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 ונוחי קירצמןנר -רבישי                                                                                

 

 פרק ראשון

 השלטון הרומי ושלטון הורדוס-מקור .1

 

 בין השלטון הרומי העקיף לישירהבדל  .א

 

ניהל את ענייני הפנים של המדינה )אוטונומיה פנימית( אך נדרש לקבל  שלטון רומי עקיף

פי המדיניות שנכפתה עליו בנושאי מדיניות חוץ -את אישורה של רומא ולהתנהל על

 וביטחון.

צבא קטן(, בנוסף  -השליט מגיע עם צבא גדול )בניגוד למלך חסות -שלטון רומי ישיר

-ליו. סמכותו הייתה מוחלטת בכל התחומים למנגנונים בירוקרטים ומנהליים שנלוו א

 כלכלה, דת וביטחון -משפט, גביית מיסים

 

 כיצד גביית המיסים של המלך הישיר שירתה את רומא?

הנציבים הרומים  ת מיסים.יאחד האינטרסים החשובים ביותר של רומא היה גבי

 הקפידו לגבותם והיה להם כוח אכיפה צבאי שיכל למנוע קשיים בגביית המיסים.

 קטע מקור  .ב

 כיצד יוסף בן מתתיהו מסביר את  מעשיו המנוגדים של הורדוס

מתתיהו טוען כי הורדוס היטיב עם אלו שידעו להעריך אותו ואת  -אוהב כבוד ושררה -

ין מצויבקטע  .יחס נדיב ואף להטבותזכו ו . אותם אנשים שהקפידו בכבודפועלו

 שהורדוס היה עושה חסדים גדול

אם מישהו מאנשיו, ממשפחתו או מנתינו לא הקפיד בכובדו -רצון להיות נערץ  -

 שלטוןהאלים שלו קיבל ביטוי מוחשי והורדוס התנקם בהם. היצר , ובהאדרת שמו 

 .קשה בענישה ביטוי בקטעבא לידי , מתנגדיו של אכזרי בדיכוי שהצטיין, הורדוס

 

 

 



 
 

   

 ונאיתמממלכה החשה .2

 

 שני שינויים בממלכה החשמונאית .א

 

 הכבושים בשטחים. שטחים וכבשו הממלכה את הרחיבו החשמונאים -דמוגרפי גידול

 במדינה יהודי רוב על לשמור הייתה החשמונאיםמטרת . נוכרית אוכלוסייה ישבה

, ראשית: מרכזיות פעילויות בשתי נקטו הם והכיבוש הלחימה במסגרת ולכן היהודית

, (השומרונים מקדשי הרס למשל) מקדשיהם את והרסו אחרים עמים גרשו החשמונאים

, כלומר. גיור של מדיניות החלה חשמונאי מנהיג הורקנוס יוחנן מתקופת החל, שנית

 לדוגמה) היהודי לעם הצטרפו היהדות מצוות את עצמם על לקבל שהסכימו נוכרים עמים

 שהתנגד השמרני הצד בין היהודית בחברה וויכוח התנהל זו במסגרת. (האדומים

 את חיובי באופן שראתה האוניברסאלית הגישה תומכי ולבין נוכרים לגיור בתקיפות

 שהיו פעולות כללה הגיור מדיניות כי לציין חשוב. היהודי העם והרחבת הגיור מדיניות

. כפייה של מדיניות הייתה לכך ובמקביל (האדומים גיור לדוגמה)תורה דין פי על אסורות

 .גורשו היהדות מצוות את ולקבל להתגייר הסכימו שלא עמים, כלומר

 במסגרת הממלכה שטח את להרחיב שאפו החשמונאים -טריטוריאלית התרחבות

 :הממלכה להרחבתדוגמאות  מספר. כיבושים מסעות

 ועד אל מבית, ישראל ארץ מרכז את כללה החשמונאית השליטה המכבי יהודה בימי

 עקרון באזור ליהודה מחוץ שטחים שכבש הראשוןהיה , יהודה של אחיו, יונתן. אל בית

 שמעון שליטת שבימי. המזרחי הירדן בעבר מועטים שטחים וכן יהודה צפון עד ולוד

 בארץ נמל עיר היותה בשל מאד חשובה עיר. החשמונאית למדינה יפו העיר נוספה

 החקרא ממצודת הסלווקי הצבא את לגרש לגרש שמעון הצליח,לזה מעבר. ישראל

 טיהור ואת ההלניזם סילוק את שסימל חשוב הישג זהו. צור בבית ומהמצודה, בירושלים

 הירדן בעבר אזורים מספר נכבשו הורקנוס יוחנן של שלטונו בימי. מטומאה ירושלים

 החשמונאי המנהיג. שאן ובית אדום ואזור שכם העיר, השומרון נכבש ובנוסף המזרחי

 חשמונאי ממשפחת ביותר הגדול הכובש. בלבד הגלילאזור  נכבש אריסטובולוס יהודה

 כנגד, היהודית המדינה לגבולות מעבר כיבושים למסעות שיצא ינאי אלכסנדר היה

 של מלחמותיו. המרכזיות המסחר נקודות ועל דרכים צמתי על ששלטו סמוכות מדינות

 ישראל לארץ ערב ממדבריות לאומי-הבין המסחר בדרכי השלטון על בעיקר עסקו ינאי

 ,י"בא ההלניסטיות החוף ערי כל ואת המזרחי הירדן בעבר הלניסטיות ערים כבש הוא.

 מהמדינה לחלק כולו ישראל ארץ של המערבי החלק הפך כך. ואשקלון מעכו מלבד

 . החשמונאית

 מניעי החשמונאים לאמץ את ההלניזם .ב

 

 הנוכרית האוכלוסייה עםוכלכליים  חברתיים, אישיים קשרים קיימו החשמונאים המנהיגים

 יוחנן הם לכך דוגמאות. ההלניסטית התרבות מדפוסי חלק לעצמם אמצו ואף ביהודה

 טבעו חשמונאים מנהיגים, כן כמו. יווני שם לשמם שהוסיפו ינאי ואלכסנדר הורקנוס

 לומר ניתן. נרחבות סמכויות בעל" מלך" לתפקיד עצמם את מינו ואף שמם עם מטבעות



 
 

   

 אולם, יהודית כמדינה יהודה מדינת על לשמור אחד מצד שאפו החשמונאים המנהיגים כי

 .נקטו בה המדיניות על גם השפיעה כולו האזור על ההלניסטית ההשפעה

 

 בין ייאוש לבנייה –המרד הגדול  .3

 ההלניסטית האוכלוסייה -לנוכרים בארץ ישראל היהודים התושבים ביןמתח  .א

 הביא זה קרע. מכוונת מדיניות מתוקף הרומאי השלטון ידי-על הועדפה

 היהודים של קשות ולטענות (קיסריה כמו) המעורבות בערים קשות להתנגשויות

 את שעוינים בלבד ההלניסטיים כנציגי סורים היו שרובם הרומאים החיילים כנגד

 .היהודים

 כאמצעי הרומאים הנציבים מידי הגדול הכוהן משרת" קניית" תופעת -תסיסה משיחית -

 לתפקיד פעולה משתפי ולמינוי המשרה לביזוי גרםהדבר . הרומאים קופת להעשרת

 בקרב זו בתקופה מקובלות שהיו המשיחיות התקוות התגברו זו דתית פגיעה לצד. זה

 האימפריה כנגד במאבק הצפויה אלוהית בעזרה שהאמינו הסיקריים,כמו  , היהודים

 .הרומאית

 השכבות מצד במיוחד – המרד פרוץ את זרזו וגדלים ההולכים-הכלכלים הפערים -

אוכלוסיות אלו לא נהנו מהשפע ההלניסטי ומצבן הכלכלי נשאר . באוכלוסייההנמוכות 

 בין והולך גדל ניכור בשל בו ותמיכה למרד התגייסותבקרבן  לראות היה ניתןבעינו. 

