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 ילרמןגויוסי  נוחי קירצמן                                                                       

 

 

 שואההו מלחמת העולם השנייה -פרק ראשון

 

 

 האידיאולוגיה הנאצית ומימושה .1

  בתרשים ביטוי לידי הבאים העקרונות  א.

 העבירה סוג את המגדיר צבעוני משולש ועליו צהוב משולש  - אנטישמיות .1

 '.וכו צועני, ב"להט, הנאציזם מתנגדי לסימון צבעוני משולש  – הגזע תורת .2

  הנאצית בגרמניה טרור

התמקדה בהרס המשטר הדמוקרטי על כל יסודותיו  1939-1933מדיניות הפנים הנאצית בשנים 

 ובבניית משטר טוטליטארי שיתבסס על עקרונות האידיאולוגיה.

  וטרור. תעמולה, חקיקההאמצעים שבהם נקטו הנאצים למימוש מטרות אלו היו: 

 

 

  גרמניה יהודי כלפי מדיניותם ליישום הנאצים שנקטו מדורגים צעדים שני. ב
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 בעקבות אולם, יהודים בבעלות העסקים כל על מקיף חרם תוכנן – יהודית בבעלות עסקים על חרם .1

 כולל חרם בפועל בוצע, גרמניה תוצרת על נגדי בחרם שאיימו ב"ארה יהודי של התערבותם

 ".החרם יום" בלבד אחד יום שנמשך

 שמטרתם חוקים שני חוקקו 1935 בספטמבר – גרמניה יהודי של הגרמנית אזרחותם שלילת .2

 של המוחלטת היפרדותם את ולהבטיח גרמניה יהודי של הגרמנית אזרחותם את לשלול הייתה

 הגרמני הדם להגנת" והחוק, יהודי הוא מי" תקנה+  הרייך אזרחות חוק. בגרמניה והארים היהודים

 ".הגרמני והכבוד

 הדרגהב הנאצים פעלו מדוע

 יהודי כל שלך ליציאתם לגרום הייתה בגרמניה לשלטון היטלר עליית עם הנאצי המשטר של שכוונתו נזכור

 ובין פנימית מסיבות והונאה הטעיה בצעדי שימוש תוך פעל היטלר במקביל. בגרמניה רכושם והשארת גרמניה

 . בהדרגתיות הצעדים החרפת תוך לאומיות

 

 הנאצי הכיבוש בזמן אירופה במזרח היהודים. 2

 :פולין יהודי כלפי הנאצים במדיניות שלבים שלושה.א

 הזרחי הממשל שפרסם ופקודות צווים – הגטאות להקמת עד הנאצי המשטר תחת פולין יהודי .1

 יהודי כל: פולין יהודי נגד וכלכליים פיזיים צעדים כללו הגטאות להקמת ועד פולין מכיבוש הנאצי

 חשבונות הוקפאו. ברכבות להשתמש היהודים על נאסר. בגדו על מזהה סימן לשאת חויב 10 מגיל

 נחטפו יהודים. יהודים של קרקעות כושר, סחורות, עסקים, מפעלים הוחרמו. יהודים של הבנקים

 ברחבי המלחמה הריסות פינוי וכן וגשרים רכבת מסילות ובניית כבישים כתיקון כפייה לעבודות

 .פולין

 על הנאצים של שליטתם את ולהדק היידריך של הבזק לאגרת בהיענות -הבא לשלב למעבר הגורם

 .לגטאות להיכנס נצטוו הם רכושם ועל פולין יהודי

 שנבנו בגטאות היהודים את ריכזו הנאצים – הסופי הפתרון לתחילת עד בגטאות פולין יהודי .2

 בגטו התנאים. העיר שסביבת הכפריים היישובים ויהודי העיר אותה יהודי הוכנסו ואלים בערים

 וכללה הנאצים שסיפקו מזון ממנת כתוצאה קבוע רעב, רבה בצפיפות ואופיינו אפשריים בלתי היו

 . ועוד רפואיים שירותים מניעת, בחורף הקור עם אפשרית בלתי התמודדות, וריותקל 175

 מחנות למעשה שהיו" במזרח עבודות"ל נשלחו פולין יהודי – הסופי הפתרון בתקופת היהודים .3

 וואנזה וועידת -הבא לשלב למעבר הגורם. השמדה
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  – יםהיהוד להשמדת להיערך איך בשאלה דוברים שלושה של מייצג טיעון. ב

 ההנהגה חיזוק ידי על וזאת יהודים של ביותר רב מספר להציל מרכזית כמטרה ראה ה'אנדג יעקב .1

 .הנאצית המלחמה מכונת מול היהודים של הישרדות דרכי ולמצוא להנהיג שתדע היהודית

 כהנהגה עליהם ולכן, הגטאות יהודי כלפי הנאצים כוונת על מיידע להם שחסר טען בוראקס אדם .2

 אין ולדבריו הגטו יהודי כל את מסכנת היא שכן למרד לצאת ההצעה את שוב לשקול אחראית

 .הגטו יהודי כל את לסכן רשות היהודית להנהגה

 .הנאצים נגד למרד מייד לצאת ההחלטה בדבר ספקות כל לו היו ולא בדעתו נחרץ היה קובנר אבא .3

 נמסר, וואנזה מוועידת פרוטוקול ,422' עמ, ולשואה למלחמה מלום בזמן מסעות" מטח של הלימוד בספר

 ועליהם" הסופי הפתרון" ביצוע על ההחלטה שנפלה, היטלר של מפיו, טכנוקרטים שהיו הוועידה למשתתפי

 של נציגו ברברוסה מבצע של תחילתו לאחר שנה שכחצי רואים אנו. מושלם לביצוע הלוגיסטיקה את לתכנן

. היהודי העם רצח את לפועל להוציא ועליהם התקבלה חלטהוהה נפל שהפור למשתתפיה מסר בוועידה הפיהרר

 נרצחו מ"בריה מיהודי למיליון כשקרוב 1941 בדצמבר שכבר קובנר אבא של המוקדמת הבנתו את מצדיק זה

 .פולין יהודי כל את להשמיד הנאצים שכוונת לבורות בירי

 

 . מהלכי המלחמה וגורל היהודים3

 

 מהלכי המלחמה וגורל היהודיםא.

איום קיומי משולב על אירופה והעולם כולו מצידם של הבולשביקים  -א. בנאומו מציג גבלס 
(קומוניסטים) הסובייטים והיהדות העולמית. שילוב של שתי אידיאולוגיות המאיימות על העולם כולו 

 .וכמובן שגרמניה בתור מדינתם של בני הגזע העליון חייבת לקום ולהגן על העולם מפני סכנות אלו

סיבה נוספת לפלישה לבריה"מ שאינה מוזכרת בנאום היא מימושו של עיקרון "מרחב המחייה" 
שלאורו גרמניה פלשה לפולין וממנה עכשיו לבריה"מ. צורך גרמני נוסף המסתתר במרחב המחייה 

 הוא הצורך לספק למכונת המלחמה הנאצית נפט הנמצא בשפע באזורים הדרומיים של בריה"מ.

לאחר התבוסה המהדהדת של הנאצים במערכה על  1943הנאום הזה בפברואר גבלס נשא את 
סטלינגרד ואובדן הארמיה של פון מאנשטיין עם למעלה משלוש מאות אלף חיילים גרמניים. גבלס 

 מציג את האיומים הסובייטים בכדי להצדיק את האובדן בחיי החיילים ואובדן הציוד הרב.

 רד נחשבת לאחד מקרבות המפנה במלחמת העולם השנייה.מן הראוי לזכור שהתבוסה בסטלינג

הייתה הגורם הישיר להצלת יהודי צפון אפריקה משילוחם  - ב. הפלישה האמריקאית לצפון אפריקה
למחנות המוות באושוויץ בירקנאו. הנאצים שכבר החלו להפעיל כנגד יהודי צפון אפריקה את אותם 

מחנות עבודה, משלוח ראשון שנשלח לאושוויץ, התעללות המהלכים שכבר ייושמו על יהודי אירופה: 
והחרמת רכוש וכו. עצם הופעת הכוחות האמריקאיים בצפון אפריקה חייבה את הפילדמרשל רומל 

 להקצות כוחות לקראת עימות מתקרב ותשומת הלב הנאצית על יהודי צפון אפריקה פחתה.
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מופיע בקטע מקור מברק  ,239עמ'  מסעות בזמן משלום למלחמה ולשואה בהוצאת מטח -בספר 
ובו התייחסות ליהודי צפון אפריקה כאל אויבי גרמניה ככתוב  1943ינואר  13ריבנטרופ מתאריך 

במברק "היהדות בכללה היא אויבנו הגדול ביותר ויריבנו העיקש ביותר.... והיהודים חייבים להיות 
השמדת יהודי אירופה הייתה  1943כפופים לתחיקתנו האנטי יהודית" חשוב להזכיר שבפברואר 

 בשיאה ולמעלה משלושה מיליון יהודים כבר נרצחו.

