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 תלמידים ומורים יקרים שלום רב!

 

ביישום עקרונות מתמדת תוך השקעה  ,המוביליות החברתית של תלמידי שח"ר לקדם את שואפתרשת עמל 

 ודרכי הוראה המבוססים על הפדגוגיה הטיפולית.

 אמונה ביכולותיו של כל תלמיד להצליח, לצד אנו מאמינים שעבודה משולבת בתחום הרגשי והלימודי, 

 הם המפתח להשתלבותם של התלמידים בחברה והתקדמותם בעולם התעסוקה, ובאתגרים העתידיים.

התלמידים את תחושת  בקרבמשימה משמעותית, המחזקת  אבבחינות הבגרות, הי המוצלחתעמידה ה

 .מימוש הפוטנציאלול ,גלות ו"פותחת דלתות" להגשמת משאלותיהםהמסו

 

התלמידים להצלחה לימודית, רגשית  בכל מחנכ/ת ומורה מקצועי/ת דמות מפתח בהובלת אנו רואים

שיסייעו להם להצליח במגוון מקצועות הלימוד, ובכלל  ,לתלמידים כלים ייחודיים ושמחים להעניקוחברתית. 

 . וקושי לתלמידים רבים שמציבים אתגר ,זה מקצועות רבי מלל

 

חוברות לימוד, המתמצתות את פרקי הלימוד  לצאת בסדרה שלבחרנו  מסיבה זו,

 נוספת, היסטוריה חוברת לפניכם ומנגישות אותם בצורה בהירה ונוחה לתלמידים.

תהליך הלמידה  ומלווה את ,"במזרח התיכון בונים מדינה" השלישי  העוסקת בפרק

כחומר נלווה סינכרונית, אך מתאימה מאד  מותאמת ללמידה החוברת המורה. בהובלת

בסוף החוברת תוכלו למצוא נספח העוסק  .בעתות של למידה היברידית או למידה מרחוק

 , וכן הפניות לקישורים, מצגות ומקורות נוספים.אסטרטגיות למידהב

 באתר המפמ"ר כאן תוכלו למצואדוגמאות לדרכי הוראת היסטוריה "מרחוק", 

 

 

על הייעוץ  תי,ירמי אמלנדר ו לדרוריתכן ו ,על הכתיבה והעריכה רפאלה בלסללניצה סיילס ו ברצוני להודות

שהחומרים שפיתחנו יסייעו לתלמידים להתמודד . אנו תקווה תרמו ליציאתה לאור של החוברתוהסיוע, אשר 

 הבגרות בחינותאת רבה  הצלחהולעבור ב ,יסטוריההעם לימודי ה

 

 בברכה,

 

 ד"ר רונית אשכנזי

 סמנכ"ל וראש מינהל פדגוגיה

 רשת עמל

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya/chativa-elyona/pedagogia-historia/learning-distance/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya/chativa-elyona/pedagogia-historia/learning-distance/
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 סטוריה,יולמורים להשלום רב למנהלים 

 אותו אנו מעניקים למורים, אנו שמחים להעביר אליכם את החוברת שהסיוע המקצועי מ כחלק

 ממח"ט טבריה,  ניצה סיילס", שהוכנה ע"י 70%סטוריה במסגרת לימודי י"פרקי הלימוד בה

 .מהמינהל לפדגוגיה רפאלה בלסונערכה ע"י 

בכיתות אגף שח"ר, ולסייע לתלמידים למקד את תכני הלמידה, החוברת מיועדת להקל על המורים המלמדים 

הפרקים הותאמו לתוכנית הלימודים המיוחדת נציין ש על מנת שיוכלו לעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות.

 אם בשנים הבאות ישתנו פרקי הלימוד, נתאים את החוברת בהתאם., לשנת תשפ"א )שנת הקורונה(

 םנשמח לקבל את הערותיכם והארותיכ

 במהלך השנה אנו מתכוונים להפיק חוברות דומות במקצועות רבי מלל נוספים. 

 על הייעוץ ולדרורית נדרעל העריכה  לרפאלהעל הכתיבה,  לניצהתודתי 

 בונים מדינה – השלישי( בנושא)לפניכם החוברת השנייה 

 

 ב ב ר כ ה,

 ד"ר רמי אמיתי, מנהל תחום כ"א בהוראה

 המינהל לפדגוגיה

2020 
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 פרק שלישי : בונים מדינה במזרח התיכון

 

 

 4-18..............................................מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי

 רקע כללי 

  גורמים, דרכי פעולה, נסיבות פירוקה –הקמת תנועת המרי העברי 

 והלח"י(ויכוח בין עמדת הישוב המאורגן )ההגנה( לפורשים )האצ"ל וה 

  העפלה  –מאבק ההגנה 

  )פעילות צבאית –מאבק הפורשים )האצ"ל והלח"י 

 18-26..................................................................העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם

 ברת שאלת א"י לאו"םעשיקולי הבריטים בה  

 א"יועדה שהוקמה על ידי האו"ם כדי להציע פתרון לשאלת וה  

 השפעת המלחמה הקרה על עמדת המעצמות 

 הפעילות הדיפלומטית היהודית לגיוס תומכים בהחלטת כ"ט בנובמבר  

  תוכנה ומשמעותה –החלטת כ"ט בנובמבר  

  בבקרב היישוב היהודי, הפלסטינים ומדינות ער –התגובות להחלטה  

 26-31.....................................................מלחמת העצמאות : תקופה ראשונה ושנייה

 המאפייניה הייחודיים של המלחמ  

 תקופה ראשונה  

 תקופה שנייה  

 31-38....................................................מלחמת העצמאות : תקופה שלשית ורביעית

 תקופה שלישית  

 תקופה רביעית  

  במלחמת העצמאותתרומתם של העדה הדרוזית ושל העדה הצ'רקסית 

 38-40.....................................................................................הסכמי שביתת הנשק

 מושגים : הפסקת אש, שביתת נשק, הסכמי שלום  

 מניעי ישראל ומדינות ערב לחתימה על ההסכמים  

 גבולות המדינה  

 40-42...............................................................היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים

 הגורמים השונים להיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים  

 

 42-45.: קישורים, מצגות, וסרטונים, שיעורים מצולמים.......................................נספח א'

 84-54...למידה........................................................................: אסטרטגיות נספח ב' 
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 במזרח התיכון בונים מדינה
 

 
 , מקור: ויקיפדיה1947תש"ז  "יציאת אירופה-אקסודוס"האנייה מסלול 

 

 

 , מקור: ויקיפדיה1948 חוף פרישמן()מול לאחר שהופצצה על ידי צה"ל אלטלנה" עולה בלהבות ליד חופי תל אביב האנייה "
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 סיסמת בן גוריון:

 אנו  נילחם במלחמה זו לצדה של בריטניה הגדולה כאילו לא היה "ספר לבן""

 "וניאבק ב"ספר הלבן", כאילו לא היתה מלחמה

 המאבק הצבאי

 רקע כללי 

אישור/ ייפוי )וקיבלו מנדט ( 1917)ים במהלך מלחמת העולם הראשונה קורטהבריטים כבשו את א"י מידי ה

כוח( לשלוט בא"י מטעם חבר הלאומים )הגוף שקדם לארגון האו"ם האומות המאוחדות(. במהלך כיבוש א"י 

יחסי השלטונות הבריטים כלפי היהודים ידעו עליות  (1917-1948)ע"י הבריטים ותקופת שלטונם בה 

ומורדות בהתאם להתפתחותם והשפעתם של אירועים מקומיים )בארץ( ועולמיים. שאיפת היהודים בא"י 

הבינו  1939בשנת הייתה להקים מדינה עצמאית וריבונית, בהתאם לחזון המדינה היהודית של הרצל. 

היה להגיע למימוש המטרה )הקמת מדינה( בדרך דיפלומטית בלבד, ולכן היישוב היהודי ומנהיגיו כי לא ניתן י

 פנה היישוב גם לפעולות צבאיות כנגד השלטון הבריטי. 

  

 הגופים הצבאיים היהודיים 

גוריון. זהו הארגון -והונהג ע"י הנהגת הישוב )הסוכנות היהודית( בראשות דוד בן 1920הוקם בשנת  ההגנה:

הגופים הצבאיים היהודים בא"י! תחת פיקודו היה הפלמ"ח )פלוגות  הגדול ביותר מבין 

כזרוע הצבאית של "ההגנה" וכן בסיועם של הבריטים,  1941-אשר הוקם ב  המחץ(

לאפשרות של כיבוש א"י ע"י הצבא הנאצי. הארגונים היו נתונים ך מתוך כוונה להיער

 שמי שלו. שימשו ככוח המגן הרו להוראות ההנהגה של היישוב היהודי
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חברים,  40,000 – ההגנה ייצגה את רובו המכריע של הישוב היהודי. היא מנתה כ

. מטרת הארגון העיקרית הייתה ללחוץ על בריטניה בדרך פלמ"חמתוכם כאלפיים אנשי 

 דיפלומטית וצבאית, כדי לשנות את המדיניות הבריטית כלפי היהודים בא"י. 

 

 . 1943ופעל תחת פיקודו של מנחם בגין החל משנת  1937הוקם בשנת  :האצ"ל )ארגון צבאי לאומי(

האצ"ל היה קשור למפלגה הרביזיוניסטית הימנית, אך לא היה כפוף לה. זהו ארגון קטן 

יחסית שפעל בזמן המלחמה נגד הבריטים והכריז על מרד צבאי נגדם במטרה לגרש 

אנשים, מהם כשליש  3000-עם פרוץ מלחמת העצמאות מנה הארגון כאותם מהארץ. 

 לוחמים.

 

הלח"י טען כי יש להיאבק . 1940-בהתפלג מהאצ"ל  הלח"י )לוחמי חירות ישראל(:

בבריטים כל הזמן, בניגוד לאצ"ל שטען כי יש להפסיק את הפעולות הצבאיות כנגד 

השנייה. בראש הלח"י עמד  מלה"עהבריטים עד שיחול שינוי לטובת בריטניה בקרבות 

ן )שכינויו היה "יאיר"( שהוחלף לאחר הירצחו ע"י הבריטים ביצחק שמיר אברהם שטר

)שכינויו היה "מיכאל"(. הארגון היה הקטן ביותר מבין הגופים הצבאיים היהודים בא"י 

. ועד לעזיבת הבריטים את הארץ השנייה.הארגון היה קיצוני ופעל נגד הבריטים גם בזמן מלחמת העולם 

 . לוחמים 120 –חברים, מתוכם כ  300-הארגון מנה כ  לוחמים.

 

 

 המאבק הצבאי והקמת "תנועת המרי העברי"

לארגון "ההגנה" לפתוח   –יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית דאז  –הורה דויד בן גוריון 1945 באוקטובר

כן  במאבק צבאי נגד הבריטים, על מנת להוכיח להם שהיישוב אינו יכול לקבל את מדיניותם העוינת. כמו

הוחלט לפתוח במשא ומתן עם הארגונים ה"פורשים", האצ"ל והלח"י, לשיתוף פעולה מלא, בתנאי שיקבלו על 

עצמם את מרות המוסדות של היישוב והפעולות נגד הבריטים תתקיימנה אחרי תכנון ואישור משותף של 

 שלושת הגורמים. 
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 הגורמים להקמת תנועת המרי העברי

 

של המאה העשרים ובמהלך מלחמת העולם השנייה,  30-בשנות ה היהודי בא"י:התפתחות הישוב  .1

התפתח הישוב היהודי בא"י בדגש על תחומי העלייה, ההתיישבות והתפתחות המוסדות המדיניים 

. 600,000-כ 1947-יהודים בארץ ישראל וב 180,000-היו כ 1930 -לדוגמא ב של  התנועה הציונית.

 היא מוכנה לדרוש מדינה ולהילחם על כך בבריטים במידת הצורך. הנהגה הציונית חשה כי ה

הישוב בארץ דרש לעשות צדק היסטורי עם היהדות שכמעט ונכחדה בשואה, ע"י דרישה  השואה: .2

למתן מדינה כפתרון לבעיה היהודית. בנוסף, שהו כמאה אלף ניצולי שואה יהודיים במחנות פליטים 

מחנות העקורים היו תחת  העקורים", "שארית הפליטה"(.")מחנות באירופה לאחר המלחמה 

שליטתן וניהולן של ארה"ב ובריטניה, אולם בריטניה דחתה בעקביות כל דרישה להתיר לעקורים 

 להגיע לא"י. 

ארה"ב הסתייגה ממדיניות בריטניה השלילית כלפי היהודים בא"י, בעיקר עקב כוחם  ארה"ב: .3

על דעת הקהל והשלטון האמריקאי. בנוסף, כוחות ארה"ב  ביהודי ארה"האלקטורלי והשפעתם של 

שלטו על רוב מחנות העקורים במערב אירופה, דבר שיצר בעיה לצבא האמריקני באירופה מבחינה 

לוגיסטית )הפעלת מחנות העקורים חייבה כ"א ומשאבים רבים( וכן לתדמיתה של ארה"ב בעולם 

 עקורים וכך נוצרה מתיחות בין המדינות הללו.  .האמריקנים לחצו על הבריטים לאפשר עלייה של 
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עקב הבחירות בבריטניה בשנה זו ועליית הממשלה של מפלגת הלייבור  מדיניות "הספר הלבן": .4

ארנסט  –בראשות קלמנט אטלי, נוצרה תקווה לשינוי המדיניות בשאלת א"י. אולם, שר החוץ הבריטי 

ה, זאת בשל הצורך של בריטניה בתמיכת לא תשתנ "הספר הלבן"הבהיר כי מדיניות  –בווין 

" הספר הלבןהערבים במאבק נגד הרוסים וכן עקב אינטרסים כלכליים של בריטניה מול הערבים )"

היה מסמך שפירט את עקרונות השליטה הבריטית והמדיניות הבריטית בשטחי המנדט בא"י ביחס 

תפתחות המדיניות  לאור לתושביה היהודים והערבים. המסמך עודכן אחת לתקופה בהתאם לה

ושנה לאחריו נחקק  1939אירועים עולמיים ואירועים שאירעו בא"י. ה"ספר" האחרון נכתב בשנת 

הספר , בנוסף "חוק הקרקעות" הבריטי, שאסר על מכירת רוב האדמות בא"י ע"י ערבים ליהודים

(. יהודים חדשים וגם אסר על הקמת ישובים הלבן המשיך להגביל את עליית היהודים לארץ ישראל

 הדבר הביא להתחלת מאבקם של היהודים בבריטים. 

