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 בית שני - פרק א'

 התגובות על החורבן 1שאלה 

. וחידלון טע על החורבן הינה תגובה רגשית קשה ועזה של ייאושתגובת מחבר הק .א

שאחריו אין עוד טעם ותקווה לקיומו העתידי  הרסניהוא רואה בחורבן בית שני אירוע 

ואין היתר  ,של העם היהודי. במציאות ללא מקדש עדיף ליהודים מוות מחיים

 להמשכיות של חיים יהודיים תקינים.

 דוגמאות מן הקטע המבססות את תשובתי:

אשרי האיש אשר לא נולד או אשר נולד וימות ואנו החיים אוי לנו הרואים " •

גלתה לעיננו בה נחרבה ירושלים עדיף כלל ומר במציאות שהת" כלבצרת ציון

 שלא לחיות.

האיכרים אל עוד תזרעו ואת אדמה למה תתני יבולך ואת גפן למה " •

תוסיפי תת יינך ועוד לא יקריבו ממנו בציון וגם ביכורי התבואה לא עוד 

" כלומר אין טעם לעבודה חקלאית מאחר ואי אפשר להביא מן יביאו

בית המקדש היות והוא נחרב. יש לציין כי בימי קדם ללא עבודה הגידולים ל

 חקלאית אין כלל אפשרות לחיים.

" כלומר אין טעם ואתם חתנים אל תבואו וכלות אל כלולות אל תעדינה" •

להתחתן ולהביא ילדים לעולם של חורבן שבו המקדש לא קיים. אם אין 

 יך להתקיים.המשכיות של בניית משפחות ברור שהעם היהודי לא ימש



 
 

   

על פי מה שלמדתי החורבן של המקדש גרם לתגובה קשה בקרב רבים מבני העם היות 

 : בימי בית שני ולמקדש היה תפקיד מרכזי ביותר בחיי העם

 להקריב ניתן שבו היחיד המקום. היהודים של הדתיים החיים מרכז היה המקדש בית

 היהודית בחברה. ותודה כפרה וקורבנות(, פסח קורבן למשל) הרגלים קורבנות כמו קורבנות

 הקודש בעבודת תלוי והרוחני והכלכלי הביטחוני בתחום העם של שעתידו תפיסה התגבשה

 המקדש בבית הקודש שעבודת  הייתה האמונה. המקדש בבית לאל הקורבנות ובהקרבת

 ברכה שפע מושך המקדש כי העמים לשאר גם אלא ישראל לעם רק לא משמעותית הינה

 .בו שהוקרבו קורבנות למקדש הביאו יהודים לא גם לכן. העולם לכל

 מכל אלא י"מא רק לא אליו שהגיע היהודי העם כל של החברתי גם כמרכז שימש המקדש

 לעזרת להיכנס הורשו הכוהנים ורק למקדש להיכנס רשאים היו היהודים רק. העולם

 יום – בשנה אחד ביום ורק הגדול הכוהן רק להיכנס יכול הקודשים לקודש. הכוהנים

, פסח: הרגלים שלושת בעיקר המקדש לבית הגיעו התפוצות מכל היהודים. הכיפורים

 . וסוכות שבועות

 המרכזית ההנהגה נאספה המקדש בחצרות: היהודית ההנהגה של כמרכז שימש המקדש

 בין ותיווך היהודית ההנהגה ראש גם שימש במקדש לתפקידו שבנוסף הגדול הכהן, העם של

 .העם ואספת הסנהדרין הזקנים מועצת, השלטונות ובין העם

 לעמו' ה בין נתק יצרחורבן המקדש רבים מבני העם, שזיהו את היהדות עם המקדש, חשו כי 

היהודי. זאת היות וכעת אין לו עוד מרכז רוחני דתי  העם לקיום עתיד אין המקדש ושבלי

 .וחברתי

תגובת חכמי יבנה על חורבן המקדש הייתה ניסיון לשיקום החיים היהודיים תוך  .ב

יצירת דרכי כפרה חדשות שיהוו תחליף להקרבת הקורבנות במקדש. הם הטיפו כי 

יש כמובן להתאבל על חורבן המקדש )למשל בצום בתשעה באב( אך אין לתת 

יהושע )שהיה אחד לביטויי האבל למנוע את המשכיות קיומו של העם. למשל רבי 

מחכמי יבנה( התנגד למנהג הקיצוני של חלק מן היהודים האבלים שהפסיקו לאכול 



 
 

   

בשר ולשתות יין לאחר החורבן. הוא חשש כי תגובה זאת תמנע את היכולת לקיום 

חיים יהודיים תקינים הכוללים קידוש בשבתות ואכילת בשר כחלק מעונג שבת 

יות על ההמשכיות של הקיום היהודי והדגישו ומשמחת החגים. חכמי יבנה לקחו אחר

 את חשיבות החסד והצדקה כתחליף להקרבת הקורבנות.

 הממחישות את תגובתם זו:פעולות שעשו חכמי יבנה 

 הגוף שהיו והנשיאות הגדול הדין בית: העם ראשות של מוסדות הוקמו ביבנה •

 חכמי .בירושלים החורבן לפני שישבה הסנהדרין במקום ישראל בעם המחוקק

 ועיבור( הירח מולד לפי חודש תחילת על החלטה) חודשים בקידוש עסקו יבנה

 לוח את יבנה חכמי קבעו כך(. חודשים 13 בעלת תהיה שנה מתי החלטה) שנים

 בירושלים שהיה הסנהדרין תפקיד את יבנה חכמי מלאו בכך. והמועדים השנה

 .החורבן שלפני

 נקרא הכנסת בית. המקדש לבית לתחליף הכנסת בתי את הפכו יבנה חכמי •

 ניסחו יבנה חכמי. הקודש בעבודת העם את לרכז היה ותפקידו" מעט מקדש"

 לעבודת כתחליף אותה והעמידו החורבן לאחר 18 תפילת את סופי באופן

 . הניםוהכ של הקורבנות

 ניתן גם להביא כל אחת משלושת תקנות ריב"ז: •

 הקודש עבודת את הניםוהכ עבדו המקדש בבית -הניםוכ ברכת תקנת (1

 את הניםוהכ יברכו הכנסת בבית שגם ז"ריב תיקן החורבן לאחר. יחפים

 לבית נתן וגם למקדש זכר ז"ריב יצר בכך. יחפים הם כאשר הניםוהכ ברכת

 .  המקדש של לזה דומה מעמד הכנסת

 ביום רק הארץ בכל נהגה המינים 4 מצוות החורבן לפני-המינים 4 תקנת (2

 ימי כל במשך המינים 4 מצוות את קיימו המקדש ורק סוכות של הראשון

 את יקיימו מקום בכל ישראל בני כל החורבן שלאחר תיקן ז"ריב. סוכות

 .למקדש כזכר הסוכות ימי כל במשך המינים 4 מצוות

 תקעו בשבת השנה ראש כשחל החורבן לפני -בשבת בשופר תקיעה תקנת (3

 בו שיש מקום שבכל ז"ריב תיקן החורבן לאחר. המקדש בבית רק בשופר



 
 

   

 דומה מעמד הדין לבית ז"ריב נתן בכך. בשבת גם בשופר יתקעו דין בית

 .למקדש שהיה למעמד

 הממלכה החשמונאית 2שאלה 

 דוגמאות להתקרבות של השליטים החשמונאים לתרבות ההלניסטית .א

יוחנן הורקנוס, יהודה כמו: בקרב שליטי הממלכה. זאת, אימוץ שמות הלניסטיים  •

 אריסטובלוס ואלכסנדר ינאי.

החל מימי יוחנן הורקנוס ביטחון הממלכה מבוסס על צבא שכירים נוכרים, ולא עוד על  •

 בי בבית סלווקוס.כמתנדבים מבני העם כפי שהיה בימי המרד של יהודה המ

ממלכה שבראשה עומד מלך ים היא החל מימי יהודה אריסטובלוס ממלכת החשמונא •

 סעודות, חגיגות: הלניסטי אופי בעלת מלוכה חצרבעל סמכויות בלתי מוגבלות המקיים 

 .נאמנות באי שנחשדו המשפחה בני אחר אכזרית ורדיפה פילגשים לקיחת, ומשתאות

המציאות בה אישה משמשת כמלכה השולטת לבדה בממלכה: שלומציון המלכה היא  •

 המלך אלכסנדר ינאי. -בממלכה החשמונאית לאחר מות בעלהשמלכה 

 דוגמא לשמירת הציביון היהודי בממלכה:

 המסרבים כאשר, היבכפי של בני העם האדומי גיור מתקיים הורקנוס יוחנן בתקופת •

היהודי בממלכה שגדלה עקב  זאת כדי לשמר את הרוב היהודי והציביון .גורשו להתגייר

 הכיבושים. גם בימי יהודה אריסטובלוס גוירו בני העם הייטוריים בכפיה.

 

השליטים החשמונאים נאלצו לתמרן בין הכוחות המדיניים שפעלו באזור מכיוון  .ב

ח צבאי ופוליטי מצומצם יחסית, והייתה צריכה ושממלכת החשמונאים היה בעלת כ

הלניסטיות שכנות שהיו חזקות ממנה בהרבה: ממלכת להתמודד מול שתי אימפריות 

בית סלווקוס בצפון )בירתה הייתה אנטיוכיה בסוריה( וממלכת בית תלמי בדרום 

)בירתה הייתה אלכסנדריה במצרים(. בנוסף גם האימפריה הרומית הייתה בעלת 

ח עולה והשפעה חזקה יותר ויותר על האזור. לכן מנהיגי בית חשמונאי לא וכ



 
 

   

ו רק בלחימה צבאית אלא עסקו בתמרון פוליטי של כריתת בריתות לאורך כל הסתפק

 ימי קיום הממלכה.

 :דוגמא לכך להתנהלות זאת

 את להוציא, חשמונאי בית שליטי ברית עם רומא ורובכבר יהודה המכבי כונן 

 באזור עולה כוח הייתה הברית הזו. רומא את ולחדש לשמור הקפידו, ינאי אלכסנדר

המדינה וגורם מרתיע  ומעמד היוקרה כזו חיזוק בברית ומנהיגי בית חשמונאי ראו

  . במאבק מול בית סלווקוס

 

 המרד הגדול סיבות והתנגדות -3שאלה 

 

 התפקידים של הנציבים הרומאים בא"י היו: .א

 האינטרסים ואת רומא אתשל רומא(  פרובינקיהביהודה )שכעת הוגדרה כ ייצג הנציב •

 .שלה

 חיל" רומי צבא באמצעות שלטונו את הפעילהיה אחראי על הביטחון ביהודה. הוא  הנציב •

 הצבא על מפקדהיה ה והוא שלט בה פרובינקיה באותה לרשותו הוצב אשר", מצב

 .בפרובינקיה

 החוק שמירת על ממונה והיה, הפרובינקיה של המנהלית המערכת בראש עמד הנציב •

 שלטון סמכויות בעלתוך מניעת מהומות ודיכוי מרידות. יש לציין כי הנציב היה  והסדר

  .להורג הוצאה כולל נרחבות שיפוט סמכויות ובעל מוגבלות בלתי

 .ברומא השלטון עבורכבדים מאנשי יהודה  מיסים לגבות אחראיהיה  הנציב •

 או גדולים כוהנים לַמנות סמכות לו הייתה: ביהודה הדתיים החיים על פיקחגם  הנציב •

 .להדיחם

 

 

 



 
 

   

 הסבר כיצד שתיים מן הפעולות של הנציבים גרמו להידרדרות שהביאה לפרוץ המרד הגדול:

  -סכסוך קיסריה •

 בקיסריה לנוכרים היהודים ביןקיסריה הייתה עיר הבירה של הפרובינקיה בה ישב הנציב. 

