מטרות אלה:
— סימון היהודים; סימון רכושם של היהודים; איסור על יהודים להשתמש בתחבורה ציבורית; איסור על רופאים
יהודים לטפל בלא יהודים; איסור על יהודים לבקר בקולנוע ובתאטרון; איסור על יהודים להשתמש בשירותים
הניתנים לציבור (למשל שירותי הדואר); סגירת מערכת החינוך היהודית; גזיזת זקנים בפומבי; חילול ספרי קודש
ושרפת בתי כנסת; ביזוי רבנים והשפלתם; איסור שחיטה כשרה; חיוב יהודים לעבוד בשבת ובמועד; איסור תפילה
בציבור; איסור לימוד תורה.
צעדים של טרור (שוד ,חטיפות לעבודות כפייה ,הלקאות ,מעשי השפלה פומביים וגירושים); החרמה וחיסול של
מפעלים ובתי עסק יהודיים; איסור על יהודים להחזיק סכומי כסף גדולים במזומן; הקפאת חשבונות בנק; הטלת
קנסות; פיטורים של עובדי ציבור יהודים.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;185-184מט"ח  ,1עמ'  ;191 ,189רכס  ,1עמ'  ;197-190שזר  ,1עמ' .168-167
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מדוע ריכוז היהודים בגטאות היה מפנה מהותי בחיי היהודים בפולין:
הסבר :ריכוז זה ניתק את היהודים מהעולם החיצון ,כלא אותם בין חומות הגטו ובודד אותם ,יצר תלות גדולה בשלטון
הנאצי והכתיב חיים בתנאי מצוקה קשים.
התחומים :הגבלת חופש תנועה; קשיי פרנסה ומחייה (רעב ,אבטלה); קושי בקבלת מידע וביצירת קשר עם אנשים מחוץ
לגטו; מגורים בצפיפות; שמירה על צלם אנוש בתנאים תת־אנושיים; שבירת מסגרות המשפחה והתמיכה הקודמות.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;196-195 ,189-188מט"ח  ,1עמ'  ;200-197 ,193רכס  ,1עמ'  ;205-199שזר  ,1עמ' .181-174

פרק שני

יש לענות על אחת מהשאלות .6-4
 .4מקור — היודנראט בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"
א .הדילמה שבאה לידי ביטוי בקטע:
— דילמת השילוחים :האם להמשיך ולמלא את הוראות הנאצים (לשתף פעולה) ,בהנחה שיהיה אפשר לנהל
מדיניות שתציל לפחות חלק מתושבי הגטו ,או לסרב ולא לציית לפקודות הגרמנים ,שכן לא ייתכן שיהודים
ימסרו יהודים להשמדה.
השיקולים שהנחו את ראש היודנראט בגטו וילנה בהחלטתו:
— שיתוף פעולה עם הנאצים מאפשר להתמקח ולהפחית את מספר הקרבנות.
— יש להציל את היהודים שסיכוייהם לשרוד גדולים יותר.
— למען קיום העם היהודי והמשכיותו — יש להעדיף את צורכי הכלל על צורכי הפרט.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;264מט"ח  ,1עמ'  ;234-233רכס  ,1עמ'  ;280-278שזר  ,1עמ'.252
ב.