 

כך הוקמה "תנועת המרי העברי" שפעלה כעשרה חודשים. על פעולות התנועה פיקחה ועדה מיוחדת 

 וכללה נציגים של כל המחתרות. ועדת "איקס"שנקראה 

 

 מטרות תנועת המרי העברי 

 )"הספר הלבן השלישי" לשינוי המדיניות האנטי ציוניתלחץ על הבריטים התנועה ביקשה להפעיל  .1

ע"י  כלומר: לאפשר עליה המונית לארץ וכן להקים בה ישובים ,(1940-וחוק הקרקעות מ 1939של 

 מאבק גלוי בבריטים.

ובכך להראות את הקשר  להשיג דעת קהל אוהדת לציונותלהפגין נחישות אל מול העולם במטרה  .2

 בין העם היהודי וארץ ישראל וכן להראות שמקומם של ניצולי השואה והעקורים הוא בישראל.  

 . ליהודים יש יכולת תגובה אקטיביתלהוכיח לבריטים ולערבים כי גם  .3

 כנגד הבריטים לצורך תיאום פעולות נרחבות.  איחוד כוחות היישוב היהודי .4

כלומר כפופים להנהגת ) ה"איקס"ע"י כך שיהיו כפופים לוועדת  ח"ילרסן את פעילות האצ"ל הל .5

 היישוב(. 

גוריון, נקבע כי הלחימה בבריטים תהיה במסגרת הומנית ככל הניתן ללא פגיעה -לפי דרישתו של בן .6

  .השימוש בנשק חייב היה להיות מבוקר ,אזרחים וחפים מפשעב

 

יצאו כוחות תנועת המרי לשורת התקפות ' 46-'45במהלך חורף  :במסגרת תנועת המרי נעשו מספר פעולות

על מטרות בריטיות והמאבק החריף מחודש לחודש. הפעולות כללו יעדים בעלי אופי סמלי ויעדים בעלי 

תחנות משטרה –חיוניות אסטרטגית צבאית פוליטית. ההתקפות על מתקנים של הרכבת, בסיסי צבא, 

ם ובכפר ויתקין(, בתי כלא, מתקני רדאר )בחיפה( וגשרים, שיבשו את )בגבעת אולגה, בהרצליה, בשפיי

 .המנהל הממשלתי והעסיקו רבבות חיילים ושוטרים בריטיים במשימות הגנה
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 (אחתחובה לזכור ) למבצעי "תנועת המרי העברי" ותדוגמא 5

 תיאור הפעולה שם הפעולה 

 

 שחרור המעפילים ממחנה עתלית

 

 ויקיפדיה( :)מקור

חדרו כוחות הפלמ"ח  1945באוקטובר  9-ב

 והבריחו מתוכו אל מחנה המעצר בעתלית 

מעפילים אל קיבוץ בית אורן, הסמוך  200-כ

לחיפה. הבריטים זיהו את נתיב הבריחה 

והגיעו אל הקיבוץ, אך בזכות הגעתם של 

אלפים מתושבי חיפה, שהתערבבו עם 

תושבי הקיבוץ, נמנע מן הבריטים לזהות 

המעפילים שפוזרו והם לא עצרו אף את 

אחד מהם. חלק מהמעפילים בליווי אנשי 

ההגנה עבר לקיבוץ יגור ולאחר מכן פוזרו 

 המעפילים בין יישובי הארץ.

 

 

 "ליל הרכבות"

 

 

, חיבלה תנועת המרי 1945בנובמבר  1ב 

חוליות של הפלמ"ח(  50-העברי )כ

מקומות  200-באמצעות חומרי נפץ בכ

מנת לפגוע -מסילות ברזל, עלשונים של 

בתנועת הרכבות בארץ ששימשו את הצבא 

הבריטי. במקביל, מחלקה של האצ"ל 

והלח"י חדרה לתחנת הרכבת בלוד וחיבלה 

במתקניה. באותו לילה פגעו חבלני הפלמ"ח 

גם בסירות משמר החופים שארבו לאניות 

 המעפילים בנמלי חיפה ויפו.

 

 פגיעה בשדות התעופה

 

לבריטים היו מספר שדות תעופה בארץ: 

גת( ,בלוד ובכפר  תקרייבקסטינה )ליד 

סירקין )מדרום לפתח תקווה(. במהלך 

פגעו כוחות ( 1946לפברואר  025.הפעולה 

מטוסים בריטים,  30 -בכהאצ"ל והלח"י 

לאיתור ספינות  ומטוסים שבחלקם שימש

 מעפילים בדרכן לארץ.
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 "ליל הגשרים"

 

 

, פוצץ ארגון הפלמ"ח 1947ביוני  17 –ב 

ישראל לשכנותיה, גשרים שחיברו בין  10

במטרה להשאיר את הארץ מנותקת 

משכנותיה, כדי לשבש את יכולת השליטה 

של הבריטים בארץ . במהלך אחד הפיצוצים 

לוחמים.  14)בגשר אכזיב שבצפון( נהרגו 

פעולה זו זעזעה את הבריטים, מאחר ולא 

של היהודים להוציא לפועל  האמינו שבכוחם

 פעולה בסדר גודל שכזה.

 

הפריצה לבתי המלאכה של תחנת 

 הרכבת בחיפה

 

 

 

לוחמים  45, חיבלו  1946ביוני  18-ב

ממחתרת לח"י בסדנאות התחזוקה )בתי 

מלאכה( של הרכבת בחיפה. בפעולה זו 

נעצרו ונשלחו לכלא  22-לוחמים ו 11נהרגו 

 עכו.

 

 העברי התפרקות תנועת המרי

 גרמו להתפרקותה של תנועת המרי: שני אירועים מרכזיים

 "השבת השחורה" 

בעקבות התרבות הפעולות של תנועת המרי העברי, ובייחוד לאחר "ליל הגשרים", החליטה הממשלה :רקע 

הבריטית לפעול. על הצבא והמשטרה הבריטיים הוטל לחסל את קיומה של תנועת המרי העברית וכן לאסור 

חירום שכללו: את מנהיגי היישוב. הבריטים החליטו לעבור למדיניות של "יד קשה" ופרסמו מספר תקנות לצו 

הענשה של חברי מחתרת שנתפסו עם מדים; אפשרות לעצור ללא משפט כל אדם שנראה חשוד וכן הטילו 

גזר דין מוות או מאסר עולם למי שנתפס עם נשק או למי שהיה מעורב בפעילות טרור וכן החריפו את המצוד 

 אחר ספינות מעפילים. 

 .השבת השחורה", ולכן כונה המבצע בפי היישוב "ת, בשב1946ביוני  29-ב: הפעילות בוצעה הביצוע

אלף חיילים ושוטרים בריטים על עשרות קיבוצים, מוסדות ומבנים בערים  17 -בבוקר אותה שבת פשטו כ

בתוכם חלק מהמנהיגות הבכירה של היישוב היהודי. את מנהיגו יהודים,  2700-כהגדולות, ותוך שעות עצרו 
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של הישוב, דויד בן גוריון, לא עצרו הבריטים מפני שלא היה אז בארץ .בירושלים השתלטו הבריטים על בניני 

הסוכנות היהודית והצליחו למצוא מסמכים חשובים מבחינתם, אך החשוב ביותר היה מציאת מחסן הנשק 

הגנה. המכה הייתה  בו רוכז רוב הנשק ששימש את יישובי צפון הארץ למטרותש)סליק(, בקיבוץ יגור, 

חריפה. ההסתדרות הציונית והסוכנות מחו על פעולות הבריטים ודרשו את שחרור מנהיגי הסוכנות היהודית, 

מן ההגנה להפסיק את הפגיעות בבריטים. ויצמן  )נשיא ההסתדרות הציונית(דרש ויצמן אך למרות זאת 

ויצמן מול הבריטים הייתה חשובה  איים שאם תביעתו לא תתקבל, הוא יתפטר מתפקידו. פעילותו של

 ובעל קשרים מצוינים עם הבריטים.  ,הוא היה גורם ממתןשלדוד בן גוריון, מאחר 

 

 פיצוץ מלון "המלך דוד" 

בו שלאחר "השבת השחורה" ועל אף איומיו של ויצמן, תכננה ההגנה בתיאום עם האצ"ל והלח"י מבצע, 

על הנשק  שובגלים שבחיפה, כדי להשתלט -הפלמ"ח היה אמור לבצע פשיטה על מחנה הצבא הבריטי בבת

שנלקח מקיבוץ יגור. האצ"ל היה אמור לחבל בבניין מלון המלך דוד בירושלים שבאגפו הדרומי שכנו משרדי 

בו היו משרדים שהממשלה של השלטון המנדטורי, ועל הלח"י הוטל לפגוע בבית דוד, לא הרחק משם, 

עקב כך הוחלט  ה"איקס". ממשלתיים נוספים. תביעתו של ויצמן לעכב את הפעולות הועלו לדיון בוועדת

בוועדה לעכב את המשך הפעולות 

האלימות נגד הבריטים. הלח"י הפסיק 

את תכנון המבצע אך האצ"ל סירב לכך 

הם פוצצו את המלון.  1946ביולי  22-וב

יר למרתף אנשי האצ"ל הצליחו להחד

הבניין כדי חלב מלאים בחומר נפץ 

והזהירו טלפונית את יושביו לפנותו תוך 

עשרים דקות. החלה מנוסה, אך 

הבריטים לא נענו לדרישה זו. בפיצוץ 

איש )ביניהם היו בריטים,  91 -כנהרגו 

יהודים וערבים( ועוד עשרות נפצעו. 

ו את מבצעיו. מוסדות היישוב פרסמו כרוז גינוי ואילו הפיצוץ גרם לזעזוע עמוק בארץ ובעולם וכמעט כולם גינ

האצ"ל טענו שראשי ההגנה ידעו על התוכנית והטילו את האשמה על הבריטים שלא מיהרו לפנות את הבניין. 

החלטת  בעקבות הפיצוץ ,התערערה מערכת היחסים בין ההגנה לאצ"ל עד כדי פירוק "תנועת המרי". לפי

והוא אושר רק  1946,פסק המאבק באש מצידה של ההגנה, בתחילת אוגוסט הנהלת הסוכנות היהודית הו

 כנגד ספינות הגירוש הבריטיות ומתקנים בריטים המסייעים לבלימת ההעפלה. 

 תמונה: הוגו מנדלסון, לע"מ,  22.7.46פיצוץ מלון המלך דוד, 
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 הסיבות לפירוק תנועת המרי העברי

 

 

תנועת המרי התפרקה בשל החשש של הנהגת התנועה הציונית והנהגת היישוב היהודי מתגובה  .1

פעילות כזאת הייתה עלולה לחסל את כוחו  ב"שבת השחורה".קשה של הבריטים, כפי שהייתה 

הצבאי של היישוב אשר נערך לעימות עתידי עם הערבים. הלחץ הבריטי היה עלול לפגוע גם ביכולת 

קשרים דיפלומטים עם השלטון הבריטי ובעיקר לאובדן התמיכה של ארצות הברית, ההנהגה לנהל 

 דבר שהיה נחוץ לקידום רעיון המדינה היהודית. 

הוביל חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות  לעבור לפעילות דיפלומטית ומחאה אחרתאת הגישה שיש  .2

ן. ויצמן איים בהתפטרותו מתפקידו גוריו-הציונית. במדיניות זו תמך גם יו"ר הסוכנות היהודית, דוד בן

במידה ולא ייפסקו הפעולות האלימות כנגד הבריטים. פועלו של ויצמן היה חשוב, מאחר והוא היה 

 ידוע כבעל קשרים מצוינים עם הבריטים.

הנהגת היישוב היהודי לא  התוצאות של פיצוץ מלון המלך דוד:גורם נוסף לפירוק התנועה היו  .3

זוהה בעולם עם הרג המוני של אזרחים וחיילים בריטים כ"טרוריסטים" . הייתה יכולה להיות מ

 המעשה פגע קשות בתדמיתו של היישוב בחו"ל והביא לפירוקה הסופי של תנועת המרי. 

ולמעשה תנועת המרי העברי לא בריטניה לא שינתה את התנהלותה בא"י ישוב היהודי הבין כי יה .4

 ם. הביאה לשינוי הנדרש בהתנהלות הבריטי

דעת הקהל בארץ בארגוני "הפורשים" ל)הכרה(  לגיטימציה הפעולות המשותפות נתנו למעשה .5

 גוריון התנגד לו עקב חילוקי הדעות הישנים איתם.-ובעולם, דבר שבן
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 עמדת 'ההגנה' ועמדת הארגונים הפורשים )האצ"ל והלח"י( 

 בשאלת המאבק בבריטים

ארצות ת היהודית להתרכז במאבק מדיני שמטרתו לזכות בתמיכהחליטה הנהלת הסוכנות  1946באוקטובר 

 )"מאבקאלים  הברית בשאלת הקמת המדינה העברית, להפסיק את המאבק הצבאי  ולהתרכז במאבק לא

 מאבק הצמוד למדיניות הציונית.  -שפירושו  צמוד"(

המאבק האלים התמקדות בהמשך ההתיישבות והעפלה והפסקת משמעותו של המאבק הצמוד הייתה: 

כדי לעורר תמיכה במאבק מאבק מדיני בזירה הבינלאומית ועל דעת הקהל העולמית,  כןו, בבריטים בא"י

 היהודים בא"י לסילוק המנדט הבריטי ולהקמת מדינה עצמאית. 

