סיכום החומר למבחן הבגרות
בהיסטוריה ב'
מותאם למיקוד של שנת תשע"ה
בחוברת זו:
 סיכום החומר על פי מיקוד שנת תשע"ה
 מבחנים לדוגמא
 מאגר שאלות מבגרויות בשנים קודמות
 קישור לטופסי בחינה משנים קודמות
הערה:
אין להסתמך רק על חוברת זו ,אלא ללמוד את הפרקים המתאימים מהספר ומהמחברת.

החומר נאסף ממקורות שונים ונערך ע"י :משה בר
ינואר 2015
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-3"ה
מבנה הבחינה בהיסטוריה ב'  -מותאם לחורף תשע
פרק א' ,שאלות  :1,2,3מתחילת הנושאים עד יוני 1941
(יש לבחור שאלה אחת)
נאציזם ,מלחמת העולם השנייה והשואה

חלק ראשון1939-1933 :
א – האידיאולוגיה הנאצית
ב – הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון
ג – המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם ,כולל המדיניות כלפי היהודים

חלק שני :ספטמבר  – 1939יוני 1941
א – המהלכים הצבאיים עד קיץ 1941
ב ' -הסדר החדש' והצעדים למימושו
ג  -היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי ,עד לביצוע הפתרון
הסופי
ד – מדיניות הנאצים במערב ובמרכז אירופה

פרק ב' ,שאלות  :4,5,6מיוני  1941ועד סיום מלחמת העולם השנייה
(יש לבחור שאלה אחת)

חלק שלישי :יוני  – 1941מאי 1945
ב – הקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברה"מ
ג – השלבים בביצוע הפתרון הסופי
ד – ועידת ואנזה
ה – דילמות של היודנראטים בגטאות
ו – דרכי הלחימה של היהודים בזמן 'הפתרון הסופי':
 – 1המרד בגטאות
 - 2לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית
 – 1הרוב הדומם ,משתפי פעולה ,מצילים
 – 2חסידי אומות עולם
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-4פרק ג' ,שאלות  :7,8,9המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות
(יש לבחור שאלה אחת)

 – 1המאבק להקמת המדינה 1949-1945
ג – מאבק היישוב בשלטונות המנדט
ד – העברת שאלת א"י לאו"ם ,החלטת האו"ם
ה  +ז' – מלחמת העצמאות

1

ו – ההכרזה על הקמת המדינה והקמת צה"ל
ח – הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטיניים

2

פרק ד' ,שאלות  :10,11,12מדינת ישראל במזרח התיכון ונושא עלייה,
קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל.
(יש לבחור שאלה אחת)

 -2מדינת ישראל במזרח התיכון
א – תהליך הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות
ה – השפעות גורמים שונים על גורל היהודים בארצות האסלאם
ח – מלחמת יום הכיפורים

 - 3עליה ,קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל
א – העליה בשנות ה 50-וה60-
ב – המעבר מ'כור היתוך' לרב תרבותיות

3

1

2
3
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-5פרק ראשון – נאציזם ,אנטישמיות ,מלחמת העולם ה ,2-שואה (שאלות )1,2,3
האידיאולוגיה הנאצית
מבוא
האידיאולוגיה הנאצית נוסחה ברובה על ידי היטלר עצמו בספרו "מיין קאמפף" ("מאבקי") .את הספר כתב
היטלר בעודו מרצה את עונשו בכלא לאחר ניסיון ההפיכה הכושל שביצע ב .1923-בספר זה גיבש ופירט היטלר
את העקרונות המובילים של האידיאולוגיה הנאצית וגם את חזונו לגבי הדרך להגשמתם .הגשמת החזון תביא
ליצירת "סדר חדש" שבו ישלוט הגזע הארי באירופה ,הגזעים הנחותים ישועבדו והיהודים ייכחדו.

עקרונות האידיאולוגיה הנאצית:
 .1תורת הגזע
במרכז האידיאולוגיה הנאצית עמדה תורת הגזע .על פי תורת הגזע ,ישנו אי שוויון טבעי בין בני האדם.
האנושות מחולקת לגזעים שאינם שווים מטבעם – ישנם גזעים עליונים וגזעים נחותים.
כדי לנסות ולבסס את תורת הגזע באופן מדעי ,השתמש היטלר בעיוות תורתו של דארווין שנקרא "דארוויניזם
חברתי" .כזכור ,לפי תורתו המקורית של דארווין ,בטבע קיימת מלחמת הישרדות מתמדת בין כל מיני החיות,
כשמיני החיות החזקים שורדים והחלשים נכחדים .דארווין לא חילק בתורתו את האנושות לגזעים.
ה"דארווניזם החברתי" השאיל את עיקרון מלחמת ההישרדות בטבע לחברה האנושית ואת מיני החיות הפך
לגזעים של בני אדם .על פי תפישת עולם זאת ,בדיוק כמו בטבע ,גם בקרב בני האדם מתנהלת מלחמת
הישרדות מתמדת בין הגזעים .סופה של מלחמה זאת יהיה בניצחונם של הגזעים החזקים ובשעבודם
והכחדתם של הגזעים הנחותים.
תורת הגזע מחלקת את הגזעים לשלוש קטגוריות :יוצרי תרבות ,נשאי תרבות ומחריבי תרבות:


יוצרי תרבות – הגזע הארי .בראש כל הגזעים ניצב הגזע הארי אליו משתייכים עמי צפון אירופה .בראש
הגזע הארי עומד העם הגרמני .גזע זה הוא הגזע העליון ,הגזע ש"יוצר תרבות" ומתחתיו נמצאים כל
הגזעים האחרים .לפי היטלר ,כל התרבות האנושית ,האמנות ,המדע והטכנולוגיה הם למעשה פרי יצירתם
של הארים .הם שייסדו ופיתחו את התרבות האנושית .לבני הגזע הארי יש תכונות עליונות ,הן מבחינה
שכלית (אופי) ,הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גופנית ולכן הם אלה שצריכים לשלוט בכל הגזעים
האחרים.



נשאי תרבות – הגזע הסלאבי (פולנים ,רוסים ,צ'כים) .עמים נחותים שנועדו לשרת את הגזע העליון .אין
הם תורמים לתרבות האנושית ,אלא רק מחקים את תרבותם ואת יצירתם של "יוצרי התרבות" ולכן הם
צריכים להישלט על ידי הגזע העליון – הגזע הארי.



מחריבי תרבות – היהודים .הם אפילו לא גזע ,אלא רק תת-גזע .היהודים ממוקמים בתחתית סולם
הגזעים .כל תכונותיהם שליליות (טפילים ,מגלמים את מהות הרוע) והם חותרים ללא הפסקה להרוס את
הסדר הגזעי הטבעי ואת התרבות האנושית כולה .כל דבר שהם נוגעים בו נהרס ומתנוון והם מהווים סכנה
לקיום האנושות ,ולכן יש להכחידם.
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-6הנאציזם חתר לשמירה על טוהר הגזע .תורת הגזע שמה דגש מיוחד על טוהר הדם .על פי תורת הגזע ,הדם
הוא האדם .הגזעים הם חלק מתבנית ביולוגית מוגדרת ומתוכננת :תכונות שכליות ,רוחניות וגופניות עוברות
בתורשה דרך הדם ולא ניתנות לשינוי .לכן הגזע הארי ,שהוא הגזע העליון ,חייב לשמור על טוהר הדם כדי שלא
יזדהם על ידי דמם של גזעים נחותים ,כמו היהודים ,שכל מטרתם היא לפגוע בטוהר הדם של הגזע הארי.
מיזוג בין דם לדם יוביל לניוון ולהרס של הגזע העליון ,ולכן יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע מיזוג בין גזעים –
כדי שהדם הארי לא יזדהם בדם של גזעים נחותים יותר.

 .2אנטישמיות – שנאת היהודים
על פי תורת הגזע ,היהודים הם מחריבי התרבות האנושית .מטרתו של העם היהודי היא להרוס כל עם שבקרבו
הוא יושב כדי להשתלט על העולם כולו ואז להחריבו .היהודים הם חסרי יכולת לעבוד וליצור ,אלא רק בעלי
יכולת להרוס ,לרמות ולנצל את סביבתם .מאפיינים אלה בתכונותיהם גורמים להם להפוך לטפילים בחברה
שבה הם חיים.
האנטישמיות הנאצית ראתה בגוף היהודי ההפך הגמור מהגוף הגרמני – בעוד כל הגרמנים יפים ,חזקים,
חרוצים ומוכשרים ,כך כל היהודים מכוערים ,עצלנים ,רמאים ונצלנים .כישרונם היחידי של היהודים טמון
ביכולתם לשמור על טוהר הגזע היהודי .הסכנה הגדולה היא שיהודים יחללו את טוהר הדם של הגזע הארי.
לפי היטלר ,היהודים מעולם לא רצו להתערות בסביבתם .ההתערות הייתה למראית עין ,חלק מהעמדת פנים
והונאה שמטרתה להסוות את כוונותיהם האמיתיות .היהודים נתפסו כשורש כל הרע וכאחראים להפצת כל
רעיון המנוגד לרוח הנאציזם – ובראשם ,הליברליזם והסוציאליזם/קומוניזם .בזמן כתיבת האידיאולוגיה
הנאצית ,היהודים כבר חדרו לכל ענפי הכלכלה ,התקשורת והפוליטיקה בגרמניה ובעולם כולו כדי להפיץ את
רעיונותיהם .הם ניסו באמצעות הפצת שקרים ,תחבולות ומזימות להשתלט על גרמניה ועל העולם כולו.
היהודים מתוארים על ידי היטלר ,כנגיף נצחי של האנושות ,כעכברושים ,כחיידקים שחדרו לגוף הבריא של
האומה הגרמנית ומנסים להרוס אותו מפנים .על הגזע הארי ,והנאצים בראשם ,לחשוף את כוונותיהם
האמיתיות של היהודים ולנהל נגדם מלחמת חורמה שבסופה הגוף הגרמני יטוהר מהחיידק היהודי.

 .3מרחב המחייה
הגזע הארי ,שנמצא בתהליך מתמיד של צמיחה והתפתחות ,צריך "מרחב מחייה" – הוא צריך שתהיה לו
קרקע נוספת ומשאבים נוספים שבהם יוכל להשתמש כדי להמשיך ולהתפתח .מרחב מחייה זה נמצא ממזרח
לגרמניה ,במקום מושבם של העמים בני הגזע הסלאבי הנחות (פולין ,רוסיה ,צ'כוסלובקיה ) .זכותו של העם
הגרמני ,כעומד בראש הגזע הארי וכשליט העתידי של העולם כולו ,להבטיח לעצמו מרחב מחייה זה באירופה.
ההצדקות לרעיון מרחב המחיה ע"י היטלר:
 .1הסבר כלכלי -כך הגזע הארי יוכל למצוא את מקורות המזון וחומרי הגלם שיבטיחו את קיומו ויאפשרו את
המשך עמידתו בראש האנושות כולה.
 .2הסבר פוליטי -כך גם יחוסל המשטר הקומוניסטי ,שלדעת היטלר היהודים הם שיצרו אותו.
 .3הסבר היסטורי -על גרמניה לשוב ולהיות מעצמה השולטת על שטח גדול ,כפי שהייתה בימי הביניים.
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-7את הזכות למרחב המחייה יממש הגזע הארי במלחמה .לאחר שיכבוש הגזע הארי את מרחב המחייה שלו ,הוא
ייצור "סדר חדש" שבו הארים יהיו האדונים ,הסלאבים משרתיהם והיהודים ייכחדו.

 .4עקרון המנהיג " -הפיהרר פרינציפ"
המאבק למימוש עקרונות האידיאולוגיה צריך להיות מובל על ידי אדם אחד בלבד :הפיהרר .הפיהרר צריך
לעמוד בראש המדינה הגרמנית ולהוביל אותה לניצחון במאבק .הוא אינו יכול להיות כפוף לחוקים ולכן הוא
נמצא מעל כל חוק שנכתב על ידי בני אדם .אסור לערער או לחלוק על דבריו ,החלטותיו או דרכו .הפיהרר הוא
עליון הן בתכונותיו והן בכישוריו ,היטלר נתפס כמקור כל החכמה וכמקור החוק  .הוא לא נבחר או מונה
לתפקיד על ידי העם ,אלא נבחר על ידי האל כדי להוביל את העם הגרמני והגזע הארי לשליטה בעולם כולו.
הפיהרר נשלח לדאוג לעם הגרמני ולהוביל אותו ,לעתיד מפואר -לכונן את "הסדר החדש" באירופה ( .עמ' )186
כל סמכויות השלטון נמצאות בידי הפיהרר משום שרק הוא יודע מה טוב בשביל העם ,והוא זה שמבטא את
רצון העם ופועל למימוש ייעודו הטבעי של הגזע הארי לשלוט בגזעים האחרים .לכן קיימת זהות מוחלטת בין
רצון הפיהרר לבין רצון העם הגרמני – מי שלא מסכים עם הפיהרר הוא בוגד בעמו ובמדינתו .גרמניה תחת
שלטונו של הפיהרר תהיה מדינה חזקה ומאוחדת.

 .5לאומנות -עליונות המדינה
המדינה הגרמנית צריכה להיות מדינה ארית טהורה .זוהי מדינתו של העם הגרמני (ה"פולק") והיא תושתת על
טוהר הגזע וטוהר הדם .התכלית העליונה של המדינה היא לשמור על אחדותו ועל טוהרו של הגזע הארי
ולהמשיך לקדמו כיוצר התרבות האנושית .במדינה יחיה רק עם אחד – העם הגרמני ולזרים לא יהיה מקום
במדינה .המדינה היא הערך העליון וליחיד אין זכות קיום ללא המדינה .המדינה תשלוט בחייו של היחיד,
ותקבע לו מה לעשות לפי צרכיה .אין כל חשיבות ליחיד ולצרכיו ,לזכויותיו ולשאיפותיו .היחיד צריך לעשות כל
מה שמצווה עליו המדינה ,ואף להקריב את חייו למענה ,כאשר יידרש לכך .בראש המדינה עומד המנהיג,
הפיהרר .צוויו מוחלטים וערעור על החלטותיו או דרכו הוא ערעור על המדינה.
אחדות הגרמנים תבטיח את אחדות המדינה ,את חוזקה ואת חוסנה הנדרשים כדי לנצח במלחמת הגזעים.
כמו כן ,עליונות המדינה תבטיח את החזרת גרמניה אל עבר ההיסטוריה המפוארת שלה – אל הרייך בן אלף
השנים – אל האימפריה הגרמנית הגדולה.
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קריקטורה רוסית הלועגת לתורת הגזע הנאצית

הארי האמיתי :בלונדיני כמו היטלר ,רזה כמו גרינג ויפה כמו גבלס
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המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם
הפעולות בתחום הפוליטי-חוקתי
בינואר  1933עלה היטלר לשלטון בגרמניה בראשות המפלגה הנאצית .הוא הצליח להפוך משטר דמוקרטי
ונאור ,בעל חוקה מתקדמת של העם המשכיל ביותר באירופה של אז ,למשטר דיקטטורי ,נאצי ,שנשען על
משטרה חשאית ,אימה וטרור ופועל בכל מישוריו על בסיס תורת הגזע הארית .תהליך התבססות הנאציזם
ברייך השלישי התרחש במהירות והתבסס על שינויים שלטוניים :צווים וחקיקה ,על תעמולה ,על הפעלת כוח
וטרור ועל השפעה בתחומי תרבות וחינוך.
המהפך הראשון של היטלר ושריפת הרייכסטאג
ב 30-בינואר  ,1933קיבל היטלר מידי הנשיא הינדנבורג את השלטון .תקופה חדשה החלה בתולדות גרמניה
והעולם כולו .היטלר קבע בחירות חדשות בראשית חודש מרץ והחל להטיל הגבלות שונות על פעולתן של
המפלגות היריבות .בשבוע שלפני הבחירות ,פרצה אש בבניין הרייכסטאג שבברלין .היטלר האשים את
הקומוניסטים במעשה (כיום ברור שהשרפה פרצה על ידי עושי דברו של היטלר) ובעזרת צו חירום שהוציא
הנשיא הורה היטלר להטיל צווים שהגבילו מאד את זכויות האזרח ולהילחם באמצעותם במפלגות האחרות.
בבחירות מרץ זכתה המפלגה הנאצית (יחד עם מפלגה ימנית נוספת) לרוב מוחלט בפרלמנט.

"חוק ההסמכה"
בבחירות ב ,5.3.1933-שנערכו באווירת טרור קשה ,זוכה המפלגה הנאצית ל 44%-מהקולות .באמצעות רוב שיוצר
היטלר ברייכסטאג הוא מעביר באותו חודש את "החוק לביטול מצוקת העם והמדינה" (חוק ההסמכה) .החוק הסמיך
את היטלר וממשלתו לחוקק חוקים ללא השתתפות הרייכסטאג ,אפילו אם הם סותרים את חוקת ויימאר (כלומר את
הדמוקרטיה) למשך  4שנים.
החוק ביטל למעשה את המשטר הדמוקרטי-פרלמנטרי והיה הצעד הראשון בדרכו של היטלר להפוך לשליט יחיד.

היטלר מבטל את כל המפלגות פרט למפלגה הנאצית
ב 14.7.1933-מוכרזת המפלגה הנאצית כמפלגה החוקית היחידה בגרמניה .גם תנועות הנוער של גופים מפלגתיים
מתחרים נסגרו .במקביל פוזרו האיגודים המקצועיים והוקמה "חזית העבודה הגרמנית" ששלטה על הפעילות
התעשייתית.

חיסול הצבא הנאצי הפרטי " –S.A.ליל הסכינים הארוכות"
בתחילת דרכה של המפלגה היא אימצה לעצמה יחידות להפעלת כוח ,יחידות כמו-צבאיות ,שנקראו "פלוגות
הסער" ( .)S.A.אלה מילאו תפקיד של שומרי סדר באסיפות המפלגה ומפרי הסדר באסיפות של מפלגות
אחרות .לאחר עליית הנאצים לשלטון ,החלה תסיסה גדולה בקרב פלוגות הסער .כוחות אלו ,בראשות מפקדם
רהם ,טענו שיש לחולל "מהפכה שנייה" – חברתית ,ולסלק מעמדותיהם את הקפיטליסטים ומפקדי הצבא
השמרנים .התבטאויות אלה קוממו רבים בצמרת המפלגה והצבא .באותו זמן ,נטה למות הנשיא הינדנבורג
הישיש .היטלר ביקש לאחוז גם במשרה זו ,שהמחזיק בה הוא גם מפקדו העליון של הצבא .כדי לממש כוונה זו
הוא נזקק לתמיכת הגנרלים שדרשו מהיטלר לפעול.
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-10ב 30-ביוני  1934נקט היטלר צעד קיצוני – רהם ורבים ממנהיגי ה-ס.א נרצחו באותו הלילה ("ליל הסכינים
הארוכות") ובהזדמנות זו חוסלו גם עוד כמה מן האנשים שהיטלר ראה בהם סיכון פוליטי .פעולות אלה ביצרו
את כוחו של היטלר בצמרת והרתיעו מתנגדים אפשריים במפלגה ומחוצה לה .כחודש לאחר מכן נפטר הנשיא
והיטלר נטל גם את תפקיד הנשיא לעצמו והפך למעשה להיות ל"פיהרר" (המנהיג) של גרמניה

איחוד תפקידי הקנצלר והנשיא :היטלר הופך ל"פיהרר"
באוגוסט  1934נפטר הנשיא הזקן הינדנבורג והיטלר ניצל זאת לאיחוד תפקידיו כקנצלר עם סמכויות הנשיא .כך הוא
הפך באופן רשמי לשליט יחיד ותוארו הרשמי היה "הפיהרר" .מעתה נשבעו חיילי הצבא לפיהרר ולא לחוקה והחלה
מערכת של הערצת הפיהרר (הצדעה וקריאת "הייל היטלר") .באותו חודש התבצע משאל עם לאישור מהלכיו של היטלר.
 90%הצביעו בעדו :סימן ברור להפיכת גרמניה למדינה טוטליטרית.

פעולות בתחום הכלכלי
עם עלותם לשלטון פעלו הנאצים לפיקוח על כל אמצעי הכלכלה ,כדי להשיג את היעדים הבאים:
פתרון בעיית האבטלה הכבדה ,הקמת כלכלה צבאית לצרכים מלחמתיים ,והקמת משק עצמאי ובלתי תלוי
בסנקציות העולם ושיאפשר לגרמניה להגשים את חזון הרייך השלישי.
במטרה לממש יעדים אלו פעל היטלר בתחום הכלכלי באופן הבא:
א .הקמת תעשיות צבאיות וגיוס חובה ,ביצוע עבודות ציבוריות יזומות (הקמת הכבישים המהירים,
האוטובאן ,אצטדיונים ,מוסדות ציבור) ,סילוק היהודים ויסודות "בלתי רצויים" אחרים ממעגל העבודה,
הוצאת הנשים הנשואות ממקומות העבודה ,צעדים אלו שלעיתים היו מלאכותיים הצליחו לספק תעסוקה
ופרנסה למיליוני המובטלים .מדיניות זו יצרה רגיעה ואהדה בקרב כל שכבות העם הגרמני ,למפלגה הנאצית
ולפיהרר הנערץ.
ב .הנאצים הטילו פיקוח חמור וקפדני על המסחר הפרטי ,התעשיות והאחוזות הקרקעיות .על הפועלים נאסר
להתאגד ,לשבות ולהפגין .כל משא ומתן בין הפועלים לבין מעסיקיהם נעשה בתיאום של "חזית העבודה
הגרמנית".
ג .כדי להשיג עצמאות כלכלית ואי-תלות בסנקציות בינלאומיות הוטלו מכסים והגבלות כבדות על הייבוא,
הופעל לחץ על התושבים לרכוש תוצרת גרמנית והושקעו מאמצים לייצור חומרים סינתטיים שיהוו תחליף
לחומרי הגלם המיובאים מחו"ל (למשל תעשיות הפלסטיק) .כמו כן הפעילה גרמניה לחץ כבד על עמים קטנים
באירופה לרכוש תוצרת גרמנית ,ולהסכים לדחיית תשלומים מצד גרמניה.
המדיניות הכלכלית הנאצית הובילה לקשיים כספיים רציניים ,אך היטלר האמין שניצחון במלחמה ושלטון
הרייך השלישי יספק ממילא את העושר לבני הגזע הארי.
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ב 1933 -הוקמה "לשכת התרבות של הרייך" בראשה עמד יוזף גבלס .החינוך הקיף את בתי הספר ואת ארגוני
הנוער והספורט .היטלר רצה לבסס את מערכת החינוך על טהרת הגזע הארי .כל בתי הספר היו כפופים
ומפוקחים ע"י לשכת התרבות של הרייך .לשכה זו מינתה את מנהלי בתי הספר ,את מרכזי תנועות הנוער
והמרצים באוניברסיטאות .כולם חויבו להישבע אמונים להיטלר ורישיונות ההוראה הוצאו על פי נאמנות
פוליטית .מורים ומרצים לא ארים ,ביניהם יהודים  -פוטרו .נקבעה תכנית לימודים אחידה אשר שמה דגש על
לימודי ההיסטוריה המפוארת של גרמניה ,האידיאולוגיה ,ביולוגיה והתעמלות .החינוך שם דגש על חינוך
לציות לפיהרר ולמולדת.
הוקמה תנועת הנוער ההיטלראי "היטלר יוגנד" ,נאסרה כל פעילות של תנועות נוער אחרות .כל הנוער מגיל 8-
 15היה מאורגן בתנועה זו .בתנועה למדו את האידיאולוגיה הנאצית ,אימון גופני ,חינוך קדם צבאי ,פיתוח
אופי של לוחם ,הערצת הכוח ,המלחמה ,חינוך לציות ולהיות חיילים נאמנים ויחנוך הנערה להיות אמא טובה.
המצטיינים נשלחו לבתי ספר מיוחדים של המפלגה.
פעולות בתחום התרבות והתעמולה
מקורות הידע והתקשורת נשלטו בידי המדינה .חל פיקוח על העיתונות תחת שליטה והכוונה ,החדשות צונזרו
והוכתבו מגבוה .פורסמו בהם מאמרי שטנה נגד היהודים כחלק מהתעמולה ולכן העיתונות שימשה שופר
התעמולה של המדינה הנאצית" .לשכת התרבות של הרייך" הדגישה את התרבות הנאצית .המדינה החליטה
אלו יצירות אומנות ,מוסיקה ,ספרים ,סרטים ,עיתונים ומחזות יקראו ,ישמעו ויראו .ספרים אשר חוברו ע"י
יהודים או על יהודים הועלו באש .הוטל חרם על יצירות יהודים ואויבי הגזע .הוטל חרם על מוסיקת ג'אז
ונגינת סקסופון אשר סימלו את האדם השחור.

כלכלה
 .1פיקוח ממשלתי על הכלכלה
 .2הקמת "חזית העבודה
הגרמנית במקום האיגודים
המקצועיים ואיסור על
שביתות
 .3עבודות ציבוריות המוניות
(סלילת כבישים מהירים –
אוטובאן ,בניני ציבור,
הכנות לאולימפיאדת
ברלין)36 ,
 .4חימוש גרמניה
 .5גיוס חובה לצבא
 .6פיטורי יהודים ומתנגדים
אחרים ממשרות ציבוריות

תרבות

חינוך

 .1רדיו ממלכתי ,הפצת
מכשירים לאוכלוסייה

 .1שליטה על הילדים בכל
הגילאים

 .2פיקוח על העיתונות

 .2פיקוח על החינוך באמצעות

 .3קולנוע נאצי (גבלס,
ריפנשטאל)
 .4דחיית "האמנות
המנוונת" של העבר
ויצירת אמנות נאצית
 .5ריכרד ואגנר

לשכת התרבות של הרייך
(גבלס)
 .3חינוך נאצי :תורת הגזע –
בביולוגיה ,בהיסטוריה,
הערצת המנהיג ,דגש על חינוך
הגוף ,הפרדה בין יהודים
לארים ,פיטורי מרצים
ומורים יהודים ומתנגדים
אחרים,
 .4תנועות הנוער הנאציות –
היטלר יוגנד
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המדיניות הנאצית נגד יהודי גרמניה בשנים 1933-1938
התפתחות הדרגתית ,שינוי לרעה ביחס ליהודים ככל שהנאצים מבססים את כוחם בגרמניה
ובעולם.
בשלב זה המדיניות הגרמנית מיועדת "להעלים" את היהודים :לגרום להם להגר מגרמניה או להוריד את
מעמדם בהתאם לאידיאולוגיה הנאצית.
השלב הראשון" ,הנידוי החברתי" (:)1933
מייד עם עליית הנאצים לשלטון ב -1933הם ממשיכים את מסע התעמולה נגד היהודים ,הפעם כמדיניות
ממשלתית ובאמצעות כוחות המפלגה .הפעולות נגד היהודים באות בכדי להרחיק אותם מאורח חייהם
הקודם.
 .1חרם על בתי עסק יהודיים :נמשך יום אחד ,במהלכו שומרים אנשי ה S.A.-מחוץ לחנויות שעליהן נכתב כי
הן שייכות ליהודים ומונעים מגרמנים מלקנות שם .החרם מעורר תגובות קשות בעולם ולכן הוא מופסק באופן
רשמי אך באופן לא מאורגן הוא נמשך במקומות רבים.
 .2פיטורי יהודים ממשרות ציבוריות ומתפקידים כמו עריכת דין ורפואה.
 .3קביעת מכסות ליהודים ללימוד באוניברסיטאות ופיטורי מרצים.
 .4הטרדות והגבלות מקומיות על היהודים :איסור על שימוש במתקני ספורט ,הגבלות על שימוש ביידיש,
איסור על עבודה בחקלאות ,איסור על החזקת עיתונים או עבודה ככתבים.
 .5שריפת ספרים אסורים ויהודיים ,או בעלי "רעיונות יהודיים" בלב הערים.
היינריך היינה (שפסלו סולק ב -1933מעיר הולדתו פרנקפורט) "חוזה את העתיד"  112שנים לפני כן:
מקום שבו שורפים ספרים,
שם ישרפו בסוף גם בני אדם.

(מתוך המחזה" :אלמנסור")1821 ,

השלב השני" ,הנידוי החוקי" (:)1935
לאחר התבססות הנאצים בשלטון יש באפשרותם להעביר חוקים כרצונם .פעולות התעמולה וההשתלטות על
דעת הקהל מאפשרות פגיעה קשה יותר ביהודים .גם מעמדה של גרמניה בעולם משתפר.
חוקי נירנברג  1935והשפעתם על יהודי גרמניה
בשנת  1935כינס היטלר את הרייכסטאג במסגרת הוועידה השנתית של המפלגה הנאצית בנירנברג .בוועידה זו
הציג היטלר שורה של חוקים גזעניים .חוקי נירנברג לא הסתפקו בשלילת האמנציפציה שהיהודים קיבלו ,אלא
הרחיקו לכת עוד יותר וסימנו אותם כגזע נפרד ,בעל דם שונה ,שאינו יכול להיות חלק מהחברה הגרמנית.
"חוק אזרחות הרייך" :עפ"י חוק זה ,נקבע כי אזרחי הרייך הגרמני הם רק מי שיש להם דם גרמני או שהם
בעלי דם קרוב לגרמנים .רק לאזרחי הרייך מגיעות זכויות פוליטיות מלאות .בתקנה נלוות נאמר במפורש כי
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-13יהודים אינם יכולים להיות אזרחי הרייך ,אין להם כל זכויות פוליטיות והם אינם יכולים לכהן במשרות
ציבוריות.
"החוק להגנת הדם והכבוד הגרמניים" :חוק זה אסר על נישואים בין יהודים לבין "בעלי דם גרמני" .נאסרו
יחסי מין בין יהודים לגרמנים .כמו כן בחוק זה נאסר על יהודים להעסיק במשק ביתם נשים בעלות דם גרמני
שהן למטה מגיל  ,45נאסר על יהודים להציג את דגל גרמניה.
בתקנה מיוחדת הוגדר בצורה ברורה לראשונה מי נחשב כ"יהודי" :כל מי ששלושה מאבותיו (  3דורות) היו
יהודים ,וכן כל "בני התערובת" – גרמנים שבעברם יש דם יהודי ,אלה גם סווגו לדרגות שונות.
ההשלכות של החוקים :כעת הייתה כסות משפטית לפגיעה ,התעללות ולבידול של היהודים ,היה זה שלב
נוסף לקראת פגיעה פיזית ביהודים ,כעת פעל השלטון כנגד היהודים ללא חשש מתגובות העולם החופשי.
השלב השלישי :השלב האלים ()1938
זו שנת מפנה במדיניות נגד היהודים .בעקבות התחזקות גרמניה וחוסר התגובה של העולם יכול היטלר לפנות
לאלימות שמטרתה להיפטר מהיהודים ולפגוע בהם .בשנה זו יש סדרת פגיעות ביהודים:
* רישום כל הרכוש היהודי.
* הוספת השמות ישראל ושרה לכל יהודי וחיובם להוסיף את האות  Jלדרכון.
* גרוש פליטים יהודים בחזרה לפולין .הם נתקעים באזור הגבול ורבים מהם מתים בשל התנאים.

שנת  – 1938שנת המפנה ,ליל הבדולח
בשנת  1938הפכה המדיניות הנאצית לתוקפנית יותר וגרמניה סיפחה לשטחה מדינות אחרות ללא התנגדות:
האנשלוס – סיפוח אוסטריה בשנה זו ואחר כך הסכם מינכן (צרוף חבל הסודטים מצ'כוסלובקיה לגרמניה).
מיד עם ההשתלטות על שטחים אלו ,החלו הנאצים לרדוף את יהודי אוסטריה ,שחלקם המכריע היה מרוכז
בוינה .החקיקה הנאצית הועתקה כעת גם לאוסטריה והיהודים שם סבלו השפלה ודיכוי ,הורחקו מהחברה
ונושלו מהכלכלה .בנוסף לכך ,הופעלה באוסטריה ובגרמניה מדיניות של הגירה כפויה של יהודים אל מחוץ
לשטחי הרייך .מדיניות זו נשענה על תפיסת הס"ס שיש להפעיל אמצעי כוח משטרתיים ברוטאליים נגד
היהודים כדי להכריחם להגר.
במהלך  1937-1938הלך וגדל מספר התקנות שנישלו את היהודים מן החברה והכלכלה .בין השאר הוחרף
תהליך האריזציה של מפעלים יהודים ,היהודים הוכרחו לצרף שם יהודי (ישראל ,שרה) לשמם ,דרכוני
היהודים סומנו באות  Jוהמעמד המוכר של המסגרות הקהילתיות היהודיות בוטל.

