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 אידדאולגיה ומעשה-נאציזם 22

 מדוע התנגדו הנאצים לדמוקרטיה? א2

לאומית וגאווה לאומית2 -היטלר ראה במלחמה אמצעי ליצירת לכידות חברתית –שלילת הדמוקרטיה 

באמצעות המלחמה יושב כבודה של גרמניה, אשר נפגע בעקבות הסכמי ורסאי, ויובטח עתידו של העם 

הגרמני2 הוא בז לדמוקרטיה, לליברליזם ולחופש, מאחר שאלו נחשבו מבחינתו כמתכון לאנרכיה )אי סדר( 

פובליקת ווימאר2 ההתמקדות בפרט נתפסה כמפוררת את הלכידות החברתית ואת הלאום שאפיין את ר

הגרמני2 בנוסף, חופש הפרט ורצונו מנוגדים לעיקרון המנהיג2 הפרט הוא חלק מהמכלול של האומה 

הגרמנית, ולכן עליו לוותר על האינטרסים האישיים, להיות צייתן ולהקדיש את כל מרצו למען הפיהרר והלאום 

 הגרמני2

 

תמונת שריפת בניין —222מקור מהספר, מסעות בזמן, משלום למלחמה ושואה, הוצאת מט"ח עמוד 

 23222הרייכסטג פברואר 

 התמנה היטלר  2322בינואר  –" שרפת הרייכסטאג ופרסום "צו חירום להגנת העם והמדינה

ל את כוחו כעומד בראש דבר שהגבי –לקאנצלר גרמניה, אולם בממשלתו כיהנו שני שרים נאצים בלבד 

(2 כשבוע לפני 2322הממשלה2 לכן הוכרזו בחירות נוספות באישורו של הנשיא בחודש מרץ בשנה זו )

 הבחירות הוצת בניין הרייכסטאג )בפרלמנט הגרמני( שהיווה סמל ומוסד לאומי2

הרייכסטאג הנאצים האשימו את הקומוניסטים בהצתתו והציגו אותם כבוגדים באומה2 שרפת בניין 

שימשה עילה לנאצים להכריז על מצב חירום במדינה ולבצע מאסרים המוניים בקרב יריביהם הפוליטיים 

מתוך רצון להחלישם לקראת הבחירות הקרבות2 בגרמניה פורסמו צווי חירום אנטי דמוקרטיים, כדוגמת 
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מגבלות על חופש הדעה  "הצו להגנת העם והמדינה" אשר פגע בחירויות הפרט ובזכויותיו2 צו זה הטיל

ועל חופש העיתונות2 בעקבות פרסום הצו החל היטלר להצר )להגביל( את הפעילות של המפלגה 

פות פוליטיות ונערכו מעצרים של פעילי ידמוקרטית2 נאסרו אס-הקומוניסטית ושל המפלגה הסוציאל

י המפלגה מפלגות, ללא משפט וללא הגבלת זמן2 הפעילות האינטנסיבית כוונה בעיקר כלפ

הקומוניסטית, שהוצגה כאויבת האומה2 היטלר הורה על מעצר המוני של אלפי פעיליה הפוליטיים 

 שנשלחו למחנות ריכוז2

 

 "הסדר החדש" והצעדים למימושוב2

 החלו הנאצים במימוש רעיון "הסדר החדש" במסגרת מדיניות החוץ באירופה2  2323בשנת 

 להלן עיקרי תכנית זו:

 מדיני על בסיס עקרונות האידיאולוגיה הנאצית )ובעיקר על -כלכלי-יצור סדר חברתיהנאצים שאפו ל

2 יש בסיס עקרונות תורת הגזע, האנטישמיות ומרחב המחיה במזרח( שנועד להחליף את הסדר הקיים

ליצור סדר חדש, מבנה חדש וחוקים חדשים בעולם, אשר יקבעו אילו עמים זכאים לחיות בעולם, מה מקומו 

 עם ועם, מהם גבולות המדינות, כיצד יתפתחו העמים ומה יהיה אופי היחסים ביניהם2  של כל

  הסדר החדש" באירופה נועד להכפיף את האומות השונות לצורכי הרייך השלישי ואת המשאבים"

פי הסיסמה: "ראשית: כבוש! שנית: שלוט! שלישית: -באירופה  למען מכונת המלחמה הגרמנית,  על

 נצל!".

  ם הוגדרו כגזע יהארים והנורדי למיין את העמים האירופאים בהתאם להשקפה הגזענית השלטת:יש

 האדונים, כנושאי תרבות, אשר ישלטו בעמים האחרים מאחר והם פאר היצירה2 

 הסלאבים )עמי מזרח אירופה( נועדו להיות משרתי גזע האדונים, מאחר והם נחותים2 

  לא זו בלבד שאין הם יוצרי  וצוענים, לא היה מקום ב"סדר החדש".לגזעים הנחותים ביותר, יהודים

תרבות אלא הם מייצגים את כוח ההרס2 הם אלה שיצרו את העולם הישן, ואותם יש לחסלם כי הם לובשים 

 סוציאלי )אנטי חברתי(2-צורה ופושטים צורה2 הצוענים גם הם נחשבו ליסוד א

  על מנת להבטיח את עתיד הגזע הארי ואת יש לשאוף להשתלטות על מרחב המחיה במזרח

 התפתחותו.

( כדי לקדם את רעיון "הסדר 1491הצעדים שנקטו הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה )עד יוני 

 החדש"

  במהלך המלחמה הועברו מפולין, מרוסיה ומארצות כבושות אחרות כשבעה מיליוני עובדי כפייה כדי לשרת

עסקו בתנאים קשים ביותר בתעשייה, במכרות, בכבישים ובשדות2 את כלכלת הרייך הגרמני2 הם הו

 סלאבים, שבויי מלחמה, יהודים ואחרים נתפסו והוסעו בתנאים קשים לגרמניה2 

  העברה בכפייה של אוכלוסיות שונות, לפי קריטריונים לאומיים גזעניים, כדי לאפשר יישוב של גרמנים

לוסייה ארית במקום אוכלוסייה פולנית כדי לממש את רעיון במקומם2 עם חלוקת פולין יישבו הנאצים אוכ

 מרחב המחיה2
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  העברת מזון, מוצרי תעשייה וחומרי גלם מארצות כבושות לגרמניה2 הנאצים שדדו סחורות,  -ניצול כלכלי

 שטרות כסף, זהב, אוצרות אומנות ועוד2 בכיבוש רוסיה ניצלו הגרמנים את שדות הנפט של אוקראינה2

 הנאצים יצרו רמות כיבוש ושליטה בהתאם למדרג הגזעי של האוכלוסייה )מימוש  -ג גזעי יצירת מדר

האידיאולוגיה(2 עמים שנחשבו לעליונים, כמו הדנים, זכו לשלטון עצמי ללא התערבות נאצית )מלבד בתחום 

-שיר עלהחוץ והביטחון(2 לעומת זאת, העמים הסלאבים במזרח אירופה, כדוגמת הפולנים, נשלטו באופן י

 ידי הנאצים, וזאת בשל הגדרתם כגזע נחות אשר יועד לשירות הגזע הארי2

 

 מנהיגות בגטאות 22

 הקשיים והדילמות של היודנראטים עד תקופת "הפתרון הסופי":  א2

 נאלצו לתמרן בין חובתם למילוי ההוראות והגזרות הנאציות באופן קפדני לבין רצונם לדאוג  היודנראטים

לתושבי הגטו, לבני עמם, כלומר לדאוג לצרכים שלהם ולהקל על מצוקותיהם2 הדילמה הזו הלכה וגברה 

 ככול שהנאצים החריפו את התכתיבים ואת הגזרות כלפי יהודי הגטו2

 נקלעו לדילמה כיצד לחלק את הנטל בין תושבי הגטו כאשר היה צריך למלא הוראה שוטפת או  היודנראטים

מזדמנת של הנאצים2 אחת הדילמות המשמעותיות הייתה בנושא שילוח יהודים לעבודות כפייה2 השאלה 

ות שבה התחבטו ראשי היודנראטים הייתה מי מבין יהודי הגטו יצא לעבודות כפייה וכיצד לשלם את הקנס

שהוטלו2  הציבור היהודי ראה כיצד היודנראטים לוקחים את שארית רכושו בגטו, ולכן ראה בהם אחראים 

למצבם ולגורלם2 היודנראטים ספגו באופן ישיר את כל הכעס, המרמור והתסכול של תושבי הגטו, אשר ראו 

 וכך התממשה אחת ממטרות הנאצים בהקמת היודנראט2 -בהם אשמים במצבם

 ים היה קושי בניהול הגטו: הם היו אחראים לקבוע את מקומות הדיור ליהודים בגטו, וזאת במצב ליודנראט

של צפיפות שהלכה והחריפה, כאשר מלכתחילה היה הגטו קטן מימדים2 בנוסף היה להם קושי בחלוקת 

קלוריות ליום לכל אדם2 הם התקשו בהפעלת שירותי  222מנת המזון המצומצמת והבלתי אנושית של 

בריאות וסיפוק תרופות בשל תנאי מחסור בלתי נסבלים אשר הביאו אותם לאלתר, כלומר להפעיל תושייה 

 תוך סיכון מרבי של חייהם2

  היודנראטים היו אחראים לשמירה על החוק ועל הסדר בגטו2 הם יכלו להסתייע במשטרה היהודית, אך לא

 בתי סוהר2ידעו כיצד להפעיל את מערכת הענישה בגטו וכיצד להפעיל 

  היודנראטים היו חסרי ניסיון בכל מה שקשור לרווחה ולסעד, וכשצברו את הניסיון הנדר נאלצו לפעול במצב

 של מחסור חמור ביותר בתרופות ובאמצעים בסיסיים אחרים2

 הסופי" )בזמן הרצח( "הפתרון היודנראטים בתקופת של והדילמות הקשיים

 ודדות עם האקציות בגטאותההתמ –דילמת השילוחים למחנות ההשמדה 

, יחד בתקופת "הפתרון הסופי" גברו הקשיים שליוו את היודנראטים, והשניות בתפקידם העמיקה2 היודנראטים

עם אנשי המשטרה היהודית )שהיו כפופים להם(, נדרשו לקחת חלק בגירושים למחנות ההשמדה2 הם נאלצו 