"ההגנה" קיבלה את העיקרון של "המאבק הצמוד" אך ארגוני ה"אצ"ל" וה"לח"י", שלא קיבלו על עצמם את 

שמשמעותו: המשך המאבק הצבאי ברצף ,כולל פגיעה  אליםסדות הלאומים, המשיכו במאבק צבאי מרות המו

 מתמשכת במוסדות שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל, בכוחו הצבאי של המנדט בא"י ונציגיו.  

 :)"המאבק הצמוד"( אלים -הנימוקים של התומכים בגישת המאבק הלא

מדינית, בהנחיית מוסדות -מתואמות בא"י ובזירה הדיפלומטיתהקמת המדינה תובטח רק ע"י פעולות  .1

 התנועה הציונית. הזירה המשמעותית ביותר הנה הזירה המדינית.

 יש צורך להמשיך בפעילות העלייה וההתיישבות כדי שתוקם המדינה היהודית.  .2

המאבק הרצוף פוגע באופי המוסרי של המאבק של היהודים ויצמצם את התמיכה במפעל הציוני  .3

 )היהודים עשויים להיתפס בעיני העולם כטרוריסטים(. 

 המאבק הרצוף מגביר את הכעס של הבריטים, מה שעלול להביא לעימות ישיר עם בריטניה.   .4

ילים וניצולי השואה. כדאי לנצל את המעפ מדינות העולם מבקרות את היחס של בריטניה כלפי .5

 הביקורת הזו לטובת הישוב היהודי בא"י ולהמשיך בהעפלה.  

 )"המאבק הרצוף "( הנימוקים של התומכים בגישת המאבק הצבאי 

 ורק מאבק בלי הפסקה יביא לסיום השלטון הבריטי.   ,סיכוי להידברות עם בריטניה שוםאין  .1

מאבק רצוף יחייב את הבריטים בריטניה לאחר מלחמת העולם השנייה נמצאת במצב כלכלי קשה,  .2

לתגבר את הכוחות בארץ, יכביד על התקציב של בריטניה ויביא לביקורת בבריטניה, שם תדרוש 

 .דעת הקהל לסיים את המנדט

ערבית.  ותם הפרוהפעילות תהיה נקמה בבריטים על פגיעתם בעולים היהודים מאירופה ועל מדיני .3

 בריטניה בגדה בציונות! 

חשוב לציין: גם ל'הגנה' וגם לארגוני הפורשים הייתה מטרה זהה, סילוק הבריטים מהארץ והקמת ***  

 מדינה יהודית עצמאית. כל הארגונים תמכו בהתיישבות ובהעפלה.
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 אלים  ")הצמוד"(-המאבק הלא

 "העפלה" ה

איש לחודש. הניסיונות לפתור את הבעיה  1500הבריטים קבעו ב"ספר הלבן" השלישי מכסת עולים לא"י של 

בדרכים מדיניות לא הצליחו ולכן נשאר לנסות לעלות בצורה בלתי חוקית. העלייה הבלתי חוקית הזו מכונה 

 –ד לעלייה ב" שהוקם ב "העפלה" והעולים הבלתי חוקיים מכונים "מעפילים". ההעפלה אורגנה ע"י "המוס

ע"י "הגנה" וטיפל בכל ענייני הפליטים שרצו לבוא לא"י. שליחי המוסד התמקמו באסיה, צפון אפריקה  1939

 ואירופה .המרכז היה בפריז ובראשו עמד ראש המוסד לעלייה ב' שאול אביגור. 

מעפילים. רובן של  מסיום המלחמה ועד קום המדינה הפליגו לארץ עשרות אניות ועליהם עשרות אלפי

 האניות נתפסו ע"י הבריטים ועשרות מהן נשלחו למעצר בקפריסין. 

 מטרות ההעפלה: 

 להעלות את פליטי השואה לא"י.  .1

 להגדיל את כמות התושבים ביישוב היהודי בא"י.   .2

להציג את המאבק הנחוש של העקורים לעלות לארץ ישראל למרות "הספר הלבן השלישי" וכן לחזק  .3

 את הקשר בין בעיית הפליטים ושאלת א"י. 

לעורר את דעת הקהל העולמית לבעיית העקורים היהודים, כדי ללחוץ על ממשלת בריטניה לשנות  .4

 את מדיניותה  ולבטל את "הספר הלבן". 

של  מוסריות הדרישה של התנועה הציונית באמצעות פעולות העפלה, לעומת אטימותהלהדגיש את  .5

 הממשלה הבריטית לבעיית העקורים היהודים. 

מטרת העפלה הייתה לחזק את כוחו הצבאי של הישוב. המטרה הייתה להביא  1947 –החל מ  .6

 וב היהודי. לישראל יותר ויותר צעירים יהודיים, שיוכלו לתרום למאמץ המלחמתי של היש

 

 הקשיים בארגון ההעפלה ותפקידיו של המוסד לעלייה ב' למול הקשיים 

  לרכוש אניות להעפלה. הבעיה הייתה לא רק כספית, משום שהיה קשה למצוא אחרי המלחמה

 אניות אזרחיות רגילות. אנשי המוסד לעליה ב' איתרו אניות מסוגים שונים ורכשו או שכרו אותן. 

 להפלגת מעפילים, מפני שרוב האניות היו אניות משא או דיג. לכן, בוצעו  להכשיר את האניות

 שיפוצים מינימאליים ע"מ לוודא את כשירותן של האניות להפלגה לארץ. 

  .להשיג קברניטים וצוותים זרים. הקושי נבע מהסכנה להיתפס על ידי הבריטים 

 ות, כל זאת מבלי להתגלות. לרכז את הפליטים לפני ההפלגה ולדאוג להעברתם לאנייה במהיר 

  .להשיג את האישורים המתאימים כדי שיותר לאנייה להפליג מנמל המוצא 
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  לכוון את האנייה לחוף מסוים בארץ ישראל, לארגן את היישוב בארץ לקבל את המעפילים ולפזר את

 המעפילים ביישובים השונים בארץ, תוך הסתרת פעילות זו מעיניי הבריטים. 

החלו הבריטים להגביר את השמירה על חופי הארץ. רוב הספינות נתפסו ע"י  1945 שנתלקראת סוף   

 הבריטים והמעפילים נשלחו למחנה המעצר בעתלית. 

 דוגמאות למבצעי ההעפלה המרכזיים 

 1000 –נלכדה באיטליה שיירה של משאיות צבאיות שהובילה כ  1946באביב  ספציה:-פרשת לה .1

ה בשם "לה ספציה", שם המתינה להם ספינת המעפילים "פדה". פליטים יהודים לנמל בעייר

המשטרה האיטלקית אפשרה למעפילים לעלות לאנייה, אך בלחץ בריטי לא אפשרה את הפלגתה. 

המעפילים פתחו בשביתת רעב. כמו כן הם הודיעו שהאנייה מולכדה בחומרי נפץ ואם לא יאפשרו 

עשים טראגיים. לשביתה הצטרפה הנהגת הישוב ישראל, הם יבצעו מ-למעפילים לשוט לעבר ארץ

ישראל ולהקים מדינה -וכך עלה בפני דעת הקהל בעולם נושא זכותם של היהודים לעלות לארץ

משלהם. אחרי שלושה ימים של שביתת רעב והתערבות של גורמים רבים באירופה, ארצות הברית 

ארץ. הייתה זו הצלחה מרשימה ובריטניה עצמה, נאלץ בווין לוותר ולאפשר למעפילים לעלות ל

 למדיניות הציונית.  

 

 ם", מקור: אתר הפליספציה: שביתת רעב-המאבק בלה

 

הפליגה לארץ ישראל  1947ביולי  האנייה "אקסודוס" או בשמה העברי "יציאת אירופה תש"ז": .2

הוא  מחופי צרפת אניית המעפילים יציאת אירופה תש"ז הידועה בשמה הלועזי אקסודוס )אקסודוס 

עולים ניצולי שואה. לפני שהאנייה  4,500 –שמו הלועזי של ספר שמות(. על האנייה היו למעלה מ 

להפליג, הקיפו אותה כוחות משטרה צרפתיים שאסרו את הפלגתה. האנייה הצליחה  ההספיק

להימלט מהנמל. לאחר הפלגתה נצמדו אל האנייה ספינות מלחמה בריטיות שלוו אותה עד חופי ארץ 

ראל. צוות האנייה ניסה להתחמק מספינות הצי הבריטי ולהגיע לחופי תל אביב, אולם הבריטים יש

הצליחו להשתלט על האנייה בלב ים. בקרב נהרגו שני מעפילים וימאי איש צוות. רבים מהמעפילים 
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אניות גירוש בריטיות שהפליגו חזרה לצרפת.  נפצעו. האנייה נגררה לנמל חיפה והמעפילים הועלו על

בצרפת, המעפילים סירבו לרדת מהאניות ופתחו בשביתת רעב. עקב כך הפליגו אניות הגירוש 

הבריטיות לנמל המבורג שבגרמניה ושם הורדו המעפילים בכוח על ידי חיילים בריטים ונלקחו 

 למעצר. רק לאחר קום המדינה עלו המעפילים לארץ. 

 

 

 , מקור: אתר הפלי"ם1948-1934לציון מפעל ההעפלה,  1997-' במרכז הבול מ1947דוס 'אקסו

 

 חשיבות הפרשה : 

במשך שבועות עקבה התקשורת הבינלאומית  הפכה לסמל מפעל ההעפלה.פרשת אקסודוס  .1

 בהזדהות אחר גורל המעפילים בניסיונם הנואש להגיע לחופי ארץ ישראל.  

שהוקמה על ידי האו"ם כדי למצוא פתרון לבעיית ארץ ישראל נחשפה גם היא  ועדת אונסקו"פ .2

    הושפעו מן האירועים.לאירועי פרשת אקסודוס והמלצותיה 

  זכו לאהדת דעת הקהל בעולם.התנועה הציונית והמעפילים  .3

 ועד עזיבתם את הארץ המשיכו לשלוח את המעפילים לקפריסין.   תאחרי פרשת "אקסודוס"  .4
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 האצ"ל והלח"י -של הפורשים הצבאי  םקמאב

עצמאי. בעקבות פירוקה של "תנועת המרי העברי", חזרו האצ"ל והלח"י לפעול באופן 

ביצעו פעולות רבות כמו: שוד בנקים, חבלה במסילות ברזל, התקפות על מתקני  םה

 צבא ומשטרה בריטים ועוד. 

 

 דוגמאות לפעולות של האצ"ל והלח"י:  

  פיצוץ מכלי הנפט שבבתי הזיקוק בחיפה הנזק היה גדול  :28/03/1947 הזיקוק בחיפהפיצוץ בתי

  -מעיראק ודרך ירדן לחיפה –שיקול הפקת הנפט של הבריטים  : מאוד והמסר של האצ"ל היה ברור 

נמצא בסכנה בכל מקרה, גם אם יחליטו הבריטים להישאר בארץ ולהמשיך את המנדט. פעולה זו 

גדולה של הנהגת הישוב מכיוון שהישוב היהודי היה תלוי באספקת הדלק המזוקק הובילה לביקורת 

 .ארבעה חברי אצ"ל 16.4.1947בתאריך  על ידי המפעלים. כתגובה לכך, תלו הבריטים

  בכלא עכו ישבו עשרות רבות של אסירים חברי שני הארגונים שנידונו : 4/5/1947הפריצה לכלא עכו

בעזרתו פוצצו ו נידונו למוות. אנשי האצ"ל הצליחו להחדיר חומר נפץ לכלאלתקופות מאסר ובחלקם 

אסירים יהודים הצליחו  27-וכתפסו שוב נ 14מחברי האצ"ל,  8את החומה. במהלך הפעולה נהרגו 

 לברוח.  

 :החלו הבריטים כתגובה לפעולות "המאבק הרצוף"  1947בשנת   חטיפת הסמלים הבריטים

 מחברי 3-כבכלא עכו   העלו הבריטים לגרדום1947ביולי י הפעולות. בהוצאות להורג של מבצע

האצ"ל והלח"י. מאמצי הסוכנות, הוועד הלאומי והרבנות להצילם לא הועילו. האצ"ל, בניסיון למנוע 

את ההוצאות להורג, חטף שני סמלים בריטים בנתניה ואיים כי אם יוצאו אנשיהם להורג הם יהרגו 

תליית חברי האצ"ל בכלא נמצאו גופותיהם של שני הסמלים תלויות בחורשה  את החיילים. יום לאחר

ליד נתניה. התלייה של שני הסמלים הבריטים, בימים שבהם פעלה ועדת האו"ם ובמהלך הפלגתה 

של האנייה אקסודוס, עוררו התנגדות של הנהגת היישוב והמעשה עורר יחס שלילי בדעת הקהל 

 העולמית. 
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, החליטה עצרת האומות המאוחרות )האו"ם( על סיום המנדט הבריטי בארץ 1947 בנובמבר )כ"ט( 29-ב

ישראל ועל הקמת שתי מדינות עצמאיות בארץ, מדינה יהודית ומדינה ערבית. החלטה זו הובילה להכרזה על 

לעומת שמחת היהודים דחו הערבים לחלוטין את התוכנית. . 1948במאי,  14מדינת ישראל בה' באייר, 

ההצבעה באו"ם פתחו הערבים הן במדינות ערב, והן בשטחי ארץ ישראל, במעשי איבה נגד קהילות למחרת 

 יהודיות והיישוב, וכך פרצה מלחמת העצמאות.

 

 
 הספרייה הלאומיתמקור: כותרות כ"ט בנובמבר,  –עיתון המשקיף 

 

  

https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&docid=NNL03_EDU700353599
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&docid=NNL03_EDU700353599
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 שיקולי הבריטים בהעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם

 

 

 

 שיקולים הקשורים לענייני חוץ 

הבריטים חשבו שאם הם יעבירו את שאלת א"י לאו"ם, יתעורר חשש אצל   - אכזבה מעמדת ארה"ב

האמריקאים, משום שהם יאלצו להיות מעורבים בבעיה זו וטרומן יבקש מבריטניה להישאר בא"י. בנוסף, 

 הבריטים הסתמכו על חילוקי דעות בקרב הממשל האמריקאי לגבי המדיניות של טרומן. 