 .החלשות לשכבות החזקות השכבות

-  

 היה ז"ריב. הזכאי בן יוחנן רבן תקופת – המקדש ללא היהודים החיים עיצוב .ב

 של ומורם, הבית וחורבן המרד בדור שבירושלים הפרושים בחכמי מהבולטים

 בעורמה מהעיר התחמק אף והוא, שלילי היה למרד יחסו. רבים חכמים תלמידי

 היהודים כי הייתה ז"ריב של היסוד הנחת.הנצורה בעיר הקנאים שלטון בעת

 .המקדש-בית חורבן לאחר אותם שפקד הקשה המשבר על להתגבר יוכלו

-הרוחני מרכזו בלי גם ולהתקיים להמשיך יוכל ישראל עם כי האמין ז"ריבה

 ולהנהגה במקדש האל לעבודת תחליף למצוא ניתן וכי, (המקדש-בית) פולחני

 והתמקד" הלל בית" את בדרכו יצג ז"ריב. עליו שהתבססה דתית-הלאומית

 הקשה הדתי המצב את ששיקם הראשון היה שבו וההלכה התורה בתחום

 היהדות של החדש מרכזה את ביבנה הקים ז"ריב. ישראל-בארץ ששרר ביותר

 .הלכתית ולפעילות תורה ללימודי למרכז המקום את והפך ישראל-בארץ

 אשר, ביבנה הדין בית ואת המדרש בית את ז"ריב הקים מתלמידיו כמה בעזרת

 סבל אך", נשיא" לתואר ז"ריב מונה בימיו .השפעתם תחום הורחב בהדרגה

 שיתוף לאי וזכה במרד השתתפותו אי את שגינו יהודים מצד רבות מהתנגדויות

 התקין למסלול היהודיים החיים בהחזרת התמקד ז"ריב. הרומאים מצד פעולה

 .המקדש-בית היעדר למרות

 המקדש חורבן לאחר היהודים חיי את לבסס כדי ז"ריב שביצע הפעולות

 תקיעה, למשל המקדש-בית זכר את לשמר שנועדו תקנות – 'המקדש לזכר' תקנות -

 .הכוהנים וברכת לולב נטילת,השנה-בראש בשופר



 
 

   

 בית. תורה ולימדו למדו שבו רוחני למרכז הפכה יבנה – ביבנה המדרש בית הקמת -

-בארץ שונים ביישובים שנפתחו נוספים קטנים מדרש בתי על פיקח ביבנה המדרש

 .ישראל

 הוותיק" הסנהדרין" מוסד את החליף זה מוסד – ביבנה" הגדול הדין בית" הקמת -

 .ודיינים חכמים הסמכת ועל המקומיים  הדין בתי על ופיקח

 

 

 לאומיות וציונות -פרק שני

 העלייה אנשי צריכים היו שעימם הקשיים – על פי כותב המאמר רוטשילד הברון של תרומתו. . א22

 האנשים אחד. באירופה ממקורות כלכלית תמיכה ולמצוא לנסות אותם הובילו להתמודד הראשונה

 יהודית משפחה הייתה רוטשילד משפחת. רוטשילד הברון היה" ציון חיבת" תנועת נציגי פנו שאליו

 דה אדמונד הברון. אירופה בירות בכל מצליחה מסחרית בנקאית מערכת ניהל המשפחה. עשירה

 . בצרפת המשפחה סניף את ניהל רוטשילד

 בקטע הבאים באופנים התבטא הברון שלהסיוע 

 הברון היה היהודי שרכש את רוב האדמות שקנו יהודים בארץ ישראל. -רכישת קרקעות

 הצילן ובכךהקיימות  המושבות בביסוס רב כסף סכום השקיע רוטשילד הברון – כספית השקעה

 .כלכלית מהתמוטטות

 הוקמו כך. תעשייתית ועבודה חקלאית עבודה במושבות שילב הברון – תעשייה מפעלי הקמת

 הוקם פינה-ובראש, בשמים לייצור מפעל הוקם המעלה-ביסוד. לציון-ובראשון יעקב-בזכרון היקבים

 .משי לייצור מפעל

היישוב  -מקור קטע.מים לשאיבת משאבות ובבניית דרכים בסלילת השקיע הברון – תשתיות בניית

  היהודי בחדרה ניצל בעקבות ניקוז הביצות ונטיעת איקליפטוסים.

 כשלון שיטת הפקידות-עמדה המנוגדת לדעת כותב הקטע

 מושבה לכל שלח הברון. אפוטרופוס למעין אותו הפכה במושבות רוטשילד הברון של תמיכתו

 הייתה שמטרתם, אחרים ויועצים חשבון-רואי, מהנדסים, רופאים, מורים, גננים היו אלה. פקידים

 של מרחוק ושליטה נכון ניהול, סדר יצירת הייתה שמטרתה, הפקידות שיטת .במושבות החיים ארגון

 מטעמים לארץ שבאו היהודים התושבים. רבות למחלוקות, למעשה ,הביאה, במושבות הברון

. הפקידות מערכת של שכירים ולפועלים לאיכרים הפכו האדמה את להחיות רצון ומתוך לאומיים

 ואת הצרפתית התרבות ברוח החינוך את הפקידים עודדו, ובהנחייתו הברון של ביוזמתו, לכך מעבר



 
 

   

 הביעו מסוימים במקרים. ולרצונם המתיישבים לדעת קשר ללא, מאירופה הביאו שאותה החיים שגרת

 .אירופאי מזרח היה שמוצאם העובדה בשל היהודים במתיישבים זלזול הפקידים

 החייאת השפה העבריתב.

 והתיישב 9229 בשנת ישראל-לארץ עלה יהודה בן אליעזר – יהודה בן אליעזר של פעילותו

 זו מטרה לצורך". חיה" שפה, יומית-יום לשפה העברית השפה את להפוך הייתה שאיפתו. בירושלים

 :הבאות בדרכים יהודה בן פעל

 .קטר והמילה עגבנייה המילה כמו, חדשות מילים המצאת -

 עם יחד ך"מהתנ עבריות מילים רוכזו זה במילון". והחדשה הישנה העברית הלשון מילון" חיבור-

 .שהמציא חדשות מילים

 ".הצבי" עיתון כמו, השפה הפצת לשם עיתונים הוצאת -

 .לעברית האקדמיה התפתחה שממנו", הלשון ועד"-ו עברי לדיבור" ברורה שפה" אגודת ייסוד-

 .ילין דוד עם יחד הארץ לילדי ראשונה מקראה חיבור -

לליכוד העם היהודי בארץ  הביאה העברית השפה החדרת למען יהודה בן של העיקשת פעילותו

 הספר בית הוקם זו ברוח. אם כשפת בה להשתמש החלו ילדים מאותישראל תחת השפה העברית. 

 גן זו במושבה הוקם. העברית בשפה המקצועות כל את לימדו שבו, לציון-בראשון הראשון העברי

 תמכו עבריים מורים. במושבות נוספים עבריים ספר בתי הוקמו בהמשך. הראשון העברי הילדים

 המורים. הספר ובבתי הילדים בגני העברית השפה החייאת למען ונאבק יהודה בן אליעזר של בדרכו

-על שנכתבה "החשמונאים" ההצגה למשל, בעברית הצגת העלאת באמצעות העברית את השרישו

 .יהודה בן אליעזר ידי

 .מקור השפעת הלאומיות, הצהרת בלפור.22

 הלאומיות תופעת בעקבות שנוצרו אירופה של המדינית במפה שינויים

 הכוונה הלאומיות רעיון צמיחת בעקבות 2922 בשנת למפה 2221 בשנת אירופה מפת בין השוואה-

 לעצמאות. אלו עמים של מאבקם בשל התפרקו רבים עמים על ששלטו לאומיות רב שאימפריות.  לכך

 .התורכים מעול לדוגמא היוונים השתחררו

 באיטליה מאוחדות לדוגמא ממלכות ונוצרו,  שונות אוחדו לנסיכויות מפוצלים שהיו שונים עמים -

 ובגרמניה.

 חדשים זהות מוקדי ויצירת ההשתייכות מסגרות חיזוק -האירופאית החברה על הלאומיות השפעת

 בדיוק ולמדינה לעם השתייכות: חלופיות מסגרות נוצרו ובמקומה, פחת הכנסייה מעמד. אדם לבני

 התנועות ותרבותיות פוליטיות, חברתיות מסגרות של התגבשותן, ההשכלה תנועת שהטיפה כפי



 
 

   

 אותו לבני עצמאית מדינית מסגרת ליצירת ונאבקו הלאומיות סימני את וחיזקו שטיפחו הלאומיות

ששיקף את האינטרסים של כלל הגרמנים ולא רק של  גרמני הכלל לדוגמא הוקם הפרלמנט. לאום

 האצולה במדינה.

 הצהרת בלפורב.

בן גוריון נפעם מעצם ההכרה של בריטניה בזכות הטבעית של . הפלא הגדול קם והיה -דוד בן גוריון

ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה ייסוד בית לאומי לעם היהודים למדינה ריבונית בארץ ישראל. 

 היהודי בארץ ישראל ותעשה את מיטב מאמציה להקל הגשמת מטרה זו.

כוונת הוועד הערבי היא  .יתמדיניות הכרזת בלפור היא מוות לאומה הערב -הערביהוועד הפועל 

בהצהרה נכתב על העדות הלא  שהצהרת בלפור לא רואה בערביי ישראל לאום אלה עדה בלבד.

 יהודיות.

 התנועות הלאומיות והתנועה הציונית.22

 גורם משותףא.