 לפרסם מודעות בדבר הגירושים הקרבים ולקחת חלק בבחירת הנשלחים2 

האם לעדכן את היהודים כי מי שיוצא  האם לשתף את תושבי הגטו במידע לגבי מדיניות ההשמדה? .1

 למוות?משערי הגטו נשלח 
עדכון היהודים פירושו סיכוי מסוים להצלתם; אי עדכון פירושו הונאה, מכיוון שנאמר להם כי הם נשלחים 

לזכור כי הם מונו  לעבודה ולא להשמדה2 דילמה זו מתחדדת על רקע השניות בתפקידם של היודנראטים2 יש
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צמם את האחריות לדאוג לקהילת על ידי הנאצים, והיו מחויבים להוראותיהם; יחד עם זאת הם נטלו על ע

 היהודים בגטאות2

 המטרות ודרכי הפעולה של תנועות הנוער לפני "הפתרון הסופי" ב2

אנשי תנועות הנוער היו הראשונים שהבחינו במעבר הנאצים ממדיניות הכליאה בגטאות להשמדה2 עד לתחילת 

ולהוות תחליף ליודנראטים, אלא היוו ביצוע ההשמדה לא חתרו תנועות הנוער להנהיג את כלל הציבור בגטו 

מסגרת שסייעה לצעירים היהודים להתמודד עם מצוקות המציאות הקשה בגטאות2 תנועות הנוער יצקו תוכן 

ומשמעות לחיי הצעירים ותרמו להישרדות הרוחנית של הצעירים ולזקיפות קומתם2 הקן היה המקלט היחיד שבו 

במועקות ובמצוקות היומיומיות2 הם נטלו על עצמם להקים מסגרות ניתן היה לשוחח עם החברים ולשתף אותם 

ישראל ומורשת יהודית, -חינוך חשאיות שבהן לימדו המדריכים הצעירים את ילדי הגטו חוגי לימוד בנושאי ארץ

ישראל, כל זאת בנוסף להוצאת עלונים ועיתונים יומיים2 כך -ואף הכשירו בני נוער לקראת עלייה עתידית לארץ

סייעו לחבריהם להתמודד עם המציאות הקשה בשעה ששאר המסגרות המסורתיות הקלאסיות )התא הם 

 המשפחתי ובתי הספר( התפרקו2

2 אנשי תנועות הנוער היו הראשונים שראו המפנה בדרכן של תנועות הנוער חל עם השינוי במדיניות הנאצית

הסימן הראשון למסע רצח כולל ושיטתי של כלל במבצעי הרצח בבורות הירי )דוגמת פונאר ובאבי יאר( את 

אל נלך כצאן לטבח(2 בנוסף, הבינו המנהיגים הצעירים  -יהדות אירופה )ראו קטע המקור המיוחס לאבא קובנר 

שאין סיכוי להצלת יהודי הגטו, ולכן קראו למרוד בגרמנים2 הם הבינו היטב כי בסופו של המרד לא יישאר שריד 

לזו של היודנראטים ושל המבוגרים בגטאות, אשר האמינו  זו עמדה בניגוד גמור מן היהודים2 מדיניות

 באסטרטגיה של "עבודה כהצלה" )ראו דילמות  היודנראטים בתקופת "הפתרון הסופי"(2

הסיבות שהביאו את חברי תנועות הנוער להיות הראשונים להבין כי מדיניות הנאצים הייתה רצח טוטלי 

 של יהדות אירופה:

  חברי תנועות הנוער היו מלוכדים עוד לפני המלחמה והתלכדו עוד יותר במהלכה2 הם המשיכו לחיות

את המציאות לפי תפיסותיהם הרעיוניות והתרבותיות ולא יישרו קו עם החשיבה הרציונלית של 

המבוגרים ושל היודנראטים2 יתרה מכך, הם האמינו באידיאולוגיות מהפכניות אשר שאפו לשנות את 

חברה, ולכן התעמתו עם המבוגרים, שנתפסו בעיניהם כשוגים באשליות באמצעות אסטרטגיית ה

"עבודה כהצלה"2 חברי תנועות הנוער הבינו שאין דרך חלופית, ולכן הם היו הראשונים ליטול את נס 

המרד, לקבל עליהם את עול האחריות לפעול בשם כלל תושבי הגטו תוך סיכון התושבים במוות, והכול 

 בשם הרעיונות שבהם האמינו2 

  חברי תנועות הנוער היו צעירים, נועזים וללא מחויבות למשפחה, ולכן היו נכונים להסתכן ולהקריב את

עצמם  למען האידיאלים שבהם האמינו2 הם חונכו לנאמנות לעקרונותיהם ולהקרבה כערכים עליונים2 

משפחותיהם ולכלל הציבור )ראו הדילמות לעומת זאת המבוגרים והיודנראטים נשאו באחריות כבדה ל

 של היודנראטים(, ולכן נמנעו מנקיטה בפתרונות הקיצוניים שהציעו אנשי תנועות הנוער2 

  לחברי תנועות הנוער היה את האומץ והכוח לראות את הצפוי, לומר אותו בקול ולתבוע מעצמם ללכת

עות בריחה או מסתור והדגישו את בדרך האמת הפנימית שלהם2 הם ויתרו על הצלתם האישית באמצ

 הכלל ולא את הפרט2 הם הדגישו את כבוד העם היהודי, את כבוד התנועה ואת המשך המאבק2 
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תמונה מתוך עיתונות  -243מקור מהספר, מסעות בזמן, משלום למלחמה ושואה, הוצאת מט"ח עמוד 

 בגטו ורשה2 המחתרות

 מלחמת העולם השנייה וגורל היהודים 22

החלו הנאצים בהשמדת  2342עם הפלישה לברית המועצות בקיץ  -המועצות -בורות הירי בברית א2 22

היהודים במדינה באמצעות יחידות שנקרא "עוצבות המבצע", איינזצגופן, שאליהן הצטרפו משתפי 

 פעולה מקומיים, כמו הלטבים, הליטאים והאוקראינים2

חנות עבודה במזרח2 היהודים התבקשו להביא הנאצים דרשו מכל היהודים להתייצב לשם שילוח למ

בגדים בלבד מאחר והובטח להם כי השאר יסופק על ידי הרשויות2 הם הובלו ברגל או במשאיות ליערות 

ידי יהודים2 -עד אשר הגיעו אל היעד המבוקש, בדרך כלל תעלות נגד טנקים או בורות שהוכנו מראש על

 אל הבורות, שם הם נורו ונפלו אל הבור2היהודים התבקשו להתפשט ולהתקדם בשיירות 

המועצות2 "פונאר" "ובאבי יאר" הם דוגמה לאתרי רצח -אלף מיהודי ברית 422-בשיטה זו נרצחו מיליון ו

 שבהם הושמדו היהודים בשיטה זו2 

השמדה מהירה, אכזרית, של יהדות ברית המועצות באמצעות בורות הרג2  -מאפייני השלב הראשון

 י הרחק מהאוכלוסייה המקומית 2הרצח יהיה חשא

 מעבר להשמדה חשאית במחנות השמדה שמורים ומבודדים2 -שינוי שיטת הרצח

 הסיבות לשינוי המדיניות הנאצית מתוך קטע המקור:

 החיילים הגרמנים התקשו בביצוע המתה באמצעות בורות הירי

 חיילים המשתתפים ברצח קיבלו תנאים מיוחדים לשיפור מצבם "הרוחני"ה

 החיילים תודרכו לגבי "חשיבות" הרצח אותו הם מבצעים2

 

 מולוטוב לגבי פולין2-המועצות את הסכם ריבנטרופ-מממשות גרמניה וברית 22322323-ב – כיבוש פולין ב2

 

הגרמנים פולשים לפולין עם צבא אדיר2 לעומת זאת הצבא הפולני היה מצויד בציוד מיושן ויחידות פרשים מול 

 פולין נכבשה תוך שלושה שבועות למרות קרבות עזים בעיר וורשה2שריון גרמני2 

 

 

פי ההסכם לאורך נהר -המועצות ממזרח וכך חולקה פולין על-במקביל לכניסת הגרמנים ממערב, פלשה ברית

הבוג2 פולין נעלמה מן המפה2 בריטניה וצרפת, להן הייתה ברית הגנה עם הפולנים, הכריזו מלחמה על גרמניה 

"המלחמה  2342על לא עשו כמעט דבר2 לכן, נקראת התקופה מפרוץ המלחמה ועד עד אפריל אולם בפו

מיליון יהודי פולין עברו לשליטה נאצית ישירה2 תחילה רוכזו היהודים בגטאות בערים הגדלות2  223המדומה"2 

 נשלחו היהודים לאקציות השמדה במחנות הנאצים2 2342משנת 

 

 

 לאומיות וציונות -פרק שני

 

 

 מנהיגות בתנועות הלאומיות -מקור 42

 מאפייני המנהיגים הלאומיים: א2
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  הושפעו מרעיונות תנועת ההשכלה, מזרם הרומנטיקה, כריזמטיים, בעלי יכולת הנהגה וליכוד

המנהיגים ניהלו מאבקים בדרכים שונות כלפי גורמים חיצוניים ונגד הכוחות הפועלים2 

, בעיקר נגד כוחות המשטר הישן: יעדיהםכוחות בארצם שרצו לעכב את השגת 

המלוכה/האצולה, הצבא, הכנסייה ו/או מעצמות שהשפיעו על המולדת או ששלטו בה )שלטון 

כלל -אוסטריה בגרמניה, למשל(2 המנהיגים עודדו את בני העם לצאת למלחמה/מרד, ובדרך

וי הצלחתם מנת לחזק את כוחם ואת סיכ-חיפשו אחר בעלי ברית בעלי אינטרס משותף על

 בהשגת מטרותיהם2 

 -תנועה לאומית גרמנית

 ראש ממשלת פרוסיה2 ביסמארק, בן למעמד האצולה ופוליטיקאי, הוביל את  – אוטו פון ביסמארק

איחוד המדינות הגרמניות2 טענתו הייתה שאיחוד גרמניה לא יוכל להתבצע באמצעות נאומים והצבעות 

 "בדם ובברזל"(2 לכן זכה לכינוי "קנצלר הברזל"2  –דבריו דמוקרטיות אלא רק באמצעות הפעלת כוח )ל