יטניה לא מצאה פתרון לבעיית א"י. הערבים דחו באופן שיטתי כל הצעה בר - כישלון היוזמות המדיניות

לפתרון, היהודים התאכזבו מהחלטות הוועידות השונות בנוגע לעניין העקורים והעלייה ארצה והמשיכו 

 להעלות בכוח וכנגד רצון הבריטים מעפילים.  

חומריים וכלכליים לבריטים, גם אם  פעולות תנועת המרי העברית הסבו נזקים - פעילות תנועת המרי העברי

הבריטים לא שינו את מדיניותם כלפי היהודים בא"י בעקבות פעולות אלה. בנוסף, פיצוץ מפקדת הכוחות 

 הבריטים שבמלון המלך דוד גרמה לזעזוע אצל הבריטים. 

י אם בריטניה רצתה להדק את קשריה עם העולם הערבי, וסברה כ - מעמדה של בריטניה במזרח התיכון

 האו"ם יכפה עליה הסכם, הקשרים בין בריטניה לעולם הערבי לא ייפגעו. 
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השליטה בא"י הייתה חשובה לבריטים, משום שבאמצעותה היא  הבטיחה  - החלטת בריטניה לצאת מהודו

הפכה הודו למדינה עצמאית וכך פחתה  1947באוגוסט  לה את הדרך להודו )מעבר קצר דרך תעלת סואץ(.

 יטה על א"י. חשיבות השל

בעולם וגם בבריטניה נמתחה ביקורת ציבורית על מדיניות בריטניה ועל עמדתה בנושא  - דעת הקהל

 הפליטים, ניצולי השואה. 

  

 שיקולים הקשורים לענייני פנים 

כתוצאה מהמלחמה נאלצה בריטניה לשקם את הפצועים  - מצבה הכלכלי של בריטניה לאחר המלחמה

הרבים, התעשייה, מבני מגורים ותשתיות. החזקת צבא גדול בא"י הכבידה על הבריטים כלכלית. בריטניה 

 הייתה זקוקה לסיוע כספי מארה"ב, ולכן נמנעה מלהגביר את המתח עמה. 

הבריטית, דרשו מהממשלה להחזיר את האופוזיציה, דעת הקהל והעיתונות  - יחסו של הציבור הבריטי

 החיילים הבריטים הביתה ממלחמה שבה נהרגים החיילים הבריטים. 

 

 

 הדיון באו"ם

נפתח מושב עצרת האומות המאוחדות לדיון מיוחד בבעיית ארץ ישראל. בדיון הוחלט  1947באפריל  28 -ב

 11מנציגיהן של  הועדה הורכבה ועדת "אונס"קופ".להקים ועדת חקירה מיוחדת לשאלת ארץ ישראל: 

מדינות שאינן בעלות אינטרס בארץ ישראל, ע"פ העיקרון של גיוון גיאוגרפי: אוסטרליה, קנדה, הולנד, 

הועדה גבו עדויות בארץ ישראל חברי  שבדיה, צ'כוסלובקיה, יוגוסלביה, הודו, אירן, אורוגוואי, גואטמלה ופרו.

המליצו על ביטול ( 8)סיימו את עבודתם. רוב חברי הוועדה  1947וסט ובמחנות העקורים באירופה, ובסוף אוג

המנדט הבריטי וחלוקת הארץ לשתי מדינות עצמאיות, יהודית וערבית, שתקיימנה שיתוף פעולה כלכלי 

לאומי. לפני שהובאו המלצות הועדה לדיון בעצרת הכללית של האו"ם, נביניהן והשארת ירושלים בפיקוח בי

   עדת משנה:מינתה העצרת ו

שתפקידה היה לדון בנושאים כגון: מועד סיום המנדט, ניהול א"י בתקופת המעבר, שאלת   הוק"-ועדת "אד

מעמדה של ירושלים והגבולות הסופיים. הועדה לא קיבלה את עמדת היהודים לגבי ירושלים )לכלול אותה 

ניסתה בתחום המדינה היהודית(, אך בנוגע לגבולות המדינה, קיבלה הועדה חלק מטענות היהודים. ארה"ב 

ללחוץ על היהודים לוותר על הנגב לטובת הערבים, אך בסופו של דבר הצליח חיים ויצמן לשכנע את נשיא 

 ארה"ב טרומן, שלנגב יש חשיבות גדולה למדינה היהודית. 
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 השפעת המלחמה הקרה על עמדת המעצמות בנוגע להקמת המדינה היהודית 

 היא מאבק שהחל להתפתח עם תום מלחמת העולם השנייה בין שני גושי מדינות:  המלחמה הקרה

)ארה"ב והמדינות הדמוקרטיות והגוש המערבי  )בריה"מ ומדינות קומוניסטיות נוספות(הגוש המזרחי 

המאבק בין שני הגושים בא לידי ביטוי בתחומים רבים: דיפלומטיה, חימוש, מודיעין וריגול, כלכלה,  בעולם(.

תרבות, מדע ואף בתחום המרוץ לחלל, אולם לא הגיע לידי מלחמה כוללת ביניהן ולכן המלחמה מכונה 

 "קרה" )לא היה שימוש בנשק חם ולא הייתה התנגשות צבאית(. 

ארצות המזה"ת הושפעו ממאבק זה מאחר ונזקקו לחסותן של המעצמות, בעיקר בהיבטים כלכליים  

וצבאי.  רוב ארצות ערב פנו לבריה"מ בבקשת סיוע בהקמת מדינות עצמאיות בעיקר סיוע כלכלי .וצבאיים

מדינת ישראל בראשית דרכה הסתייעה בשתי המעצמות, אולם בחלוף השנים גברה השפעתה של ארה"ב 

 על בריה"מ ביחסיה עם מדינת ישראל. 

מרות היריבות הפוליטית והאידיאולוגית בין העל )ארה"ב ובריה"מ(: ל-התנגדות לקולוניאליזם בקרב מעצמות

שתי המעצמות ,שתיהן התנגדו לקולוניאליזם. מבחינת ארה"ב, השליטה בכוח על עם אחר נגדה את עקרונות 

המוסר הליברלי ואת הזכות להגדרה עצמית. בנוסף, שליטתן של צרפת ובריטניה בכלכלת המושבות הגבילה 

ה. מבחינתה של ברה"מ, המעצמות הקולוניאליות היו בעלות את היקף הסחר של ארה"ב עם ארצות אל

בריתה הטבעיות של ארה"ב והמשך שליטתן על ארצות אסיה ואפריקה היה עלול לבלום את התפשטותו של 

 הקומוניזם באזורים רחבים אלה. 

בשם , את משתתפי העצרת כאשר דיבר אנדריי גרומיקועם תחילת הדיון באו"ם, הפתיע הנציג הסובייטי, 

לאומית, אך אם -ממשלתו על זכותו של העם היהודי להקים מדינה בארץ ישראל, הוא הציע להקים מדינה דו

 יתברר שפעולה זו בלתי אפשרית, הציע לחלק את הארץ בין יהודים לערבים. 

  

 ברית המועצות תמכה בהצעה מכמה סיבות: 

היהודים על מדינות אירופה, שלא בשם "הגוש המזרחי", רצתה בריה"מ להטיל את האשמה על גורל  .1

 סיפקו הגנה ליהודים.

 בריה"מ רצתה לסלק את בריטניה מהמזרח התיכון ולהגביר את השפעתה באזור זה  .2

בריה"מ קיוותה שהמדינה היהודית החדשה שתוקם תצטרף לגוש המזרחי, מאחר והנהגת היישוב  .3

 היהודי הייתה בידי מפלגות הפועלים שתמכו בסוציאליזם. 

 

 :ארצות הבריתבות לתמיכתה של הסי

הנשיא טרומן תמך ההחלטה בעיקר משיקולי דעת הקהל בארה"ב. רבים שם חשבו שיש לתמוך  .1

 ביהודים עקב זוועות השואה ולכן יש לפתור את בעיית העקורים.  
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הייתה שנת בחירות בארה"ב והנשיא טרומן היה זקוק לתמיכת היהודים בו )כסף  1948שנת  .2

 וקולות(.

טרומן קיווה שישראל תצטרף לגוש המערבי במלחמה הקרה. עמדה זו הייתה מנוגדת לעמדת משרד  .3

החוץ האמריקאי, שהיה סבור כי תמיכת ארה"ב בתכנית החלוקה תזיק לאינטרסים של ארה"ב 

במזרח התיכון )היא תצטרך לשלוח חיילים לעזרת המדינה היהודית הצעירה יחסי ארה"ב עם 

 הערבים ייפגעו(. 

 

 כנית כ"ט בנובמברותלהפעילות הדיפלומטית היהודית לגיוס תומכים 

 )ההצבעה באו"ם( 

בחודשים שקדמו להצבעה באו"ם, הפעילו ראשי הסוכנות היהודית לחץ רב תוך כדי פעילות בדרכים 

דיפלומטיות מול מדינות העולם בכדי שיתמכו בהצעת החלוקה. עיקר הלחץ ע"י ראשי היישוב היהודי בא"י 

בעיקר מצד משה שרת ואבא אבן(, מצד יהודי ארה"ב )בראשות הרב אבא הלל סילבר( וכן ע"י אנשי קונגרס )ו

וסנאט אמריקאים, הופנה כלפי הנשיא האמריקאי טרומן שהביע לבסוף את תמיכתו בהצעת החלוקה, זאת 

לוקה, תערער את למרות התנגדותו של מזכיר המדינה האמריקאי, ג'ורג' מרשל, שטען כי תמיכה בהצעת הח

יחסי האמריקאים עם הערבים וכן כי תמיכה זו עלולה לעורר תגובה אלימה בקרב הערבים, דבר שעלול לזרז 

 את התקרבותם לסובייטים. 

הבינו נציגי היהודים כי ההצבעה עלולה להיכשל לאור התנגדות מספר מדינות להצעה  25/11/1947בתאריך 

לנציגים היהודים  זמן זה אפשר. 1947דחתה לתאריך כ"ט בנובמבר ההצבעה נ. וביקשו לדחות את ההצבעה

להמשיך במאמצי השכנוע ולמקד את מאמציהם במדינות כמו ליבריה )שבמערב אפריקה(, האיטי )אי ממזרח 

משמעית בתכנית החלוקה. -מזרח אסיה( שנמנעו או שלא הביעו עמדה חד-למקסיקו( והפיליפינים )שבדרום

וף. היהודים הפעילו באופן יצירתי את הקשרים על מנת להגביר את הלחץ על המאמצים הצליחו לבס

 נען:המדינות המתלבטות והמתנגדות וניסו לשכ

אנשי הסוכנות איתרו בחור אמריקני שפעם עבד בפיליפינים והיה חברו האישי של נשיא פיליפינים  .1

וביקשו ממנו להתקשר לנשיא ולשכנע אותו. בסוף קיבל הנשיא כמה טלפונים ובשיחה נאמר לו כי אם 

  פעללא תצביע ארצו בעד הצעת החלוקה הדבר ישפיע לרעה ליחסי פיליפינים וארצות הברית. וזה 

רבים בליבריה  (חומר ממנו עושים גומי)אותר אמריקאי בשם פיירסטון שהיה בעל מטעי קאוצ'וק  .2

שבאפריקה. הוא טלפן אל הנשיא ליבריה ואיים עליו באופן ברור כי אם יצביע במליאת האו"ם נגד 

יבטל את תכניותיו להרחיב את המטעים במדינה. וזה עבד. הליברים ( פיירטסון)החלוקה, הוא 

 .ביעו בעדהצ

 1947)חשוב להבין כי הודו השתחררה ב 13/06/1947 אלברט איינשטיין כתב מכתב לנשיא הודו ב .3

 .וניסה לשכנע לאפשר ליהודים להקים את מדינתם( מעול השלטון הבריטי
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 1947כ"ט בנובמבר  – 181החלטה  –החלטת האו"ם 

 :ללה את הסעיפים הבאיםכ 181החלטה 

 שאז בריטניה תפנה את כוחותיה מא"י, , 1948באוגוסט  1-יסתיים עד ההמנדט על ארץ ישראל  .1

 תפנה בריטניה שטח ונמל המיועדים למדינה היהודית ותאפשר עלייה דרך 1949בפברואר  1-ועד ה

 .   נמל זה 

מהשטח של ארץ ישראל )מישור. החוף,  55%: מדינה יהודית שתכלול יוקמו שתי מדינות עצמאיות .2

 (. המערבימהשטח )יהודה ושומרון, רצועת עזה והגליל  45% מדינה ערבית שתכלול הנגב והגליל( ו

 בפיקוח האו"ם.  ירושלים וסביבותיה יהיו במעמד מיוחד של משטר בינלאומי .3

 שבתחומן.  גישה חופשית לכל המקומות הקדושיםחובה על שתי המדינות לאפשר תחול  .4

, שבה יהיה השלטון בארץ בידי ועדת ביצוע מטעם תקופת מעברעד להקמת שתי המדינות תתקיים  .5

 המדינות.האו"ם, שתהיה אחראית על ביצוע ההחלטה ותפעל לאיחוד כלכלי בין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 פאול גולדמן :צילום ,1947לתוצאות ברדיו  הפסנתרנית דינה גל מאזינה
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  מפת תוכנית החלוקה
 מקור: ויקיפדיה
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 התגובות להחלטה

למרות החשש הכבד מפני התגובה הערבית.  בהתפרצות שמחה,הגיבו על החלטת האו"ם  היהודים בא"י

קיבל את ההחלטה ברגשות מעורבים, הוא שמח על ההחלטה, אך ידע שצפויה מלחמה קשה עם  בן גוריון

 ערביי א"י וצבאות ערב. 

 המדינה היהודית.  בגבולות נכללמשטחי א"י לא גדול שחלק  כך מחה על, שבנוסף, מנחם בגיןכך גם 

 

כבר למחרת פתחו ערביי א"י  הודיעו שיאבקו בכוח לסיכול ההחלטה הערבים )תושבי א"י ומדינות ערב(

פעולות ביצעו ו ,בשביתה בת שלושה ימים, ביצעו מתקפה על אוטובוס יהודי שהיה בדרכו מנתניה לירושלים

, שהסתייעו ארץ ישראלנפתח למעשה שלב א' במלחמת העצמאות ע"י ערביי  בזאתטרור נוספות. 