 

 

 

 
 

 לאומיות וציונות -פרק שני

 

 הלאומיות לצמיחת הגורמים.4

  באירופה יום היום בחיי השינויים. א

 בהמון ופקוקה כעמוסה לונדון העיר את שמציג דורה גוסטב של בתחריט מתואר התעשייתית המהפכה של שיאה
 בכמות החד לגידול מותאמת שאינה ועיר אוכלוסייה התפוצצות מתארים האיורים. וכרכרות מרכבות אדם

 .כולה לאנגליה כמשל בלונדון החיים את להשבית שמאיימים והסחורות האנשים

 לאזורי הכפריים מהאזורים עבודה מחפשי של לנדידה הביא הגדולות לערים בסמוך התעשייה אזורי הקמת
 של המעבר את מתארת "עיור" לתואר שזכתה הפנימית ההגירה תנועת. קמו עתה שזה החדשים התעשיה

 .המוניות תבסדנאו אלא השמיים כיפת תחת לא ולעבודה העירוני לאזור חקלאי הכפרי מהאזור האוכלוסייה

 לשעבר הכפריים של מהתרחקותם שנבעה "חילון" נוספת לתופעה הביא לשעבר חקלאים אותם של העיור
 דחפו אלו שינויים. הכנסייה עם ורצוף קבוע קשר מחייבים שלא עירוניים לחיים הכפרית הכנסייה סביב מהחיים
 החדשה הדת החליפה כנסייהה ואת כעירוניים חדשה זהות לעצמם ולמצוא לחפש החדשים המהגרים את

 ".הלאומיות"

 

 הציונית התנועה צמיחת על התהליכים השפעת. ב

 לפחות כך, עמים מאותם אורגני חלק למעשה היו אירופה ומרכז מערב מדינות במרבית שהשתלבו אירופה יהודי 
 מדינות אותם יהודי חדשה לאומית למציאות ולשאוף לפעול החלו עמים אותם וכאשר, עצמם את היהודים ראו

. אירופה יהודי בקרב תופעות לשתי גרם זה. היהודית מהדת אך, הלאום כבני, הללו הלאומיות לתנועות הצטרפו
 זו תופעה. מדינה להם גם שמגיע כיהודים עצמו חש וחלקם ופעלו חיו הם שבתוכם העמים עם מאוד הזדהו חלקם

 שחיים היהודים את ראו חדשה ללאומיות שזכו עמים. היהודית הלאומיות של ההתעוררות אחרי במיוחד התקיימה
 דבר. נוצרים דתיים בסממנים משולבת הייתה שכולה המקומית הלאומיות הנפת לאור במיוחד,  זר כנטע ביניהם
 העדיף הגדול שרובם היהודים את שאילצו תופעות שתי, האנטישמיות והתעוררות היהודים של דחייה שיצר

 לאומית תנועה לעצמם ולהקים האנטישמיות מאימי ולברוח מחדש מסלולם את שבלח עמים אותם בקרב להישאר
   .הציונות – יהודית
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 . מנהיגים ואישים בתנועות הלאומיות5

 19-ה במאה באירופה הלאומיות התנועות מנהיגי של המאפיינים. א

 – ההשכלה רעיונות חסידי, השכלה בעלי, בורגני ממוצא המקרים ברוב היו באירופה הלאומיות התנועות מנהיגי

. קיימת מציאות לשנות העם ובכוח בכוחם כי והאמינו טבעית)  סמכותיות(  מכריזמה נהנו אלה מנהיגים. הנאורות

 לאחד, זרים מעול ארצם את לשחרר הייתה מטרתם. עולמם להשקפת בהתאם אומתם לעתיד תוכניות עיצבו הם

 .יליברל שלטון ולהנהיג אחד שלטון תחת האומה את

  גאריבלדי וזפה'ג של ופעילותו בדמותו ביטוי לידי באים הללו מהמאפיינים שניים

 הכריזמה בכוח אחריו משך גאריבלדי". הצעירה איטליה" תנועת מנהיגי שלושת בין הצבאי המנהיג, גאריבלדי

 עזה נהואמו השכלה בעל היה עצמו הוא. הלאומי הרעיון בעד נפשם את למסור מוכנים שהיו מתנדבים שלו

 . האיטלקית הלאומית התנועה את שהניעה באידיאולוגיה

 

 הרצל זאב בנימין תיאודור היו דרכה בראשית הציונית לתנועה חשובה תרומה שתרמו - מהאישים שניים. ב

 ".הידוע הנדיב" המכונה רוטשילד והברון

 בראש הציבו אישיים וקיםועיס אופי תכונות של נדיר שילוב כאשר הנכון במקום הנכון האדם היה  - הרצל

 ראשי על קביל שהיה למסמך הלאומיים רעיונותיו את לנסח שידע מעולה משפטן היהודית הלאומית התנועה

" מעשה"ל אותו ולהפוך הציוני הרעיון את לקחת ידע המפיק הרצל. העולם אומות בקרב וגם הציונית התנועה

: כמו חשובות מטרות בכך והשיג ציוניים יהודים של עולמי כינוס אירופה אדמת על לראשונה כינס כאשר

 .ועוד ומטרה מנהיגות יש היהודי ללאום, לאום גם אלא דת רק לא הם היהודים

 אוים הראשונה העלייה של ההתיישבות ומפעל רבות מסיבות קרסה הראשונה העלייה כאשר – רוטשילד הברון

 ולסייע לעזור הדרכים במציאת נכונה ומחשבה גדולה כספית השקעה ותוך רוטשילד הברון התגייס, להיעלם

 כנראה רוטשילד הברון של עזרתו אילולי. המושבות את להכרית שאיימו הקשיים כל מול אל להתמודד לאיכרים

 .  ולהתקיים לעבוד מי אצל היה לא השנייה העלייה שלפועלי

 מסייעים וגורמים מעכבים גורמים -הלאומיות. 6

 מלחמות ובסדרת חרב שבאבחת נפוליאון כיבושי הוא - באירופה הלאומיות תלתנועו שסייע אחד גורם. א

 חרות" הצרפתית המהפכה ברוח דמוקרטי שלטון עמים אותם על וכוננו המלכות מכס מונרכיים שליטים הורידו

 בלי עורר הוא, עמים לאותם הצרפתית התרבות את להחדיר ניסה נפוליאון כאשר, ובהמשך", ואחווה שוויון

 הלאומי הרעיון את עצמם עבור לממש ולדרוש לצאת המהפכה רוח את מנפוליאון שספגו עמים אותם את םמשי

 .ודמוקרטית חופשיה לאום מדינת של

 המוסד על איום בלאומיות שראה האפיפיור היה - באירופה הלאומיות התנועות את שעיכב אחד גורם

 הקמת על ה\ההכרזה ובדחיית איטליה באיחוד נוראי האפיפיור של הבולם לכוחו ברורה הדגמה. הכנסייתי
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 .  צרפת של הצבאי כוחה על שנשען האפיפיור התנגדות בגלל שנים בעשר החופשית האיטלקית הרפובליקה

 .ב5 תשובה ראו – רוטשילד הברון הוא היהודי היישוב להתפתחות שסייע אחד גורם. ב

 את יפה בעין ראה שלא מני'העות השלטון ההי -  היהודי היישוב של התפתחותו את שעיכב אחד גורם

 רמייה בדרכי לנקוט נאלץ היישוב. מני'העות השלטון תחת שהייתה ישראל בארץ ציונית היהודית ההתיישבות

 הציונים עברו נוספות מושבות הקמת על נאסר כאשר,  לדוגמא, השלטון של מאימתו להתחמק בכדי והטעיה