 אוטו פון ביסמרק התמנה לראש ממשלת )קאנצלר( פרוסיה2  -מאבקו של ביסמארק לאיחוד גרמניה

פי -ביסמארק שאף לאחד את מדינות גרמניה תחת שלטונה של פרוסיה2 הדרך לאיחוד המדינות, על

 וחנית )"בדם ובברזל"(2 דעתו, הייתה חייבת לכלול פעולה צבאית כ

אוסטריה2 לאחר -דרך לחימה זו באה לידי ביטוי בהתקפה על היריבה המרכזית של איחוד גרמניה

ששיתף פעולה עם האוסטרים בכיבוש שטחים גרמנים מדנמרק, פתח ביסמארק במלחמה נגד אוסטריה 

 26222בשנת 

אוסטריה הובסה במלחמה2 פרוסיה כבשה את המדינות הצפוניות של גרמניה, וביסמארק הביא את 

 2 2621מדינות צפון גרמניה לחתום על ברית בהנהגת פרוסיה בשנת 

במצב החדש היוותה פרוסיה איום ממשי על המדינות השכנות, ביניהן צרפת2 השלטון הצרפתי לא 

, שהביאה לשינוי מאזן הכוחות ביבשת2 נפוליאון השלישי, הסכים לקבל את התחזקותה של פרוסיה

שליט צרפת, דרש מביסמארק להעביר לידיו שטחים גרמנים ממערב לנהר הריין2 ביסמארק, שצפה את 

 המהלך הצרפתי, ניצל את ההזדמנות וכרת בריתות צבאיות עם מדינות דרום גרמניה2 

צרפת תבוסה משפילה וכואבת2 גרמניה  2 במהלכה נחלה2612פרוסיה פרצה בשנת -מלחמת צרפת

סיפחה את שטחי אלזס ולורן )מערב צרפת(, ובנוסף בחרה להכתיר את וילהלם,מלך פרוסיה, לקיסר 

גרמניה, דווקא בארמון ורסאי שבצרפת2 כך, למעשה, אוחדו מדינות גרמניה, והוקמה הקיסרות 

 הגרמנית השנייה2 

 

כריזמטי, פועל ומייצג את האלוהות, מניג העם היהודי,  -מנהיגותו של הרצל כפי שמשתקפת מקטע המקור 2ב

 מקובל על רוב הזרמים ביהדות, חילוניים ודתיים, מקשר בין תקופתו של משה ומעמד הר סיני לעת החדשה2

 מטרות ודרכי פעולה -התנועות הלאומיות   32

 א2מטרות התנועות הלאומיות

: התנועות הלאומיות שאפו להיאבק למען הקמת מדינת לאום עצמאית וריבונית משותפות מטרות 22

חסו כמולדת2 הן נאבקו להשגת היעדים הבאים: סילוקו של שלטון זר יבחבל הארץ שאליו הת

פוליטית אחת -מאודמת המולדת של בני הלאום, איחוד יחידות פוליטיות נפרדות ליחידה לאומית
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גרמניה לקיסרות בעלת שלטון מרכזי(, קביעת שפה רשמית למדינה, הנהגת מטבע )איחוד נסיכויות 

 אחיד וקביעת דגל והמנון לכל בני הלאום2

התנועות  חינוך: –התנועות הלאומיות שקדו על טיפוח תודעה לאומית בקרב בני הלאום  22

הלאומי כדי  הלאומיות האדירו את מורשת העבר המשותף בדרכים מגוונות ושקדו על טיפוח החינוך

לחזק ולטפח את הלכידות בין כל בני הלאום )טיפוח המסורות העממיות: פולקלור על תחומיו 

השונים, טקסים, לשון, אהבת המולדת, שירות צבאי כביטוי לנאמנות ללאום(2 התנועות הלאומיות 

 עוררו את הרצון להיאבק למען הגשמת יעדי התנועה הלאומית2 

 :ת הלאומיותתחומי הפעילות של התנועו

2 הן דאגו להאדיר את חינוך –התנועות הלאומיות שקדו על טיפוח תודעה לאומית בקרב בני הלאום 

מורשת העבר המשותף בדרכים מגוונות ושקדו על טיפוח החינוך הלאומי במטרה לחזק את הלכידות בין כל 

לים, לשון ואהבת המולדת; בני הלאום )טיפוח המסורות העממיות: פולקלור בתחומיו השונים, טקסים, סמ

השירות הצבאי היווה ביטוי לנאמנות לאומית( ולטפח אותה2 כך עוררו המנהיגים את רצון העם להיאבק למען 

 2הגשמת יעדי התנועה

 המטרות של התנועה הציונית ב2

 2האומה יהודית חיה ונושמת, ויש לה זכות למדינה ריבונית משל עצמה 

  הקמת מדינה יהודית בטריטוריה מסוימת בהסכמת מעצמות העולם2הפתרון לבעיית היהודים הינו 

   יש לפעול להשגת צארטר לעלייה יהודית חוקית וחופשית2 העולם כולו זקוק למדינה יהודית, ואף

 מדינות אירופה ירוויחו מכך שהיהודים יעזבו את אירופה ויפנו מקומות עבודה לתושבי המקום2

 מדינה ריבונית2 -להגשמת ייעדי התנועה יש להקים מוסדות וגופים ציוניים 

 כתיבת הספר "מדינת היהודים" והפצתו )דפוס ושינוע( -קדמה

בספרו מתייחס הרצל לבעיה היהודית כבעיה לאומית, כלומר, הוא מגדיר את היהודים כעם )כמו שאר חברי 

נה אפשרית2 לדעתו, התנועה הציונית(2 לגבי ההשתלבות בחברה האירופאית הגיע הרצל למסקנה כי זו אינ

שנאת היהודים, האנטישמיות, לא תפסיק, אלא רק תחמיר, גם במדינות נאורות2 בספרו "מדינת היהודים" 

 ידי הגדרת בעיית היהודים והצעת דרך לפתרונה2-מתייחס הרצל לסוגיה זו על

 ישראל שישמשו להתיישבות -נועדה לשם רכישת אדמות בארץ - הקרן הקיימת לישראל -מסורת

 הודית2 חזרה למדינת העם היהודי הקדומה והמסורתית2י

 

 

 התנועה הציונית והתנועות הלאומיות באירופה 22

 גורמים משותפים לתנועה הציונית ולתנועות הלאומיות באירופהא2

  התפתחות תנאים מקדימים/גורמים משותפים להתהוות התנועות הלאומיות ולהתחזקותן– 

התנועות הלאומיות, וביניהן גם התנועה הציונית, הושפעו מאוד מההתעוררות הלאומית הכללית 

באירופה )אביב העמים(2 ההתעוררות הלאומית הכללית נבעה מרעיונות חדשניים )תנועת 

ההשכלה וזרם הרומנטיקה(, מתהליכים היסטוריים )המהפכות באמריקה ובצרפת וכיבושי 

חברתיים, כמו המהפכה התעשייתית וירידת כוחה של הכנסייה2 -כלכלייםנפוליאון( ומתהליכים 

כל הגורמים הללו עיצבו את רעיון הלאומיות באירופה, חיזקו אותו ותרמו לנפילת המשטר הישן 

 )שלטון הכנסייה והמלוכה( תוך צמיחת זהות חלופית בדמות רעיון הלאומיות2 
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  יהן גם התנועה הציונית, שאפו להקים מדינה כל התנועות הלאומיות, ובינ –מטרות משותפות

ידיהם כמולדתם, תוך השתחררות מעול -לאום ריבונית ועצמאית בחבל ארץ מסוים, שהוגדר על

 הכובשים הזרים )העות'מנים ביוון( או מהשפעתם )אוסטריה בגרמניה(2

 כלל, -המנהיגים של התנועות הלאומיות היו, בדרך – דפוסי הנהגה וחשיבות התודעה הלאומית

, אשר םכריזמטיימנהיגים מודרניים, שמקור סמכותם לא נבע מהעולם המסורתי2 הם היו מנהיגים 

ניות לשינוי המציאות בהתאם להשקפת עולמם והאמינו בכוחם לשנות את המציאות וגיבשו תכ

בעיקר על הבורגנות המשכילה, מעמד תוך גיוס ההמונים2 המנהיגים נשענו במאבקם הלאומי 

חברתי וכלכלי שהתחזק כתוצאה מתהליך המודרניזציה שמקורו במהפכה התעשייתית2 

המנהיגים ניהלו מאבקים בדרכים שונות כלפי גורמים חיצוניים כמו גם נגד כוחות בארצם שרצו 

 לעכב את השגת יעדיהם, בעיקר כוחות המשטר הישן: המלוכה/האצולה והכנסייה2

 מנהיגים אלה שקדו על טיפוח תודעה לאומית בקרב בני  – חשיבות חיזוק התודעה הלאומית

הלאום, כלומר על חיזוק רגש ההשתייכות לעם2 הם דאגו להאדיר את מורשת העבר המשותף 

בדרכים מגוונות, כמו מחקר העבר )תנועת "חכמת ישראל"(, ושקדו על טיפוח החינוך הלאומי כדי 

בין כל בני הלאום )טיפוח המסורות העממיות: פולקלור על תחומיו השונים, לחזק את הלכידות 

טקסים, שפה משותפת ואהבת המולדת(2 בדרך זו קיוו מנהיגי התנועות הלאומיות לעורר את 

 הרצון העממי להיאבק למען הגשמת יעדי התנועה הלאומית ולחזקו2 

  מית )רגש הלאומיות( בקרב התנועות פעלו למען לחיזוק התודעה הלאו –דפוסי ההנהגה

התושבים2 תהליך זה כלל את חקר העבר לשם מציאת מאפיינים משותפים, כמו סמלים, טקסים, 

מנת לחזק את -ספרות ומנהגים2 מנהיגי התנועה עשו שימוש בספרות, בעיתונות ובכנסים על

ת התודעה הלאומית בקרב העם ולהתארגן כתנועה כחלק מהמאבק )לאו דווקא כמרד( להשג

 עצמאות2 

  כל התנועות  –פעילות דיפלומטית מול מעצמות העולם  –הדרכים שננקטו לשם השגת המטרות

הלאומיות, וביניהן גם התנועה הציונית, פנו לעזרת מנהיגי מדינות העולם לשם הגשמת מטרותיהן 