 שליטים יד על שנשלטו פיאודליות מדינות אירופה מדינות היו 22-וה 21-ה במאות – ההשכלה תנועת

) ואצולה כמורה( זכויות בעלי גבוהים מעמדות ביניהם, קבועים מעמדות היו מדינה בכל. אבסולוטיים

 ובורגנות ,איכרים נמוכים ומעמדות, המדינה אדמות ואת הכסף את, הרכוש רוב את בידיהם שהחזיקו

 ברובה הייתה אלו במדינות החברה. ממון וללא השכלה ללא המקרים ברוב, רב בעוני שחיו זעירה,

 מדרגת ההיררכי ולשלטון נוקשים לחוקים הכפופים רוחניים חיים הנהיגה הכנסייה. נוצרית חברה

 של קטנה קבוצה החלה זו תקופה במהלך. הכנסייתי ההיררכי בסולם אחרות לדרגות ועד האפיפיור

 לראות לוואפי, הנוכחי החברתי בסדר ביקורת להטיח אירופאים ומשכילים מדענים, סופרים, דעות הוגי

 לעולם הביאו התנועה חברי. ההשכלה תנועת נקראה זו קבוצה .ולתבונה לטבע המנוגד עיוות זה במצב

 :דוגמאות מספר להלן. המדוברת בתקופה מקובלים היו שלא חדשים רעיונות

 השליטים לחוקי או הכנסייה לחוקי עיוור ציות במקום – עצמאית וחשיבה תבונה פי-על שיפוט-

 וקשיחה קבועה מעמדית חלוקה במקום – חורין ובני שווים נולדו האדם בני כל -

 ולא האזרחים בהסכמת מתקיים הוא אם רק וחוקי לגיטימי להיות יכול שלטון – חדש עיקרון יצירת-

 .המלך שטען כפי, אל מידי

 ההשכלה תנועת ברוח. החדשים הרעיונות את אימצו אירופה במדינות שצמחו הלאומיות התנועות

 ברוח. זרים מכובשים לשחרור ולהוביל חדשים משטרים, חדשות מדינות ליצור הלאומיות תומכי ביקשו

. המהפכנים בין מקשר יסוד הלאומיות היוותה, הדת לחוקי עיוור ולציות הנצרות לחסות המתנגדת ,זאת

 התנועות את איחדו המולדת לשחרור ושאיפה משותפת תרבות, משותפת מסורת, משותפת שפה

: הן זו ברוח שהונהגו למהפכות דוגמאות. ההשכלה תנועת רעיונות ברוח למהפכות והביאו לאומיותה

 .הצרפתית והמהפכה האמריקאית המהפכה



 
 

   

 ממשלתית אנטישמיות - אירופה במזרח האנטישמיות התגברות גורם ייחודי לצמיחת הציונות

. השלטון ממדיניות חלק הייתה ברוסיה האנטישמיות, ובמרכזה אירופה במערב האנטישמיות לעומת

 התחוללו 2222 בשנת. דם ועלילות פוגרומים באמצעות, דתיות מסיבות בעיקר, ביהודים פגע השלטון

 רוסיה במערב פרעות התחוללו 2924בשנת". בנגב סופות" שנקראו, היהודים כנגד ברוסיה פרעות

 מפגיעת כתוצאה יהודים עשרות נהרגו הללו הפוגרומים בשני .קישינייב פוגרום – קישינייב בעיר

. בחקיקה גם התבטאה ברוסיה יהודית-האנטי המדיניות .השלטונות ידי-על שהוסת, המקומי ההמון

 24-כ בתוקף נשארו אשר, ליהודים הנוגעות "זמניות תקנות" הרוסי הפנים שר פירסם2222 במאי

 ובעלי הוגבל לאוניברסיטאות שהתקבל היהודים מספר: החינוך לתחום גם התפשטה החקיקה. שנים

 החקיקה את הסביר השלטון. במקצועותיהם לעסוק כדי מיוחדים לאישורים נזקקו חופשיים מקצועות

 יהודים מיליוני נאלצו האנטישמיים מהגילויים כתוצאה ".היהודי הניצול מפני התושבים על הגנה"-כ

 אשר, אחרים. אמריקה ולדרום לקנדה, הברית-לארצות ,לאנגליה היגרו רובם. מרוסיה בעיקר להגר

 או אירופה במדינות מקום עוד ליהודים אין כי להאמין נטו, האמנסיפציה קבלת של ההשלכות את ראו

 לעצמם ולהקים משלהם לטריטוריה להגר צריכים שהיהודים האמינו הם. בעולם אחרת מדינה בכל

 .ריבונית-לאומית מדינה

, כלל-בדרך, היו הלאומיות התנועות מנהיגי -הלאומיות התנועות של המנהיגים המאפיינים של. ב.

 אשר, כריזמטים מנהיגים היו הם. המסורתי מהעולם נבע לא סמכותם שמקור,מודרניים משכילים

 תוך, עולמם להשקפת בהתאם המציאות לשינוי תכניות וגיבשו המציאות את לשנות בכוחם האמינו

 כתוצאה שהתחזק וכלכלי חברתי מעמד, הבורגנות על בעיקר נשענו הלאומי במאבקם. ההמונים גיוס

 .התעשייתית המהפכה בתקופת באירופה שהתרחשו מהשינויים

משפטן. הרצל  ,מאוד אדם משכילהיה  כמו מרבית המנהיגים הלאומיים הרצל -הרצל כמנהיג לאומי 

ואף לרתום אותם למאבק גייס המונים לתנועה הציונית באמצעותה הצליח ל בכריזמה יוצאת דופןניחן 

 .הרצל נשען, כמו שאר המנהיגים הלאומיים,על שכבת הבורגנות שנוצרה באירופההלאומי היהודי.

 מטרות התנועות הלאומיות, גורמים מסייעים ומעכבים.23

 ת המאבק של התנועה הלאומית הגרמניתומטרא.

 וחוקה גרמני מלך בראשות אחת, ממלכה מדינה לכדי הגרמניות המדינות , הנסיכויות איחוד -

 גרמנית.

 .ייחודית לאומית זהות על שתתבסס לאום מדינת יצירת-

 למשטר קץ לשים במטרה באירופה הרחבה הלאומית ההתעוררות העמים, תקופת אביב בתקופת-

 התושבים בקרב, הלאומית התודעה, הלאומיות רגש את לחזק בגרמניה לאומיות אגודות החלו הישן,

 את ולאחד, וצרפת הונגריה-אוסטרו ובראשן, הזרות המעצמות של מהשפעתן להשתחרר במטרה

  .אחת למדינה הנסיכויות איחוד – המרכזית המטרה סביב התושבים



 
 

   

 כיצד עיכבו המעצמות את איחוד גרמניה

 מעמדן את להחליש הייתה עלולה וזו מאחר, גרמניה של מאיחודה מאוד חששו וצרפת אוסטריה

 ממשית לפגיעה להביא שעלול, המאוחדת המדינה שתערוך כיבושים ממסע חששו הן. כמעצמות

פרוסיה  .שלטה שעליהם העמים בקרב למרידות יביא שהאיחוד חששה אוסטריה. בריבונותן

ואוסטריה נלחמו זו בזו. האוסטרים התאחדו עם ההונגרים ונוצרה אימפריה רב לאומית מתחרה 

 לגרמניה, אוסטרו הונגריה.

 ק של התנועה הציוניתמטרות המאבב.

 אלף 122-כ בארץ חיו אוכלוסייה מבחינת. ישראל-בארץ מנית'העות האימפריה שלטה 2222 בשנת

 רוב. דורות מספר במשך בארץ שחיו יהודים כלומר", הישן היישוב" שכונו, יהודים אלף 24-וכ ערבים

 יהודים חיו, אלה ריכוזים מלבד. וטבריה צפת, חברון, ירושלים: הקודש ערי בארבע התרכזו היהודים

 מאנשי משמעותי חלק. ובשכם בעכו, בפקיעין, בחיפה ,ביפו למשל, הארץ ברחבי קטנות בקהילות

", החלוקה כספי"-מ הקהילה רוב התפרנסה הקודש בערי. ובתפילה תורה בלימוד עסקו היישוב

 .מצווה כקיום הנתינה את וראו בגולה שחיו יהודים תורמים ידי-על לארץ שנשלחו כספים

  29-ה המאה של השנייה במחציתהמטרות של התנועה הציונית 

 היציאה ,העיר לחומות מחוץ שכונות להיבנות החלו יהודים נדבנים כספי באמצעות – התיישבות -

 במקביל להתיישבות חקלאית ועירונית חדשה, תל אביב. .מהחומות

 על חקלאיים יישובים הקימו, החלוקה כספי על להסתמך רצו שלא, הישן היישוב צעירי – כלכלה -

 .תקווה-פתח הקמת של התהליך כמו, שרכשו אדמות

המטרה הייתה ליצור תודעה לאומית  .חדשים ספר בתי הוקמו התורמים כספי בעזרת – חינוך -

 יהודית באמצעות החייאת השפה העברית.

 ישראל-לארץ היהודית העלייה כלפי מני'העות השלטון עוינות

-בארץ היהודית מההתיישבות וחשש האימפריה ברחבי לאומית מתסיסה סבל מני'העות השלטון

 לכן. לאומית תסיסה של מוקד עוד עבורו ושתיצור לאומיים ממניעים מונעת שהיא חשד שלב ישראל

 הגביל השלטון: ישראל-בארץ חוקית הבלתי היהודית ההתיישבות את להגביל מני'העות השלטון ניסה

 . הקרקעות רכישת את וכן בארץ העולים של שהייתם את

. 

