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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 ,המסוגלות ו"פותחת דלתות" להגשמת משאלותיהם

 

התלמידים להצלחה לימודית, רגשית  עי/ת דמות מפתח בהובלתבכל מחנכ/ת ומורה מקצו אנו רואים

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

 . וקושי לתלמידים רבים , שמציבים אתגרזה מקצועות רבי מלל

 

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

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

תהליך  ומלווה את ,"בתולדות עם ישראל סוגיות נבחרות" -הרביעי  העוסקת בפרק

כחומר סינכרונית, אך מתאימה מאד  מותאמת ללמידה החוברת המורה. בהובלתהלמידה 

בסוף החוברת תוכלו למצוא נספח  .ידית או למידה מרחוקנלווה בעתות של למידה היבר

 , וכן הפניות לקישורים, מצגות ומקורות נוספים.אסטרטגיות למידההעוסק ב

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

 

 

על  תי,ירמי אמללדרורית נדר וכן ו ,על הכתיבה והעריכה רפאלה בלסללניצה סיילס ו ברצוני להודות

שהחומרים שפיתחנו יסייעו לתלמידים . אנו תקווה תרמו ליציאתה לאור של החוברתהייעוץ והסיוע, אשר 

 הבגרות בחינותאת רבה  הצלחהולעבור ב ,יסטוריההלהתמודד עם 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,ישלום רב למנהלים ולמורים לה

 נוספת בסדרהאותו אנו מעניקים למורים, אנו שמחים להעביר אליכם חוברת שהסיוע המקצועי מ כחלק

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

 .מהמינהל לפדגוגיה רפאלה בלסונערכה ע"י 

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

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

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

 בהתאם.

 נשמח לקבל את הערותיכם והארותיכם

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

 על הייעוץ ולדרורית נדרעל העריכה  לרפאלהעל הכתיבה,  לניצהתודתי 

 סוגיות נבחרות – הרביעיניכם החוברת בנושא לפ

 

 ב ב ר כ ה,

 ד"ר רמי אמיתי, מנהל תחום כ"א בהוראה

 המינהל לפדגוגיה

2020 
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 כפר אונו, מקור: ויקיפדיה, מעברת החיים במעברה

 

 

 

 

 

 

  

  

 , מקור: ויקיפדיהמלחמת יום כיפורחייל מתפלל, 
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 בלבד.   יםשנ 20 במהלךסיום הקיום היהודי בארצות האסלאם  –התהליך המרכזי בו אנו עוסקים 

  ,, וכיום200,000-ירד מספרם למעט פחות מ 1969-. בכמיליון יהודיםחיו בארצות האסלאם  1948-ב

 הגירה חסרת תקדים בעם היהודי. - מכלל היהודים עזבו את ארצות האסלאם 80%כלומר . אלפים בודדים

 

 1969 – 1948 בשנים מספר היהודים בארצות האסלאם                    

 1969 1966 1948 מוצא ארץ

 50,000 70,000 260,000 מרוקו

 1,500 3,000 135,000 יריהאלג'

 10,000 23,000 90,000 טוניסיה

 1,000 25,000 75,000 מצרים

 100 6,000 40,000 לוב

 2,500 6,000 125,000 עיראק

 2,000 45,000 תימן
 

 4,000 4,000 27,000 סוריה

 80,000 80,000 80,000 איראן

 לבנון
 

6,000 1,000 

 400 8,700 עדן
 

 800 800 5,000 אפגניסטן

 39,000 40,000 80,000 טורקיה

 189,900 266,200 970,700 סה"כ
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 מעמדם ומצבם הכללי של יהודי ארצות האסלאם ערב הקמת מדינת ישראל

 על ניתן להבחין בכמה מאפיינים דומים שתורמים להבנת השינוי שהתחולל בקהילות אלה:-מבטב 

 ים אף משפיל תולע בארצות האסלאם מיחס מפלה,סבלו היהודים  20-של המאה ה 30-עד שנות ה

דוגמת  לא חוו היהודים אנטישמיות אלימהבדרך כלל, , ומזלזל מצד האוכלוסייה המקומית. עם זאת

 .המשלמים מס גולגולת ,("דימה"בערבית ) "בני חסות"ונהנו ממעמד של  הפוגרומים במזרח אירופה

  אשר הציע להם שוויון משפטי, המערביהיהודים קשרו את גורלם עם השלטון הקולוניאליסטי, 

ו בו, הושפעו השתלב יהודים הואפשרויות קידום ותעסוקה. שמירה על זכויות האדם והאזרח, 

מהתרבות האירופאית שהביא עמו, נהנו מפירותיו ושיפרו בדרך כלל את מעמדם המשפטי ואת 

 צרפתית, –מהיהודים זכו לקבל אזרחת זרה חלק מצבם הכלכלי כתוצאה מהשפעת שלטון זה. 

 בריטית או איטלקית.

  ככל שהיהודים התקרבו אל השלטון הקולוניאלי הזר, כך התרחקו מהאוכלוסייה המוסלמית

 אוכלוסייה המקומית.המקומית, עובדה שהובילה להגברת העוינות כלפיהם מצד ה

 יות. זוהחלו  פגיעות פי ביחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים רעההחלה  30-בשנות ה

 . התגברה כלפיהם תוהעוינו התדרדרות נוספת התרחשה עם תום מלחמת העולם השנייה

 תנועות  - פעילות ציונית ענפה בחלק מארצות האסלאםהתקיימה , 20-החל מראשית המאה ה

לחמת העולם השנייה התרחשה עלייה משמעותית בהיקף פעילות נוער, עיתונים, חינוך. החל מימי מ

זו העמיקה את היבדלותם של פעילות . זו, בעיקר בשל הגעת שליחים מא"י לארצות האסלאם

 היהודים מסביבתם הערבית. 

 

 

 40-הגורמים השונים שעיצבו את גורל יהודי ארצות האסלאם, החל מסוף שנות ה

נקודת המוצא הינה הנתונים הדמוגרפיים המלמדים על התהליך שהוביל לסיום הקיום היהודי בארצות 

מהיהודים היגרו מארצותיהם  בתקופה זו.  רובם עלו לישראל  80%-האסלאם. משמע העובדה שלמעלה מ

 (ומיעוטם למדינות אחרות )צרפת, איטליה, בריטניה ועוד
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 : קולוניזציה-השפעת תהליך הדה. 1

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

מדינות הקולוניאליות. היהודים, אשר אמצו בדרך כלל תרבות זו, מצאו עצמם עתה בסביבה תרבותית ה

אחרת, התרבות הערבית שהשתלטה בהדרגה על הוויית החיים בארצות השונות )שפה, לבוש מנהגים, 

 תרבות שלטון(. 

 התוצאה הייתה היהודים זוהו, כאמור, כתומכי המשטר הקולוניאלי.  – התגברות השנאה ליהודים

העמקת השנאה ליהודים והתגברות הפעילות נגדם. עם זאת חשוב לציין כי היו גם יהודים )מעטים( 

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

כמו כן יש לציין כי המאבק את הקיום היהודי בתוכן.  ויבטיחודמוקרטיות  יהיו שיוקמו,שמדינות הלאום 

לשחרור לאומי מיתן בשלבים מסוימים מגמות אנטי יהודיות, מתוך הנחה של התנועות הלאומיות 

הותר  ,פגיעה ביהודים עלולה לפגוע בתדמיתן ולעכב את השגת העצמאות. לאחר השגת העצמאותש

 הרסן ותהליך הרחקת היהודים מהחברה והפגיעה בהם הגיע לשפל חסר תקדים.

 כפי שארע באירופה, כמאה שנים קודם לכן, התאפיין העולם הערבי לאחר   -  התגברות הלאומיות

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

 המתגבש. הערבי הלאום ודחו את היהודים בארצות האסלאם כיסוד זר שאינו חלק מהלאום 
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 אות והקמת מדינת ישראל: השפעת מלחמת העצמ. 2

ערבי בא"י על מצבם של יהודי ארצות -אירועים אלה הביאו לשיא את השפעתו של הסכסוך הישראלי

 האסלאם בהיבטים הבאים: 

 ירדן, כמו ( 1949 -1947מדינות שהשתתפו ישירות במלחמה נגד ישראל ) – המעגל הראשון

חמה השפעה ישירה וקשה על מצב היהודים. . במדינות אלה הייתה למלמצרים, סוריה, לבנון ועירק

בולטת במיוחד מצרים, אשר בה, במקביל לפלישתה לישראל, התערער לחלוטין בסיס הקיום של 

של הרוגים  דית אלימה גבתה מחיר כבזמתוכם נאסרו, רכוש רב הופקע ופגיעה פי 600-היהודים, כ

 ופצועים.

 (.  יה, תימן ומדינות צפון אפריקהקורט, ןאאירמדינות שלא לחמו נגד ישראל ) – המעגל השני 

גם במעגל זה נתנה המלחמה את אותותיה, אך בדרך כלל בעוצמה פחותה. יוצאת דופן בעניין זה 

 גל של אלימות קשה נגד היהודים. 1948הייתה לוב בה התחולל ביוני 

 ערביות שהתחזקה בתקופה זו-מגמת הפאן – ערביות ופעילותה של הליגה הערבית-הפאן 

שנתפסה כזרוע של האימפריאליזם  ,הדגישה את אחדות העולם הערבי כנגד הישות הציונית

 המערבי. 

גם את  -מגמה זו הכניסה גם את מדינות המעגל השני לעימות עם מדינת ישראל, וכפועל יצא מכך 

יהודי מדינות אלה. הליגה הערבית הייתה אחד הביטויים הבולטים במגמה זו. הליגה הערבית 

 משה בשנאה לישראל כגורם מאחד של העולם הערבי.השת

 ציונות וזיקה דתית והיסטורית לא"י: . 3

,והתגברה עם בואם של  20-הפעילות הציונית התקיימה, כאמור, במדינות אלה כבר מראשית המאה ה

שליחים מא"י במהלך מלחמת העולם השנייה. עם תום המלחמה ובעקבות השואה התרחבה פעילות 

משמע העלייה לא"י והמאבק להקמת המדינה.  –כולל במדינות האסלאם, והודגשה ההגשמה התנועה, 

לאלה יש להוסיף גם את הזיקה הדתית וההיסטורית העמוקה לא"י שאפיינה את יהודי ארצות המזרח ואת 

 ההתלהבות שאחזה בהם עם קום המדינה.

 

 'חיסול גלויות': . 4

העלאת קהילות שלמות לישראל. הגורמים  -סול גלויות' משמע ממשלת ישראל נקטה במדיניות שכונתה 'חי

לכך היו התפישה לפיה מדינת ישראל היא מרכז העולם היהודי ועל כן היא האחראית לגורל היהודים בעולם 

 כולו, לצד ההכרה כי מצבם הביטחוני של יהודי ארצות האסלאם הולך ומתערער ומסכן את קיומם.

 

 מים שנלמדו באחת מארצות האסלאם?כיצד באו לידי ביטוי הגור

 מדינה מדגימה לוב או עיראק

 יש לבחור מדינה מדגימה אחת במזרח התיכון או צפון אפריקה, וללמד את התפתחות מצב היהודים

 .שישיםות העד סוף שנארבעים, בה מסוף שנות ה
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 מדינה מדגימה לוב

   

 בלוב )לוב הפכה לקולוניה בריטית(.  שלטו הבריטים 1943משנת  .נפש 40,000 -יהודי לוב מנו כ

 132פרצו פרעות ביהודי לוב, שתפשטו מטריפולי )הבירה(, לכפרים ולערי השדה. , 1945בנובמבר  7-ב

יהודים נרצחו, מאות נפצעו, בתי כנסת חוללו והוצתו, מאות בתים ובתי עסק יהודיים נהרסו, ואלפי יהודים 

 ים.נותרו ללא קורת גג ופרנסה והפכו לנזקק

יהודי לוב הגיעו למסקנה כי לא ניתן לסמוך על הבריטים שיגנו עליהם ולכן החלו להתארגן להגנה במסגרת 

 תנועות נוער ציוניות.