 שעלו הפועלים להכשרת חקלאית חממה היו וגם בעצמם ישובים תלהיו שהפכו חקלאיים ספר בתי" להקים

 בשוחד השלטון ידיקפ את" שימן" בארץ פעילותו בתקופת רוטשילד שהברון להזכיר הראוי מן. השנייה בעלייה

 .הבקשיש בשיטת נדיב כספי

 בלפור הצהרת בפרסום בריטניה של אינטרסים. ג

 .סואץ תעלת על לותהבע להגנת בריטי צבאי כבסיס תשמש ישראל ארץ .1

 מנדט שקיבלו מהצרפתים וימנעו" פיקו-סייקס" הסכמי של קיומם את תבטיח הציונית ההתיישבות .2

 .בהסכמים המשורטט הגבול לקוו מתחת דרומה לרדת ולבנון סוריה על

 היהודים מדינת שהקמת שחשש מונטגיו היהודי הלורד היה - בלפור להצהרת המתנגדים אחד .3

 חברתיים הכלכליים ההישגים כל ואת ארצותיהם את לעזוב ליהודיהם לקרוא העולם לעמי תגרום

 . ציוניים לא יהודים של בזכויותיהם תפגע לא שההצהרה סעיף הוכנס בלפור בהצהרת לכן. שהשיגו

 

 

 

 

 

 המאבק על הקמת מדינת ישראל

 פרק שלישי

 

 

 לאו"ם והתגובות על תוכנית החלוקההעברת שאלת א"י  .7

 שלושה שיקולים של בריטניה להעברת שאלת א"י לאו"ם א.

 הראשונה העולם מלחמת לאחר מאוד נפגעה בריטניה –)חוץ מדיניות שיקולי( הברית-ארצות מצד לחץ .1

 בריטניה. המועצות-וברית הברית-ארצות – החדשות המעצמות שתי לטובת הבינלאומי ממעמדה ואיבדה

 האמריקאי בלחץ לעמוד יכלה לא ולכן, המדינית ובתמיכתם הברית ארצות מצד כלכלי בסיוע תלויה הייתה
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 עבורם ולהקים השואה עקורי את ישראל-לארץ להעלות טרומן יאהנש של בדרישתו ביטוי לידי שבא כפי

 . הבריטי המנדט סיום שמשמעותה דרישה – יהודית מדינה

. הבריטי האוצר משרד בתקציב עצום לגרעון הביאה השנייה העולם מלחמת –)פנים שיקולי(  כלכלי נטל .2

 להתרכז הקולות גברו ריטניהבב. האוצר קופת על כלכלי נטל היווה השונות במושבות הבריטים שלטון

 בריטניה ממשלת החליטה לכן. בעולם שונים במקומות החיילים אחזקת נטל ובקיצוץ המשבר בפתרון

 . ישראל-בארץ השליטה על ובכללן, לים מעבר רבות במושבות שליטתה על לוותר

, אמריקאיתה הממשלה בעיקר, העולם ממשלות –)חוץ מדיניות שיקולי(  המנדט לסיום בינלאומי לחץ .3

 פרשת. מולדתם את בה ולהקים ישראל-לארץ לעלות ביקשו אשר, השואה ניצולי של למצוקתם הבנה גילו

. המנדט את לסיים בריטניה על הלחץ את מאוד והגבירה בתקשורת בהרחבה סוקרה" אקסודוס" אניית

 לעלות השואה יצולינ של ניסיון כל לדכא מנת על באמצעים בחל לא אשר, כובש כגורם הצטיירה בריטניה

 . ארצה

 את לדכא הצליחה לא בריטניה – )פנים שיקולי( ישראל-בארץ היהודי היישוב של המאבק התגברות .4

 לנפגעים הביא זה מאבק. י"והלח ל"האצ ארגוני של המתמשך המאבק ואת" העברי המרי תנועת" פעילות

. הביתה הבנים לשיבת בנוגע יהבבריטנ הקהל בדעת המרמור ולהתגברות הבריטיים הכוחות בקרב רבים

 הכוונה כאשר ישראל-בארץ לשלוט ממשיכה בריטניה מדוע הבינו לא הקהל ודעת האופוזיציה מפלגות

 ). 1939 משנת הלבן הספר מדיניות( הערבים לידי בארץ השליטה את למסור הייתה

 נועדה ישראל-בארץ הבריטית השליטה  )חוץ מדיניות שיקולי(– סואץ תעלת של בחשיבותה פיחות .5

 מוותרת היא כי בריטניה הכריזה 1947 בשנת. להודו הראשי העורק, סואץ תעלת על  לשמור מלכתחילה

 . דרמטי באופן פחתה סואץ תעלת של חשיבותה מכך כתוצאה. בהודו שליטתה על

 1 מקור קטע.    ב

הל היישוב מתום רוב היהודים קיבלו את ההצעה בסיפוק רב: הייתה זו גולת הכותרת של המאבק שני
המלחמה להשגת עצמאותו. העם היהודי קיבל לגיטימציה בינלאומית רשמית לשאיפותיו הלאומיות 

ונערך לקראת העלאת עקורי השואה ויהודי שאר העולם. המדינה היהודית העתידית כללה את הנגב, 
הכלכלי. כמו כן שהיווה נכס אסטרטגי שבו תוכנן ליישב את מיליוני העולים העתידיים ולפתחו בפן 

כללה המדינה היהודית מוצא לשני ימים (התיכון וסוף) ושליטה על מרבית מקורות המים בצפון, 
עיתון "דבר" המייצג את מרבית  לרבות הכינרת. בקטע המקור יש אזהרה מהעתיד לבוא. המקור הוא

 תושבי א"י, עיתון פועלי א"י.

 2קטע מקור 

כללה בתוכה חסרונות כגון אי הענקת ריבונות יהודית בירושלים תוך הפיכתה של זו  תוכנית החלוקה
לבינלאומית, גבולות ארוכים, צרים וקשים להגנה, שליטה ערבית מוחלטת על גב ההר (שטח 
טופוגרפי השולט על היישוב היהודי בשפלה ובחוף ללא מרחב הגנה ועומק נסיגה במקרה של 

ידי הצד הערבי במקרה של עימות -חלקיה של המדינה היהודית על התקפה) וסכנה לניתוק שני
  עתידי. המקור הוא מתוך עיתון "חירות" העיתון המחתרתי של תנועת האצ"ל.
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 1945-1947. הסכמה ומחלוקת ביישוב היהודי בשנים 8

 א. הקשיים בארגון ההעפלה

ההעפלה, בממדיה ובתנופתה, יצאה לפועל הודות לאנשי ארגון "ההגנה" על שלוחותיו השונים, המוסד 

לעלייה ב', הפלי"ם, יחידות הקשר (הגדעונים) והמתנדבים שעסקו בהורדת המעפילים, בפיזורם 

ם ובהסתרתם בקיבוצים השונים. המוסד לעלייה ב' היה גוף שהוקם במטרה לטפל בארגון העפלת יהודי

 ישראל. אנשי ארגון זה קשרו קשרים עם מספנות, קברניטים, סוכני אניות ואנשי רשות בארצות-לארץ
השונות. המוסד לעלייה ב' החל לרכוש ספינות בעצמו, אך נתקל בקשיים בשל בעיות מימון ופיקוח 

ממשלתי הדוק על המספנות. המוסד התקשה לגייס ימאים זרים שיסכימו להסתכן בהפלגה, גם בעבור 

ידי הבריטים, דבר שהקשה -כסף רב. רבי החובלים הזרים שנשכרו למשימה הסתכנו בהעמדה לדין על

במילוי תפקידם. הספינות עצמן היו צריכות לעבור הסבה משמעותית, כיוון שלא נועדו להסיע נוסעים 

וגם בכך עסקו שליחי ההעפלה באירופה. הספינות הועמסו במספר  –וודאי שלא בכמויות גדולות  –

כים, נוסעים רב מקיבולתן הרגילה, ותנאי המגורים בהן היו קשים מאוד: ההפלגות נמשכו ימים ארו

והמעפילים סבלו מצפיפות, מתנאים סניטרים גרועים וממחסור תמידי במזון. המארגנים לא תמיד יכלו 

לצפות מראש כמה זמן תימשך ההפלגה, ולכן לעיתים לא היה ציוד מספק לכל משך השהות על האנייה. 