 

 



 
 

   

 המאבק על הקמת מדינת ישראל -פרק שלישי

 . א. המאפיינים של מלחמת העצמאות שבאים לידי ביטוי בקטע הם:24

  מלחמת העצמאות ייחודית בכך שהייתה מלחמה על עצם הקמתה וקיומה של מדינה

במלחמה היו מכריעים האם תוקם בארץ ההצלחה או הכישלון  -יהודית בארץ ישראל 

 -מדינה יהודית, כפי שאישר האו"ם, או האם התוכנית הזו כלל לא תצא אל הפועל 

הראיתם לעולם איך נלחם עם עתיק... זה ניכר בקטע בציטוט הבא: " "להיות או לחדול".

" כלומר זוהי לא מלחמה המתרחשת הרחק אלא ממש על הבית על ביתו ועל נחלתו

 .הקיומי

 כל תושבי הארץ היו שותפים ומושפעים, באופן זה או  -היעדר הבחנה בין חזית ועורף

האוכלוסייה היהודית והערבית חיו בקרבה פיזית, עובדה  אחר, ממציאות המלחמה.

שיצרה מצב בו היה על כל יישוב להילחם על קיומו. מלחמתם של האזרחים להגן על 

מתקפות הערבים הייתה חשובה ומכריעה היישובים בהם חיו ולהחזיק מעמד לנוכח 

במלחמה זו, בעיקר בשל העובדה כי יישובי הגבולות קבעו למעשה את גבולות המדינה 

מאחורי החומה זה ניכר בקטע בציטוט הבא הפונה לתושבי ירושלים: " ושמרו עליהם.

. כלומר האזרחים חוו את אותה סכנה כמו הלוחמים החזית. לכן "אורב לכם צלף ערבי

 ."תושבי הבירה כחיילים כתושבים נלחמים את אותה המלחמהם נאמר: "ג

 :מדינת ישראל ניצחה במלחמת העצמאות, אלא שהמחיר ששילמה היה  ניצחון כואב

מהם אזרחים. זו  2122-הרוגים, כ 6222כבד: אחוז מכלל הישוב בארץ נהרג במלחמה : 

גבוה ביותר בתולדות הייתה המלחמה הארוכה ביותר, שגבתה את מספר הקורבנות ה

כשההרעשה ]ההפגזה[ הברברית של האויב זה ניכר בקטע בציטוט הבא: " ישראל.

." כלומר את קצירה האיום ]גרמה לאבדות[ בין הנפשות היקרות לכם מכל קצרה

האזרחים  2122הרבה מאנשי ירושלים העברית נהרגו בהפגזות האויב והם חלק מתוך 

 שנפלו.

 

 



 
 

   

 :2942נות ערב לפלוש למדינת ישראל במאי המניעים של מדי. ב. 24

  הצלחתם של כוחות המגן היהודים ביישום מטרות תכנית ד', בהן כיבוש טבריה, כיתורה

ובעיקר נפילתה של חיפה הערבית , בה היה נמל חשוב ובתי זיקוק לנפט  של יפו

במדינות ערב שהיהודים עלולים לכבוש את מרבית חלקי  מעיראק, הגבירו את החשש

תום המנדט הבריטי. על מנת למנוע סכנה זו,  א"י ויקימו בה מדינה יהודית עוד לפני

 לפלוש לא"י . החליטו מנהיגי עיראק, ירדן, מצרים, סוריה ולבנון

  החליטה הליגה הערבית שהתכנסה בקהיר על פלישת הצבאות  2942באפריל  22-ב

במאי  21-הבריטי ב הסדירים של מדינות ערב לארץ ישראל, מייד עם תום המנדט 

. מדינות ערב הקימו מפקדה כללית לניהול המלחמה נגד ישראל ועבדאללה מלך 2942

לבטל בכוח את החלטת החלוקה של ירדן הוכרז כמפקדה הראשי. מטרתם הייתה: 

 .  האו"ם ומניעת הקמתה של מדינה יהודית

 .בנוסף לכל מדינה היו אינטרסים שונים שרצתה לממש עם הפלישה לא"י  

  הפלישה במאי התבצעה אם כן מתוך אינטרסים שונים ולא מתוך אסטרטגיה משותפת

 של מדינות ערב. 

  הפלסטינאים. -מדינות ערב התעלמו מערביי ארץ ישראל  יש לציין כי 

 

 :ת חוזקה של צבאות ערבונקוד

 במספר החיילים הלוחמים והן בחימוש.  יחסי הכוחות היו לטובת הצבאות הערביים, הן

הערביים הייתה עדיפות ברורה  מאנשי ה'הגנה' היו בעלי נשק אישי ולצבאות %62 -כרק 

 בכלי רכב משוריינים מסוגים שונים, ארטילריה ומטוסים. 

 צבא ובשיטות  כוחות צבא הלגיון אומנו על ידי הבריטים והיו בעלי ידע רחב יותר בארגון

 לחימה. 

 של היישוב היהודי שעברו כוחותיהם גם היו רעננים, בניגוד לכוחות המגן 

 כבר שישה וחצי חודשים של מלחמה ואבדות קשות.

 

 



 
 

   

 :של צבאות ערב לשהנקודת חו

 הצבאות הערביים לא עמד מלאי מספיק של תחמושת וציוד למערכה ממושכת. לרשות 

 .מלחמת בזק של עקרוןהתבססה על של צבאות תכנית הפלישה לכן 

 

 :מטרות המאבק בתחום ההתיישבות. א. 21

 במסגרת המאבק בתחום ההתיישבות הראה  – מאבק בספר הלבן וחוק הקרקעות

היישוב העברי שהוא לא מקבל את הגבלות הספר הלבן, והוא יעבור עליהן ויגדיל ויחזק 

 את ההתיישבות היהודית בארץ. 

  ההתיישבות יועדה לקבוע עובדות בשטח  –סרטוט גבולות המדינה היהודית בעתיד

ולות המדינה היהודית בעתיד. ההתיישבות בנגב למשל גרמה לכך כדי להשפיע על גב

שהנגב נכלל בשטחי המדינה היהודית על פי תכנית החלוקה של ועדת אונסקו"פ. לכן 

היה ניסיון ליצור רצף טריטוריאלי בין היישובים העבריים השונים כדי להעביר את המסר 

 שמדובר בשטח יהודי. 

  ישבות באזורי הספר )רחוק מן המרכז באזורים בלתי ההתי –מטרה ביטחונית של הגנה

מיושבים( גרמה לחיזוק הביטחון כי היא הייתה הגורם שבלם את חדירת הכנופיות 

הערביות לארץ. כאשר הכנופיות הללו נכנסו לארץ הם ניסו לפגוע קודם כל ביישובי 

 הספר שנלחמו בעוז, וכך נמנעה פגיעה באזור מרכז הארץ.

 ם ההתיישבות:פעולה אחת בתחו

בין היהודים לערבים היה ויכוח למי שייך שטח  –היישובים בנגב  11מבצע הקמת 

גריידי קבעה שהנגב יישאר בידי הבריטים והיישוב העברי בא"י לא -הנגב. תכנית מוריסון

יישובים חדשים  22היה מוכן להשלים עם קביעה זו. לכן הוחלט על מבצע של הקמת 

היישובים:  22הוקמו  2946באוקטובר  1-6-. בלילה שבין הבמתכונת של חומה ומגדל

קדמה, גלאון, שובל, תקומה, משמר הנגב, חצרים, בארי, אורים, כפר דרום, נבטים 

ונירים. כל יישוב מנה עשרות אנשים בודדים, והוקמו בו צריפים, מגדל שמירה וגדר. היה 

התוצאות של את כוחו.זה מבצע התיישבות הגדול מסוגו שבו היישוב העברי הראה 

 היישובים בנגב היו: 22הקמת 



 
 

   

המבצע קבע את המפה המדינית של מדינת ישראל העתידית וכתוצאה ממנו החליטה • 

 ועדת אונסקו"פ לכלול את הנגב בשטחי מדינת ישראל. 

היסטוריונים רבים מעריכים כי מבצע התיישבותי זה בנגב שעבר ללא תגובה בריטית, • 

המועצות לתמוך בהקמת מדינה יהודית בדיון באו"ם. המבצע הראה את השפיע על ברית 

עוצמתו של היישוב העברי בארץ והוא הוכיח גם לרוסים שהיהודים מסוגלים להקים 

 מדינה.

, היו יישובי הנגב גורם חשוב בבלימת התקדמות 2942-במלחמת העצמאות שפרצה ב• 

ה בצבא המצרי, ומנעו את כיבוש הצבא המצרי. היישובים שהוקמו במבצע נלחמו בגבור

 הארץ.