 יהודית עיר היא שקיסריה טענו היהודים. בעיר היהודים של מעמדם שאלת סביב מתח שרר

 אזרחיה בה ששולטים, פוליס שהיא טענו והנוכרים, אותה בנה יהודי מלך שהיה הורדוס כי

 . היוונים

 כי שפסק ֵנירֹון הקיסר ידי על הסכסוך הוכרע, פלורוס הנציב בתקופת נ"לסה 66 בשנת

סיקה בעקבות העמיק בקיסריה לנוכרים היהודים בין הסכסוך. יהודית עיר אינה קיסריה  הפְּ

 הקימו ביהודים להתגרות וכדי, בעיר הכנסת לבית הכניסה את חסמו הנוכרים. ֵנירון של

 (. נ"לסה 66 שנת) וחג שבת בימי שפעל מלאכה בית במקום

 אך, הכנסת לבית הסמוך השטח את לרכוש היהודים ביקשו הסכסוך את לפתור לנסות כדי

 בשבת הקריבו - אלילי פולחן וערכו ביהודים להתגרות המשיכו הנוכרים. נכשלו אלה ניסיונות

 מהומות בקיסריה פרצו, האירועים מן כתוצאה.  הכנסת לבית לכניסה בסמוך ציפורים קורבן

יהודים בעוד  אלף 20-מ יותר במהלכן נהרגו מתתיהו בן יוסף עדות ולפי, לנוכרים יהודים בין

 על להתלונן שבאו היהודים נציגי את אסר אף פלורוס הנציב. הרומי לא מגן עליהםהצבא 

 . הטבח

 התחושה כי הנציב מתיר את דמם של יהודי קיסריה עוררה זעם עצום שהוביל לפרוץ המרד.

 -המקדש ובקדושת היהודית הדת בחיי ופגעו התערבו הנציבים •

 נתנו כוהנים. רבים כוהנים הוחלפו וכך כרצונם אותו והדיחו גדול הכהן את מינו הנציבים

 מהתפקיד הנובעת הכלכלית התמורה בשל משרתם על לנציבים כסף ושילמו לנציבים שוחד

 . העם ואת בקודש לשרת רצון מתוך ולא

  בירושלים חייליו של פרובוקציה יזם הוא, המקדש מאוצר כספים להוציא רצה פלורוס הנציב

 חייליו.  אותו ולבזוז המקדש לבית ולהיכנס ההזדמנות את לנצל מנת על האוכלוסיה מול

. להפסיק הוראה להם נתן לא הוא אליו פניות ולמרות היהודית באוכלוסיה לטבוח החלו



 
 

   

 נאלץ ופלורוס המעברים את חסמו למקדש חדירה מפני שחששו פלורוס כנגד המתקוממים

היות והאוכלוסיה היהודית  הגדול המרד לפרוץ הישירים מהגורמים אחד זהו. מהעיר לסגת

על ידי הנציב אפילו במחיר של מרד לא יכלה להשלים בשום פנים ואופן עם חילול המקדש 

 .כולל על כל הכרוך בכך

 נימוקים של המתנגדים למרד ברומאים: .ב

 ירושלים ועשירי אצילי, הגדולה הכהונה משפחות עמדושהתנגדו למרד  המתונים בראש

 הבינו הם. הלל לבית הקשורים זכאי בן יוחנן ורבן גמליאל בן שמעון רבן כמו החכמים וגדולי

 הם המרד בתחילת אמנם. לאסון שיוביל מטורף מעשה היא ברומא למלחמה היציאה כי

 רצון מתוך המקדש על בהשתלטות תמכו הם. פלורוס הנציב נגד בהתקוממות תמכו

 קבלת תוך רומא קיסר מול ומתן למשא להיכנס הטיפו הם בהמשך אך, הנציב להחלפת

 נימוקיהם היו: .המקדש יחרב שלא כדי שלטונה

 מלא שיחרור תוך לאומית ועצמאות חופש היא המטרה אם:  מצבה של ריאלית קריאה •

 עם עולמית מעצמה שהיא, רומא את לנצח אפשרות אין. סיכוי חסר מאבק זהו -רומא משלטון

 . העתיק העולם בכל ששלט חזק צבא

 ואת הבירה ירושלים את ישרפו הרומאים: הרסניות  תוצאות לו יהיו יימשך המרד אם •

 במקומות החיים ביהודים יפגעו, ישראל-בארץ היהודית האוכלוסייה את יחסלו, המקדש

 (.יהודים-ולא יהודים חיים בהן) המעורבות בערים – הרומי בעולם אחרים

 כשהפוגע גבוה כך-כל מחיר ולשלם למרד לצאת חבל - הקיסר אלא הכול קובע אינו הנציב •

 בעיה אלא, הרומי הכיבוש כללי באופן איננה הבעיה. פלורוס הנציב – בלבד אחד אדם הוא

 ניתן המדיניות את. המעורבות בערים ביהודים והפגיעה פלורוס של המדיניות – נקודתית

 .הקיסר אל פניה ידי-על לשנות

 . לנצח סיכוי להם אין ולכן ברית בעלי להם אין – רומא מול לבדם עומדים היהודים •

 בתוך גם אלא הלוחמים כל את סביבה שמאחדת הנהגה אין ליהודים -ההנהגה בעיית •

 .רומא את לנצח סיכוי אין זה באופן. פנימיות מלחמות יש הקנאים מחנה



 
 

   

 לאומיות וציונות – פרק ב'

 

 מאפיינים מלכדים והצהרת בלפור -10שאלה 

 שלושה מן המאפיינים המלכדים את בני אותו לאום שבאים לידי ביטוי בקטע .א

 סיפורי את ובמיוחד הלאומיות טיפחה מהעבר העם סיפורי לימוד את  -היסטוריה •

  .האומה למען להקריב העם בני את ומעודדים העם את המפארים והניצחון הגבורה

בקטע ישנה ביסוס מן הקטע: "נישאו נאומים על יציאת מצרים והצהרת כורש". 

התייחסות לשני אירועים חשובים מן ההיסטוריה היהודית שהובילו ליציאה מן 

יציאת מצרים והצהרת כורש. אירועים אלו  -הגלות והקמת מדינה יהודית בא"י

כל לקום מדינה מעודדים את בני הלאום כי גם כעת בעקבות הצהרת בלפור תו

 יהודית עצמאית בא"י.

של כל עם  תתנועה הלאומיה טיפחה שאותה ,הלאום לבני המשותפת השפה -שפה •

במערכת החינוך, הבדילה את בני העם מן העמים האחרים ויצרה אצלם אפשרות 

  לתקשורת ותחושת קירבה.

"הרבה הרצאות ניתנו עד עתה בעניין החייאת השפה העברית" ביסוס מן הקטע: 

בהחייאת השפה העברית כשפה אצל העם היהודי התבטא כלומר מרכיב השפה 

 מדוברת ולא רק כשפת קודש.

בסמלים דתיים וגיבשה מהם פעמים רבות הלאומיות השתמשה  -תרבות לאומית •

 פולקלור לאומי הכולל טקסים שיחזקו אצל בני העם את רגש ההשתייכות.

"המברק )על הצהרת בלפור( הוקרא בבית כנסת... כולם ביסוס מן הקטע: 

השתחוו והודו לאל, כשהם פורצים בצעקת שמחה על ראשית הופעת הגאולה". 

רגשית עמוקה אירוע תרבותי זה רותם את בית הכנסת ועבודת האל להזדהות 

 .עם האירוע הלאומי של הצהרת בלפורשל בני הקהילה היהודית בפרס 

 



 
 

   

 לעם לאומי בית ייסוד יפה בעין רואהבריטניה הצהירה בהצהרת בלפור כי היא: " .ב

 ".זו מטרה השגת על להקל מאמציה במיטב תפעל והיא,  י"בא היהודי

הצהרת בלפור עוררה שמחה בקרב יהודים רבים כי לראשונה אימפריה אירופאית 

חזקה וחשובה כמו האימפריה הבריטית הכירה בא"י כמקום בו תתממש השאיפה 

ואף הבטיחה לסייע בכך.  ,להקמת מדינה יהודיתשל העם היהודי הלאומית הציונית 

גנדה. )הצעה שנדחתה בסופו זאת בניגוד לעבר בו הבריטים הציעו להרצל רק את או

 של דבר ע"י הקונגרס הציוני(

אמנם בזמן של ההצהרה לא שלטה בריטניה בא"י אך חודשים ספורים לאחר ההצהרה 

. זאת כחלק מן הלחימה במהלך מלחמת כבשה בריטניה את א"י מן השלטון העות'מאני

. ניתן לראות חסרת תקדיםחדשה וכך ההצהרה קיבלה משמעות פוליטית העולם הראשונה. 

 גם בקטע כי הצהרת בלפור עוררה תקוות משיחיות לגאולה בקרב יהודים בכל רחבי העולם.