ליל הבדולח
באוקטובר  1938גורשו באלימות ברוטאלית כ 17-אלף יהודים בעלי אזרחות פולנית שחיו זמן רב בגרמניה.
יהודים אלו נותרו חסרי כל בעיירה על גבול גרמניה-פולין כאשר שתי המדינות לא נתנו להן להיכנס .בין
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-14המגורשים הייתה משפחת גרינשפן ,שבנה בן ה 17-שהה באותה העת בפאריז .כששמע על הגירוש ,התנקש
במזכיר השלישי של שגרירות גרמניה בצרפת ופצע אותו פצעי מוות.
מעשה זה שימש עילה לפוגרום שיזם שר התעמולה הגרמני ,יוזף גבלס ,בהסכמתו של היטלר .בלילה שבין ה9-
ל 10-בנובמבר  ,1938תקפו יחידות נאציות יחד עם המון רב יהודים ומבנים יהודיים .הוצתו קרוב לאלף בתי
כנסת ,נשרפו ונשדדו למעלה מ 800-חנויות 91 ,יהודים נרצחו וכ  30-אלף נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז (הם
שוחררו רק לאחר שסופקו הוכחות שהם מתכוונים לעזוב את הרייך) .הזכוכיות השבורות של בתי הכנסת
והחנויות הקנו לפוגרום זה את השם "ליל הבדולח".
רכוש רב שנהרס בפוגרום היה מבוטח והדבר היה למעמסה על האוצר הגרמני .בתגובה ,החליט האוצר הגרמני
להטיל קנס של כמיליארד מארק (כרבע מהרכוש של יהודי גרמניה) והמדינה נטלה לעצמה את תשלומי
הביטוח .משמעות ליל הבדולח :עלייה בדרגה של היחס ליהודים ,שכולל מעתה אלימות פיזית ופגיעה בנפש,
האצת תהליך הגירת היהודים משטח הרייך (כעת ללא כל רכוש) ,השלמת תהליך האריזציה ,ולבסוף שתיקת
העולם החופשי נוכח ההתעללות ביהודי גרמניה.

דרכי ההתמודדות של הנהגת יהודי גרמניה עם המדיניות
הנאצית:
 .1הגירה –
יהודים היגרו מגרמניה בעקבות התגברות הפגיעות מצד הנאצים כבר משנת  1933אולם הסיבה למיעוט
היוצאים היא חוסר יכולתם לתפוס מהלך אירועים לא צפוי ביסודו .גם הקשיים הכלכליים מנעו יציאה
(מכירת נכסים במחירי הפסד ,מס הגירה ושער חליפין מגוחך למהגרים 4% :מערכו של כל מארק ב -1939ניתנו
למהגרים הרוצים להחליף את כספם) וכך גם חוקי ההגירה הנוקשים ,אשר לא היטיבו עם בעלי מקצועות
חופשיים ,כמו יהודי גרמניה .הנהגת יהודי גרמניה טענה באותה תקופה שרק על הצעירים לצאת מגרמניה.
הוקמו אגודות שסייעו להגירה והארגונים הציוניים היו פעילים בנושא גם הם.
מספרי ההגירה היהודית 37,000 :מבין  525,000היהודים עזבו ב ,-1933ובשנים שלאחר מכן יצאו כ23,000-
בכל שנה עד  .1937ב 1933-היגרו כ 73%-לארצות מערב ארופה 19% ,היגרו לא"י ו 8%-לשאר הארצות .בסך
הכל עזבו את גרמניה כ - 130,000-כרבע מיהודיה ,ביניהם גם אנשי שם כמו איינשטין.

 .2ארגון יהודי גרמניה -
הוקמו ארגונים חדשים ליהודי גרמניה ,כמו "הנציגות הארצית של היהודים הגרמנים" אשר גיבשה מדיניות
אחידה ליהודי גרמניה ,הקימה מוסדות חינוך יהודיים לילדים ולמבוגרים אשר הגבירו את לימודי היהדות.
הנציגות ארגנה פעילות תרבותית וחינוכית מגוונת מאד.
ההתארגנות כללה גם את הקמת "הקולטורבונד" :ארגון התרבות היהודי שהוקם בהסכמת הנאצים ומשך
יהודים רבים ( 180,000חברים!) .הארגון הניב מאות הצגות ואופרות בכל רחבי גרמניה .קיומו של הארגון הוא
סימן מוקדם לבידודם של היהודים מהחיים (במקרה זה התרבותיים) בגרמניה.
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-15 .3יש שנשארים בגרמניה ומאמינים כי מדובר בתופעה חולפת בלבד .הם משכנעים את עצמם כי היו כבר
פגיעות ביהודים בעבר ,וגם פגיעותיהם של הנאצים יעברו .הם אינם מאמינים כי עם תרבותי ומתקדם כמו
הגרמנים יפגעו ביהודים ,שכניהם לחיים מזה מאות שנים .יהודי גרמניה מתקשים לצאת ,בעיקר הזקנים
שבהם והם מעדיפים להישאר בגרמניה תוך תקווה שהנאצים ישנו את דרכם .יהודי גרמניה גם לא ידעו ,כמונו,
כי פגיעות הנאצים הם שלב ראשון בדרך להשמדה.

תגובות המדינות בעולם כלפי גורל היהודים בגרמניה בשנים 1933-1938
ועידת אוויאן
הועידה מתכנסת בשל מצבם הקשה של יהודי גרמניה ,ולאחר שאוסטריה נכבשת על ידי הגרמנים.
היוזמה לכינוס הועידה באה מנשיא ארצות הברית רוזוולט וביולי  1938מתכנסים נציגי  32מדינות המערב
ודרום אמריקה בעיר אוויאן שבצרפת.
מטרת הועידה :למצוא פתרון ליהודים המבקשים לצאת מגרמניה ,אוסטריה ומקומות אחרים ובכדי להקים
גוף בינלאומי שיעסוק בענייני הפליטים.
מהלך הועידה:
כבר בתחילתה הודיע הנציג האמריקני כי ארצו לא מתכוונת להגדיל את מכסות ההגירה לארה"ב אך היא
תמלא את המכסות הקיימות כבר.
אחריו דיברו נציגי המדינות האחרות וכל אחד בתורו ,לאחר שאמר עד כמה שהבעיה קשה ודחופה ,הציג את
הסיבות שמונעות מארצו לקבל פליטים יהודיים.
בריטניה – טענה כי שטחי האימפריה כבר צפופים מדי להתיישבות ,אינם מתאימים להתיישבות של
אירופאים או אינם מאפשרים התיישבות מסיבות מדיניות .כמה שטחים במזרח אפריקה מאפשרים
התיישבות ,אך בהיקף מצומצם .לגבי ארץ ישראל – הבריטים לא הסכימו לדון בנושא במסגרת הועידה.
בריטניה עצמה נתונה במשבר כלכלי ובאבטלה ואינה יכולה לקלוט מהגרים.
צרפת – טענה כי ארצה תעשה את כל שביכולתה ,אך היא "הגיעה לנקודת רוויה קיצונית באשר לקליטת
הפליטים .בלגיה השתמשה באותו טיעון והולנד הסכימה לקבל פליטים רק אם אלו שכבר נמצאים בה ימשיכו
למדינות אחרות .נציג בלגיה דיווח שמצב דומה שורר במדינתו .הולנד יכלה לקבל עוד מהגרים רק אם פליטים
שבאותה עת היו בה ימשיכו בדרכם ליעד קבע.
אוסטרליה – סירבה לקבל פליטים משום שאין בארצה גזענות והיא לא רוצה לייבא בעיה כזאת.
מדינות נוספות טענו כי המשבר הכלכלי לא מאפשר להן לקלוט מהגרים.
רק הרפובליקה הדומיניקנית הסכימה להקצות שטחים למהגרים ,אך לא ציינה איזה.
החלטות הועידה ומשמעותן:
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-16הועידה פרסמה החלטה המדגישה את הצורך בפתרון בעיית הפליטים אך למעשה לא עשתה דבר בנידון פרט
להקמת ועדה שתטפל בנושא ,אך המלחמה שנפתחה זמן קצר אחר כך שיתקה את פעילותה המעטה גם כך.
הועידה מסמלת את חוסר הרצון של העולם החופשי לעזור ליהודי אירופה והמסר שהעבירה הובן היטב גם על
ידי השלטונות הגרמניים אשר פנו מעטה לפתרון בתוך אירופה.
גם את אירועי ליל הבדולח ניתן להבין לאור השתיקה של מדינות המערב ,מתוך תחושתם של הנאצים שניתן
לפגוע ביהודים באופן חופשי ולעולם לא באמת אכפת מגורלם.

קריקטורה מהניו-יורק
טיימס" :האם ועידת אוויאן
תמצא לו את הדרך
לחופש?"

האוניה סנט-לואיס
לאחר ליל הבדולח ,בנובמבר  ,1938חיפשו יהודים גרמניים רבים מפלט מאימי המשטר הנאצי .המדינות המערביות סגרו
ברובן את שעריהן וסרבו להכניס פליטים יהודיים ,למרות הפגנת זעזוע פומבי ממצבן.
במאי  1939יצאה ספינה גרמנית בשם "סנט-לואיס" מהמבורג שבצפון המדינה לקובה ועל סיפונה  937יהודים.
הכרטיסים להפלגה נחטפו מייד והספינה המפוארת יצאה לדרכה כשנוסעיה שמחים על ההזדמנות שניתנה להם לברוח
מהמצב הקשה בגרמניה ,בה היו כבר אסורים עשרות אלפי יהודים במחנות ריכוז.
הנוסעים ,רובם המכריע יהודים עשירים ,האמינו שאשרות הכניסה שבידיהם לקובה יאפשרו להם להיכנס
בהמשך לארצות הברית ,אך הם לא ידעו שהאשרות שהוצאו על ידי האחראי על ההגירה בקובה בוטלו כבר לפני יציאתם
בידי הממשלה הקובנית שגילתה שהאחראי על ההגירה ניסה לנצל פירצה בחוק לעשיית כסף.
האוניה שטה כשעל סיפונה האווירה טובה ונוסעיה מתענגים על הסרטים ,הנגינה ,בריכת השחיה והאוכל
הטוב .הילדים שיחקו והנוסעים הצטלמו בדרכם אל החופש.
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-17כאשר הגיעה לנמל הוואנה בקובה ב 27-במאי  1939הצטוותה האוניה לעגון בצידו של הנמל ונוסעיה לא הורשו
לרדת .קרובי משפחה של הנוסעים שהיו כבר בקובה שכרו סירות ששטו סביב האוניה אך נאסר על הנוסעים ליצור עימם
קשר.
על החוף התנהל משא ומתן מייגע למען הורדת היהודים לחוף .פקידים מושחתים דרשו שוחד ,גבלס ,שר
התעמולה הנאצי שלח שליחים למנוע את כניסת היהודים להוואנה כדי לעשות במקרה שימוש בתעמולתו ונציגים
יהודיים ניסו לשכנע את השלטונות הקובנים לבטל את האיסור על כניסת היהודים.
העולם החל לעקוב אחר גורל היהודים על הספינה עם המשך השהות שלהם בנמל .השגריר האמריקני ניסה
לשכנע את הממשלה לאפשר ליהודים להיכנס לשטחה.
מצבם הנפשי של היהודים על הספינה הלך והתדרדר .אחד מהם ניסה להתאבד והמצב היה כה קשה עד שפטרולים של
נוסעים נערכו כדי למנוע מנוסעים אחרים לקפוץ אל מותם.
הממשלה הקובנית החליטה לבסוף להכריח את הספינה לצאת משטחה כתנאי לניהול משא ומתן וב -2ביוני
יצאה הספינה אל דרכה .בתחילה הקיפה "סנט-לואיס" את קובה ואחר כך יצאה צפונה לכיוון חופה של פלורידה,
בתקווה שארצות הברית תאפשר לה לעגון שם .כאשר הגיעה ידיעה שאושרה נחיתתם באי חובנטוד שעל-יד קובה פנתה
הספינה שוב דרומה – רק כדי לשמוע שוב שהאישור בוטל .ב 6-ביוני הודיע נשיא קובה כי המשא ומתן הסתיים וגם
נסיונות אחרונים להציע סכומי כסף אדירים לא שיכנעו אותו .קברניט האוניה פנה מזרחה ,חזרה לכיוון אירופה.
הג'וינט ,ארגון עזרה יהודי אמריקני ,המשיך במגעים למציאת פתרון לבעיית יהודי "סנט-לואיס" ולבסוף
הצליחו להשיג אשרות כניסה למדינות במערב ארופה 181 :להולנד 224 ,לצרפת 214 ,לבלגיה ו 228-אשרות לבריטניה.
רוב היהודים שמצאו מקלט בארצות שמלבד בריטניה נרצחו במסגרת "הפתרון הסופי".
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מדיניות החוץ של גרמניה 1933-1939
(לא נכלל במיקוד חורף תשע"ה)
מעליית היטלר לשלטון בינואר  1933הוא יישם מדיניות חוץ תוקפנית ,חסרת פשרות ומאיימת .כלפי חוץ
הוא דיבר על שאיפה לשלום ופשרות ,למעשה הלך עד פרוץ המלחמה בקו מאד ברור ,תקיף ומלחמתי.
מטרותיו היו:
מטרות מדיניות החוץ של היטלר:
 .1ביטול חוזה וורסאי :החזרת השטחים שאבדו לגרמניה לאחר המלחמה (אלזס  -לוריין ,חבל הסאר
והשטחים בפולין) ,ביטול הפיצויים ,יציאת גרמניה מחבר הלאומים ,ביטול ההגבלות על צבאה.
 .2איחוד הגרמנים :איחוד כל הגרמנים :האוסטרים ואלו היושבים בצ'כוסלובקיה (חבל הסודטים)
ובפולין.
" .3מרחב המחייה" :הרחבת גבולותיה של גרמניה במזרח על חשבון פולין וברית המועצות בכדי לתת
לגזע הארי יכולת להתפתח על חשבון גזעים "נחותים" .היטלר ראה את הגזע הארי כשליט העולם.
הצלחות ראשונות:
 .1הפרישה מחבר הלאומים  :1933היטלר הודיע כי בשל העובדה שעל גרמניה מוטלות הגבלות צבאיות היא
נאלצת לפרוש מועידת פרוק החימוש ומחבר הלאומים .באוקטובר  1933הוא עושה זאת תוך אמונה שחבר
הלאומים לא יגיב  -ואכן כך היה.
 .2החזרת חבל הסאר לגרמניה :על פי הסכם וורסאי עבר חבל הסאר לידי חבר הלאומים לתקופה של 15
שנים .ב 1935-מתבצע משאל העם בין תושבי החבל והם מצביעים ברובם לטובת חזרה לגרמניה.
 .3היטלר מחמש את גרמניה ומבטל את חוזה וורסאי :ב 1935-מכריז היטלר כי הוא מבטל את ההגבלות
הצבאיות שהוטלו על גרמניה בחוזה וורסאי והוא פונה לחימושה מחדש והגדלת צבאה.
 .4 .1הסכם ימי עם בריטניה :1935 ,ביוני חתמה גרמניה על הסכם ימי עם בריטניה ,על פיו ניתן לה להגדיל את
צי האוניות שלה ל 35% -מגודל הצי הבריטי .הבריטים קיוו שע"י הסכם זה יפתח עידן חדש ביחסים בין
המעצמות וגרמניה תקבל את רצונה ובכך ירגעו הרוחות...

 .5פלישת גרמניה לחבל הריין  :1936זהו אחד מההימורים הגדולים של היטלר :הוא מכניס שלושה גדודי
צבא לשטח המפורז של נהר הריין ,תוך הפרת חוזה וורסאי וחוזה לוקארנו שבו הסכימו הצרפתים והגרמנים
על גבולם המשותף .היטלר וצבאו ידעו כי אין בכוחם לעמוד מול הצבא הצרפתי אך הוא הימר כי צרפת לא
תגיב בכח אלא רק בגינוי  -וכך קרה .היטלר הודה מאוחר יותר כי אם היו הצרפתים יודעים עד כמה היתה
גרמניה חלשה באותה תקופה היו יכולים לחסל את האיום בקלות.
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-19" .6ציר רומא ברלין" :בעקבות מעורבותן המשותפת של גרמניה ואיטליה במלחמת האזרחים בספרד והיותן
מדינות פאשיסטיות אשר יש להן אינטרסים משותפים נגד המערב חותמים היטלר ומוסוליני על ברית בין
גרמניה לאיטליה באוקטובר 1936.
 .7ברית האנטי קומינטרן :בנובמבר  1936חותמת גרמניה על הסכם עם יפן נגד ברית המועצות ורצונה להפיץ
את הקומוניזם אל מחוץ לארצה .כך נוצר שיתוף פעולה בין גרמניה ,איטליה ויפן.
 .8הסכם מינכן ( :)1938היטלר רצה עתה את צ'כוסלובקיה .זו הייתה חשובה עבורו הן כקרש קפיצה מזרחה
והן כבסיס כוח נוסף להתעצמות הרייך .תחילה ,כצעד טקטי רצה היטלר לספח את חבל הסודטים לגרמניה
בטוענה שרוב תושביו גרמנים והצ'כים מדכאים אותם .תושבי החבל הגרמנים שהיו במפלגה הנאצית סייעו
להיטלר בכך שכביכול קראו לו לעזרה .המתח עם בין גרמניה לצ'כוסלובקיה גבר ,חבל הסודטים היה מבוצר
היטב והצבא הצ'כי התגייס להגנתו .צ'מברלין ר"מ אנגליה נסע לגרמניה ,נפגש עם היטלר על הנושא והחליט
לשכנע את צרפת וצ'כוסלובקיה לותר על חבל הסודטים למען גרמניה .המשבר החריף ומוסוליני ארגן ועידה
בינלאומית סביב המשבר במינכן – ועידת מינכן .בוועידה לקחו חלק ר"מ של ארבע המעצמות :גרמניה –
היטלר ,איטליה – מוסוליני ,צרפת – דלדיה ,בריטניה – צ'מברלין .הוחלט שחבל הסודטים יעבור לגרמניה.
הייתה זו כניעה מוחלטת להיטלר ושיא המדיניות הפייסנית של צרפת ובריטניה ,חיזוק נוסף לדרכו של היטלר
והתעצמות משמעותית לגרמניה ,איתות לברה"מ שאין לה על מי לסמוך במערב (אחת הסיבות להסכם
ריבנטרופ-מולוטוב) והפקרת כל צ'כוסלובקיה להיטלר.
 .9כיבוש צ'כוסלובקיה ופולין :1939 ,במרס כבשה גרמניה את צ'כוסלובקיה ובספטמבר את פולין –
תחילת מלה"ע השנייה.

"האנשלוס"  -סיפוח אוסטריה ()1938
מטרות היטלר בסיפוח אוסטריה :היטלר שאף לאחד את גרמניה ואוסטריה משום שחלם על איחוד כל
הגרמנים ורצה לבטל את האיסור מהסכם וורסאי על איחוד בין ארץ הולדתו למדינה בה הוא שולט .הוא גם
ראה בכיבוש אוסטריה צעד ראשון בדרך למזרח אירופה.
מהלך הסיפוח
הנאצים האוסטרים שאבו עידוד מעליית היטלר לשלטון ( )1933ופתחו בשרשרת של פעולות אלימות נגד
השלטון האוסטרי ,בעידוד גרמניה ,ששיאן ברצח הקנצלר האוסטרי דולפוס ב 1934-ובניסיון להשתלטות על
השלטון בכח ,דבר שלא עלה יפה .הקנצלר החדש  -שושינג פעל בתקיפות נגד הנאצים האוסטרים בראשות
סייס-אינקווארט .הקנצלר גם התנגד בתוקף לאיחוד עם גרמניה.
לפני הפלישה:
היטלר חש כי הגיעה השעה להשתלט על אוסטריה .הוא זימן אליו את הקנצלר האוסטרי שושינג לגרמניה
ואיים עליו כי אם לא יחתום תפלוש גרמניה לאוסטריה .סעיפי ההסכם .1 :שחרור הנאצים האוסטרים
מהכלא .2 .הפיכת המפלגה הנאצית באוסטריה לחוקית .3 .הפיכת סייס-אינקווארט הנאצי לשר הפנים
באוסטריה.
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-20משאל העם שלא היה :שושינג הבין אמנם שאין ביכולתו להתנגד לגרמניה ואוסטריה איבדה למעשה את
עצמאותה אך הוא הימר על אפשרות אחרונה :הוא הציע כי ייערך משאל עם בשאלת הצטרפות אוסטריה
לגרמניה ,מתוך אמונה כי האזרחים יתנגדו לכך .היטלר חשש מתוצאות משאל העם ולכן איים על שושינג
בפלישה אם לא יבטל את משאל העם .היטלר גם דרש וקיבל את הפיכת סייס-אינקווארט לקנצלר במקום
שושינג.
"האנשלוס" ,סיפוח אוסטריה
כאשר עלה סייס-אינקווארט לשלטון הוא מעורר מהומות באוסטריה ומכריז על מצב חירום שאיפשר לו לפנות
"לעזרת" היטלר .כך יש להיטלר הצדקה לסיפוח אוסטריה ב .13.3.1938-הוא נכנס לרחובות וינה ומתקבל
בתשואות של המוני אוסטרים.
משמעויות הסיפוח:
 .1היטלר מתקרב מזרחה ובעיקר מקיף את מטרתו הבאה :צ'כוסלובקיה.
 . 2היטלר מתחזק בתוך ארצו ומבחינה בינלאומית לאחר שמדינות המערב לא מפריעות לו במעשיו( .דבר
הגורם לו להאמין כי גם בהמשך הן לא יתערבו).

היטלר ,צ'כוסלובקיה והסכם מינכן ()29.9.1938
מטרות היטלר :היטלר "סימן" את צ'כוסלובקיה כמטרה הבאה משום שזאת היתה המדינה החדשה היחידה
ששמרה על הדמוקרטיה והיא היתה כח חשוב במזרח .לצ'כוסלובקיה היה צבא חזק וכלכלה יציבה שאיימה
על רעיונותיו של היטלר במזרח אירופה ,ובעיקר הוא שאף להתקיפה בגלל הצורך באיום על פולין וברה"מ.
בצ'כוסלובקיה חיו כמה מיליונים של גרמנים ,בעיקר בחבל הסודטים שהועבר מגרמניה לצ'כוסלובקיה
בהסכם וורסאי.
הנאצים בצ'כוסלובקיה עוזרים להשתלטות על חבל הסודטים
גם כאן ,כמו באוסטריה היה לנאצים המקומיים תפקיד חשוב בעזרה להיטלר .הגרמנים בחבל הסודטים,
בראשות קונראד הנליין ,העלו טענות שממשלת פראג מתנכלת להם ומדכאת אותם ,דבר שלא היה נכון.
בשלב הראשון דרש היטלר מראש ממשלת צ'כוסלובקיה (א .בנש) לתת לגרמנים בחבל הסודטים אוטונומיה
אולם הצ'כים התנגדו לכך ,דבר שהביא את היטלר להכין את צבאו לפלישה .איומי היטלר גרמו ללחץ כבד
מצד צ'מברליין ,ראש ממשלת בריטניה ,על בנש לבוא לקראת היטלר משום שבריטניה לא ראתה
בצ'כוסלובקיה סיבה מספקת לצאת למלחמה.
מאמצים דיפלומטיים לפתרון המשבר:
צ'מברליין פנה למאמצים דיפלומטיים בכדי לפתור את הבעיה ובפגישתו עם היטלר בגרמניה הוא ויתר למעשה
על חבל הסודטים בכדי להרגיע את היטלר .הממשלה הצ'כית מסרבת לכך והיטלר מאיים כי יפלוש
לצ'כוסלובקיה ב 30-לספטמבר  .1938הדבר גרם לצ'מברליין לנסות שוב לחפש פתרון דיפלומטי.
הסכם מינכן
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-21צ'מברליין יוזם ועידה בשיתוף הצרפתים האיטלקים והגרמנים במינכן .מוסוליני ,מנהיג איטליה הפאשיסטית,
העלה את הצעת "הפשרה" המעבירה את הסודטים לגרמניה וזו התקבלה ללא ויכוחים .הצ'כים ,שלא
השתתפו בדיונים ,הועמדו בפני עובדה מוגמרת.
משמעות הסכם מינכן:
 . 1זו עוד הצלחה אדירה להיטלר שהצליח באיומים וערמומיות לספח תוך חודשיים שני אזורים מפותחים
מאד בעלי אוכלוסיה של  10מיליון גרמנים (אוסטריה והסודטים).
 . 2הבריטים ובראשם צ'מברליין האמינו כי הסכם מינכן הוא הצלת העולם ממלחמה וכי ההסכם "הביא את
השלום בדורנו" ,כמו שאמר צ'מברלין.
 . 3צ'כוסלובקיה ספגה מכה קשה משום שאיבדה את השטח העשיר ביותר שלה ואת הגנתה מפני גרמניה.
הגרמנים גם השלימו את כיבוש צ'כוסלובקיה בעזרת הסלובקים שהתמרדו וגררו פלישה גרמנית במרץ ,1939
שחיסלה את המדינה הצ'כוסלובקית.
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מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת
(לא נכלל במיקוד חורף תשע"ה)
מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת החלה באמצע שנות העשרים והיגיעה לשיאה בסוף שנות השלושים עם
התחזקותה של גרמניה ו נקיטת צעדים תוקפנים כלפי שכנותיה .הכוונה למדיניות של ויתורים והעלמת עין
כלפי צעדיה הקיצוניים של גרמניה הנאצית ,ניסיון לרצות את היטלר בכל מחיר ,למנוע מלחמה ולהקריב לשם
כך אמינות של הסכמים בין-לאומיים וריבונות של ארצות.
ניתן לראות במדיניות זו את הצד החיובי של שמירה על השלום וההדברות בעימותים בין-לאומיים ואת הצד
השלילי של חוסר יכולת לראות את טיבו האמיתי של השלטון הנאצי ,את המטרות של מדיניותו וכך עידוד
התוקפנות הנאצית ,ובמובן זה את אחת הסיבות למלחמת העולם השנייה.
הסיבות למדיניות הפייסנות הבריטית:
 .1היתה תחושה בבריטניה ואצל ראש ממשלתה מ 1937-נוויל צ'מברלין כי התנאים בהסכם וורסאי לא היו
צודקים ולדרישותיה של גרמניה יש הצדקה.
 .2היתה תחושה עמוקה בכל אירופה ובעיקר בבריטניה של סלידה ופחד ממלחמה נוספת .היו תנועות
פציפיסטיות (אנטי-מלחמתיות) רבות והיה רצון לעשות הכל בכדי להימנע ממלחמה.
 .3האימפריה הבריטית היתה במצב קשה באותה תקופה ,בעיקר מבחינה כלכלית ,ולכן לא היתה האופציה
הצבאית אפשרית באותה תקופה.
 .4צ'מברליין ואחרים האמינו כי ניתן לרצות את היטלר ולהשקיט אותו וכי דרישותיו בעניין אוסטריה יהיו
האחרונות.
הפייסנות הצרפתית:
גם ראש ממשלת צרפת ,דלאדיה ,נקט במדיניות דומה  -מסיבות דומות :צרפת היתה במצב כלכלי ופוליטי
קשה ולא היתה מוכנה לעימות צבאי כלשהו .הצרפתים גם האמינו בהגנה של "קו מאז'ינו" (מערכת ביצורים
אדירה לאורך גבולם עם גרמניה) ולכן בטחו בכוחה של צרפת להגן מפני גרמניה.

ביטויי מדיניות הפיוס:
 .1ויתור על תשלום פיצויים .במהלך שנות העשרים ויתרו מדינות המערב לגרמניה בהדרגה על תשלומי
הפיצויים עבור מלה"ע הראשונה .מדינות המערב חששו שאילוץ גרמניה לתשלומי הפיצויים רק יעודד
גורמים קיצוניים בתוכה ועדיף שהיא תתאושש כלכלית.
 .2חוסר תגובה לביטול הסכמי ורסאי .מדינות אירופה וחבר הלאומים כמעט ולא הגיבו לביטול
ההדרגתי של הסכמי ורסאי ע"י היטלר .החל מהיציאה מחבר הלאומים והועדה לפירוק הנשק וכלה
בהתחמשות והקמת צבא גרמני.1935 .
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-23 .3מתן היתר בריטי לבניית צי גרמני .באותה שנה של הקמת הצבא ( )1935חתמה בריטניה על הסכם ימי
עם גרמניה המתיר לה לבנות צי אוניות .זאת למרות ביטול חוזה ורסאי בצורה חד-צדדית ע"י היטלר.
הניסיון הבריטי היה לשקם את גרמניה כלכלית ולנסות לפצות אותה.
 .4פלישת גרמניה לחבל הריין .שתיקה תמוהה של צרפת וכן של אנגליה לפלישה של הצבא הגרמני לחבל
הריין המפורז .זאת כמובן בניגוד מוחלט להסכמי ורסאי.1936 .
 .5ה"אנשלוס" .חוסר תגובה לסיפוח אוסטריה ע"י גרמניה.1938 ,
 .6הסכם מינכן .הסכם בו ויתרו אנגליה וצרפת על חבל הסודטים הצ'כי למען גרמניה רק בגלל איומי
היטלר ופחדן ממלחמה מתקרבת .זאת בניגוד לדעת ההנהגה הצ'כית וללא שיתופה כלל בדיונים...
.1938
 .7כיבוש צ'כוסלובקיה .חוסר כל תגובה רצינית לכיבוש כל צ'כוסלובקיה ע"י גרמניה .1939 -

הסכם ריבנטרופ-מולוטוב
לאחר כיבוש צ'כוסלובקיה ראה היטלר את פולין כיעדו הבא ,זאת למרות שחתם על חוזה אי-התקפה עמה ב-
 .1934הוא איים על פולין ודרש תחילה את החזרת ה"פרוזדור הפולני" שחילק את גרמניה לשניים .פולין
התנגדה בתוקף ,משום שהיתה בטוחה שגם ברה"מ וגם מדינות המערב יעמדו לצידה.
באוגוסט  1939היגיע המשבר לשיאו והיטלר איים בכיבוש פולין .במקביל חלה התקרבות מפתיעה בין גרמניה
לברה"מ .סטאלין לא מצא אהדה במדינות המערב וחשש שהן מנסות לגרום למלחמה בינו לבין היטלר.
צ'מברלין (ר"מ בריטניה) אכן ראה בסכנה הקומוניסטית איום לא פחות גדול מאשר בסכנה הנאצית .הוא ראה
את גרמניה כחומת מגן מפני הקומוניזם ופחד שברה"מ תשתלט על פולין .היטלר מבחינתו ראה את הסכם עם
סטאלין כטקטי וזמני ,כצעד שרק יקדם את מטרותיו.

הסיבות לחתימת ההסכם  /האינטרסים של הצדדים:
גרמניה:


היטלר רצה במלחמת כיבוש למען מימוש מטרותיו .ניטרליות של ברה"מ ועמידה שלה מן הצד תמנע
מלחמה בשתי חזיתות .הוא גם קיווה שאנגליה וצרפת לא תעזנה לתקוף אותו ללא ברה"מ.



ללא התנגדות רוסית יוכל לכבוש ללא הפרעה את פולין.



היטלר ראה בהסכם הסכם זמני וארעי שכן ברה"מ והקומוניזם היו אויביו העיקריים .בהסכם רצה
להרדים את סטאלין ולהסתיר את כוונותיו האמיתיות.

ברה"מ:


סטאלין קיווה שההסכם עם גרמניה ידחה או ימנע את המלחמה עמה וייתן לו זמן להכין את צבאו.



צבא ברה"מ לא היה מוכן למלחמה עקב הטיהורים הגדולים של שנות ה 30-וסטאלין רצה להרוויח
זמן.
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סטאלין ראה הזדמנות לכבוש את המדינות הבלטיות ומזרח פולין כחלק מן ההסכם ,ללא התנגדות
גרמניה ומדינות המערב.

תוכן ההסכם:
ההסכם נחתם בין שני שרי החוץ (אוגוסט  :)1939מולטוב הרוסי וריבנטרופ הגרמני .ריבנטרופ נסע לשם כך
למוסקבה .היו בהסכם שני חלקים אחד פומבי ואחד נסתר .בהסכם הגלוי חתמו שתי המדינות על חוזה אי-
התקפה הדדית .במקרה של התקפה על אחת המדינות לא תתערב השנייה לטובת הצד השלישי .אף מדינה
מהשתיים לא תצטרף לברית מדינית או צבאית כנגד המדינה השנייה .ההסכם הנסתר חילק את פולין בין
המעצמות ונתן לברה"מ "אזור השפעה" בפינלנד ,במדינות הבלטיות ובסרביה (ז"א נתן לה יד חופשית לכבוש
אותן).
משמעויותיו:


כיבוש פולין .ההסכם נתן אור ירוק להיטלר לכיבוש פולין ללא חשש להתערבות (כמובן גם לברה"מ
במזרח פולין) של מעצמות המערב שהיו רחוקות ולא מוכנות להתערבות צבאית.



ההסכם נתן לסטאלין אור ירוק לכיבוש הארצות הבלטיות ופינלנד ללא חשש להתערבות.



ההסכם חיזק את היטלר מאד וידיו היו חופשיות לפעול במערב ללא התנגדות במזרח ,וכך קבע
למעשה את מהלך מלחמת העולם השנייה.