וביקשו לשכנע את דעת הקהל העולמית בצדקת שאיפותיהן2 הן עשו זאת באמצעות פגישות 

ומטיות, ניסוח הסכמים ועזרה הדדית2 התנועה הציונית הסתייעה בבריטניה, והתנועה דיפל

הלאומית היוונית הסתייעה במעצמות שונות, כמו רוסיה, בריטניה וצרפת2 כמו כן שקדו המנהיגים 

על ארגון התנועות הלאומיות באמצעות יצירת אחדות והקמת ארגונים מסייעים להגשמת המטרה 

 ראו בסעיף הקודם(2 –לחיזוק התודעה הלאומית )כל זאת בנוסף 

 גורמים ייחודיים

  פי רוב, תנועות לאומיות -על –ויכוחים פנימיים בקרב הפעילים בתנועה הלאומית היהודית

פעלו לשם השגת מדינה ריבונית בטריטוריה מסוימת שהייתה מקובלת על כל בני הלאום2 כמו 

רה מקובלת על הכלל2 התנועה הציונית, כבר כן, הרצון להשתחרר משלטונות זרים היה מט

בראשית דרכה, התקשתה ליצור הסכמה שכזאת2 הזרמים הציונים היו חלוקים בדעתם באשר 

ישראל( ובנוגע לדרך למימוש הרעיון הציוני )עלייה -למיקום המדינה )ארגנטינה/אוגנדה/ארץ

 חוקית/בלתי חוקית/חזרה בתשובה טרם העלייה(2 
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  ן של התנועות הלאומיות כלל, בנוסף למאבק הדיפלומטי, מאבק צבאי כנגד מאבק –סוג המאבק

מדינות כובשות או כנגד מדינות שהתנגדו למימוש הלאומיות2 התנועה הציונות פעלה בדרך של 

מאבק דיפלומטי בלבד לשם השגת צ'רטר או במאבק שכלל עלייה חוקית/בלתי חוקית לשטח 

 המיועד להקמת המדינה2 

 התנועות הלאומיות פעלו לשם שחרור שטחה של המולדת משלטונות זרים2  –ריה היעדר טריטו

פי רוב, בשטח מרוכז אחד, והיו בעלי מנהגים דומים2 בחלק מהמקרים הם -בני הלאום ישבו, על

אף דיברו באותה שפה2 לעומתם, משימתה של התנועה הציונית הייתה לרכז עם המפוזר בכל 

 ישבו מעטים מבני הלאום2 קצוות העולם לטריטוריה שעליה

  שנות גלות פגעו בזהות הלאומית של היהודים2  2,222 –זיקה לאומית, היעדר שפה מאחדת

הם חיו במדינות שונות, היו בעלי מנהגים שונים, דיברו בשפות שונות ואימצו אורח חיים בהתאם 

ם( בקרב למקום ולתרבות שבה חיו2 כתוצאה מכך התודעה הלאומית )תחושת ההשתייכות לע

הדבר היהודים הייתה נמוכה משמעותית מאשר שאר העמים באירופה אשר נאבקו לעצמאותם2 

נכון בעיקר לגבי השפה: ליהודים, בשונה מעמים אחרים, לא הייתה שפה אחת מאחדת 

)חלקם דיבר יידיש, אחרים לדינו ואחרים אימצו את השפות המקומיות(, ומכאן הלקות 

  בתודעה הלאומית שלהם.

 התנועה הציונית נאלצה להתמודד עם  –אנטישמיות כגורם מדרבן ללאומיות היהודית ה

כלכלית )ובחלק -המציאות המורכבת של יהודי אירופה: היהודים הופלו מבחינה חברתית

מהמקומות גם מבחינה פוליטית(2 מציאות זו היוותה גורם מעודד לצמיחת רעיון הלאומיות, 

ילץ את ההנהגה להתפשר בכל הנוגע למקום ההתיישבות, עד ולעיתים אף היוותה גורם אשר א

 כדי ויתור זמני על התיישבות במולדת2

  כלל -ההתנגדות לפעילות התנועות הלאומיות נבעה בדרך –התנגדות פנימית לתנועה הציונית

מכוחות מסורתיים או ממנהיגים שסירבו לאבד את שלטונם בנסיכות או במדינה קטנה, שהיוותה 

חלק מאדמת המולדת2 לעומתם, לתנועה הציונית קמו מתנגדים רבים מתוך החברה היהודית2 

הקמת המדינה תבוא רק עם בואו של  היהדות המסורתית )האורתודוכסים(, לדוגמה, סברה כי

המשיח, וכי אין לעשות שימוש בשפה העברית, שנחשבה עבורם כשפת הקודש2 כמו כן התנגדו 

לתנועה היהודים המשתלבים במרכז אירופה ובמערבה, אשר זכו לאזרחות וראו את יהדותם 

שיבו את כמשנית להשתייכותם למדינה )הבריטית, הצרפתית או הגרמנית(2 כלומר, הם הח

לאומיותם כאירופאית, ולכן התנגדו לרעיון הלאומיות היהודית2 הם חששו שהקמת מדינה יהודית 

תביא לפגיעה במעמדם האזרחי והכלכלי במדינותיהם2 במהלך השנים קמו לציונות מתנגדים 

שהגו פתרונות אחרים ליהודים2 ארגון "הבונד", לדוגמה, הביע התנגדות לרעיון הציוני וטען 

ישראל2 מטרת הארגון הייתה שיפור מעמד הפועלים -ומם של היהודים הוא בגולה, ולא בארץשמק

 היהודים בגולה2 

 

 

 כיצד עיכבה האימפריה העותומנית את התפתחות התנועה הציונית ב2

 מדיניותו של ג'מאל פחה )השלטון העות'מאני( כלפי היישוב היהודי בא"י: 



njnjnjjninikjkjjjjjj 

הכריז הממשל התורכי על ביטול הקפיטולציות )זכויות שיפוט של  2324בספטמבר  :ביטול  הקפיטולציותא. 

יהודים אזרחי מדינות אירופה ע"י הקונסולים שלהם(2 רבים מבני היישוב נותרו ללא הגנה משפטית2 גורלם היה 

 כעת בידי "ג'מאל פחה"2

בין להפוך לאזרחי האימפריה  אנשי היישוב נדרשו לבחור :דרישת "התעת'מנות" וגיוס לצבא העות'מניב. 

יהודים סירבו לוותר על אזרחותם ולהתגייס לצבא התורכי  אלפים 22-העות'מנית לבין עזיבת ארץ ישראל2 יותר מ

 אלף יהודים ויתרו על אזרחותם והתגייסו לצבא2 23ועזבו את הארץ2 ואילו 

ורצונם לשוות למלחמה גוון של מלחמת חששם של העותומאניים מהציונות  :איסור על ביטויי ציונות ויהדותג. 

קודש מוסלמית הביאה לאיסורים של גלויי לאומיות ציונית: איסור הנפת הדגל הציוני, איסור על שימוש בשלטים 

 עבריים בתל אביב, איסור מכירת קרקעות ליהודים, איסור קיום "שמירת שבת" במושבות2 

פחה" על  פקודת גירוש2 פקודת הגירוש באה בעקבות , הכריז "ג'מל 2321: בחודש מרץ הגירוש הגדולד. 

פלישתו של הצבא הבריטי מדרום והתקדמותו צפונה2 ג'מאל פחה שראה ביישוב היהודי משתף פעולה עם 

אביב יפו צפונה כדי שלא ייצרו קשר עם הבריטים2 רוב -האויב, הורה לגרש את תושבי מושבות הדרום ותל

 וירושלים המגורשים עברו לגליל, לכפר סבא 

בעקבות הגירוש התגלו תופעות רבות של עזרה למגורשים מצד היישוב היהודי2 כמו כן, דעת הקהל היהודית 

 בעולם הזדעקה בעקבות האירועים וגרמה לכך שהגירוש לא ימומש עד סופו ומנעה גירושים נוספים2     

ת נדרשו למסור את נישקן2 סבלם של ארגון "השומר" נרדף ופורק, והמושבו :ירידה מהארץ בלחץ התורכיםה. 

 שליש מהאוכלוסייה היהודית ירד2    -היהודים בארץ, בימי המלחמה, גרם לירידה גדולה מהארץ 

 כיצד סייעו הבריטים בהתפתחות התנועה הציונית

 (1411הצהרת בלפור )

פרצה מלחמת העולם הראשונה2 המלחמה נערכה בין שני גושים יריבים: מדינות  2324בשנת  –רקע 

המועצות( ובריטניה, ומדינות -לברית 2321הברית, רוסיה )שהפכה בשנת -ההסכמה, צרפת, ארצות

 הונגרית והאימפריה העות'מנית2-המרכז, הקיסרות הגרמנית, הקיסרות האוסטרו

ה הציונית לפעול למען הגשמת הציונות2 הפעילות כללה עלייה והתיישבות במהלך המלחמה המשיכה התנוע

ישראל, -ישראל, ונתקלה בקשיים רבים בשל התנגדות השלטון העות'מני, ששלט בארץ-יהודית בארץ

לציונות2 בנוסף לכך, כללה הפעילות הציונית יצירת קשרים דיפלומטים עם בריטניה מתוך אמונה כי בסיום 

 ידי מדינות ההסכמה2 -ישראל על-ארץהמלחמה תיכבש 

חיים וייצמן, יושב ראש ההסתדרות הציונית, ניהל משא ומתן מול משרד החוץ הבריטי2 מטרתו הייתה השגת 

ישראל לקראת סיום -הצהרה המביעה את תמיכתה של בריטניה בזכותם של היהודים לריבונות על ארץ

 2"הצהרת בלפור"סמך שנקרא השיג וייצמן את מבוקשו במ 2321המלחמה2 בנובמבר 

מנהיגי התנועה הציונית ראו בפרסום ההצהרה הישג מדיני חשוב2 בריטניה, אחת  –תגובת התנועה הציונית 

ישראל -המעצמות החזקות בעולם בתקופה זו, מביעה הכרה רשמית בקשר ההיסטורי בין היהודים לבין ארץ

ר לקבלת הצ'רטר הנכסף2 בנוסף לכך, נוסח ומתחייבת למטרת הקמתו של הבית הלאומי היהודי, כלומ

ההצהרה הגדיר את היהודים כלאום )בית לאומי(, ובכך התייחס אליהם כאל עם הזכאי למדינה2 לעומתם 