יחד עם זאת היו יהודים שדגלו בהשתלבות במדינות בהן הם חיו )בעיקר במדינות מערב 

אירופה( אשר התנגדו לפרסומה של הצהרת בלפור. זאת מכיוון שהם חששו כי ההצהרה 

יוני במדינות שבהם חיו. הם חששו כי בעקבות הצהרת בלפור ידרשו תפגע במעמדם השוו

מהם לעזוב ולעלות לא"י בעוד שהם דווקא רצו להישאר ולהשתלב באופן מלא במדינות בהן 

תיפגע  19-הם חיו. הם חששו שהאמנציפציה שהעניקה להם שוויון זכויות במהלך המאה ה

מענה בנוסח ההצהרה והתנו אותה בכך  בעקבות ההצהרה. יש לציין כי הבריטים נתנו לכך

 אחרת". ארץ בכל היהודים של ומעמדם בזכויותיהם ... לפגוע בו שיש דבר שום ייעשה שלא"

 

 צמיחת התנועות הלאומיות -11שאלה 

על צמיחת ( 1789) 18-מסוף המאה ה המהפכה הצרפתיתההשפעה של אירוע  .א

 -התנועות הלאומיות באירופה

 להקמת ניסיון והיה המלכים משטר סולק שבה בצרפת מהפכה התרחשה 1789-ב

 האדם זכויות הצהרת את ניסחו הצרפתית המהפכה מחוללי. דמוקרטית רפובליקה

 שכל ובנוסף, זכויות ושווי חופשיים ונשארים נולדים האדם בני שכל נאמר שבה והאזרח



 
 

   

 בסמכות להשתמש יכול לא אדם ושום האדם זכויות על שמירה היא המדינה של מטרתה

 .העם תמיכת את לקבל בלי שלטונית

 תקדים בה ראו באירופה העמים כי הלאומיות להתעוררות התרמ בצרפת ההמהפכ

 על הבנויה מודרנית לאום מדינת ויצירת הביניים ימי של הישן הסדר להרס חשוב

 רצון על הבנוי יותר וטוב חדש עולם לבנות שניתן ההוכיח ה הצרפתיתהמהפכ. לאומיות

 שהדגישו ואיטליה ביוון לאומיים חירות ללוחמי השראה הנתנ ה הצרפתיתהמהפכ. העם

 .לדיכוי וההתנגדות השוויון החירות כמו ערכים אותם

 -ההשפעה של תהליך התיעוש והעיור על צמיחת התנועות הלאומיות באירופה

י במפעלים. תהליך של מעבר מייצור בעבודת יד לייצור בפס ייצור המונ תהליךזהו  -התיעוש

. בכפרים יד בעבודת מוצרים שייצרו אומנים אותם בקרב ולאבטלה המוצרים להוזלת גרם זה

 הייתה שם הגדולות לערים והשמרני המסורתי האופי בעלי מהכפרים לעבור נאלצו הם לכן

 והם, ומנוכר חדש בעולם בערים כעת חיו פועלים אותם. החדשים במפעלים בשפע עבודה

 שנתנה בלאומיות זאת מצאו הם. לחייהם חדשה משמעות שתתן השתייכות קבוצת חיפשו

 .תרבותי-חברתי תוכן להם

 היה בכפרים. הגדולות לערים הכפרים מן המוני מעבר התקיים 19-ה המאה במהלך -העיור

(, ונעליים ביגוד כמו) יד במלאכת מוצרים ובייצור בחקלאות עבדו ובהם שמרני דתי חיים אורח

 במפעלים לעובדים גדול ביקוש בהם והיה חילוני מודרני חיים אורח היה בערים זאת לעומת

 להקמת שהובילו החדשות שההמצאות מפני נבע לערים המעבר. בהם שהוקמו החדשים

 היה כעת. הקטנים עסקיהם את וחיסלו בכפרים המלאכה בבעלי כלכלית פגעו המפעלים

 אבטלה נוצרה כעת. הגדולות בערים במפעלים המוצר אותו את לייצר זול יותר הרבה

. במפעלים לעובדים ביקוש היה דווקא בערים ואילו אותה חיזק רק הטבעי שהריבוי בכפרים

 ולתודעה חילוני חיים לאורח להשכלה נחשפו הגדולות לערים שהגיעו הכפריים המוני

 אביב אירועי לכן. ההמונים בקרב הלאומית התודעה התפתחה הגדולות בערים ולכן פוליטית

 .ובודפשט ווינה, פריז, רומא כמו אירופה של הגדולות בערים התקיימו 1848ב העמים

 



 
 

   

 -כיצד עיכבה האמנציפציה את צמיחת התנועה הציונית .ב

 של האזרחי מעמדם משמעותי באופן השתנה( 1791-1871) הציונות שלפני השנים במאה

 שוויון -אמנציפציה בהדרגה היהודים קיבלו המערבית אירופה בארצות. אירופה מערב יהודי

 דתית קהילה כאל היהודים אל להתייחס הפסיק השלטון. ופוליטיות חברתיות זכויות

 בעלת( חבריה את לשפוט בסמכות מתבטא אשר עצמי שלטון בעלת כלומר) אוטונומית

 שווי -המדינה מאזרחי נפרד בלתי חלק שהם כיחידים ליהודים להתייחס והחל, נחות מעמד

 היהודית הזהות ולטשטוש היהודית הקהילה להיחלשות גרם זה חדש מצב .וחובות זכויות

 וקנו שלהם המיוחדת בשכונה לגור הפסיקו יהודים. הכללית בחברה להשתלבות הרצון מתוך

, המקום בשפת דיברו זה ובמקום היידיש בשפת להשתמש הפסיקו, העיר רחבי בכל בתים

 יהודים. והתנצר מלא באופן התבולל אף וחלקם בשבת חנויות ופתחו מצוות לשמור הפסיקו

 ההשכלה רעיונות שבזכות האמינו היהודית ההשכלה לתנועת כשייכים עצמם את שראו אלו

 ולחיות שסביבם בחברה להשתלב סוף סוף יוכלו הם שקיבלו השוויון ובזכות המתקדמים

. תקווה זו להשתלבות מלאה, הנובעת מן האמנציפציה, עיכבה את צמיחת הציונות בשקט

אשר דווקא הדגישה את חוסר יכולת ההשתלבות ואת הנבדלות של העם היהודי מן העמים 

בהם הוא חי בגולה. הציונות טענה כי הקיום היהודי בגלות הוא בעייתי ואילו האמנציפציה 

 .באמצעות ההשתלבות רבים כי למעשה בעייתם נפתרה נתנה תקווה ליהודים

 -מצד אחר האמנציפציה סייעה לצמיחתה של התנועה הציונית

 ן השוויון החוקי החדש מ כתוצאהחיזקה מאד מעמדה של יהודי מערב אירופה.  האמנציפציה

 באוניברסיטאות השכלה רכשו מהם ורבים המרכזיות לערים בהמוניהם להגר החלו יהודים

 במקצועות שימשו אקדמית השכלה רכשו אשר יהודים. מאד עלה בהן היהודים שאחוז

אמנם  .ניכר באופן עלה אלה במקצועות ושיעורם ועיתונאים רופאים, דין עורכי כמו חופשיים

הלכה  19-בתחילה היה ניכר שתהליך ההשתלבות מצליח אך לקראת סוף המאה ה

יהודים . אמנציפציהההתקוות שעוררה התחזקה האכזבה מן והתחזקה האנטישמיות. כך 

שהושפעו מרעיונות חילוניים כמו הרצל שעברו בזכות האמנציפציה תהליך של העצמה, 

ההשכלה ביחס לחירות ולשוויון וזכו להצלחה מקצועית ולעוצמה פוליטית לא היו מוכנים עוד 

לכן דווקא  .ההולכת ומתחזקת לחיות בתוך חברה שיש בה הפלייה ושנאה ליהודים



 
 

   

האמנציפציה  היא שסייעה לצמיחתה של הציונות שלא הייתה קמה מיהודים מדוכאים וחסרי 

 זכויות כפי שהיו היהודים בימי הביניים.

 

 פעילות התנועות הלאומיות -12שאלה 

 -טיפוח התודעה הלאומית על ידי התנועות הלאומיות .א

 מגוונות בדרכים המשותףההיסטורי  העבר ורשתמ את להאדיר דאגוהתנועות הלאומיות 

. הלאום בני כל בין הלכידות את ולטפח לחזק כדי זאת. הלאומי החינוך טיפוח על ושקדו

, טקסים, השונים תחומיו על פולקלור: העממיות המסורות טיפוח ידי על גם נעשה וזה

 כביטוי הצבאי השירות והדגשת המשותפת הלשון טיפוח, המולדת אהבת את המבטאים

 למען להיאבק העם בני של הרצון את עוררו הלאומיות התנועות. ללאום לנאמנות

 .משותפת לאומית תרבות אותה של רקע על הלאומית התנועה יעדי הגשמת

 נוסף של התנועות הלאומיות: תחום פעילות

 שהפיצו לאומיות אגודות הקמתדבר זה נעשה באמצעות  -תחום המאבק הפוליטי המעשי

 צבאי למאבק יציאה הבא ובשלב, המונים לתנועות הפכו ובהדרגה הלאומיות רעיונות את

 עצמאית במדינה לחיות השאיפההלאומיות הייתה לתנועות  .הלאום מדינת להשגת

 אימפריה של משליטה להשתחרר בניסיון ביטוי לידי באה זו שאיפה לעיתים: משלהם

 האימפריה של משלטונה להשתחרר שנאבקה ב"בארה כמו ממנה ולהתנתק זרה

 האימפריה של משליטתה להשתחרר נאבק הלאומי המרד שבה וביוון( 1776) הבריטית

 קטנות מדינות לאחד בניסיון ביטוי לדי באה זו שאיפה ולעיתים(, 1832) מאנית'העות

 (.1871) ובגרמניה( 1861) באיטליה כמו מאוחדת אחת לאום למדינת

 

 חשיבות קונגרס באזל וההחלטות שהתקבלו בו: .ב

 ההסתדרות תנועת הקמת על לעבוד הרצל החל, היהודים מדינת, הספר פרסום לאחר

 הציונית ההסתדרות אותה את להקים מנת על. רחבה עממית-לאומית כתנועה הציונית



 
 

   

 היהודיות הקהילות נציגי של עולמי כינוס 1897-ב הרצל יזם, העולם רחבי בכל ולפרסמה

 בקונגרס אותה שייצגו, נציגים לבחור נדרשה בעולם היהודים מקהילות אחת כל. העולם בכל

 מאוד באופן תכנן, התקשורתי לנושא מאוד מודע היה ולכן עיתונאי שהיה, הרצל. הציוני

 כולו לעולם ישדר והוא אותו יסקרו העולמיים התקשורת אמצעי שכל כך, הקונגרס את קפדני

" פראק" בחליפות לבוא בקונגרס הנציגים מכל הרצל דרש השאר בין. ורצינות לאומי הדר

 דגל) הציונית התנועה בדגל אותו וקישט בבאזל מפואר אולם שכר הרצל". צילינדר" וכובעי

 ואמר פתח הוא הרצל של החגיגי הפתיחה בנאום. הקונגרס לכבוד לראשונה שנוסד(, ישראל

 מיהודי רבים שאליה, ליהדות חזרה כל קודם אלא, ישראל לארץ שיבה רק לא היא שהציונות

, הקונגרס באי מכל עצום ובכבוד רמות כפיים במחיאות זכה הרצל. התכחשו אירופה מערב

 .יהודית מדינה להקמת להוביל ביכולתו יש כי שהאמינו

 אומר אם. היהודים מדינת את ייסדתי בבאזל: "ביומנו הרצל כתב לקונגרס הסיכום בדברי

". בכך לי יודו כולם, שנה 50 בעוד היותר לכל, שנים 5 בעוד אולם, לי יצחקו -בקול היום זאת