דילמות שהיו לחברי היודנראט בזמן ביצוע "הפתרון הסופי" ,שלא על פי הקטע:
— אם לשתף או לא לשתף את הציבור בגטו בתחושותיהם או בידיעותיהם בנוגע לשינוי שחל במדיניות הנאצית.
— אם לשתף פעולה עם ארגוני המחתרת ופעילותם העלולה לסכן את כל תושבי הגטו או לא לשתף פעולה אתם ואף
להסגירם.
— אם להמשיך לבנות גטו יצרני (הקמת מפעלים והפעלתם) ,בהנחה שהגטו ייעשה נחוץ והדבר יוכל לסייע בדחיית
החיסול של הגטו עד הניצחון של בעלות הברית ,או להימנע מכך משום שמפעלים אלה מסייעים לגרמניה במאמץ
המלחמתי ,ושוחקים את כוחם הפיזי של היהודים שעובדים בהם.
דרכי ההתמודדות של חברי היודנראט עם הדילמות:
להזהיר מאקציות מתקרבות; לנסות לדחות את האקציות ,לשחד את הגרמנים ולשכנע אותם שהיהודים מביאים
תועלת; לוותר על התפקיד בשל אי־השלמה עם מדיניות הנאצים; להתאבד; לקיים קשרים עם המחתרת ולהבריח
בעזרתה יהודים אל מחוץ לגטו; לסרב לשתף פעולה עם המחתרת כדי למנוע ענישה קולקטיבית של תושבי הגטו;
לדרוש 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' .277 ,254-253
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המרד בגטאות
א .מדוע נשמעה בגטאות הקריאה למרד דווקא בשנים :1943-1942
— בתקופה זו כבר הגיעו לגטו ידיעות על הרצח ההמוני של יהודים בשטחי ברית־המועצות שנכבשו על ידי הנאצים.
— בעקבות זאת החלו חברי תנועות הנוער להבין כי הרצח הוא חלק מתכנית כללית של הנאצים להשמיד את כל יהודי
אירופה.
— הכרה שנוכח ההכחדה הצפויה יש להיערך באופן אחר ולהתגייס למאבק מזוין כדי להתגונן מפני הגורל הצפוי.
מדוע חברי תנועות הנוער הם שקראו למרד:
— גילם הצעיר לצד דבקותם האידאולוגית דרבנו אותם לנקוט צעדים נועזים ,ועוררו בהם רצון להטביע את חותמם
על ההיסטוריה.
— תנועות הנוער היו ארגון מובנה ומוסדר ,הייתה להן הנהגה חזקה והן היו מלוכדות .מאפיינים אלה הקלו עליהן
בהתארגנות למרד.
— לדור הצעיר היה קל יותר להבין שייתכן שהמדובר ברצח עם שיטתי ,ועל כן ממילא "אין מה להפסיד".
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;275 ,269מט"ח  ,1עמ'  ;248-246רכס  ,1עמ'  ;291-289שזר  ,1עמ' .278 ,276-274
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ב.

-5הקשיים והלבטים של המורדים בגטאות:
הקשיים של המורדים:
— מחסור בנשק וקושי להשיג נשק.
— היעדר ניסיון צבאי.
— קושי להתארגן ולהתאמן בשטח עירוני צפוף וסגור.
— היעדר תמיכה מחוץ לגטו ,לא של האוכלוסייה ולא של המחתרת הפולנית.
— להנהגת המחתרת לא היה עם מי להתייעץ.
— חשש מהלשנות.
— קושי בקביעת העיתוי למרד (חשש מחיסול מידי של תושבי הגטו).
לבטים:
— אם לצאת למרד שתוצאותיו ידועות מראש.
— אם לצאת למרד נוכח ההתנגדות של גופים אחרים בגטו ,המאמינים שיש סיכוי לשרוד.
— אם לצאת למרד בלי לדעת את העיתוי המדויק של האקציה שנועדה לחסל את הגטו.
— אם לצאת למרד ולסכן אחרים שאינם מסוגלים ואינם רוצים להשתתף במרד.
— אם כדאי למרוד בשטח הגטו או אולי רצוי להצטרף לפרטיזנים ביערות.

בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;271-269מט"ח  ,1עמ'  249-247רכס  ,1עמ'  ;292-289שזר  ,1עמ' .279-276
.6

ועידת ואנזה ,ויחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הנאצי ליהודים:
א .מדוע כונסה ועידת ואנזה:
— לתאם מבחינה ארגונית ומנהלית בין כל הגופים שיהיו שותפים לביצוע "הפתרון הסופי".
— כינוס נציגי המשרדים השונים ברייך השלישי נועד לרתום את הרשויות האלה למשימה העיקרית — "הפתרון
הסופי".
— כדי לקבוע מי יפסוק אם יהיו חילוקי דעות בין הרשויות שישתתפו בביצוע "הפתרון הסופי".
נושאים שהועלו בוועידה:
— סקירת המדיניות בשאלת היהודים ,עד שלהי שנת .1941
— תיאור הנסיבות והתנאים החדשים שנוצרו במזרח.
— הצגת טבלה ובה נתונים מדויקים על מספר היהודים בארצות שייכללו ב"פתרון הסופי".
— הסבר דרכי הביצוע של ה"פתרון" החדש לשאלת היהודים :שליחת היהודים מכל הארצות מזרחה ,ניצול כוח
העבודה שלהם ודרכי ה"טיפול" בנותרים בחיים.
— הוזכרו כמה בעיות מיוחדות ,כמו שאלת נישואי התערובת ,הקמת גטו לזקנים ,סדר הגירוש ,סדרי עדיפויות
מבחינת הארצות והעדפה זמנית של קבוצות חיוניות.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;244-242מט"ח  ,1עמ'  ;255-223רכס  ,1עמ'  ;271-268שזר  ,1עמ'.242-238
ב.

דפוסי התייחסות של האוכלוסייה המקומית אל היהודים בארצותיהם בזמן הכיבוש הנאצי ומניעיהם:
— שיתוף פעולה עם הנאצים — סיוע לנאצים באופן פעיל :דיווח על מקומות מסתור ,הסגרה" ,ציִ ד" של יהודים
שהסתתרו ,השתתפות בתהליך הרצח וההשמדה .מניעים :אנטישמיות ,שיקולי רווח וטובות הנאה (רצון לקבל
רכוש יהודי שהופקע ,הטבות על הלשנות) ,הזדהות עם מדיניות הנאצים ונקמנות אישית ביהודים ובמצילים
שהסתירו אותם.
— "עמידה מן הצד" — אנשים שלא עשו דבר להצלת יהודים ולא רדפו אותם באופן פעיל .מניעים :אדישות,
אנטישמיות ,חשש לסכן את עצמם ,חשש מענישה קולקטיבית ,התמקדות בצורך לשרוד בתנאים הקשים של
הכיבוש.
— ניסיונות לעזור ליהודים ולהצילם — אנשים שסיכנו את עצמם כדי להציל יהודים .מניעים :היכרות מוקדמת,
מניעים מצפוניים או אמונה בערך חיי אדם ,בצע כסף.
בספרי הלימוד :לילך  ,1עמ'  ;310 ,292-291מט"ח  ,1עמ'  ;270 ,264-260רכס  ,1עמ' ;317 ,312-311 ,307-305
שזר  ,1עמ' .348-339 ,299-288
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נושא ב — בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
פרק שלישי

יש לענות על אחת מהשאלות .9-7
 .7מקור — ההעפלה ()1947-1945
א .הסבר מטרות של ההעפלה שבאות לידי ביטוי בקטע:
— מתן מקלט בארץ־ישראל ליהודים פליטי השואה — "פליטים אלה לא רק את מלחמת הצלתם שלהם הם
נלחמים".
— מאבק בשלטון הבריטי ובמדיניותו ("הספר הלבן") — "עד שיקום בארץ־ישראל משטר שיפתח לרווחה את
שערי המולדת לכל יהודי" ,"...זאת מערכת העם היהודי על קיומו" ,"...דגל השחרור".
— ליכוד העם היהודי סביב מאבק המעפילים — "כל יהודי ,בין ציוני ובין לא ציוני יעמוד מאחוריהם."...
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;72 ,66מט"ח  ,2עמ'  ;80-79רכס  ,2עמ'  ;77שזר  ,2עמ' .46
ב.