ההסכם כנראה אכן "הרדים" את סטאלין שכן ברה"מ לא היתה מוכנה למלחמה עם הפלישה
הגרמנית במבצע ברברוסה – יוני .1941

ההסכם התקבל במערב בהפתעה ובחשש אך בריטניה לא נסוגה מעמדתה התקיפה בעניין פולין וחתמה איתה
על עוד הסכם הגנה .היטלר ניסה להמשיך בתרגילי הטעיה ותמרונים דיפלומטיים ליישוב הסכסוך עם פולין
בדרכי שלום אולם הפעם לא התרצו מדינות המערב.
לסיכום :בראשון לספטמבר  1939פלשה גרמניה לפולין ומלה"ע השנייה החלה .גרמניה כבשה במהירות את
מערב פולין ,ברה"מ את מזרחה .בשנתיים הבאות גרמניה כובשת כמעט את כל אירופה ללא כל התערבות
סובייטית .ביוני  1941פנתה גרמניה כנגד רוסיה ורק אז היא מצטרפת ללחימה.
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-25מלחמה"ע 2-עד מבצע ברבורסה והמדיניות נגד היהודים באזורי הכיבוש

רעיון "הסדר החדש" והצעדים שנקטו הנאצים להגשמתו ,בתקופת המלחמה
"הסדר החדש" היה הכינוי למשטר ולסדר החברתי שתכנן היטלר לכונן באירופה ובהמשך בעולם כולו ,לאחר
הכיבוש הגרמני .במרכז הסדר עמד להתקיים רייך גרמני מורחב ,בעל אוכלוסיה של מאה מיליון גרמנים,
החולש על מרכז אירופה ומזרחה ,ושולח את זרועותיו אל כל ארצותיה כדי לנצל את משאביה האנושיים
והטבעיים בהתאם לסיסמא" :כבוש! שלוט! נצל!" .תפקידיהם וגורלם של העמים השונים ביבשת (ואח"כ
לפי החזון בכל העולם) נקבעו עפ"י מעמדם בתורת הגזע הארי ולפי מידת שיתוף הפעולה שלהם עם ממשלת
גרמניה:
 .1העם הגרמני – "עם האדונים" הארי :תפקיד של שליט וריבון.
 .2העמים הנורדים (סקנדינבים ,הולנדים) – בעלי הדם הארי הטהור ביותר :אלה יזכו לאוטונומיה
נרחבת.
 .3העמים האירופאים שאינם נורדים או סלאבים – צרפתים ,בריטים ,ספרדים ,איטלקים :אלה יזכו
לאוטונומיה מצומצמת יותר ויתמכו ברייך הגרמני.
 .4העמים הסלאביים – רוסים ,אוקראינים ,פולנים ,בולגרים ,צ'כים וכו' :עובדי כפייה ל"עם האדונים".
 .5הצוענים :נועדו להשמדה.
 .6היהודים :נועדו להשמדה.



עיקר הרעיון היה – הקמת סדר חברתי-כלכלי-מדיני על בסיס האידיאולוגיה הנאצית ,שיחליף את
הסדר הקיים ,במבנה חדש ובחוקים חדשים אשר יקבעו אלו עמים זכאים לחיות בעולם ,מה מקומו
של כל עם ועם ,מהם גבולות המדינות  ,כיצד יתפתחו העמים ומה יהיה אופי היחסים ביניהם.



סדר חדש זה ניתן להקים רק לאחר הרס העולם הישן והוא יבטיח את קיומו של הרייך הגרמני בן
אלף השנים.



המיון של העמים האירופיים נעשה בהתאם לתורת הגזע:

 .1עמים ממוצא ארי (הולנדים ,דנים ,נורבגים וכד') יהיו שותפים שווי זכויות באימפריה הגרמנית
העתידית ,.בהיותם "יוצרי תרבות".
 .2עמים הסלביים במזרח אירופה( ,פולנים ורוסים למשל) ,נועדו לשרת את הגזע הארי ,בהיותם "נשאי
תרבות" .מתוך מים אלה ,הועברו בזמן המלחמה כשבעה מליון עובדי כפייה כדי לשרת את הכלכלה
של הרייך הגרמני .הם הועסקו בתנאים קשים בתעשייה ,במכרות ,בכבישים ובשדות.
 .3לגזעים הנחותים ביותר ,יהודים וצועניים ,אין מקום בסדר החדש .הם מייצגים את כוחות ההרס ויש
להשמידם.

מטרות ה"סדר החדש":
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-26א .הרחבת שטח המחייה הגרמני מזרחה על חשבון העמים הסלבים (ברה"מ) .העברת אוכלוסיה ארית
לשטחים אלו והקמת התיישבות גרמנית בשטחים "מטוהרים" .הסלבים ישמשו כעובדי כפייה.
ב .ניצול התושבים בארצות הכבושות .הגרמנים ינצלו את התושבים ככוח עבודה ,ייקחו את רכושם
ויחזיקו אותם כעבדים עבור הריך הגרמני.
ג .השמדת העם היהודי .היהודים בשטחי הכיבוש יושמדו לאור האידיאולוגיה הנאצית.

הצעדים שנקטו הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה כדי לקדם את הגשמת רעיון
"הסדר החדש"
מרגע הפלישה לפולין החלו הגרמנים ליישם את רעיון "הסדר העולמי החדש" הגשמת נעשתה באופנים שונים:
 .1עבודות כפייה  -במהלך המלחמה הועברו מפולין ומיתר הארצות הכבושות ,כשבעה מיליון עובדי
כפייה כדי לשרת את הכלכלה של הרייך הגרמני .הם הועסקו בתנאים קשים ביותר בתעשייה,
במכרות ,בכבישים ובשדות .מיליוני סלבים ,שבויי מלחמה ,יהודים ואחרים נתפסו והוסעו בתנאים
קשים לגרמניה .מרביתם הועסקו בתעשייה הגרמנית כמו מפעלי קרופ וסימנס הגדולים ,אחרים בנו
ביצורים( .כיום מפעלים אלו משלמים פיצויים לניצולים או למשפחותיהם).
 .2העברות אוכלוסין בכפייה  -אוכלוסיות שונות הועברו בכפייה ממקום מגוריהם ,על מנת לאפשר יישוב
גרמנים במקומם .עם חלוקת פולין ,יישבו הנאצים אוכלוסיה ארית במקום האוכלוסייה הפולנית.
" .3המתות חסד"  -כדי "לטהר" את הגזע הארי ,אישר היטלר בספטמבר  ,1939את מבצע "המתת
החסד" בגרמניה של חולי רוח ,נכים ,מפגרים וחולים במחלות סופניות ותורשתיות .עשרות אלפי
גרמנים "ארים" נרצחו במבצע זה .המבצע הופסק לבסוף בלחץ הכנסייה הקתולית ,בשל לחץ דעת
קהל בתוך גרמניה .מצד שני התחיל מבצע ה"לבנסבורן" לעידוד הילודה ,לעיתים בכפייה ותוך שימוש
בנשים גרמניות ואחרות (סקנדינביות ,הולנדיות).
 .4ניצול כלכלי – מזון ,מוצרי תעשייה וחומרי גלם הועברו מהארצות הכבושות לגרמניה .הנאצים שדדו
סחורות ,שטרי כסף ,זהב ,אוצרות אומנות ועוד.
" .5הפתרון הסופי" – על מנת להיפתר מגזע היהודים "ההרסני והנחות" ,יושמה באופן שיטתי התוכנית
להשמדת יהודי אירופה  .גטאות פונו ואוכלוסיותיהן הועברו למחנות השמדה ( החל מקיץ  ,)1942שם
נרצחו .גם העמים הסלאביים סבלו מרצח המוני של המשכילים כדי להשאירם כעם עבדים.
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-27המדיניות הגרמנית כלפי יהודי פולין 1939-1941
 1בספטמבר  :1939פלישת גרמניה לפולין .כ -3מליון יהודים נלכדים בידי הנאצים בעקבות הכיבוש המהיר ,הנמשך
כשלושה שבועות.
המלחמה היא אחד מהאמצעים העיקריים ליישום האידיאולוגיה הנאצית .אין אפשרות לנתק את המלחמה מהמדיניות
נגד היהודים.

חלוקת פולין
פולין הכבושה מחולקת לשלושה חלקים .1 :החלק המערבי מסופך לגרמניה .2 .החלק המרכזי" ,הגנרלגוברנמן" ,הוא
תחת מושל גרמני ומנוהל כשטח כבוש .3 .רוסיה פולשת לחלק המזרחי בהתאם להסכם ריבנטרופ-מולוטוב.
עם הכיבוש כוחות "האיינזצגרופן" (חטיבות המבצע) הגרמניים פועלים באלימות נגד יהודי פולין:
רצח ,מכות ,השפלות ,שוד ,פגיעה במוסדות וגיוס יהודים לעבודות כפייה.
יש צורך בהנחיות לכוחות על הפעולות כלפי היהודים .כרגע המטרה היא ריכוזם ובידודם מהאוכלוסייה.

איגרת הבזק
ב 21 -לספטמבר  ,1939כשלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה הוציא היידריך – ראש משטרת הביטחון
הנאצית איגרת למפקדי האינזצגרופן .באיגרת זו סוכמו ההוראות לגבי יהודי פולין .הוראות אלו כבר מצביעות
על שלבי הביצוע לקראת המטרה הסופית של השלטון הנאצי ביחס ליהודים .הוראות אלו היו:
 .1ריכוז היהודים :יש לפעול למען ריכוז היהודים בערים הגדולות ,ליד צמתים של מסילות ברזל וצומתי
דרכים .לנקות כך את שטחי הרייך מיהודים.
 .2יודנרטים :יש להקים מועצות זקנים של יהודים בכל קהילה ,אלו תהינה כפופות לשלטון הנאצי
ואחראיות ליישום ההוראות שלו בקהילה .היודנרט יערוך תחילה מפקד של היהודים ,מיון ויפנה
אותם לערים הגדולות.
 .3ניצול כלכלי :יש לעשות אריזציה לבתי עסק ומפעלים יהודיים .רק מפעלים חיוניים לתעשיית הצבא
יוכלו להמשיך לתפקד .קרקעות ורכוש יועברו לידי פולנים או גרמנים.

משמעויות איגרת הבזק :יהודי פולין הועברו לשטחי הגנרל-גוברנאמן ורוכזו בערים הגדולות ,הוקמה הנהגה
יהודית של יודנרטים לכל קהילה ,בשלב הבא הוקמו כך הגטאות .האיגרת מלמדת על תכנון של השלטון הנאצי
בטיפול ביהודים וראייה לטווח ארוך .בפעם הראשונה מוזכר המינוח "מטרה סופית" ,זו אינה מפורטת אך
עצם השם מעיד על כוונת הנאצים לחסל את יהדות אירופה .במסגרת איגרת הבזק ניתן גם אור ירוק
לאינזצגרופן להתעלל וגם להשמיד את יהודי פולין.
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-28הפעולות נגד יהודי פולין עד הקמת הגטאות
.1

סימון היהודים – בנובמבר  1939הוכרחו היהודים (מגיל  )10ללבוש על היד שלהם סרט לבן עם מגן דוד או טלאי

צהוב .הנאצים ערכו רישום של היהודים ועיסוקם.

.2

עבודות כפייה –היהודים נלקחו לעבודות בשביל הגרמנים ,לפעמים ארגנו היודנראטים את העבודה בשביל

היהודים ,לעיתים הנאצים לקחו את היהודים בעצמם.

הגבלת התנועה – אסור ליהודים לעזוב את המקום שבו הם גרים בלי אישור הגרמנים ,הוטל עוצר על היהודים
בשעות הלילה .נאסרה על היהודים הנסיעה ברכבות.
.3

גירוש יהודים – חלק מהיהודים שנמצאו בשטחים שסופחו מפולין לגרמניה גורשו לתוך "הגנרלגוברנמן".

.4

הקמת יודנראטים – בהתאם להוראות היידריך ,מונו ראשי יודנראט בידי הנאצים והם (בד"כ) מינו את חברי

המועצה היהודית.
.5

השפלה ופגיעות פיזיות – רצח יהודים ,פגיעות מקריות ביהודים ,השפלות פומביות ,הרס בתים ומוסדות

יהודיים ,סחיטת כספים ורכוש .פגיעה בחיים הדתיים וחיי החברה והתרבות.
 .7תכניות לריכוז היהודים – תכניות לובלין ומדגסקר.

הפתרונות הטריטוריאלים:
המדיניות הנאצית באותה תקופה היא לבודד את היהודים ולרכזם .בחורף  1939-40עולות שתי תוכניות להקים
"שמורות" של יהודים שירוכזו במקום אחד ,ינוצלו לעבודה ויחיו בתנאים קשים שיקטינו את התרבותם.
תוכנית לובלין:
בחורף  1939-40הוחלט על ריכוז היהודים בפולין ,באזור לובלין .כ 100,000-מיהודי גרמניה ,אוסטריה וצ'כיה מועברים
לאזור .המטרה היא לרכז את היהודים ולנצל את עבודתם תוך ידיעה שרבים ימותו .התנאים הקשים באזור ,שלא הוכן
כראוי ,גרמו למות יהודים רבים ולכישלון התוכנית במרץ .1940

תוכנית מדגסקר:
מעט לאחר מכן עולה תכנית להעברת יהודי אירופה לאי מדגסקר שבמזרח אפריקה .המקום הוא בשליטה צרפתית.
התוכנית עוברת במשרדי הממשלה השונים אך אינה יוצאת לבסוף לפועל .הרעיון אינו הגיוני בשל חוסר היכולת להעביר
מיליוני יהודים מאירופה לאפריקה בזמן המלחמה .בשל כך יש הרואים בתוכנית הטעיה.
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-29-

יהודי פולין
המדיניות כלפי היהודים עד לריכוזם בגטאות
(הגדרה ,השפלה ,ניתוק ,בידוד ,ניצול)
ב  1-לספטמבר פרצו כוחות גרמניה לפולין וכבשוה במהירות .לפי הסכם ריבנטרופ-מולטוב כבש הצבא הרוסי
באותו זמן את חלקה המזרחי של פולין .עם סיום הכיבוש חולק שטח פולין שבידי גרמניה לשני חלקים :החלק
המערבי סופח לגרמניה הגדולה והפך לשטח גרמני ,השטח המזרחי הפך לשטח כיבוש וכונה" :גנרל-
גוברנאמן".
בפולין חיו אז כ 3.3 -מליון יהודים ,רבים ברחו לשטחי ברה"מ ,חלקם חזרו אח"כ ,שכן גם שם היה מצבם
קשה.
מייד עם כיבוש פולין החלה מסכת של התעללות ורדיפה נגד יהודיה .לצבא הגרמני הסדיר התלוו כוחות של
"אינזצגרופן" שתפקידם היה לפגוע ולהשמיד את מי שנחשב כאויב גרמניה .הם רצחו את השכבה המשכילה
הפולנית ,את קציני הצבא הפולני ואנשי דת ,כמו כן הם התעללו בצורות שונות ביהודים .לשטח הכיבוש מונה
מושל בשם הנס פרנק שהוציא שורה של צווים ותקנות לגבי היהודים .בנוסף הוצאה איגרת הבזק מאת
היידריך (ראש משטרת הביטחון) שגם הורתה מה יש לעשות ביהודים .בסה"כ דובר על הצעדים הבאים:
 .1הגדרה :התקנות נועדו להפריד בין היהודים לשאר האוכלוסייה .כל יהודי מעל גיל  10חויב בנשיאת
טלאי צהוב .בתי מגורים ועסקים של יהודים סומנו ונאסרה עליהם תנועה חופשית.
 .2בידוד וגזרות חברתיות :נאסרה על יהודים כניסה למקומות מסוימים ,נסיעה ברכבות ותחבורה
ציבורית ונאסרה עליהם תנועה חופשית.
 .3השפלה :נוצרו תנאי חיים בלתי אפשריים ומשפילים עבור היהודים .הם נחטפו מהרחובות ללא
התרעה לצורך עבודות ,עברו התעללויות פומביות כמו תלישת זקנים ,ניקיון רחוב בלבנים ,עברו
התעללות פיזית בידי חיילים גרמניים ועוד.
 .4ניצול ונישול כלכלי :בתי עסק ומפעלים יהודים פשוט נלקחו מבעליהם ,דירות פאר נשדדו ואח"כ
נלקחו ,חשבונות בנק הוקפאו ,הוחרמו סחורות ומוצרים וכך מצאו עצמם יהודים רבים ללא רכוש
ופרנסה.
 .5עבודות כפייה :הגרמנים עשו שימוש ביהודים ככוח עבודה זול וזמין ללא תמורה .היהודים עבדו
בשיקום ערי פולין ,בסלילת רכבות וכבישים ולמען המאמץ המלחמתי הגרמני .חלקם פשוט נחטפו
מהרחוב ושולחו לעבודות ,וחלקם גויס בצורה מסודרת על ידי היודנראט .היו עשרות מחנות עבודה
קבועים בפולין ועוד מאות פרויקטים בהם הועבדו יהודים.
 .6איסור על כל פעילות תרבותית ודתית :בתי הספר ומערכות החינוך נסגרו ,נאסרה תפילה ועבודת
קודש .בתי כנסת נשרפו וחוללו .היהודים הוכרחו לעבוד גם בשבת ונאסרה שחיטה כשרה.
 .7גירושים :על מנת ל"טהר" את שטח הכיבוש הגרמני גורשו כ 100000 -יהודים משטח זה לגנרל-
גוברנאמן .כמו כן נעשו גרושים רבים בתוך הגנרל-גוברנאמן עצמו.
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-30 .8רצח ,טרור והשפלה :יהודים רבים נרצחו ברחובות ,עברו התעללות כמו גזיזת זקנים ,ניקוי רחובות
ושירותים והיו הפקר לכל גחמה של הצבא הנאצי.

גזל רכוש – "אריזציה"
גזל חוקי ובלתי -חוקי של רכוש יהודי הונהג לאלתר .חיילים וקצינים גרמנים – בין שהיו בעלי
דרגה בצבא ,בחיל האוויר ,במשטרה ובס" ס  ,ובין שהיו אזרחים – השתתפו
בגזל זה .יהודי שחווה את התקופה מספר" :הייתי עד ואף שמעתי על מקרים רבים מסוג זה .בדצמבר ()1939
בהפסיעי לאורך הרחוב בדרך לבית -החולים ,ראיתי קצין גרמני מפשיט אישה יהודיה ממעיל -הפרווה שלה
ומוסרו לידי ידידתו...
בשלושת השבועות הראשונים של הכיבוש נעצרה מדי שבוע משאית גרמנית לפני אחד מבתי היהודים ,במעמד
השוטרים הגרמנים והפולנים ברחוב .שלושה קצינים ושני אזרחים היו מגיחים מן המשאית נכנסים לאחת
הדירות ודורשים מדייריה כסף ,תכשיטים ,סחורות ומזון .את הנשים כלאו בחדר אחד ואת הגברים בשני ,גנבו
כל שהעלתה ידם...
כל מפעלי העסק הגדולים נלקחו מידי היהודים .קומיסארים גרמנים הוצבו בבתי -העסק היהודיים ובבניינים
פרטיים ,ומנהלים גרמנים החלו לפקח על בתי -החרושת ומפעלי -התעשייה השייכים ליהודים .כך אירע הדבר,
שאנשים אשר אך אתמול היו עשירים היו לפתע לקבצנים".
עבודות כפייה
מספר אותו יהודי" :הגרמנים ערכו ברחובות העיר מצוד על יהודים ,בין גברים ובין נשים .היהודים נחטפו
ונאלצו לעבוד בעבודות פרך במשך כל שעות היום ,בלא מזון ובלא מים ,כל אימת שרצו הגרמנים להכריחם
לעשות למענם כל מלאכה בזויה .נשים יהודיות ,ובייחוד המעודנות שבהן ,נתפסו ונצטוו לנקות דירות פרטיות
ומשרדים .לא ניתנו להן סחבות ולא כלי -ניקוי ,ועל כן נאלצו להסיר מעליהן את לבושן התחתון ולהשתמש בו
בתורת סחבה .לעיתים קרובות אף נאנסו במרוצת יום -העבודה ,ובמקרים כאלה העלימו הגרמנים עין מן
החוקים בדבר " חילול הגזע " .רבים מן היהודים החטופים האלה מתו לאחר זמן קצר עקב מכות קשות
שהונחתו עליהם".
השפלות ואלימות
" הגרמנים נהגו לחטוף יהודים גם סתם כך כדי להרביץ בהם מכות .דבר זה נהפך לספורט אהוב ולמקור-
הנאה בשביל כוחות הכיבוש .עשרים וחמש מהלומות במקל נחשבו מנה מועטה שבמועטה ,ולאחר שספגן
היהודי היה כפוי לומר "תודה " .משסירב להביע את תודתו ,הונחתו עליו עשרים וחמש מכות נוספות ,ואמירת
"תודה" היתה בבחינת פקודה שאין להמרותה .אחי הבכור היה אחד הקורבנות הראשונים להלקאות מסוג זה.
משראו גרמנים את הפורעים הפולנים מתעללים ביהודי ,התבוננו במחזה תוך הנאה ,ותכופות נהגו אף לצלמו;
לימים היו התמונות מתפרסמות בעיתונות הגרמנית.
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-31...בסוף נובמבר  1939נמצא שוטר פולני הרוג בחזית הבית ,נאליבקי  9,ברובע היהודי של העיר .בתור תגמול –
ללא חקירה וללא צו בית -משפט – הוצאו כל הגברים היהודים שנמצאו באותו בית , 53איש במספר ,ונורו.
עובדה זו פורסמה על -ידי הגרמנים בעיתון הפולני ,ב 1 -בדצמבר 1939 ,בלוויית הסבר ,כי המאסרים בוצעו
משום שיהודים אלה לא סייעו בידי המשטרה לתפוס את הגנבים שהמיתו את השוטר הפולני.
היה זה המקרה הראשון של מאסרים בקנה -מידה המוני ומעשה הרצח הראשון; האוכלוסייה היהודית
נתפסה לבהלה .ואולם עד -מהרה נהפכו גם מעשים כגון אלה למקרים שכיחים".

הגטאות ודרכי התמודדות עם החיים בהם
בהתאם להוראות היידריך (באיגרת הבזק) מוקמים גטאות בכל רחבי פולין ובכל ריכוז יהודים ממונה
יודנראט (מועצה יהודית) המנהלת את ענייני הגטו ומתאמת בין השלטון הגרמני ליהודים.
הגטאות שימשו לריכוז היהודים ופיקוח עליהם בתנאי חיים קשים ביותר ולשם ניצול עבודתם .היכולת לשלוט
בחייהם של היהודים סייעה מאד לנאצים עם תחילת ההשמדה.
הסיבות להקמת הגטאות
במהלך המלחמה הגרמנים השתדלו להסוות עד כמה שניתן את מדיניותם כלפי הגרמנים .עקב כך ,הם הצדיקו
את הקמת הגטאות בפולין באמצעות הנימוקים הבאים:
א .היהודים הוצגו כתוקפנים ביחס לחיילי הצבא הגרמני וכפרטיזנים הפוגעים בהם במלחמה.
ב .ריכוז היהודים נועד למנוע הפצה של מחלות מדבקות מצדם.
ג .ריכוז היהודים נועד למנוע מהם ספסרות במוצרי מזון.
ד .ריכוז היהודים נועד להגן עליהם מפני הסביבה.

בעוד אלה הם נימוקים מוצהרים ,הגם שהם קצת סותרים זה את זה ,הכוונה האמתית שהסתתרה מאחורי
הקמת הגטאות היתה :בידוד היהודים מן הסביבה בהתאם לעקרונות האנטישמיים של האידיאולוגיה
הנאצית הגזענית .לאחר שהנאצים עברו ממדיניות של הגירה למדיניות של פינוי היהודים וריכוזם בנפרד
(תכניות לובלין ומדגסקר) ,היו יהודי פולין מטרה לריכוז לפני פינוי .לפיכך ,הם נקטו במדיניות של בידוד
יהודים באמצעות הקמת גטאות .הגטאות היו בעצם פתרון זמני ,אילתור ,עד שיימצא מה לעשות עם כל-כך
הרבה יהודים .עבור הנאצים הגטאות אפשרו גם את גזל הרכוש היהודי וגם התמעטות של האוכלוסייה
היהודית ,דבר שהתאים למדיניותם .חלק מהנאצים גם האמינו באמת בנימוקים שלהם ,והתנאים הקשים
בגטאות הביאו להתגשמות חלקם ,בעיקר הנימוק אודות הפצת המחלות.
תנאי החיים בגטו:
 .1טרור  :החיים נוהלו תחת משטר אימים שבו כל מי שמבצע עבירה פעוטה נענש קשות .משטר זה בא בכדי
לגרום לציות עיוור לגרמנים.
 .2בידוד :היהודים מנותקים כמעט מהעולם החיצון ומהסובבים אותם וגם מהקורה לשאר העם היהודי,
כחלק ממנגנון השליטה וההטעיה.
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-32 .3הקמת מעין ממשלה פנימית של היודנראט המנהלת חיים תקינים ככל האפשר ,עם עובדים רבים.
 .4התנאים  :הגרמנים בכוונה מאפשרים חיים בצמצום רב ,רעב תמידי וצפיפות איומה כחלק מהצורך בשבירת
ההתנגדות והפגיעה ביהודים.

היודנראטים  -המועצות היהודיות
באיגרת הבזק של היידריך ניתנה הוראה להקים מועצה יהודית  -יודנרט לכל קהילה יהודית .זו אמורה להיות
הגוף המקשר בין הצבא הנאצי ליהודים .היודנרטים ניהלו את כל המישורים של חיי היומיום של יהודי הגטו
כמעין שלטון פנים ,אבל תמיד תחת פקודותיו של השלטון הנאצי .היתה זו דרך ליישם את המדיניות הנאצית
ע"י היהודים עצמם.
היודנראטים התאפיינו בסתירה פנימית יסודית :הגרמנים הקימו אותם כדי לשרת את מטרותיהם וחייבו
אותם לשתף פעולה ,אפילו בשליחת היהודים מהגטאות למחנות ההשמדה .מצד שני ,ניסה היודנראט לפעול
למען האינטרסים של תושבי הגטו .הסתירה הזו באה לידי ביטוי בהבדלים בין התפקידים שהגרמנים הטילו
עליהם ואלה שהם נטלו על עצמם בפועל; וכן בהבדלים הגדולים בפעולתם של היודנרטים השונים.
תפקידי היודנראט:
 .1נציגות וקישור עם הגרמנים :ביצוע קפדני של כל ההוראות שניתנו לו ע"י המשטר הנאצי .בכך ניסו
הגרמנים להפוך את היודנראט למכשיר של שיתוף פעולה ,לחסוך להם כוח אדם וכן שכעס היהודים
לא יופנה כלפיהם ,אלא כלפי היודנרט.
 .2ניהול החיים השוטפים בגטו :היודנרט למעשה פעל כמעין שלטון פנים בגטו .הוא דאג וארגן את
העבודה ,חלוקת המזון ,דיור ,סעד ,בריאות ,חינוך ותרבות וכל חיי היומיום בגטו.
 .3גיוס וארגון כוח עבודה :הנאצים דרשו מהיודנרט לארגן ולפקח על משלוחי העובדים לעבודות כפייה
מחוץ לגטו.
 .4פיקוח ושיטור :הנאצים הטילו על היודנרט את שמירת הסדר והחוק בגטאות .לרוב הגטאות היה כוח
משטרה יהודית ,שצויד במדים ואלות ושמר על הסדר בגטו ועזר לצבא הנאצי המילוי תפקידו.
מעבר לתפקידים אלו לקח על עצמו היודנרט לרוב גם תפקידים שנועדו לעזור לאוכלוסייה היהודית בגטו,
לעיתים בניגוד להוראות השלטון הנאצי:
 .1ביצוע תמרונים נואשים כדי להוכיח לגרמנים שכדאי להם לאפשר לגטו לשרוד ולהשאיר כמה שיותר
אנשים בתוכו .הדוגמא הבולטת ביותר לכך הייתה היודנראט בגטו לודג' בראשות חיים רומקובסקי –
הוא הקים תעשייה ענפה ( 117בתי חרושת שהעסיקו יותר מ 70 -אלף יהודים) ,שייצרה מוצרים בשביל
הצבא הגרמני ,בתקווה שהגרמנים יחליטו שהאינטרס שלהם מחייב לאפשר לגטו לשרוד ולייצר.
 .2עיסוק באמצעי שתדלנות (ניהול משא ומתן כאשר לצד אחד אין מה לתת) כדי להציל את חייהם של
היהודים .המאמצים האלה חייבו מערכת של שיתוף פעולה הדוק עם הגרמנים ולא תמיד נשאו פרי.
 .3תרבות וחינוך :בגטאות רבים הקים היודנרט תרבות יהודית אלטרנטיבית משגשגת – תיאטרון,
תזמורת ,ערבי בידור ,ספריה ועוד.
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-33 .4סעד ועזרה :היודנראט תיווך בין ארגון הג'וינט האמריקאי-יהודי לבין היהודים ,הקים מטבחים
וחילק אוכל ,סיפק בגדים ,טיפל במגורשים ועוד.

כל התפקידים האלה הביאו את חברי היודנרט לקשיים עצומים שבמרכזם עמדו דילמות מורכבות ביותר:
האם לשתף פעולה עם הנאצים או לסייע לאחיהם היהודים .מיותר לציין ,כי היו יהודים שמראש נמנעו
מלקבל על עצמם את התפקיד ,מאחר והבינו כי ייאלצו לשתף פעולה ולפגוע באחיהם היהודים .למול הקבוצה
הזו ,עמדה קבוצה של יהודים שדווקא חשבו כי התפקיד יסייע לטובתם האישית שלהם וקרוביהם .בנוסף ,היו
שקבלו על עצמם את התפקיד מחשש לחייהם ,אם יסרבו.
פעולות יזומות מצד היודנרט לטובת היהודים בגטו
כמנהיגים בגטו יזמו חברי היודנרט שורה של פעולות ,שנועדו לסייע ליהודים בחיי היומיום .היו אלה פעולות
בתחומים שונים:
 )1מאבק בהרעבה המכוונת של תושבי הגטו .הנאצים הנהיגו מדיניות הרעבה מכוונת של היהודים בגטו.
ביצוע המדיניות נעשה באמצעות הכנסה מעטה של מזון לתוך הגטו ,ובנוסף היה זה מזון שחלקו
הגדול היה רקוב .חברי היודנרט התמודדו עם מצוקה זו במיוחד באמצעות הברחה של מוצרי מזון
לתוך הגטו .אדם צ'רניאקוב ,שהיה ראש היודנרט בגטו ורשה ,טען כי  80%מכלל המזון בגטו ,הגיע
באמצעות הברחות .ההברחות נעשו באמצעות פרצות שנמצאו בחומות הגטו ,וילדים שהיו קטנים
מספיק לעבור באותן פרצות .בנוסף ,עסקו חברי היודנרט במתן שוחד לפולנים וגם גרמנים ,על-מנת
להשיג עוד מזון.
 )2טיפול בנושאי בריאות .החיים בגטו התאפיינו בצפיפות גדולה ,ותנאי היגיינה ותברואה ירודים.
במציאות שכזו מחלות התפרצו והתפשטו במהרה ,ובנוסף לרעב (שהחליש את הגוף) ,סבלו היהודים
ממחלות כמו טיפוס ,דיזנטריה ושחפת .חברי היודנרט פעלו לטובת מימון של מרפאות ובתי חולים
בתוך הגטו .בין השנים  1941-42פעלו בתוך גטו לודז' חמישה בתי חולים ומרפאות ,כולל מרפאה
שטיפלה בנשים בהריון ויולדות.
 )3פעולות סעד .חברי היודנרט הקימו מטבחים משותפים שספקו ארוחות לנזקקים ובנוסף ,סייעו
לילדים צעירים שהתייתמו מהוריהם.
 )4יצירת מקורות עבודה .היודנרט פעלו רבות גם לטובת יצירה של מקומות עבודה בגטו .בגטו לודז' פתח
ראש היודנרט ,מרדכי חיים רומקובסקי ,את בתי המלאכה שסיפק מוצרי לבוש וציוד חיוני לצבא
הגרמני .היודנרט טענו כי העבודה מצילה חיים .הם בקשו להיאבק בדימוי של היהודי כפרזיט ונצלן,
ולכן עשו כמיטב יכולתם ,על-מנת להציג את היהודים בפני הנאצים ,כפועלים חרוצים.