, ודית בעתידהכלומר בקונגרס זה נוצרה התשתית למהלך הלאומי שיוביל להקמת המדינה הי

 י הפנימי והן בהיבט של ההכרה הבינלאומית. הן בהיבט היהודי הלאומ

 :הראשון הציוני בקונגרס הרצל של הישגיו

 היהודי העם של הלאומית כתנועה הציונית ההסתדרות תנועת הקמת

 מוסדות הקימה אשר, עולמית תנועה הייתה, בקונגרס שהוקמה, הציונית ההסתדרות

 לרכישת ומוסדות, פלשתינה-אנגלו בנק כמו כספיים מוסדות, הפועל הוועד כמו ארגוניים

 שנה 50 וכעבור הרצל מות אחרי גם לפעול המשיכה הציונית ההסתדרות. ל"קק כמו קרקע

 .ישראל מדינת של להקמתה הביאה

 אחת משותפת לתנועה בציונות הזרמים כל איחוד

 מדינה הקמת למען, העולם מנהיגי עם רשמי מ"במו כלומר, מדינית בציונות תמך הרצל

 שדגלה, המעשית הציונות כמו אחרים לזרמים גם בקונגרס מקום נתן הוא אבל, יהודית

 הרצל. היהודית התרבות בחיזוק שדגלה, הרוחנית והציונות, ישובים והקמת לארץ בעלייה

, וכללית רחבה שיותר כמה תנועה ליצור צריך הוא הציונות את לקדם מנת שעל הבין



 
 

   

 בה שיש", באזל תוכנית"ב במיוחד ביטוי לידי בא זה דבר. נרחבת עממית תמיכה שתעורר

 בציונות הזרמים לכל ביטוי

 העם של הלאומית כתנועה בציונות עולמית להכרה שגרם, עולמי תקשורתי הד יצירת

 היהודי

 ובעקבות, נרחב פרסום לו תיתן העולמית שהתקשורת באופן הקונגרס את תכנן הרצל

דבר זה בא לידי  .היהודי העם של הרשמי כנציג בהרצל העולם מנהיגי כל הכירו הקונגרס

 ביטוי בהמשך במו"מ שניהל עם מנהיגים בשם העם היהודי.

 

 

 התנועות הלאומיות והתנועה הציונית בא"י -13שאלה 

התנועה הלאומית עליה למדתי היא התנועה הלאומית באיטליה אשר שאפה לאחד את  .א

 למדינת לאום אחת מאוחדת. ,מכל המדינות הקטנות ממנה הייתה מורכבת ,איטליה

 קשיים במאבק של תנועה זו:

 הקטנות איטליה במדינות ששלטה( הבסבורג בית) האוסטרית המלוכה משפחת• 

 הביניים מימי הישן הסדר את לשמר רצו אלו מלכים. הונגריה-אוסטרו מצבא גיבוי וקיבלה

 לשאר, והכנסייה האצולה, המלוכה שהם המדינה שליטי בין ברורים הבדלים על הבנוי

 . העם פשוטי

 לאיחוד והתנגד עצמאותו את לשמר רצה דתי אופי בעל שהיה ברומא האפיפיור שלטון •

 . חילוני-לאומי שלטון תחת איטליה

 לדרום, אירופי אופי בעלת שהייתה איטליה צפון בין שהיו הגדולים ההבדלים •

 כעם לחוש האיטלקים על הקשו אלו הבדלים .תיכוני ים אופי בעלת שהייתה איטליה

 תחת העם בני כל את לאחד ותרבות חינוך באמצעות האיטלקים השתדלו ולכן. אחד

 ומוסדות המדינה עבדו האיטלקית העצמאות קבלת לאחר. משותפת לאומית תודעה

 הרקע זהו. )איטלקיים לאומיים ותרבות שפה ידי על הלאומיות את להנחיל החינוך



 
 

   

 בית חיי על ספר. 1886 משנת אמיציס דה אדמונדו הסופר של" לב"ה הספר לכתיבת

 (ההיא בעת באיטליה ביותר הנקרא הספר והיה והאומה המולדת לאהבת שהטיף הספר

 גורמים שסייעו לתנועה הלאומית האיטלקית:

 אגודת אנשי כמו, האיטלקית הלאומיות לוחמי בקרב -הצרפתית המהפכה השפעת •

 . והשוויון החירות רעיונות סביב הצרפתית המהפכה השפעת ניכרה, ומציני הקרבונרי

-ה המאה בתחילת ואיחודה, איטליה את נפוליון כיבוש של הרקע על -נפוליון השפעת •

, הצרפתי לכיבוש ההתנגדות בגלל גם, זאת. באיטליה הלאומיים הרגשות התחזקו, 19

 .הצרפתית המהפכה רוח הפצת בגלל וגם

 מציני כמו, כריזמטיים לאומיים מנהיגים פעלו באיטליה -ומהפכניים כריזמטיים מנהיגים •

 שהם הישן המשטר כוחות כנגד חילוני אופי בעלת לאומית למהפכה שהובילו, וגריבלדי

 .והאפיפיור אצילים, נסיכים

 ממשלת ראש שהיה, קבור קמילו הלאומי המנהיג -בריתות וכריתת ומתן במשא שימוש •

 מצפון כוחותיה את לגרש הצליח וכך, אוסטריה נגד צרפת עם ברית כרת, פיימונטה

 .איטליה את ולאחד איטליה

 

 1914שלושה קשיים שהיו לעולים שהתיישבו בא"י עד  .ב

 קודם י"באוהאקלים  התנאים הכרת ואי מוצאם בארצות חקלאית מקצועית הכשרה חוסר (1

 .בואם

 .ערביי הארץ מצד התנכלויותבעיות ביטחון של גנבות ו (2

 העולים של בואם את יפה בעין ראו לא הטורקים -עוינות מצד השלטון העות'מאני בא"י (3

 תיצור יהודית שהתיישבות חששו הטורקים: עיקריות סיבות שתי לכך היו. אירופה ממזרח

 מידי י"א הוצאת לידי להביא שיכול מה, מאנית'העות באימפריה חדשה לאומית בעיה

" חמישי גיס" של מקיומו חשש הסולטאן. רוסיה היה העולים של מוצאםבנוסף . הטורקים

 את הובילו אלה גורמים. טורקיה שבאויבות הגדולה של האינטרסים את שישרת, רוסי

 .י"בא היהודי הישוב את להקפיא הייתה שמטרתן גזרות להטיל הטורקי השלטון



 
 

   

ארגון שלאחר מכן הפך להיות  ארגון בר גיוראאחת שהקימו העולים היא ביטחונית מסגרת 

 . הוא סייע בהתמודדות עם הקושי של בעיות הביטחון. השומר

 או בדואים ערבים לשומרים המושבות על השמירה נמסרה הראשונה העלייה בתקופת

 ערבים לגנבים מסייעים השומרים היו לעיתים כי בעייתית הייתה זאת שמירה אך. רקסים'צ

 הקימו זאת מצוקה רקע על. בזרים בקיומו תלוי העברי היישוב היה ובנוסף מהמושבות לגנוב

" גיורא בר"– חשאי שמירה ארגון 1907 -ב שוחט ישראל ובראשם ציון פועלי ממפלגת חלוצים

 . רקסים'והצ הבדווים השומרים מידי השמירה את לכבוש שיצא

. רחב יותר ארגון שהיה" השומר" ארגון בגליל 1909 בשנת קם" גיורא בר" ארגון בסיס על

 עברית עבודה שישלבו היהודיים בישובים עבריים שומרים לארגן היתה השומר ארגון מטרת

" העבודה כיבוש"ו" השמירה כיבוש"ל חשובה תרומה תרם השומר ארגון. עברית ושמירה

 ערבית דיברו סוסים על רכבו, הבדווים כמו התלבשו השומרים. ערבים ופועלים שומרים מידי

 לכוח הבסיס היה"  שומר"ה. היהודים המתיישבים בקרב בטחון לתחושת תרם הארגון'. וכו

 השומר ארגון. בשטח פצועים הפקרת ואי הנשק טוהר כמו ערכים והחדיר י"בא העברי המגן

 עצמו על ולהגן להלחם כמסוגל העברי היישוב של העצמי הדימוי את העלה

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 המאבק על הקמת מדינת ישראל -פרק שלישי

 שלטון המנדט הבריטי והיישוב היהודי  - 14שאלה 

. מדוע שינתה הנהגת היישוב היהודי את מדיניותה כלפי בריטניה בתום מלחמת א

 העולם השנייה

העולם השנייה התלבטו היישוב היהודי והתנועה הציונית כיצד יש לנהוג ערב פתיחת מלחמת 

בממשלת המנדט; מצד אחד, ממשלה זו הנהיגה את מדיניות הספר הלבן השלישי, שעיקרו 

נסיגה מוחלטת מכתב המנדט ובגידה בהתחייבות כלפי העם היהודי. מצד שני, בריטניה 

חליטה בסופו של דבר "עלינו לעזור הנהגת היישוב ה .הנאצים –נאבקה באויב משותף 

הספר הלבן' כאילו לא הייתה 'לאנגלים במלחמה כאילו לא היה 'ספר לבן' ועלינו לעמוד כנגד 

מלחמה". כלומר, לשתף פעולה עם הבריטים בתחום הצבאי והכלכלי, אך מנגד להיאבק 

 .ריטיבספר הלבן באמצעות העלאת יהודים ויישובם בכל רחבי הארץ למרות האיסור הב

-שאלת העקורים באירופה בתום מלחמת העולם השנייה היו בין מיליוני הפליטים העקורים כ

אלף פליטים יהודים ששוחררו ממחנות הריכוז בידי צבאות בעלות הברית.  141עד  111

עבור רבים מהניצולים היהודים חזרה הביתה הייתה בלתי מעשית. הם נאלצו להתמודד עם 

יות, עם אובדן בני משפחתם וביתם וכן עם החשש מהאנטישמיות חורבן הקהילות היהוד

תוך זמן קצר עזבו עשרות אלפים מניצולי השואה את ארצותיהם לכיוון  .שהמשיכה להתקיים

נמצאו בגרמניה  1945אנשים חסרי בית. עד סוף שנת  –גרמניה, ובכך הפכו לעקורים 

ו במצוקה קשה, כפי שעולה ניצולי שואה. הם חי –ובאוסטריה כרבע מליון יהודים 

מהתרשמות שליחו של הנשיא האמריקאי: "שלושה חודשים אחרי גמר המלחמה האירופאית 

ידי הגרמנים -עדיין חיים יהודים עקורים תחת משמר, מאחורי גדרות תיל, במחנות שנבנו על