חוסים בבטן המעפילים לא הורשו לעלות לסיפון במשך היום ולשאוף אוויר מהחשש להתגלות, והיו ד

האנייה. עם הגעת הספינות המתינו בחופים אנשי ההורדה, שאליהם חברו מתנדבים יהודים ולא 

וכן היהדות האמריקאית שהעמידה את רוב הסכומים שנדרשו לרכישת  הברית,-יהודים, בעיקר מארצות

ספת חשובה אלף איש, שהיוו תו 120-הכול עלו במסגרת ההעפלה יותר מ האניות והציוד הנלווה. בסך

 אלף איש. 650ישראל, שביום קום המדינה מנה -בארץ ביותר ליישוב היהודי

שספינותיהם נתפסו למחנות מעצר בקפריסין.  החלו הבריטים לגרש מעפילים 1946באוגוסט 

עלתה לעיתים קרובות לכותרות בעולם ומיקדה את תשומת  התנגדותם של המעפילים בנמל חיפה

 .של המעפיליםו הלב במאבקם של היישוב

 ההסכמה הנרחבת על המשך ההעפלה

 ישראל-הצלת פליטי השואה והגשמת שאיפתם להקים את ביתם החדש בארץ •

לעורר את דעת הקהל בעולם כנגד מדיניות הספר הלבן מתוך תקווה ללחץ בינלאומי שיגרור  •

 שינוי במדיניות הבריטית.

מההיערכות לקראת עימות עתידי ישראל כחלק -הגדלת מספר היהודים בארץ –חיזוק היישוב  •

עם הערבים וכדרך עיצוב גבולות המדינה היהודית בעתיד באמצעות יישוב העולים בכל רחבי 

 הארץ, ובעיקר ביישובי ספר.

, גבר מאוד זרם המעפילים, כמעט כולם ניצולי 1948עד יום הקמת המדינה באמצע מאי  1945מקיץ 

 ה הפכה ההעפלה לאחד המרכיבים הראשונים במעלהשואת אירופה. עם תום מלחמת העולם השניי

במאבק  ישראל לעצמאותו. המעפילים היו עתה לוחמי הקו הראשון-של מאבק היישוב היהודי בארץ
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בריטי. מאבק זה הוכר בעולם, והיה לגורם מכריע במאבק המדיני לעצמאות. עמדתה -הציוני האנטי

פגעה מאוד במעמדה הבינלאומי והציג אותה העיקשת של בריטניה נגד עלייתם של ניצולי השואה 

 כאימפריה כוחנית, הנוקטת במדיניות בלתי אנושית כלפי חסרי ישע. 

-להביא יהודים מאירופה דרך הים. מתוך כ היו עשרות ניסיונות 1948-1945בשנים  –היקף התופעה 

ן נשלחו לקפריסין, רובן ככול –אניות  45-אניות מעפילים שעשו את דרכן לארץ, לכדו הבריטים כ 60

 ונוסעיהן הושמו במחנות מעצר.

 ב. העמדות השונות בנוגע למאבק בבריטים

 "הפורשים עמדת"

 "העברי המרי תנועת" פירוק לאחר בריטניה נגד הצבאי המאבק לניהול י"והלח ל"האצ נימוקי

"הפורשים")) החליטו להמשיך במאבקם  –(אשר פרשו מההגנה ולכן מכונים  ארגוני האצ"ל והלח"י

שכלל מדיניות של מאבק כוחני תוך פגיעה בתשתיות בריטיות ללא הגבלה גיאוגרפית וללא הגבלת 

 זמן.

 

ישראל. הבריטים סולקו -הם האמינו שזו הדרך היחידה להביא לסילוק הבריטים מארץ -

 אבק כוחני, ולכן יש לאמץ דפוס פעולה זה. ממקומות שונים בעולם בעקבות מ

הם טענו כי המאבק הצבאי יקשה על הבריטים גם מבחינה כלכלית, כי הוא יאלץ להביא עוד   -

ועוד כוחות לארץ, ובכך יגביר את הביקורת בקרב הקהל הבריטי, שהתנגד לשהותם הארוכה 

 של החיילים הבריטים בארץ, ויזרז את סיום המנדט. 

 
 הפעולות שבוצעו במסגרת המאבק הצבאי: 

במהלך הפשיטה על הכלא נחלק הכוח לשתי יחידות: האחת הציבה מחסומים  –הפריצה לכלא עכו  .1

בדרכים שהובילו לבית הכלא, והשנייה התקרבה לחומה ופוצצה חלק ממנה במקום שנקבע מראש. 

י הברזל וברחו דרך הפרצה באמצעות חומר נפץ שהוברח לתוך בית הכלא פוצצו האסירים את שער

 אסירים יהודים הצליחו לברוח.  30-בחומה. כ

ידי -בתגובה לגזר דין מוות שנקבע למספר לוחמי אצ"ל שנתפסו על –חטיפת חיילים בריטיים  .2

הבריטים חטף ארגון האצ"ל שני סמלים בריטים ואיים לפגוע בהם. דעת הקהל בבריטניה הזדעזעה 

 ישראל. -את הלחץ על הממשלה לוותר על השליטה בארץ מרציחתם של החיילים והגבירה

 "היישוב הנהגת עמדת"

 " העברי המרי תנועת" פירוק לאחר וההתיישבות ההעפלה המשך למען המאבק
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עמדהת הנהגת היישוב סברה שיש להיצמד למדיניות הציונית כפי שהוחלט עליה במוסדות הלאומיים. 

"ההגנה" ומחנה הפועלים, שקיבל הנחיות מהנהגת הישוב ידי ארגון -הייתה זו מדיניות שננקטה על

שלפיהן יש להתמקד במאבק בבריטים בתחום ההתיישבות וההעפלה ולהימנע ממאבק ישיר בבריטים 

ובמתקניהם בארץ, ובכך לנסות לבטל את תקנות הספר הלבן. כמו כן כללה עמדה זו פנייה לדעת 

בתקווה שאלה ישנו את מדיניותה של בריטניה  הקהל העולמית וחיזוק הקשרים מול ממשלת ארה"ב

 ישראל. -בארץ

 

   טיעונים בעד "עמדת הנהגת היישוב"

הנהגת הישוב התנגדה למאבק המזוין מתוך תחושה כי הישוב הרחיק לכת, וכי הבריטים  .1

עלולים לפעול נגדו בחריפות רבה ולדכא אותו, לכן הורתה למחתרות לנטוש את המאבק 

 בק בתחום ההתיישבות וההעפלה.הצבאי ולהמשיך במא

-הנהגת היישוב העריכה כי בריטניה לא תהיה זו שתקבע את גורלה של הארץ אלא ארצות .2

הברית, ולכן ראוי לחזק את הקשר האסטרטגי עם מנהיגי מדינה זו וליישב את הארץ 

גוריון העריך כי הארץ תחולק בין העמים, וכי יש לעצב את גבולות המדינה -במקביל. בן

 הודית באמצעות קביעת עובדות בשטח. הי

כמו כן נטען כי המאבק המזויין בבריטים פוגע באופי המוסרי של המאבק להקמת המדינה  .3

ומשפיע לרעה על דעת הקהל העולמית, הנחוצה כל כך למאבק בשעה זו. פרשת "אקסודוס" 

דת בתחום ההעפלה וביריה בתחום ההתיישבות הן דוגמאות לפעולות המבטאות את "עמ

 הנהגת היישוב" שניהל ארגון "ההגנה". 

 

 פעילות זו עסקה בשני תחומים עיקריים: פוליטי (העפלה והתיישבות) ומדיני

: מאבק בהגבלות העלייה וההתיישבות. המאבק הפוליטי ביטא מאבק בתחום הפוליטי •

את תגובת הנגד להחלטות הספר הלבן ולחוק הקרקעות. מטרתו הייתה העלאת יהודים 

ישראל ויישובם בכל רחבי הארץ, וכך לקבוע עובדות בשטח תוך עיצוב -לארץרבים 

 גבולות המדינה היהודית העתידית.