 במתנדבים מארצות ערב. 

 

מדינות אלה  מדינות ערב לא קיבלו את החלטת החלוקה של האו"ם וקראו להשמדתה של ישראל.

 ופלשוהמשיכו בהתארגנות צבאית לקראת לחימה עם ישראל )אימונים, רכש ציוד ואמצעי לחימה ועוד(  . 

  כך החל השלב השני של מלחמת העצמאות.. 1948במאי 15בתאריך 

 

 כנית החלוקהובעיות היישוב היהודי בת

נותרה גם  במדינה היהודית. לא נכללו בגבולות המדינה ,)כולל ירושלים( יישובים יהודים קיימים 30 .1

 אוכלוסייה ערבית. 

משאבים כלכליים כמו תחנת החשמל בנהריים ומפעל האשלג בים המלח נותקו  - לכליתבעייה כ .2

 מהמדינה היהודית. 

גבולות  –מפת החלוקה של האו"ם, השאירה בידי המדינה היהודית רק חלק קטן משטח א"י. בנוסף,  .3

, בשל חשש מפני בעיות של מעבר ואספקה בין הגושיםחלוקה לשלושה גושים ארוכים וצרים יצרו 

 וכלוסייה הערבית היושבת בצמוד לגבולות ושהיו עלולים לנתק את שלושת חלקי המדינה. הא

 

 

  -לסיכום חלק זה: המאבק להקמת מדינת ישראל נחלק לארבע 

 .מאבק מדיני, מאבק מזוין, התיישבות והעפלה
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מפת מדינת ישראל 

1947-1949 

 

עליהם שהמדינה  גבולות

הוחלט בכ"ט בנובמבר 

 ,בצבע אפרפרמסומנים 

גבולות מדינת ואילו 

ישראל שהתקבלו 

בהסכמי שביתת הנשק 

בתום מלחמת השחרור 

מסומנים בצבע  ,1949

 .צהוב

 

עמלנט, על החלטת כ"ט מקור: 

 בנובמבר ויישומה

ייחודה של מלחמת העצמאות 

ת קיום מלחמשהייתה זו בכך 

ובהמשך של  ,של הישוב היהודי

מדינת ישראל הצעירה. מלחמה 

כשהצד  ,שנכפתה על היישוב

החלטת  הערבי ביקש לסכל את

קמת העל חלוקת הארץ והאו"ם 

בארץ וערבית מדינה יהודית 

  . ישראל

 

צומת  היתהמלחמת העצמאות 

הדרוזים מרכזי בבחירתם של 

לתמוך במדינת  והצ'רקסים

 ,ישראל במאבק על עצמאותה

חלק בלתי  ,בהמשך היותם,ול

 נפרד ממנה.

http://www.amalnet.k12.il/activities/1947/
http://www.amalnet.k12.il/activities/1947/
http://www.amalnet.k12.il/activities/1947/
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 מאפייניה הייחודיים של המלחמה

 :שני שלבים עיקריים ונבדלים זה מזההתנהלה בהמלחמה 

רעיון החלוקה החלטת האו"ם ומלחמה בין ערביי הארץ שסירבו לקבל את  14.5.1948– 30.11.1947 

 וביקשו למנוע הקמת מדינה יהודית לבין הישוב היהודי, כאשר השלטון הוא עדיין שלטון המנדט הבריטי. 

החלטת מלחמה בין מדינות ערב המסרבות גם הן לקבל את  1949המחצית הראשונה של  עד 1948.15.5 

לבין מדינת ישראל הצעירה המתמודדת עם האיום על עצם קיומה,  ,רעיון חלוקת הארץ לשתי מדינותהאו"ם ו

 .שרודומצליחה בסופו של דבר ל

 :מטרת ערביי הארץ ומדינות ערב הייתה לטרפד את החלטת  מטרות העל של הצדדים הלוחמים

 בר הקמת מדינה יהודית, ולאחר שזו קמה, המטרה הייתה למוטט את המדינה הצעירה.  האו"ם בד

 הייתה להביא להקמתה של המדינה ולהבטיח את קיומה.  מטרת הישוב היהודי ומדינת ישראל

 מבחינת הישוב היהודי ומדינת ישראל הייתה זו מלחמה קיומית של "להיות או לחדול"! 

 3האוכלוסייה היהודית והערבית חיו בקרבה ה בין חזית ועורף :מלחמה לא הייתה קיימת הבחנב 

פיסית, עובדה שיצרה מצב בו היה על כל ישוב להילחם על קיומו. כל היישובים בארץ נתפסו כמוצבים 

 צבאיים. חלק מהקרבות התרחש בערים המעורבות, כמו בטבריה, בחיפה, ביפו ובעכו. 

  הוא התמודד עם הקמת מדינה תוך כדי   לצד היהודי:נתוני הפתיחה של המלחמה היו מאד קשים

לחימה, נדרש להקים את מוסדות מדינה, להקים צבא ולפרק את המסגרות המחתרתיות ולקלוט 

עלייה גדולה תוך כדי לחימה, נאלץ להתמודד עם בעיות כלכליות ועם פלישת צבאות ערב למדינה בת 

 כמה שעות בלבד. 

  :מתוכם  1500-אחוז אחד מכלל הישוב היהודי בארץ, כ -הרוגים  6000ניצחון ישראלי במחיר נורא

ישובים יהודים  20-נפצעו. כ 12,000-למעלה מ אזרחים. המלחמה הקשה ביותר בתולדות ישראל.

בתים וכאלפיים מפעלים נהרסו או ניזוקו קשה. לפחות  8,000נכבשו או נעזבו במהלך המלחמה, 

יהם לפרקי זמן שבין שבועות אחדים ליותר משנה וחצי ובפועל יהודים נאלצו לעזוב את בת 60,000

 היו לפליטים, בדרך כלל באופן זמני בלבד.

 :בעיית הפליטים הפלסטיניים וקביעת גבולות המדינה   למלחמה היו השלכות ובעיות שלא נפתרו

 )הקו הירוק(. 
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 החלוקה לתקופות:

 1948סוף מרץ  –29.11.1947תקופה ראשונה |  

 14.5.1948 – 1948אפריל תקופה שנייה  |  

 1948אמצע יוני  – 15.5.1948תקופה שלישית |  

 1949מרץ  - 1948אמצע יוני תקופה רביעית |  

 

 

 31.3.1948עד   29.11.1947 -תקופה ראשונה 

 מאפייני התקופה

מדובר בחודשים הראשונים למלחמה. היישוב היהודי מותקף במקומות רבים בארץ על ידי כוחות ערבים  

בלתי סדירים וחצי סדירים. הבריטים עדיין שולטים בארץ, אך דואגים יותר להתארגנותם לפינוי ושמירה על 

ישובים  בדרכים,הל חיי שוטרים וחיילים בריטים מאשר על התנהלות תקינה של הארץ. המאבק העיקרי מתנ

בתחילת התקופה להגנה עדיין אין תשובה הולמת.  מבודדים מותקפים ומותקפים יהודים בערים מעורבות.

ו"מיגון" של כלי הרכב .  התשובה העיקרית להתקפות על כלי רכב יהודים בדרכים היא התארגנות בשיירות

 .להחביא, מחשש לחיפושים של הבריטיםבכל שיירה גם חברי הגנה חמושים, אך את הנשק צריך היה 

 

 מהתקופה: יםדוגמאות לאירוע

יחידה של חברי הגנה, רבים מהם סטודנטים באוניברסיטה העברית, שיצאו מירושלים  - שיירת הל"ה .1

. בניגוד לשיירות אחרות, הם הלכו רגלית בלילה מהרטוב )בסמוך לבית שמש 1948בדרך לכפר עציון בחורף 

עציון שבגוש עציון. בדרך התגלו וניהלו קרב הגנה נואש מול מאות ערבים במקום "גבעת  של היום( לכפר

 ". הנה מוטלות גופתינובמספר(. לזכרם כתב חיים גורי את השיר " 35הקרב", עד שנהרגו כולם )

ריה לקיבוץ יחיעם המבודד. במארב מתוכנן של מאות ערבים במרץ שיירה שיצאה מנה - שיירת יחיעם .2

 מחברי ההגנה שהיו בה.  46עצרה השיירה ובקרבות נהרגו  1948

משוריינים. על השיירה הגנו חיילים מהגדוד  7אוטובוסים ו־ 4משאיות,  26בשיירה היו  - שיירת חולדה .3

פקד השיירה ואל משוריין הפיקוד שלו הצטרפו גם הרביעי ומהגדוד החמישי של הפלמ"ח. עמוס חורב היה מ

https://www.youtube.com/watch?v=WEdizTEdBCs
https://www.youtube.com/watch?v=WEdizTEdBCs
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מפקד הגדוד הרביעי ומפקדו החדש של הגדוד החמישי, שאול יפה. הבוקר היה גשום והדרך הייתה בוצית. 

השיירה נתקעה ליד הכפר הערבי ח'ולדה והתגלתה לערביי הסביבה. השיירה הותקפה על ידי מאות ערבים 

הלגיון הערבי שבאו מרמלה במשוריינים. בין התוקפים היו גם אנשי חסן מצבא ההצלה הערבי ועל ידי חיילי 

סלאמה מח'ולדה הערבית ומתנדבים עיראקים ממחנה ואדי צראר )בסמוך לתחנת הרכבת נחל שורק(. לאחר 

עם רדת  שש שעות של לחימה וניסיון לחלץ את המכוניות שנתקעו בבוץ ניתנה הוראה לסגת חזרה לחולדה.

נפצעו,  16מלוחמי "ההגנה" נהרגו ו 22הלילה עלה בידי רוב לוחמי הפלמ"ח להיחלץ ולהגיע לחולדה, אבל 

וארבעה כלי רכב הושמדו. אבדות הערבים היו שמונה הרוגים. זו הייתה הפעם הראשונה , ששיירה שלמה 

 לא הצליחה להגיע לירושלים. 

 

 14.5.1948 - 1.4.1948 -תקופה שניה 

 יני התקופהמאפי

, אשר בהעדרה של מיעוט בלוחמיםהמחסור בציוד צבאי ו)תוכננה במרץ( משנה את המצב, למרות  תכנית ד'

 מתנדבים. ריבונות )המדינה טרם הוקמה( היו בפועל 

הדרך לכך היא העברת  עוברת היוזמה ללחימה לצד היהודי., 'מבצע נחשון'בתקופה זו, המתחילה בפועל ב

השונות ובהתאם להחלטה  יחידותכוחות ממקום למקום לפי הצורך. ממפקדת ההגנה יוצאת הפקודה ל

מתבצעים מבצעים, שבהם מרוכזים כוחות לתפיסה של אזור/עיר מעורבת. במהלך שבועות אלה )מעט יותר 

בשו, הושם מאמץ מוגבר על מחודש( הצליחו הכוחות היהודים להביא לשינוי המצב. ערים מעורבות נכ

 פתיחת הדרך לירושלים והמצב בעיר השתפר מעט. 

ההנהגה מקומית  עידודהמונית של אוכלוסייה ערבית ב עזיבהאחת התופעות הבולטות של תקופה זו היא 

 ומדינות ערב השכנות. 

 

  דוגמאות לאירועים בתקופה זו

  " כנית ד'ות"

בחודש מרץ הפיקוד הצבאי והמדיני של הישוב למסקנה שיש לעבור מאסטרטגיה הגנתית לאסטרטגיה 

התקפית כדי להעביר את היוזמה לידי הישוב היהודי. בשלב זה, הטילו האמריקאים ספק ביכולתו של היישוב 

ל הרעיון הנהגת היישוב החלה להיאבק באו"ם לסיכו.להחזיק מעמד וקראו להקים משטר נאמנות בא"י 

ניות לשיפור המצב הביטחוני ובכך לבטל את העילה להצעה וכהאמריקני ובמקביל החלה בתכנון ת

החלו  1948האמריקאית. בדרג המדיני ובמטה "ההגנה"  הוכנה במפקדה הארצית של ההגנה תכנית פעולה, 

 לגבש את תכנית. בראשית חודש מרץ בעלת שני חלקים, שזכתה לכינוי " תכנית ד' ." 
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 מתוך תפיסה ביטחונית לחבר בין היישובים היהודיים וליצור רצף טריטוריאלי, המטרה של התכנית: 

 שלאחר עזיבת הבריטים, יפלשו ארצות ערב לא"י. 

:על ארגון "ההגנה" לכבוש כפרים ערביים, שכונות וערים ערביות, תחנות משטרה  הדרך להשגת המטרה

 לפעילות התקפית(. ורכבת )כלומר: לעבור מפעילות הגנתית 

 

  "מבצע נחשון" לפריצת הדרך לירושלים

גודל כזה, נדרש -המטרות של מבצע 'נחשון': פריצת הדרך לירושלים וחילוצה מהמצור. כדי לרכז כוח בסדר

דילול החזיתות האחרות למשך מספר ימים בלוחמים ובכלי נשק. זה היה המבצע ההתקפי הגדול והמורכב 

גוריון, כמחזיק בתיק הביטחון לאותה עת, טען כי הכנעת ירושלים -מאז פרצה. דוד בןביותר שנערך במלחמה 

תהיה מכה אנושה ליישוב היהודי, ולכן יש   לצאת למבצע בלי להתחשב בסיכונים. הוא הורה לרכז כוח גדול 

ים לוחמים למבצע זה. המבצע נועד ליצור ציר מאובטח לעיר, ולשם כך השתלטו על הכפר 1,500של כ־ 

הערביים בין חולדה לקריית ענבים, והרסו את בתיהם. מבצע זה סימן מפנה במדיניות ההגנה, שעד אליו, 

בהתאם להוראות תכנית ד', הייתה להשאיר על תילם כפרים שלא גילו התנגדות. בעקבות חזרת הכוחות 

רטגיים או לאורך הערביים לקסטל ששלט על הדרך לירושלים, ננקטה מדיניות לפיה כפרים באזורים אסט

משאיות   200כבישים חשובים ייהרסו גם אם נכבשו ללא קרב. מיד לאחר פריצת הדרך, יצאה שיירה של 

לעיר  שיירות ארבע דווח מעברן הבטוח של  1948באפריל  15-ב בסיומו של המבצע. מחולדה לירושלים

 הנצורה, אך מיד עם תומו הדרך לירושלים נחסמה שוב. 