.8

קשיים שהיו בארגון ההעפלה:
— בריטניה הטילה מצור על חופי הארץ ומנעה מיהודים להיכנס אליה.
— בריטניה הפעילה לחץ על מדינות שמהן יצאו או דרכן עברו מעפילים.
— בשל המלחמה היה מחסור חמור בכלי שיט ,ולכן התקשו לרכוש ספינות.
— הטיפול בעולים עד העלאתם על האניות.
— מחסור במשאבים כספיים.
דרכי ההתמודדות עם קשיים אלה:
— פעולות המוסד לעלייה ב בחו"ל :פעילות של שליחים ב־ 22ארצות באירופה ,רכישת כל סוג אנייה אפשרי,
רכישת אניות מארצות־הברית.
— הסוואת בואם של המעפילים ,הורדתם בחופי הארץ בלי שייתפסו ,ופיזורם במהירות.
— פעולות צבאיות :ניסיונות לפגוע בספינות משמר ,בתחנות חופים ,ניסיונות לחבל במבני מכ"ם בריטיים ,ניסיון
לשחרר עולים ממחנה המעצר בעתלית.
— המעפילים סרבו לעזוב את האנייה ("אקסודוס") שיועדה לגירוש ושבתו רעב.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;72-66מט"ח  ,2עמ'  ;81-79רכס  ,2עמ'  ;83-77שזר  ,2עמ' .48-45

הכרזת המדינה ופירוק המחתרות
א .שיקולים של בן־גוריון להכריז על הקמת המדינה ביום ה' באייר תש"ח (:)1948
— הצורך למלא את החלל השלטוני שייווצר עם סיום המנדט הבריטי ב־ 15במאי .1948
— החשש כי דחיית ההכרזה על מדינה תפעל לרעת היישוב ותהיה החמצה לדורות — "עכשיו או לעולם לא".
— מוכנות היישוב היהודי לקבל עצמאות :יש מוסדות לאומיים ,תשתית כלכלית ,כוח צבאי ,מערך שירותים
בתחום הכלכלי־החברתי.
— אם יפלשו צבאות ערב ,תהיה זו פלישה למדינה עצמאית וריבונית ,והדבר יקל על גיוס דעת הקהל העולמית
לבלימת הפלישה.
— כינון מדינה ריבונית יאפשר גיוס חובה והגדלה של הכוח היהודי הלוחם .הגדלה זו הייתה הכרחית בתנאי
המלחמה הקשים.
— כינון מדינה ריבונית יאפשר הטלת ִמ ֵסי חובה למימון חלק מהוצאות המלחמה.
שיקולים לדחיית ההכרזה זו למועד מאוחר יותר:
— חשש שהמדינה לא תוכל לעמוד בהתקפה משולבת מצבאות ערב.
— ארצות־הברית (מחלקת המדינה) לחצה לדחות את ההכרזה.
— חשש מעמדת האו"ם ומאמברגו שיפגע בעיקר במדינת ישראל.
— 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
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הבעת עמדה:
העמדה :החלטתו של בן־גוריון לפרק את מטה הפלמ"ח הייתה הכרחית.
נימוקים:
— בגלל חילוקי הדעות והעימותים בין הארגונים הצבאיים ביישוב היהודי בשאלת דרכי המאבק (מאבק צמוד,
מאבק רצוף) ,פירוק הפלמ"ח היה נחוץ כדי שיהיה אפשר לנהל את המלחמה על פי קו מוסכם.
— הפלמ"ח היה כפוף לאחדות העבודה .פירוקו היה הכרחי כדי למנוע השפעה של גופים פוליטיים על הצבא ,וכדי
לאחד את כל הכוחות הלוחמים במסגרת ממלכתית.
— עם פירוק הפלמ"ח פעל כל הצבא תחת פיקוד אחד שתרם ליעילות של צה"ל והקנה לו יתרון ברור בניהול
המלחמה נגד צבאות מדינות ערב המפוצלים ,שפעלו ככוחות עצמאיים למען מטרות שונות.
— העימות בפרשת אלטלנה (בין צה"ל לבין חברי ארגון האצ"ל) ,שהסתיים בהרג הדדי של לוחמים ובאבדן נשק,
מדגים את הבעייתיות שבחוסר ציות של גופים עצמאיים בתוך הצבא להוראות הממשלה ,ואת הסכנה הטמונה
בהתפרצות של מאבק פנימי הרסני בין כוחות פוליטיים שונים בתוך הצבא.
העמדה :החלטה זו לא הייתה הכרחית והיה בה סיכון.
נימוקים:
— בעקבות פירוק הפלמ"ח נטשו רבים ממפקדיו את הצבא בעיצומה של המלחמה .דבר זה פגע בכוח הלחימה
של צה"ל.
— יש הטוענים שהשיקול של בן־גוריון היה פוליטי ,לא ענייני ועל כן לא הכרחי :החשש שלו מחוסר נכונות של
הפלמ"ח לקבל את מרותו (משום שרבים מאנשי הפלמ"ח היו מזוהים עם מפ"ם שהתחרתה במפא"י — מפלגתו
של בן־גוריון).
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;103-102 ,98מט"ח  ,2עמ'  ;118 ,116רכס  ,2עמ'  ;134-132 ,120שזר  ,2עמ' .96-92