: ניסיון להשפיע על דעת הקהל בעולם, בעיקר בארה"ב, על מנת מאבק בתחום המדיני •

 ישראל (ביטול הספר הלבן). -להביא לשינוי במדיניות הבריטית בארץ

 

 אקסודוס"דוגמא למאבק "אוניית 

מנקודות השיא שלה.  , בפרשת יציאת אירופה תש"ז ("אקסודוס"), ידעה ההעפלה את אחת1947בקיץ 

תכניתם של הבריטים להחזיר את מעפילי הספינה לאירופה והתנגדות המעפילים במשך שבועות לרדת 
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ולמאבקו עולמי למאבק ההעפלה בפרט -כל ישראל יצרו הד-מספינות הגירוש בכל חוף זולת חוף ארץ

של היישוב בארץ בכלל. אחרי חודשיים של מאבק, גירושים והתבצרות בספינות גירוש הובאו 

אלפי המעפילים בנמל  השואה, חזרה לגרמניה. כך הורידו הבריטים בכוח את המעפילים, ניצולי

המבורג שבגרמניה, לעיני מאות עיתונאים מכל העולם. המעפילים הועברו למחנות פליטים באזור 

כמה חודשים, עד שאנשי המוסד לעלייה ב' ארגנו את עלייתם ארצה.  בריטי של גרמניה ושהו שםה

 העולם כולו עקב בדאגה אחר גורלם של נוסעי האנייה, והמאבק הלאומי היהודי צבר תמיכה בינלאומית. 

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

החקירה של האו"ם (אונסקו"פ) עקבו אחר מאבק מעפילי  יצולי השואה לעלות למולדתם. חברי ועדתלנ

במחנות העקורים באירופה. התרשמותם ממראה עיניהם התבטאה  "יציאת אירופה" בחיפה וביקרו

ישראל כיום... יצירת מדינה יהודית -היא הבעיה המרכזית של ארץ במסקנות הבאות: "עלייה יהודית

 התקווה היחידה להסרת בעיה זו מזירת הסכסוך".  תכנית החלוקה היא לפי

 . מלחמת העצמאות9

 א. קשיים של היישוב היהודי בשלב הראשון

 הישוב היהודי מנה כמחצית מהאוכלוסייה הפלסטינית  •

רבים מן הישובים היהודים פזורים בגושי התיישבות קטנים בשפלת החוף, שהיו מבודדים  •

 מהמרכז היהודי. 

המרכז העירוני תלוי באספקה  –קשר הדוק בין המרכז העירוני לישובים הכפריים  •

 ידי הערבים. -ובמשאבים המובאים אליו דרך צירי תנועה שנשלטים על

היישוב תלוי באספקה ובתמיכה כלכלית ואנושית מחו"ל, מהתנועה הציונית וממדינות  •

 אירופה התומכות.

. היישוב היהודי מותקף במקומות רבים למלחמההחודשים הראשונים התקופה כוללת את  •

 בארץ על ידי כוחות ערבים בלתי סדירים וחצי סדירים. 

הם עדיין שולטים בארץ, אך דואגים יותר  לעזיבת הארץ. הבריטים מתארגנים •

להתארגנותם לפינוי ושמירה על חיי שוטרים וחיילים בריטים מאשר להתנהלות תקינה של 

 הארץ. 

 : בדרכים, בלחימה על הישובים המבודדים ובערים מעורבות.רכזיםמוקדי המאבק מת •

בתחילת התקופה ל'הגנה' עדיין אין תשובה הולמת. התשובה העיקרית להתקפות על כלי  •

רכב יהודים בדרכים היא התארגנות בשיירות ומיגון של כלי הרכב . לכל שיירה נלוו חברי 

 .מחשש לחיפושים של הבריטים הנשק צריך היה להחביא, 'הגנה' חמושים, אך את 

 

 דרך התמודדות עם הקשיים
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שמירה על קשר : במהלך ארבעת החודשים הראשונים פעל היישוב היהודי בדרך ההתגוננות –מגננה 

עם היישובים והתגוננות מפני התקפות. ארגון "ההגנה" סייע להתגוננות בעזרת אבטחה צמודה, 

בשיירות תוך ליווי מכוניות משוריינות. כך הצליחה בהתחלה למכוניות בודדות ואחר כך בתנועה 

 .1948"ההגנה" לשמור על קשר עם כל היישובים עד מרץ 

 ב.  יעדים של מדינות ערב בתקופה בשלב השני למלחמה

  החלוקה לתכנית עקרונית התנגדות מתוך כמדינה ישראל מדינת של קיומה חיסול .1

 הירדני המלך של תכניתו סיכול היה לפלישה ובילשה נוסף שיקול; טריטוריאלית להתרחבות שאיפות .2

 מן למנוע ביקשו ערב מדינות. המערבית ישראל-מארץ חלקים ולספח ישראל-לארץ לפלוש עבדאללה

 כל של השליטה אזורי את להרחיב ולמעשה, מסכלת פלישה באמצעות ישראל-ארץ על להשתלט הירדנים

 . מדינה

 הערבית הקהל דעת מצד כבד ללחץ נתונים היו אלו. ערב ינותמד שליטי של פנימיים פוליטיים שיקולים .3

 . לעצמאות במאבקם ישראל-ארץ לערביי לסייע שביקשה

 

  

 

 כיצד מדינות ערב קידמו את יעדיהן 

 . לאשדוד סמוך ונעצר א"לת דרכו את עשה, ביותר הגדול שהיה, המצרי הכוח -

 לירושלים החשובים הצירים על להשתלט היהודי לצד אפשר ולא עציון-גוש את כבש) ירדן( הערבי הלגיון -

 אספקה להעביר היה ניתן", בורמה דרך, "עוקפת דרך נתגלתה כאשר רק. לטרון אזור ובכללם, המנותקת

 . הנצורה לירושלים

 . התבססו שם – הירדן ומשמר דהמס, צמח לישובים ופלשו ולגליל הירדן לעמק לפרוץ ביקשו הסורים -

 . מלכייה את כבש לבנון צבא -

 ערב מדינות לפלישת ביחס היהודית המדינה יעדי

 ביטחון ועל קיומה על להגן המסוגלת עצמאית כמדינה קיומה עצם על לשמור ביקשה היהודית המדינה .1

 .ערב צבאות מצד הפלישה בלימת באמצעות תושביה
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 שטחים כיבוש/התרחבות ובהמשך החלוקה תכנית פי על היהודית נהלמדי שיועדו האזורים על שמירה .2

 מקומות( דמוגרפיים-והתיישבותיים) אסטרטגיות ודרכים משלטים תפיסת( בטחוניים ממניעים נוספים

 ). יהודית התיישבות הייתה שבהם

 יעדיה לקידום ישראל פעלה כיצד

עם פרוץ המלחמה הטילו בריטניה וארה"ב אמברגו (איסור)  -העצמת הכוח במגויסים חדשים 
על אספקת נשק למדינות הלוחמות. המדיניות פגעה בעיקר בישראל, כי מחסור בנשק היה 
אחת מבעיותיה המרכזיות בשלב זה של המלחמה. בזכות עסקת הנשק הצ'כית הגיע נשק  

 13וגייס את אנשי מח"ל וגח"ל. לארץ, ואפילו מטוסי קרב ראשונים. צה"ל הרחיב את שורותיו 
אלף אנשי גח"ל התגייסו לצה"ל; הם היו חסרי הכשרה צבאית, אך בעלי כושר צבאי. כמו כן 

 הצטרפו לכוחות אנשי מח"ל, ביניהם טייסים וקצינים בעלי דרגות גבוהות.
בימי ההפוגה הועברה אספקה לירושלים: דלק, מזון ותחמושת.  -העברת אספקה לירושלים 

ת "דרך בורמה" הקלה על אספקת ציוד לירושלים. חיזוק ירושלים נעשה מתוך רצון למנוע סליל
 עזיבת תושבים לשפלה.
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 סוגיות נבחרות בתולדות מדינת ישראל פרק רביעי

 

 עליה וקליטה בשנות החמישים -מקור .01

 הבא לידי ביטוי בקטע המקורהסיבות לעלייה  א.

עלו לישראל עשרה אחוזים  1949-1948בשנים  שמחה בעקבות הקמתה של מדינת ישראל; ..1

חלק, ראו בהקמת המדינה אות מבשר מכלל היהודים שחיו בארצות האסלאם. לא כולם, אך וודאי 
 ע: "ארץ האבות"בקט לבוא המשיח.

בקטע: "לעבוד בטורייה או ליטוע ארץ  .שאפו ליטול חלק בבניין הארץ. היהודים - פיתוח הארץ. 2

 נשייה"

 גורם נוסף לעלייה שלא הופיע בקטע המקור

. היהודים זוהו עם הגורם הקולוניאלי וכתוצאה מכך גברה השנאה והעוינות -קולוניזציה -תהליך הדה
 כלפיהם.