עושים בצפיפות ובתנאים אכזריים... במצב הנוכחי נדמה שאנו  ...עבור עובדי כפייה ויהודים

ציפיות היישוב  ."...ליהודים בדיוק מה שעשו הנאצים, פרט לזאת שאין אנו משמידים אותם

היהודי מבריטניה והגורמים לגיבוש ציפיות אלו. טרם המלחמה נקטה ממשלת המנדט 

ישראל במדיניות שמשמעותה נסיגה עמוקה מההתחייבויות הראשונות שכוונו -הבריטי בארץ

-בית לאומי ליהודים ועידוד ההתיישבות והעלייה היהודית לארץ כלפי העם היהודי. הקמת



 
 

   

ישראל. מדיניות זו, שכונתה בשם "מדיניות הספר השלישי" ,כללה נסיגה עמוקה מכתב 

ישראל תוך -המנדט: בספר זה הכריזה ממשלת המנדט הבריטי על כוונתה להפוך את ארץ

גבילה בריטניה את עליית עשר שנים למדינה בעלת רוב ערבי. כדי להשיג מטרה זו ה

 -בשנה למשך חמש שנים ואסרה על היהודים לרכוש אדמות בארץ 999,35 -היהודים ל

הבריטים עדכנו תקנה זו באמצעות "חוק הקרקעות", שקבע כי נאסר על היהודים  –ישראל 

  .ישראל-משטחה של ארץ %65-לרכוש קרקעות ולהתיישב בשטח של כ

 י בריטניה באה לידי באמצעות הקריקטורה.כיצד עמדת היישוב היהודי כלפ

בקריקטורה נראה שר החוץ הבריטי בווין מגונן באופן צבאי על האינטרסים הבריטים לאור  

 המתקפה הצבאית האלימה אותה הפעילה הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.

החליטה להמשיך נציג את השתלשלות האירועים. כתגובה לדו"ח האריסון ממשלת הלייבור 

ישראל ובנושא העלייה היהודית -את המדיניות של הממשלה הקודמת בנוגע לעתידה של ארץ

ישראל, כלומר המשך מדיניות הספר הלבן השלישי, שעיקרו הגבלת העלייה היהודית -לארץ

שהגביל מאוד את  , שנים, שימור חוק הקרקעות 4יהודים לתקופה של  111,74לכדי 

ישראל. בווין הדגיש בנאומו -ת ברחבי הארץ, והקמת מדינה ערבית בארץההתיישבות היהודי

כי היהודים אינם עם ואינם אומה, אלא רק עדה, ומכאן שאין מקום לפתרון מדיני עבורם 

במקום זאת מציג בווין את היהודים כחלק מבעיה  .בדמות הקמת מדינת לאום עצמאית

ת הריכוז הנאצים, וכמו כל הפליטים עליהם אנושית כלל אירופאית: היהודים הם פליטי מחנו

לחזור לארצות הולדתם. בריטניה מדגישה כי על יהודי אירופה להשתקם ביבשת זו מאחר 

שהמלחמה פסקה, והשלטון הנאצי האנטישמי קרס. בווין מדגיש כי מדינתו רואה לנגד עיניה 

קא מאמינה את הדאגה ליהודים בכך שהיא איננה תומכת בגירוש היהודים, אלא דוו

שביכולתם לשקם את אירופה ולהביא לשגשוגה מחדש. בכך יצר בווין ניתוק בין בעיית 

ישראל אינה מהווה אופציה -עוד מציין בווין כי ארץ .ישראל-העקורים היהודים לבין שאלת ארץ

לעלייה יהודית. בריטניה מדגישה את הרגישות ואת המורכבות במערכת היחסים בין הערבים 

העלאת יהודים המונית  .ישראל ואת הרצון של בריטניה להנחיל שקט באזור-בארץ והיהודים

 .ישראל-תביא בהכרח להפרת האיזון העדין בארץ



 
 

   

  "תנועת המרי העברי"מאבק היישוב העברי בשלטונות המנדט 

מסגרת ארגונית לתיאום ולשיתוף פעולה בין שלוש המחתרות: "ההגנה", האצ"ל ארגון צבאי 

י . לוחמי חירות ישראל. התנועה הייתה תחת פיקוחה של "הסוכנות היהודית". לאומי והלח"

הקמת  .שתפקידה היה תיאום הפעולות בין המחתרות", X בראשה עמדה ועדה בשם "ועדת

 תנועת המרי העברי ביטאה את המדיניות החדשה של היישוב בא"י 

ידי פגיעה בתשתיות הפעלת לחץ רצוף על בריטניה על   :מאבק בתחום הצבאי /מזויין

ביטול הספר הלבן  -ישראל-בריטיות במטרה להביא לשינוי מהותי במדיניות הבריטית בארץ

  "הגורמים שהביאו להקמת "תנועת המרי העברי .השלישי

התנועה הציונית וראשי היישוב היהודי תלו תקוות במפלגת הלייבור, שהתמודדה על השלטון 

חירות מפלגה זו התחייבה לשנות את המדיניות בבריטניה עם סיום המלחמה. טרם הב

ישראל, כלומר לבטל את "הספר הלבן השלישי",לאפשר לניצולי השואה -הבריטית בארץ

לאומי כבסיס לעצמאות היהודית -ישראל ולפעול למען הקמת בית-באירופה לעלות לארץ

ת כי ישראל. אולם בפועל המשיכה הממשלה החדשה את מדיניות קודמתה.התחייבו-בארץ

ישראל.  -הארץ תימסר לערבים והגבלה חמורה על העלייה וההתיישבות היהודית בארץ

אכזבה זו מאי קיום ההבטחה הביאה להכרה בקרב מנהיגי היישוב היהודי כי עליהם להיאבק 

-התחמקות בריטניה ממסקנות הוועדה האנגלו. בבריטניה על מנת לשנות את מדיניותה

ון "ההגנה" להכרה כי לא ניתן יהיה להשפיע על המדיניות אמריקאית הביאה את ראשי ארג

כמו כן מצבם של עקורי השואה . הבריטית ללא מאבק בבריטים עד לסילוקם מן הארץ

במחנות הביא לאחדות בקרב כל הפלגים, שהסכימו לשתף פעולה ולהיאבק יחדיו למען 

כולו יביא להשפעה  עלייתם ארצה של העקורים. ההערכה הייתה כי מאבק כולל של היישוב

 .רבה יותר על הבריטים ועל דעת הקהל העולמית

 שתי דוגמאות מהקריקטורה:

 .בקריקטורה רואים חייל בריטי הנאלץ להגיב צבאית לאור מתקפה אלימה.1



 
 

   

מגונן על עמדת בריטניה לאור השינוי במדיניות  . בקריקטורה נראה שר החוץ הבריטי בווין2

 ליהודים. בית לאומישל היישוב העברי והמעבר למאבק אלים מזויין בבריטים בניסיונם לכונן 

 פעולה אחת מתחום ההעפלה באמצעות אוניית המעפילים "אקסודוס"ב. 

מנקודות "אקסודוס" ידעה ההעפלה את אחת -בפרשת יציאת אירופה תש"ז  ,1947בקיץ 

השיא שלה. תכניתם של הבריטים להחזיר את מעפילי הספינה לאירופה והתנגדות 

ישראל יצרו הד -המעפילים במשך שבועות לרדת מספינות הגירוש בכל חוף זולת חוף ארץ

עולמי למאבק ההעפלה בפרט ולמאבקו של היישוב בארץ בכלל. אחרי חודשיים של -כל

גירוש הובאו המעפילים, ניצולי השואה, חזרה לגרמניה. מאבק, גירושים והתבצרות בספינות 

כך הורידו הבריטים בכוח את אלפי המעפילים בנמל המבורג שבגרמניה, לעיני מאות 

עיתונאים מכל העולם. המעפילים הועברו למחנות פליטים באזור הבריטי של גרמניה ושהו 

ארצה. העולם כולו עקב  שם כמה חודשים, עד שאנשי המוסד לעלייה ב' ארגנו את עלייתם

דעת  .בדאגה אחר גורלם של נוסעי האנייה, והמאבק הלאומי היהודי צבר תמיכה בינלאומית

ישראל ולאפשר -הקהל הבינלאומית הגבירה את הלחץ על בריטניה לסיים את שליטתה בארץ

אונסקו"פ עקבו אחר  לניצולי השואה לעלות למולדתם. חברי ועדת החקירה של האו"ם,

מעפילי "יציאת אירופה" בחיפה וביקרו במחנות העקורים באירופה. התרשמותם מאבק 

-ממראה עיניהם התבטאה במסקנות הבאות: "עלייה יהודית היא הבעיה המרכזית של ארץ

ישראל כיום... יצירת מדינה יהודית לפי תכנית החלוקה היא התקווה היחידה להסרת בעיה זו 

 מזירת הסכסוך.

 יישבות באמצעות העלייה לביריהתפעולה אחת מתחום הה

היאחזות הפלמ"ח מצפון לצפת הייתה לאבן דרך ולסמל של המאבק  –העלייה לביריה 

העברי על הזכות להתיישב באדמתו. הצבא הבריטי סילק מהמקום את חברי ההיאחזות, אך 

"ההגנה" ראתה בכך תקדים לעקירת יישוב, והחליטה להעלות "ביריה חדשה", ללא שימוש 

שק. למבצע ההתיישבות גוייסו אלפי חברי תנועות נוער, חניכי גדנ"ע, תלמידים ומתיישבים בנ

ידי הבריטים עלו שוב מאות -ממקומות שונים ברחבי הארץ. למרות סילוקם הראשוני על

פינה למקום. משעמדו הבריטים על עוצמת ההתנגדות היהודית ומשנוכחו  -מאנשי צפת וראש



 
 

   

איש  11מקום, נסוגו הבריטים, פינו את הנקודה והתירו שהיית בעקשנות העולים לדבוק ב

 .במקום

 שאלת ארץ ישראל באו"ם 15שאלה 

 :הצגת עמדתי .א

למלחמה הקרה הייתה השפעה קריטית על עמדת המעצמות בדיון באו"ם בשאלת עתיד ארץ 

 ישראל.

 אבסס את עמדתי על סמך שתי עובדות היסטוריות.

 

ישראל. בנאומו המפורסם תיאר -תמיכה בחלוקת ארץ – המועצות-בריתעמדת  .1

גרומיקו את סבלם של יהודי אירופה בשואה ותמך בשאיפתם להקים מדינה יהודית. 

הרקע לכך היה המלחמה הקרה. המלחמה הקרה עיצבה את מדיניותן של שתי 

ר המועצות ביקשה להגביר את השפעתה במזרח התיכון וליצו-המעצמות. ברית

-דריסת רגל באזור אסטרטגי המשופע במקורות אנרגיה נפט. בנוסף, שאפה ברית

המועצות לסלק את בריטניה מהמזרח התיכון על מנת להחליש את מדינות המערב. 