 



31 
 

 

 

 10.6.1948עד    15.5.1948  –תקופה שלישית  

 מאפייני התקופה

מטרות של תכנית ד', בהן כיבוש טבריה, כיתורה של יפו ובעיקר  יישוםכוחות היהודים בההצלחתם של 

של חיפה הערבית, בה היה נמל חשוב ובתי זיקוק לנפט מעיראק, הגבירו את החשש במדינות ההשתלטות 

המנדט הבריטי.  ערב שהיהודים עלולים לכבוש את מרבית חלקי א"י ויקימו בה מדינה יהודית עוד לפני תום

החליטו מנהיגי עיראק, ירדן, מצרים, סוריה ולבנון  לפלוש לא"י. תכנית הפלישה  על מנת למנוע סכנה זו,

משום שלרשות הצבאות הערביים לא עמד מלאי מספיק  מלחמת בזק, - התבססה על שני עקרונות: האחד,

ים בפנים הארץ מחוף הים, דרכו יוכלו ניתוק היישובים היהודי - של תחמושת וציוד למערכה ממושכת. השני

לקבל תגבורת בכוח אדם ובנשק. קוויה העיקריים של התכנית, שעברה כמה גלגולים עקב חילוקי דעות בין 

מנהיגי המדינות הערביות, היו ריכוז המאמץ הצבאי העיקרי בצפון הארץ במטרה לכבוש את הגליל מצפון, 

יוון מישור החוף. הצבא המצרי אמור היה לבצע מתקפת ולהתקדם ביחד לכ, את עמק יזרעאל מהמזרח

הן  הסחה בדרום על מנת לרתק לאזור כוחות יהודיים גדולים. יחסי הכוחות היו לטובת הצבאות הערביים,

ולצבאות , היו בעלי נשק אישי 'הגנה'אנשי המאחוזים  60%במספר החיילים הלוחמים והן בחימוש. רק 

כוחות צבא הלגיון בכלי רכב משוריינים מסוגים שונים,  ארטילריה ומטוסים. הערביים הייתה עדיפות ברורה 

כוחותיהם גם היו הירדני אומנו על ידי הבריטים והיו בעלי ידע רחב יותר בארגון צבא ובשיטות לחימה. 

של מלחמה ואבדות קשות. וחצי בניגוד לכוחות המגן של היישוב היהודי, שעברו כבר שישה חודשים  רעננים,

הצלחותיהם הצבאיות המרשימות  של הערבים בשלב זה של עליונותם הצבאית של התוקפים מסבירה את 

"אלה היו ארבעת השבועות הקשים ביותר בתולדות המפעל וכהגדרתו של ההיסטוריון מאיר פעיל: המלחמה. 

סמוך לתחנת  'הלוםעד 'ק"מ מתל אביב )גשר  35בחזית הדרום הגיע הצבא המצרי למרחק של  .הציוני בא"י"

בחזית המרכז הלגיון הירדני חסם את כביש ת"א , בקרבת ירושלים. קיבוץ רמת רחללהרכבת של אשדוד( ו

ק"מ   10שתלט על ראש העין )ההרובע היהודי בעיר העתיקה. הצבא העיראקי את ירושלים בלטרון וכבש 

. את משמר הירדן וצפון  הסורים כבשק"מ מנתניה(.  ובחזית ה 13מפ"ת( וליום אחד גם על מושב גאולים )

ק"מ מעפולה(  13ל כל אזור הגליל ההררי עד נצרת )השתלטו ע וכוחות בלתי סדירים אחרים 'צבא ההצלה'

 ק"מ מחיפה(. 19ושפרעם ) 

 

השבועות הקשים, הצליחה ישראל לבלום את הכוחות הערביים.  4הנחיתות הישראלית, לאחר למרות 

לוחמים  876במחיר דמים כבד מאוד בהרוגים ופצועים. ) ם המדינהלשמור על קיו הצליחוהכוחות הישראליים 
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בסיומו של שלב זה נכנסה לתוקפה, ביוזמת האו"ם ובהסכמת הצדדים הלוחמים, הפוגה  אזרחים(. 300-וכ

 במלחמה ,שנמשכה כחודש ימים. 

 

 1948ביוני  10-במאי ל 15-מ -פלישת צבאות ערב                         

 

 ויקיפדיהמקור: 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA#/media/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:1948_Arab_Israeli_War_-_May_15-June_he.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA#/media/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:1948_Arab_Israeli_War_-_May_15-June_he.svg
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  דוגמאות לאירועים בתקופה זו

פלישת הצבא המצרי למדינת ישראל סיכנה יישובים רבים  - פרשת קרב ניצנים -נפילת ניצנים  .1

בדרום, ובהם קיבוץ ניצנים. יישובים אחדים זכורים בעיקר בזכות עמידתם העיקשת מול הצבא 

 1948במאי  -17ל 16המצרי, ואילו שמו של קיבוץ ניצנים קשור דווקא בכניעה לאויב. בלילה שבין 

מֹקום נותרו הגברים, ועשר ובביוני פונו רוב הנשים  -3ל 2ילדים מקיבוץ ניצנים , ובלילה שבין  38פונו 

חברות, שהתנדבו להישאר. כוחות הצבא המצרי כיתרו את היישוב, ולוחמי הקיבוץ נעזרו במחלקת 

 הותקפה ניצנים על ידי הצבא 1948ביוני  -7טירונים של חטיבת גבעתי שנשלחה לסייע להם. ב

הוחלט להיכנע . מפקד  -כי אין להם סיכוי להדוף את התוקפים  למגניםהמצרי, וכאשר התברר 

המחלקה אברהם שוורצנשטיין , והאלּחוטנית מירה בן ארי, שהחליטה להישאר במקום למרות היותה 

יצאו לקראת המצרים כשהם מנופפים במטפחת לבנה לאות כניעה. אבל המצרים ירו  -אם צעירה 

 ,חברי קיבוץ ולוחמי גבעתי 104ות. זמן קצר לאחר מכן קיבלו המצרים את כניעת היישוב. בהם למו

נפצעו. מחסור בנשק,  -13לוחמים ו 33בהגנת ניצנים נהרגו  .ובהם שבע בחורות לוחמות נלקחו בשבי

מחסור בלוחמים מאומנים והניתוק בין הלוחמים בניצנים לבין לוחמי חטיבת גבעתי על ידי הצבא 

 . הובילו לנפילת היישוב -רי המצ

 

הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נכנע   נפילת הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:   .2

בצהרי היום, " .לאחר שלא יכול היה לעמוד יותר מול כוחו של הלגיון הירדני 1948במאי  28ביום 

לוחמים ורופאים. הדיון הסתיים  , התקיימה אסיפה של כל מנהיגי הרובע. מפקדים, רבנים,28.5.48

 –במסקנה אחת: כניעה. איש לא רצה לקבל על אחריותו צעד זה. נערכה הצבעה גלויה, שמית. הכל 

הצביעו בעד כניעה. היו גם לוחמים שהתנגדו לה,  –פרט לאיסר נתנזון, נציג האצ"ל, שנמנע בהצבעה 

לחכות... הניפו דגל לבן, ויצאו לעבר  הרבנים לא הסכימו .והיו מוכנים להילחם עד הכדור האחרון

תל, שאמר -הספר הארמני. שם שוחחו עם עבדאללה אל-לגיונר שיצא מהחומה וליווה אותם לבית

ומתן על כניעה." הוא -משמעית: "אנו לא מפנים נפגעים, וגם אתם לא תפנו. אני מוכן לנהל משא-חד

 "....היה נחרץ
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 1949מרץ  - 1948אמצע יוני  -תקופה רביעית 

 מאפייני התקופה

אל כמטרה להדוף את הצבאות הפולשים רהציבה לעצמה יש ,לאחר התקופה הקשה של קרבות בלימה

. משהושג םכל השטחים שיועדו למדינה היהודית בתוכנית החלוקה של האו" על ,בשלב ראשון השתלט,ול

ם נוספים במטרה ליצור רצף יעד זה באופן הדרגתי ובקרבות קשים, הורחבה המלחמה ונכבשו גם אזורי

 טריטוריאלי ומתוך שיקולים אסטרטגיים של מדינת ישראל.

בתקופה זו צה"ל הצליח ליטול יוזמה התקפית ולהכניע את מדינות ערב בכל החזיתות עד לניצחון. במהלך  

 .םתקופה זו היו שתי הפוגות בקרבות, על פי החלטת האו"

היוזמה לידי צה"ל, שבמספר מתקפות נגד עברה בהם  מיםקרבות עשרת היבין שתי ההפוגות התנהלו 

השתלט על שטחים נרחבים בגליל התחתון, בשפלה  קג'יוצבא ההצלה של קא  הצבאות הערביים וכוחות

 .ובפרוזדור ירושלים

השתלט על  בעת ההפוגה השנייה יזם צה"ל מספר מבצעים צבאיים גדולים שנמשכו מספר ימים כל אחד,

בגליל, בנגב ובערבה, במטרה לקבוע עובדות בשטח, והביס את הצבא המצרי. שלב זה של שטחים נרחבים 

המלחמה התאפיין בפסקי זמן ארוכים בין פרקי הלחימה, ובשילוב הדוק בין העימות הצבאי בשטח ארץ 

 .ישראל למאבקים של ישראל בזירה המדינית

 

 דוגמאות לאירועים מתקופה זו:

 1948באוקטובר  20-הועד  14-מה -מבצע "יואב"  .1

בחזית הדרום יישובי הנגב היו נתונים במצור, מבודדים ומנותקים ממרכז הארץ, כשמלאי המזון והתחמושת 

 .שלהם הולך ואוזל. המצרים ביצרו את עמדותיהם מהים התיכון עד אשדוד ומאשדוד עד הרי חברון

המצויים בו, ונצל את ההתקפה כדי לפרוץ את הדרך לנגב, ולהביס את הכוחות המצריים :  מטרות המבצע

 .לשחרר את הנגב כולו

עריש, שהופתעו -המבצע החל בהתקפה של חיל האוויר הישראלי על שדה התעופה של המצרים באל: ביצוע

 כשמטוסיהם חונים בשדה, בהמשך הפציצו המטוסים בסיסים של המצרים ב: מגדל אשקלון, פלוג'ה, עזה,

 .באר שבע ורפיח

פתחו בהתקפות על הצבא המצרי במטרה ליצור טריז שיבתר את רציפות ן רגלים ושריו במקביל יחידות

השליטה המצרית בשטח. הכוחות הרגלים הצליחו לנתק את הדרך לבית ג'וברין והחלו בכיתור הכוח המצרי 

, כמו כן נכבשו משלטי 113ומשלט  100משלטים ממערב לנגבה: משלט  2בפלוג'ה. בימים הבאים נכבשו 
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ומת". לאחר מכן תקף צה"ל את משלטי חוליקאת )ששה משלטים( שפתחו את הדרך לנגב. יממה לאחר "הצ

עמדות מצריות. ההתקפה על  25-פתיחת הדרך לנגב החלה הקרב לכיבוש באר שבע שהייתה מוקפת ב

 .שעות 4שבע הפתיעה את המצרים שנכנעו לאחר קרב שנמשך -באר

ייר לאורך החוף וניסה לנתק את הקשר הימי של המצרים, במבצע השתתף גם חיל הים הישראלי, שס

בסיומו של  .שם פארוק ושתי ספינות נוספות-הדגל של הצי המצרי על אנייתבמסגרת פעולות אלו טיבעו את 

יבנה, חצור,  ןניצנים, גמבצע "יואב" שלט צהל על מרחבים גדולים בנגב וסילק את האיום המצרי מעל: נגבה, 

טוביה וקבוץ יבנה. חטיבה מצרית שלמה כותרה בכיס פלוג'ה, הכוחות המצרים באזור בית לחם נותקו -באר

 .מבסיסיהם ונאלצו לסגת וכן פונתה אשדוד וסביבתה

 

( התברר כי היא תובעת את השליטה בנגב 1949במהלך השיחות עם ירדן )מארס  - מבצע "עובדה". 2

 ידי הבריטים. לפיכך, ניתנה הוראה לצה"ל להשתלט על הנגב הדרומי.-וזקה ירדן עלהדרומי. בתביעה זו ח

הירדני, וניתנו הוראות לא לעבור את הגבול עם מצרים או עם  בלגיוןהפעולה בוצעה באופן שהצבא לא ייתקל 

הירדנים שבע למכתש רמון ודרומה. -חטיבת "הנגב" בסיוע חיל ההנדסה יצרה דרך התקדמות מבאר ירדן.

ַרְשַרש שעל המפרץ. כוחות צה"ל השתלטו על המקום. -גילו את הכוח המתקדם, והם פינו את העיירה אּום

בצע עובדה היה אחרון מבצעי צה"ל במלחמת העצמאות, ונועד להבטיח את מ בָמקום זה קמה העיר אילת.