 

ההשפעה של ההעפלה על החלטת בריטניה להעביר את שאלת א"י לאו"ם נוגעת ב.  21

 למאבק על דעת הקהל העולם עולמית:

התנועה הציונית הדגישה בתקשורת העולמית את צדקתה, ולעומת זאת את רשעות 

אל. למאמצי ההעפלה, שכל השלטון הבריטי, שמונע מניצולי השואה לעלות לארץ ישר

עיתוני העולם תיעדו, היה תפקיד מרכזי בלחץ האמריקאי על בריטניה לבצע את תוכנית 

אלף, ולאחר מכן בתמיכה בהקמת מדינה יהודית. בתמונות שהובאו מהאניות  222-ה

הודגש כיצד הבריטים, שהם הצד החזק, משתמשים בכוח צבאי באופן בלתי מוסרי כנגד 

ניצולי השואה, דבר שגרם לביקורת של כל העולם על בריטניה. גם הצד החלש של 

בבריטניה עצמה התעוררה אופוזיציה למדיניות הממשל שקראה לשים סוף למדיניות 

 החרפה של בריטניה.

 גורמים נוספים שהשפיעו על החלטת בריטניה: לושהש

 מלחמת בתום י"א על המנדט את קיבלה בריטניה ממשלת – הבינלאומי החוק אילוצי 

 הכוחות יחסי והשתנו חדש מדיני מצב נוצר 2-ה העולם מלחמת סיום עם. 2-ה העולם

 אישור לבקש, הבינלאומי החוק פי על, בריטניה נדרשה זה רקע על. הבינלאומית בזירה

 שיצליח חשב יתכן כי בווין. י"א ולניהול המנדט להמשך הבינלאומית הקהילה מן מחודש

 .יהודית מדינה להקים והתחייבות בלפור הצהרת בו תוזכר שלא משופר מנדט לקבל



 
 

   

 ציונית של -מדיניותה האנטי –ישראל -החרפת המאבק של היישוב היהודי בארץ

ממשלת בריטניה שלא איפשרה את עלייתם של פליטי השואה ויהודים נוספים לארץ, 

הביאה להחרפת המאבק הצבאי בבריטים ולהתגברות ממאמצי ההעפלה. המאבק 

, עם הקמת 2941באי היהודי הופנה כלפי הבריטים במלוא העוצמה החל באוקטובר הצ

'תנועת המרי העברי', שבה השתתפו כל חברי המחתרות: ההגנה, האצ"ל והלח"י. גם 

לאחר פירוק התנועה המשיכו האצ"ל והלח"י במאבק הצבאי בבריטים, ואילו ההגנה 

בק ההעפלה הביא לעליית הלחץ נאבקה בבריטים על ידי ההעפלה החשאית לארץ. מא

הבינלאומי על בריטניה והעמיד אותה באור שלילי בעיני העולם, ואפילו בעיני אזרחי 

בריטניה עצמה. בכדי להילחם בהמשך ההעפלה ולדכא את המאבק הצבאי שניהלו 

אלף חיילים. הנטל  222האצ"ל והלח"י נאלצה בריטניה להגדיל את כוחותיה בארץ למעל 

ריטניה הלך וגדל וכך גם הביקורת הציבורית בבריטניה על מדיניות הכספי על ב

 הממשלה בשאלת א"י והפליטים היהודים.

 לאור הקשיים  – הביקורת הציבורית בבריטניה על המשך השליטה בארץ ישראל

המדיניים והכלכליים שיצר המשך השליטה בארץ ישראל ולאור הזעזוע של דעת הקהל 

השואה, התגברה ביקורת פנימית בבריטניה אשר דרשה את  מהפגיעה במעפילים ניצולי

 החזרת החיילים הבריטים לארצם והפסק השליטה בארץ ישראל.

 

מדינות ערב אמנם הפסידו במלחמת העצמאות אך התבוסה הגדולה ביותר הייתה . א. 26

אלף פלסטינים  122עבור הפלסטינים: הם אבדו את המדינה העצמאית שהובטחה להם וכ

לפליטים בתהליך אותו הפלסטינים מכנים "אל נכבה" או האסון: לפני מלחמת הפכו 

מיליון פלסטינים. במהלך המלחמה גורשו מאות  2.3העצמאות היו בשטח המנדט הבריטי 

אלפי פלסטינים מערים כמו ירושלים, יפו, חיפה, טבריה, בית שאן, לוד רמלה, אשדוד 

 יל.  ואשקלון ומכפרים רבים בהרי ירושלים ובגל

 

 



 
 

   

 שני גורמים להיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים:

  קריאת גורם שקשור לחברה הפלסטינית: חלק מן הפלסטינים עזבו את ביתם בגלל

הועד הערבי העליון של הפלסטינים לנסיגה זמנית עד שיכבשו צבאות ערב את 

זמנית . רבים מן הפלסטינים חשבו שהם עוזבים "יזרקו את היהודים לים"ישראל ו

 ויחזרו לרשת את רכוש היהודים.

  הפחד מפני הכוחות הישראלים גורם נוסף: חלק מן הפלסטינים ברחו מביתם בגלל

שינקמו בהם על מאורעות הדמים. בין הפלסטינים הופצו שמועות על הזוועות 

שיחוללו בהם כוחות צה"ל בין השאר על רקע הקרבות בכפר דיר יאסין )הר נוף של 

 רגו כוחות האצ"ל כמאה פלסטינים.  ימינו( בהם ה

 

הושגו בין מדינת ישראל לבין המדינות הערביות מצרים . ב. בסיום מלחמת העצמאות 26

 הסכמי הפסקת אש בתיווך האו"ם, אך לא הסכמי שלום. ירדן סוריה ולבנון

 הבדלים בין הסכם שביתת נשק להסכם שלום

 דים במצב הקיים כרצוי שביתת נשק היא זמנית ואיננה מבטאת הכרה של הצד

וקבוע, ואילו הסכם שלום הוא קבוע וכולל הכרה הדדית. ברור שמדינות ערב לא 

 הכירו בישראל ותכננו את הסיבוב  הבא בו ישמידו את ישראל.

  שביתת נשק איננה כוללת יחסי נורמליזציה )למשל חילופי שגרירים וחופש תנועה בין

נורמליזציה. ברור כי לאחר מלחמת העצמאות המדינות( ואילו הסכם שלום כולל יחסי 

 לא התקיימו יחסי נורמליזציה בין ישראל לשכנותיה הערביות.

 החשיבות שהייתה להסכמי הפסקת האש עבור ישראל:

  בכל שטח )לפחות באופן זמני( ויתרה על תביעותיה בנגב והכירה  היאבהסכם עם מצרים

הבינלאומי שבין ישראל של תקופת הנגב כשטחה של ישראל. מצרים הכירה בגבול 

 המנדט למצרים בקו שבין רפיח שבדרום רצועת עזה ועד טאבה שמעט דרומית  לאילת.



 
 

   

  מראש הנקרה עד מטולה כפי שנקבע בהסכם מול לבנון נקבע הגבול הצפוני של ישראל

 .בין בריטניה וצרפת בתקופת המנדט

 יה בשליטה ירדנית אך בהסכם עם ירדן אמנם נקבע שהעיר העתיקה בירושלים תה

הירדנים התחייבו כי תהיה גישה חופשית למקומות הקדושים )כמו הכותל ובית הקברות 

בהר הזיתים(, גישה לבית החולים הדסה ולאוניברסיטה העברית שבהר הצופים ותנועה 

 .(בפועל הם הפרו התחייבויות אלו)יש לציין כי חופשית בכביש ירושלים ת"א שליד לטרון 

 הגבול הבינלאומי יהיה וכי  תפנה את אזור משמר הירדןנקבע כי היא סוריה ול בהסכם מ

הגבול בין שתי המדינות. עין גב וסביבתה יהיו אזורים מפורזים שהמינהל בהם יהיה 

 ישראלי, אך ראש ועדת שביתת הנשק יפקח עליו. 

 .עם חתימת הסכם שביתת הנשק עם סוריה הסתיימה רשמית מלחמת העצמאות 

 

 סוגיות נבחרות בתולדות מדינת ישראל -רביעיפרק 

 המאפיינים של עליית ההצלה:. א. 21

בסוג זה של עלייה פעלה הסוכנות היהודית בעיקר כאשר אנשי מחלקת העלייה או "המוסד" 

העריכו כי הקהילה היהודית נמצאת בפני איום קיומי. האיום נבע לרוב מהתחזקות העוינות 

ום נבע מהחשש כי בקרוב תיחסם האפשרות לעליית יהודים כלפי היהודים. לעיתים האי

ארצה. לדוגמא: בעיראק חלה עלייה בעוינות כלפי היהודים )הפגנות, פרעות, מאסרים ומעשי 

 חבלה( והממשלה העיראקית הודיעה על תאריך יעד, שאחריו לא תותר יציאת יהודים.

זמן הקצר ביותר. לשם כך ב"עליית הצלה" שאפו המארגנים להעלות את מירב היהודים ב

 היה צורך בשימוש במטוסים ולכן נדרשה הסכמה של הממשלה המקומית, העוינת לישראל.