 1948תסיסה ורגשי איבה כלפי היהודים, וביוני  עוררו בלובהחלטת החלוקה והקמתה של מדינת ישראל 

". ההגנהרבים נתקלו בהתנגדות עזה של ארגון "פרצו שוב פרעות. כעת התגוננו היהודים, והפורעים הע

 יהודים נהרגו ונגרם נזק לרכוש רב. 13הבריטים מיהרו להגיב, ועד מהרה השיבו את הסדר לרחובות, אך 

ועד התחילו צעירים יהודים לעלות לארץ ישראל באופן בלתי חוקי, דרך הים או דרך מצרים,  1945משנת 

 ם. יהודי 3,500 -העפילו לארץ כ 1948

החלה העלייה הגדולה והמאורגנת. בריטניה אפשרה את יצאת יהודי לוב בתנאי שיוותרו על  1949מראשית 

 .חיפהלנמל  טריפולינתינותם הלובית, והיהודים עשו דרכם בהפלגות ישירות מנמל 

אפשרו השלטונות את  1967מלחמת ששת הימים, ביוני  לאחר  .יהודים מלוב 32,000-עלו כ 1925עד 

 שנותרו בה. היהודים 4,000יאתם של יצ
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 עיראק –מדגימה  מדינה

 

 

 

. במשך יומיים ביזה, שוד( - ה"פרהוד" )בעברית סבלו יהודי עיראק מפוגרום קשה , 1941בתחילת חודש יוני 

ביהודי בגדד. יהודים רבים נהרגו, אחרים נפצעו, ורכוש רב נשדד. יהודים רבים הבינו, כי לא  פרעו מוסלמים

בעקבות מלחמת העצמאות הורע עוד  להיות אזרחים שווים במדינה ולהשתלב בחברה, וביקשו להגר. לויוכ

העיראקי את הציונות ואת הקומוניזם כפשע  הגדיר הפרלמנט 1948יותר מצבם של יהודי עיראק. ביולי 

 נו למשפט.ואפילו מוות. יהודים רבים נאסרו והמתי פלילי, שהעונש עליו היה שבע שנות מאסר לפחות,

להגיע  מצבם של יהודי עיראק החריף כאשר פליטים ערבים רבים, שברחו מא"י בזמן המלחמה, החלו

יהודים אמידים נדרשו לתרום כספים עבור המאבק  לבגדד. כדי לשכנם, החרימו השלטונות רכוש של יהודים.

ם ועסקיהם הכלכליים מעיראק. חלקם פוטרו ממשרותיה ינים. בנוסף, נאסר על יהודים לצאתסטשל הפל

אמיד  ֶעדס, יהודיוהוצא להורג שאפיק 1948הקהילה היהודית עברה טלטלה גדולה כאשר בספטמבר  נפגעו.

 1950במרץ  9-ההחמרה במצב היהודים גברה, כאשר ב  .שהואשם כי, כביכול, מכר ציוד צבאי לישראל

בתנאי  ,היהודים שרצו לעזוב את עיראקעל הנתינות", ֵשהתיר לכל  ,חוקקה ממשלת עיראק את "חוק הוויתור

המדינה קבעה בחוק מיוחד את דרכי הפיקוח והניהול של הנכסים שהיו בבעלות  שיוותרו על אזרחותם.

קראו הפעילים הציוניים בעיראק ליהודים  ו,בהשפעת אירועים אל העיראקית נשללה. שאזרחותם ,יהודים

 - 1950בשנים  .ה יותר ממחצית מבני הקהילה היהודיתספורים נרשמו ליציא לעלות לישראל. תוך חודשים

נותרו  1969-ב יהודים. יהודים, ובעיראק נותרו כעשרת אלפים 123,000-עלו מעיראק לישראל כ 1951

 יהודים. 500בעיראק 
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 לע"מהצנחנים מגיעים לראשונה לכותל המערבי, צילום דוד רובינגר, 

 

 .1967ביוני  5 –ם נפתחה ב מלחמת ששת הימי רקע:

 מטוסי חייל האוויר הישראלי, בפיקודו של מרדכי הוד, 180 -בשעות הראשונות של המלחמה תקפו כ 

 , סוריה, ירדן ועיראק במבצע שנקרא: "מבצע מוקד". תקיפותםבסיסים צבאיים ושדות תעופה במצרי

חיל האוויר הישראלי  של מדינות ערב. אלה היו הפתעה מוחלטת , חייל האוויר תקף את כל חילות האוויר

הותקפו פעמים  הנחית מכה אווירית, בו זמנית כמעט, על כל שדות התעופה המצרים. שדות התעופה

מיד לאחר המכה  אחדות באותו יום וחיל האוויר המצרי שותק כמעט לגמרי למשך שארית המלחמה.

התעופה של חיל  מכה קשה לשדותהראשונה, הותקפו גם שדות התעופה שממזרח למדינה והונחתה 

 האוויר הסורי וחיל האוויר הירדני והופצץ גם שדה התעופה העיראקי המערבי ביותר.

 בניגוד למתקפה היבשתית שכוונה תחילה רק נגד החזית המצרית, ההתקפה האווירית כוונה להשגת

 600-מלחמה מתוך כמטוסים הושמדו ביום הראשון ל 350-עליונות אווירית במשך כל ימי הלחימה. כ

 המטוסים שהיו למדינות הערביות הלוחמות.
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 המלחמה ארכה שישה ימים ובה כבשה מדינת ישראל שטחים נרחבים, ובין היתר כבשה את: סיני, רצועת

 עזה, רמת הגולן, הגדה המערבית ומזרח ירושלים. שטחים אלה הגדילו את שטחה של מדינת ישראל פי

 למלחמה. שלושה משטחה של ישראל קודם

 

 

 כמבצע צבאי, מלחמת ששת הימים מהווה את אחת ההצלחות הגדולות ביותר בתולדות המלחמה בעידן

 המודרני.

נפגעים,  3400-לצה"ל היו כ

 2590-הרוגים, כ 780-מתוכם כ

 .חיילים שנפלו בשבי 15-פצועים ו

  10,000לצבא מצרים היו בין 

שר ההגנה . הרוגים 15,000-ל

יה היו הסורי, מסר שלסור

 הרוגים  714במלחמה הזאת 

פצועים. מקורות  1,254-ו

ישראלים העריכו שלסוריה היו 

  .כאלף הרוגים

ביוני  10 –המלחמה הסתיימה ב 

 בניצחון לישראל.

 

 

 

 

נוצר על  - Matankicמאת מפה:         

  ,CC BY-SA 4.0ידי מעלה היצירה, 

 

 

 

 

 הגורמים למלחמת ששת הימים

 

 חות בגבול הסוריהתגברות המתי .1

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Six-Day_War_Map_he.svg
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 ישראל. הידיעות על ריכוז כוחות גדולים כביכול של צה"ל בגבול-גברה המתיחות בגבול סוריה 1967בשנת 

 סוריה, באו ממוסקבה. ידיעות אלו ממוסקבה באו גם לעודד התלקחות צבאית באזור. למרות שלא היה

 ץוסים סוריים מעל הכינרת בקיבוריכוז כזה, חשו הסורים איום מצד ישראל על רקע הפלתם של שישה מט

 .1967באפריל  7 -ב" "האון

 ישראל-סוריה -הקרב על המים  .2

 ) העברת מים מן הכינרת1964בין סוריה לישראל שררה מתיחות על רקע הקמת "המוביל הארצי" מאז 

 שלכניותיה. על פי החלטה ו. סוריה עמדה בראש מאבקן של מדינות ערב למנוע מישראל מימוש ת(לנגב

 ועדת הפסגה הערבית הראשונה, סוריה התחילה בפעולות שנועדו להטות את זרימת מקורות הירדן,

 הבניאס והחצבני, כך שלא יזרמו לירדן.

 את האתר 1966ישראל החליטה לפגוע בעבודות ההטיה הללו. מטוסי חיל האוויר הישראלי תקפו בקיץ 

 תיה, אולם הפוטנציאל להתלקחות נשאר.שבו התבצעו פעולות ההטיה. סוריה הפסיקה את פעולו

 תפיסת השלטון בסוריה על ידי הפלג הצעיר והקיצוני במפלגת הבעת' .3

 .פלג זה חרחר 1966השתלטות הפלג הצעיר והקיצוני במפלגת הבעת' שהייתה בשלטון בסוריה בפברואר 

 מלחמה. המשטר החדש זכה לגיבוי של ברית המועצות.

 אלפעולות מחבלים נגד ישר .4

 ועידת הפסגה הערבית החליטה על הקמת ארגון השחרור הפלשתינאי (אש"ף) שהזרוע הצבאית שלו

 פתח" נתמכו על ידי ממשלת סוריה וביצעו מאות פעולות טרור וחבלה -פתח". המחבלים ב"אל -הייתה "אל

 נגד ישראל עד פרוץ המלחמה.

 חולשתה של ישראל בעיני הערבים בעת חילופי השלטון .5

 פי השלטון בישראל עם פרישתו של דוד בן גוריון, החלפתו על ידי לוי אשכול, שנתפס כאדם הססן,חילו

 הובילו את מנהיגי מדינות ערב 60 -והמיתון הכלכלי הקשה שפקד את מדינת ישראל באמצע שנות ה

 להערכה כי מדינת ישראל נחלשה וכי זו השעה המתאימה לתקוף אותה.

 המלחמה הקרה .6

 של ברית המועצות לימין מדינות ערב והתייצבותה של ארצות הברית לימין ישראל החריפו את התייצבותה

 המתח בין ישראל למדינות ערב, שהוביל בסופו למלחמה.

 תוקפנות מצרית וחסימת מיצרי טיראן .7

 מאז התבוסה במלחמת סיני ביקשה מצרים ל"סגור חשבון" עם ישראל. נאצר התחיל להתכונן לעימות צבאי

 עם ישראל, שיחזיר לו את כבודו כמנהיג העולם הערבי ויחלץ אותו מההסתבכות הצבאית בתימן. בנוסף,

 הכריז נאצר על חסימת מפרץ אילת לאוניות ישראליות ולכל האניות המובילות "חומרים 1967במאי  22-ב

 את המלחמה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי. במהלך זה הפך נאצר זו אסטרטגיים לישראל". הייתה

 כמעט לבלתי נמנעת.
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 התוצאות וההשפעות של מלחמת ששת הימים

 
 ,עם שחר תקף חיל האוויר הישראלי את חיל האוויר המצרי 1967ביוני  5 -מלחמת ששת הימים פרצה ב

 נכנס צה"ל לחצי האי  והשמידו תוך שעות מספר. לאחר מכן תקף את חילות האוויר של סוריה וירדן. במקביל

 רושלים, בקעת הירדן, י ביוני כבש צה"ל את מזרח 7 -וכעבור שלושה ימים השתלט על כל שטחו. עד הסיני, 

 ביוני התחיל הקרב על 9 -ב שהיו קודם לכן חלק מירדן., גדה המערבית, ההר חברון וכל אזור יהודה ושומרון

עם תום המלחמה  המלחמה. ביוני נסתיימה 11 -ביוני כבר הייתה הרמה בידי ישראל. ב 11 -רמת הגולן, וב

. השטחים כללו את מדבר סיני ורצועת 1967משטחה לפני יוני  השלטה ישראל בשטחים עצומים, פי שלוש

עזה יהודה ושומרון ורמת הגולן. שטחים אלה הקנו לישראל עומק אסטרטגי חשוב ואפשרו שליטה על בארות 

ירות ערב וליעדים חיוניים אחרים. בידי ישראל כושר הספיגה של ישראל גדל. האיום התקרב לב הנפט בסיני.

ישראל לא סיפחה את   שטחים, שאפשרו לה להציע לערבים את החזרתם תמורת שלום. -נותר קלף מיקוח

השטחים שכבשה עקב לחצים מדיניים קשים וחשש מגידול האוכלוסייה הערבית במדינה. רק ירושלים 

 היהודית אוחדה עם ירושלים הערבית.

 

 המלחמה על ישראלהשפעת 

המלחמה עוררה לא רק תחושת שמחה אלא תחושת גאווה בעם שלעתים אף גבלה  - אופוריה .1

ביהירות. העם כולו הריע לשר הביטחון משה דיין והרמטכ"ל יצחק רבין. העם האמין כי הערבים 

ינו למדו לקח סופי וכי תן עידן המלחמות בניצחון ישראלי חד משמעי. ראשי הממשלה בישראל האמ
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כי הערבים יסכימו לעשות עתה שלום עם ישראל בכל מחיר. מזכ"ל האו"ם מינה את הדיפלומט 

השוודי גונאר יארינג לתווך בין הצדדים, כדי שיגיעו להסדר מוסכם בדרכי שלום. במשך למעלה 

 משנה לא הניבו מאמצי התיווך של יארינג הישגים משמעותיים.

