שאלות בנושא תולדות השואה
לפתרון השאלות
 21השאלות הראשונות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים
2000-2017
.1

על פי חוקי הגזע הנאציים ,אדם נחשב יהודי אם:
א) לפחות אחד מהוריו יהודי
ב) סביו/סבתותיו משני הצדדים יהודיים
ג) לפחות אחד מסביו/סבתותיו יהודי
ד) לפחות אחד מדודיו/דודותיו יהודי

.2

מהו אחד המוטיבים המתהפכים בקיר שעוצב ע"י נפתלי בזם תחת
הכותרת "משואה לתקומה"?
א) פמוטי השבת
ב) גלובוס
ג) ילדים
ד) דקל

.3

שמו של מוסד "יד ושם" לקוח מ-
א) ספר ישעיהו
ב) המשנה
ג) ספר יחזקאל
ד) ספרו של אבא קובנר

.4

ישוב בארץ ישראל על שם אחד ממנהיגי מרד גטו ורשה הוא:
א) משואות יצחק
ב) יד מרדכי
ג) כפר מסריק
ד) ניר דוד

.5

"ליל הבדולח" הוא כינוי –
א) לפוגרום שערכו הנאצים ביהודי גרמניה בשנת 1938
ב) לפוגרום שנערך ביהודי רוסיה בשנת 1936
ג) ללילה בו פרץ המרד הערבי בשנת 1939
ד) לפוגרום שנערך ביהודי עיראק לפני חמישים ושלוש שנים [השאלה
מנובמבר ]2002

.6

אתר תיירותי להנצחת השואה נמצא בקיבוץ:
א) קרית ענבים
ב) להבות הבשן
ג) בית הערבה
ד) יד מרדכי
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.7

ועידת ונזה הייתה:
א) ועידה בה דנו הנאצים בדרכים ליישום הפתרון הסופי לבעיית
היהודים.
ב) ועידה בינלאומית שדנה בגבולות החלוקה.
ג) ועידת או"ם שדנה בסכסוך הישראלי ערבי.
ד) ועידה אירופית ששלחה מתווך לארץ ישראל.

.8

איזה אירוע מהאירועים הבאים אינו מופיע באנדרטת מגילת האש?
א) העפלה לארץ ישראל
ב) בניית הארץ
ג) הכרזת המדינה ע"י דוד בן גוריון
ד) מרד גטו ורשה

.9

איזו מהאנדרטאות הבאות מנציחה את השואה והתקומה?
א) אנדרטת הנגב
ב) אנדרטת "מגילת האש"
ג) אנדרטת פורצי הדרך לירושלים
ד) אנדרטת יד ליד

.10

המושג "יד ושם" לקוח מ-
א) מגילת העצמאות
ב) שיריו של אבא קובנר
ג) נבואת יחזקאל 'חזון העצמות'
ד) ספר ישעיהו

.11

אנדרטה לציון השואה והתקומה נמצאת:
א) בהר הטייסים
ב) בצומת גולני
ג) על יד מושב כסלון
ד) בדרך לירושלים על יד מחלף שורש

.12

משפט אייכמן שנערך בירושלים כנגד הצורר הנאצי פסק על:
א) גירושו מן הארץ
ב) גירושו לאוקראינה מחמת הספק
ג) תלייתו בכלא בישראל ופיזור אפרו בים
ד) מאסר עולם בצינוק

.13

איסר הראל היה:
א) ראש המוסד ממעצבי דמותו של המודיעין הישראלי ולוכד אייכמן
ב) חסיד אומות העולם
ג) מייסד חטיבת הראל של הפלמ"ח
ד) מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל
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.14

בקעת הקהילות ב"יד ושם" מעוצבת בהשראת:
א) מפת ארץ ישראל
ב) מפת אירופה
ג) סמל המגן דוד
ד) סמל המנורה

.15

הרבה/הרבתה ליצור בנושא השואה:
א) נתן רפפורט
ב) דליה מאירי
ג) אילנה גור
ד) רן מורין

.16

אחד מהאתרים המנציחים ילדים בשואה נמצא במוזיאון ב:
א) רביבים
ב) לוחמי הגיטאות
ג) נגבה
ד) יד השמונה

.17

"הסכם השילומים" קשור ל:
א) פיצויים שניתנו לניצולי השואה מארגונים יהודיים מצפון אמריקה.
ב) פיצויים שניתנו למדינת ישראל ולניצולי שואה על ידי ממשלת
גרמניה.
ג) הקלות כספיות שניתנו לניצולי שואה על ידי ממשלת ישראל.
ד) תשלומים שניתנו ע"י מדינת ישראל לנפגעי פעולות איבה.