הדילמות המוסריות של היודנראט
היודנרט מעצם טבעו היה נתון בדילמות מוסריות רבות .מצד אחד תפקידו היה לשרת את השלטון הנאצי
ולמלא את הוראותיו ,מצד שני לייצג ולשמור על חיי היהודים בגטו .שני כיוונים אלו עמדו כמובן בסתירה
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-34מרגע הקמתו .הנאצים הקימו את היודנרט על מנת לממש את מטרותיהם :השפלת היהודים ,יצירת תנאי
חיים בלתי אפשריים ולבסוף השמדת היהודים .הציבור היהודי ביקש מהיודנרט להגן עליו ,לייצג אותו מול
הנאצים ולשמור על תנאי חייו .כך שאנשי היודנרט חיו בסתירה מתמדת בין השלטון הנאצי לבין נציגיהם.
סתירה זו היגיעה לשיאה כאשר השלטון הנאצי התחיל לדרוש מהיודנרט את הארגון של משלוחים למחנות
ההשמדה .תחילה לא היה ברור טיבם של המשלוחים ויעדם ,השלטון הנאצי הודיע שמדובר על "העברה
למזרח לצורכי עבודה" אולם בתהליך איטי הבינו בגטאות שמדובר על שילוחים להשמדה .באביב  1942החלו
לפעול מחנות המוות והיהודים נשלחו באקציות למחנות .תפקיד היודנראט היה לארגן את המשלוחים
ולבצעם :לספק בכל יום מכסה נתונה של אנשים לרכבות .כאשר נפוצו השמועות על מחנות ההשמדה נעשתה
משימה זו קשה ביותר .היהודים בגטו הסתתרו ,ברחו ושיחדו את שוטרי היודנראט .אז עמד כל יודנרט בפני
ברירה איומה :לארגן את המשלוחים למוות של בני עמו או לסרב לפקודות הנאצים ,מה שבד"כ אמר הוצאתו
להורג של ראש היודנרט והחלפתו.
בנקודה זו למשל המשיך חיים רומקובסקי ,ראש גטו לודג' לשתף פעולה עם הנאצים עד לחיסולו הסופי של
הגטו ,וראש גטו ורשא ,אדם צ'רניאקוב החליט לקחת את חייו בידיו ולהתאבד.
כמה מראשי היודנרט רצו להאמין (או באמת האמינו) שבסופו של דבר ישאירו בגטו מספר מסוים של אנשים
והגטו לא יתחסל .הדילמה במצב זה היתה את מי להשאיר? למי יש זכות לחיים? והאם אני בכלל יכול לעמוד
במקום של הכרעה בשאלה זו? היו כאלה שבחרו לא לעמוד בכלל במקום הכרעה זה ובחרו לצאת בעצמם
לשילוחים והיו כאלה שהעדיפו למשל לשלוח למוות את הזקנים והחולים ולהשאיר בחיים את הצעירים
והבריאים.
סוגייה נוספת קשורה ליחסם של היודנראט למחתרות ולתנועות הנוער בגטאות .בגטאות רבים הוקמו
מחתרות ואלו ראו בשיתוף פעולה עם הנאצים דבר חסר סיכוי ושלילי .חברי המחתרות שיערו שכל יהודי הגטו
יובלו להשמדה ורצו ללחום בגרמנים עם כמה שיותר אנשים .בגטאות בהם היודנראט שיתף פעולה עם
הנאצים נוצר מתח רב בינו לבין חברי המחתרות.
ניתן לחלק את שיתוף הפעולה של היודנרט השונים לארבעה סוגים עיקריים:
 .1אי שיתוף פעולה :היו חברי יודנרט שבשום מקרה לא הסכימו לשתף פעולה עם השלטון
הנאצי .הם פרשו מתפקידם ,או הוצאו להורג ע"י הנאצים.
 .2שיתוף פעולה חלקי :חברי היודנרט שיתפו פעולה עם השלטון הנאצי כל עוד ראו לנגד עיניהם
גם את השירות עבור חברי הקהילה .ברגע שבו היו צריכים לארגן את האקציות ולשלוח
יהודים למותם הפסיקו לשתף פעולה ,התאבדו או הוצאו להורג (אדם צ'רניאקוב בגטו ורשה).
 .3שיתוף פעולה במטרה להציל יהודים :חברי היודנרט שיתפו פעולה עם השלטון הנאצי ,כולל
שליחת יהודים למותם ,במטרה להציל חלק מהיהודים ולא לגרום לחיסול כל אוכלוסיית
הגטו (גנס בגטו וילנה).
 .4שיתוף פעולה מלא :חברי היודנרט שיתפו פעולה בכל מישור ,כולל ארגון המשלוחים למחנות
ההשמדה ,או משום שחשבו שבכך יצילו את עצמם או את חבריהם ,או למען אינטרס אישי
או למען בצע כסף (רומקובסקי בגטו לודג').

www.agurim.co.il

34

-35-

35

www.agurim.co.il

-36דרכי ההתמודדות עם חיי הגטו עד "הפתרון הסופי":
הרצון של ההנהגה היהודית היה לשמור על חיים נורמליים ככל האפשר ולא להיכנע לייאוש .הדבר בא לידי
ביטוי בדבריו של הרב יצחק ניסנבויים בגטו וורשה על הצורך ב"קידוש החיים" (הצורך לשמור על החיים,
להבדיל מקידוש השם  -המוות למען היהדות) .הרעיון היה כי בעבר בקשו האנטישמים את הנפש של היהודים,
ולכן יהודי שהמיר את דתו יכול היה להינצל .הנאצים לעומת זאת ,בקשו את הגוף של היהודי (כאן מדובר
באנטישמיות גזענית) .מבחינת הנאצים ,לטיפול בבעיה היהודית היתה רק דרך אחת ,והיא סילוק היהודים
משטחם ,וזאת בכל מחיר שיידרש ,כולל מוות .לכן טען ניסנבויים כי המאבק של היהודים צריך להתחיל קודם
כל בשמירה על החיים ,ולא סתם חיים ,אלא חיים ראויים ,חיים אנושיים.
רעיון זה הוא שניצב מאחורי פעולות רבות של יהודים בגטו ,פעולות שלא נועדו רק לקיים את החיים הפיזיים,
אלא חיים אנושיים ומלאים ,הכוללים פעילויות חינוכיות ותרבותיות.
 .1העזרה הסוציאלית:
בכל גטו היתה רשת של עזרה הדדית ,מאורגנת ע"י היודנראט או עצמאית .אירגוני הסעד פעלו להקמת
מטבחים ציבוריים שסיפקו אוכל לנזקקים ,הם הקימו מסגרות לטיפול בילדים ,לביגוד ועוד.
 .2חיי החינוך והתרבות:
הנאצים אסרו על הקמת בתי ספר בגטאות ,מחשש שהדבר יגביר את התפשטות המחלות .אף-יל-פי-כן פעלו
היהודים ,בסיוע היודנרט ,בהקמת רשת של בתי ספר מחתרתיים ,שלעיתים מיקומם לא היה הקבוע .בבתי
ספר לימדו המורים בהתאם להשכלתם ,ולא על-פי תכנית מסודרת .במציאות הקשה של הגטו ,הרכב הכיתות
והמורים היה משתנה ,עקב מחלות ומוות .היו אף ניסיונות להקמת בתי ספר גבוהים ,דוגמת בית הספר
לרפואה שהוקם בגטו וילנה.
ברוב הגטאות הוקמו ספריות ,מקהלות ,תזמורות ,תיאטראות ועיתונים .הכל נעשה בכדי לשמור על הזהות
ועל החיים הנורמליים.
 .3תיעוד:
היו שעסקו בתיעוד החיים בגטו בציור ובכתיבה תוך הסתרת היצירות .המטרה היתה גם לתאר לעולם את
מעשי הנאצים .היו גם שהוציאו עיתונים מחתרתיים בכדי להפיץ ידיעות ולנתק את הבידוד שבו חיו .זה היה
גם אמצעי לארגון תנועות הנוער שהפכו לחלק חשוב בגטו.

 .4פעילות תנועות הנוער בגטאות:
פעילות חינוכית ותרבותית – המדריכים העבירו פעולות במגוון נושאים יהודיים וציונים ,כאשר העיניים היו
נשואות תמיד לא"י .חברי התנועות המשיכו ללמוד את השפה העברית ,העלו הצגות בעברית ושרו שירים
בעברית.
עזרה הדדית בין חברים – מדי יום נאספו פירורי מזון ותרופות על מנת לעזור לחברים נזקקים וחולים או
כאלו שהיו רשומים ברשימות הגירוש והסתתרו .היה לכך לא רק ערך חומרי אלא בעיקר מוראלי .חברים
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-37בתנועה ידעו שהם לא לבד ,אלא חלק מקבוצה ושיש מי שדואגים להם .כך למשל ,ב'חזית הציונית' שילם כל
חבר "מס" לתנועה 10 :גרם לחם 5 ,גרם סוכר ו 20 -גרם מרגרינה .בתנאי התזונה בגטו היתה זו הקרבה יוצאת
דופן ובלתי נתפסת.
כתיבת עלונים ועיתוני קיר  -בהתאם למסורת שהיתה קיימת לפני המלחמה ,תנועות נוער רבות פרסמו
(בצורה מחתרתית) עלונים ועיתוני קיר .העלון הראשון נכתב ידנית ואחר כך הודפס בחשאי וחולק לחברים.
פעילות במחתרות – תנועות הנוער היו הבסיס למחתרות שפעלו בגטאות .המבנה שלהן והמחוייבות למטרה,
יחד עם היותם של החברים צעירים תרמו לכך שהתנועות הובילו את ארגוני המחתרת ,כמו למשל בגטו וורשה.
דוגמה לפעולות חברי תנועות הנוער בלודז' (פולין)
פעילות התנועות היתה במספר אפיקים עיקריים:
פעילות חינוכית ותרבותית – המדריכים העבירו פעולות במגוון נושאים יהודיים וציונים ,כאשר העיניים היו
נשואות תמיד לא"י .חברי התנועות המשיכו ללמוד את השפה העברית ,העלו הצגות בעברית ושרו שירים
בעברית.
עזרה הדדית בין חברים – מדי יום נאספו פירורי מזון ותרופות על מנת לעזור לחברים נזקקים וחולים או
כאלו שהיו רשומים ברשימות הגירוש והסתתרו .היה לכך לא רק ערך חומרי אלא בעיקר מוראלי .חברים
בתנועה ידעו שהם לא לבד ,אלא חלק מקבוצה ושיש מי שדואגים להם .כך למשל ,ב'חזית הציונית' שילם כל
חבר "מס" לתנועה 10 :גרם לחם 5 ,גרם סוכר ו  20גרם מרגרינה .בתנאי התזונה בגטו היתה זו הקרבה יוצאת
דופן ובלתי נתפסת.
קליטתם של חברים שגורשו אל הגטו  -מסתיו  ,1941גורשו אל הגטו יהודים רבים מן מגטאות בסביבה אשר
חוסלו .הם הגיעו לגטו חסרי כל ,ובמקרים רבים גם יתומים והדאגה להם הצילה רבים והפיחה בהם תקווה.
כתיבת עלונים ועיתוני קיר  -בהתאם למסורת שהיתה קיימת לפני המלחמה ,תנועות נוער רבות פרסמו
(בצורה מחתרתית) עלונים ועיתוני קיר .העלון הראשון נכתב ידנית ואחר כך הודפס בחשאי וחולק לחברים.
מאבק לשיפור תנאי העבודה  -במאבק זה לקחו חלק בעיקר חברים בתנועת הנוער הקומוניסטית .עיקר
הפעילות היתה בשנים  .1944-1943סיסמתם של בני הנוער היתה " "Pracuj Powoliדהיינו "עבוד לאט",
כשהטענה היתה" :אנחנו אוכלים מעט ולכן אנו עובדים לאט" .החברים ארגנו שביתות רבות אותם הצליח
רומקובסקי לשבור ביד קשה אך תרמו להעלאת המורל.
בניגוד לגטאות אחרים בהם נודע בשלבים מאוחרים של המלחמה על ההשמדה ,היה גטו לודז' סגור ומבודד
ולמעט שמועות שהסתננו מדי פעם ,לא ידעו היהודים בגטו על ההשמדה ולא יכלו להצטייד באמצעי לחימה.
זוהי אחת הסיבות שתנועות הנוער לא הפכו לתנועות מרי ,כפי שקרה בגטאות אחרים ,וכך המשיכו בפעילות
רגילה בכל שלבי קיום הגטו.
יחד עם חיסול הגטו בסוף  ,1944חוסלו כמעט כל חברי תנועות הנוער .רק מעטים מהם ,כמה מאות ,ניצלו
והיוו גורם מוביל ודומיננטי בקרב שארית הפלטה ששמה פעמיה ,אחרי המלחמה ,אל ארץ ישראל.
 .5חיי הדת בגטו:
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-38מיד לאחר כיבוש פולין החלו הנאצים במעשי הרס של כל סממן יהודי בפולין ,כולל התעללות ביהודים חרדים,
אותם היה קל לזהות בגלל לבושם .למרות כל זאת ,השתדלו היהודים לשמור על המסורת ,וקיום המצוות.
היהודים הקפידו לשמור את השבת ולקיים את החגים במועדם המסורתי .דברים אלה לא פעם גררו מעשי
התעללות והרס מצד הנאצים ,וימי חג בגטו היו מועדים לפורענות.
 .6תנאי תברואה :לא היו בגטו תנאים בסיסיים של תברואה ,ניקיון ,רפואה בסיסית ואמצעים רפואיים.
בתנאים אלו התפתחו בגטאות השונים מגפות רבות .כך מתו בגטאות יהודים רבים מידי יום מרעב ,מחלות
ותנאי היגיינה ירודים.
 .7חיי המשפחה בגטו :אלו שינו מעצם נסיבות אלו את פניהם .התנאים הקשים הציבו דילמות נוראיות בפני
בני המשפחה .חוסר המזון הכרוני דרש לעיתים קרובות הכרעה את מי להעדיף ובמי לתמוך ועל חשבון מי.
הגברים אולצו לצאת לעבודות כפייה והאם הפכה לעיתים לראש המשפחה .במקביל היו הרבה משפחות בהן
הילדים היו למפרנסים העיקריים בגלל יכולתם להבריח מזון לגטו .רבים מהילדים זכו כך לעצמאות טרם
זמנם ונותקו מכל מסגרת.
 .8קידוש החיים :המצב הקיומי הקשה בגטו גרם ליהודים לעיתים קרובות לפנות לקיצוניות :רבים התייאשו
מהחיים וויתרו עליהם עקב התנאים הקשים ,רבים אחרים החליטו לקדש את החיים ,להיאחז בהם ולטפחם
למרות התנאים הקשים .כך נוצר המושג" :קידוש החיים" בגטו .הרעיון היה לשמור על החיים בכל מחיר
ובנוסף לשמור על חיים מכובדים ועל צלם האנוש .מתוך כך פנו היהודים בגטאות לשני כיוונים עיקריים,
האחד ניסיון לעבוד בעבודות יצרניות ,עבור הגרמנים על מנת להראות להם שכדאי להם לשמור על הגטו ועל
האוכלוסייה בו .וכיוון שני היה להציל בכל מחיר את חיי הרוח התרבות היהודים ולנצח את הגרמנים ניצחון
מוסרי.
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-39פרק שני  -המלחמה העולמית והפתרון הסופי (שאלות )4,5,6

המזרח היה תמיד היעד המרכזי של היטלר .הסכם ריבנטרופ-מולוטוב היה מבחינתו צעד אסטרטגי בלבד.
לאחר כיבוש מערב אירופה ראה היטלר שב היטלר למטרתו האמיתית .הוא רצה לתקוף כבר באביב  41אלא
שנאלץ להיחלץ לעזרתו של מוסוליני בבלקן ובצפון אפריקה .דרך הפלישה למזרח וכיבוש ברה"מ הוא רצה
לממש את האידיאולוגיה הנאצית ולכבוש את "מרחב המחייה" לעם הגרמני .כמו כן חשש מהתקפה רוסית
וזלזל בכוחות הצבא הסובייטי .כל אלו גרמו לפלישה לברה"מ – מבצע ברברוסה.
ביוני  1941הפרה גרמניה את הסכם ריבנטרום-מולוטוב ,ופלשה לברית המועצות .על-אף התנגדותם של כמה
ממפקדי הצבא הגרמני ,היטלר חשב כי מדובר במהלך חשוב ביותר ,וזאת מן הטעמים הבאים:
 )1היבט אסטרטגי – כיבוש ברה"מ ישחרר את גרמניה מן המתיחות במזרח (אויב אפשרי בגבול
המזרחי) ,ובנוסף חיסול ברה"מ יביא לבידודה של בריטניה במערכה נגד גרמניה.
 )2היבט צבאי – היטלר היה בטוח שהצבא של ברה"מ הוא חלש ויהיה קל לנצח אותו.
 )3היבט כלכלי – ניצול משאבים ואוצרות טבע הקיימים באדמת ברית המועצות.
 )4היבט אידיאולוגי – מלחמה נגד ברית המועצות היא למעשה מאבק אידיאולוגי :הנאצים המאמינינם
בהיררכיה של גזעים לעומת הקומוניסטים המאמינים בשוויון בין בני אדם .בנוסף העם הרוסי נחשב
היה לחלק מן הגזע הסלבי ובהתאם לתורת הגזע הנאצית ,יש לשעבד ולנצל את הגזע הזה.

 3מיליון חיילי הצבא הגרמני פלשו בהפתעה (סטלין הופתע מהפלישה למרות שהרבה מקורות מידע מסרו לו
עליה במשך חודשים ארוכים) ,תוך ניצול הטכניקה של הבליץ קריג (הפצצות ריכוך ממטוסים ותותחים
ופריצה של כוחות טנקים גדולים במהירות האפשרית לשטח האויב) בשלושה ראשי חץ גדולים לעבר הקווקז,
מוסקבה ולנינגרד .הצבא הרוסי הופתע ונחל מפלה לכל אורך הקו .חיל האוויר הרוסי כמעט והושמד ,חלק
גדול מהצבא הושמד ומתו או נלקחו יותר משני מיליון חיילים בשבי .הצבא הגרמני נעצר בפאתי מוסקבה
ולנינגרד לאחר שכבש את רוב רוסיה האירופאית.בהוראת סטאלין הפכה המלחמה למעין מלחמת קודש
והישרדות רוסית .הצבא נקט במדיניות "האדמה החרוכה" ,בה משמידים את כל השטח הנכבש ונסוגים
לאחור יחד עם כל אמצעי היצור .הרוסים הצליחו להעביר אלפי מפעלים מעבר להרי האורל ולהתארגן כך
לייצור נשק וציוד אחר .החורף הרוסי עצר לבסוף את התקדמות הצבא הגרמני ולרוסים ניתנה שהות – חורף
 – 41/42להתארגן ולבסס שוב את צבאם.
במהלך חצי ה שנה הראשונה של המלחמה הצליח הצבא הגרמני לתקוף ולהתקדם ,ולכבוש את המדינות
הבלטיות ואוקראינה מידי הרוסים .לצבא הרוסי נגרם נזק רב ,הוא נסוג לאחור ,תוך שהוא משאיר אחריו
"אדמה חרוכה" (שטח שהוחרב ע"י חיילים לפני נסיגתם) .כחצי שנה לאחר פרוץ המלחמה נתקל הצבא הגרמני
בקשיי החורף הרוסי ,כוחו נחלש והרוסים שהיו עד אז במצב של מגננה עוברים להתקפה.
החורף הרוסי היה הפתעה גדולה לצבא הגרמני .הטמפרטורה ירדה ל 30-מעלות מתחת לאפס ,חיילים גרמנים
רבים מתו מקור ,דלק הטנקים קפא והתגלה מחסור גדול במזון.
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-40הכישלון הגרמני נבע מכמה גורמים :החורף הרוסי הקשה של אותה שנה ,נחישות וגבורת הצבא האדום
והתארגנותו המהירה מעבר להרי האורל לאחר התבוסה הגדולה ,קווי האספקה העצומים שהיה על הגרמנים
להחזיק יחד עם מדיניות האדמה החרוכה ,ובעיות פיקוד בצבא הגרמני שנבעו רבות מהתערבותו של היטלר
בעצמו בקרבות השונים.
מבצע ברברוסה היווה את אחת מנקודות המפנה במלה"ע  .2המאבק במסגרתו היה טוטאלי וכל מעצמה ידעה
שהכל מונח על כפות המאזניים .במלחמה זו לקחו חלק הכי הרבה חיילים ,הכי הרבה טנקים ונשק כבד אחר
והופנו אליה משאבים עצומים משני הצדדים .גם נפלו במסגרתה מיליוני חיילים .שני הרודנים :היטלר וסטלין
אסרו על נסיגה ,ציווי על הוצאה להורג של כל חייל בורח והפקירו יחידות עצומות לגורלן .עצירת הצבא
הגרמני בפאתי מוסקבה וסטלינגרד בחורף  42 ,41ואחר כך קרבות המפנה (סטלינגרד) הכריעו למעשה את גורל
מלחמת העולם השנייה.

הקשר בין מבצע ברברוסה לתחילת ההשמדה:
במבצע ברברוסה החלה ההשמדה המתוכננת והשיטתית של יהודי אירופה " -הפתרון הסופי" .בברה"מ היו
באותה עת כ 5 -מיליון יהודים ועם הפלישה הוחל בהשמדתם הכוללת.
המניעים להשמדת היהודים דווקא בשלב זה של המלחמה והקשר למבצע ברברוסה:
מלחמה אידיאולוגית :עבור היטלר היתה מלחמה זו (המלחמה עם רוסיה) קודם כל מלחמה אידיאולוגית.
הוא החל עם מבצע זה את מימוש תוכניתו מרחיקת הלכת לכיבוש העולם ויצירת סדר חברתי חדש .רעיון
ההתפשטות מזרחה וכיבוש מרחב מחייה לעם הגרמני היה אחד מעיקרי האידיאולוגיה הנאצית .לשם יצירת
מרחב מחייה זה יש לשנות את הסדר החברתי הישן וקודם כל להשמיד את הגזע הנחות ביותר – את היהודים.
יהודים=קומוניזם :באידיאולוגיה הנאצית קיימת זהות בין הקומוניזם לבין היהודים .היהודים נתפסו
כמחוללי המהפכה הקומוניסטית וכעומדים מאחוריה .השמדת הקומוניזם גררה בעקבותיה את השמדת
היהודים.
המרחק מהעין הציבורית :סיבה נוספת לתחילת ההשמדה דווקא בשלב זה נעוצה בכך שהמלחמה במזרח
היתה רחוקה מהעין הציבורית ,השתרעה על שטחים עצומים ,והגרמנים יכלו למעשה לעשות ככל העולה על
רוחם ללא כל פיקוח ואינפורמציה מהעולם הרחב.
היהודים הושמדו ע"י האינזץ-גרופן – כוחות מיוחדים שהתלוו לכוחות הלוחמים .היו  4קבוצות ,גדודים של
אינזץ-גרופן ,כל קבוצה מנתה כמה מאות חיילים והייתה תחת פיקוד הס.ס .תפקידם היה להשמיד את
היהודים ועוד גורמים שהוגדרו כמסוכנים עבור השלטון הנאצי :פקידים קומוניסטים ,צוענים ועוד .ההשמדה
בוצעה בעיקר בבורות ירי ולעיתים במשאיות גז.
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המלחמה מתפתחת למלחמה עולמית
בדצמבר  1941החלה התקפה יפנית על הנמל האמריקני "פרל הרבור" שבאוקיינוס השקט ,במתקפה זו נהרגו אלפי
חיילים והושמדו מטוסים ומשחתות אמריקניות.
בעקבות התקפה זו הכריזו ארה"ב ובריטניה מלחמה על יפן ,בנות בריתה של יפן ,גרמניה ואיטליה הכריזו מלחמה על
ארה"ב והמלחמה הפכה לעולמית.

הסיבות להצטרפותה של ארה"ב למלחמה:
 .1כלכלית -התוקפנות היפנית כלפי מדינות אירופה הדמוקרטיות .בשטחים שהיו בשליטת צרפת במזרח
הרחוק(הודו-סין= מדינות כגון :קמבודיה ,תאילנד ,וייטנאם ,בורמה ועוד) והיו בעלי חשיבות כלכלית לארה"ב
נכבשו על ידי היפנים ,בתגובה הטילה ארה"ב חרם על יפן ,וכך נפגע האינטרס הכלכלי של שתי המדינות.
 .2אידיאולוגית -ארה"ב יוצאת להגנת בריטניה שנשארה הדמוקרטיה היחידה באירופה ,ומחוקקת את חוק
"החכר והשאל" המאפשר למכור ולהשאיל נשק למדינה שביטחונה הוא גם אינטרס אמריקאי.
 .3מדינית -חתימה על "האמנה האטלנטית" ,הסכם בין ארה"ב לבריטניה (רוזוולט וצ'רצ'יל) בו הצהירו שתי
המדינות כי זכותו של כל עם לחירות ובכוונתם לסייע לעמים החיים תחת כיבוש רודני ,מתוך תפיסה ליברלית
של אמונה בזכויות אדם וחופש כלכלי
 .4צבאי -ההתקפה על "פרל הרבור" ששמה קץ מעשית למדיניות אי ההתערבות האמריקנית באירופה ,ותחילת
המלחמה העולמית.

ועידת וואנזה
בכדי לתכנן את מבצע ההשמדה של היהודים ("הפתרון הסופי") מכונסת ועידה בינואר  1942של הגורמים הנוגעים בדבר.
בועידה משתתפים נציגי הממשל הגרמני ,ה S.S-והכוחות האחראים על שטחי הכיבוש .כולם בדרג המבצע (ולא
המחליט) .הועידה התכנסה בברלין בראשות היידריך ובאחריות ראש ה S.S-הימלר .כותב את הפרוטוקול (שאינו מכיל
מילים מפורשות אלא מילות קוד) :אדולף אייכמן.
מטרת כינוס הוועידה :לתכנן את תכנית הפתרון הסופי ,לתאם בין הגופים השונים שאמורים לקחת חלק במבצע אדיר
זה ולוודא שכולם מוכנים להתגייס לקראתו .היידריך רצה לגרום לכך שהנוכחים יסכימו לביצוע הפתרון הסופי ויתרמו
לו ,כל אחד בתחומו.

מטרות הועידה והנושאים שעלו במסגרתה
 .1להודיע באופן רשמי (למשתתפים) על המדיניות החדשה לגבי היהודים ,מדיניות של השמדת כל יהודי
אירופה –  11מיליון יהודים  -שתתבצע באמצעות העברתם ל"מזרח".
 .2השגת תיאום בין הזרועות השלטוניות השונות כדי לבצע את השמדת יהודי אירופה באופן היעיל
ביותר ובצורה שתזיק במינימום ההכרחי למאמץ המלחמה הגרמני.
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-42 .3להודיע לנציגי הגופים הנ"ל שהיידריך הוסמך להכריע בכל חילוקי הדעות שיתעוררו ביניהם בקשר
לנושא.
 .4לדון בשורה של נושאים רלבנטיים כגון – גורלם של היהודים החלקיים ואלו שנישאו לנוצרים ,הקמת
גטו לזקנים ,הפניית חלק מהמגורשים למחנות עבודה והגורמים שייקבעו את סדר גירושן של
הקהילות היהודיות השונות ל"מזרח".

מהלך הועידה והחלטותיה:
 . 1יש סקירה של היידריך על המדיניות הגרמנית כלפי היהודים עד עכשיו :ההגירה והגרוש .כעת נפתחו
אפשרויות חדשות" :הפינוי מזרחה" (שמשמעותו השמדה) .הוא מציין שהדבר נעשה במצוות היטלר.
 .2בועידה מחליטים על התוכנית לפתרון הסופי :סריקה של אירופה ממערב למזרח ,ריכוז בגטאות ,גירוש
למזרח ,הפרדה בין הכשירים לעבודה שישלחו למחנות העבודה לבין הנשים והילדים שיושמדו במחנות
ההשמדה.
 .3הנוכחים עושים אומדן של מספר היהודים באירופה ומגיעים למספר של  11מליון ,כולל ארצות ניטרליות
(שבדיה ,שוויץ) ,כולל מדינות שלא נכבשו (אנגליה) וכולל ירידה למספרים קטנים כמו  200יהודי אלבניה.
 .4יש דיון נוסף על מי יוגדר יהודי ומי יוגדר בן תערובת.
 . 5הנוכחים דנים במידת שיתוף הפעולה של המדינות הכבושות השונות עם רעיון ההשמדה .הם מסכימים
שבצרפת ובמדינות מזרח אירופה לא תהיה בעיה ,אך במדינות הצפון (דנמרק) יתכנו בעיות ולכן יש לדחות את
מועד ההשמדה שם ,מה גם שיש מעט יהודים באותן המדינות.
משמעות הועידה:
אין בה החלטה אם לבצע את ההשמדה אלא איך לבצע אותה .זו ועידה לתאום בין הגופים השונים ,להגדרת
סמכויות ,ולתכנון תוכנית מסודרת וברורה.
ההחלטה על השמדת יהודי אירופה נפלה קודם לכינוס הועידה כנראה ע"י היטלר והימלר .הועידה באה על
מנת לארגן בצורה הטובה ביותר את השמדת יהודי אירופה ולתאם את העבודה בין הרשויות השונות של
המשטר הנאצי .היא גם נתנה תוקף וגיבוי לתהליך ההשמדה .בועידה חולקו האחריות על הצדדים השונים של
ההשמדה ותואמו עדיפויות ולוחות זמנים .היא הכינה את ההשמדה של יהודי פולין במסגרת מבצע רינהארד
ואת הקמתו ותפעולו של אושוויץ.
מפרוטוקול הועדה ,ובמיוחד מהטבלא של מספרי היהודים שמובאת בו ,ניתן ללמוד שהכוונה בועידת ואנזה
היתה להשמיד את כל יהדות אירופה – כ –  11מיליון יהודים – החל מהמדינות בהן היו מיליוני יהודים (פולין,
ברה"מ) ועד למדינות בהן היו ריכוזי יהודים קטנים ביותר.
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המרידות בגטאות
מטרתם הראשונה של יושבי הגטו היא לשרוד ,להגיע לסוף המלחמה .תפקיד היודנראט הוא לקיים את הגטו
ואת החיים .עם הזמן קמה אופוזיציה למועצות ,המורכבת בדרך כלל מתנועות הנוער .פעילותן הראשונית
אינה אלימה :הם עוסקים בהתארגנות ,בהדפסת עיתונים ,בחינוך ,ובהעברת ידיעות.
ב -1942עם קבלת הידיעות הראשונות על ההשמדה (בחלק מהמקומות) יטענו המחתרות שאין סיכוי להצלה
בעוד רוב היודנראטים יתמכו "בהצלה באמצעות עבודה" .רוב תושבי הגטו יתמכו בדרך כלל בדרך היחידה
שהכירו ושהותירה להם תקווה כלשהי :התמיכה בהנהגה ובסיכוי לחיים ,קטן ככל שיהיה.
בלילה האחרון של שנת  ,1941בבית התמחוי ברחוב סטראשן  2בגטו וילנה ,באספה של  150חברי התנועות
החלוציות בעיר ,קם צעיר בן  ,19אבא קובנר שמו ,ונשא נאום ביידיש ובעברית:

"נוער יהודי ,אל תיתן אמון באלה המוליכים אותך שולל .מ 80,000-היהודים שבירושלים
דליטא שרדו אך  .20,000לעינינו קרעו מאיתנו את הורינו ,אחינו ואחיותינו.
היכן הם מאות הגברים שנחטפו לעבודה בידי ה"'חוטפים" הליטאים?
היכן הן הנשים הערומות והילדים ,שהוצאו מאיתנו בליל האימים של הפרובוקציה?
היכן הם יהודי יום הכיפורים?
היכן אחינו מהגטו השני?
מאלה שהוצאו בשערי הגטו לא חזר איש .כל דרכי הגסטאפו מובילות לפונאר .ופונאר כמוה
כמוות.
המהססים! השליכו מעליכם כל אשליה .ילדיכם ,בעליכן ונשיכם אינם עוד .פונאר אינה
מחנה – שם נורו כולם .היטלר זומם להשמיד את כל יהודי אירופה ,ועל יהודי ליטא הוטל

להיות ראשונים בתור .אל נלך כצאן לטבח!
נכון ,חלשים אנו וחסרי מגן ,ואולם התשובה היחידה למרצח היא התקוממות בנשק.
אחים! מוטב ליפול כלוחמים בני חורין מלחיות בחסד מרצחים.
התקוממו עד נשמת אפכם האחרונה! "
נאומו של אבא קובנר הופץ בוילנה והיה כנראה הפרסום הראשון שהצביע על כך שהשלטון הנאצי מבצע רצח
עם מתוכנן ומאורגן של כל יהדות אירופה .המסקנה הברורה של קובנר היה שעל היהודים להתארגן ולהילחם
ולא "ללכת כצאן לטבח" .זאת גם עשה כפרטיזן ביערות ליטה.
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-44השמועות על השמדת היהודים במסגרת הפתרון הסופי ,תחילה בברה"מ ואחר כך במחנות ההשמדה היגיעו
במהלך שנת  1942לגטאות .שמועות אלו הביאו להתארגנות ללחימה יהודית פעילה נגד השלטון הנאצי.
מלכתחילה היה ברור שאין סיכוי לנצח בלחימה זו ,אולם התומכים בה חשבו שאם נגזר עליהם למות ,מוטב
למות בלחימה ובמאבק ולא "כצאן לטבח" .היה זה ניסיון אחרון לשמור על כבודם ולבחור בעצמם את צורת
מותם.
מי היו המורדים
המחתרות בגטאות הוקמו ע"י שלושה גופים שונים:
 .1תנועות הנוער הציוניות.
 .2ה"בונד" – תנועה יהודית לאומית סוציאליסטית לוחמת .תנועה זו ראתה ביידיש את השפה היהודית
הלאומית והייתה אנטי-ציונית במהותה.
 .3חברי המפלגות הסוציאליסטיות והמפלגה הקומוניסטית במקום.
המשותף להם היה שרובם היו צעירים ,הם לא היו חלק מהזרם העיקרי של תושבי הגטו ,לכולם היה חזון
מהפכני של שינוי העולם והחברה ,ולבסוף שהם היו כבר (עוד לפני הכיבוש הנאצי) מאורגנים :חברי תנועות
הנוער והמפלגות הכירו זה את זה ,עבדו בגופים ברורים ומאורגנים ולרוב בהיררכיה שלטונית ברורה.
ניתן להבין את המשותף להם על רקע היותן של כל התנועות האלה תנועות בעלות חזון מהפכני שהיו מאורגנות
עוד לפני המלחמה ,שחבריהן סמכו אחד על השני ובייחוד על המנהיגים שלהם .מעבר לכך ,הנוער היה מטבעו
יותר נועז ואידיאליסטי מהמבוגרים והוא גם היה פטור מהאחריות לקיום המשפחה.
מטרות המורדים בגטאות
 .1נקמה – אנשים רצו לנקום את דמם של הנספים.
 .2למות בכבוד ,בבחירה ,מתוך מאבק ,ולא "מובלים כצאן לטבח".
" .3למען  3שורות בהיסטוריה" – המורדים רצו שקיומם ייזכר כבעל משמעות לדורות הבאים ,שגורלם
בשואה לא יישכח לחלוטין .להוות מעין דוגמא לגבורה יהודית גם למען הדורות הבאים.
 .4לתת ביטוי לאידיאלים הציוניים והמהפכנים שלהם.

www.agurim.co.il

44

-45הקשיים המונעים מרד:
 .1חוסר הידיעה :מדיניות הנאצים היא דבר חדש שאי אפשר לצפות את עתידה .הגרמנים מנהלים מסע
רמייה והטעיה.
 .2חלק גדול מהנהגת היהודים ברח בתחילת המלחמה .ולעיתים הצעירים דוכאו קשות או נשלחו.
 .3הבידוד :היהודים חיים בקרב אוכלוסייה עויינת ,בבידוד בין גטו לגטו ומהעולם החיצון.
 .4מחסור בנשק :מעט נשק הושג מסוחרים לא חוקיים או מעריקים .יוצר מעט נשק מאולתר בגטו.
 .5הדיכוי האלים והפחד מעונש קולקטיבי שיבוא בעקבות כל התנגדות הביאו לייאוש ופאסיביות.
 .6התנגדות תושבי הגטו :הרצון לשמור על הסיכוי לחיות ,לשמור על קיום הגטו באמצעות העבודה.
 .7אחריות משפחתית :החשש מפגיעה בהורי הצעירים מנע מהם למרוד .כשגורשו ההורים הרגישו
הצעירים חופשיים.
 .8חולשה פיזית :חודשים של רעב ,מחלות ,קור ,צפיפות ,עבודה מתישה גרמו ליהודי הגטו להיות
חלשים כאשר הפכה האפשרות של מרידה לריאלית.