היו גבולות הקו הירוק מקובלים על רוב העם.  1967ני עד יו - הויכוח בעם על עתיד השטחים .2

מלחמת ששת הימים הולידה מציאות חדשה. החלו ויכוחים קשים בין מחנות בעם על עתיד 

ינם חלק בלתי נפרד מארץ טענה כי השטחים ה התנועה למען ארץ ישראל השלמה שטחים.ה

כי אין להחזיק בשטחים כבושים ולשלוט  ,מחנה שלום וביטחוןישראל, נחלת אבות. לעומתם טען 

 באוכלוסיה המתגוררת בהן, כיוון שזה לא מוסרי על פי עקרונות הציונות.

יהדות התפוצות עקבה בדאגה עצומה אחר ההתרחשויות  - יהדות התפוצות מריעה לישראל .3

אחר הניצחון התחלפה הדאגה בגאווה. יהודים רבים הזדהו עם מדינת ישראל והכריזו על בישראל. ל

כך בגלוי. חל גידול ניכר בהיקף התיירות של יהודים לישראל, בעיקר מארצות המערב ומאמריקה 

 הדרומית. באותה תקופה גם הייתה גל של עלייה יהודית מברית המועצות.

מלחמת ששת הימים הביאה לידי מפנה בתולדות  - ההתיישבות בשטחים ותוכנית אלון .4

מרום גולן  - בגולן  שובים ישראלים.יהוקמו עשרות י  ההתיישבות היהודית בארץ ישראל,

הוקמה קריית כן ו ,גוש עציון הוקם מחדש ביהודה ושומרוןימית, –הוקמה העיר  בסיני  וקצרין;

 ארבע.

 בנוגעהביאו לגיבוש מספר תוכניות  ,חון של ישראלובעיות הביט בהתיישבות, הוויכוח הציבורי הגידול

לשטחים. התוכנית המפורסמת מכולן הייתה תוכנית אלון, שחוברה מיד לאחר המלחמה. תוכניתו לא 

  שלהן.אומצה רשמית מעולם על ידי ממשלות ישראל, אך הייתה בסיס לדיונים ולתוכניות 

פלסטינית בתוכה.  האוכלוסייעם מינימום  גבולות ביטחון לישראליש להשאיר  - התוכנית על פי 

וכי  ,והקו החוצה את ים המלח ,עיקרי התוכנית היו שהגבול המזרחי של ישראל יהיה נהר הירדן

בשליטת  ואילו רוב חצי האי סיני יוחזר למצרים, לפלסטינים תוענק עצמאות בגדה המערבית.

 ,ייח'. כמו כן עמק הירדן, ירושליםתישאר הגדה המערבית של ים סוף מאילת עד שארם א ש ,ישראל

 גוש עציון וקריית ארבע יישארו בשליטה ישראלית. רוב רמת הגולן תישאר בידי ישראל.

כל עוד אין התקדמות לקראת משא  להכריעההצעה הועלתה לדיון בממשלה, וזו החליטה שלא 

 ומתן.

  

http://textologia.net/?p=8713
http://textologia.net/?p=8713
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 תוצאות המלחמה והשפעותיה

 
 

 בתחום הצבאי .1

 הסכנה של האיום הישיר על – דינת ישראל ושינוי האסטרטגיה הצבאית של צה"לא. הסרת האיום על מ

 חצי האי סיני ורמת הגולן קווי האש היו רחוקים, ו"שימדינת ישראל הוסרה. בעקבות כיבוש "השטחים" 

 הקו הסגול. מצב זה אפשר לצה"ל לעבור מתפיסה צבאית של מלחמת מנע לתפיסה צבאית-ממרכז הארץ

 ם, הרחק מישובים ישראליים.של מערך בול

 אחרי המלחמה התחילה ישראל לשפר את אמצעי הלחימה של צה"ל. חיל האוויר – ב. התעצמות צה"ל

 גדל פי שניים ורכש מטוסים מארצות הברית. חיל השריון הכפיל את מספר הטנקים שלו. הייצור הביטחוני

 חון גדל באופן ניכר.גדל פי חמישה בשנתיים הראשונות שלאחר המלחמה ותקציב הביט

 

 בתחום החברתי .2

 כאמור, התחילו להתגבש בישראל מחנות חברתיים כמו גוש - א. הוויכוח הציבורי על עתיד השטחים

 אמונים שטענו שהשטחים הם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ושצריך ליישבם לעומתם תנועת "שלום

 שים ולשלוט באוכלוסייתם.עכשיו" טענה כי מטעמים מוסריים אין להחזיק בשטחים כבו

 במקום אווירת הייאוש שהייתה לפני המלחמה, כעת הייתה אוירה של אופטימיות, -ב. שינוי מצב הרוח 

 נטו להאמין שהערבים למדו את הלקח ועכשיו יהיו מוכנים לעשות שלום בכל מחיר. רבים
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 בתחום הכלכלי .3

גדל , ון לשגשוג כלכלי. הודות ליהודי העולםבתקופה שלאחר המלחמה עבר המשק הישראלי ממצב של מית

 יבוא ההון למדינת ישראל והגידול בהשקעות הביא להרחבת התעשייה הכבדה והקלה, להרחבת היקף

 התעסוקה, לגידול בייצוא ולירידה בהיקף האבטלה. הירידה באבטלה הביאה להגדלת כוח הקנייה שבידי

 ולמותרות. ערך החקלאות ירד ואילו ערכם של ענפי הציבור שבאה לידי ביטוי בדרישה למוצרי איכות

 התחבורה התקשורת והתעשייה עתירת הידע עלה. ארצות הברית התחילה לשלוח סיוע כלכלי ובטחוני

יחסים כלכליים התחילו להתפתח גם בין מדינת ישראל  היחס בין ישראל ל"שטחים הכבושים": לישראל.

 "השטחים". המשק הישראלי קלט מוצרי חקלאות וכוח אדם -סינייהודה ושומרון, רצועת עזה וצפון  לשטחי

 מ"השטחים". ישראל שיווקה מוצרי תעשייה לשווקים הערביים ב"שטחים", ורמת החיים שם עלתה.

 

 . בתחום יחסי ישראל והערבים4

 הפלשתינים הקצינו את עמדותיהם לאחר המלחמה. מדינות ערב תמכו –א. החרפת הבעיה הפלשתינית 

 דו את המאבק הפלשתיני ובעקבות זאת התרבו פעולות החבלה והטרור נגד ישראל וישראלים.ועוד

 לאחר התבוסה של הצבא המצרי במלחמת ששת הימים התחילה מצרים באוקטובר –ב. מלחמת ההתשה 

 בהפגזות כבדות על כוחות צה"ל אשר היו ממוקמים בגדה המערבית של תעלת סואץ. ההפגזות 1968

 'מלחמת ההתשה'. -והתגברו זכו בכינויהאלו שהלכו 

 

 לאומי-. בתחום הבין5

 התבוסה של מדינות ערב אשר היו מצוידות בנשק - א. התגברות המעורבות של ברית המועצות באזור

 הסובייטי, פגעה קשה ביוקרה של ברית המועצות ובאמינותה. אחרי המלחמה התחילה ברית המועצות 

 ות יועצים סובייטים. אניות הצי הסובייטי הגיעו באופן קבוע ליםלשקם מחדש את צבאות ערב באמצע

 התיכון ולים סוף. התלות הצבאית והמדינית של מדינות ערב בברית המועצות גברה.

 .ההחלטה הייתה 242קיבלה מועצת הביטחון את החלטה מספר  1967בנובמבר - 242א. החלטה מספר 

 צורך בשלום צודק שבו תוכל כל מדינה באזור לחיותמקובלת על כל הצדדים. ההחלטה הדגישה את ה

 בביטחון ובחופש. קריאה לישראל לסגת מהשטחים שנכבשו וקריאה לסיום מצב הלחימה וכיבוד ריבונות

 המדינות הטריטוריאליות ולחופש שיט בנתיבי השיט הבינלאומיים.

 

 חיזוק הקשר בין ישראל ליהודי התפוצות .6

 ל מדינת ישראל בעיני יהודי התפוצות והם התחילו לראות במדינתלאחר הניצחון עלה מעמדה ש

 ישראל ציר מרכזי בחיי העם היהודי. היהודים בכל העולם הזדהו עם מדינת ישראל ויהודים בעלי

 ממון שוכנעו כי בטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל נחוצים להמשך קיומו של כלל העם היהודי

 מיהודי התפוצות כי בארץ ישראל יוכרע עתיד העם היהודי.בעולם. מכאן היה ברור לחלק גדול 
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 יהודי העולם תמכו בישראל מבחינה כלכלית ואלפי מתנדבים ועולים הגיעו לארץ ובכך חיזקו את

 הקשר בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות בכל העולם. גם התיירות היהודית לארץ גדלה.

 

 

 

 מקור: אברהם ורד, ויקיפדיה ריאל שרון בצד המערבי של התעלה, מקבל את שר הביטחון משה דיין.מלחמת יום הכיפורים, א

 

תקפו את ישראל צבאות מצרים וסוריה. ראשיתה של , 1973ד, שחל באוקטובר “ביום הכיפורים תשל

לחמה ל לא היה ערוך למ“מלחמה זו, שזכתה לכינוי מלחמת יום הכיפורים, הפתיעה את אזרחי ישראל. צה

ובתוך כך ניצב בתחילה בעמדת נחיתות קשה. בתוך כשלושה שבועות הצליחה ישראל לבלום את המתקפה 

 .ולהכריע את צבאות ערב שתקפו אותה

 הגורמים לפרוץ המלחמה:

 גרם בקרב הערבים לתחושת השפלה ולשאיפת נקם.  הניצחון הישראלי במלחמת ששת הימים

נטניות שִארגנו סטודנטים ערביים נתנו ביטוי לתחושות מאמרים בעיתונות הערבית והפגנות ספו

אלה. המנהיגות הערבית הייתה מעוניינת להיענות לרחשי הלב של הציבור והחליטה לספק אותה 

 .באמצעות מלחמה אשר תזעזע את ישראל, גם במחיר של תבוסה צבאית
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 הנערץ של מצרים, מת נאצר, נשיאה  1970-ב - הקיפאון המדיני ששרר בין ישראל לבין מצרים

ואת מקומו תפס אנואר סאדאת. לאחר מלחמת ששת הימים נטתה ישראל לראות בשטחים שנכבשו 

במלחמת ששת הימים מעין קלף מיקוח שאותו תוכל למסור בתמורה להסכם שלום. בתפיסה זו, 

שהייתה עמדתה הרשמית של ישראל, החזיקו ראש הממשלה לוי אשכול ושרים בכירים, ובהם יגאל 

התקיימו מגעים בין ישראל לבין מצרים, ובהם דנו המדינות  70-אלון וישראל גלילי. בראשית שנות ה

בסוגיית השטחים שכבשה ישראל במלחמת ששת הימים, אולם הדיונים נקלעו לקיפאון. מדינות ערב 

מתפשרת ( סאדאת, אשר לא ביסס עדיין את מעמדו הפנימי -הציגו כלפי ישראל עמדה בלתי

, דרש כי ישראל תפנה את סיני, אך סירב לחתום עמה על הסכם שלום. יתר על כן, הוא במצרים

הצעותיו הועברו )סירב להכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל ואף סירב לקיים עמה משא ומתן ישיר 

. ישראל, אשר חתרה להסכם שלום מלא בתמורה לפינוי שטחים, דחתה עמדה זו (ב“באמצעות ארה

משא ומתן ישיר סאדאת האמין כי מלחמה תאפשר לו לפרוץ את הקיפאון המדיני בתוקף ודרשה 

  :נשענה על כמה הנחות יסוד עיקריותמ עם ישראל. הנחה זו “ולקדם את המו

 ותאפשר לו לקדם את דיוני השלום: מלחמה תחזק את מעמדו הפנימי של סאדאת במצרים .1

לזכות ביוקרה אישית ויעניק לו מעמד  סאדאת סבר כי מסע מלחמה מוצלח נגד ישראל יסייע לו