.18

המועד בו נקבע יום השואה קשור ל:
א) ליל הבדולח
ב) ועידת וונזה
ג) מרד גטו ורשה
ד) סיום מלחמת העולם השנייה

.19

ילדי טהראן הם:
א) כ 1000 -ניצולי שואה שהגיעו לארץ ישראל דרך טהראן ב.1943 -
ב) ילדים ממוצא פרסי שעלו לארץ במבצע חשאי עם הקמת המדינה.
ג) ילדים מטהראן שאומצו על ידי התנועה הקיבוצית בשנות ה.50 -
ד) עליית ילדים יהודים מכורדיסטאן שהגיעה לארץ דרך טהראן בשנות
ה.30 -
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.20

הטקס לנעילת יום הזיכרון לשואה ולגבורה נערך ב:
א) רחבת הכותל המערבי
ב) רחבת אנדרטת גווילי האש
ג) מוזיאון לוחמי הגטאות
ד) יד מרדכי למרגלות הפסל

.21

צנחנים מהישוב היהודי בארץ ישראל שפעלו באירופה נגד הנאצים:
א) חביבה רייך ואליהו גולומב
ב) מרדכי אנילביץ ואבא קובנר
ג) אבא קובנר וחביבה רייך
ד) אנצ'ו סרני וחנה סנש

שאלות נוספות מהרשת:
.22

האם היה ברור להיטלר ,כשעלה לשלטון ב ,1933 -שיש להשמיד את
כל היהודים?
א) ברור שכן – כתב כך כבר בספרו "מיין קאמפף".
ב) ברור שלא.
ג) תלוי את מי שואלים.
ד) קיימות גישות שונות לנושא ,וההערכה היא שהרעיון הלך ונבנה עם
השנים.

.23

אדולף אייכמן כתב את ספרו בשנות ה– 20-
א) וקרא לו "מיין קאמפף".
ב) כתב אותו בזמן שבתו בבית הסוהר.
ג) ובו טען שאם היו מחסלים  15-20אלף יהודים ,גרמניה לא הייתה
מפסידה במלחמה.
ד) אף תשובה לא נכונה .היטלר כתב את הספר לא אייכמן.

.24

מה לא אמר היטלר ברייכסטאג ב– 30.1.1939 -
א) אם יעלה בידי יהדות הממון הבינלאומית ,באירופה ומחוצה לה,
ב) לדרדר את העמים פעם נוספת למלחמה עולמית,
ג) בהתבסס על הפרוטוקולים של זקני ציון,
ד) אזי לא תהיה התוצאה בולשיביזציה של העולם ועמה ניצחון
היהדות ,אלא השמדת הגזע היהודי באירופה.

.25

 Endlosungמשמעותו –
א) המטרה הסופית
ב) הפתרון הסופי
ג) הבסיס לתוכנית ניסקו
ד) מחנה השמדה
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.26

ב 1933 -מנתה אוכלוסיית גרמניה  50מיליון איש .מתוכם היהודים היו
כ-
א) 1%
ב) 10%
ג) 2.5%
ד) 3%

.27

במהלך המאה ה ,19 -שלושת הזרמים העיקריים בקרב יהדות גרמניה
שרצו להשתלב בקהילה הגרמנית היו –
א) הזרם הרפורמי ,הזרם ההיסטורי-פוזיטיבי-קונסרבטיבי ,הזרם
הניאו-אורתודוכסי.
ב) הזרם הרפורמי ,הזרם ההיסטורי-פוזיטיבי-קונסרבטיבי ,הזרם
האולטרא-אורתודוכסי.
ג) הזרם הרפורמי ,הזרם הניאו-אורתודוכסי ,הזרם האולטרא-
אורתודוכסי.
ד) הזרם ההיסטורי-פוזיטיבי-קונסרבטיבי ,הזרם הניאו-אורתודוכסי,
הזרם האולטרא-אורתודוכסי.