 ב. הקשיים של העולים בשנות החמישים והשישים

 הקשיים בתחום הכלכלי 
הצעירה, שנוסדה בעיצומה של מלחמת השחרור, היה מחסור גדול בכסף למדינת ישראל 

ובמזון, והיא לא יכלה לספק את המזון הדרוש לעולים שהגיעו ארצה. לא הייתה לה היכולת 

 לארץ.-לייצר מזון, ובשל היעדר מטבע חוץ לא יכלה לייבא מזון מחוץ
המדינה הנהיגה את "מדיניות הצנע" שהבטיחה מוצרי מזון בסיסיים בכמות שווה  –הפתרון 

 לכל תושבי המדינה. המזון חולק לפי תלושי הקצבה שניתנו לכל בתי האב במדינה.

 
 הקשיים בתחום הדיור 

-עלו לארץ יותר מ 1951-ל 1948הקושי הגדול ביותר היה מציאת פתרונות דיור לעולים (בין 

ים). קצב העלייה המהיר חייב את ההנהגה למצוא פתרונות זמניים עד שייבנו אלף עול 700

 מגורי קבע למאות אלפי העולים.

 פתרונות הדיור הזמני

עולים הועברו לצריפי מגורים במחנות הצבא הבריטי שהתפנו, כמו  -מחנות הצבא הבריטי 

 למשל "שער העלייה בחיפה" או מחנה "אלנבי" בירושלים.

ידי ערבים שברחו -בזמן מלחמת השחרור ננטשו בתים בשכונות מעורבות על - בתים נטושים

-מהם בשל המלחמה. אל הבתים האלה הוכנסו עולים, כמו למשל בתים בשכונות קטמון ואבו

 טור שבירושלים.
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קמו ברחבי  1950-שני הפתרונות הקודמים לא נתנו מענו לכל העולים, לכן החל מ -מעברות 

" זמניים שנקראו "מעברות". המעברות קמו בערים הגדולות (בירושלים הארץ "מחנות עולים

הייתה מעברה בשכונת תלפיות ובעיר גנים) וביישובים כפריים. המעברות יועדו לכלל העולים, 

אך בפועל מרבית המתגוררים בהן היו עולים יוצאי ארצות האסלאם. העולים יוצאי אירופה שהו 

הודות לסיוע ארגונים מארצות מוצאם ולסיוע בני משפחה במעברות זמן קצר, והתפנו מהן 

ותיקים שחיו בארץ (כדאי לראות את הסרט "הקיץ של אביה" ו/או את הסרט "סאלח שבתי", 

, עם התקדמות בניית מגורי 1952-המתארים את התקופה המדוברת ואת החיים במעברות). ב

הדרגתי של חיסול המעברות. הקבע בערים הקיימות ובניית עיירות הפיתוח, החל תהליך 

 . 1963-המעברות חוסלו סופית חיסול ב

אלף  273-עיירות פיתוח שבהן שוכנו כ 30-קמו בארץ כ 1963-ל 1948בין  -עיירות הפיתוח 

אלף תושבים. לעיירות אלו אין  20עולים. כיום האוכלוסייה במרבית עיירות אלו לא עולה על 

הקשיים שליוו אותן בראשית היווצרותן, כמו מחסור  מעמד של עיר, והן מתמודדות עם אותם

 במקומות עבודה, אבטלה, חינוך ברמה נמוכה והגירה שלילית.

 הסיבות להקמת עיירות הפיתוח
מענה לבעיית הביטחון בגבולות המדינה המוקפת במדינות אויב. ההנהגה ראתה את הקמת  -

רת ביטחון" שתגן על המדינה עיירות הפיתוח לאורך גבולות המדינה כדרך ליצירת "שרש

 שמונה ושלומי בצפון, אופקים, נתיבות, ירוחם ודימונה בדרום ובית שאן במזרח).-(קרית

בישראל היו שלוש ערים גדולות: ירושלים, תל אביב  –צורך בישובים עירוניים בגודל בינוני  -

רוני מאוזן, כמקובל וחיפה. הרעיון היה להקים עיירות פיתוח שעם הזמן יתרחבו ויצרו מדרג עי

 בארצות המפותחות (ערים גדולות, ערים בינוניות ויישובים כפריים).
רוב העולים מארצות האסלאם באו מרקע עירוני ולא רצו או יכלו  –מענה לבעיית התעסוקה  -

לעסוק בחקלאות, ולכן בניית עיירות פיתוח נתפסה כפתרון לבעיית העסקתם של העולים. 

-ו עתירות בידיים עובדות, הוקמו מפעלים (בדימונה, למשל, נבנה ביתבאותן עיירות, שהי

 החרושת לטקסטיל "כיתן דימונה").

המנהיגים האמינו שכמו העולים שהגיעו לארץ לפני קום המדינה ופנו  –תפיסה אידיאולוגית  -

להתיישבות חלוצית, יש להפנות את העולים החדשים לאחר קום המדינה להתיישבות חלוצית 

בעיירות הפיתוח. הפניית העולים לעיירות הפיתוח נעשתה מבלי שהעולים נשאלו על כך או 

שגרם לתחושות תסכול ומרמור קשות בקרבם, תחושות שמלוות את  הסכימו לזאת, דבר

 תושבי העיירות עד היום.

 

 הקשיים החברתיים 
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כיצד נקלטו העולים מבחינה חברתית ותרבותית? מבחינות מסוימות שינו העולים מארצות האסלאם 

מאוד (יותר  את פניה ואת אופיה של החברה הישראלית. עולי ארצות האסלאם הגיעו במספרים גדולים

), ובכך שינו את המבנה העדתי של החברה הישראלית. לפני העליות 60-עולים עד לשנות ה 600-מ

ההמוניות רוב החברה הישראלית הייתה בעלת פולקלור וסימני תרבות "אשכנזים". עולי ארצות 

 האסלאם הביאו עימם תרבות ופולקלור שונים, "מזרחים". 

(כמו גם חוסר ההשכלה של רבים מהם), נתפסו בעיני חלק  התרבות והפולקלור של המזרחים

מהישראלים הוותיקים כאיום על אופיה של החברה הישראלית. החשש שלהם היה שהעולים המזרחים 

(כך כונו עולי ארצות האסלאם) יהפכו את החברה הישראלית לנחשלת ולבורה. בקרב חלק מיוצאי 

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

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

 שלהם (זכרו, שרובם התגוררו בתקופה זו בשכונות עוני, במעברות ובעיירות פיתוח).

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

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

מכך, נתפסה כמאיימת על אופי התרבות והחברה הישראלית כפי שראו אותה ראשי הישוב הוותיקים. 

החברה (שהיה קרוב יותר לתרבות כדי להתמודד עם האיום הזה ולשמור על האופי "הישראלי" של 

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".

 הביטוי של הקשיים באירועי ואדי סאליב

 

תפיסת "כור ההיתוך" דרשה מכל העולים לוותר על עברם לטובת תרבות ישראלית "צברית" חדשה. 

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

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

כי המשפחה המסורתיים ועוד) ורחוקה מתרבותם של עולי ארצות האסלאם. משום כך עוצמת לער

התנגדותם של עולי ארצות האסלאם למדיניות "כור ההיתוך" הייתה גדולה, ולעיתים גם אלימה. 

הדוגמה החשובה ביותר להתקוממות החברתית של עולי ארצות האסלאם הייתה ההתקוממות בואדי 

 .1959לים בחיפה) ביולי סאליב (שכונת עו

באירוע זה ירה שוטר בעולה חדש ממרוקו (שהיה שיכור ונחשד בקטטה) בשכונת ואדי סאליב שבחיפה. 

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

ריית הפתיחה למהומות, שזכו שמועות על מותו של העולה הסעירו את השכונה, והאירוע היה בבחינת י

בכינוי "מאורעות ואדי סאליב". בכל השכונה פרצו מהומות, חנויות נבזזו, מכוניות הוצתו, שוטרים 

) התפשטו המהומות וההפגנות בכל רחבי 8.7.59ואזרחים נפצעו ועשרות אנשים נעצרו. למחרת היום (

 הארץ, בעיקר בבאר שבע ובמגדל העמק.
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ע מינתה הממשלה ועדה ציבורית בראשות השופט משה עציוני, שמטרתה עשרה ימים לאחר האירו

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

 ממרוקו. 