של גיבור ערבי. כך יוכל לקדם את הדיונים עם ישראל, אף על פי שצפוי היה כי צעד כזה יעורר 

 כלפיו התנגדות חריפה בעולם הערבי

סאדאת  מלחמה תוכיח לישראל כי השליטה בשטחים היא נטל ביטחוני ולא נכס אסטרטגי: .2

תוביל אותה אל ההכרה כי ביטחונה לא יובטח על ידי המשך סבר כי מלחמה תזעזע את ישראל ו

 .השליטה בשטחים, אלא על ידי הסכם שלום

 מצרים וסוריה רכשו  מצרים וסוריה רכשו נשק חדיש שהעניק להן תחושת אמון ביכולתן הצבאית

ליירט ט (טילים נגד טנקים). טילים אלה יכולים היו “מ (טילים נגד מטוסים) וטילי נ“מ טילי נ“מברה

את מטוסי חיל האוויר הישראלי וכן לפגוע בחיל השריון הישראלי. נשק חדיש זה היה מבוסס על 

היתרון  .טכנולוגיה חדשנית, אשר פגעה ביתרונה האווירי של ישראל ובעוצמת כוחה היבשתי

ל הטכנולוגי העניק למצרים ולסוריה אמון ביכולתן הצבאית. הן חשו כי יש ביכולתן להכות את ישרא

סאדאת ערך רפורמה מקיפה בצבא  .מכה צבאית כואבת, אשר תשקם את גאוותן הלאומית הפגועה

המצרי והכין אותו למלחמה המתקרבת. הוא העריך כי הצבא המצרי יצליח למלא את המשימה 

לכבוש רצועת חוף צרה ממזרח לתעלת סואץ. באמצעות צעד זה הוא שאף  -המוגבלת שהניח בפניו 

ל ויספק לערבים תחושת ניצחון. הוא עקב אחר “אי, אשר יפגע ביוקרתו של צהלהציג הישג צב

הנעשה בישראל והעריך כי ישראל, אשר לא צפתה את אופייה המוגבל של המלחמה המתקרבת, 

 .אינה ערוכה לקראתה
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 הנסיבות בהן פרצה המלחמה )אירועי סוף השבוע בו פרצה המלחמה(

אם כי מטבע הדברים הן )כוונתן העקרונית לתקוף את ישראל מצרים וסוריה הצהירו שוב ושוב על  .1

 . (שאפו לשמור על חשאיות מועד ההתקפה

בידי מקבלי ההחלטות בישראל הצטבר מידע מודיעיני רב, שזרם מכיוונים רבים ומגורמים מגוונים,  .2

צעד אשר הצביע על ההתקפה המתקרבת. במאי גויסו כוחות מילואים כהיערכות למלחמה וכן קוים מ

התעצם זרם המידע המודיעיני אשר הצביע על המלחמה  ,ככל שקרבה המלחמה  .צבאי להפגנת כוח

 המתקרבת. 

מאיר והתריע על הכוונות של מצרים גולדה חוסיין מלך ירדן נפגש פעמים מספר עם ראש הממשלה  .3

 בספטמבר.  25 -האחרונה התקיימה בתל אביב ב הסוריה. הפגישושל 

העביר מקור מודיעיני בכיר במצרים התראה כי צפויה מלחמה  ,באוקטובר 5-וה 4-בלילה שבין ה .4

שעות .התראות כאלה הועברו על ידי מקור זה כבר בעבר, אך במקרים הקודמים מצרים  40בתוך 

לפיכך בישראל לא התייחסו למידע זה ברצינות הראויה. עוד . לא פתחה בסופו של דבר במלחמה

פינוי בהול של משפחות היועצים הסובייטים ששהו בסוריה. המידע באותו הלילה התקבל מידע על 

 המצטבר עורר בישראל דאגה רבה. 

באוקטובר נסע ראש המוסד צבי זמיר ללונדון כדי להיפגש עם המקור  6-וה 5-בלילה שבין ה .5

 המודיעיני הבכיר שפעל במצרים. בפגישה מסר לו המקור כי המלחמה עתידה לפרוץ למחרת בשעה 

 (.14:00-)המלחמה פרצה לבסוף ב18:00

 

 מוכן. -ל כשהוא מופתע ובלתי“נתפס צה ,עם זאת בראשית המלחמה

 ים:חוסר המוכנות נבע משני גורמים עיקרי

 :בממשלה התקיים ויכוח בין אלה אשר דרשו לצאת למתקפה מקדימה לבין אלה אשר  גורם מדיני

הכריז על גיוס מילואים כללי. ימים ל דוד אלעזר דרש ל“סברו כי יש להימנע מצעד זה. הרמטכ

ספורים לפני פרוץ המלחמה דחו שר הביטחון משה דיין וראש הממשלה גולדה מאיר דרישה זו. 

בסופו של דבר הם נענו לדרישה, אולם צעד זה נעשה בשלב מאוחר מדי והיה מצומצם מדי. יום אחד 

לקי, אך לא אישרו לצבא להנחית ל לבצע גיוס מילואים ח“בלבד לפני פרוץ הקרבות הם אישרו לצה

מ שהוצבו בסמוך לתעלת סואץ ובסמוך לרמת הגולן. אישור לגיוס מלוא “מכה מקדימה על טילי הנ

גיוס הכוחות החלקי לא היה מספיק לבלימת  .כוחות המילואים ניתן רק ביום המלחמה עצמו

חר שעם פרוץ המתקפה המתקרבת, אם כי כעבור זמן קצר הוא התגלה כמשמעותי ביותר, מא

 .הקרבות הוא סייע בבלימה הראשונית של הכוחות הסוריים

 :בשנים שקדמו למלחמה התקיימו ליקויים משמעותיים בהיערכותו של צה"ל, אשר  גורמים צבאיים

  :פגעו במוכנותו למלחמה. דבר זה בא לידי ביטוי בשני מובנים עיקריים
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הצבא לא התאים את תורת הלחימה  אי התאמה של תורת הלחימה לחידושים הטכנולוגיים: .1

 .היבשתית שלו לשינוי שיצרו טילי הנ"ט בזירת הקרב

מחסני החירום לא הוכנו כראוי למלחמה המתקרבת, ועם פרוץ  ליקויים במחסני החירום:  .2

  .המלחמה התגלו בהם ליקויים בתחזוקת כלי נשק ומחסור בציוד לחימה

הופתעה ישראל אף על פי שאפשר היה לצפות את  מצב דברים זה מעורר שאלות רבות ובהן: מדוע

מדוע לא הנחיתה ישראל מכה מקדימה? מדוע לא הכריזה ישראל על גיוס מילואים  ?התפרצות המלחמה

 ?כללי

 

 מדוע הופתעה ישראל עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים, 

 ?למרות המידע המודיעיני הרב שהיה בידה

 

 ט"ל, משהב"כיו צהרא :, צילוםלפני פרוץ המלחמהיום , שהיתה בידי ישראל "בהזה"ידיעת 

 

היה ההשקפה שהשתרשה בקרב רבים ממקבלי ההחלטות אחד הגורמים המרכזיים להפתעה הישראלית 

השקפה ) הקונספציההבכירים במערכת הצבאית, ובעיקר במערכת הפוליטית, אשר זכתה לימים לכינוי 

התקיימה סבירות נמוכה בלבד למלחמה בין  1975. על פי השקפה זו עד (כללית, תפיסת עולם יסודית

 :שגויה זו הייתה מבוססת על כמה הנחות יסוד עיקריות )תפיסה( קונספציה .ישראל לבין מדינות ערב

שאיפתן של מדינות ערב היא אחת  מדינות ערב ֵיצאו למלחמה רק אם יאמינו שיוכלו להכריע את ישראל: 

להשמיד את ישראל. כדי להשיג מטרה זו עליהן לחדור לעומק שטחה של ישראל, להכריעה ולהביאה לידי  -

ל ולמגבלות יכולותיהן הצבאיות ולכן אין זה סביר שהן “מודעות לעוצמתו של צה מדינות ערב  .כניעה מוחלטת

  .יבצעו צעד כזה

https://news.walla.co.il/item/3388386
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בצד הישראלי של )ישראל קבעה בצדה המזרחי של תעלת סואץ  לב יוכל לבלום מתקפה מצרית:-קו בר

אלה לבלום ישראל האמינה שהיה ביכולתם של מוצבים  .לב-קו של ביצורים, אשר זכה לכינוי קו בר (התעלה

שעות להגיע  48-ל נדרשו כ“לצה)מתקפה מצרית באופן שיאפשר לה לגייס את כוחותיה ולהפנותם לאזור 

זו התעלמה משיפור  תפיסה ., ולא נערכה כראוי לפלישה מצרית בקנה מידה רחב(למצב של מוכנות מלאה

רים וסוריה לצאת למלחמה היכולות הצבאיות של מצרים ושל סוריה, לא העריכה כראוי את שאיפתן של מצ

 שמטרותיה מוגבלות ולא העריכה כראוי את נכונותן לספוג תבוסות צבאיות. 

 .זו הייתה מקובלת גם על המודיעין האמריקאי תפיסהיש לציין כי 

 ידייתוצאות המלחמה בטווח המ

  צה"ל הצליח, למרות ההפתעה ותנאי הפתיחה הקשים של המלחמה, לשנות את מהלכה, לעבור

התקפה וליצור מהפך במגמת המלחמה: לקראת סוף המלחמה הסתמן ניצחון ישראלי ברור בכל ל

 ק"מ מקהיר. 101-וק"מ מדמשק  40החזיתות, כאשר צה"ל נערך במרחק 

  : שבויים, עשרות  300-כ ,פצועים 7,251הרוגים,  2569מחיר המלחמה בישראל היה כבד ביותר

תורם ואלה נמשכות עד היום(, אבדות כבדות במטוסים נעדרים )בהמשך נעשו פעולות נרחבות לאי

 למעלה הרוגים ו 19,900היו כ  )מצרים, סוריה, עיראק, מרוקו, ירדן( סך מדינות ערבבקרב  וטנקים.

 פצועים. 35,000-מ
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 השפעות המלחמה על מדינת ישראל )חברתית, כלכלית, ביטחונית ופוליטית(

 טחונייב-בתחום החברתי

האזרחים ראו בממשלה אחראית למחדל של  המלחמה יצרה גל מחאה גדול נגד הממשלה, – משבר וקיטוב

לאחר האופוריה של מלחמת ששת הימים והתחושה שישראל היא בלתי  .המלחמה , אווירת ייאוש ודיכאון

ועדת  ,שבר בחברה הישראלית. הוקמה ועדת חקירה ממלכתיתממלחמת יום כיפור ל גרמה ,מנוצחת

העיקריים הם אנשי הדרג  ועדה הגיעה למסקנה כי האשמיםוקרה את מחדלי המלחמה. ה, אשר חאגרנט

נאלץ להתפטר, קצינים בכירים רבים  ,אלעזר דוד  הרמטכ"ל .וניקתה את הממשלה מאשמה ,הצבאי

אחר שירות מילואים ארוך של ששה חלקם ל) לי המחאה של חיילים משוחררים, ביניהם קציניםג קמו . הודחו

שהייתה אחראית למותם המיותר של מאות  ,והם שקראו להתפטרות הממשלה, ברציפות(חודשים 

 מעוז, שהיה מפקד מוטי אשכנזיסרן  אחד הפעילים הבולטים בתנועות המחאה היה .החיילים במלחמה זו

בעקבות מחאה המונית זו, התפטרה . התעלה, המעוז היחיד שלא נפל בידי המצרים בצפון "בודפשט"

. משה דייןוכן התפטר שר הביטחון  ,פרשה מראשות הממשלה ומהחיים הפוליטיים לדה מאירגוהממשלה, 

שקראו להגברת " אנשי הימין ו"גוש אמונים בין ,בענייני חוץ ובטחון הקיטוב בחברה הישראלית החריף

לבין אנשי  - ")שטחי א"י השלמה)"  ששת הימים  בשטחים שנכבשו במלחמת והקמת התנחלויות האחיזה