.28

מחנה הריכוז הראשון שהוקם ע"י הנאצים היה –
א) מינכן
ב) דכאו
ג) זקסנהאוזן
ד) בוכנוואלד

.29

ייעודו של מחנה הריכוז הראשון שהוקם ,בתחילת דרכו היה –
א) בית כלא למתנגדי האידיאולוגיה הנאצית
ב) מחנה עבודה
ג) בית כלא ליהודים בלבד
ד) בית כלא ליהודים וקומוניסטים

.30

חוק הפקידות שנחקק ב– 1933 -
א) עסק בהעברת כספים ע"י הפקידות הנאצית מהיהודים לנאצים
ב) נבע מהסכם ההעברה ("טרנספר")
ג) עסק בטיהור היהודים מהמערכת הממשלתית הגרמנית
ד) הגדיר "מיהו יהודי" ע"פ הגדרות תורת הגזע

.31

מה לא נכון לגבי חוקי נירנברג מ– 1935 -
א) כללו את חוק האזרחות
ב) כללו חוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני
ג) אסרו על היהודים להעסיק עוזרות בית גרמניות מעל לגיל 45
ד) אסרו על יהודים לשאת דגל של הרייך ,אך התירו לשאת דגל בריטי
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.32

"מישלינג" בגרמנית הוא –
א) בן תערובת ,בן כלאיים
ב) חברת צמיגים צרפתית
ג) הכינוי לחוק הגנת הדם והכבוד הגרמני
ד) כינוי לחוק האזרחות הגרמני

.33

"החיילים היהודים של היטלר" –
א) אין ולא היה דבר כזה
ב) אלו הם גרמנים עם דרגה מסוימת של יהדות לפי חוקי הגזע
ג) הכינוי בפי היהודים של אנשי היודנראט בגטאות
ד) יהודים שהסתירו דתם ושירתו בצבא הנאצי

.34

בשנת  1936חלה רגיעה בפעילות האנטי יהודית בגרמניה בעיקר בגלל
ש-
א) גרמניה נכנסה לקשיים כספיים ונזקקה לסיוע מארה"ב
ב) נערכה אולימפיאדה בברלין
ג) העלייה ה 5 -לארץ ישראל הייתה בעיצומה
ד) לחץ המעצמות על גרמניה נשא פרי

.35

שנת ההכרעה ביחס ליהודים בגרמניה (כך גם עפ"י תפישת המוצג ב"יד
ושם") היא –
א)  – 1935חוקי נירנברג
ב)  – 1942ועידת "ואנזה"
ג)  – 1939כיבוש פולין ויצירת אזור "גנראלגוברנאמן"
ד)  – 1938החלה עם ה"אנשלוס"

.36

המשפט – "הם באו לקחת את הקומוניסטים ,ואני לא התנגדתי – כי לא
הייתי קומוניסט .הם באו לקחת את הסוציאליסטים ,ואני לא התנגדתי –
כי לא הייתי סוציאליסט .הם באו לקחת את היהודים ואני לא התנגדתי –
כי לא הייתי יהודי .אחר כך באו לקחת אותי – ולא נותר איש שיתנגד"
נכתב ע"י –
א) יהודי גרמני מומר שנכלא עקב יהדותו במקור (ע"פ חוקי הגזע)
ב) כומר פרוטסטנטי גרמני
ג) מנהיג המפלגה הדמוקרטית האוסטרי
ד) מרטין ווימאר לאחר מעצרו

.37

"המשרד להגירה יהודית" באוסטריה היה הפרויקט הראשון שנוהל נגד
יהודים ע"י –
א) אדולף אייכמן
ב) היינריך הימלר
ג) יוסף גבלס
ד) מרטין ווימאר
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.38

הביטוי "שואה בגרמניה" הופיע לראשונה בעיתונות העברית ב-
א)  – 1942אחרי ועידת ואנזה
ב)  – 1943אחרי מאמרו של אבא קובנר
ג)  – 1938אחרי פרשת זבונשיין
ד) בעקבות ליל הבדולח

.39

בעקבות רצח המזכיר בשגרירות הגרמנית בפאריז ע"י הרשל גרינשפאן
פרצו מהומות –
א) ליל הבדולח
ב) ליל הפוגרום
ג) פרעות נובמבר
ד) כל התשובות נכונות

.40

איזה אירוע לא קרה בליל הבדולח –
א) שרפו למעלה מ 1000 -בתי כנסת בגרמניה (כולל אוסטריה).
ב) ניפצו חלונות ראווה של חנויות יהודיות.
ג)  90יהודים נרצחו באותו לילה ,כמה מאות נפצעו.
ד)  30אלף יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז – זו פעם ראשונה
ששלחו יהודים רבים למחנות ריכוז – דכאו ,בוכנוולד.
ה) הכל התרחש .הכל נכון.