 .ריבונות ישראל בנגב הדרומי

 

 של העדה הדרוזית והצ'רקסית במלחמת העצמאות ןתרומת

  הברית עם הדרוזים

ומצד הוועד  ישוב היהודימצד הינתונים ללחצים מנוגדים הדרוזים כבר בשלבים הראשונים של המלחמה היו 

מגמות סותרות. הקשרים בין הישוב התקיימו בעדה , כשכל צד מבקש לצרף את הדרוזים אליו. הערבי העליון

היהודי והדרוזים התנהלו באמצעות אנשי ההגנה. נכבדם מכפרים מעורבים של דרוזים וערבים כגון עוספיה, 

טו יותר להתקרב ליהודים. בעקבותיהם הלכו תושבי הכפרים הסמוכים לחיפה ולאזור נשפרעם ומע'ר 

דרוזים שבעומק השטח הערבי היו זהירים יותר הכפרים ה. מנגד ההתיישבות היהודית בגליל המערבי

ביחסיהם עם היהודים. הדרוזים בארצות השכנות היו מפולגים ביניהם ולא נקטו עמדה ברורה. נכבדים 

למנוע  הפעילים היהודים בשטח פעלואלו לארץ סיירו בכפרי הדרוזים והטיפו לניטרליות.  תשהגיעו מארצו

. אסיפת נכבדים מכל כפרי העדה שהתכנסה בדליית אל כרמל יםהערבים המקומי מהדרוזים להיגרר אחר

בתחילת המלחמה הסתייגה מהשתתפות הדרוזים במהומות שיזם הוועד הערבי העליון, ומשלחת שיצאה אל 

  הר הדרוזים קיבלה אישור ותמיכה בהחלטת הנכבדים.

ירות בצה"ל. טקס ההשבעה כרמל )וסוריה( לש-התגייסה קבוצה של דרוזים מעספיא, דלית אל 1948ביולי 

עודד,  – 9הראשון של המגויסים הדרוזים נערך במחנה 'נשר' ליד חיפה. הם סופחו כפלוגה דרוזית לחטיבה 
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שלחמה בצפון מערב הארץ. פלוגה זו היוותה את הגרעין ליחידת המיעוטים. הפלוגה הדרוזית הייתה שותפה 

 להישגיה של היחידה במבצע חירם בחזית הצפונית.

 רית עם הצ'רקסיםהב

לסייע להם במלחמתם ביישובים הצ'רקסים על תושבי כפר כמא  לחצו הערביםמלחמת העצמאות בתחילת 

 ונמנעו לחלוטין מלפעול יחדיו עם 'ההגנה'עם ארגון  הצ'רקסים סירבו בתוקף, שמרו על קשר .היהודים באזור

הגליל התחתון. בני כפר כמא  נכבשמבצע 'דקל' , במסגרת 1948יולי  במהלך חודש. הערבים המקומיים

נפרדת עוד כפלוגה גלוי לכוחות צה"ל ולחמו לצדם המשך בוהצטרפו ב 'ההגנה'רקסים שיתפו פעולה עם 'הצ

וכפרים בגליל  על נצרת, שפרעם כוחות צה"ל השתלטו במהלכו, 1948באמצע יולי ', דקל'במסגרת מבצע 

היה מוקף ביחידות ערביות החל מראשית ההתלקחות. במסגרת מבצע  ריחאניה הצ'רקסי המערבי. היישוב

, והכפר הועבר לשליטת צ'רקסית לוחמת כיתת חלוץהלוחם, צעדה לעבר יישוב זה, בראש הכוח  'חירם'

 צה"ל. 

 יחידת המיעוטים

יחידת המיעוטים איגדה את הכוחות הלוחמים הדרוזים והצ'רקסים שפעלו במלחמת העצמאות. אליהם 

 פו בהמשך גם חיילים בדואים.הצטר

 

 סיבות לניצחונה של מדינת ישראל במלחמת העצמאות

 ערביי הארץ לא הופעלו ככוח צבאי על  של הכוחות הערבים: חוסר תיאום והיעדר מטרה ממוקדת

ידי מדינות ערב. בנוסף, היה מעט תיאום אסטרטגי בין הצבאות השונים, שפעלו כל אחד לפי מטרות 

 מדינתו שלו. הצבאות מיעטו לסייע זה לזה ולעיתים אף התעמתו זה עם זה. 

 עשרות מיליונים,  למרות שבמדינות ערב הלוחמות הייתה אוכלוסייה בת :הערבים הכוחות הלוחמים

מנהיגי מדינות ערב לא שלחו כוחות גדולים לחזית בארץ ישראל. כך, לא היה הפרש גדול במספר 

החיילים של הצדדים הלוחמים. בנוסף, החיילים הערביים שנשלחו לארץ סבלו לעיתים ממוטיבציה 

 נמוכה. 

 .כאשר הטיל האו"ם  צבאות ערב נסמכו על רכישת תחמושת וציוד מן המעצמות המערביות

אמברגו )איסור על סחר( ואסר על מכירת נשק לצדדים הלוחמים, נפגעה אספקת הנשק שלהם. 

בעיה נוספת בתחום האספקה הייתה ריחוקו של העורף של צבאות ערב, ממנו הגיעה האספקה, 

 מהחזית.  

  לאומית סביב כי היה מדובר במלחמת קיום .הייתה הסכמה  הייתה קיימת מוטיבציה גבוההבצה"ל

הייתה ידיעה ברורה כי הפסד במלחמה פרושו השמדה של המדינה היהודית ולכן מטרות המלחמה. 

 הכוחות הלוחמים בצה"ל נלחמו בחירוף נפש.
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  מושגים

הפסקת אש היא הפסקה זמנית של פעולה מלחמתית לתקופה בלתי קצובה ומחייבת מו"מ בין  :הפסקת אש

הצדדים לסיום העימות או כדי להיערך למערכה צבאית נוספת )זוהי הפסקת לחימה בדרגה גבוהה יותר 

 מהפוגה שאורכה בדרך כלל מוגדר מראש, ופחות משביתת נשק, האמורה להוליך להסכם שלום(.  

שביתת נשק היא סיומה של מלחמה, בעקבות הסכמתם של הצדדים הלוחמים על צעד זה.  ק:שביתת נש

 לשביתת נשק ניתן תוקף בינלאומי.  

הסכמי שלום מבטלים יחסי מלחמה בין מדינות ומכוננים יחסים נורמאליים בין מדינות : הסכמי שלום

 בתחומים שונים כגון, מדיניים, כלכליים ותרבותיים.

 

 ל ומדינות ערב לחתימה על ההסכמיםמניעי ישרא

החלו שני הצדדים הלוחמים לשאוף להפסקת הלחימה. גם המעצמות והאו"ם לחצו על  1948בסוף שנת 

 ישראל והערבים להפסיק את הלחימה ולהגיע להסדר. רוב השיחות התקיימו באי רודוס, בתיווכו של האו"ם. 

 ערב ולא עם ערביי הארץ. יש להדגיש את העובדה שההסכמים נחתמו עם מדינות 

 המניעים של ישראל  

 :ההנחה הישראלית היא שההסכמים יובילו למשא ומתן לשלום. כלומר, הסכמי  רצון לסיום הסכסוך

 שביתת הנשק יובילו לסיום הסכסוך וליצירת הסדרי קבע. 

 : הרצון לסיים את מלחמת העצמאות תוך שמירה שימור השטחים שישראל כבשה במלחמה בידיה

על ההישגים )השטחים שנכבשו( שהיו גדולים מהשטחים שהוחלט שיהיו חלק מהמדינה היהודית, 

  .1947בהחלטת כ"ט בנובמבר 

 : ישראל האמינה כי חתימה על הסכמי שביתת הנשק יביאו להכרה שאיפה להכרה בינ"ל בישראל

 חברה באו"ם. בינלאומית במדינה ויקבלו אותה כ

 : ישראל הייתה זקוקה לסיום המלחמה על מנת לאפשר קליטה נוחה של מאות אלפי שיקום המדינה

העולים שצפויים היו להגיע לארץ, לצורך שיקום הצבא )מנוחת הלוחמים, חידוש אספקת הנשק וכו'( 

 וכן לשיקום כלכלת המדינה )מלחמה עולה כסף רב!(. 
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 המניעים של ארצות ערב 

נות ערב הבינו כי המלחמה הייתה כישלון מתמשך עבורן. הן ידעו שיתרונו של צה"ל הלך וגדל, ואם מדי

המלחמה תימשך, תבוסת הערבים תלך ותחריף. מנהיגי המדינות הערביות ביקשו להוציא את צבאותיהם 

 מארץ ישראל ולהחזירם לארצותיהם. בנוסף, הופעל עליהן לחץ בינ"ל מצד המעצמות והאו"ם. 

 מניעי מצרים: 

כיס פלוג'ה )קריית גת של היום(, כוח שהיה  -מצריים רצתה להציל חטיבה שלמה שנתקעה באזור שכונה אז

 חיוני לשיקום הצבא המצרי לאחר המלחמה.  

 המלך עבדאללה.   -המצרים רצו למנוע את העברת רצועת עזה לידי מלך ירדן 

 מניעי ירדן: 

ח את אזורי יהודה ושומרון שיועדו למדינה הערבית וכן למנוע ייסוד של מלך ירדן, המלך עבדאללה רצה לספ

מדינה פלסטינית עצמאית בשטחים אלה. המלך שאף לזכות בהכרה בינלאומית ובעיקר אמריקאית הודות 

 לתמיכה של ישראל. המשא ומתן עם ישראל היה צעד ראשון לקראת זה. 

 מניעי סוריה: 

יישארו  -בהסכם שביתת הנשק נקבע שסוריה תיסוג לקו הגבול הבינלאומי אך השטחים מזרחית לירדן 

 מפורזים )ישראל לא תחזיק בהם צבא(.  

   מניעי לבנון: 

 רצו להוציא את צה"ל מדרום מדינתם. 

  

 משמעות ההסכמים 

. אלה היו גבולותיה רוק""הקו היקו הגבול שנקבע בין ישראל לשכנותיה בהסכמי שביתת הנשק מכונה 

. 1967הבינלאומיים, המוסכמים והמוכרים מצד העולם של ישראל עד מלחמת ששת הימים שפרצה בשנת 

בנוסף, הסכמי שביתת הנשק היו אמורים להוביל בבוא העת להסכמי שלום בין ישראל  לשכנותיה, אך דבר 

בין ישראל ושכנותיה נותרה קשה. זה לא קרה. מדינות ערב שללו את קיומה של מדינת ישראל והעוינות 

 ישראל והערבים נערכו לקראת סיבוב שני של לחימה. 
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 ת העצמאות. בעיית הפליטים הפלסטינים נוצרה במהלך מלחמ -סוגיית הפליטים הפלסטינים 

 הסיבות להיווצרות הבעיה בשלב הראשון של המלחמה: 

עם פרוץ מלחמת העצמאות וההתכוננות של הבריטים לעזיבת הארץ, גברה האבטלה  - גורמים כלכליים 

בקרב הערבים והמצב הכלכלי החמיר. בנוסף, היהודים כבשו את נמלי חיפה ויפו, מה שהביא לעלייה במחירי 

  פקת המים ליישובים הערביים.הדלק ולפגיעה באס

עם פרוץ המלחמה, משפחות ערביות חזקות ומשפיעות עזבו את ארץ ישראל.  - עזיבת השכבות החזקות

ביטחון והיו -העזיבה הביאה לערעור הביטחון האישי של  הערבים. בנוסף, בתוך היישובים הערביים שרר אי

רה וגם כלפי ערבים נוצרים שהותקפו על ידי ערבים מקרים רבים של שוד שהופנה גם כלפי האוכלוסייה העשי

 מוסלמים. הגורמים הללו הביאו לתחושה של העדר מנהיגות וחשש להישאר בא"י. 

המעבר של היישוב היהודי    - השלכות יישום "תוכנית ד'" והשפעת השמועות על ההרג בדיר יאסין 

י א"י )לדוגמא ביפו(. בנוסף, הייתה בריחה ממגננה להתקפה וההישגים הצבאיים, הובילו לבריחה של ערבי

 .1948לאור שמועות על טבח שנערך על ידי אנשי האצ"ל בכפר דיר יאסין הסמוך לירושלים באפריל  

  .הערבים גם הפיצו תעמולה שקרית בה הם תיארו את היהודים כמבצעים בערבים מעשי זוועה

מדיניות עקבית ר הוועד הערבי העליון לא יצ - "ןמדיניות מהוססת ובלתי עקבית מצד "הוועד הערבי העליו

וברורה. מצד אחד הוועד חשב שבריחה של פליטים למדינות ערב, תגרום להם )למדינות ערב( לסייע 

לפליטים ולצאת להילחם ביהודים. בנוסף, הוועד האמין שיציאת הערבים מהכפרים, תקל על הפלישה של 

 צבאות ערב. מנגד, הוועד העניש ואיים בעונשים על הבורחים.  

בניגוד ליישוב היהודי, לערבים היה לאן לברוח. אפשרות הבריחה של הערבים  - רצות מפלטקיומן של א

 מחוץ לארץ ישראל הביאה למוטיבציה נמוכה למאבק, לעומת היהודים. 

 בשלב השני של המלחמה: 

למרות שלא התקבלה החלטה על גירוש כולל של הערבים מהאזורים שנכבשו על ידי ההגנה   - גירוש ופינוי

נתפסה כאיום –צה"ל, התקיימו מקרים של פינוי כפוי של אוכלוסיות בעיקר באזורים שבהם האוכלוסייה ו

 בטחוני. צה"ל שנכנס לכפרים הערביים גירש את האוכלוסייה )ולדוגמה: בלוד, ברמלה, באיקרית ובבירעם(.

 הערבים ברחו מהכפרים מחשש לנקמה יהודית על פגיעה בחיילים.  - חשש מנקמה

ערב הצטרפותן של מדינות ערב למלחמה, גבר לחצן של מדינות ערב על ערביי א"י  -ץ מצד מדינות ערב לח 

לעזוב את הארץ, תוך אמירה כי המלחמה תסתיים בקרוב, עזיבתם תמנע פגיעה בהם ע"י היהודים וכן 

 הובטח להם כי עם תום המלחמה, הם יוכלו לחזור לבתיהם.  
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 גישות שונות לבעיית הפליטים 

 :ישראל טוענת שפליטים נמלטו משטחה למדינות האויב במהלך המלחמה ולכן אין היא  ישראל

אחראית עוד לגורלם. פרט למקרים מעטים של איחוד משפחות, לא אישרה ישראל חזרה של פליטים  

את . ישראל גם טענה שהיא קלטה מאות אלפי פליטים יהודים ממדינות ערב ולכן יש לשקם  לתחומה

הפליטים הפלסטינים במדינות ערב. שיבת מיליוני פליטים וצאצאיהם, טוענת ישראל, מסכנת את 

 אופייה היהודי של המדינה. 