 .תמורת הסכם שלום ,להחזרת השטחים הכבושים שקראו ,ו"שלום עכשיו" שמאלה

      

 ויקיפדיה השופט אגרנט, מקור:             מקור: הספרייה הלאומית              

 

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/israel-collection/Yom_Kippur/Pages/Protest.aspx
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/israel-collection/Yom_Kippur/Pages/Protest.aspx
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 מדיני -בתחום הפוליטי

 המהפך" והסכם השלום עם מצרים"  שינויים במפה הפוליטית

להתפטרות הממשלה   משה דיין ולאחריה  הפעילות של תנועות המחאה הביאה להתפטרות שר הביטחון 

תה ייעל - 1977 שנתב הביקורת על הממשלה סללה את הדרך למהפך הפוליטי .ובראשה גולדה מאיר

מפלגת העבודה שהרכיבה את ממשלות ישראל מאז הקמת  .ובראשה מנחם בגין מפלגת הליכודשל טון לשל

העידו כי ההצבעה  1977איבדה את השלטון בפעם הראשונה לליכוד. תוצאות הבחירות של  ,המדינה

שהיו אחראיות למחדל של יום כיפור  ,בבחירות אלה הייתה הצבעת מחאה נגד הממשלה ומפלגת העבודה

הבינה ישראל שמצב של קיפאון מדיני הוא מצב מסוכן. מעמדה של ישראל  ,בעקבות המלחמה. 9731

מבחינה פגעו מחרם נפט של הערבים עליהן, החלו ללחוץ על ישראל להחזיר שטחים. שבעולם ירד. מדינות 

אל לבין מיד לאחר תום המלחמה החלו מגעים בין ישר. שסייעה לה ,בארה"ב ישראל תלות פיתחה ,מדינית

ובסופו של דבר  ,מצרים. לאחר עליית הליכוד לשלטון הגיע נשיא מצריים סאדאת לביקור היסטורי בישראל

החזירה  ,. לפי תנאי הסכם השלוםמצרים - נחתם הסכם השלום הראשון בין ישראל למדינה ערבית באזור

 .ינים כעםסטהפל בפעם הראשונה הכירה בזכויות של, וישראל את כל שטח חצי האי סיני למצרים

 

 בתחום הכלכלי

מאוד מהמלחמה, ועשר השנים שאחרי המלחמה נקראות "העשור האבוד". לכלכלת  נפגעה כלכלת ישראל

מיליארד  10-מטוסים, טנקים ועוד )הנזק מוערך בכ -באובדן ציוד צבאי ישראל נגרם נזק עצום במלחמה,

י שנה, מכיוון שחיילים רבים היו דולר(. כמו כן, המשק הישראלי היה משותק למשך יותר מחצ

   לתקופה זו למילואים. המשק איבד תוצר לאומי של כמעט שנה שלמה בעקבות המלחמה. מגויסים

האינפלציה, בעיקר בשל הצורך להגדיל את תקציב הביטחון. המטבע של  בשנים אחרי המלחמה עלתה מאוד

משבר הדלק  בנוסף לנזקי המלחמה, המדינה הוחלף פעמיים: מהלירה לשקל, ומהשקל לשקל החדש.

פרץ סמוך למלחמה ולכאורה בגללה. מדינות הנפט הערביות הודיעו על האטת קצב ההפקה כעונש  העולמי

 על תמיכת ארה"ב בישראל. עליית מחירי הנפט פגעו בכלכלה העולמית והישראלית.

 

 השפעת מלחמת יום הכיפורים על מדינות ערב

)"מלחמת אוקטובר" בפי המצרים( החזירה לעם המצרי את גאוותו  מלחמת יום הכיפורים – מצרים

וחגגה מאז בכל שנה במצעד צבאי. הנשיא  מצרים ראתה ב"מלחמת אוקטובר" ניצחון צבאי הלאומית.

סאדאת זכה למעמד של מנהיג חזק ומצליח, שהצליח לשבור את מיתוס העליונות הצבאית של ישראל. 

 -פרדה" )הסכמי סוף המלחמה( בין הצדדים. בהסכם הראשון שנחתם במצרים הגיע להישגים ב"הסכמי הה

, שליטה הרחקת צה"ל מתעלת סואץ קילומטר בסיני. כמו כן נקבעה 30התחייבה ישראל לסגת  1974

מלאה למצרים על התעלה ופתיחתה למעבר כלי שיט. הסכמים אלה, והגאווה המצרית על תוצאות 

ת לפתיחת שיחות שלום עם ישראל, במטרה להחזיר את כל סיני המלחמה, הכשירו את דעת הקהל המצרי
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לשליטה מצרית, לאחר שהתבהר כי הסיכוי להחזירו במלחמה אינו גבוה. הדבר הוביל לביקורו ההיסטורי של 

 .1979-ולחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים ב 1977-רושלים בבי סאדאת

 

 לע"מ, חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים, מקור: 

 מימין ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, משמאל נשיא מצרים אנואר סאדאת, במרכז נשיא ארהב ג'ימי קרטר

הסורים ראו כהישג את העובדה שהצליחו להבקיע את קו המוצבים הישראלי ברמת הגולן ולהגיע  - סוריה 

 ל הפרדת כוחות. נחתם הסכם עם סוריה ע 1974למרחק של שבעה קילומטרים מים כנרת. בסוף מאי 

רמת הגולן נשארה בידי ישראל. המכה הצבאית שקיבלה סוריה במלחמה לא שינתה את הקו הנוקשה של 

, נשיא סוריה, כלפי ישראל. בניגוד למצרים, הסכם הפרדת הכוחות לא הביא לצעדים בכיוון של הסכם אסד

אגה כי משטחה לא יצאו מחבלים שלום. סוריה המשיכה לתמוך בארגוני המחבלים שפעלו מלבנון, אך גם ד

  ישראל בגולן נשאר שקט.-לפעולות נגד ישראל. גבול סוריה

מסר  –"הקב"ר המזמר" )כי "זימר"  , שכונהעמוס לוינברג במלחמה נפל בשבי הסורי קצין מודיעין ישראלי,

מידע רב בחקירה(. כתוצאה מכך זכו הסורים למידע רב על צה"ל ובעיקר להבנה מקיפה וכוללת של דרכי 

 הפעולה של חיל המודיעין של צה"ל.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
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 מקור: ויקיפדיה  ,מפת ישראל לאחר מלחמת יום כיפור

 תעלת סואץ )באדום( ישראל שטח במזרח איבדה לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקפה, 

 אך כבשה שטחים במערב תעלת סואץ וברמת הגולן )בירוק(
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 , העליה מתימן, נמל התעופה עדןאוסף זולטן קלוגר לע"מ, מקור: ארכיון המדינה,

 

 היקף העלייה וארצות המוצא

,ועד  1948ת ישראל, החל מהקמתה במלחמת העצמאות בשנת שני העשורים הראשונים לקיומה של מדינ

 ,עמדו בסימן גלי עלייה גדולים ביותר הנחשבים בין הגורמים לעיצוב 1967מלחמת ששת הימים בשנת 

 דמותה של המדינה עד ימינו .

. עלייה זו הביאה לגידול עצום באוכלוסיית המדינה ולשינוי המבנה החברתי/ההרכב העדתי של ישראל

 מול ייה עמדה במרכז חייה של המדינה הצעירה ועוררה בעיות קשות ביותר. מדינת ישראל עמדההעל

 מול הצורך להוביל את המדינה לשגשוג ולהתקדמות . גםהצורך לקלוט את המוני העולים, ו
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בשלוש  .מהם הגיעו מאירופה( 80%-) כתושבים יהודים  650,000-חיו בה כ( 1948עם קום המדינה )

 עולים. כלומר : תוך שלוש 700,000 -עלו אליה כ ,1948-1951אשונות לקיומה של המדינה, השנים הר

 .העלייה הגדולה/העלייה ההמוניתשנים מדינת ישראל הכפילה את אוכלוסייתה היהודית. עלייה זו מכונה 

 

 , העלייה, מקור: עמלנט,  מדינה בצמיחה1956שמואל כץ,  -איור 

 

 פירוט גלי העלייה

 )רומניה, פולין, בולגריה ויוגוסלביה(. עולים מאירופה 300,000כ  -,עלו לישראל,  1952 - 1948בשנים 

 רבים מהם היו ניצולי שואה, ששרדו את הגטאות והמחנות. רבים הגיעו ממחנות העקורים ב גרמניה

לים עו 45,000כ -ובאוסטריה, ומעפילים שהשתחררו ממחנות המעצר בקפריסין .מאסיה עלו לישראל, 

מבצע "עליית עזרא )ב  עולים מעיראק 130,000  -וכ, מבצע "על כנפי נשרים"/"מרבד הקסמים"(ב)  מתימן

עלייתם של יהודי תימן, עיראק, . לוב ומרוקומעולים  200,000-כמצפון אפריקה עלו לישראל,  ונחמיה".(

וכן , דינות שלחמו בישראל (יהודים עלו גם מסוריה, לבנון, מצרים )מלוב ומרוקו נחשבת לעליית הצלה .

 .יהקורטמאיראן ו

 

 )רומניה, אירופה-ממדינות קומוניסטיות במזרחעלו לישראל עשרות אלפי עולים  ,1955-1960בשנים 

 ומתן בין ממשלת ישראל לשלטונות של אותן מדינות כדי-פולין, הונגריה(. יהודים אלה עלו לאחר משא

רקע  ההיתר ניתן לזמן מוגבל ותמורת כסף(. העולים הגיעו על כלל-שיתירו ליהודים לצאת מתחומן )בדרך
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-מאסיה המשיכו לעלות לישראל כ  אירופה.-מאבקים שהתנהלו נגד השלטון הקומוניסטי במדינות מזרח

ממרוקו ותוניסיה בהשפעת מאבקן  עולים, בעיקר 111,000כ -עולים, ומצפון אפריקה עלו  22,000

פגיעות ביהודים, שזוהו עם השלטון נלוו אליו טון הקולוניאלי, אבל לעצמאות. המאבק הופנה נגד השל

שגורשו ממנה בעקבות מלחמת סיני )מבצע  הקולוניאלי, או הזדהו עם מדינת ישראל. כן עלו יהודים ממצרים

 (.1956קדש, 

 

 , מדינהמרומניהעולים מאירופה, כמחציתם  100,000 -עלו לישראל יותר מ, 1961-1967בשנים 

  יסטית, שהתירה ליהודים לצאת משטחה תמורת סחורות וכסף שישראל שילמה תמורתם.קומונ

מרוקו  ,כתוצאה ממדיניותו של מלך100,000-כ  ממרוקועלו לישראל עשרות אלפי עולים.  מצפון אפריקה

שיעדם  פשר את יציאתם של היהודים מהמדינה. יהודי מרוקו היו רשאים לעזוב בתנאישא)חסן השני( 

איננו מדינת ישראל, ובתנאי שהגוף המטפל בהגירה אינו גוף ציוני .מדינת ישראל שילמה כופר  המוצהר

עולים הגיעה לארץ  5500-של כקבוצת  .עולים 22,000כ  -עלו לישראל  מאסיה. תמורת העולים ממרוקו

מדינה זו, תחושת הביטחון של היהודים ב תוצאה מִהלכי רוח אנטישמיים וערעורכ, מארגנטינהבשנים אלה 

 1960-ב )ידי סוכני "המוסד" -על אדולף אייכמן בין השאר בהשפעת לכידתו, בארגנטינה, של הפושע הנאצי

 לארגנטינה וגם למדינת ישראל (. יהודי ארגנטינה בנאמנות כפולה = גםהואשמו 

 

 , העלייה, מקור: עמלנט,  מדינה בצמיחה1956שמואל כץ,  -איור 
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 לסיכום

כמעט  . תוך שני עשורים, אוכלוסיית מדינת ישראל גדלהעלו לישראל כמיליון יהודים ,1948-1960בשנים 

 . זה שיעור גידול שלא היה כמותו בשום ארץ אחרת שקלטה הגירה.הפי שלוש

 אין צורך לשנן את מספר העולים מכל מדינה )זה לידיעה בלבד(. יש צורך לדעת מי הן המדינות – הערה***

 ולדעת את מספר העולים הכולל .מהן היהודים עלו 

 

 

 חמישים והשישיםההגורמים לעלייה לישראל בשנות 

 