ישראל -הממשל הסובייטי העריך כי תמיכה במדינה יהודית תאפשר להפוך את ארץ

היהודי בארץ: מרבית  לקומוניסטית בשל הרקע הסוציאליסטי של הנהגת היישוב

העולים הגיעו מרוסיה, המפלגות המרכזיות היו סוציאליסטיות מפא"י ומפלגת 

 .העבודה. ובארץ פעלה מפלגה קומוניסטית

אין לקבל תכנית מדינית שעלולה לפגוע  –עמדה נחרצת  – הברית-עמדת ארצות .2

ד הברית ובריטניה. משר-באינטרסים האסטרטגיים של מדינות המערב . ארצות

החוץ ביקש לשמר את השליטה במזרח התיכון באמצעות המשך תמיכת העולם 

הערבי. ההערכה הייתה כי אובדן תמיכת העולם הערבי בבריטניה עלול להביא 

המועצות באזור. הנשיא טרומן דחה טיעון זה וסבר כי תמיכה -לדריסת רגל של ברית

סיונות ההשתלטות במדינה היהודית תשרת את האינטרסים של המערב בבלימת ני



 
 

   

המועצות. בשנים אלו הנהיג הנשיא טרומן אסטרטגיה חדשה לבלימת -של ברית

המועצות, אשר רצתה להגביר את השפעתה האידיאולוגית על -שאיפותיה של ברית

התמיכה האמריקאית בהקמת המדינה  .אזורים שונים בעולם, ובכללם המזרח התיכון

המועצות, אשר רצתה ליצור -של ברית היהודית הייתה ביטוי למדיניות הבלימה

 דריסת רגל במזרח התיכון באמצעות תמיכה במדינה היהודית.

 

התכנית כללה בתוכה חסרונות כגון אי הענקת ריבונות יהודית בירושלים תוך  .ב

הפיכתה של זו לבינלאומית, גבולות ארוכים, צרים וקשים להגנה, שליטה ערבית 

שולט על היישוב היהודי בשפלה ובחוף ללא מוחלטת על גב ההר שטח טופוגרפי ה

מרחב הגנה ועומק נסיגה במקרה של התקפה וסכנה לניתוק שני חלקיה של המדינה 

 .ידי הצד הערבי במקרה של עימות עתידי-היהודית על

 

 מלחמת העצמאות 16שאלה 

ההיסטוריונים מחלקים את מלחמת העצמאות לשני שלבים עקרים מהסיבות  .א

 הבאות:

בשלב הראשון זו מלחמת אזרחים בין היישוב היהודי לערביי ארץ ישראל.  .1

הערבים לא קיבלו את תוכנית החלוקה וניסו למנוע הקמת מדינה יהודית 

 לעומת היישוב היהודי שנלחם על זכותו לממש את החלטת האו"ם.

 בשלב הראשון הבריטים עדין לא סיימו את נוכחותם בארץ ישראל. .2

מה בין מדינת ישראל לבין שכנותיה. גם מדינות ערב בשלב השני זו מלח .3

השכנות לא קיבלו את תוכנית החלוקה וניסו למנוע את הקמת הבית הלאומי 

 היהודי.

 בשלב השני זו מלחמה בין צבאות סדירים ללא נוכחות בריטניה. .4

 מאפיין נוסף של המלחמה



 
 

   

קף במקומות רבים התקופה כוללת את החודשים הראשונים למלחמה. היישוב היהודי מות

הבריטים מתארגנים לעזיבת הארץ.  .בארץ על ידי כוחות ערבים בלתי סדירים וחצי סדירים

הם עדיין שולטים בארץ, אך דואגים יותר להתארגנותם לפינוי ושמירה על חיי שוטרים 

מוקדי המאבק מתרכזים: בדרכים,  .וחיילים בריטים מאשר להתנהלות תקינה של הארץ

בתחילת התקופה ל'הגנה' עדיין אין  .שובים המבודדים ובערים מעורבותבלחימה על הי

תשובה הולמת. התשובה העיקרית להתקפות על כלי רכב יהודים בדרכים היא התארגנות 

בשיירות ומיגון של כלי הרכב . לכל שיירה נלוו חברי 'הגנה' חמושים, אך את הנשק צריך היה 

 .הבריטיםמחשש לחיפושים של  ,להחביא

כבר בשלבים הראשונים של המלחמה היו  : הדרוזים במלחמת העצמאות .ב

הדרוזים נתונים ללחצים מנוגדים מצד היישוב היהודי ומצד הוועד הערבי העליון, 

ניתן  -כשכל צד מבקש לצרף את הדרוזים אליו. בעדה התקיימו מגמות סותרות

נטו יותר להתקרב  לקבוע כי הדרוזים מאזור שפרעם ואזור הכרמל עוספיה,

בעקבותיהם הלכו תושבי הכפרים הסמוכים לחיפה ולאזור ההתיישבות  .ליהודים

מנגד הכפרים הדרוזים שבעומק השטח הערבי היו , היהודית בגליל המערבי

זהירים יותר ביחסיהם עם היהודים. הדרוזים בארצות השכנות היו מפולגים 

ו מארצות אלו לארץ סיירו בכפרי נכבדים שהגיע  .ביניהם ולא נקטו עמדה ברורה

הדרוזים והטיפו לניטרליות. הפעילים היהודים בשטח פעלו למנוע מהדרוזים 

אסיפת נכבדים מכל כפרי העדה שהתכנסה   .להיגרר אחר הערבים המקומיים

בדליית אל כרמל בתחילת המלחמה הסתייגה מהשתתפות הדרוזים במהומות 

יצאה אל הר הדרוזים קיבלה אישור שיזם הוועד הערבי העליון, ומשלחת ש

לצד   :הצטרפות הלוחמים הדרוזים לצד היהודי  .ותמיכה בהחלטת הנכבדים

מתנדבים דרוזים שהגיעו לארץ להגן על הכפרים הדרוזים התארגנה בסוריה 

יחידה דרוזית אשר פעלה בארץ בפיקודו של שכיב אל והאב, קצין דרוזי רב 

 .'מפקד 'צבא ההצלה ,דו של פאוזי אל קאוקג'יניסיון, כחלק מהכוחות תחת פיקו

רמת הגולן הסורית עודד מאות דרוזים להצטרף -המצב הכלכלי בהר הדרוזים 

לגדוד. והאב הועמד בראשות מפקדה נפרדת לאזור חיפה. הוא התמקם 



 
 

   

באמצע אפריל תפסו כוחותיו של והאב את  .בשפרעם והכין את כוחותיו לפעולה

ר רמת יוחנן, פתחו בירי אל עבר היהודים בסביבה הכפרים החולשים על אזו

משה כרמל מפקד חטיבת כרמלי החליט  . ופגעו בתשתית הכביש לכיוון חיפה

התרחש הקרב המכריע  9158באפריל,  95 -ליטול את היוזמה מידי הדרוזים. ב

בין הגדוד הדרוזי לחטיבת כרמלי. הגדוד הדרוזי ספג אבדות רבות ונסוג מותש 

ין המפקדים משני הצדדים התנהלו שיחות חשאיות על הפסקת לשפרעם. ב

לחימה. והאב בקש כי יינתן לו לכבוש את יחיעם כדי לזכות לכבוד כמנצח, אולם 

נענה בשלילה מוחלטת. מתוך הבנתו את יחסי הכוחות והמגמה המסתמנת 

סוכם כי הגדוד יעזוב את הארץ אך . 'בלחימה כרת ברית חשאית עם 'ההגנה

מזרחית  -הרוצים בכך יוכלו להתגייס לכוחות היהודיים. הזרוע הצפוניתלוחמיו 

של 'צבא ההצלה' לכיוון חיפה נקטעה. המערכה באזור הוכרעה. תושבי הכפרים 

באזור גוש זבולון ברחו מיישוביהם. הלוחמים הדרוזים שהגיעו מסוריה שבו 

של היהודים לביתם, בעוד שבקרב הדרוזים בארץ ישראל השתכנעו רבים כי ידם 

תהיה על העליונה, ומשלב זה הצטרפו רבים מהלוחמים הדרוזים אל הכוחות 

-התגייסה קבוצה של דרוזים מעספיא, דלית אל1948ביולי  .הלוחמים היהודים

טקס ההשבעה הראשון של המגויסים הדרוזים  .כרמל וסוריה לשירות בצה"ל

עודד,  – 1לחטיבה  נערך במחנה 'נשר' ליד חיפה. הם סופחו כפלוגה דרוזית

שלחמה בצפון מערב הארץ. פלוגה זו היוותה את הגרעין ליחידת המיעוטים. 

הפלוגה הדרוזית הייתה שותפה להישגיה של היחידה במבצע חירם בחזית 

צ'רקסים הם  :הצ'רקסים במלחמת העצמאות .הצפונית, אולם ספגו גם אבדות

צפון הקווקז שברוסיה, שבטים ומתגוררים בעיקר ב 91-עם קווקזי המורכב מ

טורקיה ושאר המזרח התיכון. בישראל ישנה קהילה קטנה של צ'רקסים 

המתגוררים בעיקר בשני כפרים בגליל: כפר כמא בגליל התחתון וריחאניה בגליל 

בתחילת  .העליון .רוב הצ'רקסים לרבות אלו שבישראל משתייכים לאסלאם הסוני

פר כמא הצ'רקסים לסייע להם מלחמת העצמאות לחצו הערבים על תושבי כ

במלחמתם ביישובים היהודים באזור. הצ'רקסים סירבו בתוקף, שמרו על קשר 

בין  .עם ארגון 'ההגנה' ונמנעו לחלוטין מלפעול יחדיו עם הערבים המקומיים



 
 

   

הגורמים שהשפיעו על תושבי כפר כמא שלא להצטרף לערבים במלחמתם נגד 

 9158במהלך חודש יולי  .המושבה יבניאלהיהודים, הייתה ידידותם עם יהודי 

,במסגרת מבצע 'דקל' נכבש הגליל התחתון. בני כפר כמא הצרקסים שיתפו 

ההגנה' והצטרפו בהמשך בגלוי לכוחות צה"ל ולחמו לצדם כפלוגה 'פעולה עם 

במהלכו השתלטו כוחות  ,1948נפרדת עוד במסגרת מבצע 'דקל', באמצע יולי 

היישוב הצ'רקסי ריחאניה היה  .רים בגליל המערביצה"ל על נצרת, שפרעם וכפ

צעדה  'מוקף ביחידות ערביות החל מראשית ההתלקחות. במסגרת מבצע 'חירם

לעבר יישוב זה, בראש הכוח הלוחם, כיתת חלוץ לוחמת צ'רקסית, והכפר הועבר 

יחידת המיעוטים: יחידת המיעוטים איגדה את הכוחות הלוחמים  .לשליטת צה"ל

הצ'רקסים שפעלו במלחמת העצמאות. אליהם הצטרפו בהמשך גם הדרוזים ו

חיילים בדואים. משימותיה של יחידת המיעוטים היו בעיקר בתחום הביטחון 

הבסיס הצפוני שהוקם בעפולה  :השוטף. היחידה פעלה בהתחלה משני בסיסים

הבסיס הדרומי   .היה מופקד על שמירת הקווים בעמקים ובגליל 1949בחורף 

בסיס שלישי הוקם לתקופה   .שהוקם בנגב היה מופקד על בטחון מרחב הנגב

 .קצרה ליד נתניה והתבסס על אנשי הפלוגה הצ'רקסית

 