"עדות לא יהודיות" שיש לשמור על זכויותיהם ולא לקדם את עניינם הלאומי2 יחד עם זאת, -הוגדרו הערבים כ

מן, כי על התנועה הציונית לפעול להגשמה עצמית בדמות ארגון התנועה הדגישו המנהיגים, ובראשם חיים וייצ

 2ישראל-הציונית ובדמות פעילות מעשית של עלייה והתיישבות ברחבי ארץ

 בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון -נושא ב

 פרק שלישי
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 המאבק של היישוב היהודי בבריטים -מקור 12

 המטרות של היישוב היהודי לפי קטע המקור: א2

עמדת הנהגת היישוב סברה שיש להיצמד למדיניות הציונית כפי שהוחלט עליה במוסדות הלאומיים2 הייתה זו 

ידי ארגון "ההגנה" ומחנה הפועלים, שקיבל הנחיות מהנהגת הישוב שלפיהן יש להתמקד -מדיניות שננקטה על

ת וההעפלה ולהימנע ממאבק ישיר בבריטים ובמתקניהם בארץ, ובכך לנסות במאבק בבריטים בתחום ההתיישבו

לבטל את תקנות הספר הלבן2 כמו כן כללה עמדה זו פנייה לדעת הקהל העולמית וחיזוק הקשרים מול ממשלת 

 ישראל2 -ארה"ב בתקווה שאלה ישנו את מדיניותה של בריטניה בארץ

 

   טיעונים בעד "עמדת הנהגת היישוב"

הישוב התנגדה למאבק המזוין מתוך תחושה כי הישוב הרחיק לכת, וכי הבריטים עלולים  הנהגת 22

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

 במאבק בתחום ההתיישבות וההעפלה2

הברית, -לא ארצותהנהגת היישוב העריכה כי בריטניה לא תהיה זו שתקבע את גורלה של הארץ א 22

גוריון העריך -ולכן ראוי לחזק את הקשר האסטרטגי עם מנהיגי מדינה זו וליישב את הארץ במקביל2 בן

כי הארץ תחולק בין העמים, וכי יש לעצב את גבולות המדינה היהודית באמצעות קביעת עובדות 

 בשטח2 

אבק להקמת המדינה ומשפיע כמו כן נטען כי המאבק המזויין בבריטים פוגע באופי המוסרי של המ 22

לרעה על דעת הקהל העולמית, הנחוצה כל כך למאבק בשעה זו2 פרשת "אקסודוס" בתחום ההעפלה 

וביריה בתחום ההתיישבות הן דוגמאות לפעולות המבטאות את "עמדת הנהגת היישוב" שניהל ארגון 

 "ההגנה"2 

ה במחנות הביא לאחדות בקרב מצבם של עקורי השוא -פתרון בעיית העקורים היהודים באירופה 42

2 ההערכה כל הפלגים, שהסכימו לשתף פעולה ולהיאבק יחדיו למען עלייתם ארצה של העקורים

 הייתה כי מאבק כולל של היישוב כולו יביא להשפעה רבה יותר על הבריטים ועל דעת הקהל העולמית

תמודדה על השלטון התנועה הציונית וראשי היישוב היהודי תלו תקוות במפלגת הלייבור, שה .5

בבריטניה עם סיום המלחמה. טרם הבחירות מפלגה זו התחייבה לשנות את המדיניות הבריטית 

, לאפשר לניצולי השואה באירופה 2323כלומר לבטל את "הספר הלבן השלישי" משנת ישראל, -בארץ

ל2 אולם ישרא-לאומי כבסיס לעצמאות היהודית בארץ-ישראל ולפעול למען הקמת בית-לעלות לארץ

בפועל המשיכה הממשלה החדשה את מדיניות קודמתה )התחייבות כי הארץ תימסר לערבים והגבלה 

אכזבה זו מאי קיום ההבטחה הביאה להכרה ישראל(2 -חמורה על העלייה וההתיישבות היהודית בארץ

 בקרב מנהיגי היישוב היהודי כי עליהם להיאבק בבריטניה על מנת לשנות את מדיניותה.

: כתגובה לדו"ח האריסון ממשלת הלייבור החליטה להמשיך את המדיניות של הממשלה בווין נאום .6

ישראל, כלומר המשך מדיניות -ישראל ובנושא העלייה היהודית לארץ-הקודמת בנוגע לעתידה של ארץ

שנים,  3יהודים לתקופה של  13,222הספר הלבן השלישי, שעיקרו הגבלת העלייה היהודית לכדי 

ק הקרקעות, שהגביל מאוד את ההתיישבות היהודית ברחבי הארץ, והקמת מדינה ערבית שימור חו
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בווין הדגיש בנאומו כי היהודים אינם עם ואינם אומה, אלא רק עדה, ומכאן שאין מקום  ישראל2-בארץ

 לפתרון מדיני עבורם בדמות הקמת מדינת לאום עצמאית2 

 

 פעולה אחת שנקט היישוב היהודי

, גבר מאוד זרם המעפילים, כמעט כולם ניצולי שואת 2346יום הקמת המדינה באמצע מאי  עד 2343מקיץ 

של מאבק היישוב  אירופה2 עם תום מלחמת העולם השנייה הפכה ההעפלה לאחד המרכיבים הראשונים במעלה

מאבק זה בריטי2 -במאבק הציוני האנטי ישראל לעצמאותו2 המעפילים היו עתה לוחמי הקו הראשון-היהודי בארץ

הוכר בעולם, והיה לגורם מכריע במאבק המדיני לעצמאות2 עמדתה העיקשת של בריטניה נגד עלייתם של ניצולי 

השואה פגעה מאוד במעמדה הבינלאומי והציג אותה כאימפריה כוחנית, הנוקטת במדיניות בלתי אנושית כלפי 

 חסרי ישע2 

ניות וא 22-להביא יהודים מאירופה דרך הים2 מתוך כ תהיו עשרות ניסיונו 2346-2343בשנים  –היקף התופעה 

רובן ככולן נשלחו לקפריסין, ונוסעיהן הושמו  –ניות וא 43-מעפילים שעשו את דרכן לארץ, לכדו הבריטים כ

 במחנות מעצר2

מנקודות השיא  , בפרשת יציאת אירופה תש"ז )"אקסודוס"(, ידעה ההעפלה את אחת2341בקיץ  -אקסודוס

יתם של הבריטים להחזיר את מעפילי הספינה לאירופה והתנגדות המעפילים במשך שבועות לרדת כנושלה2 ת

עולמי למאבק ההעפלה בפרט ולמאבקו של היישוב -כל ישראל יצרו הד-מספינות הגירוש בכל חוף זולת חוף ארץ

השואה,  ניצולי בארץ בכלל2 אחרי חודשיים של מאבק, גירושים והתבצרות בספינות גירוש הובאו המעפילים,

אלפי המעפילים בנמל המבורג שבגרמניה, לעיני מאות עיתונאים  חזרה לגרמניה2 כך הורידו הבריטים בכוח את

כמה חודשים, עד שאנשי  מכל העולם2 המעפילים הועברו למחנות פליטים באזור הבריטי של גרמניה ושהו שם

נייה, והמאבק ובדאגה אחר גורלם של נוסעי הא המוסד לעלייה ב' ארגנו את עלייתם ארצה2 העולם כולו עקב

 הלאומי היהודי צבר תמיכה בינלאומית2 

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

פה" החקירה של האו"ם )אונסקו"פ( עקבו אחר מאבק מעפילי "יציאת אירו השואה לעלות למולדתם2 חברי ועדת

במחנות העקורים באירופה2 התרשמותם ממראה עיניהם התבטאה במסקנות הבאות: "עלייה  בחיפה וביקרו

התקווה  ישראל כיום222 יצירת מדינה יהודית לפי תכנית החלוקה היא-היא הבעיה המרכזית של ארץ יהודית

 היחידה להסרת בעיה זו מזירת הסכסוך"2 

 

  

  



njnjnjjninikjkjjjjjj 

 

 -עיקרי תוכנית החלוקה ב2

יפונו הכוחות הבריטים  2346יסתיים המנדט הבריטי בארץ2 עד האחד באוגוסט  2346האחד במאי עד  22

 ישראל2-מארץ

ישראל שתי מדינות עצמאיות שיצורפו כחברות באו"ם2 עד אז -יקומו בארץ 2346עד האחד באוקטובר  22

 יקומו שתי ממשלות זמניות2 

 ירושלים וסביבותיה יהיו תחת שלטון בינלאומי2 22

 שיתוף פעולה מדיני/כלכלי בין המדינות2יחול   42

 43%2והערבית  33%שטח המדינה היהודית  32

פי מפת החלוקה, לא תכלול המדינה היהודית את הגליל המערבי והמרכזי, את ירושלים ואת אזור צפון מערב -על

 הנגב2 

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

הברית ובריטניה(2 משרד החוץ ביקש לשמר את השליטה -האסטרטגיים של מדינות המערב )ארצות

במזרח התיכון באמצעות המשך תמיכת העולם הערבי2 ההערכה הייתה כי אובדן תמיכת העולם הערבי 

המועצות באזור2 הנשיא טרומן דחה טיעון זה וסבר כי -של בריתבבריטניה עלול להביא לדריסת רגל 

-תמיכה במדינה היהודית תשרת את האינטרסים של המערב בבלימת ניסיונות ההשתלטות של ברית

המועצות, -המועצות2 בשנים אלו הנהיג הנשיא טרומן אסטרטגיה חדשה לבלימת שאיפותיה של ברית

גית על אזורים שונים בעולם, ובכללם המזרח התיכון2 אשר רצתה להגביר את השפעתה האידיאולו

המועצות, -התמיכה האמריקאית בהקמת המדינה היהודית הייתה ביטוי למדיניות הבלימה של ברית

 אשר רצתה ליצור דריסת רגל במזרח התיכון באמצעות תמיכה במדינה היהודית2 

תה ילומר בהקמת מדינה יהודית(, היכנית החלוקה )כונימוק נוסף לעמדתו של הנשיא טרומן לתמוך בת

2על הנשיא 2346ערך בשנת יבחר לנשיאות ארה"ב בבחירות הקרובות שאמורות היו להישאיפתו לה

תה להבטיח את תמיכת היהודים יכנית החלוקה ובכוונתו היוהופעל לחץ גדול מנציגים ציוניים לתמוך בת

  יהודית(2נית החלוקה )ובתוכה הקמת מדינה ובו באמצעות תמיכה בתכ

תוכנית החלוקה עמדה בסתירה לנאום בווין2 ההחלטה הייתה סיום דה פקטו של נמנעה2 -עמדת בריטניה

 23462והיא נאלצה לפנות את א"י במאי  המנדט שלה על א"י

 מחלוקות-מבית לאומי למדינה62

 עמדת הפורשים" א.