.41

שליחת היהודים למחנות ריכוז ב 1938 -נועדה –
א) להפחיד אותם
ב) לגרום להם להגר
ג) להכין אותם לקראת הוצאתם להורג
ד) להעמיד אותם לדין
ה) תשובות א  +ב נכונות

.42

מבצע אותנסיה היה –
א) ההשתלטות הנאצית על אוסטריה ב1938 -
ב) כיבוש פולין ע"י גרמניה ב1939 -
ג) חיסול של כל היסודות הא-סוציאליים החריגים בגרמניה
ד) איתור כל יהודי גרמניה ואוסטריה

.43

אושוויץ –
א) שמה הקודם של העיר לודז' ,השנייה בגודלה בפולין לפני
השתלטות הגרמנים.
ב) העיר קטוביץ בדרום פולין ששמה שונה אחרי הפלישה הגרמנית.
ג) שמה של עיר קטנה מדרום לקטוביץ (במקור אושוויצים).
ד) לא הייתה עיר כזו כלל – זהו שם שהגרמנים העניקו למחנה הריכוז
שבנו.
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.44

משמעות המושג גנראל גוברנאמן הוא –
א) ממשל כללי
ב) שמו של גיבור מלחמה גרמני ממלחמת העולם הראשונה
ג) מפקד הפעילות הנאצית בפולין
ד) דרגה בכירה באס-אס

.45

איגרת הבזק של היידריך עסקה ב-
א) הנחייה לגרש את היהודים מהמקומות הקטנים למקומות מרכזיים
יותר.
ב) הגירוש למקום שקרוב למסילות ברזל.
ג) הכנה ל.Endziel -
ד) הקמת היודנראט (מועצת יהודים).
ה) כל התשובות נכונות.

.46

 Endzielמשמעותו –
א) המטרה הסופית
ב) הפתרון הסופי
ג) הגירוש הסופי
ד) ההשמדה הסופית

.47

ב 1950 -נחקק החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם .את מי לא ניתן
להעמיד לדין?
א) עוזרי הנאצים מבני העם היהודי
ב) קאפו במחנה ריכוז
ג) שוטר בגטו
ד) פעיל ביודנראט
ה) את כולם ניתן להעמיד לדין

.48

הגטו ששרד הכי הרבה זמן מבין הרשומים למטה היה –
א) ליצמאנשטאט ,שמה הגרמני של לודג'
ב) ורשה
ג) מינסק
ד) לובלין

.49

מה לא נכון לגבי "קוד התנהגותי של יהודי בשואה" –
א) נכתב בגטו ורשה
ב) מחזק את הצורך ב"קידוש החיים"
ג) המטרה – להחזיק מעמד ,לשרוד
ד) אם הצורר בא לנצר או להמיר דת – מוסרים את הנפש
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.50

מה לא נכון לגבי הרב יצחק ניסנבוים –
א) ממנהיגי מפלגת הבונד בפולין
ב) קיבוץ בארות יצחק הוקם לזכרו בנגב ב1943 -
ג) חי בגטו וארשה
ד) הכל נכון

.51

מרד גטו ורשה –
א) החל כאשר הגטו היה בשיא התפוסה –  450,000איש
ב) אורגן ע"י אדם צ'רניאקוב – ראש היודנראט בוארשה
ג) החל לאחר גירוש  300,000לטרבלינקה
ד) רק חלק קטן מהגטו מרד ולכן נכשל

.52

בגטו וארשה היו המחתרות הבאות –
א) אי"ל – ארגון יהודי לוחם
ב) אצ"י – איגוד צבאי יהודי ,אנשי בית"ר ,רוויזיוניסטים
ג) לח"י – לוחמי חירות יהודיים  -עמד בראשה מרדכי אנילביץ
ד) תשובות א  +ב נכונות

.53

לוחמי מרד גטו ורשה ששרדו את השואה הקימו את קיבוץ –
א) בארות יצחק בנגב (לזכר הרב יצחק נוסבוים)
ב) לוחמי הגטאות
ג) תקומה (לציון משואה לתקומה)
ד) יד מרדכי (לזכרו של מרדכי אנילביץ)

.54

מבצע ברברוסה הוא –
א) ההשתלטות הנאצית על אוסטריה ב.1938 -
ב) כיבוש פולין ע"י גרמניה ב.1939 -
ג) חיסול של כל החריגים היסודות הא-סוציאליים בגרמניה בשנים
.1939-1941
ד) הפלישה הגרמנית לבריה"מ ב.1941-

.55

המושג איינזצגרופן משמעותו –
א) יחידות לחיסול יהודים
ב) עוצבות מבצע
ג) המשרד לטיפול באויבי הנאציזם
ד) ריכוז וגטואיזציה

.56

השיטה הראשונה בה נקטו הנאצים בפתרון הסופי הייתה –
א) משאיות גז
ב) תאי גזים
ג) ירי בבורות
ד) עבדו מההתחלה בכל השיטות
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.57