 סאליב ואדי באירועי ביטוי לידי באו העלייה קשיי כיצד

המאורעות היו ביטוי של זעם, כאב, תסכול, עוני ותחושות קשות של קיפוח ושל מרירות, שהיו 

אלף  160-היו בארץ כ 1958-מנת חלקם של העולים מארצות האסלאם, בעיקר יוצאי מרוקו. ב

אחוז גבוה מהם היו קשישים וחולים,  -עולים ממרוקו. מצב העולים ממרוקו היה קשה במיוחד 

רנסו בדוחק ורובם התגוררו בעיירות פיתוח המרוחקות מהמרכז. אלה שגרו רבים מהם התפ

בערים הגדולות התגוררו בשכונות צפופות מוכות עוני ועבריינות. עולי מרוקו הרגישו שהם 

נדחקים לשולי החברה וסובלים מאפליה בכל מקום. מאורעות ואדי סאליב העלו לסדר היום 

תי בחברה הישראלית וסימנו בבירור את קיומה של הציבורי את נושא הקיפוח על רקע עד

 "ישראל השנייה". סוגיה זו ממשיכה להעסיק את החברה הישראלית עד היום. 

 

 

 

 

 

 

 

 וגורל היהודים בארצות האסלאם הדה קולוניזציהתהליך  .11

 קולוניזציה (גורם אחד מכל סוג)-הדה לתהליך הגורמיםא. 

העמים שחיו תחת השלטון הקולוניאלי נחשפו לתרבות אירופאית ולרעיונות  גורם אידיאולוגי: •

אירופאים, והחלו לפתח תודעה לאומית עצמית, הן בשל השפעות אלה והן בשל התנאים הקשים 

כך, למשל, מנהיגה של התנועה הלאומית התוניסאית חביב בורגיבה  שבחיים תחת שלטון זר.
 למד משפטים בצרפת. 

השנייה,  העולם מלחמת לפני בעולם השחקניות הראשיות אירופה, שהיו מעצמות גורם פוליטי: •

 ב"ארה המעצמות של שתי חדש, העידן עידן המלחמה, וכך החל בעקבות מכוחן מאוד איבדו

 היה מהן אחת לכל לכך, בעולם. אי השפעה ביניהן על אזורי להיאבק החלו מ. הללו"וברה

אליהן,  תצטרפנה החדשות שהמדינות בתקווה השונותלארצות  עצמאות במתן לתמוך אינטרס

 .האחרת והשפעתה על אזורים נוספים בעולם המעצמה של התפשטותה סכנת לבלום את כדי וכן
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שתי המעצמות, בריטניה וצרפת נפגעו מאד מבחינה כלכלית לאחר מלחמת העולם  גורם כלכלי: •

פות לקופת האוצר הבריטית שהיתה השניה. עלות אחזקת החיילים באזורי השליטה עלתה הון תוע

עדות למצוקה  -בגרעון עצום. לכל זאת, יש להוסיף כי בלונדון חולקו תלושי מזון למוצרי יסוד בסיסיים

הכלכלית הקשה. מציאות זו הביאה את ממשלות בריטניה וצרפת לוותר על שליטתן באזורי הכיבוש 

 (ראה מקרה א"י).

 

 ארצות האסלאם גורל יהודיהגורמים שהשפיעו על  ב.

הקולוניאלי,  עצמם בשלטון קשרו האסלאם ארצות ויהודי מאחר - קולוניזציה-השפעות תהליך הדה

 היהודים.  חיי בולטות על השלכות בעל היה קולוניזציה -הדה שתהליך הרי

 שהביאו מהתרבות המערבית התרחקות היה קולוניזציה-הדה של הביטויים אחד –תרבותי  שינוי
 בסביבה עתה עצמם כלל תרבות זו, מצאו בדרך אימצו אשר  הקולוניאליות. היהודים, המדינות עמן

השונות (שפה,  בארצות החיים הוויית על בהדרגה הערבית השתלטה התרבות אחרת, שבה תרבותית

  לבוש, מנהגים, תרבות ושלטון). 

-כחלק מתהליך הדההקולוניאלי, ולכן  המשטר כתומכי זוהו היהודים - ליהודים השנאה התגברות

יהודים (מעטים)  גם זאת, היו קולוניזציה הועמקה השנאה כלפיה והתגברה הפעילות כנגדם. עם

 ומתוך) העצמית ההגדרה בזכות אידיאולוגיות (האמונה קולוניזציה מסיבות-הדה בתהליכי שתמכו

בגבולותיהן. היהודי  הקיום את ותבטחנה דמוקרטיות תהיינה שתוקמנה שמדינות הלאום הנחה

 התנועות הנחת יהודיות מתוך-אנטי מגמות מסוימים, בשלבים מיתן, לאומי לשחרור המאבק
 בהתאם לכך, לאחר עצמאותן. השגת את ולעכב לפגוע בתדמיתן עלולה ביהודים פגיעה כי הלאומיות

 חסר לשפל הגיע בהם והפגיעה מהחברה היהודים הרחקת הרסן, ותהליך הותר העצמאות השגת

 תקדים.

 הערבי שלאחר העולם לכן, התאפיין קודם שנים באירופה כמאה שאירע כפי - התגברות הלאומיות

 בני לכל את המשותף הדגישו אלה מגמות. הלאומיות המגמות בהתגברות השנייה העולם מלחמת

 .המתגבש חלק מהלאום שאינו זר כיסוד האסלאם בארצות היהודים את ודחו הלאום

ישראלי השפיע על מצב יהודי -הסכסוך הערבי - ישראל ומלחמת העצמאות השפעת הקמת מדינת

 ארצות האסלאם בהיבטים הבאים:

התגברה  שהתקיימה במדינות אלה הציונית הפעילות ישראל-ציונות וזיקה דתית והיסטורית לארץ

 התרחבה המלחמה השנייה. בסוף מלחמת העולם במהלך ישראל-מארץ שליחים של בואם עם

למען  והמאבק ישראל-לארץ העלייה חשיבות האסלאם, והודגשו תנועה הציונית בארצותה פעילות

 יהודי את שאפיינה ישראל,-לארץ והיסטורית עמוקה דתית זיקה כמו כן, התקיימה המדינה. הקמת

 .קום המדינה עם בהם שאחזה בהתלהבות והתבטאה המזרח ארצות
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 קהילות גלויות דרך העלאת חיסול של במדיניות נקטה ישראל ממשלת -גלויות"  "חיסול מדיניות

 כן-ועל היהודי, העולם היא מרכז ישראל מדינת שלפיה התפישה הוא לכך הגורם לישראל. שלמות

 האסלאם ארצות יהודי של הביטחוני כי מצבם ההכרה לצד כולו, בעולם היהודים לגורל האחראית

 .קיומם את ומסכן ומתערער הולך

 ביטויים לשינוי ביחס האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים בטוניסיה 

 פעילות נגד האוטונומיה היהודית בתוניסיה
פורקה הפדרציה הציונית (ארגון הגג של כל המוסדות הציוניים) בפקודת  1957-1956בשנים  •

ועד הקהילה  השלטון, והופסק שידור הרדיו השבועי בנושא יהדות ברדיו תוניס. בוטלה פעילותו של
 היהודית, ונסגרו כל האגודות היהודיות, מוסדות התרבות והספורט.

בוטלה פעילותו של בית הדין הרבני; הרובע היהודי נהרס במסווה של מלחמה בשכונות  1958-ב •
 העוני, ושטח בית העלמין היהודי הופקע "לטובת הכלל".  