.9

מלחמת העצמאות
א .קשיים שהיו למדינת ישראל בעת פלישת מדינות ערב אליה:
— צבאות ערב היו צבאות סדירים ומאומנים ,ואילו צה"ל רק החל להתארגן כצבא אחיד.
— החיילים היו מותשים מלחימה של כחצי שנה ,חלק מהחיילים היו עולים חדשים שעברו אימון מזורז ושטחי.
— העדיפות של צבאות ערב מבחינת חימוש :טנקים ,תותחים ,כלי רכב משוריינים ,חיל אוויר פעיל של מצרים ושל
סוריה.
— צה"ל נאלץ לפצל את כוחותיו ולהילחם בכמה חזיתות ,עקב הפלישה מכיוונים שונים.
— עדיין אזורים ויישובים יהודיים רבים היו מנותקים (גם לאחר יישומה של תכנית ד') ,והיה צורך לשלוח אליהם
כוחות מגן.
— שטחי המדינה הרצופים היו מפותלים מאוד ,קשים להגנה ,והיו בהם יישובים ערביים עוינים.
— קשיים כלכליים שנבעו מהמלחמה הממושכת.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;99מט"ח  ,2עמ'  ;114-112רכס  ,2עמ'  ;129-120שזר  ,2עמ' .101-96
ב.

היחס של מדינות ערב והיחס של מדינת ישראל להסכמי שביתת הנשק:
מדינת ישראל :קיוותה שההסכמים הם צעד זמני לסיום המלחמה ויובילו בעתיד להכרה בישראל ולהסכם שלום.
מדינות ערב (למעט ירדן) :לא הכירו בלגטימיות של ישראל .הם תפסו את ההסכמים כזמניים ,הסכמים שנחתמו
באילוץ ,ועתידים להתקיים עד למלחמה הבאה — "הסיבוב השני".
בעיה שנשארה בלתי פתורה גם לאחר החתימה על ההסכמי שביתת הנשק:
בעיות הפליטים הפלסטינים — בעקבות המלחמה נהפכו רבים מן הערבים שהתגוררו בגבולות ארץ־ישראל
המנדטורית לפליטים ,הם התרכזו במחנות פליטים בירדן ,ברצועת עזה ,בלבנון ובסוריה בתנאים קשים.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;116-114 ,110מט"ח  ,2עמ'  ;170 ,126-124רכס  ,2עמ'  ;150 ,145-142שזר  ,2עמ' .109-106
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פרק רביעי

יש לענות על אחת מהשאלות .12-10
 .10מקור — מדינת ישראל בשנות החמישים והשישים
א .על פי הקריקטורה ,מה מאפיין את מדינת ישראל בשנות החמישים:
— מדינה צעירה מאוד — פעוט בלול.
— הלול תחוּם — מוקף גדר שמגנה אך גם מגבילה את מרחב התמרון.
— "הילד" לבד בלול — יכול לסמוך רק על עצמו.
— למדינה יש בעיות כבדות ,בתחומים שונים — המשקלות.
סדר העדיפויות שלה בעיניו:
— "מר ישראל" מרים את המשקולות של "קיבוץ גלויות"— היא המשקולת הכבדה וזו שהוא בוחר להרים.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;218מט"ח  ,2עמ'  ;228 ,218רכס  ,2עמ'  ;279שזר  ,2עמ' .229 ,214
ב.