 עולים( 490,000-)כהגורמים לעלייה מארצות אירופה 

היו (. 1952 – 1948ת  )מרבית העולים מאירופה בשנים הראשונו – העולם היהודי שלאחר השואה .1

ה שאין להישאר במקומות שהפכו להיות השואה )"שארית הפֵליטה"( שעלו לארץ מתוך אמונ ניצולי

 ה"'הקברות לעם היהודי, ושעדיין נגועים באנטישמיות גם לאחר השואה )לדוגמה "פוגרום קיילצ-בית

 בפולין(. היו אלה ניצולי הגטאות, מחנות הריכוז ומחנות ההשמדה, ויושבי מחנות העקורים לאחר

 לבנות עתיד בטוח לעם היהודי.המלחמה. במדינת ישראל הם ראו בית חדש, קרקע בטוחה 

אירופה,  -,ממזרח 50-העולים שהגיעו, בשנות ה – מציאות פוליטית באירופה שלאחר המלחמה .2

קומוניסטיות במדינות קומוניסטיות כמו: רומניה, הונגריה ופולין -כתוצאה מתסיסות אנטי עלו

וכלוסייה המקומית שאפשרו ,חלקית, יציאת יהודים משטחן. בנוסף, תרמו גם יחס עוין של הא

 לעלייתם של יהודים למדינת ישראל. ומצוקה כלכלית,

 

 עולים( 510,000-)כ –הגורמים לעלייה מארצות האסלאם/מדינות אסיה ואפריקה 

חלק מיהודי ארצות האסלאם ראו בהקמת מדינת ישראל נס וראשית  – הקמת מדינת ישראל .1

 .)סימן לבוא המשיח( הגאולה

 לאחר הקמת מדינת ישראל והזדהותם של היהודים בארצות – ראלייש-השפעת הסכסוך הערבי .2

הודים, שהעמידו את חייהם של יהודי ארצות יהאסלאם עם המדינה, החלו מעשי איבה ופגיעות ב

 .ישראל(-ארצות ערב התנגדו, כמובן, להקמת מדינת ישראל ותמכו בפלסטינים בארץ)בסכנה  ערב

קולוניאליות( ותהליך קבלת )העצמות האירופיות עזיבתן של המ – קולוניזציה-תהליך הדה .3

גרמו  –במדינות אסלאמיות , כמו: סוריה, לבנון , עיראק, מרוקו, תוניסיה ואלג'יריה  העצמאות

היהודים את המדינות האלה ולעליית רבים מהם לישראל. היהודים, בארצות אלה, זוהו  לעזיבתם של
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הרי אימצו אורח חיים אירופי, ואף לעיתים קיבלו הקולוניאליות השנואות )היהודים  עם המדינות

אסלאמיות )אחדות -בנוסף לכך, במדינות אלה גברו מגמות פאן המדינה הקולוניאלית (. אזרחות של

 שהביאו את היהודים לרצות לעזוב מדינות אלה., ערבית( ערביֹות )אחדות-אסלאמית( ופאן

 ודית, ברוב ארצות האסלאם, עברה תהליכיהחברה היה – תהליכי מודרניזציה שעברו על היהודים .4

. ציונית-מודרניזציה )בחינוך, בתעסוקה ועוד( יהודים אימצו אורח חיים אירופי, רכשו השכלה עברית

המשכילים היהודים רצו להגר . )יחד עם זאת, היו כאלה שהמשיכו לחיות אורח חיים מסורתי(

בהן. רוב יהודי אלג'יריה וחלק  ערביותנוכח התחזקות המגמות האסלאמיות וה, ממדינות האסלאם

אלה שהיו בעלי זיקה )קשר(  היגרו לצרפת או למדינות אחרות דוברות צרפתית, אך –מיהודי מרוקו 

 עלו למדינת ישראל. –ציונית ו/או בעלי אורח חיים יהודי מסורתי 

שראל הפעילות י-פעילות של שליחים ציֹוניים שהגיעו מארץה - שינויים בדפוסי הפעילות הציונית .5

 המעבר לגישה של ציונות, וינט, הקונגרס היהודי האמריקני ועוד('מוסדות יהודיים שונים )כמו: הג של

 כל אלה סייעו לעליית יהודי ארצות האסלאם למדינת ישראל. –מגשימה 

 

 מאפייני העלייה )עליית הצלה, עלייה מבוקרת, עלייה חשאית, ניצולי שואה(

 יות המדינה הייתה כיצד להתמודד עם ֵממדי העלייה הגדולה. על שאלה זו, כמותהשאלה שעמדה בפני רשו

 לבין אישים הקשורים בנושא העלייה במדינה )משה ,גוריון, ראש הממשלה-מול איכות, נסב ויכוח בין דוד בן

 שפירא שר העלייה, ראשי מחלקות קליטה והתיישבות ואנשי הסוכנות היהודית(.

 כלומר: יש לאפשר את עלייתו של כל יהודי שרוצה בכך דגלו בעלייה פתוחה ומשלבת,בן גוריון ותומכיו  -

עלייה המונית תתרום למדינה במאבקה הצבאי, תתרום  –לארץ, ללא שום הבחנה. על פי תפיסתם 

להיות בית לכל יהוֵדי העולם )חוק  –מפעל ההתיישבות ופיתוח הארץ, וזהו ייעודה של המדינה  להגברת

 השבות (.

 ראשי מחלקות הקליטה וההתיישבות דגלו בגישה של עלייה מבוקרת וסלקטיבית.

הם . יכולתה הכלכלית של המדינה מוגבלת, ועלייה המונית תוביל לקריסתה של המדינה –תפיסתם  על פי

 פי קריטריונים של גיל, מקצוע, השכלה, מצב כלכלי-קראו לפקח על קצב העלייה ולברור את העולים על

  ומשפחתי.

 :היה באימוץ שלושה דפוסים של ארגון העלייה במקביל חלוויכוהפתרון 

 עקב הסכנה הממשית לקיומם של היהודים בחלק מהמדינות, נוצר – חיסול גלויות "/"עליית הצלה .1

ההכרח להעלות לארץ קהילות יהודיות שלמות. כך הועלו לארץ במבצעים מתוכננים, במהירות 

, יהודי תימן )במבצע "על כנפי 1948-1952ם, בשנים עם השלטונות המקומיי ובתיאום

הצורך להציל  יהודי לוב."(, יהודי עיראק )במבצע "עליית עזרא ונחמיה"(. נשרים"/"מרבד הקסמים
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כמו: מצב  את היהודים ולהעלות אותם לישראל, על רקע הסכנה שנשקפה להם, גבר על שיקולים

 .םית וקשיים אחרכלכלי קשה במדינת ישראל, מצב החברה הישראלי

הונהגה מדיניות של עלייה מבוקרת,  1952-1956בשנים  – עלייה מבוקרת/עלייה סלקטיבית .2

אפריקה. הסיבות העיקריות למדיניות העלייה המבוקרת היו קשורות לקשיים -מארצות צפון בעיקר

, אפריקה-הרגשה כי היהודים בארצות אלו )ארצות צפוןולשל ישראל בראשית דרכה  הכלכליים

אינם נתונים בסכנה מידית המחייבת להעלותם מידית לישראל ללא הבחנה, כמו  (טורקיה ,איראן

, המדינה העדיפה, בשנים אלה, להעלות לארץ את האנשים הצעירים יותר בעליית ההצלה.

כאלה שלא יהיו נטל כלכלי  –בעלי מספר מועט של נפשות במשפחה  כשירים לעבודה,בריאים, הה

עורר ויכוח בציבור והתנגדות ניכרת בארץ. נשמעו טענות כי תהליך המיון  ליך המיוןעל המדינה. תה

הציוני ואת הנאמר במגילת העצמאות )"מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית  נוגד את הרעיון

ובנוסף, נוגד את חוק השבות. בקרב הקהילות היהודיות בארצות, אשר בהן נערכו . ולקיבוץ גלויות "(

 שררו מרירות ותחושת קיפוח . –כי מיון אלה תהלי

 מארצות אשר לא התירו עליית יהודים מתחומן, כמו : מרוקו )בעיקר לאחר קבלת – עלייה חשאית .3

 יהודים הוברחו בחשאי בכל דרך אפשרית. עלייה זו התנהלה –מצרים, סוריה ולבנון , עצמאותה(

נחשפה צורת עלייה זו כאשר  1961-. בתידי מחלקה מיוחדת בסוכנות היהודי -בחשאיות רבה על

העולים שהיו עליה נספו )מלך מרוקו, חסן  44-טבעה ו –"אגוז" שהעלתה יהודים ממרוקו  הספינה

יציאת יהודים מארצו בתנאי שיעדם המוצהר לא יהיה מדינת ישראל, ובתנאי שהגוף  השני, אפשר

ית ממרוקו נידון בעיתונות, ולחץ ההגירה לא יהיה ציוני(. נושא העלייה החשא המטפל בענייני

עלו ממרוקו  ,1962-1964לכך שהיא התירה הגירת יהודים ממנה. בשנים  שהופעל על מרוקו הביא

"( יהודי התושייממצרים הועלו לישראל במבצע חשאי )"מבצע  .יכין"( יהודים )"מבצע 120,000-כ

מיהודי מצרים שגורשו ממנה  13,000 -, ועוד כ 1956 סיני, סעיד, בעקבות מלחמת-העיר פורט

 בעקבות מלחמת סיני.

 

 תהליך הקליטה: הקשיים, השיקולים המשפיעים, כולל תפיסת כור ההיתוך )מיזוג גלויות( 

המדינה  בפני מדינת ישראל, בראשית דרכה, עמדה משימה כבדה ביותר של קליטת גלי העלייה העצומים.

 קליטת העלייה.לא הייתה ערוכה כלל להתמודד בפרק זמן קצר עם 

 היא עמדה בפני מציאות ביטחונית קשה )המדינה אחרי מלחמת –המדינה הצעירה עמדה בפני קשיים רבים 

 העצמאות, האובדן בנפש, המחיר הכלכלי של המלחמה, מדינות ערב ממשיכות להכריז על כוונתן להשמיד

 שראל הייתה חסרת משאביםישראל נגררה לתוך "המלחמה הקרה". י –את ישראל(. במישור הבינלאומי 

 תעסוקה, חינוך ובריאות . כלכליים ותשתית הכרחית בדיור,

 ידי הממשלה, באמצעות משרדיה השונים )טרם הוקם אז משרד לקליטת עלייה(-קליטת העלייה נעשתה על

 ידי מוסדות הסוכנות היהודית .-ועל
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תעסוקה,  דיור, ,ים הכרחיים למחיההמדינה עמדה בפני הצורך לקלוט את המוני העולים, תוך הבטחת תנא

לעצב את  חינוך ובריאות ובנוסף, עמדה בפני הצורך לפזר את העולים בכל חלקי הארץ על מנת ליישבה,

 גבולותיה ולהגן עליה .

 

 פתרונותוה קשיי המדינה בארגון העלייה וקליטתה בתחומים שונים, דרכי ההתמודדות

 וריהקשיים בתחום הד

 ינה עמדה בפני בעיה חמורה בתחום הדיור. בשנות החמישים, המד

העולים הרבים שהגיעו ארצה. המחסור בדיור נבע ממחסור בתקציב  היה מחסור חמור בדירות עבור

 ובתשתיות מתאימות .

 המדינה התמודדה עם בעיית הדיור בדרכים שונות : -דרכי ההתמודדות )פתרונות( 

העולים  שוכנו –פה ביותר ונדרש לה פתרון מידי מאחר שבעיית הדיור הייתה הדחו – "רכוש נטוש" .1

יפו, חיפה  ידי ערבים בערים שונות: בירושלים,-בבתים שננטשו על(, 1948-1950בשנים הראשונות )

 ועוד ., טבריה עכו, רמלה, לוד

 , העולים הופנו גם למחנות עולים, שחלקם הוקמו(1950-1948בשנים הראשונות ) – מחנות עולים .2

 ישראל. הכוונה הייתה לשכן את העולים במקום לפרק זמן-בא הבריטי, בעבר, בארץבמחנות של הצ

 מחנות עולים לדוגמה: 35קצר, לקליטה ראשונית, אך בפועל השהות במקום התארכה. הוקמו 

 יעקב. תנאי החיים במחנות העולים היו קשים: רשויות המדינה סיפקו את-ליד, באר-בעתלית, בית

 ים. בחלק מהמחנות התגוררו עשרות אנשים באולמות גדולים, בצפיפותהצרכים הבסיסיים לעול

 אוכל הוגש ממטבח מרכזי ו העולים התקשו, השירותים והמקלחות היו ציבוריים. הוללא פרטיות

 לעבוד לפרנסתם .