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

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

 של מאבק כוחני תוך פגיעה בתשתיות בריטיות ללא הגבלה גיאוגרפית וללא הגבלת זמן2

 

ישראל2 הבריטים סולקו ממקומות שונים -יחידה להביא לסילוק הבריטים מארץהם האמינו שזו הדרך ה -

 בעולם בעקבות מאבק כוחני, ולכן יש לאמץ דפוס פעולה זה2 

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

, שהתנגד לשהותם הארוכה של החיילים הבריטים לארץ, ובכך יגביר את הביקורת בקרב הקהל הבריטי

 בארץ, ויזרז את סיום המנדט2 
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 "עמדת הנהגת היישוב"

 המאבק למען המשך ההעפלה וההתיישבות לאחר פירוק "תנועת המרי העברי" 

עמדת הנהגת היישוב סברה שיש להיצמד למדיניות הציונית כפי שהוחלט עליה במוסדות הלאומיים2 הייתה זו 

ידי ארגון "ההגנה" ומחנה הפועלים, שקיבל הנחיות מהנהגת הישוב שלפיהן יש להתמקד -שננקטה על מדיניות

במאבק בבריטים בתחום ההתיישבות וההעפלה ולהימנע ממאבק ישיר בבריטים ובמתקניהם בארץ, ובכך לנסות 

קשרים מול ממשלת לבטל את תקנות הספר הלבן2 כמו כן כללה עמדה זו פנייה לדעת הקהל העולמית וחיזוק ה

 ישראל2 -ארה"ב בתקווה שאלה ישנו את מדיניותה של בריטניה בארץ

 

   טיעונים בעד "עמדת הנהגת היישוב"

הנהגת הישוב התנגדה למאבק המזוין מתוך תחושה כי הישוב הרחיק לכת, וכי הבריטים עלולים  22

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

 במאבק בתחום ההתיישבות וההעפלה2

הברית, -הנהגת היישוב העריכה כי בריטניה לא תהיה זו שתקבע את גורלה של הארץ אלא ארצות 22

גוריון העריך -ולכן ראוי לחזק את הקשר האסטרטגי עם מנהיגי מדינה זו וליישב את הארץ במקביל2 בן

עצב את גבולות המדינה היהודית באמצעות קביעת עובדות כי הארץ תחולק בין העמים, וכי יש ל

 בשטח2 

כמו כן נטען כי המאבק המזויין בבריטים פוגע באופי המוסרי של המאבק להקמת המדינה ומשפיע  22

לרעה על דעת הקהל העולמית, הנחוצה כל כך למאבק בשעה זו2 פרשת "אקסודוס" בתחום ההעפלה 

לפעולות המבטאות את "עמדת הנהגת היישוב" שניהל ארגון  וביריה בתחום ההתיישבות הן דוגמאות

 "ההגנה"2 

 

 השיקולים בעד ההכרזה: ב2

גוריון האמין כי זוהי השעה )"עכשיו או לעולם לא"( להכריז על מדינה עצמאית ולהגשים את חלום -בן -

הדורות2 הוא טען כי אי הכרזה בשלב הזה תהיה בכיה לדורות, מאחר וקיימת סכנה כי החלטת האו"ם 

ד הערבי תבוטל2 טענתו הייתה כי הבריטים ישאירו חלל מדיני אותו יש למלא בהקדם, טרם יספיק הצ

 להתאושש )מנהיגי הערבים ברחו למדינות ערב(2 

יתרה מזו, היישוב היהודי ערוך זה זמן רב למימוש עצמאותו2 היישוב התגאה במערכת שלטונית  -

גוריון האמין כי ניתן להתמודד -מסודרת, במוסדות פוליטיים )מנהלת העם( וצבאיים )ארגון ההגנה(2 בן

ם עזיבתה הצפויה, ולממש את זכותם של היהודים למדינה עם החלל המדיני שיצרה בריטניה ע

 עצמאית2 

גוריון טען כי ההכרזה הצפויה תביא לגל עלייה מרשים מצד יהודי הגולה וכן לקשירת קשרים -בן -

ערך ידיפלומטיים מול מדינות בעולם, אשר יספקו נשק למדינה מן המנין2 כך תוכל המדינה החדשה לה

 יה של מדינות ערב2 כראוי לקראות הפלישה הצפו

 

 השיקולים נגד ההכרזה:
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גוריון לדחות את ההכרזה, תוך איום באי הכרה במדינה היהודית -הברית ביקשה מבן-ממשלת ארצות -

החדשה ובהטלת הגבלות כלכליות חמורות על המדינה החדשה2 נסיבות אלו הקשו מאוד על מקבלי 

אשר הובילה את ההחלטה באו"ם ההחלטות ביישוב להסכים להתעלם מדרישתה של המעצמה, 

 להקמת המדינה היהודית2

-מדינות ערב איימו בפלישה מיידית אם תוכרז המדינה היהודית החדשה2 מפקדי ההגנה הציגו לבן -

גוריון תמונה פסימית בנוגע לסיכויים לעמוד במתקפה מול צבאות סדירים, המשופעים בנשק כבד 

 ומודרני2

יו  ירושלים העתיקה וגוש עציון בשליטה ערבית ולכן הדרישה ( ה2346בשלב זה של הלחימה )מאי  -

 הייתה לדחות את ההכרזה עד אשר ישוחררו אזורים חיוניים אלו

 היישוב היהודי בשלב הראשון למלחמהחסרונות 2 א2 3

 גודל האוכלוסייה ופיזורה, יתרונות ארגוניים ומדיניים, תחושת אחדות, סמכות ומוטיבציה 

  מיליון פלסטינאים 222אלף מול  222 הישוב היהודי מנה כמחצית מהאוכלוסייה הפלסטינית 

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

 ולכתר את אותם יישובים במלחמה2 היה קלהיהודי2 

  באספקה ובתמיכה כלכלית ואנושית מחו"ל, מהתנועה הציונית וממדינות  תלויהיהודי היההיישוב

 אירופה התומכות2

 היתרונות של היישוב היהודי בתחילת בשלב הראשון למלחמה

  מועצת העם, הפרלמנט הזמני ומנהלת העם, ממשלה זמנית בראשות דוד  –היתרון בארגון המדיני

של גופים אלו, כולל הרוויזיוניסטים שזכו לייצוג  גוריון2 כמעט כל היהודים קיבלו את סמכותם-בן

פוליטי למרות חילוקי דעות רבים2 אנשי היישוב מאוחדים בשאיפה למטרה משותפת, הקמת מדינה 

 יהודית, וכן בתחושת הסכנה וחוסר הברירה2 

  ההתגייסות ההמונית עוד לפני קום המדינה העידה על המוטיבציה של חברי היישוב2  –יתרון צבאי

הניסיון הצבאי 2 לא היו עדיין כלי נשק לחימוש כל הלוחמים, אולם מספרם סיפק עתודה ללחימה

 2סייע בניהול הלחימההמחתרות בארץ ישראל שרכשו חבריי 

 

 המניעים לפלישה -יעדי מדינות ערב ב. 

 חיסול קיומה של מדינת ישראל כמדינה מתוך התנגדות עקרונית לתוכנית החלוקה  22

שאיפות להתרחבות טריטוריאלית; שיקול נוסף שהוביל לפלישה היה סיכול תוכניתו של המלך הירדני  22

ישראל המערבית2 מדינות ערב ביקשו למנוע מן -ישראל ולספח חלקים מארץ-עבדאללה לפלוש לארץ

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

 דינה2 כל מ

שיקולים פוליטיים פנימיים של שליטי מדינות ערב2 אלו היו נתונים ללחץ כבד מצד דעת הקהל הערבית  22

 ישראל במאבקם לעצמאות2 -שביקשה לסייע לערביי ארץ
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בסוף מלחמת העצמאות מדינת ישראל כובשת שטחים רבים, גם כאלו שלא היו  -תוכנית החלוקה לא מומשה

חלוקה2 בסוף המלחמה נחתנו הסכמי שביתת הנשק עם מדינות ערב וחלק מיועדים לה לפי תוכנית ה

 מהשטחים שהיו מיועדים למדינה הערבית נמסרו לירדן2

 

 

 פרק רביעי

 

 עליה וקליטה בשנות החמישים -מקור 222

 הסיבות לעלייה לפי ארצות המוצא א.

 

 ארצות אירופה:

אודים  –מרבית העולים שהגיעו מאירופה בשנים הראשונות היו ניצולי שואה, המוגדרים כ"שארית הפליטה"  .1

 מוצלים מאש2

2 רובם עלו מתוך תפיסה שהתגבשה בעקבות השואה, חוסר הרצון להישאר במקומות שהפכו לבית 2

פוגרום קאלצה  קברות עבור בני משפחותיהם, והתסיסה האנטישמית שהמשיכה לאחר המלחמה, כמו

 (2341-23422שבפולין )

2 רבים מהם פירשו את החיים במדינה יהודית כמילוי הציווי האחרון של הקורבנות2 מדינת ישראל 2

 נתפסה כבית, כפיצוי וכתחליף להרס ולאובדן2

 

 ארצות האסלאם:

לל עלו לישראל עשרה אחוזים מכ 2343-2346בשנים  שמחה בעקבות הקמתה של מדינת ישראל; 22

חלק, ראו בהקמת המדינה אות מבשר לבוא היהודים שחיו בארצות האסלאם2 לא כולם, אך וודאי 

 המשיח.