דרכי ההתמודדות של מדינת ישראל עם קליטת העלייה:
בתחום קיבוץ הגלויות
— ארגון העלייה בארצות המקור :שליחים לעידוד עלייה ,התארגנות חשאית בארצות שבהן נאסרה העלייה ,ניהול
משא ומתן עם השלטונות המקומיים ,מיון ראשוני בארצות המוצא ,הנפקת מסמכים ,מחנות מעבר ,ארגון
היציאה דרך הים והאוויר.
— הבאת העולים ממחנות המעצר בקפריסין וממחנות העקורים באירופה.
— ארגון מבצעים ל"עליית הצלה" מארצות שבהן נשקפה ליהודים סכנה.
— בגישת "כור ההיתוך" נעשו פעולות כדי ליצור תרבות מאחדת :הנחלת הלשון העברית" ,עליית הנוער" רשת
"החינוך האחיד" ,דרישה מהעולים לאמץ לבוש "צברי" ושמות עבריים.
בתחום הכלכלה:
— הממשלה יזמה עבודות ומימנה אותן מתקציבה (ייעור ,סלילת כבישים).
— במושבי העולים ניתנה להם הדרכה חקלאית.
— מדיניות ה"צנע" — הבטחת מוצרי מזון בסיסיים ,ביגוד וריהוט לפי הקצבה לכל האוכלוסייה ,ותיקה כחדשה.
בתחום הביטחון:
— יישוב העולים לאורך הגבולות בהתאם ליעדים הביטחוניים של המדינה — יישובי שרשרת הביטחון.
— גיוס העולים לצה"ל ,הפעלות מורות חיילות לימדו עברית את החיילים העולים ואת העולים במחנות.
בתחום הבניין  /הדיור  /ההתיישבות:
— מעברות — פתרון דיור זמני.
— בניית שיכוני קבע בערים וחיסול הדרגתי של המעברות (חלק מהמעברות נעשו עיירות פיתוח ואחרות נעשו
שכונות בערים).
— הקמת חבלי התיישבות עבור העולים ,כמו חבל לכיש.
— הקמת עיירות פיתוח.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;227-222 ,219מט"ח  ,2עמ'  ;229-228 ,225-218רכס  ,2עמ'  ;289-281שזר  ,2עמ' .248 ,246-222

 .11תהליך הדה־קולוניזציה בצפון אפריקה ובאסיה והשפעתו על היהודים
א .גורמים שסייעו לתהליך הדה־קולוניזציה בצפון אפריקה ובאסיה:
— התפתחות רעיון הלאומיות.
— המאבק של התנועות הלאומיות בארצות שבשלטון קולוניאלי.
— 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".
— השפעת האו"ם.
— הקמת "הליגה הערבית".
— השפעת מלחמת העולם.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;123מט"ח  ,2עמ'  ;133-132רכס  ,2עמ'  ;159-158שזר  ,2עמ' .116-115

-9ב.

