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מבחן בית-ספרי במסגרת הערכה חלופית
טוטליטאריות ושואה

הוראות לבחן:
-

יש לכתוב את שם הבחן ,כיתה ,מספר ת.ז .ושם המורה באותיות מודגשות על דפי שאלות המבחן
וכן על כל דף מדפי התשובות.

-

יש לכתוב את התשובות בעט בצבע כחול או שחור בלבד.

-

אין למחוק טעויות/שגיאות במחיקון וזלי )"טיפקס"/אחר( .במקרה טעות/שגיאה ,יש למחוק את
הכתוב בעט בלבד.

-

כתוב כל מה שברצוך לרשום כטיוטה בעמודים פרדים .בראש כל עמוד המשמש כטיוטה ,רשום
"טיוטה" באופן ברור.

-

ההחיות בשאלון מוסחות בלשון זכר אך מכווות לבחות ובחים כאחד.

מסגרת הזמן למבחן :שעתיים.
תוספת זמן 30 :דקות.
מבה השאלון ומפתח הערכה:
חלק א' :החיוך בגרמיה האצית :מורכב מצפיה בסרטון באורך של כ 5-דקות .לאחר מכן יש לעות
על שתי שאלות מתוך שלוש .סה"כ יקוד אפשרי 28 :קודות ) 2שאלות  14 Xקודות =  28קודות(.
חלק ב' :יאוש קורצ'אק ותועות הוער בגטאות :מורכב מצפיה בסרטון באורך של כ 5-דקות .לאחר
מכן יש לעות על שלוש שאלות מתוך ארבע .סה"כ יקוד אפשרי 42 :קודות ) 3שאלות  14 Xקודות =
 42קודות(.
חלק ג' :היחס ליהודים בגרמיה האצית בשים  ,1939-1933החיים בגטאות ,מרד גטו ורשה וחסידי
אומות העולם :יש לעות על שתי שאלות מתוך שלוש .סה"כ יקוד אפשרי 30 :קודות ) 2שאלות 15 X
קודות =  30קודות(.
סה"כ יקוד אפשרי במבחן 100 :קודות.
שימוש בחומרי עזר :אסור.

בהצלחה!
1

חלק א' – החיוך בגרמיה האצית
החיות לקטע הצפייה:

• לפיכם קטע צפייה.
• קראו היטב את השאלות הבאות לפי הצפייה בקטע.
• עליכם לעות בחלק זה על שתי שאלות מבין שלוש השאלות הבאות.
• עו על שתי השאלות שבחרתם אחרי הצפייה בקטע.
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קטע צפייה ראשון :מתוך הסרט "אירופה אירופה"
עה על שתי שאלות מבין שלוש השאלות הבאות:

 .1הצג שי עקרוות מתוך האידיאולוגיה האצית אשר באים לידי ביטוי בקטע הצפייה שראית.
הסבר כיצד באים עקרוות אלה לידי ביטוי בקטע הצפייה 14) .ק'(.

 .2לפי קטע הצפייה ולפי הלמד בכיתה ,הצג שי מאפייים בולטים של החיוך האצי בגרמיה.
הסבר כיצד המאפייים שהצגת אלה באים לידי ביטוי בקטע הצפייה.
בשאלה זו יתן להתייחס גם לתועת הוער "היטלר יוגד" )הוער ההיטלראי(.
) 14ק'(.

 .3בקטע הצפייה ,הער שהמורה מודד אותו הוא יהודי ,אבל אף אחד מהערים איו יודע זאת.
הסבר כיצד ייתכן שהמורה והתלמידים לא גילו שהער הוא אכן יהודי?
בתשובתך הצג לפחות שי ימוקים שוים 14) .ק'(.
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חלק ב' – יאוש קורצ'אק ותועות הוער בגטאות
החיות לקטע הצפייה:

• לפיכם קטע צפייה.
• קראו היטב את השאלות הבאות לפי הצפייה בקטע.
• עליכם לעות בחלק זה על שלוש שאלות מבין ארבע השאלות הבאות.
• עו על שלוש השאלות שבחרתם אחרי הצפייה בקטע.
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קטע צפייה שי :מתוך הסרט "התקוממות"
עה על שלוש שאלות מבין ארבע השאלות הבאות:

 .4ציין לאן לקחה הרכבת את ילדי הגטו.
הסבר מדוע היו אלה דווקא הילדים שלקחו לשם ראשוים?
בתשובתך היעזר בחומר שלמדת בכיתה 14) .ק'(.

 .5האם הילדים בקטע הצפייה יודעים לאן לוקחת אותם הרכבת ולאיזו מטרה הם לקחים לשם?
מק את תשובתך על פי קטע הצפייה ועל פי החומר שלמדת בכיתה 14) .ק'(.

 .6תועות הוער בגטו העיקו לחבריהן תחושה שהם חיים במציאות אחרת ,שוה מהמציאות
שהתקיימה בגטו.
הסבר כיצד דבר זה בא לידי ביטוי בקטע הצפייה.
בתשובתך הצג גם את הפעילות שעשו הערים והערות במסגרת תועות הוער בגטו ,לפי החומר
שלמדת בכיתה 14) .ק'(.

 .7בסוף הקטע ,מתעמת יאוש קורצ'אק עם קצין גרמי .הסבר על מה היה העימות?
הסבר מדוע לדעתך בחר יאוש קורצ'אק לעלות לרכבת עם הילדים? ) 14ק'(.
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חלק ג' – שאלות פתוחות
עה על שתי שאלות מבין שלוש השאלות הבאות:
 .8היחס ליהודי גרמיה בין השים :1939-1933
א.

הצג את מטרות האצים במדייותם כלפי יהודי גרמיה ואוסטריה בין השים .1939-1933
הסבר כיצד באו מטרות אלה לידי מימוש בתחומים חקיקה ותעמולה 7) .ק'(.

ב.

הצג את אירועי "ליל הבדולח".
הסבר מדוע חשבה שת  1938לשת מפה לרעה ביחס האצים כלפי היהודים בגרמיה
ואוסטריה? ) 8ק'(.

 .9החיים בגטאות ,מרד גטו ורשה ורעיון "קידוש החיים":
א.

הצג את תאי החיים בגטאות בשי תחומים שוים )יתן להתייחס גם לקשיים(.
הסבר כיצד התמודדו תושבי הגטאות עם התאים ו/או הקשיים שהצגת 7) .ק'(

ב.

הצג את המטרות של המורדים גד האצים במרד גטו ורשה.
הסבר את ההבדל בין המטרות שהצגת לבין רעיון "קידוש החיים" שיסח הרב יסבוים בגטו
ורשה 8) .ק'(

 .10חסידי אומות העולם:
א.

הצג את הקריטריוים להעקת אות חסיד אומות העולם למצילי יהודים במהלך מלחמת
העולם השייה.
הסבר שיים מהמיעים של חסידי אומות העולם להציל יהודים 7) .ק'(.

ב.

הדגם את הדברים שכתבת בסעיף א' באמצעות סיפורו של חסיד אומות עולם אחד .בתשובתך
התייחס לקריטריוים ולמיעים שהצגת בסעיף א' 8) .ק'(.

בהצלחה!!
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