 ישראל מדינת בתולדות נבחרות סוגיות -רביעיפרק 

 קליטת העלייה בשנות החמישים והשישים 17שאלה 

 א. שתי העמדות המוצגות בקטע המקור:

מרבית  ניתן להוציא את ניצולי השואה בעקבות המלחמה הקרה.חשש שלא יהיה . 1

, יושבי מחנות העקוריםהעולים שהגיעו מאירופה בשנים הראשונות היו ניצולי שואה, 

רובם עלו מתוך תפיסה שהתגבשה . אודים מוצלים מאש –המוגדרים כ"שארית הפליטה" 

ות עבור בני משפחותיהם, בעקבות השואה, חוסר הרצון להישאר במקומות שהפכו לבית קבר

רבים מהם  .כמו פוגרום קאלצה שבפוליןוהתסיסה האנטישמית שהמשיכה לאחר המלחמה, 



 
 

   

פירשו את החיים במדינה יהודית כמילוי הציווי האחרון של הקורבנות. מדינת ישראל נתפסה 

 .כפיצוי וכתחליף להרס ולאובדן ,כבית

 דוגמאות מהקטע

 "רצח ופוגרומים"

 מתקופת המלחמה"הזיכרונות 

בעקבות אירועים שערערו את  של יהודי ארצות האסלאם.חשש כבד לעתידם ולגורלם . 2

ביטחונם. לראשונה התרבו סימנים של פגיעות ערבים ביהודים בארצות האסלאם. ערעור 

הביטחון העצמי עורר שאלות בקשר לעתידם בארצות שבהן חיו במשך מאות שנים ביחסי 

  .ב המוסלמישכנות טובים עם הרו

בקטע נטען כי מדינת ישראל מאוד חפצה בעלייה הן מאירופה והן מארצות האסלאם אך 

 " לעלות משום שמדינת ישראל הצעירה עדין לא ערוכה לקליטת אלפי עולים.שלא ימהרו"

 חרף הקשיים. בעלייה מידיתמנגד בן גוריון, ראש הממשלה, מצדד 

 דוגמאות מהקטע

 גובר""בתימן חשו במתח 

 "בלוב פרץ פוגרום נגד היהודים"

למדינת ישראל הצעירה, שנוסדה בעיצומה של מלחמת  הקשיים בתחום הכלכלי ב.

השחרור, היה מחסור גדול בכסף ובמזון, והיא לא יכלה לספק את המזון הדרוש לעולים 

א מזון שהגיעו ארצה. לא הייתה לה היכולת לייצר מזון, ובשל היעדר מטבע חוץ לא יכלה לייב

 .לארץ-מחוץ



 
 

   

עלו לארץ . הקושי הגדול ביותר היה מציאת פתרונות דיור לעולים הקשיים בתחום הדיור

אלף עולים. קצב העלייה המהיר חייב את ההנהגה למצוא פתרונות זמניים עד  711-יותר מ

 .שייבנו מגורי קבע למאות אלפי העולים

ותרבותית? מבחינות מסוימות  כיצד נקלטו העולים מבחינה חברתית הקשיים החברתיים

ה של החברה הישראלית. עולי ארצות יישינו העולים מארצות האסלאם את פניה ואת אופ

ובכך שינו את המבנה העדתי של החברה  האסלאם הגיעו במספרים גדולים מאוד

הישראלית. לפני העליות ההמוניות רוב החברה הישראלית הייתה בעלת פולקלור וסימני 

 ."זים". עולי ארצות האסלאם הביאו עימם תרבות ופולקלור שונים, "מזרחיםתרבות "אשכנ

, נתפסו בעיני חלק מהישראלים הוותיקים כאיום על כמו גם חוסר ההשכלה של רבים מהם

כך כונו עולי ארצות  ,החשש שלהם היה שהעולים המזרחים ה של החברה הישראלית.יאופי

הישראלית לנחשלת ולבורה. בקרב חלק מיוצאי אירופה רווחו יהפכו את החברה , האסלאם

דעות שליליות וסטריאוטיפים אודות יהודי ארצות האסלאם. דעות אלו היו נפוצות גם בקרב 

חלק ממנהיגי הישוב. דבר זה פגע ביהודים "המזרחים" והגביר את תחושות הזעם והתסכול 

תפיסה זו  .ני, במעברות ובעיירות פיתוחזכרו, שרובם התגוררו בתקופה זו בשכונות עו שלהם

הביאה לנידוי חברתי ותרבותי של עולי ארצות האסלאם. הממסד כמעט ולא תמך במחקרים 

ובארגונים שעסקו בתרבות יהדות האסלאם. תרבות עולי ארצות האסלאם נתפסה כנחותה, 

ה ראשי ויתרה מכך, נתפסה כמאיימת על אופי התרבות והחברה הישראלית כפי שראו אות

הישראלי" של החברה "הישוב הוותיקים. כדי להתמודד עם האיום הזה ולשמור על האופי 

שהיה קרוב יותר לתרבות המערב, נדרשו עולי ארצות האסלאם לנטוש את תרבותם הישנה 

ולאמץ את התרבות הישראלית. התפיסה של נטישת תרבות העבר ואימוץ תרבות חדשה 

 ."נקראת תפיסת "כור ההיתוך

 יצד הקושי החברתי בא לידי ביטוי באירועי ואדי סאליבכ

תפיסת "כור ההיתוך"  1958ב מאורעות ואדי סאלי -ההתנגדות לתפיסת "כור ההיתוך" 

דרשה מכל העולים לוותר על עברם לטובת תרבות ישראלית "צברית" חדשה. משמעות 

אחיהם עולי ארצות הוויתור עבור עולי ארצות האסלאם הייתה משמעותית יותר מאשר עבור 



 
 

   

אירופה, משום שהתרבות ה"צברית" הייתה קרובה לתרבות המערב במובנים רבים חילונית, 

מנוכרת לערכי המשפחה המסורתיים ועוד ורחוקה מתרבותם של עולי ארצות האסלאם. 

הייתה גדולה,  "משום כך עוצמת התנגדותם של עולי ארצות האסלאם למדיניות "כור ההיתוך

אלימה. הדוגמה החשובה ביותר להתקוממות החברתית של עולי ארצות ולעיתים גם 

באירוע זה ירה  1959ביולי  שכונת עולים בחיפה האסלאם הייתה ההתקוממות בואדי סאליב

שוטר בעולה חדש ממרוקו שהיה שיכור ונחשד בקטטה בשכונת ואדי סאליב שבחיפה. זו 

עולים מארצות האסלאם, בעיקר  הייתה שכונה מוכת עוני ואבטלה, שרוב תושביה היו

ממרוקו. שמועות על מותו של העולה הסעירו את השכונה, והאירוע היה בבחינת יריית 

הפתיחה למהומות, שזכו בכינוי "מאורעות ואדי סאליב". בכל השכונה פרצו מהומות, חנויות 

ם התפשטו נבזזו, מכוניות הוצתו, שוטרים ואזרחים נפצעו ועשרות אנשים נעצרו. למחרת היו

עשרה ימים לאחר  .המהומות וההפגנות בכל רחבי הארץ, בעיקר בבאר שבע ובמגדל העמק

האירוע מינתה הממשלה ועדה ציבורית בראשות השופט משה עציוני, שמטרתה הייתה 

לבדוק את הסיבות לאירוע. לאחר חודש הוצגו מסקנות הוועדה, שנגעו, בחלקן, לקליטת 

 .ורעות ומשמעותםהשלכות המא .העולים ממרוקו

 תפיסת הרב תרבותיות 19שאלה 

המעבר ממדיניות "כור ההיתוך" למדיניות "רב התרבותיות" כפי שבא לידי ביטוי בתחומים  א.

שונים בחברה הישראלית ובתרבותה מדיניות קליטת העלייה בישראל עברה שינויים 

ך" לגישת "רב מתפיסת "כור ההיתו –משמעותיים במהלך ששת העשורים לקיום המדינה 

הביטוי "כור היתוך" מתייחס למדיניות ממשלת ישראל בשנותיה הראשונות, ."התרבותיות

שלפיה העולים מתפוצות ישראל יתאימו עצמם לכלל האומה הישראלית המתחדשת, 

שסימלה המייצג הוא דמות הצבר. המטרה הייתה התאמת העולים החדשים, מכל הארצות, 

תרבותו, בעיסוקיו ובהופעתו את המהפכה הציונית, שעמדה למודל היהודי החדש המבטא ב

בניגוד גמור לכל מה שסימל את היהודי בגולה. הכוונה הייתה לסלק את חולי הגלות, להניח 

יסודות לחברה יהודית חדשה ובריאה וליצור זהות לאומית אחידה. השיח בתרבות 

הלוחמים והגשמת רעיון  הישראלית הדגיש את מוטיב דמות הצבר. כמו כן הודגשה גבורת



 
 

   

גוריון, הסבירו כי במציאות -קיבוץ הגלויות במדינת ישראל. תומכיה של גישה זו, ובראשם בן

שנותיה הראשונות של המדינה לא הייתה ברירה  טחונית והכלכלית של אותה התקופהיהב

וערכים כור היתוך", שעיקרה יצירת אומה חזקה בעלת זהות אחידה "אלא לנהל מדיניות 

משותפים שתוכל לעמוד במבחן לחוסנה הלאומי של החברה והמדינה. מתנגדיה של גישת 

"כור ההיתוך" מדגישים את ההתנכרות וההתעלמות מתרבויות העולים, בייחוד של העולים 

מארצות האסלאם. לטענתם, מדיניות "כור ההיתוך" הינה כפייה של תרבות חדשה כלפי 

 .ם. כפייה זו יוצרת תחושות ניכור והתנגדות בקרב העוליםעולים שהיו נאמנים לתרבות

לעומת זאת, גישת "רב התרבותיות" שונה בתכלית. במרכזה עומד הרעיון שחברת מהגרים 

בגישה זו הקבוצות השונות שומרות על זהותן, על מנהגיהן,  .בנויה מתרבויות שונות

הלאומית. יש כאן ביטוי לתהליך  אמונותיהן ושפתן, אך יחד עם זאת נותרות מאוחדות בזהותן