היסטוריה ,לימודי חובה ,חלק ב ,חצב־ברק ,אוגוסט  ,2014מס' 022116

השפעת תהליך הדה־קולוניזציה על גורל היהודים במדינות צפון אפריקה ואסיה:
— היהודים במדינות שהשתחררו מהשלטון הקולוניאלי איבדו בן ברית שהיו מזוהים עמו והגן עליהם מפני
האוכלוסייה המקומית.
— פרעות של תושבי המקום ביהודים :תנועות השחרור הלאומי במדינות אלה ראו ביהודים חלק מן השלטון
הקולוניאלי השנוא.
— התחזקות הזהות הלאומית במדינות אלה לוותה בשנאת זרים והכבידה על השתלבות היהודים בתהליך
הדה־קולוניזציה.
— הסכסוך הערבי־יהודי בארץ־ישראל החריף את העוינות של התנועות הלאומיות כלפי היהודים בארצות
האסלאם .נאמנותם הועמדה בספק מפני שרבים מהם תמכו בציונות ובמדינת ישראל לאחר הקמתה.
— עם קבלת העצמאות יהודים רבים חששו לגורלם ועזבו.
יש להדגים השפעה זו במדינה שלמד עליה.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;168-160מט"ח  ,2עמ'  ;144-142רכס  ,2עמ'  ;199-187שזר  ,2עמ' .148-142

 .12מלחמת יום הכיפורים
א.

ב.

מה הניע את סוריה ומצרים לתקוף את ישראל באוקטובר :1973
— שאפו לשקם את כבודן בעקבות התבוסה במלחמת ששת הימים ולהשיב שטחים שאיבדו במלחמות קודמות.
— יש הטוענים שמצרים ראתה במלחמה אמצעי לפתיחת תהליך מדיני שיביא לנסיגת ישראל מסיני ,לאחר שנדחו
יזמותיה להסדר עם ישראל.
— הן הצהירו על רצונן לפתור את הבעיה הפלסטינית.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;199מט"ח  ,2עמ'  ;191רכס  ,2עמ'  ;245שזר  ,2עמ' .185
מדוע הופתעה מדינת ישראל בפרוץ מלחמת יום הכיפורים:
— ישראל זלזלה ביכולת הצבאית של צבאות ערב.
— כישלון מערך ההתרעה :ישראל בנתה מערך מודיעין ,אך הסימנים המוקדמים לא הובנו ראוי.
— ההנחה ש"קו בר־לב" יעמוד בפני התקפת מצרים .הנחה זו הובילה לשאננות ולהתעלמות מידיעות שהזהירו מפני
התקפה מתקרבת.
— המצרים הסוו את הכנותיהם למלחמה ונקטו אמצעי הטעיה כדי להסתיר את כוונותיהם.
השפעות של הפתעה זו על מדינת ישראל:
עם פרוץ המלחמה:
— הגיוס היה מאוחר ונוהל בחיפזון ,והכוחות הקבועים בשטח לא החזיקו מעמד .המלחמה החלה ביתרון ברור
למדינות ערב.
— מספר גדול של נפגעים בשעות הראשונות של המלחמה.
— בפיקוד העליון בצה"ל ובדרג המדיני שררו בלבול ומבוכה.
— בחזית הצפון :צה"ל והיישובים ברמת הגולן לא היו ערוכים למתקפה ,והיה צורך לפנות את האזרחים מהיישובים.
לאחר סיומה:
— התערערו תחושת הביטחון והאמונה בתפיסת הביטחון המסורתית :התערער האמון באנשי ציבור ,בצבא ובדרג
הפוליטי ,נמתחה ביקורת ציבורית.
— הוקמה ועדת חקירה ממלכתית (ועדת אגרנט) לבירור המחדלים שהביאו לפרוץ המלחמה .מסקנתיה היו נגד
הדרג הצבאי .הרמטכ"ל וכמה קצינים בכירים נאלצו להתפטר.
— תנועות מחאה הפגינו וקראו להתפטרות הממשלה.
— המפה הפוליטית השתנתה :התפטרות שר הביטחון (משה דיין) ,ולאחר מכן ההתפטרות של ממשלת גולדה מאיר,
וביקורת ציבורית מתמשכת על הממשלה — כל אלה סללו את הדרך למהפך הפוליטי של  .1977בעקבות המהפך
עלתה לשלטון מפלגת הליכוד ובראשה מנחם בגין.
בספרי הלימוד :לילך  ,2עמ'  ;205 ,202-200מט"ח  ,2עמ'  ;194-191רכס  ,2עמ'  ;254-245שזר  ,2עמ' .192-190 ,187-185

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