: מתוך חשש לגורלם של כמאה תוניסאי-התרחשה פרשת בירזטה בעת המאבק הצרפתי 1961-ב •
יהודים שחיו בעיר הוחלט על פינוי היהודים. בשיתוף פעולה בין נציגי הסוכנות היהודית, המוסד 

 לתפקידים מיוחדים ןהצבא הצרפתי פונו היהודים מן העיר. 
מאורעות ביזרט האיצו את יציאת היהודים מתוניסיה. התחושה הייתה כי בורגיבה עלול לשנות את 

 .היהודים, וכי היעדרם של הצרפתים יפגע ביהודים ותו כלפימדיני

 

 

תוניסאי: מתוך חשש לגורלם של כמאה -התרחשה פרשת בירזטה בעת המאבק הצרפתי 1961-ב •
יהודים שחיו בעיר הוחלט על פינוי היהודים. בשיתוף פעולה בין נציגי הסוכנות היהודית, המוסד 

 הודים מן העיר. לתפקידים מיוחדים ןהצבא הצרפתי פונו הי
מאורעות ביזרט האיצו את יציאת היהודים מתוניסיה. התחושה הייתה כי בורגיבה עלול לשנות את 

 .היהודים, וכי היעדרם של הצרפתים יפגע ביהודים מדיניותו כלפי

מלחמת ששת הימים השפיעה על היחסים בין המוסלמים ליהודים בתוניסיה וגרמה  – 1967 •

לתקרית אלימה; המון אדם פגע במכוניות של יהודים, חדר לבית הכנסת המרכזי בתוניס, חילל 

ספרי תורה ופגע בבית הכנסת ובבניין הקהילה היהודית. יש לציין כי הנשיא בורגיבה גינה את 

על יחידות צבא לשמור על יהודי העיר. כמה מהפורעים נאסרו, ומפקד ההתקפות ופיקד 

יחד עם זאת המשטרה המקומית פוטר מתפקידו. המשטר תיקן את הנזקים שנגרמו למוסדות. 

ישנה הבחנה בין עמדת השליט בורגיבה, שתמך ביהודים והגן עליהם, לבין עמדת ההמונים 

 בתוניסיה, שפגעו ביהודים.

 40-אלף יהודים עלו לישראל, וכ 51-עזיבתם של יהודי תוניסיה. בסך הכול כ על רקע זה נמשכה

 אלף היגרו לצרפת.    
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 מלחמת יום הכיפורים .31

 הגורמים שהובילו לפרוץ המלחמה א.

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

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

 הימים. שתי המדינות ביקשו לנקום בישראל על ההשפלה שחוו במלחמה. 

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

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

ניסיונות בתיווך אמריקאי למו"מ מדיני, בעיקר בין מצריים לישראל, בדבר נסיגתה של 

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

 ירבה לנהל מו"מ עם ממשלת מצריים. ממשלת ישראל, לכל נסיגה מקו התעלה וס

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

וכלכלית, ובכך תרמה למירוץ החימוש באזור ולתחושת הביטחון של מדינות ערב ביציאתן 

 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. 

 . 

 של המלחמההתוצאות המיידיות  ב.

 בתחום החברתי (ההשפעה על החברה הישראלית): 
חיילים), והחברה  2,800מספר ההרוגים היה גדול מאוד ( –תחושות קשות של אבל ושכול 

הישראלית התאבלה על בניה שנפלו. הטיפול בנושא השבויים והנעדרים הביא לתחושת חוסר אונים 
בחברה הישראלית. נושאים כאובים אלו הפכו למרכזיים בציבור הישראלי. הוקם מרכז מיוחד לאיתור 

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

הופעת תנועות ; נשי ציבור, בצבא ובדרג הפוליטי; פיתוח ביקורת ציבוריתהתערערות האמון בא
מקימי תנועות המחאה וחבריהן היו קצינים וחיילים שחזרו מן המלחמה. המוכר ביותר  –מחאה 

שבהם היה סרן מוטי אשכנזי, מפקד מעוז "בודפשט" שבצפון התעלה, המעוז היחיד שלא נפל בידי 
מו הפגנות וקראו להתפטרות הממשלה כולה בכלל ולהתפטרותו של המצרים. תנועות המחאה קיי

 הביטחון בפרט. 
 

) לבירור המחדלים שהביאו הוקמה ועדת חקירה ממלכתית (ועדת אגרנטבלחץ המחאה החברתית 
לפרוץ המלחמה. מסקנותיה היו נגד הדרג הצבאי. וכתוצאה מכך הרמטכ"ל וכמה קצינים בכירים 

אנשי צבא נוספים. באחד באפריל  188-עדים, וקיבלה עדויות מ 90עה נאלצו להתפטר. הוועדה שמ
פרסמה הוועדה דו"ח ביניים שהצביע על הסיבות לחוסר ההיערכות של צה"ל לאפשרות  1974

ההתקפה: ה"קונספציה" שרווחה בצה"ל שמצריים לא תתקוף ללא עליונות אווירית מספקת לשיתוק 
מדינת ישראל, וכן שסוריה לא תתקוף ללא מצריים. איתותים חיל האוויר הישראלי ולהפצצה בעומק 
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ידי המודיעין הישראלי לפני המלחמה אמורים היו לעורר חשד, אך -שנקלטו ממצריים ומסוריה על
בגלל אותה "קונספציה" לא הוערכו כראוי. תמרוני צבא מצרים לא זוהו כהכנות למלחמה, ולכן אגף 

ת. כתוצאה מכך לא נקט צה"ל באמצעים מתאימים, כגון גיוס המודיעין לא נתן לצה"ל אזהרה מספק
 כללי בזמן (שייך גם לתחום הפוליטי).

 

 בתחום הצבאי 
להתערערות הרוגים), פגיעה חמורה בצבא ואובדן מטוסים וטנקים רבים הובילו  2,800אבידות רבות (

תחושת הביטחון ולאובדן האמונה בתפיסת הביטחון המסורתית ובהתייחסות לצה"ל כאל צבא 
 בלתי מנוצח. 

 
. כמו כן התערער האמון מלחמת יום הכיפורים זעזעה את החברה הישראלית ואת ביטחונה העצמי

 בשורה של אישי ציבור בצבא ובפוליטיקה, ובראשם שר הביטחון דיין. 

 

 הפוליטיבתחום 
: התפטרות שר הביטחון (משה דיין), התפרקות ממשלת גולדה מאיר שינויים במפה הפוליטית

, שבעקבותיו עלתה לשלטון 1977וביקורת ציבורית מתמשכת סללו את הדרך למהפך הפוליטי של 

 מפלגת "הליכוד" בראשות מנחם בגין.

 

 בתחום הכלכלי 
המלחמה עלתה  יה (עליית מחירים)  במשק הישראלי.נזק עצום לכלכלה, שהוביל לקיפאון ולאינפלצ

לישראל סכום השווה לשנת תל"ג (תוצר לאומי גולמי) שלמה, והחוב החיצוני של ישראל הגיע למימדים 

כאלה שהיא נזקקה למיליארדי דולרים של סיוע כלכלי אמריקאי מדי שנה. עקב המחיר הכבד של 

של ישראל בסיוע צבאי, כלכלי ודיפלומטי מצד  המלחמה בנשק והנזק הכלכלי הכבד גברה תלותה

 ארה"ב. 
 

 היחסים בין ישראל למדינות ערב  –בתחום המדיני 

שני הצדדים גילו נכונות  ).1977המלחמה סללה את הדרך לביקורו של הנשיא סאדאת בישראל (

ל להיכנס למו"מ לקראת שלום, ונכונות זו הביאה לביקורו ההיסטורי של הנשיא סאדאת בישרא

דייויד" בין ישראל לבין -ולחתימה על הסכם השלום "קמפ, למטרת שיחות השלום 1977בנובמבר 
 מצריים.  

 

 השפעת המלחמה על מדינות ערב

המלחמה התפרשה כהישג מזהיר מצידן של מדינות ערב, שהצליחו להפתיע את צה"ל, לגרום לו 

רבות ולכבוש שטחי מולדת בימים הראשונים למלחמה. המורל המצרי היה בשיאו. אף על פי  אבידות
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שישראל חדרה לתחומי מצרים וכיתרה את הארמיה השלישית, לא הצליחה לקעקע את אחיזת 

המצרים באזור התעלה. הסכמי הביניים הביאו להרחקת צה"ל מתעלת סואץ ולשליטה מלאה של 

ם שפורשו כהמשך ההישג. המלחמה תרמה לפתיחת אופק מדיני להסכם המצרים על התעלה, מהלכי

שלום, שבו הוחזרה כל סיני לשליטה מצרית. גם הסורים ראו את עצמם כמנצחים במלחמה, במיוחד 

בהתחשב בעובדה שישראל נאלצה לוותר על שליטתה בעיר הסורית קונייטרה כחלק מההסכמים 
 שנחתמו עם סיום המלחמה. 
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