מעבר מתרבות שמעמידה במרכזה את האומה הנבנית ואת הערכים הלאומיים המשותפים 

לתרבות שמעמידה במרכזה את הפרט ואת הפלורליזם התרבותי. מתנגדי גישה זו טוענים כי 

כדי היא מפוררת את הלכידות החברתית ומעניקה לגיטימציה לקיומן של תרבויות שונות תוך 

החלשת חוסנה הלאומי של החברה. יש הרואים בגישה הרב תרבותית טעות הפוגעת 

מאריכה את זמן  ,במרקם החברתי והלאומי של המדינה, בתחושת הסולידריות החברתית

 .קליטת העולים ואפילו תורמת ליצירת ניכור בין העולים החדשים לבין האזרחים הוותיקים

,כאשר הפערים העמוקים בחברה  71-בשנות ה הדוגמה הבולטת ביותר לכך התרחשה

הישראלית הולידו מחאה חברתית מאורגנת של צעירים בני עדות המזרח, שטענו כי מדינת 

ישראל מדכאת את תרבותם המזרחית ומפלה אותם לרעה במכוון. מחאה חברתית זו בוטאה 

  ."בידי תנועת "הפנתרים השחורים

 הגורמים למעבר לחברה רב תרבותית

העמדת היחיד וצרכיו במרכז  -יכים כלליים שהתרחשו במדינת ישראל ובעולם המערבי לתה

תחושת החברה המגויסת הנלחמת על עצם קיומה, והאינדיבידואליזם החליף  החליפה את

תופעה המאפשרת לעולה לשמור על  -מגוון אמצעי התקשורת וזמינותם    .את הקולקטיביזם

ההכרה שגם בלי הניסיון להאיץ את תהליך הקליטה,   .קשריו התרבותיים עם ארץ מוצא



 
 

   

הכללית, יעשירו אותה ויראו עצמם כחלק  העולים הצעירים ישתלבו תוך מספר דורות בחברה

  .בלתי נפרד ממנה

 –ובתרבותה בתקשורת  ביטוי הגישה הרב תרבותית בתחומים שונים בחברה הישראלית

"וסטי", ועוד עיתונים שמיועדים לעולים  בישראל פועלים מספר עיתונים בשפה הרוסית, כמו

כך יכולים העולים להמשיך ולשמר את שפתם ואת תרבותם. ישנם אתרי אינטרנט  .מאתיופיה

 .ותכניות שידור מגוונות בכלל השפות 11כאן יזיה המיועדים לעולים ערוץ ומגוונים, ערוצי טלו

ים של קהילות שונות; תכניות עבודות שורשים; ערבי קהילות; ציון מועדים ומנהג -בחינוך 

לימוד המדגישות את התרבויות השונות ואת תולדותיהן נושא הלימוד העכשווי בנוסף, 

ייצוג התרבויות השונות:  -באמנות  .הממסד כבר אינו דורש מהעולים לשנות את שמותיהם

ם תיאטרון "גשר", תערוכות אמנות אתיופיות, תיאטרון בשפה המרוקאית. בה בעת התרחש ג

מהאדרת דמות הצבר והתמקדות בעצמאות היהודית המתחדשת  -שינוי בתכנים האמנותיים 

 .לעיסוק בפרט ובעולמו תוך ביקורת על מוסדות השלטון ועל החברה הישראלית

 

 ששת הימים מלחמת 20שאלה 

 שרשרת האירועים שהובילה למלחמה

 כוחותיה את לתגבר מצרים החלה 1967 במאי 15-ב. סיני האי בחצי מצריים כוחות תגבור. 1

 ישראל כי שטענו, וסוריה בפניה מצרים ישראל לאתגר שהציבו נענתה בכך. סיני האי בחצי

 .הערבי הרחוב את ששלהבה, גדולה בתעמולה לווה הכוחות ריכוז .סוריה את לתקוף עומדת

 

 האו"ם כוחות לפינוי דרישה. 2

 ברצועת שהוצבו האו"ם של החיץ כוחות את לפנות האו"ם ממזכיר דרש נאצר



 
 

   

 מלחמה לכוננות ובכניסה מלא מילואים בגיוס ישראל הגיבה זה למהלך. 1957 בשנת עזה

 .נודע הלא בפני החרדה את מאוד המתנה שהחריפה של אווירה בישראל

 

 טיראן מיצרי סגירת. 3

 .דרום מכיוון ישראל למדינת ימי כניסה שער המהווים טיראן מצרי את סגר נאצר

 בסיום שהוגדר כפי מלחמה לפתיחת עילה בכך ראתה ישראל(. אילת נמל)

 בתמורה מסיני ישראלית נסיגה דרשו האמריקאים. ארה"ב ידי על סיני מלחמת

 פעולה היא סגירתם כי הגדירו ואף במצרים חופשי מעבר שמירת על להבטחה

 .תקיפה המצדיקה מלחמתית

 

 מצרית התגרות. 4

 על להגיב הספיק לא צה"ל. בדימונה הגרעיני הכור מעל חלפו מצרים מטוסים

 אימים הילך מלחמה של במצב הכור את יתקפו שהמצרים האפשרות. זו התגרות

 .צה"ל מנהיגי של ראשיהם מעל

 ההישגים הצבאיים:ב.

 . כיבושי שטחים נרחבים.1

 . הסרת האיום על מדינת ישראל.2

 התרחקו משמעותית.. קווי האויב 3



 
 

   

 . צה"ל ניצח בזמן קצר שני צבאות גדולים ומחומשים.4

כל אלו יצרו תחושת ניצחון מאוד משמעותית בקרב החברה הישראלית. צה"ל נתפס כצבא 

מאוד חזק ועוצמתי שהציבור יכול לסמוך עליו. מפקדי הצבא היו לגיבורי העם. שירים נכתבו 

למקומות שעד למלחמה לא היה ניתן להגיע אליהם,  בעקבות הניצחון וישראלים רבים נסעו

 כמו הכותל המערבי בירושלים. 

 קושי אחד בעקבות המלחמה 

ה הפלשתינאית. לאחר המלחמה הפלשתינאים החריפו עמדותיהם והגבירו יהחרפת הבעי

 את הדרישה למדינה ריבונית. מדינות ערב צידדו בדרישה זו והטרור החל להרים את ראשו.

 

 מלחמת יום הכיפורים 21שאלה 

 המניעים של מצרים וסוריה לתקוף את ישראל א.

סורית; רצון להשבת שטחים: רצונן של סוריה ושל מצריים להשיב לעצמן -. נקמה מצרית1

את השטחים שאבדו להן במלחמות הקודמות ולשקם את כבודן שנפגע במהלך מלחמת 

  .ההשפלה שחוו במלחמהשתי המדינות ביקשו לנקום בישראל על  .ששת הימים

ניסיון לשבור את הקיפאון המדיני: אנואר סאדאת, נשיא מצריים, ראה בפתיחת המלחמה  .2

מהלך בדרך למו"מ מדיני לנסיגת ישראל מסיני. בשנים שלפני המלחמה נעשו מספר ניסיונות 

עלת בתיווך אמריקאי למו"מ מדיני, בעיקר בין מצריים לישראל, בדבר נסיגתה של ישראל מת

אולם הניסיונות לא עלו יפה. כך למשל, התנגדה גולדה מאיר, ראשת ממשלת ישראל,  ,סואץ

  .לכל נסיגה מקו התעלה וסירבה לנהל מו"מ עם ממשלת מצריים

ת, מדינית . המלחמה הקרה: חשוב לציין כי ברה"מ תמכה במצריים ובסוריה מבחינה צבאי3

תחושת הביטחון של מדינות ערב ביציאתן רוץ החימוש באזור ולוכלכלית, ובכך תרמה למ

למלחמה. ברה"מ שיקמה את צבאות ערב, שנפגעו במלחמת ששת הימים, וסיפקה מטריה 



 
 

   

מדינית, כלכלית וצבאית שעודדה את מדינות ערב לפעול כנגד ישראל. מנגד סייעה ארה"ב 

 .להתחמשות הישראלית

 חון הצבאימדוע חווה הציבור הישראלי הרגשת כישלון למרות הניצב. 

מספר ההרוגים היה גדול מאוד והחברה הישראלית  – תחושות קשות של אבל ושכול

התאבלה על בניה שנפלו. הטיפול בנושא השבויים והנעדרים הביא לתחושת חוסר אונים 

נושאים כאובים אלו הפכו למרכזיים בציבור הישראלי. הוקם מרכז מיוחד  .בחברה הישראלית

 ., ונעשו מאמצים רבים בשנים הבאות להתחקות אחר הנעדריםלאיתור שבויים ונעדרים

; הופעת ובדרג הפוליטי; פיתוח ביקורת ציבוריתהתערערות האמון באנשי ציבור, בצבא 

מקימי תנועות המחאה וחבריהן היו קצינים וחיילים שחזרו מן המלחמה.  – תנועות מחאה

ודפשט" שבצפון התעלה, המעוז המוכר ביותר שבהם היה סרן מוטי אשכנזי, מפקד מעוז "ב

היחיד שלא נפל בידי המצרים. תנועות המחאה קיימו הפגנות וקראו להתפטרות הממשלה 

בלחץ המחאה החברתית הוקמה ועדת חקירה  .כולה בכלל ולהתפטרותו של הביטחון בפרט

ממלכתית (ועדת אגרנט לבירור המחדלים שהביאו לפרוץ המלחמה. מסקנותיה היו נגד הדרג 

 11הוועדה שמעה  .באי. וכתוצאה מכך הרמטכ"ל וכמה קצינים בכירים נאלצו להתפטרהצ

פרסמה הוועדה דו"ח 1975אנשי צבא נוספים. באחד באפריל  988-עדים, וקיבלה עדויות מ

ביניים שהצביע על הסיבות לחוסר ההיערכות של צה"ל לאפשרות ההתקפה: ה"קונספציה" 

לא עליונות אווירית מספקת לשיתוק חיל האוויר שרווחה בצה"ל שמצריים לא תתקוף ל

הישראלי ולהפצצה בעומק מדינת ישראל, וכן שסוריה לא תתקוף ללא מצריים. איתותים 

ידי המודיעין הישראלי לפני המלחמה אמורים היו לעורר חשד, -שנקלטו ממצריים ומסוריה על

לא זוהו כהכנות למלחמה,  אך בגלל אותה "קונספציה" לא הוערכו כראוי. תמרוני צבא מצרים

ולכן אגף המודיעין לא נתן לצה"ל אזהרה מספקת. כתוצאה מכך לא נקט צה"ל באמצעים 

  י.מתאימים, כגון גיוס כללי בזמן שייך גם לתחום הפוליט

 

 