לראשונה התרבו סימנים של 2 חשש כבד לעתידם ולגורלם בעקבות אירועים שערערו את ביטחונם2 2

פגיעות ערבים ביהודים בארצות האסלאם. ערעור הביטחון העצמי עורר שאלות בקשר לעתידם 

 ארצות שבהן חיו במשך מאות שנים ביחסי שכנות טובים עם הרוב המוסלמי.ב

אחרי מלחמת העולם השנייה, ובמיוחד אחרי מלחמת העצמאות, ישראלי -התעצמות הסכסוך הערבי2 2

השפיעה על היחס ליהודים בארצות האסלאם2 שליחים שפעלו בארצות האסלאם העבירו דיווחים על הסכנה 

 ורים אלה2הנשקפת ליהודים באז

2 היהודים זוהו עם הגורם הקולוניאלי )ראו פירוט בפרק הקודם(, וכתוצאה מכך -קולוניזציה -. תהליך הדה9

 גברה השנאה והעוינות כלפיהם2

 קליטת העולים במדינת ישראל: מאפייני מדיניות הקליטהב. 

 



njnjnjjninikjkjjjjjj 

  דיור קבע/ארעי, מציאת תעסוקה, פעולות  -דאגה לצרכי העולים הבסיסיים, כמו מציאת שיכון מתאים

 ביעור "הבערות" והנחלת הלשון2  -חינוך ותרבות 

  השתלבות במערכת החינוך באמצעות פיתוח סמלי זהות והזדהות קולקטיבים2 פתרון בעיות סעד

 ובריאות2

 רתיים של המדינה הצעירה לפי האידיאולוגיה הציונית )שלילת עיצוב חיי העולים בהתאם לערכים החב

 הגולה, "יצירת אדם חדש" והערך של עבודה חקלאית(2 

  קליטה בהתאם ליעדים האסטרטגים והכלכליים של מדינת ישראל )פיזור אוכלוסייה, ישובי שרשרת

 ביטחון(2

 ורשת ארצות המוצא שלהם2קליטה שנבעה ממדיניות "כור ההיתוך" שדרשה את התנתקות העולים ממ 

 ההבדל בין שני קטעי המקור

 מדיניות "כור ההיתוך"  -קטע ראשון

גוריון, שהיה תומך נלהב של תפיסה זו, טען שיש להביא יהודים מכל העולם, לדאוג -ראש הממשלה דאז, דוד בן

ת2 הוא האמין שיזנחו את תרבותם הגלותית ולסגלם ללשון אחת, לתרבות אחת, לאזרחות אחת ולנאמנות אח

גוריון יש להנחיל לעולים את -פי בן-על כור ההיתוך" יביא ליצירת אומה חדשה בעלת מאפיינים אחידים.ש"

ציונות, חלוציות, אהבת הארץ וערכים מהתרבות המערבית המודרנית2 הדרך להשגת מטרה  –מורשת היישוב 

 זו הייתה באמצעות השירות הצבאי והחינוך2 

את העולים בחברה הישראלית ולגבש זהות ישראלית חדשה הייתה באמצעות מערכת  הדרך לשלב –הפתרון 

 החינוך2

הנחלת מיומנויות למידה ופיתוח סמלי הזדהות קולקטיבית2  הנחלת השפה העברית,המשימה הראשונה הייתה 

מבצע "להנחלת השפה העברית"2 במסגרתו של מבצע זה התנהלו לימודי ערב  2334-לצורך כך נעשה ב

אלף עולים2 מסגרות לימודי הערב למבוגרים המשיכו להתקיים  22-מבוגרים שבמהלכם למדו עברית למעלה מל

 עד אמצע שנות השישים, והם התקיימו במועדונים ובבתי ספר2

 התנגדות למדיניות "כור ההיתוך" -קטע שני

תפיסת "כור ההיתוך" דרשה מכל העולים לוותר על עברם לטובת תרבות ישראלית "צברית" חדשה2 משמעות 

הוויתור עבור עולי ארצות האסלאם הייתה משמעותית יותר מאשר עבור אחיהם עולי ארצות אירופה, משום 

כי המשפחה שהתרבות ה"צברית" הייתה קרובה לתרבות המערב במובנים רבים )חילונית, מנוכרת לער

המסורתיים ועוד( ורחוקה מתרבותם של עולי ארצות האסלאם2 משום כך עוצמת התנגדותם של עולי ארצות 

האסלאם למדיניות "כור ההיתוך" הייתה גדולה, ולעיתים גם אלימה2 הדוגמה החשובה ביותר להתקוממות 

 23332לים בחיפה( ביולי החברתית של עולי ארצות האסלאם הייתה ההתקוממות בואדי סאליב )שכונת עו

באירוע זה ירה שוטר בעולה חדש ממרוקו )שהיה שיכור ונחשד בקטטה( בשכונת ואדי סאליב שבחיפה2 זו 

הייתה שכונה מוכת עוני ואבטלה, שרוב תושביה היו עולים מארצות האסלאם, בעיקר ממרוקו2 שמועות על מותו 

ריית הפתיחה למהומות, שזכו בכינוי "מאורעות ואדי של העולה הסעירו את השכונה, והאירוע היה בבחינת י

סאליב"2 בכל השכונה פרצו מהומות, חנויות נבזזו, מכוניות הוצתו, שוטרים ואזרחים נפצעו ועשרות אנשים 
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( התפשטו המהומות וההפגנות בכל רחבי הארץ, בעיקר בבאר שבע ובמגדל 621233נעצרו2 למחרת היום )

 העמק2

ע מינתה הממשלה ועדה ציבורית בראשות השופט משה עציוני, שמטרתה הייתה עשרה ימים לאחר האירו

 לבדוק את הסיבות לאירוע2 לאחר חודש הוצגו מסקנות הוועדה, שנגעו, בחלקן, לקליטת העולים ממרוקו2 

 השלכות המאורעות ומשמעותם

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

אלף עולים ממרוקו2  222-היו בארץ כ 2336-חלקם של העולים מארצות האסלאם, בעיקר יוצאי מרוקו2 ב

רנסו אחוז גבוה מהם היו קשישים וחולים, רבים מהם התפ -מצב העולים ממרוקו היה קשה במיוחד 

בדוחק ורובם התגוררו בעיירות פיתוח המרוחקות מהמרכז2 אלה שגרו בערים הגדולות התגוררו 

בשכונות צפופות מוכות עוני ועבריינות2 עולי מרוקו הרגישו שהם נדחקים לשולי החברה וסובלים 

תי מאפליה בכל מקום2 מאורעות ואדי סאליב העלו לסדר היום הציבורי את נושא הקיפוח על רקע עד

בחברה הישראלית וסימנו בבירור את קיומה של "ישראל השנייה"2 סוגיה זו ממשיכה להעסיק את 

 החברה הישראלית עד היום2 

על רקע המאורעות נקטה הממשלה במספר  – שינוי במדיניות הממשלה, מעבר להעדפה מתקנת

צעדים לטובת עולי ארצות האסלאם: הגדלת תקציב השיכון עבור מפוני המעברות, הגדלת התשלום 

 למשפחות ברוכות ילדים ופתיחת קורסי הכשרה מקצועית לחיילים משוחררים2

המזרח2 בנוסף לכך  המפלגות הגדולות הקצו מקומות ליוצאי עדות -מתן ייצוג פוליטי לעולי המזרח 

 נוצרו מפלגות עדתיות שנאבקו לקדם את העדות שייצגו2

גוריון, כצבא העם שאחראי, -צה"ל ראה עצמו, בהשפעת דוד בן -יישום תפיסת "כור ההיתוך" באמצעות צה"ל 

פרט לביטחון המדינה, גם לחינוך הנוער ולבניית זהות ציונית ויהודית2 הצבא קלט רבים מהעולים החדשים 

שורותיו, לימד אותם עברית באולפנים צבאיים ושילב אותם ביחידות הצבאיות השונות2 בנוסף פעל צה"ל ל

 במחנות העולים, במעברות ובעיירות הפיתוח באמצעות גדנ"ע, מורות חיילות ומדריכי נוער2

 

 הדה קולוניזציה 222

 2יה, באפריקה ובאמריקה שטחים באס וצרפת, על בריטניה מעצמות, כגון השתלטות קולוניאליזם: א

2 המעצמות הקימו בשטחי שליטתן קולוניות, 22-ובתחילת המאה ה 23-בסוף המאה ה והפיכתם לקולוניות

מושבות ומערכות שלטוניות2 חלק מהמעצמות עודדו את בני עמן להתיישב בשטחים אלו2 הקולוניאליזם ניצל 

 ים הכלכליים של בני אירופה2 את כוח העבודה ואת חומרי הגלם שבקולוניות לטובת האינטרס

שלילת הקולוניאליזם, תהליך שהביא בהדרגה לסיום שליטת המעצמות על המושבות  קולוניאליזם:-דה

שמעבר לים ולהקמתן של מדינות עצמאיות2 התהליך התרחש בכל מקום שבו שלט הקולוניאליזם; בלימודינו 

מופיעים כבר בין שתי מלחמות העולם, ושיאה  נתמקד באזור צפון אפריקה והמזרח התיכון2 ניצני התופעה

2 התהליך במזה"ת קדם 22-של המאה ה 22-וה 32-מתרחש לאחר מלחמת העולם השנייה, בעיקר בשנות ה

 2לתהליך בצפון אפריקה, והוא התחיל כבר בין שתי מלחמות עולם

 קולוניזציה )גורם אחד מכל סוג(-הדה לתהליך הגורמים
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 :העמים שחיו תחת השלטון הקולוניאלי נחשפו לתרבות אירופאית ולרעיונות אירופאים,  גורם אידיאולוגי

והחלו לפתח תודעה לאומית עצמית, הן בשל השפעות אלה והן בשל התנאים הקשים שבחיים תחת שלטון 

 כך, למשל, מנהיגה של התנועה הלאומית התוניסאית חביב בורגיבה למד משפטים בצרפת.  זר2

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

 החלו מ2 הללו"וברה ב"ארה המעצמות של שתי חדש, העידן עידן המלחמה, וכך החל בעקבות מכוחן מאוד

לארצות  עצמאות במתן לתמוך אינטרס היה מהן אחת לכל לכך, בעולם2 אי השפעה ביניהן על אזורי להיאבק

 המעצמה של התפשטותה סכנת לבלום את כדי אליהן, וכן תצטרפנה החדשות שהמדינות בתקווה השונות

 .האחרת והשפעתה על אזורים נוספים בעולם

 :2 עלות שתי המעצמות, בריטניה וצרפת נפגעו מאד מבחינה כלכלית לאחר מלחמת העולם השניה גורם כלכלי