בדפוס עלייה זה נעשה ניסיון להעלות את כל הקהילה היהודית במקום. הסכנה הייתה 

שמיעוט שיישאר יהפוך לבן ערובה. לרוב, יהודים שעלו בעליית הצלה הגיעו ארצה ללא 

ותו נאלצו להותיר מאחור. מחלקת העלייה לא התחשבה ביכולת הקליטה של רכושם, א

 המדינה.



 
 

   

 המאפיינים של העלייה המבוקרת:

דפוס עלייה זה אפיין את העלייה מארצות בהן לא היו היהודים נתונים לסכנה קיומית. דפוס 

זה הופעל לאחר ביקורת שהשמיעה האוכלוסייה הוותיקה על עליית ההצלה שממדיה לא 

התאימו לכושר הקליטה של המדינה. במקביל, הידיעות על המצב הקשה של העולים בארץ 

, לא מיהרו 12-הגיעו לצפון אפריקה, ורבים מהם, שלא חשו סכנה קיומית עד סוף שנות ה

 בהמוניהם לעלות. כך גם לגבי היהודים מפולין ומארצות הבלקן.

. מדינת ישראל והסוכנות הקימו גוף "העלייה המבוקרת התאפיינה בתכנון ופיקוח צמודים 

 מתאם "המוסד לתיאום", שקבע את מדיניות העלייה והנחה את השליחים בארצות השונות.

העולים מויינו ונבדקו רפואית. הם הועברו לעיתים למחנות מעבר והכנה בארץ אחרת, למשל 

ול רפואי צרפת, ומשם הועברו ארצה. במקביל הוקמו בארצות צפון אפריקה מוסדות לטיפ

ומוסדות רווחה עבור היהודים שלא עמדו בדרישות המיון לעלייה ארצה. כמו כן, החלו 

להעביר את יהודי הכפרים לקרבת ערים מרכזיות כדי להקל על ארגונם לעלייה. המיון 

ובחירת העולים כונתה "מדיניות הסלקציה" והיא עוררה מחלוקת בישראל ובקרב יהודי 

 התפוצות.

 :12-ים במדיניות קליטת העלייה בשנות ההשיקולב.  21

  :ישנו דגש על שימוש בשפה העברית בלבד כחלק ממדיניות כור בתחום החינוך והתרבות

מערכת החינוך שללה את השימוש בשפות זרות ולימדה את השפה העברית. ההיתוך. 

בנוסף נלמדו יצירות של משוררים ממזרח אירופה שהגיעו לארץ לפני קום המדינה. 

בכרזה הימנית בה  נכתב:  21ניתן לראות זאת בנספח לשאלה  ות העולים עוברתו.שמ

לשון אחת עם אחד, למענך ולמען ילדיך למד עברית, הרשם היום בשיעורי הערב "

". הכרזה פונה לעולים היותר מבוגרים שהתקשו ברכישת שפה חדשה ומפצירה בעברית

משלה כדי לאחד את העם סביב בהם לעשות שימוש בשיעורי העברית אותם יזמה המ

 הלאומיות הישראלית הבנויה על שפה משותפת.

  בתחום ההתיישבות: ישנו דגש על פיזור העולים כך שלא יתרכזו במרכז הארץ אלא

יתיישבו בעיירות פיתוח בספר ובמושבים חקלאיים. באופן זה המדינה תיישם שליטה 



 
 

   

ניתן לראות זאת בנספח מלאה יותר על כלל שטחיה שנכבשו במלחמת העצמאות. 

" ובכרזה הכפר מוצג מן העיר אל הכפרבכרזה השמאלית בה נכתב: " 21לשאלה 

כמקום טוב יותר בו ניתן לנשום אוויר צח. בדמות הצבר אליו חינכה גישת כור ההיתוך יש 

דגש על קשר לאדמה ועיסוק בעבודה חקלאית יצרנית. ניתן לראות את הדמות בכרזה 

ת העולה שעושה תהליך של התקרבות אל האידיאל של הצבר השמאלית כמתארת א

 עובד האדמה וכך הופך לישראלי אמיתי.

 

 תהליך הדה קולוניזציה:. א. 22

 שטחים על ואיטליה צרפת בריטניה כמו מעצמות של השתלטות פירושה קולוניזציה 

 הקמה וכן אוכלוסייה יישוב התיישבות הקמת של בצורה גיאוגרפית מבחינה לים שמעבר

 הגלם חומרי כמו המשאבים ניצול היו – הקולוניאלי הכיבוש מטרות. שלטון מערכות של

  .לאירופה אפריקה בין מעבר בנקודת שליטה של אסטרטגית מטרה וכן, טבע ואוצרות

 של הכיבוש לסיום שהביא תהליך: הכיבוש שלילת משמעותו קולוניזציה הדה תהליך 

 מדינות והקמת הזר שלטון מעול העמים שחרור, ”ילידים“ של שטחים על הלבן האדם

 מנהלים אשר הכבושים העמים בקרב לאומית התעוררות עקב קורים אלה כל. עצמאיות

 .הזר השלטון נגד מאבקים

 השחרור תהליך הכבושות המדינות ברוב – והדרגתי מורכב יש לציין כי היה זה תהליך 

 ניסו המעצמות .אחת במלחמה נגמר ולא ומתמשך ארוך תהליך היה הזר מהשלטון

. המקומיות הלאומיות התנועות עם חוזים חתימת י”ע בקולניות וכוחן מעמדן על לשמור

  .למקומיים מסוימת אוטונומיה ומתן המעצמה שליטת המשך על דיברו החוזים

 השנייה עולם מלחמת לפני עוד התיכון במזרח קודם התבצע קולוניזציה הדה תהליך 

 במזרח, כלומר. השלטון מצורת נבע השוני. המלחמה אחרי התחיל הוא אפריקה ובצפון

 י”ע שנשלטו העמים .כיבוש של שלטון היה אפריקה ובצפון מנדט של שלטון היה התיכון

. צרפת י”ע שנשלטו לעמים ביחסית יותר וקל מהיר קולוניזציה דה תהליך עברו בריטניה

 התרבות את ביססה לא בריטניה. המעצמות שתי בין השלטון שיטת משינוי נבע הדבר

 את ביססה כן צרפת. וכלכלית אסטרטגית שליטה היו שלה האינטרסים, בקולוניות שלה



 
 

   

 קשה היה השחרור תהליך ולכן רבים משאבים והשקיע בקולוניות הצרפתית התרבות

 .יותר

 :קולוניזציה הדה פוליטיים לתהליך גורמים

 על בזו זו נלחמו מ”ובריה ב”ארה, המעצמות שתי – הקרה המלחמה השפעת 

. קולוניזציה הדה בתהליך ותמכו לקולוניאליזם התנגדו שתיהן, אידיאולוגיה השלטת

 ובצפון התיכון במזרח עצמאיות מדינות שיקומו שאפה הללו מהמעצמות אחת כל

 . שלהן לגוש שיצטרפו תקווה מתוך אפריקה

 קמו הקולוניות בתוך – הקולוניה בתוך המקומיות הלאומיות התנועות של מאבק 

 השלטון נגד ואלים עיקש מאבק וניהלו הזר בשלטון להלחם ששאפו לאומיות תנועות

 על שלילית קהל דעת ליצירת וגם השלטון בקרב לנזקים גרמו אלו מאבקים. הזר

 .הכובשות המדינות

  :קולוניזציה הדה כלכליים לתהליך גורמים

 אילצו המלחמה של הגבוהים הכלכליים הנזקים – השנייה העולם מלחמת תוצאות 

 העמיסה, הקולוניות על השליטה. בשיקומן רבים כספים להשקיע אירופה מדינות את

 .הקולוניות את וגם עצמן את גם לכלכל קשה להם היה. כלכלית מבחינה עליהן

 כסף הרוויחו הן בקולוניות שלטו שהמעצמות בזמן – הקולוניות ברווחיות ירידה 

 השוק המלחמה לאחר. המקומית התוצרת על בעלות הרוויחו וגם מקומית מתוצרת

, נפרצת מוצר על שהבלעדיות ברגע. בלעדיות להם הייתה לא וכבר נפתח הבינלאומי

 .יורד הכלכלי הרווח

 

 הגדולה הייתה במרוקו היהודית הקהילהב. המדינה עליה למדתי בהרחבה היא מרוקו.  22

 מיליון כרבע זו קהילה מנתה 22-ה המאה בראשית. אפריקה ןבצפו היהודיות הקהילות מבין

לדעתי הגורם העיקרי שהשפיע על יציאת היהודים ממרוקו היה תהליך הדה  .יהודים

 .2916קולוניזציה במסגרתו עזבו הצרפתים את מרוקו והעניקו לה עצמאות בשנת 



 
 

   

 להתגברות הביא, ערבית-המרוקאית הלאומיות את העצים אשר קולוניזציה הדה תהליך

 העמים לאויביכמזוהים עם התרבות הצרפתית ולכן  שנחשבו, היהודים אל השנאה

( 2942. )ולא החל מ2916ניכר כי גלי עלייה הגדולים ממרוקו החלו רק לאחר  .המוסלמיים

 טרגדיה. מתו עליה שהיו הנוסעים 44-ו" אגוז" המעפילים ספינת טבעה 2962 בשנתלמשל: 