ובכל זאת מורדים:
מי המורדים? המורדים הם בעיקר חברי תנועות הנוער הצעירים ,אשר פעלו במחתרת כבר לפני כן .הם מתארגנים
לעיתים בקבוצות משותפות לתנועות נוער שונות בפיקוד מאוחד.
מתי מורדים? מורדים כאשר בטוחים שהגטאות עומדים להתחסל ,כלומר אחרי השילוחים המאסיבים ב 1942-וכאשר
תנועות הנוער משתלטות על הגטו והנהגתו.
למה? מטרת המחתרות במרד :לנקום בנאצים על שעשו לעם היהודי ולמשפחות המורדים ,להפריע למאמץ המלחמה
וההשמדה ובעיקר לחימה על הכבוד היהודי ,על המקום בהיסטוריה ("לא נלך כצאן לטבח") .אין אמונה ביכולת להציל
באמצעות המרד.

מרד גטו ורשה
מרד גטו ורשה היה מעשה ההתקוממות הגדול ביותר של היהודים בזמן השואה מול הכוחות הנאצים .עם
הגיען של ידיעות על מעשי הרצח של הנאצים במזרח ובמחנה ההשמדה חלמנו ,הבינו יהודי הגטו כי הם
עומדים בפני השמדה .באווירה זו נוצרה בגטו ורשה הנהגה יהודית אלטרנטיבית להנהגת היודנרט .היתה זו
הנהגה צעירה ,שמעל לכל ,הרצון לשמור על כבודם ולמות תוך מאבק והתנגדות ,הוא שהניע את פעולותיהם.
האקציה הראשונה מגטו ורשה נערכה ב 22-ליולי  ,1942ביום זה נלקחו מהגטו  300,000יהודים ,כאשר
מרביתם נלקחו למחנה ההשמדה בטרבלינקה .לאחר מכן נותרו בגטו כ 60,000-יהודים .היהודים שנשארו,
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-46הבינו כי הם הבאים בתור ודבר זה יחד עם תחושת התסכול ,כי לא נאבקו על חיי קרוביהם ,הניע אותם
להתארגן למרד לקראת האקציה הבאה.

מצב הכוחות הלוחמים בגטו ורשה:
בגטו פעלו באותה עת שתי מחתרות:

 )1האצ"י (איגוד צבאי יהודי) ,שהיה כוח קטן שמנה כ ,250-ואנשיו שהיו יחסית מיומנים בלחימה,
החזיקו בכמות גדולה יחסית של כלי נשק( .בעיקר אקדחים שהוברחו לתוך הגטו) .בראש האצ"י עמד
פאוול פרנקל.
 )2אי"ל (ארגון יהודי לוחם) שחבריו הגיעו משלוש תנועות נוער" :דרוד" ,השומר הצעיר" ו"-עקיבא".
הארגון מנה כ 700-חברים ,והחזיק בכמות מעטה מאד של כלי נשק .רוב כלי הנשק של המחתרות היו
אקדחים ,רימונים ובקבוקי מולוטוב .בראש הארגון עמד מרדיכי אנילביץ' וסגניו ,יצחק צוקרמן
ומארק אדלמן.

המרד מתחלק לשני שלבים עיקריים:
שלב א:
ב 18-בינואר  1943נערכה אקציה נוספת (הראשונה נערכה ב 22-ליולי  ,)1942שנמשכה כ 4-ימים .חלק מן
המובלים באותה אקציה היו חברי המחתרות ,שבעודם מובלים החלו לפתוח באש על החיילים הגרמניים.
בפעולה זו הצליחו להפתיע את הגרמנים ,שרובם מתו ,אך גם מרבית הלוחמים היהודים .בסיומה של אותה
אקציה נלקחו מן הגטו  6000יהודים נוספים.
בעקבות הניסיון הראשון ,הבינו מנהיגי המחתרות כי הגרמנים עשויים להגיע לגטו ולערוך אקציה נוספת
במפתיע ,וכך לתפוס את אנשי המחתרות כאשר אינם מוכנים .מצב זה הכניס את הכיתות הלוחמות לכוננות
מתמדת וכל כתה התארגנה בעמדות ובבונקרים בחלק אחר של הגטו.
תמורה נוספת וחשובה ,היתה בהתגייסותם של כל יהודי הגטו בסיוע למחתרות .היהודים שנואשו מהנהגת
היודנרט והיו עדים להצלחה החלקית של הקרב הראשון שנערך בין המחתרת לנאצים ,הבינו שהתנגדות
אקטיבית ,עשויה לתרום להישרדותם יותר מאשר לסכן את חייהם .במהלך שלושת החודשים שבין הקרב
הראשון ועד לכניסתם הבאה של הגרמנים וחידוש האקציות ,סייעו היהודים למחתרות בחפירה של בונקרים
ורשת תעלות ,בהן החביאו מים ,מזון וכלי נשק .לכל יהודי היה מקום מסתור ,וכך נוצר שיתוף פעולה הדוק
בין המחתרות לבין יתר הציבור היהודי שבגטו.
שלב ב:
האקציה האחרונה ,שהיתה השלב הסופי והעיקרי של המרד נערכה ב 19-באפריל  ,1943ערב ליל הסדר.
הנאצים שידעו על קיומה של מחתרת יהודית בגטו ,נכנסו אל הגטו עם כוח של למעלה מ 2000-חיילים יחד עם
משוריינים וטנקים ,כאשר מולם ניצבים בסה"כ בין  700ל 750-לוחמים יהודים .בזמן כניסת הנאצים אל
הגטו ,התחבאו היהודים בבונקרים ובמקומות מסתור .מצב זה יצר יתרון חלקי לטובת היהודים שהצליחו
להחזיק בקרב מול הנאצים למשך מספר ימים.
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-47אי-הצלחתם של הנאצים לתפוס את היהודים ולגבור עליהם ,גרמה להם לשנות את הטקטיקה ולהתחיל
לשרוף באופן שיטתי בית אחר בית בגטו .השריפות פשטו בכל הבניינים והגיעו אל הבונקרים בהם הסתתרו
הלוחמים .החום הגדול הקשה על המשך הלחימה ואט אט יצאו היהודים ממקומות המסתור שלהם ונפלו לידי
הנאצים.
ב 8-במאי  1943נפלה המפקדה של אי"ל ברחוב מילא  ,18לוחמים רבים נהרגו וביניהם מרדיכי אנילביץ' שהיה
המפקד הבכיר .הקרבות נמשכו קרוב לחודש ימים עד לנפילתו הסופית של הגטו ב 16-במאי.
מהלך המרד בגטו וורשה:
 .1נובמבר  – 1940הגטו נסגר .זהו הגטו הגדול ביותר  -קרוב לחצי מיליון תושבים בשיאו ,דחוסים ב76-
רחובות שהם  2.4%משטח העיר.
 .2התארגנות שתי מחתרות :הארגון היהודי הלוחם  -אי"ל בראשותו של מרדכי אנילביץ (תנועות נוער
ציוניות חלוציות ,קומוניסטים ותיאום עם הבונד) והאיגוד הצבאי היהודי  -אצ"י (בית"ר בעיקר).
המאבק האידיאולוגי בין הימין והשמאל שרר בגטו גם בימים הקשים ביותר.
 .3יולי " - 1942האקציה הגדולה" מתחילה 10,000 :יהודים ליום .עד אמצע ספטמבר כ 250 -אלף
יהודים נשלחים לטרבלינקה .כ 60000 -נשארים בגטו .לאחר הגירוש הגדול החלה אוכלוסיית הגטו
לשתף פעולה עם המחתרת .שלא כמו בגטאות אחרים תפסו אנשי אי"ל את מקום היודנראט והנהיגו
את יהודי הגטו.
 .4המחתרות מחליטות למרוד עם התחלת האקציה הבאה :מגבירים את הניסיונות לרכישת נשק,
מכינים בונקרים ,מנסים להשיג תיאום עם המחתרת הפולנית הכללית ששיקוליה ואופייה האנטישמי
הפחיתו את נכונותה לסייע על אף ההנחיות לכך מממשלתה הגולה בלונדון.
 .5ינואר ( – 1943המרד הראשון) הגרמנים פותחים באקציה במפתיע והמחתרות מגלות התנגדות .חברי
המחתרת השתלבו במובלים לרכבות ופתחו בשלב מסוים באש על השומרים .האקציה מתפזרת
והגרמנים נתקלים לראשונה באש והם מחליטים לסגת .האקציה עצמה הופסקה לאחר  4ימים
והגרמנים הצליחו להוציא מן הגטו כ 6500 -איש .התמיכה במחתרת גדלה .המפקד באותה העת היה
מרדכי אנילביץ'.
 .6מרד ינואר גרם למפנה בתודעה של כל אנשי הגטו .בכל התכוננו למרד הגדול בעת האקציה האחרונה.
אנשי המחתרת רכשו את כל הנשק שהיה ביכולתם לרכוש ,הכינו פצצות תוצרת בית וכל התושבים
הכינו בונקרים ומקומות מסתור.
 .7אפריל ( 1943ערב פסח) – (המרד השני) האקציה הסופית :הגרמנים קוראים ליורגן שטרופ ,גנרל בס.ס
שהתמחה בלחימה נגד כוחות גרילה ,עם  3000חיילים (ו 7000-כעתודה) ,טנקים ותותחים .הגרמנים
פותחים בהתקפה על הגטו במטרה לחסלו .המחתרות (עם  750לוחמים מזוינים) נכנסות לפעילות12 .
גרמנים ואוקראינים נהרגים ביום הראשון להתקפה .אף אחד לא מתייצב באומשלגפלאץ ("רחבת
האיסוף") ל"טרנספורט".
 .8שטרופ מחליט לחסל פיזית את שטח הגטו ,הגרמנים עוברים מבית לבית ,מציתים את הבתים,
מפוצצים אותם בעזרת תותחים או חומרי נפץ במטרה להחניק את היהודים בבונקרים ולאלצם
לצאת .במקביל מזרימים הגרמנים גזים רעילים לתעלות הביוב ולבונקרים .הליכה זו מבית לבית
והריסת הגטו נמשכת כחמישה שבועות.
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-48 – 8.5.1943 .9בונקר הפיקוד של הארגון היהודי הלוחם עולה באש .מרדכי אנילביץ' ו 100-אחרים
נהרגים .לוחמים מנסים לצאת מהגטו דרך תעלות ביוב וחלקם מגיעים ליערות וממשיכים להילחם
משם.
 .10הגרמנים מפוצצים את בית הכנסת הגדול מחוץ לגטו כדי לציין את סוף המרד .אלפים נתפסים
ונשלחים למחנות.
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-49מאפיינים מיוחדים של המרד בוורשה:
 .1הוא זכה לתמיכת כל תושבי הגטו של אותו זמן  -עשרות אלפי יהודים .תמיכה זו התבטאה בין השאר
בסירובם להתייצב באומשלגפלאץ ובהכנת בונקרים ברחבי הגטו.
 .2הוא היה מתוכנן היטב ע"י ארגון אי"ל והארגון הצבאי היהודי ובוצע כמבצע צבאי לכל דבר.
הלוחמים חולקו ליחידות קטנות וניצבו במקומות אסטרטגיים בגטו .הם היו מצוידים יחסית טוב.
 .3המרד נמשך הכי הרבה זמן מכל המרידות ( 33ימים) בגטאות .הוא גם תבע מחיר גבוה יחסית
מהכוחות הגרמניים.
השפעת המרד:
 .1הוא שינה את הדימוי של היהודי – בעיני יהודים ולא-יהודים כאחד .בכך הוא תרם תרומה חשובה
לטיפוח הדימוי של "היהודי החדש" ,היהודי הנאבק על חייו.
 .2הוא היה גורם חשוב בהצתת רוח המרד במקומות אחרים – גטאות ומחנות כאחד.
 .3הוא היה המרד הראשון באזור עירוני כבוש במהלך המלחמה ועזר להחליש את הדימוי של הגרמנים
כלוחמים שאין לעמוד בפניהם.

ייחודו של מרד גטו ורשה לעומת גטאות אחרים:
מרד גטו ורשה לא היה היחיד ,וניסיונות למרידות נוספים נעשו גם בגטאות אחרים כמו גטו וילנה וגטו
ביאליסטוק .יחד עם זאת מרד גטו ורשה היה ייחודי ויוצא דופן מיתר מעשי ההתנגדות שגילו היהודים
בגטאות אחרים.
תחילה ,יש לציין כי מרד גטו ורשה היה המרד העירוני הראשון שנעשה נגד הכיבוש הנאצי באירופה .הבדלים
נוספים שהתקיימו בינו לבין מרידות בגטאות אחרים:
 )1למודים בגטו ורשה היתה תמיכה כמעט מכל תושבי הגטו  -כמעט כל תושבי גטו ורשה ששרדו את
האקציות ,נרתמו לעזרת המחתרות שפעלו בגטו .בגטו ורשה היהודים ששרדו את האקציות ,היו
מודעים לכך שהרכבות מסיעות את היהודים למחנות השמדה ,בעוד שבגטאות אחרים ,חלק ניכר מן
היהודים עדיין סבר כי הרכבות מסיעות אותם למחנות עבודה .הידיעה הזו ,היא שהניע את יהודי גטו
ורשה להצטרף אל המחתרות והמרד .גם ההצלחה של "מרד ינואר" סייעה למורדים לגייס תמיכה.
המורדים גם נאבקו כנגד משתפי פעולה כדי לגייס תמיכה ולחסל התנגדות למרד.
 )2תושבי הגטו ערכו הכנות מקדימות לקראת המרד .בהנהגת המחתרות הם הקימו בונקרים ומקומות
מסתור ,בהם החביאו מים ,מזון ותחמושת.
גטו ורשה נערך קרוב לחודש ימים ,והביא למספר אבדות גבוהה ביותר בצד הגרמני ,בעוד המרד בגטאות
אחרים נערך ימים ספורים בלבד .היה זה המרד הראשון שנערך בעיר כבושה כנגד הנאצים (לא רק של יהודים,
אלא בכלל) וככזה הוא זכה לכבוד רב עוד בזמן המלחמה ,בין המתנגדים לנאצים.
סיכום:
המרד בגטו ורשה היה להתקוממות העירונית הראשונה נגד הנאצים באירופה הכבושה .היה זה קרב קשה בו
היהודים הוכיחו כושר עמידה בלתי רגיל ,כזה שאפילו מדינות ריבוניות באירופה לא גילו בזמן שנכבשו ע"י
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-50הנאצים .נקודת התורפה העיקרית של היהודים היתה המחסור בכלי נשק .מרבית היהודים נהרגו בזמן חיסול
הגטו ,ולאות ניצחון שרפו הנאצים את בית הכנסת הגדול בורשה.

יחס האוכלוסייה כלפי היהודים בארצות הכיבוש הנאצי
הגורמים שהשפיעו על יחס האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים:
 .1דימוי החברה והמשטר – במדינות לא דמוקרטיות ,ללא מסורת של זכויות אדם ,בהן האנטישמיות
הייתה מושרשת בקרב אזרחים רבים עוד לפני המלחמה ,אנטישמיות שהלכה וגברה במהלך המלחמה
בעקבות התעמולה הנאצית ,היו גילויי רבים יותר של אדישות ושיתוף פעולה עם הנאצים ,ומידת
הסיוע ליהודים היתה קטנה .לדוגמה :בקרואטיה ,רומניה ופולין שבהן נמחו קהילות יהודיות שלמות.
לעומת זאת במדינות דמוקרטיות ,בעלות מסורת של שמירה על זכויות אדם ואזרח ,כמו דנמרק
ובלגיה שבהן האנטישמיות היתה נמוכה מאד ,נצלו יהודים רבים בשל סיוע שהגיש העם והשלטון,
מתוך מניעים הומניים ומחובת השלטון לדאוג לאזרחיו.
 .2עוצמת שלטון הכיבוש הנאצי – במדינות כבושות בהן הנאצים אפשרו שלטון פנימי עצמאי בשל קרבה
גזעית ,לא נפגע מעמדם של היהודים והם היו נתונים להגנת העם והשלטון שראו בהם חלק מהעם.
לדוגמה :דנמרק ,שבה העם והשלטון התנגדו לגירוש יהודים והצליחו לדחות לזמן מה את שילוחם
למחנות ההשמדה ,ואף להציל יהודים רבים לאחר שהתקבלה החלטה סופית לגרשם .לעומת זאת,
ככל שהמעורבות של הנאצים בשלטון היתה גבוהה יותר ,כך היו יותר גילויי עזרה לגרמנים בגירוש
היהודים .לדוגמה :סלובקיה ,קרואטיה ושטחי ברה"מ הכבושה.
 .3קיום מחתרות אנטי נאציות – באותן מדינות בהן היו מחתרות אנטי נאציות ,היה סיוע רב יותר של
האוכלוסייה ליהודים .חלק מהמחתרות ראות את הסיוע ליהודים כחלק מתפקידם .לדוגמה :בלגיה,
שבה המחתרת פעלה להצלת יהודים ע"י מציאת מקומות מסתור ,וחילוץ של מספר יהודים מתוך
רכבת שעשתה דרכה למחנות ההשמדה ,כך גם הסיוע של המחתרת להצלת עשרות אלפי יהודי דנמרק.
בניגוד למחתרת הבלגית והדנית ,הסיוע מהמחתרת הפולנית הכללית היה מועט ביותר והיא הסתייגה
מכוונות המרד של היהודים.
 .4מספר היהודים במדינה ומיקומה של המדינה – במדינות מערב אירופה בהן מספר היהודים לא היה
רב ,והיהודים חיו בערים הגדולות ומנהלים חיים מודרניים ,חיי שילוב ושיתוף פעולה עם האוכלוסייה
המקומית ,הגישה האוכלוסייה יותר עזרה ופעלה להצלתם .לכך יש להוסיף את מיקומה של המדינה
על המפה .ככל שהיתה לה אפשרות להציל יהודים ע"י הוצאתם מהמדינה ,כך גדל סיכויים של
היהודים להינצל .לדוגמה :דנמרק הגובלת עם שוודיה ,הצליחה בעזרת סירות להבריח  7,220יהודים
לשוודיה.
שלוש קבוצות התייחסות ליהודים שפעלו במדינות הכבושות:



משתפי פעולה עם הנאצים



הרוב הדומם



חסידי אומות העולם

www.agurim.co.il

50

-51משתפי פעולה עם הנאצים:
המניעים של משתפי הפעולה בארצות השונות היו לרוב .1 :אהדת הנאצים וראיית הכיבוש כשחרור מעול
קודם ,דוגמא :אוקראינה ,שבה רבים ראו את השלטון הנאצי כשחרור משלטון ברה"מ בראשותו של סטאלין.
 .2אנטישמיות בסיסית שהייתה בקרב האוכלוסייה עוד טרם הכיבוש והתפרצה עם הכיבוש הנאצי והיחס של
השלטון החדש ליהודים .דוגמא :פולין ,ליטא ,רומניה .3 .בשטחי ברה"מ במיוחד ראו ביהודים חלק מהשלטון
הקומוניסטי השנוא ורצו להיפטר מהם יחד עמו (השוואה שגם היטלר עשה שוב ושוב).
דרכי פעולה :הדוגמאות הקיצוניות ביותר של שיתוף פעולה עם הנאצים היו באוקראינה וליטא .בשתי
המדינות התרחשו מעשי זוועה מצד האזרחים עם הכיבוש הנאצי .רבע מיהודי קובנה (בירת ליטא) נרצחו על
ידי הליטאים עצמם .הרבה ליטאים ואוקראינים גם עבדו במחנות המוות והריכוז ונחשבו לאכזריים ביותר.
בפולין היו גם הרבה משתפי פעולה :מלשינים ,מודיעים ורוצחים .במערב אירופה היה הכיבוש הנאצי אכזרי
פחות אולם גם שם היו מקרים רבים של שיתוף פעולה.
ממשלות :היו גם ממשלות ששיתפו פעולה עם גרמניה ועם ביצוע הפתרון הסופי .הדוגמאות הבולטות הן
סלובקיה ,שבה המשטר שיתף פעולה עם השמדת היהודים ,שלח אלפי נשים למחנות המוות ,גייס יהודים
לעבודות כפייה וגירש יהודים לפולין .קרואטיה ,בה שיתף השלטון פעולה עם מדיניות ההשמדה .רומניה ,בה
רצחו הרומנים עצמם יותר מ 400 -אלף יהודים והונגריה בה נשלחו כל היהודים לאושויץ לאחר הכיבוש ב
.1944
א .אנטישמיות – במדינות בהן תופעת האנטישמיות היתה מושרשת לפני המלחמה ובעקבות
המלחמה ,שבמהלכה התחזקה התעמולה האנטישמית הנאצית ,היו יותר גילויי אדישות כלפי
היהודים ויותר שיתוף פעולה עם הנאצים .לדוגמה :בפולין היתה מידה רבה של אנטישמיות,
והאוכלוסייה שיתפה יותר פעולה עם הנאצים.
ב .חמדנות לרכוש היהודי – רצון לקבל חלק מן הרכוש היהודי שהוחרם :עסקים ,בתים וכו'...
ג .זיהוי היהודים עם הקומוניזם – היהודים נחשבו לבולשביקים ובמקומות רבים אליהן נכנסו
הסובייטים כמו בפולין ובליטא האשימו המקומיים את היהודים בתמיכה בצבא הרוסי ,הנתפס
כצבא כובש ומדכא .כך למעשה הואשמו היהודים בבגידה.
ד .טובת הנאה – הנאצים דאגו בחלק מן המקרים ,להיטיב עם מי שהסגיר יהודים.
דרכי הפעולה של משתפי הפעולה עם הנאצים:
הרשויות והאיכרים דיווחו על אנשים חדשים שהגיעו לכפר ,רשת של מלשינים פעלה נגד מגישי עזרה
ליהודים .הסגרתם של יהודים לידי הנאצים וסיוע של המשטרה המקומית .בנוסף ,השתתפו חלק מן
האנשים גם ברצח של היהודים.
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-52הרוב הדומם (העומדים מן הצד):
רוב האוכלוסייה בארצות הכיבוש ניסה לעמוד מן הצד ולא להתערב ברצח ובהתעללות ביהודים.
המניעים העיקרים .1 :קושי החיים העצום גם לאוכלוסייה המקומית .דוגמא :פולין ,בה נרצחו עשרות
אם לא מאות אלפי פולנים .2 .הרצון להמשיך את שגרת החיים .3 .הסיכון העצום שהיה כרוך בעזרה
ליהודים ,בד"כ גרר אחריו עינויים ונקמה בכל המשפחה או הכפר .4 .אנטישמיות של האוכלוסייה שגרמה
לרבים לא להתערב ,דוגמא :רומניה ,אוקראינה ,ליטה.
גם ארגונים וממשלות רבות עמדו מן הצד .הדבר התחיל כבר בשנות השלושים עם התעלמות ממשלות
העולם מהטרור שהפעיל המשטר הנאצי ,והמשיך בחוסר ההתערבות של בעלות הברית בשואת היהודים,
גם שידעו עליה ועל המקומות בהם היא מתרחשת (אושויץ לדוגמא) .דוגמא בולטת לעמידה זו מן הצד
היא שתיקתו של האפיפיור באותה תקופה ,פיוס ה 12 -שלא יצא בפומבי נגד השמדת היהודים על אף
שברור שידע על כך.
המניעים של הרוב הדומם:
א .מצוקה בשל המלחמה – תושבי המדינות הכבושות שחיו בתנאי מלחמה קשים ,דאגו קודם כל
לאספקת תנאי קיום לעצמם .הכיבוש הגרמני חייב אותם להתמודד עם מחסור במזון ,מאסרים,
ומוות של קרובים ,כך שהיהודים לא היו בראש דאגתם.
ב .פחד מפני הגרמנים  -האוכלוסייה המקומית פחדה לסייע ליהודים מתוך דאגה לגורלם .כל מי
שהגיש עזרה או רצה לסייע סיכן את חייו ואת חיי משפחתו או נידון לעונשים כבדים ,כולל ענישה
קולקטיבית (שריפת כפר שלם).

המעטים שסיכנו את עצמם ואת קרוביהם למען עזרה או הצלת יהודים:
אנשים בודדים וכן ארגונים שונים לא עמדו מן הצד ועזרו או הצילו יהודים .בפולין לדוגמא ניצלו מעל  40אלף
יהודים ,חלקם הגדול על ידי פולנים שהסתירו אותם במקומות מחבוא שונים .מנזרים הצילו ילדים יהודים,
שהיו חייבים להתנצר לשם כך .בפולין גם פעל ארדון "ז'גוטה" שעבד בתיאום ובקשר עם ממשלת פולין הגולה
וסייע רבות בהסתרת יהודים ,בזיוף תעודותיהם ובהצלת ילדים יהודים .גם בצרפת ובבלגיה הסתירו אנשים
רבים יהודים ,בעיקר בכנסיות ומנזרים .בהולנד עזרו ליהודים אנשים רבים וכן פעלה מחתרת שהבריחה
יהודים לצרפת כדרך לספרד הניטראלית.
היו גם מדינות מעטות שפעלו כמדינה ריבונית למען יהודיה .המקרים הבולטים הם של בוגריה ודנמרק.
בבולגריה ,ששיתפה פעולה עם גרמניה במלחמה ,הצליחו המלך ואנשי הפרלמנט לעכב לזמן בלתי מוגבל את
שילוחם של היהודים למחנות המוות וכך הצילו את חייהם .בדנמרק פעלו המלך ,המשכילים וכמעט כל אנשי
הממשל למען תמיכה והצלת היהודים .כאשר נדרשו היהודים לענוד את הטלאי הצהוב קרא המלך לכל
האזרחים לענוד אותו והדרישה התבטלה .אחר כך כאשר רצו הנאצים לשלוח את היהודים להשמדה ,הודלפה
השמועה לממשלה הדנית וזו ,יחד עם המחתרת והמוני דייגים פשוטים ,הבריחה את היהודים בלילה אחד
באמצעות סירות דייגים לשבדיה הניטראלית.
חסידי אומות עולם – הגדרת המונח :אנשים לא יהודים שסיכנו את חייהם או חיי קרוביהם בכך שפעלו למען
הצלת יהודים בזמן השואה .הכוונה לאנשים שפעלו ממניעים אנושיים (לא למען כסף או תמורה אחרת).

www.agurim.co.il

52

-53פעולת ההצלה חייבת להיות מוכחת ומבוססת .את התואר מעניק מוסד "יד ושם" והוא מונצח בתעודה ואם
הדבר מתאפשר גם בביקור בארץ ובנטיעת עץ .עד שנת  2007הוכרו כ 21000 -אנשים בתואר.
דפוסי פעולה :בדרך כלל מדובר על הסתרת יהודים במקומות מחבוא כמו מרתף ,בור או עליית גג .זאת תוך
כדי סיכון עצמי רב שכן גילוי היהודים גרר אחריו רצח של המחביאים על כל משפחתם .גם האכלת היהודים
לא הייתה פשוטה שכן גם הפולנים סבלו לרוב רעב כבד .עוד דפוס פעולה היה הענקת דרכונים או תעודות
מזויפות על מנת שהיהודים יוכלו לצאת את ארץ הכיבוש (ראול ולנברג שהעניק ליהודי הונגריה דרכונים
שבדיים וכך הציל את חייהם) .עוד דפוס פעולה כלל העסקת יהודים במפעלים שעבדו למען מכונת המלחמה
הנאצית ושמירה על חייהם לכל אורך המלחמה (שינדלר שהציל דרך מפעלו כ–  1200יהודים או בייץ שהגן על
פועליו בפולין כל עוד היה הדבר אפשרי).
דוגמאות:
אוסקר שינדלר (:)1974 – 1908
חסיד אומות עולם גרמני .נולד במורביה (צ'כיה של היום) ונשלח בשנת  1939על ידי שלטונות הכיבוש לנהל
שתי חברות בקרקוב (פולין|) .החברות היו שייכות קודם ליהודים ושינדלר העסיק בהן יהודים רבים מתושבי
הגטו .כך הצליח להציל את חייהם של יהודים רבים מתושביו .לאחר שהצבא האדום התקדם לאזור קיבל
שינדלר אישור להעביר את מפעליו לצ'כיה .במבצע מדהים שלא היה כמותו הצליח להעביר עם המפעלים גם
את פועליו היהודים :כ –  1100אנשים וזאת בעזרת שוחד וקשרים (חלקם הצליח להציל מאושויץ) .בנוסף
הציל יהודים רבים מאזור המפעלים .במותו נטמנה גופתו על פי בקשתו בהר הרצל בירושלים.

עמדת ארצות הברית ובריטניה בשאלת הצלת היהודים
החל מ 1941-מתחילות להגיע ידיעות בדבר רציחתם של יהודים במזרח .ידיעות אלה לא היו ברורות מספיק ,ועם
התרבות הידיעות ב ,1942-התמונה החלה להתבהר וקשה היה לפקפק במהימנותן של כל-כך הרבה ידיעות .הידיעות
התקבלו ע"י עדי ראייה ,יהודים שהצליחו לברוח ואנשים מן המחתרת הפולנית.
באוגוסט  , 1942קיבל גרהרד רינגר ,שהיה נציג הקונגרס היהודי העולמי בשוויץ ,מידע לפיו גרמניה מתכננת להשמיד את
יהודי אירופה בגז .רינגר העביר את המידע הזה למשרדי החוץ של בריטניה וארה"ב .רק כעבור שלושה חודשים התפרסם
המידע שהעביר רינגר ,על-דפי העיתונות .פרסום זה נעשה ע"י הרב הציוני ,סטפן וייז ,ועד מהרה התפרסם המידע גם
במדינות נוספות .חודש לאחר מכן ,התפרסמה הצהרה משותפת של בעלות הברית המאשרת את התוכנית הגרמנית
להשמדת היהודים .עוד נאמר בהצהרה ,כי מדינות בעלות הברית מתחייבות להעמיד לדין את האחראים לביצוע
התוכנית.
* אפריל  1944נמלטו מאושוויץ שני יהודים סלובקים רודולף ורבה ואלפרד וצלר .לאחר מסע בריחה שנמשך כחודש ,הם
הגיעו לעיר זילינה שבסלובקיה ,ושם מסרו לראשי הקהילה היהודית מידע מפורש על תיאור המחנה אושוויץ בירקנאו
ועל הנעשה בתוכו .ביוני  1944הגיע דוח ורבה-וצלר ליד בעלות הברית.