אחזקת החיילים באזורי השליטה עלתה הון תועפות לקופת האוצר הבריטית שהיתה בגרעון עצום2 לכל זאת, 

עדות למצוקה הכלכלית הקשה2 מציאות זו הביאה  -יש להוסיף כי בלונדון חולקו תלושי מזון למוצרי יסוד בסיסיים

 אה מקרה א"י(2את ממשלות בריטניה וצרפת לוותר על שליטתן באזורי הכיבוש )ר

 

 גורל יהודי ארצות האסלאם ב2

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

 היהודים2  חיי בולטות על השלכות בעל היה קולוניזציה -הדה שתהליך

 המדינות עמן שהביאו מהתרבות המערבית התרחקות היה קולוניזציה-הדה של הביטויים אחד –תרבותי  שינוי

 אחרת, שבה תרבותית בסביבה עתה עצמם כלל תרבות זו, מצאו בדרך אימצו אשר  הקולוניאליות2 היהודים,

  השונות )שפה, לבוש, מנהגים, תרבות ושלטון(2  בארצות החיים הוויית על בהדרגה הערבית השתלטה התרבות

קולוניזציה -הקולוניאלי, ולכן כחלק מתהליך הדה המשטר כתומכי זוהו היהודים - ליהודים השנאה התגברות

-הדה בתהליכי יהודים )מעטים( שתמכו גם זאת, היו הועמקה השנאה כלפיה והתגברה הפעילות כנגדם2 עם

 שתוקמנה שמדינות הלאום הנחה ומתוך) העצמית ההגדרה בזכות אידיאולוגיות )האמונה קולוניזציה מסיבות

 מסוימים, בשלבים מיתן, לאומי לשחרור היהודי בגבולותיהן2 המאבק הקיום את ותבטחנה דמוקרטיות תהיינה

 את ולעכב לפגוע בתדמיתן עלולה ביהודים פגיעה כי הלאומיות התנועות הנחת יהודיות מתוך-אנטי מגמות

 חברהמה היהודים הרחקת הרסן, ותהליך הותר העצמאות השגת בהתאם לכך, לאחר עצמאותן2 השגת

 תקדים2 חסר לשפל הגיע בהם והפגיעה

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

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

 .המתגבש מהלאוםחלק  שאינו זר כיסוד האסלאם בארצות היהודים

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

 האסלאם בהיבטים הבאים:

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

התנועה הציונית  פעילות התרחבה המלחמה השנייה2 בסוף מלחמת העולם במהלך ישראל-מארץ שליחים של

 כמו כן, התקיימה המדינה2 למען הקמת והמאבק ישראל-לארץ העלייה חשיבות האסלאם, והודגשו בארצות
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 שאחזה בהתלהבות והתבטאה המזרח ארצות יהודי את שאפיינה ישראל,-לארץ והיסטורית עמוקה דתית זיקה

 .קום המדינה עם בהם

 שלמות קהילות גלויות דרך העלאת חיסול של במדיניות נקטה ישראל ממשלת -גלויות"  "חיסול מדיניות

 לגורל האחראית כן-ועל היהודי, העולם היא מרכז ישראל מדינת שלפיה התפישה הוא לכך הגורם לישראל2

 את ומסכן ומתערער הולך האסלאם ארצות יהודי של הביטחוני כי מצבם ההכרה לצד כולו, בעולם היהודים

 .קיומם

 :שתי תגובות של יהודי תוניסיה

 תוניסאי: מתוך חשש לגורלם של כמאה יהודים -התרחשה פרשת בירזטה בעת המאבק הצרפתי 2322-ב

שחיו בעיר הוחלט על פינוי היהודים2 בשיתוף פעולה בין נציגי הסוכנות היהודית, המוסד לתפקידים מיוחדים 

 יר2 ןהצבא הצרפתי פונו היהודים מן הע

מאורעות ביזרט האיצו את יציאת היהודים מתוניסיה2 התחושה הייתה כי בורגיבה עלול לשנות את מדיניותו 

 2היהודים, וכי היעדרם של הצרפתים יפגע ביהודים כלפי

 2321 –  מלחמת ששת הימים השפיעה על היחסים בין המוסלמים ליהודים בתוניסיה וגרמה לתקרית

ניות של יהודים, חדר לבית הכנסת המרכזי בתוניס, חילל ספרי תורה ופגע אלימה; המון אדם פגע במכו

בבית הכנסת ובבניין הקהילה היהודית2 יש לציין כי הנשיא בורגיבה גינה את ההתקפות ופיקד על יחידות 

צבא לשמור על יהודי העיר2 כמה מהפורעים נאסרו, ומפקד המשטרה המקומית פוטר מתפקידו2 המשטר 

יחד עם זאת ישנה הבחנה בין עמדת השליט בורגיבה, שתמך קים שנגרמו למוסדות2 תיקן את הנז

 ביהודים והגן עליהם, לבין עמדת ההמונים בתוניסיה, שפגעו ביהודים2

אלף  42-אלף יהודים עלו לישראל, וכ 32-על רקע זה נמשכה עזיבתם של יהודי תוניסיה2 בסך הכול כ

 היגרו לצרפת2    

 

 

 הכיפוריםמלחמת יום  222

 המטרות של מצרים וסוריה בפתיחת המלחמה א2

: רצונן של סוריה ושל מצריים להשיב לעצמן את סורית; רצון להשבת שטחים-נקמה מצרית 2א

השטחים שאבדו להן במלחמות הקודמות ולשקם את כבודן שנפגע במהלך מלחמת ששת הימים2 

  שתי המדינות ביקשו לנקום בישראל על ההשפלה שחוו במלחמה2

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

בדרך למו"מ מדיני לנסיגת ישראל מסיני2 בשנים שלפני המלחמה נעשו מספר ניסיונות בתיווך 

אמריקאי למו"מ מדיני, בעיקר בין מצריים לישראל, בדבר נסיגתה של ישראל מתעלת סואץ, אולם 

ות לא עלו יפה2 כך למשל, התנגדה גולדה מאיר, ראשת ממשלת ישראל, לכל נסיגה מקו הניסיונ

 התעלה וסירבה לנהל מו"מ עם ממשלת מצריים2 

: חשוב לציין כי ברה"מ תמכה במצריים ובסוריה מבחינה צבאית, מדינית וכלכלית, המלחמה הקרה 2ג

ערב ביציאתן למלחמה2 ברה"מ ובכך תרמה למירוץ החימוש באזור ולתחושת הביטחון של מדינות 

שיקמה את צבאות ערב, שנפגעו במלחמת ששת הימים, וסיפקה מטריה מדינית, כלכלית וצבאית 

 שעודדה את מדינות ערב לפעול כנגד ישראל2 מנגד סייעה ארה"ב להתחמשות הישראלית2 
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 המטרות שהושגו:

שני הצדדים גילו נכונות להיכנס  (.1411המלחמה סללה את הדרך לביקורו של הנשיא סאדאת בישראל )

, למטרת 2311למו"מ לקראת שלום, ונכונות זו הביאה לביקורו ההיסטורי של הנשיא סאדאת בישראל בנובמבר 

 דייויד" בין ישראל לבין מצריים.  -ולחתימה על הסכם השלום "קמפשיחות השלום 

הצליחו להפתיע את צה"ל, לגרום מצידן של מדינות ערב, ש כהישג מזהירהמלחמה התפרשה  השבת הכבוד

לו אבידות רבות ולכבוש שטחי מולדת בימים הראשונים למלחמה2 המורל המצרי היה בשיאו2 אף על פי 

שישראל חדרה לתחומי מצרים וכיתרה את הארמיה השלישית, לא הצליחה לקעקע את אחיזת המצרים באזור 

ולשליטה מלאה של המצרים על התעלה, התעלה2 הסכמי הביניים הביאו להרחקת צה"ל מתעלת סואץ 

מהלכים שפורשו כהמשך ההישג2 המלחמה תרמה לפתיחת אופק מדיני להסכם שלום, שבו הוחזרה כל סיני 

לשליטה מצרית2 גם הסורים ראו את עצמם כמנצחים במלחמה, במיוחד בהתחשב בעובדה שישראל נאלצה 

 ם שנחתמו עם סיום המלחמה2 לוותר על שליטתה בעיר הסורית קונייטרה כחלק מההסכמי

 של המלחמההתוצאות המיידיות  ב2

חיילים(, והחברה הישראלית  2,622מספר ההרוגים היה גדול מאוד ) –תחושות קשות של אבל ושכול 

התאבלה על בניה שנפלו2 הטיפול בנושא השבויים והנעדרים הביא לתחושת חוסר אונים בחברה הישראלית2 

למרכזיים בציבור הישראלי2 הוקם מרכז מיוחד לאיתור שבויים ונעדרים, ונעשו נושאים כאובים אלו הפכו 

 מאמצים רבים בשנים הבאות להתחקות אחר הנעדרים2

( לבירור המחדלים שהביאו לפרוץ הוקמה ועדת חקירה ממלכתית )ועדת אגרנטבלחץ המחאה החברתית 

וכמה קצינים בכירים נאלצו להתפטר2  המלחמה2 מסקנותיה היו נגד הדרג הצבאי2 וכתוצאה מכך הרמטכ"ל

פרסמה הוועדה  2314אנשי צבא נוספים2 באחד באפריל  266-עדים, וקיבלה עדויות מ 32הוועדה שמעה 

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

קת לשיתוק חיל האוויר הישראלי ולהפצצה בעומק בצה"ל שמצריים לא תתקוף ללא עליונות אווירית מספ

ידי המודיעין -מדינת ישראל, וכן שסוריה לא תתקוף ללא מצריים2 איתותים שנקלטו ממצריים ומסוריה על

הישראלי לפני המלחמה אמורים היו לעורר חשד, אך בגלל אותה "קונספציה" לא הוערכו כראוי2 תמרוני צבא 

, ולכן אגף המודיעין לא נתן לצה"ל אזהרה מספקת2 כתוצאה מכך לא נקט מצרים לא זוהו כהכנות למלחמה

הוועדה כיוונה את מסקנותיה כנגד  צה"ל באמצעים מתאימים, כגון גיוס כללי בזמן )שייך גם לתחום הפוליטי(2

 הדרג הצבא2 הציבור הישראלי הטיח האשמות כבדות כלפי הדרג המדיני, גולדה מאיר הביטחון משה דין2 
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