 ישיר במסלול לא כי אם, ממרוקו יהודים של יציאתם את שאפשר חשאי להסכם הובילה זו

 יהודים 22,222-כ לארץ עלו" יכין מבצע" במסגרת. כופר לתשלום ובתמורה, ישראל לארץ

 .2962-2963 השנים בין ממרוקו

 

 צעדים של מדינות ערב שדרדרו את האזור למלחמת ששת הימים:. א. 29

 סיני מלחמת של בסיומה שנחתם להסכם בניגוד -לסיני גדולים צבאיים כוחות הכנסת 

 הכניס נאצרנשיא מצרים ( צבא כוחות ללא) מפורז איזור יהיה סיני כי שאמר( 2916)

 שמבטא באופן מצריים חיילים אלף ממאה למעלה שבהן סיני האי לחצי צבא אוגדות

 .בישראל למלחמה והכנה תוקפנות

 סיני מלחמת מסוף האש הפסקת הסכם פי על  -מצרים ישראל מגבול ם"האו כוח פינוי 

 למצרים הישראלים הכוחות בין וחצצו ישראל-מצרים בגבול ם"האו כוחות ישבו( 2916)

 מיהרו ואלו להתפנות בסיני ם"האו מכוחות דרש נאצר. צבאית התנגשות כל למנוע כדי

 המצרים הכוחות בין חציצה הייתה לא וכך, מתקרבת ממלחמה מפחד זאת לעשות

 .והישראלים

 הימי הנתיב( 2916) סיני מלחמת מסוף האש הפסקת הסכם פי על -טיראן מיצרי סגירת 

 לאילת להגיע מסחר לאוניות ולאפשר פתוח להישאר היה אמור אילת עד סוף ים של

 טיראן מיצרי את סגר נאצר. הרחוק המזרח מדינות עם לסחור לישראל לאפשר ובכך

 ישראל את מנע ובעצם לאילת להגיע סחר לאוניות מאפשר שלא באופן ישראל בפני

 קו של חצייה הייתה טיראן מיצרי סגירת ישראל מבחינת. הרחוק המזרח עם מלסחור

 . שלה ההרתעה כוח כל לה יאבד עליו תגיב לא ישראל שאם אדום

 במאי, הימים ששת מלחמת פרוץ לפני ממש -למצרים ירדן בין צבאי-מדיני הסכם 

. ישראל בהשמדת צבאי פעולה שיתוף שמטרתה, ירדן עם ברית על נאצר חתם,  2961



 
 

   

 נוספת שלוחה עוד בעצם יהיה ירדן צבא וכך. ירדן צבא על מצרי קצין יפקד זה הסכם לפי

 .ממזרח ישראל את שתתקיף מצרים של

 ההשפעה של מלחמת ששת הימים על מצרים:

 לציין חצי האי סיני. ישישראל הביסה את מצרים במלחמה באופן משפיל וכבשה ממנה את 

 בשנים ישראל כוחות מול אש חילופי וניהלה סיני של בכיבוש להכיר הסכימה לא מצרים כי

 .ההתשה מלחמת נקראו אלו אש חילופי. סואץ תעלת לאורך 2969-2912

 

 השינוי בהלך הרוח בחברה הישראלית בעקבות מלחמת ששת הימים:. ב. 29

 נתלו מקום ובכל לאומית ולגאווה שמחהשינוי מחרדה לל גרם במלחמה המדהים הניצחון

 ישראלי וציבור בארץ שונים באזורים נערכו צבאיים מצעדים". ל"לצה הכבוד כל" של כרזות

 מפורסמים לידוענים והפכו להערצה זכו ל"בצה הבכירים הקצינים. בשמחה בהם צפה גדול

 כדי עד שהגיעה לגאווה כלומר, אופוריה לתחושת גרמו האדיר והניצחון המלחמה"(. סלבס)"

, ובכוחן ערב במדינות זלזל הישראלי הציבור. ערב מדינות מול ישראל של בכוחה, שחצנות

 כאשר כבד מחיר ישראל שילמה זו שחצנות על. מנוצחת בלתי אימפריה בישראל וראה

 (.2913) הכיפורים יום במלחמת הופתעה

 הסיבות לשינוי:

 שלישי בית מחורבן קיומית וחרדה בישראל קשה אווירה הייתה המלחמה פרוץ לפני  .

 ראש את שאפיינה וההססנות( נאצר של אלו בייחוד) הערבים איומים הייתה לכך הסיבה

 . גוריון מבן יותר כחלש שנתפס אשכול לוי הממשלה

 האוויר חילות את הישראלי האוויר חיל במפתיע חיסל, המלחמה החלה בו, מוקד במבצע 

 . הקרקע על היו כאשר עוד ערב צבאות של

 את כובשת היא כאשר שלוש פי שטחה את ישראל הגדילה ימים שישה בתוך מכן לאחר 

 . במרכז ושומרון יהודה ואת בצפון מסוריה הגולן את בדרום סיני האי חצי



 
 

   

 הבית הר את וכבשו העתיקה לעיר חדרו הצנחנים כאשר היה המלחמה של השיא רגע 

 היה זה רגע של התעלות לאומית. .והכותל

 

 כיפור: יום למלחמת לצאת וסוריה מצרים את שהניעוהסיבות . א. 22

 ששת במלחמת מהן שנכבשו השטחים את אליהן להחזיר וסוריה מצרים של רצונן •

 סיני האי חצי את ל"צה כבש הימים ששת במלחמת – הלאומי כבודן את ולשקם הימים

 מלחמת. מסוריה הגולן רמת את ל"צה כבש בצפון. סואץ תעלת של לקו עד והגיע ממצרים

 אלו מדינות של הלאומי בכבוד קשות פגעה, ערב מדינות את הביס ל"צה בה, הימים ששת

. כך-כל אותם שהשפילה ההשפלה על מישראל נקמה תבע אלו במדינות הערבי והציבור

 לו אין כי נמוך הוא מישראל סיני את לכבוש שיצליח שהסיכוי ידע סאדאת מצרים נשיא אמנם

 ולגבות ישראל את להפתיע שיוכל האמין הוא אבל, כך לשם המספיקה הצבאית העוצמה את

 לשבירת דרך במלחמה ראה סאדאת. מדיני להסדר להגיע אותה שישכנע כבד מחיר ממנה

 שאכן כפי מדיני בהסכם סיני האי חצי את יקבל המלחמה שבאמצעות והאמין המדיני הקיפאון

 לאמץ יצטרך ל"צה שבה במלחמה ההזדמנות את לנצל שתוכל האמינה מצידה סוריה. קרה

 .בחזרה הגולן את לכבוש תצליח וכך מצרים מול מכוחו גדול חלק

 דיפלומטיות בדרכים ניסה סאדאת אנואר מצרים נשיא – מצרים מול המדיני הקיפאון •

 ששת במלחמת שאבדה השטחים את למצרים להשיב במטרה ישראל עם ומתן למשא להגיע

 ביניים והסדרי שיחות, אמריקאי בגיבוי, ליזום סאדאת ניסה 2912-2912 בשנים. הימים

 כי חשדה מאיר גולדה בראשות ישראל ממשלת אולם] מצרית לריבונות סיני למסירת שיובילו

 נגד וההתקפיות המלחמתיות פעולותיה לאור, אמת שלום של למהלך איננה מצרים כוונת

. בסיני להחזיק ולהמשיך ומתן המשא את לדחות הממשלה החליטה, לפיכך. בעבר ישראל

 הברירה היא מלחמה מדיני הסדר ללא כי עיתונאי בראיון הזהיר סאדאת 2913 בתחילת

. מצריים חיילים מיליון להקריב מוכן הוא סיני החזרת בשביל כי ואמר הוסיף סאדאת. היחידה

 יצליח הוא מלחמה באמצעות שרק הבין סאדאת. אדאתס מדברי להתעלם בחרה ישראל

 . סיני על לוויתור ולנכונות ומתן המשא לשולחן ישראל את להביא



 
 

   

 שתמך ב"ארה של דמוקרטי-ליברלי-המערבי הגוש בין המתח – הקרה המלחמה השפעת •

 לשליטה שאפה המועצות ברית. ערב במדינות שתמך קומוניסטי-המזרחי לגוש, בישראל

 כחלק שנתפסה בישראל למלחמה לצאת וסוריה מצרים את עודדה ולכן התיכון במזרח

 המלחמה לפני בנשק וסוריה מצרים את ציידה המועצות ברית. ב"ארה של הדמוקרטי מהגוש

 שהן וסוריה מצרים חשו הסובייטי הצבאי הסיוע בגלל רק. צבאי בייעוץ להן וסייעה ובמהלכה