וועידת ברמודה:
באפריל  1943התכנסה וועידת ברמודה ,בה ישבו אנגליה וארה"ב ,כדי לדון בשאלת פליטי המלחמה בכלל (לא רק
היהודים) .אף ארגון יהודי לא הוזמן להשתתף בוועידה ,וכל יוזמה מצד ארגון שכזה נדחתה ,בטענה שאין לנהל משא
ומתן עם גרמניה עד שתיכנע סופית בשדה הקרב.
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-54עיקר החלטות הוועידה ,היה כי ארה"ב ובריטניה לא יקצו אניות להצלת הפליטים ולא ינוהל משא ומתן עם גרמניה על
גורל האזרחים .ארצות הברית טענה שאינה יכולה להגדיל את מכסת ההגירה לטובת הצלת היהודים .ובריטניה המשיכה
לדבוק במדיניות הספר הלבן של  .1939בספר הלבן נקבעו הגבלות על כניסת יהודים לארץ ישראל ,אנגליה אפשרה את
כניסתם של  75,000יהודים לאורך חמש שנים.
נראה כי מטרת הוועידה היתה פחות להתמודד עם שאלת הצלת היהודים ויותר להרגיע את דעת הקהל העולמית.

שאלת הפצצת אושוויץ:
מאפריל  1944נתבקשו ארה"ב ובריטניה להפציץ את מסילות הברזל שהובילו לאושוויץ ,כאשר יהודי הונגריה רוכזו לפני
השילוח לאושוויץ.
ארה"ב ובריטניה סירבו לביצוע ההפצצה ולכך נתנו שלושה נימוקים:
 )1אין להפנות משאבים צבאיים לשחרור הפליטים .ארה"ב חששה כי הפניית כוחות לעבר המחנה
אושוויץ תספק לגרמניה יתרון בשדה הקרב.
 )2למבצע עשויות להיות השלכות מסוכנות ,מאחר והוא עשוי להוביל את גרמניה לפעולות נקמה.
 )3אושוויץ נמצא במקום מרוחק ,ולמטוסים יהיה קשה מאד להגיע עד אליו.
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סיום מלחמת העולם השנייה
(לא נכלל במיקוד חורף תשע"ה)
בסיום מלחמת העולם השנייה ,כבר ניתן היה לחוש בוועידת יאלטה שהתקיימה בפברואר  .1945בוועידה ישבו
שלושת המנהיגים של בעלות הברית (צ'רצ'יל – ראש ממשלת בריטניה ,סטלין – ראש ממשלת רוסיה ,ורוזוולט
נשיא ארה"ב) ,ודנו ביניהם על המהלכים הנדרשים כדי לסיים את המלחמה והטיפול באירופה שלאחר
המלחמה .במהלך הוועידה התקבלו שורה של החלטות:
 )1בסוף המלחמה גרמניה תחולק לארבעה אזורי כיבוש (בריטי ,אמריקאי ,צרפתי ורוסי).
 )2הצבא הגרמני יפורק.
 )3פושעי מלחמה נאצים יועמדו לדין.
 )4במדינות שישתחררו מן הכיבוש הנאצי יוקמו ממשלות זמניות שיפעלו לקיום בחירות דמוקרטיות.
 )5תוך שלושה חודשים מכניעת גרמניה ברה"מ תצטרף למלחמה נגד יפן.
 )6חבר הלאומים יפורק ובמקומו יוקם האו"ם (ארגון האומות המאוחדות).
 )7סטלין דרש להקים בפולין משטר ידידותי לברה"מ ,כלומר משטר קומוניסטי .ארה"ב ובריטניה ,לא
אהבו את הרעיון ,אבל בשלב זה פולין כולה כבר נכבשה ע"י הצבא האדום.

במהלך החודשים הבאים שלאחר וועידת יאלטה ,פלשו בעלות הברית לגרמניה ,בריטניה וארה"ב ממערב
ורוסיה מן המזרח .ב 2-במאי  1945נכבשה העיר ברלין ,וב 8-במאי  1945נכנע הצבא הגרמני .ב 30-באפריל
 ,1945היטלר התאבד בבונקר שלו בברלין בזמן שהעיר היתה תחת מצור שהטילו עליה בעלות הברית.

הטלת פצצת האטום על הירושימה ונגסקי וסיומה המוחלט של מלחמת העולם השנייה:
מלחמת העולם השנייה הסתיימה ב 2-בספטמבר  ,1945המלחמה התקיימה שש שנים ויום אחד .המלחמה
הגיע לסיום רק לאחר שארה"ב הטילה שתי פצצות אטום על הערים הירושימה ונגסקי שביפן.
ב 6-באוגוסט  1945בשעה  08:15הטיל מפציץ אמריקאי פצצת אטום על העיר הירושימה – עיר נמל ותעשייה.
הנזק היה עצום ,יותר ממחצית העיר נהרסה וכ 100,000-תושבים נהרגו מיד 40,000 .תושבים מתו מפצעיהם
זמן קצר אח"כ.
שלושה ימים מאוחר יותר ב 9-באוגוסט  ,1945הוטלה פצצה נוספת על העיר נגסקי .כ 40,000-איש נהרגו מיד,
ובנוסף קרינת הפצצה גרמה למחלות סרטן ומחלות גנטיות שעברו גם לדור הבא.
ב 2-בספטמבר  1945הודיע קיסר יפן ,הירוהיטו (שהיה הקיסר ה 124-במספר ,אשר שלט ביפן משנת  1926ועד
למותו ב ,)1989-על כניעתה של יפן במלחמה.
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-56שלוש סיבות להטלת הפצצה:
 )1שיקול צבאי – טרומן (נשיא ארה"ב) ,העריך כי המלחמה כבר קרובה מאד לסיומה ,כאשר ידן של
בעלות הברית על העליונה .הבעיה היתה שהצבא היפני עדיין לא נכנע ,והוא היה מספיק חזק כדי
להמשיך להילחם ולגרום לכוחות בעלות הברית לאבדות כבדות .על-מנת להביא לסיומה המהיר
של המלחמה ,ולמניעת מספר גדול של אבדות מצד צבאות ארה"ב ובריטניה ,החליט הנשיא טרומן,
להביא לכניעתה של יפן באמצעות הטלת פצצות אטום.
 )2היה נחוץ צעד דרסטי על מנת לשבור את התרבות של היפנים שאין להיכנע.
 )3שיקול מדיני – השימוש בפצצת האטום נועד גם כדי להרתיע את ברה"מ ,שבקשה להקים
משטרים קומוניסטים בארצות מזרח אירופה .טרומן חשש כי בעוד ארה"ב תהיה עסוקה בהכנעת
יפן ,סטלין יעסוק בהקמה של משטרים קומוניסטים שיהוו גרורות של ברה"מ .בנוסף ,טרומן חשש
כי מעורבות ברה"מ בהכנעת יפן ,תגרור אותה לכיבוש שטחים נוספים במזרח .יש הרואים בשימוש
בפצצת האטום בסוף המלחמה ,את יריית הפתיחה של המלחמה הגדולה והארוכה שתעסיק את
המאה ה ,20-כמעט עד סופה ,היא "המלחמה הקרה".

ישנם היסטוריונים שטוענים שהמניעים להטלת הפצצה האטומית היו אחרים לגמרי :ארה"ב רצתה להחיש
את כניעת יפן לפני הצטרפות ברה"מ למערכה על מנת שתוכל לשלוט בה לאחר המלחמה לבדה .כמו כן לחצו
ראשי פרויקט מנהטן (פרויקט יצור פצצת האטום) לנסות את הנשק החדש על מנת להצדיק את העלויות
האדירות שהושקעו בו .נימוק נוסף היה הרצון של ארה"ב להפגין עוצמה ,בעיקר כלפי סטאלין ,במטרה
להכתיב את סדר היום לאחר המלחמה.
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-58פרק שלישי  -המאבק לקמת המדינה ( 1945-1949שאלות )7,8,9

עמדת בריטניה וארה"ב בשאלת העקורים:
(לא נכלל במיקוד חורף תשע"ה)
ביולי  ,1945לאחר מלחמת העולם השנייה ,התחלף השלטון בבריטניה ומפלגת הלייבור זכתה בבחירות.
הישוב היהודי בישראל פיתח ציפיות לשינוי במדיניות הבריטית ביחס להקמת המדינה היהודית והספר הלבן.
לציפיות אלה היו שלושה גורמים:
 )1חילופי שלטון בבריטניה .מדיניות הספר הלבן גובשה בתקופת שלטונה של המפלגה השמרנית .כעת
השלטון בבריטניה התחלף ,ובבחירות זכתה מפלגת הלייבור.
 )2הנחה כי האסון הכבד שפקד את העם היהודי בשואה ,ישפיע על החלטותיה של ממשלת המנדט
הבריטי לטובת היהודים.
 )3הנחה כי הסיוע של הישוב היהודי בזמן מלחמת העולם ה 2-לצבא הבריטי ,ישפיע גם הוא ,על
החלטותיה של ממשלת המנדט הבריטי לטובת הישוב היהודי.
בשאלת ארץ ישראל ,החליטה ממשלת הלייבור להמשיך במדיניות הספר הלבן ,ולהגביל את כמות העולים
היהודים ל 1,500-בחודש .למדיניות זו היתה השפעה אדירה על מצבם של הפליטים היהודים שנותרו באירופה
לאחר השואה .מרבית הפליטים ,שהכניסה לארץ ישראל נאסרה עליהם ,נותרו ללא קרובים ,רכוש וקורת גג.
כמענה לבעיית הפליטים היהודים שנוצרה לאחר המלחמה ,הקימו בעלות הברית מחנות עקורים בשטחי
גרמניה ,אוסטריה ואיטליה ,בהם חיו  250,000יהודים.

נאום בווין מבטא את עמדת בריטניה ביחס לשאלת המדינה היהודית ובעיית העקורים:
ארנסט בווין ,שהיה שר החוץ הבריטי ,נשא נאום בנובמבר  1945בפרלמנט הבריטי ,בו הציג את עיקרי עמדתה
של בריטניה בבעיית העקורים באירופה ובשאלת ארץ ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה.
 .1הפרדה בין שאלת העקורים לבין שאלת ארץ ישראל :בווין טוען שיש להפריד בין בעיית העקורים
היהודים לבין עתידה של ארץ ישראל .בעיית העקורים הנה תוצאה של המשטר הנאצי ,ומאחר
והמלחמה הסתיימה והמשטר הנאצי חוסל ,יש למצוא עבור היהודים פתרון בתוך אירופה ולשלבם
מחדש במדינות מוצאם .ארץ ישראל ,תוכל לסייע למקצת מן העקורים ,אך וודאי שאין היא יכולה
לעזור לכולם.
 .2בריטניה מחויבת לדאוג גם לאינטרסים של העם הערבי שיושב בא"י :מאחר ויש קושי עצום
במציאת פתרון שיהיה מוסכם הן על היהודים והן על הערבים ,בריטניה חייבת לשתף את העולם
הערבי בפתרון בעיית ארץ ישראל.
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-59 .3בתגובה לדו"ח הריסון ,שנכתב מטעם הממשל האמריקאי ,הבריטים מזמינים את האמריקאים
להשתתף במציאת פתרון לבעיית העקורים .הבריטים מציעים להקים וועידה אנגלו-אמריקאית
שתדון בבעיית הפליטים.
 .4עד אשר יימצא פתרון כלשהו בנושא ארץ ישראל והפליטים ,הבריטים ממשיכים במדיניות הספר
הלבן של  .1939החלטה זו מבטאת לא רק ,את הדאגה והמחויבות של הבריטים כלפי הערבים בא"י,
אלא גם את האינטרס הבריטי ביחס למאגרי הנפט של העולם הערבי.

ועדת הריסון
בעקבות הידיעות שהגיעו לארה"ב על מצבם של העקורים ,הזוועות שעברו במהלך המלחמה ,ולחץ שהפעילו
יהודים אמריקאים על הממשל כדי שיפעל לטובת העקורים ,מינה הנשיא הרי טרומן את ארל הריסון ,לעמוד
בראש ועדת חקירה שתחקור את מצב הפליטים במחנות העקורים .הוועדה סיירה ביותר מ 30-מחנות עקורים,
ותיארה את התנאים באותם מחנות ,ככאלה שאינם טובים יותר ממחנות הריכוז הנאצים .הדו"ח שחיברה
הוועדה העיד על הזעזוע העמוק שעבר על חבריה לנוכח מצבם של העקורים וכלל גינוי חריף למדיניות של
רשויות הצבא ביחסם אליהם" :נראה שזולת השמדה של יהודים ,אנו נוהגים בהם כפי שנהגו הנאצים" –
בהשוואה מופרזת זו נתנו חברי הוועדה ביטוי להתרשמויותיהם הקשות.
ועדת האריסון קבעה שהפתרון היחיד לבעיית הפליטים הוא עלייתם לארץ ישראל ,והמליצה שארה"ב תדרוש
מהבריטים להקצות לאלתר מאה אלף רישיונות עלייה ,עוד לפני שיימצא הסדר כולל לשאלת א"י .בעקבות
ממצאי הוועדה ,הוכנסו שינויים של ממש בתנאי החיים של העקורים והגנרל אייזנהאואר ,המפקד העליון של
הכוחות האמריקניים ,הגביר את הפיקוח על מחנות העקורים ודאג לתנאי החיים של הניצולים.
המלצותיה של הוועידה ,אותן הגישה לממשלת ארה"ב ,היו :אישור מידי של הכנסת  100,000פליטים לא"י.

וועדה אנגלו-אמריקאית
לאחר שהבריטים סרבו ליישם את המלצותיה של וועידת הריסון ,הם הזמינו את ארה"ב להשתתף בוועידה
אנגלו-אמריקאית שתדון בבעיית הפליטים .בינואר  ,1946הוקמה הוועדה וישבו בה שישה נציגים אמריקאים
ושישה נציגים בריטים .הוועידה סיירה במחנות העקורים ,וגם הגיעה לארץ ישראל ונפגשה עם יהודים
וערבים .המלצותיה של הוועידה היו:
 )1יש להתיר ל 100,000-פליטים לעלות לארץ ישראל.
 )2יש לבטל את חוק הקרקעות שנחקק ב ,1940-והגביל את יכולתם של היהודים לרכוש קרקעות בארץ
ישראל.
 )3יש לדאוג שארץ ישראל לא תהיה מדינה יהודית או מדינה ערבית ,מאחר וישנו מתח גדול בין שני
העמים .יש להשאיר את השלטון בארץ ישראל בידי הבריטים ,עד אשר יימצא פתרון חלופי במסגרת
האו"ם.

ממשלת בריטניה סירבה ליישם את המלצותיה של הוועידה .היהודים ראו בהמלצות הוועידה הישג גדול,
ואילו הערבים התנגדו להמלצות.
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-61מאבק היישוב היהודי בשלטונות מנדט הבריטי
רקע
בפרק זה נתאר את מלחמתו של היישוב היהודי במנדט הבריטי ,בשלושה תחומים:
 מאבק צבאי
 העפלה
 התיישבות.
במשך כל מלה"ע  2הבריטים לא ביטלו את הספר הלבן מ 1939 -שכלל :התחייבות מצד בריטניה להקמת
מדינה ערבית תוך  10שנים; צמצום העלייה היהודית לא"י באופן משמעותי; ואיסור מכירת קרקעות
ליהודים ברוב אזורי א"י .כל זאת למרות שהיישוב היהודי בא"י שיתף פעולה עם הבריטים במלחמה נגד
גרמניה הנאצית .ה יישוב היהודי החליט להגיב למדיניות של הבריטים בשלוש דרכים :מאבק צבאי,
העפלה והתיישבות.

המאבק הצבאי
לאחר המלחמה ושואת יהודי אירופה ,כאשר הבין היישוב היהודי את המדיניות שהבריטים מתכוונים
לנקוט בה הוא החליט לפעול נגד הבריטים .בארץ פעלו שלושה גופים צבאיים -ההגנה שהייתה הכוח
המגן הרשמי של היישוב היהודי בא"י (כמה עשרות אלפי לוחמים) ושני ארגונים שכונו ה"פורשים"
מ"ההגנה" והם :אצ"ל (כמה אלפים) שפרש מההגנה ב 1937 -כי היה יותר אקטיביסטי (התקפה ולא רק
הגנה) והלח"י (כמה מאות) שפרש מהאצ"ל ב 1940 -משום שהיה יותר קיצוני מהאצ"ל.
בהוראת בן גוריון הוקמה "תנועת המרי העברי" והחל שיתוף פעולה בין שלושת המחתרות .הן לא
התאחדו אלא קמה ועדה משותפת שנקראה ועדת  Xשכל המחתרות יהיו כפופות לה וכל פעולה של אחת
המחתרות הייתה צריכה לקבל את אישורה של הועדה .תנועת המרי העברי פעלה מראשית נובמבר 1945
ועד סוף יולי  1946כלומר  10חודשים.
פעילותיה המרכזיות של "תנועת המרי העברי" :
הפריצה למחנה עתלית  -כ 100-אנשי פלמ"ח יצאו מקיבוץ בית אורן פרצו למחנה המעצר בעתלית,השתלטו על המחנה ושחררו  200מעפילים שהיו כלואים שם ,העלו את המעפילים על משאיות לקיבוץ בית
אורן בכרמל.
ליל הרכבות  50 -חוליות פלמ"ח פשטו על מסילות ברזל ברחבי הארץ ופוצצו אותן ב  150 -מקומות .גםאנשי האצ"ל והלח"י פוצצו צומת מסילות ברזל חשוב בלוד.
פיצוץ תחנות משטרה  -פעלה תנועת המרי נגד תחנות משטרה בריטיות ופוצצה אותן.-התקפת אצ"ל ולח"י על שדות התעופה של הבריטים בארץ ,כולל פיצוץ מטוסים שחנו שם.
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-62ליל הגשרים  -כאשר בריטניה סירבה לקבל את המלצות הועדה האנגלו-אמריקאית החליטה תנועתהמרי לבצע את אחד המבצעים הגדולים שלה :פיצוץ  11גשרים ,המחברים את א"י עם הארצות השכנות.
את הפעולה הזאת עשו חוליות של הפל מ"ח .המטרה הייתה להוכיח לבריטים שלא ישרור שקט בארץ אם
שעריה יישארו סגורים.

תגובת הבריטים לפעילותה של "תנועת המרי העברי"" :השבת השחורה" יוני – 1946הבריטים הגיבו
באופן קשה על פעולות תנועת המרי העברי .במבצע שנקרא "מבצע ברודסייד" ובפי היהודים "השבת
השחורה" ,ה טילו הבריטים מצור על יישובים רבים שנחשדו כי קיימים בהם בסיסי פלמ"ח ,סליקים של
נשק או מעפילים .ליישובים נוספים הבריטים פרצו וחיפשו נשק בכל מקום ,מאות נעצרו .ידוע במיוחד
קיבוץ יגור שבו הבריטים הפכו את הקיבוץ עד אשר מצאו סליק ענק של נשק 3000 .מנהיגי הישוב
היהודי וחברי הגנה רבים נעצרו .הבריטים פרצו לבניין הסוכנות בירושלים והחרימו מסמכים.

פיצוץ מלון המלך דוד – במלון המלך דוד בירושלים ,היה מרכז המנדט הבריטי .ביולי  46האצ"ל החדיר
למלון המלך דוד כדי חלב מלאים בחומר נפץ (אנשי האצ"ל התחפשו לעובדי תחזוקה שמביאים הספקה
למלון) ,לפני הפיצוץ האצ"ל הזהיר את הנהלת המלון לפנות את הנמצאים בו .כתוצאה מההתפוצצות
נהרס אגף שלם של חמש קומות ,נהרגו  25בריטים  17יהודים ו 40 -ערבים .הנהגת היישוב וראשי ההגנה
הזדעזעו מהפיצוץ (האצ"ל התבקש לדחות את הפעולה ולא עשה זאת) הבריטים הגיבו בהטלת עוצר על
ת"א ,חיפוש אחר ראשי המחתרת וחיפוש נשק בקיבוצים.

פירוק תנועת המרי העברי – פיצוץ מלון המלך דוד הביא לפירוקה של תנועת המרי העברי ולסיום
שיתוף הפעולה בין המחתרות .החשדנות מצד "ההגנה" כלפי האצ"ל והלח"י גברה .תנועת המרי העברי
הוכיחה את כושרה המבצעי והכינה את הישוב לקראת המלחמה בערבים ב .1948 -אך הנהגת היישוב
ומפקדי ההגנה החליטו להפסיק את שיתוף הפעולה עם המחתרות הקיצוניות.
האצ"ל והלח"י המשיכו בדרך הטרור וביצעו שורה של מבצעים :ניתקו קווי טלפון ,התקיפו משרדים
בריטים ,פגעו במסילות ברזל ,החדירו מכוניות תופת ,פיצוץ בתי הזיקוק בחיפה ,פריצת כלא עכו ע"י
האצ"ל ושחרור חברי האצ"ל ולח"י שהיו כלואים שם.
מ 1947 -נקטו הבריטים בדרך תגובה חדשה :הוצאות להורג של אנשי האצ"ל ולח"י אלה כונו "עולי
הגרדום" כך הוצאו להורג בתליה בכלא עכו למעלה מ  10 -אנשים .זה הגביר את השנאה לבריטים.
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-63בתוך הישוב היהודי נוצר ויכוח בין שתי דרכי מאבק:
 .1מאבק צמוד  -בו דגלו ראשי היישוב וההגנה :לא לנקוט בפעולות טרור והתקפות על הבריטים ,צריך
לשים דגש על העפלה והתיישבות ומאבק מדיני ,זאת מתוך הבנה שהיישוב היהודי לא מסוגל להתמודד
עם הבריטים במאבק צבאי וכן היישוב היהודי יזכה לתמיכת דעת הקהל העולמית אם ינטוש את דרך
הטרור ויתמקד במאבק על ההעפלה והתיישבות.
 .2מאבק רצוף  -תמכו בו האצ"ל והלח"י :צריך להמשיך בפעולות הטרור נגד הבריטים .להשתמש בכוח
צבאי ולפגוע בבריטים בכל מקום בא"י .זאת הדרך היחידה שתביא לתוצאות ,כלומר מאבק מזויין.
בנוסף המאבק יעלה לבריטים כסף רב בהבאת ציוד וכוחות לארץ ישראל.

המאבק על ההעפלה 1945-1947
"הַ עְ פָּ לָּה"  -כינוי לעלייה לא חוקית (בלתי לגאלית) של יהודים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי.
ההעפלה נעשתה בעיקר דרך הים ,בספינות משא קטנות וישנות שניסו להגיע לחופי הארץ ולהביא אליה
בחשאי פליטים יהודים.
לאחר השואה נשארו ניצולים רבים באירופה במחנות במדינות העקורים והפליטים .אך דווקא לאחר
המלחמה פרץ גל אנטישמיות ששטף בעיקר את מזרח אירופה ,פרצו פוגרומים במקומות שונים בפולין
(פוגרום קילצ'ה) ,יהודים שניסו ל חזור לבתיהם לא יכלו לעשות זאת .מצבם של העקורים היה טרגי  -הם
איבדו את כל משפחתם בשואה ,רצו לעזוב את אירופה ולהגיע לא"י אך שערי הארץ היו סגורים ע"י
הבריטים .היישוב היהודי בארץ ראה במפעל העפלה את שיא המאבק נגד הבריטים.
דרישות הישוב היהודי מהבריטים היו:
.1

הכרה כי רק ארץ ישראל היא ביתו של העם היהודי.

.2

שערי ארץ ישראל חייבים להיפתח לעלייה יהודית.

.3

זהו מאבק לאומי להקמת מדינה לעם היהודי.

מהארץ הגיעו למחנות העקורים (=פליטים ניצולי שואה באירופה) שליחים וחיילי הבריגדה היהודית
והחלו לארגן את יושבי המחנות לקראת העלייה לא"י .בארץ היה קיים גוף שנקרא "המוסד לעליה
ב" (הוקם עוד בסוף שנות השלושים) שטיפל בעלייה הבלתי לגלית (בלתי חוקית).
באירופה לאחר המלחמה והשואה פעל גוף שנקרא "הבריחה" שפעל בשיתוף עם המוסד לעלייה ב'
וההגנה .גוף זה ארגן את שיירות הפליטים וכוון אותם לעבר ערי נמל לחופי הים התיכון .הם הובילו את
הפליטים ,דאגו להם ,סיפקו להם תעודות מזוייפות ,רכשו אוניות וקברניטים שהיו מוכנים להוביל את
המעפילים לא"י.

www.agurim.co.il

63

-64עשרות אוניות נשלחו לארץ מראשית ( 1946סה"כ  65אוניות עד הקמת המדינה כ 40 -מהן מאיטליה) על
כל אחת מהן מאות מעפילים ,הבריטים תפסו את האוניות ושלחו את המעפילים למחנה מעצר בעתלית.
כאשר מחנה זה התמלא החלו לשלוח את המעפילים למחנות מעצר בקפריסין ,הם הוחזקו שם עד
הקמת המדינה .הבריטים הפעילו לחץ על המדינות שלא יתנו לאוניות מעפילים להפליג.

אחת מהפרשיות המפורסמות בתחום ההעפלה הייתה "פרשת אקסודוס" או "יציאת אירופה
תש"ז" (שם האונייה)  4,500מעפילים היו על האונייה שיצאה מחופי צרפת .הצרפתים בלחץ הבריטים
אסרו על האונייה להפליג .אנשי המוסד לעלייה ב' הורו לה להפליג .האונייה עלתה על שרטון ,כאשר
הצליחה להמשיך בהפלגה משחתות בריטיות נצמדו אליה וליוו אותה עד הארץ .סמוך לחופי הארץ
התפתח קרב שבו נהרגו  3מעפילים ,עשרות נפצעו והאוניה נגררה לנמל חיפה ,המעפילים הועלו על 3
אוניות גירוש והבריטים החליטו להגיב בחומרה והחזירו את האוניות לצרפת .המעפילים סרבו לרדת
מהאוניה פתחו בשביתת רעב ,הבריטים פינו את האוניות להמבורג שבגרמניה ,חזרה למחנות מעצר
באזור השליטה הבריטי שבגרמניה .לכל הפרשה הזאת היה הד בינלאומי חזק .כל העולם והיישוב בארץ
עקבו אחר המתרחש ,אכזריותם של הבריטים עוררה את דעת הקהל העולמית נגדם.

מטרות המאבק על ההעפלה:
 .1ל"השתמש" בניצולי השואה והתנהגות הבריטים כלפיהם ,להשגת מטרות מדיניות ,להראות לעולם
את סבלם של ניצולי השואה ,את רצונם לעלות לא"י ואת התנהגות הבריטים.
 .2מטרה נוספת הייתה להראות את הקשר בין ניצולי השואה ובעיית א"י  -הניצולים חייבים למצוא את
פתרון בעייתם בא"י .יש לבטל את הספר הלבן ולאפשר עליית הפליטים לארץ.

מארצות המזרח וצפון אפריקה נמשכה ההעפלה יבשתית אך בקצב איטי משום שכל תשומת הלב
הופנתה לניצולי השואה .מצפון אפריקה יצאו שתי אוניות בלבד ,הן נתפסו ע"י הבריטים והמעפילים
הועברו למחנות מעצר בקפריסין.

www.agurim.co.il

64

-65המאבק בתחום ההתיישבות
הקמת נקודות התי ישבות חדשות הייתה חלק מהמאבק של היישוב היהודי בשלטון הבריטי עוד משנות
השלושים ("חומה ומגדל") .המטרות בתחום זה היו:
 .Iלהגשים את הרעיון הציוני ואת בנין הבית הלאומי (חלק מרכזי בבניין הבית הלאומי היה עלייה
והתיישבות).
 .IIמלחמה בספר הלבן ובחוק הקרקעות שאסרו רכישת קרקעות במקומות רבים.
 .IIIההתיישבות תשפיע על גבולות המדינה בעתיד -היכן שיהיו יישובים יהודים הגבול יעבור מעבר
להם.

שתי דוגמאות בולטות ביותר בנושא המאבק בתחום ההתיישבות היו:
 .1פרשת ביריה  -בתחילת  1945הוקמה התיישבות ביריה שליד צפת במטרה לחזק את ההתיישבות
בגליל העליון ,ע"י גרעין של "בני עקיבא" .בתחילת  ,1946בעקבות פעולת חבלה של תנועת המרי העברי
ליד ביריה ,עצרו הבריטים וכלאו את כל אנשי ביריה .כוחות בריטים החזיקו בביריה .היישוב העברי
החליט להגיב ולא להשאיר את ביריה בידי הבריטים .מאות מבני "תנועת הנוער העובד" עם מתנדבים
עלו והשתלטו על ביריה מחדש .הבריטים שלחו צבא שכבש את ביריה ובפעם השנייה המקום נהרס.
הוחלט שוב לארגן עלייה המונית של אלפי אנשים לגליל וביריה הוקמה בפעם השלישית .הפעם
הבריטים נאלצו לוותר וביריה נשארה בידי היישוב היהודי .ביריה הפכה סמל להתיישבות והמאבק של
היישוב היהודי להתיישב בארצו בכל מחיר.

" .2אחד עשר היישובים" ראשי הישוב החליטו להעמיד את מפעל ההתיישבות בנגב בראש סדר
העדיפויות כדי לטרפד את התוכנית הבריטית לניתוק הנגב מהיישוב היהודי .בערב יום כיפור ,1946
בלילה אחד ,הוקמו  11ישובים במתכונת "חומה ומגדל" (כל יישוב מנה כ 30-איש)  -שובל ,חצרים,
נבטים משמר הנגב ועוד .המטרה המרכזית הייתה מדינית  -קביעת גבולות המדינה העתידית כך שהנגב
יהיה כלול בתחומי המדינה.
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-66העברת שאלת א"י לאו"ם
בפברואר  1947הודיע שר החוץ בווין שבריטניה מעבירה את שאלת א"י לאו"ם מכיוון שנכשלה בשיחות עם
היהודים והערבים שלא הסכימו לפיתרון משותף .האו"ם דרש לקיים דיון בנושא א"י ,ושיגר לא"י ועדת
חקירה מיוחדת – "ועדת אונסקו"פ" .
הועדה ביקרה בארץ ,דנה עם ראשי הישוב היהודי וגם ראתה את ההתיישבות היהודית ברחבי הארץ .ראשי
הציבור הערבי החרימו באופן רשמי את הועדה .היא הגיעה למסקנות שעומדות שתי אפשרויות לפתרון
הסכסוך :האחת הקמת מדינה אחת לשני העמים ושנייה חלוקת הארץ והקמת שתי מדינות נפרדות עם רצועת
גדר הכוללת את פירוז המקומות הקדושים בירושלים .נערכה הצבעה ורוב חברי הועדה תמכו בהצעה השנייה
לחלוקת א"י.