 :לכן על ישראל מדינות ערב טענו כי רובם המוחלט של הפליטים גורש מישראל בכוח, ו הערבים

מדינות ערב שיכנו את הפליטים  )"זכות השיבה"(.לקלוט את הפליטים ולשקם את חייהם בתחומה 

באופן זמני במחנות הפליטים, אך סירבו לקלוט אותם ולהעניק להם אזרחות )פרט לירדן(. מדינות 

  ערב הניחו כי הנצחת בעיית הפליטים משרתת את מלחמתם בישראל.
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 סרטונים ללמצגות וקישורים 

 

 
 המרחב הפדגוגי, הפיקוח על ההיסטוריה, משרד החינוך

 דוגמה לשאלון

      

 לאומיות – ח"אתר תולדוט ומט

  בלאומיות.אתר זה מכיל קישורים לכלל הנושאים 

  בענן התגיותלוחצים על הנושא הדרוש 

 

 , אאוריקהמגוון מצגות :המהפכה הצרפתית

 

 , עמלנט1939הספר הלבן 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya/chativa-elyona/pedagogia-historia/bhinot-bagrut-halofot-haraha/
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/historya/pedagogia/bagrut/win-022281-70-sheelon.pdf
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=64fbcc3f-bac0-4c2e-a3b1-b113de13c73e&lang=HEB
https://eureka.org.il/item/20487/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://www.amalnet.k12.il/meida/history/hisi1030.htm


43 
 

  הגורמים להתעוררות הלאומיות באירופה

 Pocket teacher ,סרטון מסכם

 

 hischool אתר  - התנועה הציונית

 האתר חזותי, צבעוני, אתר זה מכיל חומרים, מצגות וקישורים לנושאים הנלמדים.

 לתלמידים.מאורגן ונעים  

 

  ציונות ולאומיות –היסטוריה לבגרות סרטון 

 Pocket teacher התפתחות הלאומיות היהודית

 

  סרטון - הרצל מקים את התנועה הציונית

 מאת המורה גל בובר מודרכת מצגת

 
 

 עמלנט 1948-1939היישוב היהודי בין שיתוף ומאבק 

   

https://the-openclass.org/core/videos/4038/
https://www.hi-school.co.il/Catalog.asp?Page=NewShowProd.asp&PRodID=1808290
https://www.hi-school.co.il/Catalog.asp?Page=NewShowProd.asp&PRodID=1808290
https://www.youtube.com/watch?v=LIB5zvKza50
https://www.youtube.com/watch?v=X69Ns0Dgt8A
https://www.youtube.com/watch?v=X69Ns0Dgt8A
https://www.youtube.com/watch?v=X69Ns0Dgt8A
http://www.amalnet.k12.il/meida/history/1939_45/
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 שיעורים מצולמים דרור פל

  מורה להיסטוריה אשר מעלה סרטוני הסבר על הנושאים הלימודיים.דרור פל, 

 מגוון אפשרויות ולקבלאת הנושא הנדרש,  לכתובניתן 

   
 

pocket teacher 

 מגוון סרטונים, הסברים וחומרים נוחים ונגישים לתלמיד.  המציעאתר 

 יש לבחור את הנושא הרצוי 

 
 

 היסטוריה לבגרות

 Pocket teacher - , סרטוןהתנועה הציונית -ציונות ולאומיות 

 
 

 ישראל-ידי והמערכה לפינוי הבריטים מארץהספר ג

 עברון, עדות אישית מפי קצין המבצעים של האצ"ל עמיחי פאגלין)עבו( מאת יוסף 

 ועוד פריצת כלא עכו, פיצוץ מלון המלך דודהזורה אור על אירועים דרמטיים כמו 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyqGr3CmxMY&list=PLsBZmBuGE9Z6UleDW3yXubFx5HNb_I9Nx&ab_channel=DrorFehl
https://www.pocketteacher.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=JY3Y8TyApYs
https://abbo.org/paglin/
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 כתיבת תשובה בגרותית – היסטוריה - אסטרטגיות למידה

 

 תלמידים יקרים

בכתיבת תשובה בגרותית, עליכם לפתוח בכתיבת התשובה ברקע לתקופה שבה עוסקת השאלה, ורק אחרי 

בשאלה בנושא הלאומיות באירופה, השתמשו ברקע לתקופת  –כן לענות על סעיפי השאלה. לדוגמה 

 הלאומיות באירופה כמבוא לתשובה, ורק אחרי כן ענו על סעיפי השאלה, על פי ההנחיות הבאות:

 ניתוח שאלות פתוחות  - חלק ראשון

 חלקי השאלה במרקרים שונים.את  מרקרו .1

 בצד את מס' סעיפי גוף התשובה. רשמו .2

 לתשובה בהתייחס לנושא השאלה )עד ארבע שורות(. רקע כתבו .3

 .2-ו 1לכול אחד מהסעיפים שמרקרנו בשלב  משפט פתיחה כתבו .4

 )עד שתי שורות( סיכום קצר כתבו .5

 

 שאלות קטע מקור -חלק שני

 את השאלה. קראו .1

 את סעיפי השאלה. מרקרו .2

    ראש)תאריך, שם הכותב וכו'(  דברים חשובים בטקסט מרקרו .3

 רלוונטיים לשאלה שנשאלתם.         

 לתשובה אשר מתייחס לנושא השאלה )עד ארבע שורות(. רקע כתבו .4
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  תםרקרילנושא לכל אחד מהסעיפים שמ הקשור פתיחה משפט כתבו .5

 .2-ו 1בשלב          

 )עד שתי שורות( סיכום קצר כתבו .6

 

 תקופהרקעים הפותחים דוגמאות ללהלן 

 הרקע ככרטיסיה לשימושכם. כפתיחה לתשובה בגרותיתהכינו את 

 רועים / אישים הבולטים שהשפיעו.יאור קצר של התקופה עליה מדובר, האית כוללהרקע 

 

 רקע לקשיים בצרפת בין שתי מלחמות עולם: .1

הם  מלחמת העולם הראשונה הייתה הפעם הראשונה שהיו כל כך הרבה מדינות במלחמה אחת בו זמנית. 

הונגריה והאימפריה העותומנית מול מדינות ההסכמה שהעיקריות -דינות המרכז: גרמניה, אוסטרוחלקו למנ

בהן היו  בריטניה, צרפת, בריה"מ וארה"ב.  בנוסף על כך במלחמה זו השתמשו לראשונה בטכנולוגיה ונשק 

תזוזה(,  שנים היא הייתה סטטית )ללא 4זאת הייתה מלחמה ארוכה שהמשכה  חדש כמו צוללות וטנקים.

מרבית המלחמה הייתה על אדמת  מלחמת חפירות והיה בה שימוש בלוחמה פסיכולוגית להתיש את האויב.

גם מפת העולם השתנתה לאחר המלחמה:  צרפת לכן צרפת נפגעה למרות שהייתה בין המדינות המנצחות.

 ראשי תיבות)הונגריה והאימפריה העותומנית התפרקו, לעומתם קמו מדינות חדשות -מעצמות כמו אוסטרו

 גוסלביה ועוד.וכמו: ליטא, לטביה, י פלאפל יצאה( -לזכור

 

 :בין שתי מלחמות עולם רקע לקבוצות היהודים בצרפת . 2

עיקריות: האחת "הצרפתים בני דת משה" )יזראלטים( שהיו ותיקים בצרפת, בצרפת היו שתי קבוצות יהודים 

לעומתם  מעמד הגבוה ועבדו במקצועות חופשיים.בני ההיה להם שיוויון זכויות )אמנסיפציה(, הם היו 

"היהודים הזרים" הגרו לצרפת בשלושה גלים עיקריים: ממזרח אירופה, מהמדינות החדשות שקמו לאחר 

, וממרכז אירופה בעקבות האנטישמיות והתפשטות הנאצים. קבוצה זו הייתה גדולה יותר ההראשונמלחמ"ע 

היתה ,מספרית, היא בלטה יותר בגלל שהדגישה את המאפיינים היהודים דתיים, וכמו מרבית המהגרים 

כמו הפחד מאנטישמיות וקיום חלק  משותפותלשתי הקבוצות יש נקודות  נמוך.-שייכת למעמד הבינוני

 כמו מידת השילוב והיחס לחברה והשלטון הצרפתים. ,ניהםיוגורמים שהרחיקו וגרמו ליריבות ב ,צוותמהמ
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 :רקע לגרמניה הנאצית. 3

מצבה לאחר המלחמה היה קשה הראשונה. גרמניה היתה ממדינות המרכז המפסידות במלחמת העולם 

הגדולים שנשארו לה, מורל הגרמנים מאוד, היא איבדה הרבה חיילים במלחמה, עלות המלחמה והחובות 

אך מעל הכול חוזה ורסאי שנוסח ע"י המדינות  הנמוך בגלל ההפסד והשלכותיו, כל אלו הקשו על גרמניה.

היה המכה הקשה מכולם.  בחוזה הושפלה גרמניה, היא  1919 -המנצחות ושגרמניה הוכרחה לחתום עליו ב

לם פיצויים, לצמצם את צבאה, לוותר על חלק הוכרה כאחראית העיקרית למלחמה ונחפה עליה לש

בנוסף על כך נכפה על גרמניה להחליף את צורת השלטון לדמוקרטית, צורת השלטון הזו  מהשטחים שלה.

על רקע הקשיים  החלישה עוד יותר את גרמניה וכבר בשנים הראשונות היו שלושה ניסיונות הפיכה בכוח.

 המפלגות הקיצוניות: הקומוניסטים והנאצים. הכלכליים ואי היציבות הפוליטית התחזקו

 

  רקע למלחמת העולם השנייה:. 4

בריטניה וצרפת דרשו מהיטלר  בספטמבר פלש הצבא הגרמני לפולין תוך הפרה בוטה של חוזה ורסאי. 1-ב

לסגת ללא הצלחה, כעבור שלושה ימים הם הכריזו על מלחמה על גרמניה )למרות שבחצי שנה הבאה לא 

המלחמה  המלחמה באירופה תהפוך למלחמת עולם גדולה וטוטלית. במעשים "מלחמה מדומה"(. יגבו זאת

המלחמה  גדול. הנמשכה שש שנים, נעשה בה שימוש בטילים ונשק גרעיני ולראשונה היה רצח עם בהיקף כ

ה : גרמנימדינות הציר הצדדים הלוחמים היו: התנהלה באירופה, אסיה ובאוקיינוסים השקט והאטלנטי.

 ראשי תבות לזכור: אסיה גר(.והמדינות תחת הנהגתה, הונגריה, בולגריה, רומניה, סלובקיה, יפן ואיטליה )

 )ראשי תבות לזכור: בצבא(בריטניה, צרפת, ארה"ב, בריה"מ, ורוב מדינות אירופה שנכבשו.  בעלות הברית:

. 

 (:1941-1939רקע לשואה עד הפתרון הסופי ). 5

לפי החלק הסמוי בהסכם  שה גרמניה לפולין ויחד עם בריה"מ כבשה אותה.פל 1939בספטמבר  1 -ב

חלק בשליטת בריה"מ, חלק גרמני והחלק האמצעי של פולין  מולוטוב חולקה פולין לשלושה חלקים.-ריבנטרופ

הידרייך ח באיגרת הבזק ששל היה תחת פיקוח גרמני ונקרא הגנרל גוברמן והיה בהנהלת הנס פרנק.

פרנק הבהר שבחלק זה ירוכזו כל ה"גורמים הלא רצויים" לשלטון. ואכן שם הוקמו הגטאות  מגרמניה להנס

 הראשונים.
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 (1945-1941רקע לשואה בימי הפתרון הסופי ) .6

בכיבוש בריה"מ ראה היטלר כיעד חשוב  תקפה גרמניה את בירה"מ במסגרת מבצע "ברברוסה". 1941ביוני 

כמות היהודים שהיתה תחת שלטון נאצי גדלה מאוד בעקבות  ך השלישי.באידיאולוגיה הנאצית והקמת הריי

 הכיבוש ולכן היה צורך לשנות את שיטת הטיפול בבעיה היהודית.

 

  רקע למלחמה הקרה:. 7

שיתוף הפעולה  נותרו שתי מעצמות על עיקריות בעולם: ארה"ב ובריה"מ. 2-לאחר הניצחון במלחמ "ע ה

לעומת  חון על האויב הנאצי הערער )נהיה לא יציב( כבר בסוף המלחמה.הצבאי שאיחד אותם לצורך הניצ

לאחר המלחמה נוצר קרע גלוי בין  זאת ההבדלים האידיאולוגים והאינטרסים השונים בניהם הלכו והעמיקו.

  י הגושים, המאבק בניהם קרוי "המלחמה הקרה"נש

 

 רקע למלחמת ששת הימים: .8

. המלחמה ארכה שישה ימים ובסיומה הגדילה מדינת ישראל את 5.6.1967-במלחמת ששת הימים החלה 

מלחמת ששת הימים מהווה את אחד הניצחונות  שטחה, היא כבשה את: סיני, ירושלים העתיקה ורמת הגולן.

המפוארים בתולדות מדינת ישראל ובתקופה זו בכלל. תוך זמן קצר הביסו כוחות ישראל את צבאות ערב 

 טח הגדול פי שלושה משטח מדינת ישראל דאז.והשתלטו על ש

 רקע למלחמת הכיפורים:. 9

פתחו במלחמה בו  6.10.1973 -בשבת ה המלחמה תפסה את ישראל לא מוכנה, במהלך צום יום הכיפורים.

יום, לאחר  18המלחמה נמשכה  זמנית הסורים מרמת הגולן והמצרים מכיוון סיני במתקפה נגד ישראל.

ייס את צבאה היא פתחה בבלימת הכוחות, אחר כך בהתקפה חזקה שהעבירה את שישראל הצליחה לג

מלחמה זו הכריחה את המדינה להפיק לקחים קשים ולהתמודד  הלחימה לעומק שטח האויב עד הכנעתם.

 עם משבר חברתי שנוצר. 