אקציון – 1005
א) מס' המשלוח הראשון למחנה ההשמדה אושוויץ בירכנאו
ב) יחידה מיוחדת לטשטוש עקבות ההוצאות להורג בירי
ג) היחידה שניהלה את תאי הגזים באושוויץ בירכנאו
ד) אגף ההשמדה באושוויץ בירקנאו

.58

"יודן ריין" הוא –
א) כינוי ל"אזור היהודי" בכל עיר
ב) הגוף המנהל של חיי היהודים במחנה ההשמדה
ג) אזור/ארץ נקי מיהודים
ד) המשרד המתאם את פעילות ה"פתרון הסופי"

.59

בועידת ואנזה –
א) הוחלט על הפתרון הסופי
ב) הישיבות נוהלו ע"י מפקד האס אס היינריך הימלר
ג) נטלו בה חלק רק מפקדים מהצבא
ד) הוצג מיפוי היהודים באירופה

.60

מחנות "מבצע ריינהארד" היו –
א) בלזץ סוביבור וטרבלינקה
ב) פעלו באותה שיטה – גז שמחדירים פנימה
ג) נועדו להנציח את זכרו של היידריך
ד) כל התשובות נכונות

.61

משפט שאפשר לומר כמדריך לקבוצה" :יהודי פולין נרצחו בחלמנו,
בלז'ץ ,סוביבור ,טרבלינקה" –
א) נכון
ב) לא נכון
ג) נכון אבל בלי חלמנו
ד) נכון אבל בלי סוביבור

.62

אושוויץ-בירקנאו יועד בתכנון בעיקר ל –
א) השמדת יהודי ברה"מ מ1941 -
ב) השמדת יהדות פולין מ1942 -
ג) השמדת יהדות אירופה מלבד ברה"מ ופולין
ד) השמדת יהודי צפון אפריקה אך לאחר כשלון מסע רומל שונה ייעודו

.63

מה לא נכון לגבי ראול ולנברג –
א) היה איש עסקים שבדי
ב) פעל כדיפלומט בהונגריה
ג) הנפיק אלפי דרכונים שבדים ליהודי בודפשט ב1944-
ד) פעל יחד עם אוסקר שינדלר
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.64

מה לא נכון לגבי אושוויץ –
א) אושוויץ למעשה זו תשלובת של  46מחנות.
ב) חלק ההשמדה בבירקנאו –  4משרפות.
ג) בירקנאו אינו מתקן השמדה רגיל – יש גם סלקציה כלומר יש
עבודה ,זה גם מחנה ריכוז.
ד) כבר ב ,1942 -עם שליחת יהדות צרפת לאושוויץ ,היה ידוע על
קיומו.

.65

למה אושוויץ הפכה להיות הסמל של השואה?
א) הייתה בית הקברות הגדול ביותר
ב) מסמלת את השמדת יהודי אירופה – מכל אירופה הגיעו לשם
ג) היה בה שילוב של השמדה וגם ריכוז
ד) מספר הניצולים הגדול – 65,000
ה) המספור על היד היה רק באושוויץ
ו) כל התשובות נכונות

.66

המושג אומשלגפלאץ משמעותו –
א) כיכר השילוחים (העברת היהודים למחנות ההשמדה) – כינויה של
רחבה בגבולו הצפוני של גטו ורשה.
ב) כיכרות שילוחים בערים בפולין כגון ורשה ,לודז' ולובלין.
ג) הכיכר בה הותר ליהודים להחליף (למסור) סחורות עם שאר תושבי
העיר ,לפני המלחמה.
ד) כל התשובות נכונות.

.67

מה לא קריטריון לחסיד אומות עולם ?
א) אדם ביצע מעשה הצלה ,גם אם מעשהו לא צלח.
ב) רק מעשים שצלחו וניצלו יהודים נחשב.
ג) מעשה ההצלה בוצע על מנת להציל חיים ולא בעבור תמורה או
הפקת טובת הנאה.
ד) האדם שפעל להציל יהודים סיכן את עצמו ובמקומות מסוימים ,סיכן
גם את משפחתו במעשה ההצלה.

.68

מה לא נכלל במסגרת  4האירועים החשובים של  ,1938שהובילו לשינוי
במדיניות הגרמנית ביחס ליהודים ולגירוש –
א) האנשלוס
ב) ועידת אוויאן
ג) ליל הבדולח
ד) נאום היטלר ברייכסטאג
ה) אירועי זבונשיין
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.69

סימון היהודים ע"י הנאצים היה רק ע"י –
א) לא היה סימון מיוחד.
ב) טלאי צהוב.
ג) שרוול לבן ומגן דוד כחול.
ד) כל מושל היה רשאי להחליט על סימון היהודים שהיו בתחומי
אחריותו.