 כאשר רשויות המדינה נוכחו לדעת כי אפשרויות הקליטה הקיימות אינן עונות – הקמת המעברות .3

 את הקמתם של ִשיּכּוֵני עולים לתקופת (,ם לוי אשכול )שהיה אז גזבר הסוכנותעל הצרכים, יז

המעברות היו קיימות בשנים  ומכאן השם "מעברה", עד שישוכנו העולים בשכונות קבע. –מעבר

 מטרות : מעברות הוקמו בסמוך לערים גדולות, והיו להן כמהה 1950-1952

 ור החמור בדירות .לפתור את בעיית שיכון העולים, לאור המחס 

 . ליישם את מדיניות פיזור האוכלוסייה ברחבי הארץ 

 שתף את האזרחים הוותיקים בקליטת העלייה. הכוונה הייתה להקים את המעברות ל

 ליישובים ותיקים, וכך לשתף את האזרחים הוותיקים בקליטת העלייה . בסמוך

 ת. זמה עצמילהקטין את תלות העולים בגורמי הקליטה, ולתת הזדמנות ליו 

עקב קשרי  אירופה מצאו דרך לצאת מהןמהמעברות יועדו לעולים מכל הארצות, אך עד מהרה רוב העולים 

, מארצות האסלאם משפחה או סיוע של ארגוני עולים מארצות מוצאם. כך נותרו במעברות בעיקר העולים

הם יכלו לצאת  ובדונים )סוכות בד(. תנאי החיים במעברות היו ירודים ביותר. העולים שוכנו באוהלים, פחונים
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שררה בהן צפיפות רבה  כנסת, אך עדיין-ולפרנס את עצמם, הוקמו במעברות כיתות לימוד, מרפאה ובית

ורמת השירותים הייתה מינימאלית. העולים חיו בלי תשתית של מים וחשמל, כישורי העבודה שלהם היו 

סלילת כבישים, נטיעת  –ידי הממשלה -יזומות על קשות(מוגבלים והם נדרשו לעבוד בעבודות דחק )עבודות 

הוחלט על חיסול הדרגתי של המעברות. תהליך זה נמשך עד תחילת  1952בשנת . עבודות קטיף ועוד ,עצים

מהמעברות הפכו להיות שכונות בערים הגדולות )רמת אליהו בראשון לציון, גבעת אולגה  .חלק 60-שנות ה

 יירות פיתוח )קריית מלאכי(.וחלקן הפך להיות ע בחדרה(

 

 

 , העלייה, מקור: עמלנט,  מדינה בצמיחה1956שמואל כץ,  -איור 

 

הופנו חלק מהעולים להתיישבות  ,(1956-1954)  החמישיםמאמצע שנות  – התיישבות חקלאית .4

רובם במושבי עולים. הממשלה ביקשה להעביר מיד את העולים ליישוב קבע )במקום  חקלאית,

 מניים( וליישם את מדיניות פיזור האוכלוסייה. הממשלה יזמה הקמת יישובים חקלאייםז פתרונות

באזורים שונים, כמו: חבל לכיש בצפון הנגב .ההתיישבות החקלאית לוותה בקשיים רבים מאחר 

החיים של העולים, במיוחד מארצות האסלאם, שהיו  שאורח החיים החקלאי היה מנוגד לאורח

רצו לעסוק בה. הם סבלו מקשיי פרנסה, מבעיות ביטחון  ו דבר בחקלאות ולאתושבי ערים, לא הבינ

הוותיקה האשכנזית מול העולים החדשים המזרחיים(.  התיישבותהומיחס מנוכר של הקיבוצים )

 הביאה חלק מהעולים לנטוש אותם . בעיית ההתיישבות במושבים החקלאיים,

 הוחל גם בתהליך בניית עיירות הפיתוח )חלק, (1956-1954, )50באמצע שנות ה  – עיירות פיתוח .5

מערי הפיתוח צמחו מהמעברות, כמו: בית שאן, וחלק הוקמו כערי פיתוח, מלכתחילה, כמו: 

 ערד(.הגורמים להקמת עיירות הפיתוח היו:

  את לרכזהצורך לפזר את האוכלוסייה כדי להגן על גבולות המדינה ולפתח אותה, ולא 

 רץ )וצרכי ביטחון ופיתוח הארץ (.האוכלוסייה רק במרכז הא
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 עיירות הפיתוח נועדו לשמש מרכז עירוני שיספק שירותים שונים )חינוך, תרבות, תעסוקה 

 ובריאות( ליישובים החקלאיים סביבם .

 לא כל העולים רצו ויכלו להשתלב בהתיישבות החקלאית, ועיירות הפיתוח היו פתרון מתאים 

 . יותר עבורם

לתושבים,  ות הפיתוח, התממשו רק בחלקן. מפעלי תעשיה שהוקמו בהן, סיפקו עבודההתקוות שתלו בעייר

מחוץ לעיירות  חד גונית וללא אתגר. תושבים שיכלו לעבוד-עבודה הייתה , האך השכר בהם היה נמוך

לעיירות הפיתוח הופנו בתחילה עולים מכל ארצות . הפיתוח, עזבו אותן, והדבר החליש אותן עוד יותר

עולים בני עדות המזרח, וגם הן הפכו סמל להעמקת הפער  , אולם בהדרגה הורגש משקלם הרב שלהמוצא

 .עולים החדשים מארצות האסלאםל)האשכנזים(  תרבותי בין הוותיקים-כלכלי-החברתי

 

 החינוךהקשיים בתחום 

 מרכזבעשור הראשון להקמת המדינה היה מחסור חמור במוסדות חינוך, בעיקר במקומות מרוחקים מ

בשפת  הארץ. היה גם צורך להכשיר מורים שישתלבו בהוראה במוסדות החינוך. רבים מהעולים דיברו עדיין

 אימם ולא שלטו בשפה העברית . היה צורך להקנות לעולים את השפה העברית .

  דרכי ההתמודדות )פתרונות(

ה להביא לשיפור מצב )השכלה יכול החינוך נתפס כאמצעי להתמודדות של המדינה עם קשיי הקליטה

 השפה העברית . כאמצעי לגיבושה של חברה חדשה וכאמצעי להקניית, כלכלי(

 הממשלה נקטה במספר צעדים:

 ה זכאים לחינוך חובה חינם ./כל ילד – "חוק חינוך חובה"נחקק  1949  -ב .1

 חינוך,חוק זה ביטל את קיומם של זרמים שונים במערכת ה –" חוק חינוך ממלכתינחקק " 1953 -ב  .2

ממלכתי  שהיו קיימים ביישוב עוד לפני הקמת המדינה. החוק הביא להנהגת חינוך ממלכתי או חינוך

 . )חינוך אחיד שוויוני לכולם(.דתי לכל הילדים

 ידי מתנדבים, והוא הביא ללימוד השפה-לעולים על מפעל הנחלת הלשון העבריתמבצע חשוב היה  .3

 העברית בקרב עשרות אלפי העולים .

 

 שיים בתחום התעסוקההק

חולים ולא  רבים מהעולים, בני עדות המזרח, היו חסרי השכלה והכשרה מקצועית. חלקם גם היו מבוגרים או

להם להתבסס  יכלו לעבוד. זה יצר אצלם תחושה של השפלה. רבים מהעולים היו חסרי הון עצמי שיאפשר

 לסייע לעולים. פיק משאבים כדימדינה לא היו מסול עם הגעתם ארצה ולפרנס את משפחתם בכבוד

 

  דרכי ההתמודדות )פתרונות(
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נטיעת  , כמו:הנהיגה עבודות יזומות דד עם בעיית האבטלה והמחסור במקורות הפרנסה, המדינהוכדי להתמ

המצב הכלכלי החל להשתפר )סיוע  1952משנת  , אך השכר ששולם היה נמוך .וכו....עצים, סלילת כבישים 

 .המיסים( ונוצרו מקורות פרנסה חדשים בחקלאות ותעשיה לארץ, שיפור בגביית-ים מחוץחוץ, תרומות יהוד

 

  הקשיים בתחום הכלכלה

הבאת , מאז הקמתה, נדרשה ישראל להקצות חלק ניכר ממשאביה לביטחון )בניית הצבא וציודו בנשק(

יכול היה  ות ולאהעולים וקליטתם חייבה משאבים רבים, המשק במדינת ישראל הצעירה רק החל להיבנ

 .מוצרי יבוא( ממוצרי המזון היו 81%לספק את צורכי האוכלוסייה הן במוצרי חקלאות והן במוצרי תעשיה )

 דרכי ההתמודדות )פתרונות( 

לוודא כי כל אזרח יקבל את  שמטרתו הייתה,  1949-1952הממשלה הנהיגה "משטר צנע", בין השנים 

תלושים באמצעותם הם קנו מצרכים  טר הצנע אזרחי המדינה קיבלוהנחוץ לתזונתו ולבריאותו. במסגרת מש

תחילה התקבל הקיצוב בהבנה, אולם במשך  בסיסיים שונים: חלב, ביצים, בשר, שמן, קמח, סוכר וירקות .

החנויות שחילקו את המצרכים המוקצבים. החל לפרוח  הזמן החלו האזרחים להתלונן. היו תורים ארוכים ליד

מבוססים יותר לרכוש כמויות גדולות יותר של מצרכים  שוק לא חוקי, שבו יכלו אנשים -"שוק שחור" 

 במחירים מופקעים .

 הגיע משטר הצנע לקיצו, 1959הממשלה הקימה מטה מיוחד למלחמה ב"שוק השחור". לקראת 

 כשהשתפר, בהדרגה, המצב הכלכלי במדינה .

 הקשיים בתחום החברה

מארצות  שראל מפגש בין ותיקים = עולים יוצאי אירופה, לחדשים = עוליםבעקבות העלייה הגדולה נוצר בי

 המוצא העדתי . צפון אפריקה ואסיה. המפגש יצר מתחים רבים ועורר תחושות של אפליה וקיפוח על רקע

חשובות,  הישראלים הוותיקים התגוררו בדרך כלל בערים הגדולות, החזיקו במשרות כלכליות ופוליטיות

פיתוח וביישובים נידחים והתפרנסו  -לעומתם, העולים החדשים התגוררו בעיירות עברית .שלטו בשפה ה

 בקושי מעבודות דחק .

אורח  העולים החדשים לא שלטו בשפה העברית והתקשו להשתלב בחיים הציבוריים. הם נאלצו לוותר על

יישוב הוותיק חש תחושות ה. חייהם, על המסורת והמנהגים אליהם היו רגילים, ולהסתגל לאורח חיים חדש

החדשים חשו תחושות של השפלה  והעולים, של התנשאות לגבי העולים החדשים )מאסיה ומצפון אפריקה(

חדשה שהייתה זרה להם, וזאת בנוסף  ונתקלו ביחס מזלזל, בחוסר רגישות, בניסיונות לכפות עליהם תרבות

 לקשיים הכלכליים שלהם .

 ( דרכי ההתמודדות )פתרונות
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 ר ההיתוך""כו

 .כמעצבת את תהליך הקליטה, "כור ההיתוך" תפיסתדרך התמודדות עם קושי זה הייתה 

 "צבר", דמות –מיד לאחר הקמתה של מדינת ישראל, שאפה הנהגת ה מדינה לעצב ישראלי חדש ה 

 יון,גור-שהעולים ילמדו להתנהג כמוה. דמות שתהיה תוצר של מדיניות "כור ההיתוך", שעליה הכריז דוד בן

גלויות  הממשלה ושר הביטחון הראשון של המדינה. המטרה הייתה ליצור חברה הומוגנית אחת )קיבוץ-ראש

 ולא גלות מקובצת(.