מדוע מעבירים הבריטים את עניין א"י להכרעת האו"מ ב?1947-
הגורמים לסיום המנדט הבריטי בארץ ישראל נבעו מאינטרסים בריטים בלבד ,ללא שום קשר
למחשבה כל שהיא על טובתם של היהודים ,גם לא אחרי השואה שעברה על העם היהודי.
 .1ניסיונותיהם לפשרה בא"י נכשלו (ועדה אנגלו-אמריקנית מוריסון-גריידי וועידת לונדון נכשלו).
 .2הם נקלעו לקרע עם האמריקנים בנושא הפתרון של בעיית העקורים באירופה.
 .3מצבה הקשה של בריטניה :צבא גדול וכסף רב מושקעים בא"י (לטיפול בהעפלה ובמחתרות) ,בזמן שהמצב
באנגליה קשה ושלטונה באימפריה נחלש ,עד שנאלצה להעניק עצמאות לכמה מושבות ,ביניהן הודו ,באוגוסט
.1947
העברת הנושא לאו"מ היתה בעייתית מבחינה יהודית משום שנראה היה שרוב המדינות לא יתמכו ברעיון של
חלוקת הארץ .בעיקר היו חששות באשר לעמדת ברה"מ.
שלב א' :באפריל-מאי  1947מתכנסת עצרת האו"מ ומחליטה להקים ועדה מיוחדת לבדיקת שאלת א"י:
אונסקו"פ .היא היתה מורכבת מנציגי  11מדינות.
עמדת ברית המועצות:
נציג ברה"מ גרומיקו הצהיר באו"מ כי ברה"מ תומכת בתוכנית חלוקה בשל הצורך בסיום הסבל של העם
היהודי ,אשר סבל יותר מכל עם אחר בשואה .הוא טען כי האו"מ אינו יכול להישאר אדיש למצב היהודים,
והעובדה כי אף אחת ממדינות מערב-אירופה לא הצליחה לדאוג להגנת היהודים מוכיחה את הצורך במדינה
משלהם.
הרוסים תמכו בחלוקת הארץ משום שרצו בהסתלקות הבריטים מהאזור ,בכדי שיוכלו להיכנס למזרח-התיכון
כחלק מהמאבק של המלחמה הקרה על תחומי השפעה בעולם .ברה"מ העריכה כי היהודים ,עם הגישה
הסוציאליסטית של מנהיגיהם ,יפנו אליהם לתמיכה ,ולכן בחרו לעזור לישוב היהודי בשאיפתו לשלום.
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-67ברית המועצות השפיעה על המדינות הגרורות שלה במזרח אירופה לתמוך בתוכנית החלוקה ואף עזרה בשלב
מאוחר יותר ,כאשר ארה"ב רצתה לנסוג מתוכנית החלוקה .הרוסים השפיעו על צ'כוסלובקיה לספק נשק
למדינת ישראל בזמן מלחמת העצמאות ,דבר שהטה את הכף לטובת ישראל במלחמה.
כך נוצר ציר ייחודי של ברה"מ וארה"ב התומך בחלוקת א"י מול בריטניה.
מסקנות ועדת אונסקו"פ :רוב הנציגים ( ) 8החליטו שיש לבטל את המנדט ולחלק את הארץ לשתי מדינות
עצמאיות ,תוך קיום קשר כלכלי ביניהן .למדינה היהודית הוקצו  62%משטח הארץ ולפלסטינאים כל השאר,
בעוד ירושלים תישאר בינלאומית .שלושת נציגי המיעוט הציעו מדינה מאוחדת עם אזורים נפרדים.
לאחר דיונים בעניין הקים האו"מ ועדה (ועדת אד-הוק) לצמצם את השטח היהודי ל 55%-משטח א"י.
לסיכום:
ועדת אונסקו"פ המליצה לחלק את א"י לשלוש ישויות מדיניות – מדינה יהודית ,מדינה ערבית ואזור
בינלאומי בסביבות ירושלים בחסות האו"ם .לאחר תיקונים בועדות האו"ם ,המדינה היהודית עמדה לקבל 55
אחוזים מהשטח ,המדינה ערבית  43אחוזים מהשטח והשטח הבינלאומי –  2אחוזים.
הסיבות למסירת שטח כה נרחב למדינה היהודית:
 .1השפעה השואה על חברי הוועדה – רובם הגדול השתכנעו שהצדק ההיסטורי מחייב לתת ליהודים לא
רק מדינה ,אלא מדינה בעלת יכולת קיום מינימלי.
 .2המציאות הדמוגרפית החדשה בנגב – הוקמו בנגב עשרות יישובים יהודיים מאז פרוץ מלחמת העולם
השנייה והמציאות הזו סיפקה לגיטימיות למסירת הנגב לידי המדינה היהודית ,אף על פי
שהאוכלוסייה הבדואית בנגב הייתה גדולה בהרבה מהאוכלוסייה היהודית.
 .3השפעת החוויות של חברי הוועדה – כמו ועדת האריסון ,אונסקו"פ ערכה ביקור בחלק מ"מחנות
העקורים" וחבריה הושפעו מאוד ממה שהם ראו ושמעו שם .היו להם גם מפגשים חשובים ומרגשים
עם דמויות יהודיות בכירות (כולל אנשי מחתרת) ,בו בזמן שהערבים החרימו אותם .בנוסף לכך,
במהלך ביקורם בארץ ,התרחשה הפרשה הדרמטית של ספינת המעפילים "אקסודוס".

שלב ב' :עצרת האו"מ מתכנסת בספטמבר  1947לעצרת בה תידון שאלת א"י .בחודשיים הללו מתנהל מאמץ
עצום של התנועה הציונית לשכנע ,בעיקר את ארה"ב ,לתמוך בהצעת החלוקה .ברה"מ תמכה ללא סייג
בתוכנית החלוקה אך נדרש היה לחץ אמריקני בכדי לשכנע מספיק מדינות לתמוך בתוכנית .רק לאחר לחץ
כבד על טרומן מצד נציגים יהודיים בארה"ב (כמו אבא הילל סילבר) מסכימים האמריקנים להפעיל את לחצם
וכך ניגשים להצבעה ב.-29.11.1947
ההצבעה באו"מ:
ההצעה העומדת להחלטה :א) סיום המנדט ופינוי הצבא הבריטי עד  1.8.1948ב) חלוקת הארץ לשלושה
חלקים :מדינה יהודית ,ערבית ושטח בינ"ל בירושלים וסביבתה (יש לדעת באופן כללי את האזורים של כל
מדינה) .ליהודים  55%מהשטח ולערבים את השאר ג) איחוד כלכלי בין שתי המדינות.
 33מדינות מצביעות בעד ההחלטה 13 ,מתנגדות ו -10נמנעות .הצעת החלוקה מתקבלת.
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-68עמדת המעצמות בהשפעת "המלחמה הקרה":
תמיכת ארצות הברית וברית המועצות בהקמת מדינה יהודית ,למרות שהמתיחות החריפה ביניהן
בתקופה זו כחלק מן "המלחמה הקרה" -שתי המעצמות תמכו בהחלטה.
"המלחמה הקרה" – עימות גלובלי בין שתי מעצמות – העל ,שהתגבשו לאחר מלחמת העולם השנייה -
ארה"ב ובריה"מ .העימות התבטא בכל תחומי החיים :פוליטיקה ,צבא ,כלכלה ,תרבות.
העימות בין המעצמות התנהל בשני צירים :התפשטות ובלימה כל אחת מהמעצמות מנסה להתפשט
ולהפיץ את האידיאולוגיה שלה ,ובמקביל לבלום את המעצמה השנייה.
שם זה ניתן משום שבמלחמה הקרה ,לא היה שימוש בנשק חם ,ואין התנגשות צבאית ,אך יש הרבה
איום – מאבק במישור המדיני והפוליטי.

הסיבות לתמיכת ארצות הברית:
א .מחויבות לעם היהודי לאחר השואה ותחושות האשמה בשל חוסר העזרה בזמן המלחמה
והשואה ,הוכיחו את הצורך במדינה יהודית .ההכרה בצורך הזה חוזקה על ידי פעולות ההעפלה
שזכו לסיקור תקשורתי רחב והשפיעו על דעת הקהל בארצות הברית לטובת תמיכה ביהודים-
בעיתונות ובקונגרס.
ב .רצון לפתור את בעיית העקורים היהודים בשטח הכיבוש האמריקאי באירופה ,אשר שהו במחנות
עקורים שמומנו על ידי ארצות הברית.
ג .חשיבותו של הקול היהודי וקול המנהיגים הציונים לממשל האמריקאי ,במיוחד בשנת בחירות-
הנשיא טרומן היה לפני בחירות.
**זאת למרות התנגדות משרד החוץ אשר היה סבור שהתמיכה תפגע באינטרסים האמריקאים במזרח
התיכון.

הסיבות לתמיכת ברית המועצות:
א .במסגרת "המלחמה הקרה" :רצונה לדחוק את הבריטים מן המזרח התיכון ולהשיג דריסת רגל
במזרח התיכון ולבלום את ארה"ב.
ב .גורם משמעותי בה חלטה של ברית המועצות לתמוך בהקמת מדינה יהודית הייתה השאיפה
להשפעה במזרח התיכון עם ראשית עידן "המלחמה הקרה" .עד מלחמת העולם השנייה היה המזרח
התיכון בדומיננטיות בריטית-צרפתית .עם עיצובו מחדש של המזרח התיכון ופירוק שיטת המנדטים
קיוותה ברית המועצות למצוא במדינה היהודית החדשה ,שבה הגורם הפוליטי המרכזי היה תנועת
הפועלים הסוציאליסטית ,בת ברית וכך לבנות לעצמה מעמד במזרח התיכון .בשנים האלה היה
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-69לרוסים סיכוי מועט להשגת תמיכתן של ארצות ערב שממשלותיהן היו אנטי-קומוניסטיות וקשריהן
עם המערב היו חזקים.
ג .מדיניות של מחויבות כלפי העם היהודי לאחר סבלו הרב לכול אורך הגולה בכלל ובמלחמת העולם
השנייה והשואה בפרט.
ד .ברה"מ קיוותה שהיהודים בארץ ישראל יהיו בני-ברית .יהודים רבים בארץ היו סוציאליסטים
וחלקם אף קומוניסטים (הקיבוצים).
משמעות ותוצאות:
זו נקודת מפנה בתולדות התנועה הציונית משום שיש כאן החלטה בין-לאומית על מתן מדינה ליהודים.
ההנהגה הציונית תומכת ברעיון למרות הגבולות המגבילים ,בשל בעיית הפליטים וההרגשה כי זה המקסימום
שניתן להשיג .ברחובות הערים היהודיות חוגגים .הערבים מתנגדים להצעה וכבר למחרת פורצים המאורעות
שהן למעשה תחילת מלחמת העצמאות.

החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947
בספטמבר  1947הגישה הועדה את מסקנותיה .כל חבריה הסכימו שצריך לסיים את המנדט הבריטי
בארץ ,אבל ביחס לפתרון שאלת ארץ ישראל הועלו שתי הצעות :הצעת "המיעוט" והצעת "הרוב".
ביום כ"ט בנובמבר  1947התקיימה ההצבעה באו"ם על הצעת הרוב של ועדת אונסקו"פ .באולם
המליאה נכחו נציגים של  56המדינות החברות באו"ם (הנציג של תאילנד נעדר) .ההחלטה הייתה
צריכה להתקבל ברוב של שני-שליש!
התוצאות 33 :מדינות בעד (כולל ארה"ב וברה"מ);  13מדינות נגד (כולל  6מדינות ערביות);  10מדינות
נמנעו (כולל אנגליה).

תוכן ההחלטה:
.1

ב 29-בנובמבר  1947החליט ארגון האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל .על

הבריטים לעזוב את הארץ לא יאוחר מ 1-באוגוסט  .1948נקבעה תקופת מעבר קצרה.בתקופת המעבר
תכהן ועדה של נציגי מדינות החברות באו"ם.
.2

הוחלט על חלוקת ארץ ישראל המערבית לשתי מדינות ,מדינה יהודית ומדינה ערבית.

ארץ-ישראל תחולק לשתי מדינות עצמאיות ,יהודית וערבית:
שטח המדינה היהודית יהווה כ 62% -משטח הארץ ,והוא יכלול את הנגב ,את מישור החוף (מבאר
טוביה ועד עכו) ,את הגליל המזרחי ,את עמק יזרעאל ,את הגליל התחתון כולל הכינרת.
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-70שטח המדינה הערבית יהווה כ 38% -משטח הארץ ,והיא תכלול את הגליל המערבי ,חלק מהגליל
התחתון ומעמק יזרעאל ,הערים נצרת שפרעם ועכו ,אזור יהודה ושומרון ורצועת חוף ברוחב של  8ק"מ
מרפיח ועד אשדוד( .ראה מפה).
.3

ירושלים תהיה במעמד מיוחד-איזור בינלאומי תחת פיקוחו של האו"ם.

.4

יהיה שיתוף פעולה כלכלי ,בענייני :מטבע,מכס ,תקשורת ,תחבורה ומקורות מים בין שלושת

הגופים :המדינה היהודית ,המדינה הערבית והאו"ם.
 . 5וועדה מיוחדת ובה חמש מדינות חברות באו"ם תפקח על ביצוע החלטת האו"ם ותעשה את
הסידורים הדרושים לכך.
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-71משמעות החלטת האו"ם:
 התנועה הציונית השיגה את הישגה הגדול ביותר-הכרה בינלאומית במדינה יהודית עצמאית בשטחי א"י. ההחלטה זרזה את החלטת בריטניה לפנות את א"י-סיום המנדט. -ההחלטה חזקה את היישוב היהודי לקראת המלחמה המכרעת עם הערבים.

הגורמים שסייעו לקבל את ההחלטה באו"ם:
* זה היה הניסיון הראשון של האו"ם לפתור בעיה והייתה אופטימיות לגבי יכולתו ומעמדו ,הוא הושפע
מעמדת המעצמות.
* דעת הקהל ושיקולי המדינאים בעולם היו תחת השפעת המלחמה ותוצאותיה.חלקם חשו תחושת אשמה
על כך שלא עשו דבר למנוע את השואה.
* כול הניסיונות של ארה"ב ובריטניה לפתרון מוסכם בא"י נכשלו.
* השפעת המלחמה הקרה-כול מעצמה,מהסיבות שלה תמכה בהצעה.
* היישוב היהודי -בשלותו,פעולותיו,הנהגתו ודרכי מאבקו תרמו לדימוי החיובי של היישוב העיני העולם.

התגובות להחלטת האו"ם:

תגובת הבריטים
*בתחום המדיני הם לא נתנו ל"וועדת החמישה"-ועדת הביצוע לפעול ,בטענה שהם עדיין אחראים למצב
בארץ.

כמו

כן,

הם

המשיכו

בסירובם

להרשות

עלייה

חופשית

של

יהודים

לארץ.

* בתחום הצבאי הם הפריעו ליישוב היהודי להתארגן לשם התגוננות ,ולא הפריעו לערבים לפגוע ביהודים .
*בתחום הכלכלי הוציאו הבריטים את ארץ-ישראל מגוש השטרלינג-הוקפאו הכספים של הסוכנות היהודית ,
שהיו מופקדים בבנקים באנגליה ,ולכן לא ניתן היה לרכוש בהם ציוד צבאי ,שהיה דרוש אז לצורכי
מלחמת-העצמאות העתידה לפרוץ.

עזיבת הבריטים :שלטון המנדט הבריטי הוא שגרם ו"דאג" ליצירת מצב ה"תוהו-ובוהו" בארץ ,אשר שרר
בה עד להקמתה של המדינה היהודית .סירובו של השלטון הבריטי להכיר בוועדת הביצוע אשר הוקמה על-
ידי או"ם ,כדי לפקח על העברה מסודרת של מנגנון השלטון בארץ לידי המוסדות המוכרים של אזרחיה –
שלל מוועדת הביצוע יכולת פעולה .מתוך אי רצונו של השלטון הבריטי להכיר במוסדות היישוב היהודי
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-72הפקיר עמל של שנים שעשו עובדי המנגנון המנדטורי והביא לידי מסירה בלתי מאורגנת אף באזורים
יהודיים טהורים.
ב 14-למאי ,לפני עוזבו את הארץ ,הוריד הנציב העליון הבריטי את הדגל הבריטי בנמל חיפה ,ובכך הסתיים
המנדט הבריטי בארץ-ישראל.

תגובת היהודים
החלטת עצרת האו"ם התקבלה בשמחה גדולה בארץ ישראל ובעולם היהודי .אלפים יצאו לרקוד ברחובות
עם היוודע תוצאות ההצבעה .ההצבעה בכ"ט בנובמבר אפשרה את הגשמת המטרה הציונית העליונה –
הקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל.
אנשי התנועה הציונית והיהודים בעולם פעלו כדי לגייס את תמיכתן של המדינות החברות באו"ם .בפרט
התמקדו נציגי הציונות בהשגת תמיכתה והשפעתה של ארצות הברית.
הנהגת הישוב ,למרות גילויי השמחה ,הייתה מודעת לבעיות והקשיים שנוצרו בגלל החלטת החלוקה:
א .דוד בן גוריון הבין כי החלטת האו"ם תגרום תגובה מלחמתית מצד כל צבאות עמי ערב .הוא הבין כי
יש להיערך מיידית לקראת מלחמה מול ערביי ישראל ומדינות ערב.
ב .ישובים יהודיים -כ 30-ישובים יהודיים ,ובכללם ירושלים והגליל המערבי ,לא נכללו במדינה
היהודית.
ג.

משאבים כלכליים -תחנת הכוח-החשמל -בנהריים ומפעל האשלג-המלח -בצפון ים המלח נותקו

מהמדינה היהודית.
ד .גבולות  -ארץ ישראל חולקה לשלושה גושים עם מעברים צרים ונפרדים ,גבולות ארוכים ומפותלים,
בעייתיים מבחינה צבאית וכמעט ללא הרים-על ההרים ישבו הערבים.
ה.

אוכלוסיה ערבית  -בגבולות המדינה היהודית נותרה גם אוכלוסיה ערבית.
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-73תגובת הפלשתינאים-הערבים תושבי הארץ ונציגי מדינות ערב:
א.

הערבים תושבי ארץ ישראל ומדינות ערב דחו לחלוטין את החלטת עצרת האו"ם והכריזו כי יאבקו

בכו ח ויעשו ככל שביכולתם כדי למנוע את הקמתה של מדינה יהודית.
ב .הליגה הערבית-מדינות ערב -החליטה עוד לפני ההצבעה באו"ם ,כי אם יצביע האו"ם בעד תוכנית
חלוקה ,היא תרכז צבא מתנדבים בגבולות ארץ ישראל .ההחלטה לפלוש לארץ התקבלה מאוחר יותר,
לאחר הכרזת העצמאות של היישוב היהודי וכאשר התברר שיד היישוב היהודי על העליונה במאבק נגד
ערביי ישראל.
ג.

הוועד הערבי העליון -הנהגת ערביי א"י -הכריז על שביתה בת שלושה ימים .למחרת ההצבעה באו"ם

התחילה מלחמת העצמאות בהתקפה ערבית על אוטובוס יהודי ליד שדה התעופה לוד בו נהרגו שישה
יהודים.

**למחרת ההצבעה באו"ם ב 30-בנובמבר  1947החל השלב הראשון של מלחמת העצמאות בהתקפות
הפלשתינאים (ערביי ישראל) על היהודים.
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-74תקופת המלחמה הראשונה ( )15.5.1948 - 30.11.1947
המלחמה בערביי ארץ ישראל ובמתנדבים הערביים.

יחסי הכוחות הצבאיים.
עם פרוץ המלחמה שהו בארץ כ 100,000 -חיילים בריטים .הם הודיעו על כוונתם להתפנות מארץ ישראל עד
אמצע מאי  1948והקפידו שהפינוי יהיה מסודר מאוד והדרגתי .הצבא הבריטי לא היה כוח פעיל במאבק .שני
הצדדים הלוחמים נזהרו מלפגוע בו למרות שלעתים הם נקטו בצעדים לטובת הערבים כמו מסירת ציוד
ובנייני משטרה ,שהיו למעשה מבצרים קשים לכיבוש.

הכוח הערבי  -האוכלוסייה הערבית מנתה ערב המלחמה כ 1,300,000 -איש.
אך הכוח הלוחם היה מורכב משני יסודות.
א .כ וחות מקומיים שהיו מפוצלים ומונהגים על ידי מפקדים מקומיים ,כמו חסן סלאמה וקדר אל חוסייני,
במתכונת הכנופיות הערביות מימי מאורעות .1936-1939
מספר המשרתים בכנופיות לא היה קבוע ,לעתים עמד על  10,000לוחמים ,לעתים על  3,000ולעיתים על
 .14,000הם לא פעלו ככוח צבאי קבוע ולא היה להם פיקוד משותף .בנוסף להם נהגו הערבים לגייס ולרכז
כוחות גדולים על ידי אזעקת אלפי כפריים על נשקם .בתום הקרב היו הכפריים חוזרים לבתיהם.
ב .כוחות של מתנדבים שהסתננו ארצה" .צבא ההצלה" היה צבא מתנדבים בן
כ 4,000-איש ,אשר אורגן בידי הליגה הערבית וקיבל את הכשרתו הצבאית בסוריה,
הם פעלו באזור השומרון ,מרכז הארץ ובצפון .אחד ממפקדיו הידועים היה פאוזי קאוקג'י.
בנוסף להם הסתננו ארצה כ" 1,000 -אחים מוסלמים" ממצרים ,רובם פעלו לאורך החוף הדרומי של ארץ
ישראל .כמו כן הסתננו ארצה קבוצות מתנדבים קטנות ,מטעמו של המלך עבדאללה ,שהיו למעשה חיילים
וקצינים ב"לגיון הערבי" ,אשר פשטו את מדיהם ויצאו לפעולות יחד עם הכנופיות הערביות .הם מנו כ300
איש.
יחידות נוספות של ה"לגיון הערבי" שפעלו במסגרת הצבא הבריטי היו פרוסות ברחבי הארץ וניצלו את שהותם
כאן כדי למרר את חיי הישוב היהודי.

הכוח היהודי -האוכלוסייה היהודית מנתה ערב המלחמה כ 630,000 -נפש.
עיקר כוחו של הישוב היהודי היה מבוסס על ארגון "ההגנה" שמנה כ  50אלף איש .
הוא כלל את הפלמ"ח ,חי"ש (חיל שדה) ,חי"מ (חיל משמר) ,וגדנ"ע (גדודי נוער).
אליהם יש לצרף את משטרת הישובים העבריים (נוטרים).
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-75למעשה רק הפלמ"ח וחלק מאנשי חי"ש היוו כוח צבאי מאומן שניתן להפעלה מיידית במשימות שונות .אליהם
יש להוסיף כ  3,500אנשי אצ"ל וכמה מאות אנשי לח"י .כ 80 -אחוז מאנשי ה"הגנה" היה מורכב מאנשי מגן
מקומיים בערים הגדולות ובהתיישבות העובדת ,שאומנו להחזיק בעמדות הגנה .
ארגון ה"הגנה" היה מאורגן בארבע חטיבות" :לבנוני" (אזור חיפה והצפון)" ,אלכסנדרוני" (אזור מרכז הארץ),
"גבעתי" (אזור תל -אביב והדרום)" ,עציוני" (אזור ירושלים) .על ארבע חטיבות אלו נוספה חטיבה חמישית
של הפלמ"ח.
ה"הגנה " סבלה ממחסור בציוד ובנשק .הבריטים כידוע היקשו מאוד על פעולות הרכש ,והגבירו מאוד את
חיפושיהם  ,במיוחד אחרי ה"שבת השחורה".

מהנתונים הללו אנו רואים ,שבתחילת המלחמה ,למרות ההבדל הגדול במספר האוכלוסין ,הפוטנציאל הצבאי
של הישוב העברי לא היה רע ביחס לזה של הישוב הערבי .והייתה הערכה שאם לא יקבלו הכוחות הפלשתיניים
סיוע מבחוץ ארגון ה"הגנה" יצליח בסופו של דבר להתגבר על המשבר.

שלב א'  - 3.4.1948 - 30.11.1947משבר ארבעת החודשים הראשונים.
מיום פרוץ הקרבות ועד אפריל  , 1948הייתה היזמה בידי הערבים .בחודשים אלה ניהלה ה"הגנה ,מלחמת מגן
בלבד ,וזאת משני שיקולים:
א .שיקול מדיני  -באותה תקופה ,מנהיגי הישוב רצו להוכיח לעולם שהחלטת האו"ם בדבר הקמת מדינה
יהודית ניתנת לביצוע למרות התנגדות הערבים ושהיהודים מסוגלים להגן על עצמם ועל אדמתם .לכן היה
חשוב להגן על כל ישוב וישוב בארץ ,כולל המבודדים ביותר .כך נולדה המדיניות של"שום נסיגה" .מדיניות זו
כפתה על ה"הגנה" התגוננות סטטית (קבועה) ,ואילצה את ה"הגנה" לשלוח אספקה לישובים מבודדים דרך
שטחים שבידי הערבים.
ב .שיקול צבאי  -שיקול נוסף לנקיטת מדיניות זו היה המחסור בנשק .המפקדה הראשית הבינה כי עד שאפשר
יהיה להשלים את גיוס האנשים ועד שיגיעו משלוחי נשק הראויים לשמם ,אין לעלות על הדעת מתקפה בקנה מידה
גדול.

המלחמה על דרכי התחבורה.
קווי התחבורה היו נקודת התורפה של הישוב .בתחילה ,נהגו הערבים לפגוע ללא תכנון מוקדם בכלי רכב
מזדמנים ,אך עד מהרה הם עברו לחסימות צירים ,מיקוש דרכים והנחת מערבים בנקודות מתאימות .כפריים
מקומיים לאורך צירים ראשיים
(כביש תל -אביב ירושלים ,כביש ואדי ערה ,כביש עפולה טבריה ,הדרך לנגב ועוד),
בסיוע אנשי הכנופיות ,גרמו לאבדות רבות ליהודים והקשו מאוד על התנועה החופשית בין הישובים.
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-76רוב המאמץ הצבאי הושקע בקיום הקשר עם הישובים המבודדים .בהתחלה נתנה ההגנה "הבטחה צמודה"
למכוניות בודדות ,ועד מהרה עברו ל"שיטת השיירות".
בינואר  1948החלו להופיע ה"סנדביצים" ,מכוניות משוריינות תוצרת בית ,שניסו להביא ציוד ואנשים
למקומות נצורים .שיטה זו הוכחה כלא יעילה ואסונות רבים אירעו לשיירות שניסו לפרוץ דרך לישובים
הנצורים:
מחלקת הל"ה  -משהחלו פגיעות הערבים בתחבורה היהודית ,התחילו לנסוע לגוש עציון בשיירות .בדצמבר
 ,1947שיירה שחזרה מגוש עציון לירושלים הותקפה ועשרה אנשים נפלו בקרב .ב 13לינואר  1948הותקף הגוש
על ידי המון ערבי .במקום התפתח קרב עז והתוקפים נהדפו .פיקוד ההגנה החליט לשלוח תגבורת אל הגוש
הנצור .הפעם הוחלט לצאת למסע לילי רגלי ולא בשיירת רכב .ב 15לינואר יצאה מירושלים מחלקה שמנתה 38
לוחמים .בדרך נפצע אחד הלוחמים והוא נאלץ לחזור בליווי של שני חברים .יתר ה 35 -יצאו להמשך דרכם.
הם לא הגיעו ליעדם,
וכולם נהרגו .על פי עדויות שונות ,הותקפה מחלקת הל"ה על ידי אלפי ערביים כ  5ק"מ לפני שהגיעו לגוש
עציון.
שיירת נבי דניאל  -ב 26במרס  1948הוחלט לשלוח שיירה גדולה לגוש עציון .השיירה יצאה לדרכה ביום שבת,
ותוך שעה הגיע אל הגוש .האספקה פורקה במהירות במטרה לחזור מיד לירושלים ,כיוון שהגיעו ידיעות
שערביי הסביבה מתכוונים לחסום את דרכה .השיירה איחרה לצאת מגוש עציון ,ואיחור זה היה גורלי .היא
נתקעה לי ד בני דניאל והערבים המטירו עליה אש תופת .אנשי השיירה חולצו לבסוף בהתערבות בריטית
אחרי שנהרגו  15איש.
שיירת חולדה -למרות הכישלון בנבי דניאל ,הוחלט שוב לפרוץ את הדרך לירושלים .ב  27במרס יצאה שיירה
בת  30מכוניות ו  7משוריינים מחולדה לעבר לטרון ומשם לירושלים .ליד כפר חולדה הערבי נתקעה השיירה
בדרך הבוצית והותקפה על יד י ערבי הסביבה 17 .איש נהרגו.
שיירת יחיעם  -ב  28במרס ,שניסתה להגיע מנהריה לקיבוץ יחיעם הנצור ,נהרגו ארבעים ושישה מלוחמי
השיירה לאחר שנתקלו במארב ליד קיבוץ כברי.
שיירת הדסה  -שיצאה מירושלים להר הצופים ב  14באפריל ,עלתה על מוקש והותקפה ממארב .שבעים
ושבעה רופאים ואנשי מדע יהודים נהרגו.
המלחמה בערים המעורבות.
בירושלים ,בחיפה ,בטבריה ,בצפת ובשכונות הגבול בין יפו לתל-אביב נפתחה ב 29.11.1947 -מערכה על ידי
הערבים ,שמטרתה הייתה לגרש את היהודים ולהשתלט על שכונות יהודיות .אופי המערכה כלל יריות צלפים,
פשיטות ,פיצוץ בתים ומכוניות תופת .הערבים העסיקו בריטים שהטמינו מכוניות תופת בשכונות יהודיות.
פעולות מוצלחות בהיבט הערבי היו ,היו מכוניות התופת שהרסו את בניין מערכת העיתון "פלסטין פוסט"
ופגעו ברחוב בן יהודה בירושלים ובחצר בנייני המוסדות הלאומיים של היישוב בירושלים .פעולות אלה גרמו
לעשרות הרוגים ,אך הישוב ביהודי לא נשבר והשיב לערבים מלחמה .כתוצאה מכך החלו הערבים בעלי
האמצעים  ,לנטוש את הערים בתקווה לשוב אליהן עם הניצחון.
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-78המתקפות על ישובים מבודדים.
בשלב א' של המלחמה ניסו הערבים לכבוש ישובים מבודדים  .ברוב המקרים נבחרו ישובים שהיו בלב אזורים
ערביים .בינואר  48הותקף לראשונה גוש עציון .באזור זה היו ארבעה יישובים  ,כפר עציון ,משואות יצחק,עין
צורים (ישובים דתיים) ורבדים .כל הישובים שכנו לא רחוק מחברון ובית לחם .בעקבות התקפה זו יצאה
מחלקת הל"ה שכל לוחמיה נהרגו .למרות זאת הם הצליחו להדוף את התוקפים .אך ההתקפות העזות נמשכו
עד לנפילתו הסופית של הגוש.
במהלך החודשים ינואר  ,פברואר הותקפו גם  :קיבוץ יחיעם ,טירת צבי ,עטרות ,הרטוב ,נווה יעקוב ,סג'רה,
נבטים ,כפר דרום ועוד .ההתקפות נהדפו  ,אך היה זה במחיר כבד.

ירושלים במצור.
ירושלים נותקה  ,לא רק מן השפלה ,אלא גם מ  16היישובים הנמצאים במרחב ירושלים .בישובים אלה
התגוררו כ 2500 -נפש ,לעומת  100,000ערבים ,שגרו בעשרות הכפרים והערים מסביב לעיר .בחודשי ינואר
,פברואר לא הורגש המצור ,שכן שיירות הצליחו להגיע לעיר  .אך המרס התהדק המצור עקב כישלון השיירות
לפרוץ את הדרך לירושלים .ירושלים התארגנה כ"עיר במצור" .הונהג בה משטר של קיצוב מדוקדק .בעיקר
הייתה קשה בעיית הספקת מיי שתייה ,שכן תחנות השאיבה ,שהעלו את המים לבירה  ,היו בידי הערבים.
תושבי ירושלים נאלצו להסתפק במים שנותרו בבארות העיר.

סכום המצב בתום שלב א'.
בחודש מרץ הגיעה המלחמה לנקודת משבר ומצבו של הישוב היהודי החמיר ביותר .עד חודש זה נשארו כמה
ישובים בצפון הארץ ובדרומה מנותקים .הם הפכו למעשה למובלעות קטנות בתוך אזורים שבשליטה ערבית.
שיטת ההגנה הצמודה לשיירות ,גבתה מחיר דמים כבד מאוד .למרות פעולות התגמול הרבות שביצעו היהודים
בבסיסי הערבים ובתחבורה שלהם.
מספר ההרוגים היהודים בארץ הגיע לאלף ומאה .ירושלים וסביבותיה היו נתונות לסירוגים במצור ,והעיר
העתיקה הייתה מנותקת .גוש עציון היה מנותק .מובלעות קטנות של ישובים יהודים בדרום הארץ ובצפונה
נותרו חסומות לשבועות רבים.
אין להתפלא  ,כי לנוכח מצב אסטרטגי עגום זה ,החליטה ממשלת ארצות הברית ,בראשית מרץ  , 1948לסגת
מתוכנית החלוקה ודרשה כינוס דחוף של עצרת האו"ם.
שגרירה באו"ם של ארצות הברית הודיע כי ממשלתו ממליצה על הפסקת הפעולות לחלוקת ארץ ישראל
ובמקום זה יש לקבוע משטר נאמנות זמני לארץ ישראל כדי להפסיק את פעולות האיבה ולאפשר לשני הצדדים
בסכסוך להגיע להסכם ביניהם.
הודעה זו סיכנה את הלגיטימציה שקיבלה התנועה הציונית בדבר זכותה להקים מדינה יהודית .
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-80שלב ב' ()15.5.1948 - 4.4.1948
נטילת היזמה והכנות למתקפת מדינות ערב.
תוכנית ד'.
נוכח ההתרחשויות בזירה הצבאית והמדינית  ,הגיע הפיקוד הצבאי והמדיני של הישוב למסקנה שיש לעבור
מאסטרטגיה הגנתית לאסטרטגיה התקפית כדי להעביר את היזמה לידי הישוב היהודי( .על מנת להוכיח
לארה"ב שאנחנו מסוגלים להגן על עצמנו).
בראשית חודש מרץ  1948הוכנה במפקדה הארצית של ההגנה תוכנית פעולה ,בעלת שני חלקים ,שזכתה לכינוי
"תוכנית ד'".
החלק הראשון  ,הארגוני -עסק בארגון מחדש של יחידות ההגנה ובמעבר למבנה של חטיבות ופיקודים .נקבע
תקן מפורט לחטיבות ולגדודים .המשימה הייתה להגיע עד חודש מאי  1948למערך של  30אלף לוחמים
חמושים ,המאורגנים כצבא סדיר .כל זה כהכנה לקראת פלישה אפשרית של צבאות ערב.
החלק השני ,המבצעי -קבע כמשימה את ההשתלטות על כל השטחים שנועדו להיכלל בשטח המדינה
העברית ,כולל ישובים ערבים שנמצאו בשטח זה ,וכן אזורי ההתיישבות היהודית שמחוץ לגבולות המדינה
המיועדים.