 .ישראל מול לחימה של נוסף לסיבוב לצאת יכולות

 הן. ישראל מצד למלחמה המוכנות חוסר את זיהו וסוריה מצרים – הישראלית השאננות •

 של בטכסיס פעלו הן ולכן, כוללת במערכה אותה תתקופנה שהן מאמינה לא ישראל כי זיהו

 מצרים. ישראל את לתקוף באמת מתכוונות ולא צבאי תרגיל עורכות רק הן כאילו הטעייה

 את גייסה לא ישראל כי מועטים יחסית הם הגבול שעל הישראלים שהכוחות ידעו וסוריה

 .כוחן במלוא ותקפו ההפתעה גורם את ניצלו ולכן, שלה המילואים כוחות

 השפעת המלחמה על מצרים:

 כי הערביים המנהיגים את ושכנעה מחדש הופגנה ישראל של עוצמתה כיפור יום במלחמת

 תוכל שטחים השבת וכי, להשמידה יוכלו לא ובוודאי, הקרב בשדה אותה להביס יוכלו לא

 בתיווך מרכזי תפקיד היה בעולם החזקה כמעצמה ב"לארה. ומתן משא מכוח רק להתבצע

 מהשטחים ישראלית נסיגה שכללה המלחמה לסיום להביא הצליחה ב"ארה. זה מ"במו

 המזרח על הסובייטית ההשפעה את רבה במידה דחקה ב"ארה. במלחמה שנכבשו הערביים

 ישראל בין האפשרי היחיד כמתווך שנתפסה ב"לארה מצרים ההתקרב והלאה מכאן. התיכון

 2961-ב מהם שנלקח כבודם את שגאל גדול ניצחון כיפור יום במלחמת ראו המצרים. לבינן

 שהתמיד המדיני המחסום את עקרה, סאדאת שביקש כפי, המלחמה. הימים ששת במלחמת

 של כבודם. מצרים מול להסדר הדרך את שסללה היא כיפור יום מלחמת. 2961 מאז

 נחיתות מתוך לא אבל, ישראל עם ושלום ישיר שיח-דו לשקול להם איפשר שנגאל הערבים

 . הימים ששת מלחמת בסוף אותם שאפיינה משפילה

 לשלום ומתן משא נוהל ובהמשך אש הפסקת הסכמי הראשון בשלב נחתמו מצרים מול

 .למצרים סיני להחזרת הסכימה וישראל 2912 בשנת דיוויד-קמפ הסכמי נחתמו שבסופו



 
 

   

 :יום כיפורהשינוי בהלך הרוח בחברה הישראלית בעקבות מלחמת ב. 

 חל המחדל בעקבות. הישראלית בחברה" אדמה רעידת" בבחינת הייתה כיפור יום מלחמת

 עיוורת מהערצה: הקצה אל הקצה מן הישראלי הציבור תפיסת והשתנתה ערכי מוסרי שבר

 נוקבת וביקורת אמון לחוסר( הימים ששת מלחמת בעקבות) והצבא המדינה ראשי של

 בתפיסה המלאה והאמונה הביטחון תחושת נפגעה(. כיפור יום במלחמת המחדל בעקבות)

 האמון התערער כן כמו. יותר יסודית ציבורית לביקורת נתונים מעתה היו אלו, הביטחונית

 התקשורת(. דיין משה הביטחון שר בראשם) הפוליטי ובדרג בצבא ציבור אישי של בשורה

 הביקורת. ל"צה מפקדי כלפי וגם הפוליטי הדרג כלפי ביקורתית יותר הרבה להיות הפכה

 במלחמה הכשלים את לחקור שהחלה, 22.22.13-ב אגרנט ועדת להקמת לממשלה גרמה

 הממשלה ראש כולל, הפוליטי הדרג וראשי ל"בצה הבכירים הקצינים מכל עדויות ושמעה

 קצינים היו אנשיהן אשר מחאה תנועות הופיעו בציבור. הוועדה חקרה אותה, מאיר גולדה

 אשר, אשכנזי מוטי סרן היה המחאה תנועות יוזמי בין הידוע. המלחמה מן שחזרו וחיילים

 נפל שלא היחיד המעוז, התעלה בצפון" בודפשט" מעוז מפקד של תפקיד מילא במלחמה

 מוטי אל. דיין הביטחון שר של לפיטוריו קריאה תוך רעב שבת אשכנזי מוטי. המצרים בידי

 המחאה תנועת התפתחה וכך במלחמה ששרתו מילואים חיילי ועוד עוד הצטרפו אשכנזי

 קבלת לאחר. דיין משה הביטחון ושר מאיר גולדה הממשלה ראש להתפטרות קראה אשר

 וראש ן"אמ ראש ל"הרמטכ) הצבאי הדרג כנגד רק אשמה שהפנתה אגרנט ועדת מסקנות

 יישא הצבאי הדרג שרק ייתכן לא לפיו המסר מתוך המחאה תנועת התגברה( מ"אג

 הלחץ. להתפטר חייבים מאיר גולדה הממשלה וראש דיין הביטחון שר גם אלא, באחריות

 יום מלחמת כי ניכר לסיכום. מאיר גולדה של להתפטרותה דבר של בסופו הוביל המתמשך

 .שכשלה ההנהגה כלפי ולביקורת נוקב לדיון הישראלית החברה את עוררה כיפור

 של מלחמת יום כיפור:המודיעיני הצבאי והמממשלתי הסיבות לשינוי קשורות למחדל 

 את והגדיל קצר בזמן ערב צבאות על ל"צה גבר בה הימים ששת מלחמת של תוצאותיה 

 הציבורית האווירה. מופרז עצמי ולביטחון אופוריה לתחושת גרמו שלוש פי ישראל שטח

 בערבים בזלזול התבטא וזה וזחיחות כוח שיכרון של הייתה 2913-2961 בשנים

 את להתקיף יעזו לא הערבים הימים ששת מלחמת שלאחר מחשבה תוך וביכולותיהם



 
 

   

 אחד. ובמהירות בקלות אותם יחסל ל"צה זאת יעשו ואם כוללת במלחמה ישראל

 ל"צה כוחות אפילו לפיה התפיסה הייתה מופרז עצמי ביטחון לאותו המרכזיים הביטויים

 של כולל גיוס שביצעו ערב צבאות את בקלות ולנצח בלחימה לעמוד יוכלו בלבד הסדירים

 .המציאות במבחן כמוטעית הוכחה זו תפיסה. שלהן המילואים כוחות כלל

 המתקרבת המלחמה על המודיעין תצפיתני שמסרו ידיעות ספור-אין היו ל"שלצה למרות ,

 האמריקני CIA-מה ואזהרות וסוריה ממצרים הרוסיים היועצים יציאת על ידיעות וכן

 וכך נמוך למלחמה הסיכוי כי התעקש זעירא אלי ן"אמ ראש זאת בכל, ירדן מלך ומחוסיין

 סכנת על שהתריעו בכירים מודיעין אנשי היו כי לציין יש. דיין הביטחון שר טען גם

 וראש ן"אמ ראש בידי ננזפו אף והם הפוליטי לדרג הועברה לא אזהרתם אך המלחמה

 .המחקר מחלקת

 מאזרחי שרבים בשעה המדינה ברחבי צפירה נשמעה כיפור יום במהלך 24:22 בשעה 

 חיילי. המלחמה שהתחילה הישראלי הציבור הבין וכך הכנסת בבית שהו המדינה

 עוד האיסוף לנקודות ופנו הכנסת מבתי בריצה יצאו הטלית את הורידו רבים מילואים

 ציוד לספק אמורים שהיו ל"צה של החירום מחסני. הגיוס פקודות אליהם שהגיעו לפני

 לכן. תפקדו ולא רבים כה מגויסים לקליטת ערוכים היו לא חירום במצב לחיילים לחימה

 . מספק לחימה ציוד ללא לחזית הגיעו החיילים מן חלק

 חוסר – האויב מצד בהרבה גדולים כוחות מול אל מאד קטן בהיקף סדירים כוחות 

 והדרומית הצפונית בחזית פרוס היה ל"שצה בכך השאר בין התבטא ל"צה של המוכנות

 הצפונית בחזית: לדוגמה. האויב את לבלום מאד שהתקשו דלילים סדיר כוחות עם

 . ישראלים טנקים 211 רק עמדו ומולם טנקים 2422-כ עם הסורים התקיפו

 איכותיים( מטוסים נגד) מ"נ טילי לראשונה הקרב בשדה הופיעו כיפור יום במלחמת 

 את שחצו המצרים בכוחות לפגוע הישראלי האוויר מחיל שמנעו במיוחד צפוף במערך

 נגד) ט"נ טילי הופיעו בנוסף. מטוסים עשרות הישראלי האוויר לחיל הופלו וכך התעלה

 למעשה. הישראלי בשיריון קשות שפגעו המצריים ר"החי חיילי אצל סאגר מסוג( טנקים

 טנקים של ביותר הגדולה הכמות את איבד ל"צה בה המלחמה הייתה כיפור יום מלחמת

  .אחרת מלחמה מכל יותר הרבה( 222) ומטוסים( 222-כ)



 
 

   

 

 

 