אומה  מדיניות זו ביקשה לבצע תהליך של "כור היתוך" של בני היישוב הוותיק עם כל קבוצות העולים וליצור

 ".בדמות "הצבר ישראלית אחת שדמותה באה לידי ביטוי 

 בן גוריון האמין כי יש להנחיל לעולים את מורשת היישוב הוותיק ולחנכם לציונות, חלוציות, אהבת הארץ -

 "הצבר", שיוכשר להגנת המולדת, –והמדינה, ולערכי תרבות מערבית מודרנית. כך יקום ישראלי חדש 

 סיר מעליהם את כלהחרושת ובחקלאות. על המדינה להביא את העולים לה -להתיישבות ולעבודה בבתי

 על פי מוצאם )שפה, תרבות, לבוש( ולהביאם לידי לשון ותרבות אחת, אזרחות-הסימנים הייחודיים להם, 

 ונאמנות אחת וחוקים חדשים.

 :ל"מערכת החינוך וצה –מימוש מדיניות "כור ההיתוך" הוטלה על שתי מערכות במדינה 

"צברים" הצריך מערכת חינוך המונית, הרצון להפוך את העולים החדשים ל – מערכת החינוך .1

בלימוד השפה העברית ובהנחלת הערכים הציוניים לעולים. המשימה הראשונה הייתה:  שתעסוק

למדו למעלה  ומבצע "הנחלת השפה העברית", ושב 1954 -ולצורך משימה זו החל ב הנחלת השפה,

  .חובה וחינוך ממלכתי עברית. פעולה נוספת הייתה: הפיכת החינוך לחינוך עולים 60,000-מ

 1953שנת ב. זכאים לחינוך חינם 5-15לפיו כל הילדים בני  –חובה"  נחקק "חוק לימוד 1949שנת ב

את מערכת החינוך תחת הפיקוח של המדינה, וכך כולם עמיד התקבל "חוק חינוך ממלכתי", שה

 מקבלים אותם ערכים ואותה תרבות.

 מעמד שווה לכולם. -בצבא חובת גיוס לצבא לכולם, ו – ל"גיוס לצה .2
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 עיצוב דמות "הצבר"

 , הייתה "להתיך" יחד את כל המרכיבים התרבותיים השונים וליצור"מטרתה של מדיניות "כור ההיתוך 

 גלותי בדמות-שאיננה זהה לשום תרבות קודמת. הכוונה הייתה ליצור ישראלי חדש, אנטי ,תרבות חדשה

 " הלוחם והגיבור. הצבר"

 ונותיה הטובות של המדינה לגשר על פערים תרבותיים, חברתייםלמרות כו

קים חברה שוויונית ששותפה לבניין הארץ ולה ,וכלכליים בין העולים לוותיקים

 לבין "ה"מזרחיים להפחית את הניכור והמתח בין היא לא הצליחה –והמדינה 

נות, בין העדות השו לא ביטאה גישה של שוויון המדינהבפועל  ה"אשכנזים". 

ולאמץ את  ,איתם הגיעושאלא בני עדות המזרח נתבעו לוותר על המסורות 

התרבותיים ואת אורחות החיים של התרבות הדומיננטית )השלטת(  הערכים

 יצר משברים חברתיים רבים. הדבר .האשכנזים תרבות יוצאי אירופה –בחברה 

 ויקיפדיה, ", איור: דוששרוליקהצבר בדמות "

 

  –אירועי ואדי סאליב 

משמעותם והשפעתם על החברה הישראלית

 בשכונת ואדי 1959-כלכליים, פרץ באירועים שהתרחשו ב-הביטוי לבעיה העדתית ולפערים החברתיים

 .ערבית שננטשה( סאליב בעיר התחתית בחיפה )ואדי סאליב הייתה שכונה

 שכונת ואדי סאליב, הייתה שכונה צפופה, מוכת עוני ואבטלה, בעלת רמת חינוך נמוכה ומקרי פשע, שרוב

 תושביה היו עולים מארצות צפון אפריקה, בעיקר ממרוקו .

 , עולה חדש ממרוקו. יעקב אלקריף היה מעורב בקטטה, ולטענתיעקב אלקריףשוטר בירה  ,1959ביולי 

 יה שיכור וגילה התנגדות. שמועות על מותו הסעירו את הרחוב, ופרצו מהומות והפגנות שקיבלוהמשטרה ה

נפצעו  מכוניות הוצתו, חנויות נבזזו, שוטרים ואזרחים –את הכינוי "אירועי ואדי סאליב". במהלך המהומות 

 ועשרות אנשים נעצרו .

 העמק ועוד. בבאר שבע, במגדלבשכונות  –למחרת המהומות וההפגנות התפשטו בכל חלקי הארץ 

, עולה ממרוקו, ששירת בצבא, ועם שחרורו ניהל הרוש-דוד בןההפגנה בחיפה, למחרת היום, הוביל את 

, ראה במהומות עניין של קבוצת עבריינים  ולא בעיה אבא חושיראש עיריית חיפה,  סאליב. יבוואדקפה -בית

סאליב, המשטרה  יבוואדבועות התחדשו המהומות הרוש לשיחה. לאחר שלושה ש-והזמין את בן ,חברתית

 הרוש. בן הרוש הכריז על שביתת רעב בכלא.-מהמתפרעים ובראשם דוד בן 60הגיבה בכוח ועצרה 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7
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 משמעות המאורעות

 המאורעות היו ביטוי לעוני, לכאב, לזעם, לתסכול, לתחושות של קיפוח ומרירות קשה שהיו מנת חלקם של

 פריקה, ובעיקר ממרוקו.העולים מארצות צפון א

עולים יוצאי מרוקו ומצבם היה קשה במיוחד. אחוז גבוה מהם התפרנס  160,000-היו בארץ כ 1958שנת ב

 שגרו בערים ומעבודות קשות, התגוררו בעיירות מרוחקות ממרכז הארץ, חלקם קשישים וחולים. אל בדוחק

 שו כי הם נדחקים לשולי החברה וסובלים מאפליההגדולות, חיו בשכונות צפופות ומוכות עוני. עולי מרוקו ח

מרד חברתי נגד קיפוח ואפליה עדתית, וכנגד הממסד של מפלגת אירועי ואדי סאליב היוו . בכל מקום

  .ישראל( ששלט בשנים אלה במדינה-פועלי ארץ מפלגת) ימפא"

הוקיעו את  המשפט, העיתונות ועיריית חיפה(-זרועות השלטון )הממשלה, הכנסת, המשטרה, בתי

 אפליה .והסכימו להודות כי אכן קיימים קיפוח עדתי  ". רק מעטיםחוליגנים ופושעיםאותם " המתפרעים וכינו

 

 מות בוואדי סאליב על החברה הישראליתהוהשפעת המ

  מהומות ואדי סאליב העלו את הנושא העדתי על סדר היום הציבורי בישראל. למרות –דיון ציבורי 

לא נערך עד אז דיון ציבורי משמעותי  –קיים והעיק על החברה הישראלית שהמתח העדתי היה 

בעניין ,ולא הועמדה לדיון מדיניות הקליטה החברתית של העולים. לראשונה החל הציבור הישראלי 

 וכי קיימים פערים בין חלקי האוכלוסייה בישראל .", מודע לכך שקיימת "ישראל שנייה להיות

  ות המהומות קמה ועדת חקירה )"ועדת עציוני"( שחשפה את המתחבעקב –הקמת ועדת חקירה 

הרוש הופיע בפני הוועדה ועדותו -העדתי בחברה הישראלית, שהתפתח לממדים מדאיגים. דוד בן

בן הרוש סיפר כי לאחת  -ויכוח ציבורי. סיפורו שיקף את מצבם העגום של יוצאי מרוקו.  עוררה

קום מגורים הולם, וכי הוא חש שדוחים אותו על רקע התקשה למצוא עבודה ומ שחרורו מהצבא

עדתי. היו בציבור אנשים שהסכימו עם כך שעולי מרוקו סובלים מאפליה וקיפוח על רקע עדתי, ואילו 

 הסיבה למצבם היא רמתם הנמוכה. אחרים סברו כי

  על רקע הִקרבה למועד הבחירות, הממשלה נקטה בכמה צעדים: –שינוי במדיניות הממשלה 

הוגשה הצעת חוק למָתן מענקים למשפחות ברוכות ילדים, והוגדלו התקציבים  בתחום החברתי: .1

 עבור מפוֵני המעברות ועבור קורסים לרכישת מקצוע לחיילים משוחררים . לשיכון

המפלגות הוותיקות הגדילו את מספר המועמדים מבני עדות המזרח  בתחום הפוליטי: .2

ת לכנסת על רקע עדתי, שהציבו את בעיותיהם של יוצאי וכמו כן הוקמו רשימו ברשימותיהן,

 העדיפויות . עדות המזרח בראש סדר

 תנועת "הפנתרים, כמו: לאירועים הייתה השפעה על התפתחות תנועות מחאה בקרב דיירי שכונות המצוקה

 םמאוחר יותר חדרה לחברה הישראלית המודעות כי יש צורך בשינויים חברתיי .1971השחורים" בשנת 

 ה.תי של יוצאי ארצות האסלאם בחברה הישראלית, והחלו פעולות בנושא זיובשילוב אמ
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 סרטונים לקישורים למצגות ו

 

 
 ח על ההיסטוריה, משרד החינוךהמרחב הפדגוגי, הפיקו

 דוגמה לשאלון

      

 

 ההיסטוריה של מדינת ישראל -  ח"אתר תולדוט ומט

  אתר זה מכיל קישורים לכלל הנושאים.

  בענן התגיותלוחצים על הנושא הדרוש 

 

 

 עמלנט -מדינה בצמיחה 

 סוגיות נבחרות:  1970 – 1948ישראל בשנים 

 יכוןתוחינוך, חוץ מזרח עליה, תרבות, כלכלה, ביטחון, ממשל, חברה 

 

 

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://lib.toldot.cet.ac.il/pages/sub.asp?item=1822
http://www.amalnet.k12.il/meida/history2/
http://www.amalnet.k12.il/meida/history2/hin.htm
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 עמלנט -אירועי ואדי סאליב, מתוך מדינה בצמיחה 

 

 

 שיעורים מצולמים דרור פל

  י הסבר על הנושאים הלימודיים.מורה להיסטוריה אשר מעלה סרטונדרור פל, 

 מגוון אפשרויות ולקבלאת הנושא הנדרש,  לכתובניתן 

   
 

pocket teacher 

 מגוון סרטונים, הסברים וחומרים נוחים ונגישים לתלמיד.  המציעאתר 

 ור את הנושא הרצוי יש לבח

 
 

 יום כיפוריםאת , מחהספרייה הלאומית

 

 

http://www.amalnet.k12.il/meida/history2/hin.htm
https://www.youtube.com/user/drorfehl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTgPbqLLBawYMbqcfup-hbN1kVEFz6nrI
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/israel-collection/Yom_Kippur/Pages/default.aspx
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 כתיבת תשובה בגרותית –היסטוריה  - אסטרטגיות למידה

 

 תלמידים יקרים

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

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:

 אלות פתוחות ניתוח ש - 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

 

 ורשאלות קטע מק -חלק שני

 את השאלה. קראו .1

 את סעיפי השאלה. מרקרו .2

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

 רלוונטיים לשאלה שנשאלתם.         

 לתשובה אשר מתייחס לנושא השאלה )עד ארבע שורות(. רקע כתבו .4

  תםרקרילנושא לכל אחד מהסעיפים שמ הקשור פתיחה משפט כתבו .5

 .2-ו 1בשלב          

 )עד שתי שורות( סיכום קצר כתבו .6
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 תקופהרקעים הפותחים דוגמאות ללהלן 

 הכינו את הרקע ככרטיסיה לשימושכם. כפתיחה לתשובה בגרותית

 

 רקע למלחמת ששת הימים:

כה שישה ימים ובסיומה הגדילה מדינת ישראל את . המלחמה אר5.6.1967-מלחמת ששת הימים החלה ב

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

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

 ח מדינת ישראל דאז.צבאות ערב והשתלטו על שטח הגדול פי שלושה משט

 

 רקע למלחמת הכיפורים:

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.

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

את המדינה להפיק לקחים קשים ולהתמודד עם  ייבהחמלחמה זו  הלחימה לעומק שטח האויב עד הכנעתם.

 משבר חברתי שנוצר. 

 

 

 