.70

"ארכיון עונג שבת" הוא ריכוז של –
א) תיעוד החיים בגטו בכתב ביומנים ובמסמכים אחרים
ב) ספרי קודש יהודיים שנשמרו בגטו
ג) תמונות של יהודים
ד) תמונות שצולמו ע"י הגרמנים בגטו ונתגלה במקרה

.71

היהודי הראשון שהבין את תכניתה של גרמניה הנאצית לחיסול העם
היהודי היה –
א) חיים נחמן ביאליק שאף כתב על כך
ב) דוד בן גוריון
ג) מרדכי אנילביץ
ד) אבא קובנר

.72

ע"פ מקורות ערביים ,התכנון הגרמני למקום בו אמור היה לקום מחנה
השמדה בארץ ישראל אחרי כיבושה ע"י הנאצים צריך היה להיות –
א) עמק יזרעאל
ב) בקעת ג'נין
ג) עמק דותן
ד) עמק המצלבה בירושלים

.73

"הימל שטראסה" (הדרך לשמיים) היא –
א) שם הרחוב ברובע ואנזה בה נערכה הועידה ב1942 -
ב) שם המבצע לחיסול יהודי ארץ ישראל
ג) הרציף בו עצרה הרכבת למחנה ההשמדה
ד) דרך שנקראה כך בפי הנאצים ,והובילה לצריף תאי הגזים

.74

דר' יוזף מנגלה עשה סלקציה במחנה –
א) אושוויץ-בירקנאו
ב) חלמנו
ג) סוביבור
ד) טרבלינקה

.75

יחידת הזונדרקומנדו –
א) עסקה בהשמדת ושריפת גופות בבורות ההריגה
ב) יהודים שהועסקו בטיפול בגופות
ג) יחידת ה  S.S -שטיפלה בהטלת גבישי גז ציקלון B
ד) לא הייתה כלל יחידה או גוף כזה
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.76

מרד גטו ורשה פרץ בשנת:
א) 1941
ב) 1942
ג) 1943
ד) 1944

.77

אומשלאגפלאץ:
א) המשטרה החשאית של האס־אס (.)SS
ב) מגרש בגבול גטו ורשה שהיה מקום הריכוז והמשלוח של יהודי גטו
ורשה למחנות הריכוז וההשמדה.
ג) מחנה הריכוז הראשון בפולין.
ד) מחנה ההשמדה הראשון בשטח הגנרל גוברנמן.

.78

מבצע אותנסיה:
א) מבצע השמדה יהודי הגנרל גוברנמן.
ב) הפלישה הנאצית לפולין.
ג) מבצע הגיוס הגרמני לשורות האס־אס (.)SS
ד) המתת חסד .שם הצופן הנאצי של התכנית לרצוח את היסודות
ה"א-סוציאליים" בחברה הגרמנית.

.79

אינזצגרופן:
א) "עוצבות המבצע" הממונעות שהורכבו מאנשי המשטרה הגרמנית,
האס־דה ( )SDוכוחות עזר מקומיים ,פעלו בשטחי הכיבוש הגרמני
ברוסיה והופקדו שם על רצח היהודים.
ב) מחנה השמדה ליד אושוויץ.
ג) יחידות עבודה יהודיות תחת היודנראט.
ד) שבויי הצבא הרוסי שהועסקו בחפירת תעלות נ"ט.

.80

אנשלוס:
א) סיפוח פולין לגרמניה
ב) שמו של מבצע השמדת גטו ורשה
ג) שמו של מבצע השמדת מחנות הריכוז בפולין
ד) סיפוח אוסטריה לרייך השלישי במרץ 1938

.81

גנרל גוברנמן:
א) מפקד האס־אס (.)SS
ב) סגנו של היטלר.
ג) ממשל כללי .שמה של יחידת המינהל שהקימו שלטונות הכיבוש
הגרמניים באוקטובר  1939בחלקי פולין הכבושה שסופחו לרייך.
ד) ראש הגסטאפו.
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.82

ועידת אוויאן:
א) ועידה בינלאומית לענייני פליטים שהתכנסה ביולי  1938בצרפת.
אף מדינה שם לא גילתה נכונות לעשות למען הפליטים היהודים.
ב) הועידה הגרמנית בה הוחלט על הפתרון הסופי.
ג) הועידה הגרמנית בה הוחלט על הפלישה לרוסיה.
ד) ועידה בינלאומית בה הוחלט על הכרזת מלחמה על גרמניה.

.83

ועידת ואנזה:
א) ועידה בינלאומית בה הוחלט על פעולות העונשין כנגד גרמניה
לאחר המלחמה.
ב) התכנסה בברלין בינואר  1942כדי לתאם את הוצאת הפתרון הסופי
לפועל.
ג) הועידה הנאצית הראשונה בה עלה היטלר לשלטון.
ד) ועידה גרמנית-רוסית שדנה ביחסי המדינות בזמן המלחמה.

.84

זונדרקומנדו:
א) יחידת האס־די (.)SD
ב) יחידת האס־אס (.)SS
ג) יחידת עבודה של פושעים פליליים גרמניים במחנות העבודה.
ד) קבוצות העבודה היהודיות במחנות ההשמדה שעסקו בעיקר
בהעברת גופות הנרצחים למשרפות או לקברי ההמונים.

.85

חוקי נירנברג:
א) חוקי ההתנהגות במחנות הריכוז.
ב) מערכת החוקים בזמן המלחמה שנקבעו בין גרמניה לרוסיה.
ג) חוקי גזע שפורסמו באוקטובר  1935ובהם חוק אזרחות הרייך וחוק
להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני.
ד) מערכת המשפט הבינלאומית לאחר המלחמה כנגד הפושעים
הגרמנים.

.86

יודנראט:
א) מועצות יהודיות .קמו בפקודת הגרמנים בקהילות היהודיות בשטחי
הכיבוש באירופה.
ב) יהודים שהורשו לגור מחוץ לגבולות הגטו.
ג) אזורים "נקיים" מיהודים.
ד) יהודים מדור שני.

.87

"ליל הבדולח":
א) הלילה בו עלתה המפלגה הנאצית לשלטון.
ב) ליל שריפת הרייכסטאג.
ג) ליל השחרור של גרמניה ע"י הצבא הרוסי.
ד) כינוי לפוגרום שהתחולל ברחבי גרמניה ואוסטריה בלילה שבין
 9-10בנובמבר  1938ובמהלכו הוצתו כ 1,000-בתי כנסת ברחבי
הרייך.
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.88

מבצע ריינהרד:
א) הבליץ קרים.
ב) הפלישה הגרמנית לפולין.
ג) שם הצופן למבצע ההשמדה של יהודי הגנרל גוברנמן בפולין
במסגרת הפתרון הסופי.
ד) מבצע ללכידת הפושעים הנאצים לאחר המלחמה.

.89

מוזלמן:
א) ראש היודנראט בגטו ורשה.
ב) כינוי נפוץ בקרב אסירי מחנות הריכוז לאסיר שעל סף המוות מרעב
ותשישות.
ג) ראש היודנראט בקרקוב.
ד) ראש האס־אס ( )SSהגרמני.

.90

מיין קאמפף:
א) שם סיפרו של היטלר שנכתב בכלא בשנת  1924ובו השקפת עולמו
כולל הצבת הבעיה היהודית כמוקד מרכזי של יעדיו הפוליטיים.
ב) שם הקוד ל"פתרון הסופי".
ג) מבצע חיסול יהודי פולין.
ד) כינוי ל"ליל הבדולח".

.91

מישלינגה:
א) עוזרו של היטלר.
ב) צאצאים של נישואי תערובת בין יהודים ללא יהודים .הנאצים בנו
טבלת מיפוי של היהודים למטרת בידודם וגירושם.
ג) מפקד מחנה ההשמדה אושוויץ.
ד) אזור "נקי" מיהודים.

.92

תכנית ניסקו:
א) תכנית נאצית לפתרון טריטוריאלי של בעיית היהודים ע"י גירושם
מהרייך השלישי לאזור לובלין.
ב) שם הקוד לתכנית "הפתרון הסופי".
ג) תכנית מעצמות הברית כנגד הצבא הגרמני.
ד) תכנית הכיבוש הגרמני כנגד רוסיה.

.93

השדרה המחברת בין הכניסה ל"יד ושם" לאנדרטת גטו ורשה מוקדשת
ל-
א) אנדרטאות ילדים מהשואה
ב) פרטיזנים יהודיים
ג) חסידי אומות העולם
ד) מחנות הריכוז וההשמדה
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.94

האדריכל שעיצב את "יד לילד" הוא:
א) יצחק רפפורט
ב) משה ספדיה
ג) מארק שאגאל
ד) לאה מיכלסון

.95

מי היה יאנוש קורצ'אק?
א) יהודי ,רופא ומחנך ,הפעיל בית יתומים בגטו ורשה ,ונרצח עם ילדיו
בטרבלינקה.
ב) ראש היודנראט בגטו ורשה.
ג) מנהל בית היתומים היהודי בגטו ורשה ,הבריח את ילדיו עמו
במסגרת מבצע החלפת שבויים גרמניים.
ד) ראש היודנראט בלבוב.

.96

איזו מבין האנדרטאות הבאות אינה ממוקמת ב"יד ושם":
א) בקעת הקהילות
ב) אנדרטת הקרון
ג) אנדרטת גווילי האש
ד) פסל תאומי מנגלה

.97

מה המקור לשם "יד ושם":
א) חלק מפסוק הלקוח מספר ישעיהו
ב) חלק ממכתב צוואתו של מרדכי אנילביץ ,מפקד גטו ורשה
ג) חלק ממילות הנקמה שנמצאו על קיר תא גזים בטרבלינקה
ד) רעיון שהועלה ע"י ראש הממשלה דוד בן גוריון

.98

מי כונו "שארית הפליטה"?
א) הכינוי הגרמני לאחרוני יושבי הגטאות
ב) הניצולים היהודים מהמחנות שנותרו לאחר המלחמה
ג) חסידי אומות עולם
ד) המשלוחים האחרונים למחנות ההשמדה

.99

מהם התנאים על מנת לזכות בתואר חסיד אומות עולם?
א) מעשה הצלה מובהק (גם כאחד מהעוזרים בו)
ב) הצלה שנעשתה תוך סיכון עצמי
ג) המציל לא דרש ולא קיבל תמורה כתנאי להצלה
ד) הבקשה נתמכת בעדויות של ניצולים או חומר ארכיוני אמין
ה) המציל אינו יהודי
ו) קיום כל התנאים שלעיל
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.100

האנדרטה המרכזית בכיכר גטו ורשה שב"יד ושם" מייצגת:
א) שואה וגבורה
ב) המשפחה היהודית
ג) חסידי אומות עולם
ד) החיים בגטאות

.101

"בקעת הקהילות" בנויה על מתווה:
א) מחנה ריכוז
ב) בית כנסת
ג) מפת גרמניה ופולין
ד) מפת אירופה

.102

מה משותף לפרימו לוי ,ק .צטניק והרב לאו?
א) היו פרטיזנים בתקופת המלחמה
ב) פסליהם מוצבים ב"יד ושם"
ג) כתבו ספרים אישיים על השואה
ד) שוחררו מאושוויץ

.103

מתי הסתיימה מלחמת העולם השנייה?
א) מאי-יוני 1945
ב) נובמבר 1945
ג) דצמבר 1944
ד) פברואר 1946

.104

מה הייחוד של מרד גטו ורשה?
א) המרד האזרחי הגדול ביותר בתקופת מלחמת העולם השנייה
ב) המרד היחידי שהצליח (המורדים ניצלו וברחו ליערות)
ג) הונהג בשיתוף פעולה עם פרטיזנים פולנים
ד) שיתוף פעולה של כל היהודים בגטו

.105

חוק "זיכרון השואה והגבורה" נחקק ב:
א) 1946
ב) 1967
ג) 1953
ד) 1982

.106

כיצד בנוי "אוהל יזכור"?
א) רחבה פתוחה ובמרכזה "נר התמיד".
ב) אולם גדול וחשוך עם נרות דולקים.
ג) קירות מאבני בזלת ,על הרצפה שמות  22אתרי ומחנות השמדה,
ובמרכז "אש התמיד".
ד) מוזיאון עם חדרי זיכרון ובהם תמונות וקטעי יומנים.
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.107

כמה נספים בשואה מתועדים בשמותיהם בפרויקט "לכל איש יש שם",
של מוסד "יד ושם".
א)  6מיליון
ב) יותר משישה מיליון
ג) כ 4-מיליון
ד) כ 2-מיליון

.108

ראול ולנברג היה דיפלומט שוודי בהונגריה בתקופת מלחמת העולם
השנייה ,והציל עשרות אלפי יהודים ,על אף שלא היה לו תפקיד
פורמאלי בתחום ,ולא היה יהודי .מה נכון לגביו באחרית ימיו:
א) זכה בפרס נובל.
ב) עבר לגור בישראל ונרצח בה.
ג) הוכר כחסיד אומות עולם ,המשיך לחיות בשבדיה ועסק בציד
נאצים.
ד) הוא ונהגו נעלמו בנסיבות מסתוריות בתקופת המלחמה ,וגורלו אינו
ברור עד היום.

לפתרון השאלות
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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