המערכה על ירושלים.
מבצע נחשון  -ב  5 -באפריל  1948נפתח מבצע נחשון ,אשר פתח את סדרת המבצעים הצבאיים היזומים
שחוללו את המפנה במלחמה.
מצבה הקריטי של ירושלים הנצורה וכישלון הניסיונות לתמוך בה על ידי השיירות (שסבלו אבדות כבדות ),
הביאו לצורך לרכז מאמץ לפרוץ דרך לעיר .המבצע נועד להשתלט על הכפרים הערבים החולשים על הדרך
לירושלים ולהבטיח את תנועת השיירות לאורך הדרך .למבצע "נחשון" רוכזו כוחות וציוד רב .יומיים לפני
תחילת המבצע הגיעו מצ' כוסלובקיה בדרך הים והאוויר ,משלוחי הנשק הראשונים והועברו מיד למפקדת
המבצע.
כפעולה מקדימה למבצע נכבש כפר הקסטל הערבי ,ששלט על הדרך לירושלים .זו הייתה מהלומה קשה
לערבים משום שבקרב נהרג מפקדם ומנהיג הכנופיות עבד אל-קאדר חוסייני.
ב  4.4.1948 -כבשו  1500לוחמי המבצע כפרים ערביים לאורך הדרך לירושלים .מארבים ומחסומים הוצבו
בדרכים המובילות לכפרים ערביים אחרים ונתפסו עמדות חיפוי להגנת השיירות שיעלו לירושלים .במהלך
הימים הבאים עלו לירושלים מספר שיירות .אך הלוחמים שהוצבו לאורך הדרך היו דרושים גם במקומות
אחרים ונאלצו לצמצם כוחות .כתוצאה מכך נחסמה שוב הדרך לירושלים לאחר שבועיים .למרות הצלחתו
המוגבלת של המבצע הייתה לו חשיבות רבה  -הצליחו להעביר לירושלים הספקה חיונית שהעניקה לעיר אורך
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-81נשימה למספר שבועות .חשובה לא פחות הייתה התנופה שהוענקה מרגע זה למבצעי ההגנה והיכולות
שהסתמנה להשיג הכרעה בגזרה מקומית על ידי ריכוז כוח מספיק ונטילת יוזמה התקפית.
אחרי מבצע נחשון נאלצה ההגנה לתכנן את המשך הקרב על ירושלים בגלל שלושה גורמים:
א .הצורך לפרוץ מחדש את המצור ולהביא אספקה לעיר.
ב .הצורך לחבר את ירושלים עם שכנותיה המנותקות.
ג .מועד פינוי הבריטים מירושלים התקרב  ,והיה צורך דחוף להשתלט על שטחים ,שיפונו על ידי הבריטים.
מאמצע חודש אפריל ועד להקמת המדינה ,ניהלה ההגנה שורה של מבצעים מוצלחים " -הראל"" ,יבוסי",
"מכבי" ,ו"קלשון" .במבצעים אלה הצליחו לפרוץ את הדרך לירושלים ולהעלות שתי שיירות של כ 450
משאיות ,לכבוש שטחים נוספים בירושלים המערבית ,כמו אזור הקטמונים ולהתחבר לשכונות הדרומיות,
מקור חיים ורמת רחל .הכוחות אף הצליחו ליצור רצף טריטוריאלי בירושלים העברית עם פינוי הבריטים את
העיר.
כיבוש דיר יאסין.
בעיצומו של מבצע נחשון התרחשה פרשת כיבושו של הכפר הערבי דיר יאסין .לאחר שנודע על כיבוש הכפרים
הערבים הראשונים ,החליטו האצ"ל והלח"י לכבוש את דיר יאסין שהיה הכפר הערבי היחיד שתושביו לא
עזבוהו במבואות ירושלים .אנשי אצ"ל ולח"י שיצאו לכבוש את הכפר קראו לתושבים שיפנו מהכפר את
הנשים הילדים והזקנים .לפי דבריו של מנחם בגין ,מפקד האצ"ל ,חלק מהתושבים עזבו ,אך חלק אחר סירב
להתפנות וסבלו אבדות קשות .ההתקפה הסתיימה במותם של  245ערבים ,ביניהם נשים וילדים .פרשה זו
גרמה לזעזוע בדעת הקהל בארץ ובעולם .והיא הגבירה ככל הנראה את מגמת הבריחה של התושבים הערביים,
מהכפרים שגבלו או נמצאו בתחום ההתיישבות היהודית .

המלחמה מחוץ לערים ועל הישובים המבודדים.
ניסיונותיהם של הערבים לכבוש ישובים עבריים נמשכו גם בשלב ב' של הלחימה.
קרבות משמר העמק ורמת יוחנן  -בעצם ימי מבצע נחשון תקף קאוקג'י את קיבוץ משמר העמק ,תוך ניצול
העובדה שהישוב ריכז את מרבית כוחותיו באזור ירושלים .משמר העמק נבחרה כמטרה  ,משום שכיבושה היה
מאפשר שליטה על כביש ואדי מילק ,שהיווה ציר תחבורה ראשי לצפון הארץ ,ונקודת מוצא לתקיפת יישובי
עמק יזרעאל.
"צבא ההצלה" הרעיש במשך שעות את הקיבוץ עם תותחים ,והסתער עליו עם מאות כפריים .מגיני המשק
בסיוע אנשי פלמ"ח ,הצליחו להדוף את ההתקפה והצליחו לתקוף את כוחות הערבים מהעורף שלהם ובכך
לגרום לבריחתם.
מתוך רצון להקל על משימתו של קאוקג'י במשמר העמק וכדי למשוך כוחות יהודיים משם ,תקף גדוד דרוזים,
שהשתייך ל"צבא ההצלה" ,את קיבוץ רמת יוחנן בעמק זבולון .התקיפה החלה ב  12באפריל ונמשכה ארבעה
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-82ימים .המשק הותקף תשע פעמיים ,וסבל אבדות כבדות ,אך לבסוף ,נשברו הדרוזים לפניהם ונטשו את שדה
הקרב.
בעקבות קרב רמת יוחנן ,נוצר מגע בין נציגי ההגנה ובין נכבדים דרוזים ובסופו נחתם מעין חוזה אי -התקפה.
מאז נמנעו הדרוזים מכל פעולה נגד ישראל .כעבור זמן מה אף הצטרפו רבים מהם לכוחות צה"ל ליחידה
הדרוזית.

מבצע "יפתח" -ב 1 -במאי  ,לאחר שהבריטים עזבו את הגליל העליון ,החלו כוחות הפלמ"ח והחי"ש בכיבוש
הגליל המזרחי ועמק החולה .במהלך עשרה ימים נכבש השטח והעיר צפת בתוכו 12 .אלף תושבי צפת
הערביים ,תושבי הכפריים הערביים וכוחות "צבא ההצלה" ,שהיו באזור ,נמלטו לסוריה ,ללבנון ,ולגליל
המרכזי.

מבצע "בן עמי"  -הגליל המערבי שהיה מנותק ,נכבש במבצע "בן עמי" שהחל לקראת תום המנדט והסתיים ב
  17במאי .במהלכו שוחררה העיר עכו וחלק ניכר של הגליל המערבי ,שיועד להיות חלק מהמדינה הערבית לפיתוכנית החלוקה .לאחר המבצע נותרו הגליל התחתון ומרכז הגליל העליון בשליטת הערבים.

מבצע "ברק"  -מטרת המבצע הייתה לטהר את הנגב הצפוני ודרום יהודה .ב  4במאי  1948החלו כוחות
"גבעתי" וחטיבת "הנגב" במבצע ,אך משום מחסור בכוחות לא השלימו אותו .ציר הרוחב שבין מג'דל
(אשקלון) ובין חברון נותר בידיים ערביות והשפיע מאוחר יותר על הלחימה .נקודה אסטרטגית הייתה משטרת
עירק סוידאן  ,ששלטה על ציר מג'דל -חברון ,והבריטים העבירו אותה לידיים ערביות .מצודה זו עתידה הייתה
לתרום לניתוק הנגב ולגבות מחיר דמים כבד מלוחמי צה"ל יותר מאוחר.

נפילת גוש עציון  -גוש עציון שכלל ארבעה ישובים ,הותקף מינואר  1948מספר רב של פעמים .ניסיונות
לתגברו ולהעביר אליו אספקה נתקלו בקשיים ,שהיו כרוכים באבדות כבדות ,שהבולטות בהן נפילת הל"ה
ושיירת נבי דניאל .ב  12במאי החל לתקוף את הגוש כוח של "הלגיון הערבי" בסיוע משוריינים ונשק כבד,
כשבעקבותיו מאות כפריים .הערבים מיקדו את התקפתם על כפר עציון ,אחד מיישובי הגוש .לאחר יום וחצי
של לחימה קשה עם אבדות כבדות  ,הוחלט להיכנע על מנת להציל את חיי הפצועים והמגינים הנותרים .אבל,
לאחר שמגיני כפר עציון נכנעו ומסרו את נשקם ,ערכו הכפריים הערביים טבח נורא בנכנעים .מתוך  152מגני
היישוב נותרו בחיים ארבעה בלבד.
למחרת נפילת כפר עציון ,נכנעו שאר הישובים בגוש  ,אך הפעם הכניעה נעשתה בתיווך של "הצלב האדום".
והמגינים הועברו למחנה של "הלגיון הערבי" בירדן.
המלחמה בערים המעורבות.
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-83השמועות על מפלת כוחותיו של קאוקג'י במשמר העמק וברמת יוחנן והצלחות היהודים בכיבוש צפת ועכו,
סייעו בידי כוחות הפלמ"ח והי"ש לכבוש את טבריה באמצע אפריל .תושביה הערביים העדיפו לנטוש את העיר
ולצאת לסוריה ולבנון .חיפה נכבשה לקראת סוף אפריל .גם כאן נטשו את העיר רוב תושביה הערביים.
מבצע "חמץ"  -נועד לכבוש את יפו  ,שאמורה הייתה להיכלל במדינה הערבית על פי תוכנית החלוקה .כיבוש
העיר היה מסובך ,משום שהבריטים נמצאו בעיר ,וה"הגנה" לא רצתה להיאבק בבריטים .בכוונת ההגנה היה
לכתר את יפו על ידי כיבוש הכפרים הערביים שמסביב לה ,אך האצ"ל החליט ללא תיאום עמה ,לכבוש את
העיר .ב  24באפריל  ,1948הצליחו לוחמיו  ,אחרי קרב קשה של שלושה ימים ,לנתק את שכונת מנשיה ולהגיע
לים .הבריטים שעדיין שהו בעיר  ,דרשו את נסיגת הכוח .לאחר מספר ימים המשיכו אנשי האצ"ל במשימתם
והצליחו לכבוש את חלקה הצפוני של יפו .במקביל כבשו כוחות ההגנה את הכפרים הערביים חיריה ,אבו-
כביר ,יאזור ובית דגן שבסביבות יפו .ב  13 -במאי חתמו ערביי יפו על כניעתם .רוב תושבייה הערביים של יפו
ברחו .כיבוש יפו הסיר את האיום החמור ביותר על תל -אביב.
סיכום המצב בתום שלב ב'.
בששת השבועות שחלפו מאז נפתח מבצע נחשון והוחל בביצוע "תכנית ד'" ,התחולל שינוי דרמטי .
כ  100כפרים ערביים נכבשו .ההנהגה הערבית המקומית התפוררה ורוב המנהיגים נמלטו מהארץ .כמו כן
גברה מאוד הבריחה של האוכלוסייה המקומית הערבית מן הערים המעורבות ומן הכפרים הסמוכים לישובים
היהודים.
השינוי הדרמטי בא לידי ביטוי גם בדמותם החדשה של הכוחות העבריים ,שמעתה היו מאורגנים בחטיבות
וחימושם השתפר מאז החלו להגיע משלוחי נשק שנרכשו בחו"ל (במיוחד בצ'כוסלובקיה).
חל שינוי משמעותי גם בקווי החזית .פרט לירושלים ,היה האזור היהודי רצוף כמעט כולו ,ופרט ל"מובלעות"
ערביות קטנות  ,היה זה שטח שטוהר במבצעי "תוכנית ד'"  ,מאוכלוסייה אזרחית עוינת.
בתום השלב הזה של מלחמת העצמאות  ,ניתן לומר שהישוב היהודי ניצח את הישוב הערבי .אבל הניצחון לא
היה מושלם .ירושלים עדיין הייתה נצורה ,יישובי גוש עציון נפלו ,ואחרי נפילתם הוחלט לפנות כמה ישובים
נוספים סביב ירושלים -עטרות ,נווה יעקוב ,הרטוב ,וכן את מפעל האשלג בצפון ים המלח ואת בית הערבה.
בשלב הזה של המלחמה נפלו  1253יהודים ,ובהם  500אזרחים.
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מלחמת העצמאות ,חלק-ב
פלישת מדינות ערב ,קרבות עשרת הימים ,ההפוגות ומבצעים
אחרונים בצפון ובדרום
מדינת ישראל נולדה במלחמה – מלחמת העצמאות.
פרוץ המלחמה נובע ישירות מהחלטת האו"ם ב 29 -בנובמבר ,על הקמת שתי מדינות בפלשתינה :מדינה
יהודית ,מדינה ערבית ואזור בין-לאומי שכלל את ירושלים וסביבותיה .בוקר החלטת האו"ם החלה למעשה
המלחמה.
מלחמת העצמאות היתה המלחמה הקשה והארוכה בתולדות הסכסוך הערבי-יהודי ,היא נמשכה כשנה וחצי
ותוצאותיה ממשיכות להשפיע עלינו עד היום :בעיית הפליטים ,הגבולות ,המיעוט הערבי בארץ ,הפליטים
היהודים מארצות ערב ועוד .נהוג לחלק את מלחמת העצמאות לשתי תקופות שנקבעו ע"י גורמים בין-
לאומיים:
 .1מהחלטת האו"ם ב 29 -בנובמבר  1947ועד להכרזת המדינה ב 15 -למאי  .1948תקופה שנהוג לכנותה:
"המלחמה הפנימית".
 .2מהכרזת המדינה ב 15 -למאי  1948ועד סיום הלחימה בהסכמי שביתת הנשק ב 20 -ליולי .1949
פלישת צבאות ארצות ערב לתחום המדינה ומלחמה איתן

השלב השני של מלחמת העצמאות מ –  15במאי  48ועד הסכמי שביתת הנשק בשנת 1949
מ 15-במאי  1948ועד לחתימה על הסכמי שביתת הנשק בשנת  1949התחוללה בארץ מלחמה עם צבאותיהם
של חמש מדינות ערב :מצרים ,סוריה ,לבנון ,עבר-הירדן ועיראק ,שלרשותם עמדו כוחות שריון ,ארטילריה
ואוויר .הבעיה המרכזית של הצבאות הערביים היתה ,שלא הצליחו להביא לידי ביטוי את מלוא יכולתם
ויתרונם כיוון שלא היו מתואמים ולא פעלו לפי תכנית אחת ותחת פיקוד אחיד .לעומתן צה"ל פעל ככוח
מאוחד ,עם הנהגה אחת כצבא מודרני לכל דבר.
בשלב הראשון התרכז צה"ל בבלימת הכוחות הלוחמים של צבאות ערב :את המצרים בלם בקרבת אשדוד ,את
הירדנים במערב ירושלים לאחר שכבשו את הרובע היהודי בעיר העתיקה ,את צבא לבנון בגליל המזרחי ,את
הסורים בעמק הירדן ואת הצבא העירקי בקיבוץ גשר.
בשל המלחמה ,האו"ם גילה מעורבות בבעיית ארץ ישראל ,ומינה את הרוזן השוודי ברנדוט כמתווך מטעמו
כדי שיפעל להפסקת אש ויסייע במציאת פתרון של שלום .ביוזמת האו"ם ובתיווכו של ברנדוט הסכימו
הצדדים להפוגה ,וזו נכנסה לתוקפה ב 11-ביוני לפרק זמן של ארבעה שבועות .צה"ל ניצל את ההפוגה
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-85להתארגנות ,למנוחה לכוחות המותשים ולגיוס לוחמים חדשים לשורות הצבא ,וכן לרכישת נשק
מצ'כוסלובקיה בתווך של ברה"מ.
קרבות עשרת הימים ,ההפוגה השנייה והמבצעים האחרונים
לאחר תום ההפוגה הראשונה ( 9ביולי  ,)1948יזם צה"ל מתקפה שנמשכה  10ימים רצופים ,שבמסגרתה נבלמו
צבאות ערב בכל האזורים ואף נכבשו שטחים נוספים .בחזית המרכז נכבשו הערים הערביות רמלה ולוד
ותושביהם גורשו (המטרה הייתה להרחיב את הפרוזדור לירושלים) ,ולאחר מכן ראש העין .בחזית הצפון
נכבשה נצרת ,שפרעם והגליל המערבי .בחזית הדרום נערך צה"ל למגננה בלבד.
הישגי קרבות עשרת הימים .1 :צה"ל הרחיב את השליטה האסטרטגית בחזיתות המרכז והצפון .2 .צה"ל
סיכל סופית את תוכנית הפלישה המצרית .3 .המתווך ברנדוט ערך בעקבות הקרבות תוכנית חדשה לשלום עם
הכרה מלאה במדינת ישראל וועדת פיוס מטעם האום.
לאחר  10ימי קרבות קבע האו"מ הפוגה שנייה שנכפתה על הצדדים מכוח צו של מועצת הביטחון של האו"מ.
ההפוגה שנכפתה השאירה את המצב ללא הכרעה במלחמה  -מצב לא נוח מבחינתה של ישראל משום צבאות
ערב היו עדיין בתחום ישראל .בשלב זה היציע הרוזן ברנדוט תוכנית חדשה להסכמי שלום ,אך נרצח בידי
אנשי לח"י .ממשלת ישראל ביצעה בזמן זה מספר מבצעים במטרה להשיג הכרעה ולסלק באופן סופי את
צבאות ערב מהארץ:
מבצע "יואב" שנערך בין ה  15 -ל  22 -באוקטובר  .1948מטרתו הייתה לפרוץ את הדרך אל הנגב ,שהיה
מנותק על-ידי המערך המצרי .בתום המבצע נוצר קשר יבשתי עם הנגב ,באר שבע נכבשה וחלק מהצבא המצרי
הושמד ,וחטיבה שלו נותרה מכותרת ב"כיס פאלוג'ה".
מבצע "חירם" בין ה  29 -ל  31 -באוקטובר .במהלכו השתלטו כוחותינו על הגליל העליון עד גבול לבנון ואף על
רצועה בתוך שטח לבנון.
מבצע "חורב" ,שמטרותיו הצבאיות היו למגר את הצבא המצרי ולסלקו מתחומי ישראל .המבצע החל ב22-
בדצמבר כוחות צה"ל הגיעו עד מבואות אל עריש בתוך סיני.

(לסכם לבד על מבצע אחד ולדעת אותו על בוריו :תאריכים ,מקומות ,הישגים וכיו"ב)
תוצאות המבצעים האחרונים .1 :צה"ל השיג מבצעים צבאיים מרשימים וכבש שטחים גדולים :ב"ש ,אילת
ועוד .2 .המערכה הביאה לקביעת גבולותיה של הארץ לפי המציאות בשטח עד מלחמת ששת הימים (הקו
הירוק) .3 .המבצעים הביאו לפתיחת השיחות לשביתת נשק משום במדינות ערב הבינו שהן יכולות רק להפסיד
מההמתנה.
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-86הסכמי שביתת הנשק בסיום מלחמת העצמאות
הסכמי שביתת הנשק סיימו את מלחמת העצמאות ונערכו עם כל מדינה בנפרד מחודש פברואר ועד יולי .1949
הסכמים אלו קבעו את גבולות המדינה ואת השארת מצב העוינות בינינו לבין שכנותינו ,עם חלקן (סוריה,
עירק ,לבנון) עד היום.
מצרים :החדירה לסיני עוררה פעילות מדינית ,בעקבותיה פינה צה"ל את כוחותיו מסיני ונפתחו בינואר 1949
ברודוס שיחות שביתת הנשק עם מצרים .ההסכם עם מצרים נחתם ב .24.2.49 -הוא קבע את קו הגבול בין
ישראל למצרים מדרום רצועת עזה ועד אילת ,את השארת הנגב בידינו ואת רצועת עזה בידי המצרים.
לבנון :נחתם ב 23.3.1949 -בראש הנקרה .נקבע קו הגבול בין לבנון וישראל מראש הנקרה ועד מטולה .נקבעה
נסיגת צה"ל מכל שטח לבנון.
ירדן :נחתם ברודוס  3.4.1949עיקריו – נקבע קו הגבול בין ירדן לישראל מאל-חמה בצפון ועד אילת בדרום.
ירושלים התחלקה בין שליטה ישראלית במערב וירדנית במזרח ,העיר העתיקה כולה בשליטה ירדנית .שטחי
הגדה המערבית נותרו בידי ירדן.
סוריה 20.7.1949 :נחתם באוהל על גבול הצפון .עיקריו – נקבע קו הגבול בין שתי המדינות .נקבעו אזורים
מפורזים ,בשטח ממזרח לכנרת ולמשמר הירדן .הכנרת נשארה בתחום ישראל.
עירק :לא נחתם כל הסכם.
משמעויות הסכמי שביתת הנשק .1 :תום המלחמה ,ההסכם עם סוריה ביולי  1949נקבע כמועד סיום מלחמת
העצמאות .2 .ערבות לאי לוחמה בעתיד ,הצדדים התחייבו לא לעשות שימוש בכוח .3 .קביעת גבולות המדינה,
נקבעו גבולות ישראל לשנים הבאות.

הסכם שביתת הנשק עם מצרים
המו"מ נמשך כחודש וחצי.
החלטות עיקריות:
 .1מצרים הכירה בנגב כחלק מישראל וישראל ויתרה על רצועת עזה שנותרה בשלטון מצרי.
 .2אזור ניצנה נקבע כשטח מפורז.
 .3הכח המצרי שהיה נצור בכיס פלוג'ה שוחרר על ציודו וכח האדם שלו.

הסכם שביתת הנשק עם לבנון
ההסכם עם לבנון נחתם בסוף מרץ .1949
 .1הגבול הבינלאומי נקבע כקו הגבול שקבעו הבריטים והצרפתים ב.1923-
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-87 .2ישראל תפנה את  14הכפרים הלבנונים שכבשה במבצע חירם והצבא הלבנוני י]נה את ראש הנקרה.

הסכם שביתת הנשק עם ירדן
 .1שטח ואדי ערה הועבר לישראל בתמורה לשטחים באזור הר חברון.
 .2ירושלים נותרה מחולקת בין שתי המדינות ותישאר המובלעת הישראלית בהר הצופים.
קו הגבול שנקבע הוא הקו הירוק

הסכם שביתת הנשק עם סוריה
הוחלט כי סוריה תפנה את אזור משמר הירדן ,הגבול הבינלאומי יהיה הגבול בין שתי המדינות.
עם חתימת ההסכם עם הסורים ביולי  1949הסתיימה למעשה מלחמת העצמאות.

תוצאותיה העיקריות של המלחמה
לגבי ישראל:
 מדינת ישראל קמה תוך כדי מלחמה .המדינה הפכה לעובדה מוגמרת ועשרות מדינות הכירו בה.
 תוך כדי המלחמה התגבש הצבא הישראלי .ה"הגנה" ,אצ"ל ,ולח"י התמזגו בצה"ל שהפך לצבא אחד.
במהלך המלחמה התעצם צה"ל והתחמש ומספר חייליו עלה מאד.
 ישראל הצעירה איבדה כאחוז מתושביה ,כ 6000-אזרחים וחיילים.
 ארץ ישראל המנדטורית חולקה לשלושה חלקים:
 מדינת ישראל ששטחה כ 20.800-קמ"ר (פי  4מהשטח שברשותה עם פרוץ המלחמה ,ברבע יותר ממהשהובטח לה בתכנית החלוקה)
 הגדה המערבית שסופחה לירדן. רצועת עזה שבה היה ממשל מצרי.

מדינת ישראל הייתה בעלת שטח רצוף ולא מורכבת מ 3-אזורים נפרדים כפי שקבעה החלטת

ה"חלוקה".


ירושלים הוכרזה ע"י הממשלה כבירת ישראל ב 2.2.49-ובכך ביטלה את החלטת האו"ם לגבי בינאום

ירושלים .העיר חולקה בין ירדן לישראל.

לגבי הערבים:
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-88 כ 600.000-אלף פליטים ערביים שברחו מבתיהם בישראל ,הגיעו למדינות ערב והיה צורך לפתור את
בעייתם .בעיית הפליטים נוצרה בגלל בריחה של תושבים בעידוד מנהיגי ערב ,כתוצאה מפחד מכוחו של
צה"ל (שגבר בעקבות טבח דיר יאסין ופעולות אחרות) ,כתוצאה מגירוש מקומי ומתוכנן של הערבים.
בחלק מהמקומות ביקשו היהודים משכניהם להישאר ,לעיתים בהצלחה ולעיתים לא (בחיפה נשארו
חלקם ,אך הרוב ברחו ללבנון ולעומת זאת באבו-גוש נותרו).
הפליטים התרכזו במחנות בגדה המערבית ,בעזה ובמדינות ערב ,בעיקר בלבנון וירדן .מבחינת הערבים
מדובר על אסון ,ולכן מכונה המלחמה "אל-נכבה".

היווצרות בעיית הפליטים הפלשתינאים:
במהלך מלחמת העצמאות עזבו וברחו תושבים רבים של הישוב הערבי בארץ – הפלסטינים – את גבולות
המדינה .רובם התיישבו במחנות פליטים בלבנון ,סוריה ,בגדה המערבית וברצועת עזה .לאחר המלחמה כאשר
חלקם רצו לחזור לביתם סגר צה"ל את הגבולות ולא אפשר להם לחזור .מדינות ערב גם הן לא עשו כל מאמץ
ליישב פליטים אלו בארצותיהם ,לדאוג לזכויותיהם ולצרכיהם הבסיסיים .בעיית הפליטים נותרה מאז
מלחמת העצמאות כאחת מבעיות היסוד של הסכסוך ישראלי פלסטיני.
סוגיית הפליטים הפלסטינים עומדת שנים רבות במרכז ויכוח ציבורי ופוליטי על סוגיות רבות :מספר
הפליטים במלחמה ,זכות השיבה ,הסיבות לבריחתם מהארץ ועוד .מספר הפליטים מוערך (בני מוריס) בין 600
ל 700 -אלף איש .הצד הערבי טוען שהצבא הישראלי גירש את ערביי הארץ משטח המדינה אותה ראה לנגד
עיניו ועשה למעשה טרנספר של עם .הצד היהודי טען שערביי הארץ ברחו מיוזמתם ,עקב בריחת מנהיגיהם
וקריאת מדינות ערב ליציאתם מהארץ.
הגורמים לנטישת הפליטים הפלסטינים:
תעמולה ערבית ועידוד המנהיגים :מנהיגים ערביים מקומיים ומנהיגי מדינות ערב החלו בתעמולה ,שעל ערביי
הארץ לעזוב על מנת לתת לצבאות ערב לכבוש אותה בקלות ,וזו נטישה זמנית בלבד עד לכיבוש הארץ.
הפחד מהמלחמה ומנקמה :במקומות רבים ברחו הערבים כתוצאה מהפחד מהמלחמה ומכך שהיהודים ינקמו
בהם עם הניצחון .זה היה המצב במיוחד בערים המעורבות :חיפה ,טבריה ,צפת ...טבח דיר יאסין ליד ירושלים
שבוצע על ידי חיילי אצ"ל הגביר מאד פחד זה.
גירוש :חלק מערביי הארץ גורש על ידי הכוחות היהודים בצורה יזומה ,דוגמאות :ערביי רמלה ולוד.
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תהליך הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות
הגדרת המושג:
קולוניאליזם
השתלטות מעצמות (כגון בריטניה וצרפת) על טריטוריות מעבר לים ,באסיה ,אפריקה ובאמריקה,
בעזרת התיישבות והקמת מערכת שלטונית.

דה קולוניאליזם
שלילת הקולוניאליזם ,תהליך שהביא בהדרגה לסיום שליטת המעצמות על המושבות מעבר לים ,והקמת
מדינות עצמאיות בארצות אלה.
ניצני תופעת הדה-קולוניאליזם מתגלים כבר בין שתי מלחמות העולם ,אך השיא מתרחש לאחר מלחמת העולם השנייה ובשנות
החמישים והשישים של המאה העשרים .ראוי לציין כבר בשלב זה שהתהליך במזרח התיכון קודם לתהליך בצפון אפריקה.
שאלה מרכזית :מה היו הגורמים שהביאו לתהליך הדה קולוניזציה דווקא בתקופה זו?

א .גורמים אידיאולוגיים:
 התפתחות רעיון הלאומיות :העמים שחיו תחת השלטון הקולוניאלי נחשפו לתרבות ולרעיונות אירופאים ,והחלו
לפתח תודעה לאומית עצמית ,הן בשל השפעות אלה והן כתוצאה מהתנאים הקשים תחת השלטון הזר.
 התנגדות אידיאולוגית לקולוניאליזם בשתי מעצמות העל :על אף התהום האידיאולוגית והמתח פוליטי
בין שתי מעצמות העל )ברה"מ וארה"ב( ,כל אחת מהן התנגדה לקולוניאליזם .הקולוניאליזם סתר את
הרעיונות הליברליים ואת זכות ההגדרה העצמית
 כפי שנוסחה כבר ב' 94הנקודות של וילסון' ,והיה כרוך בהלאמה של המסחר ,התעשייה והחקלאות –
בניגוד לתפיסת השוק החופשי .הקומוניזם הסובייטי התנגד לקולוניאליזם מאחר וראה בו ביטוי לניצול על
ידי בעלי ההון הקפיטליסטים.
 דעת הקהל בעולם :האווירה הציבורית ,בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה ראתה בקולוניאליזם
מדיניות בלתי מוסרית ,ועל כן השיטה איבדה את הלגיטימיות שלה.
ב .גורמים כלכליים:
 משבר כלכלי לאחר מלחמת העולם השנייה :הנזקים הכלכליים והעלות הגבוהה של הלחימה אילצו את
מדינות אירופה להשקיע את הונן בשיקום עצמי ועל כן לא יכלו להרשות לעצמן להמשיך ולשאת בהוצאות
הגבוהות הכרוכות בפיתוח התשתיות במושבות ובהחזקת כוחות צבא ומנהל בארצות אלה.
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הבלעדיות שהייתה להן בהפקת התוצרת ובמסחר עם המושבות .בעידן בו הגלובליזציה הלכה והתבססה,
תפסה התחרותיות והשוק הפתוח החופשי את מקום הבלעדיות ורווחיות המעצמות הצטמצמה.
ג .גורמים פולטים:
שינוי יחסי הכוחות בעולם והשפעת 'המלחמה הקרה' :מעצמות אירופה ,השחקניות הראשיות בעולם

לפני מלחמת העולם השנייה ,איבדו מאוד מכוחן בעקבות המלחמה ,והחל עידן חדש ,עידן שתי המעצמות –
ארה"ב וברה"מ .הללו החלו להיאבק ביניהן על אזורי השפעה בעולם .אי לכך לכל אחת מהן היה אינטרס
לתמוך במתן עצמאות לארצות השונות ,בתקווה שהמדינות החדשות תצטרפנה למחנה הנתון להשפעתן ,וכן
כדי לבלום את סכנת התפשטותה והשפעתה של המעצמה האחרת.


המאבק של התנועות הלאומיות :בארצות שהיו תחת שלטון המעצמות הקולוניאליות קמו תנועות

לאומיות שניהלו מאבק עיקש ,ולעיתים ממושך ואלים ,נגד השלטון הזר .מאבקים אלה הסבו לבעלות
הקולוניות אבדות ונזקים והתישו את כוחן .קיומן של תנועות לאומיות אלה גם שמטה את הקרקע מתחת
להנחת היסוד של הקולוניאליזם לפיה העמים באזורים אלה לא בשלים לשלטון עצמי ,וכי אין למי להעביר
את השלטון .התנועות הלאומיות הוכיחו כי יהיה מי שינהל וישלטו גם אחרי הסתלקות המעצמות.


תפקידו של האו"ם :הארגון הבינלאומי ,שהוקם לאחר מלחמת העולם השנייה ,הפך לזירה מרכזית

במאבקים הפוליטיים לסיום הקולוניאליזם ולהקמת מדינות עצמאיות .בעלות הקולוניות התקשו להתמודד
בזירה זו ,מה גם שהטענה המרכזית הייתה כי השיטה הקולוניאלית מנוגדת לאמנת האו"ם ולעקרונותיו.
הקמת הליגה הערבית ) :(1491הארגון שימש כגורם מדרבן ומסייע במאבקיהן של העמים הערביים

שנשלטו עדיין על ידי המעצמות הקולוניאליות.
השלכות מלחמות העולם :במלחמות העולם גייסו המעצמות הקולוניאליות (בעיקר צרפת ובריטניה)

לצבאן חיילים מן המושבות ,דבר שהגביר את השאיפות לעצמאות ,במיוחד לאחר שחיילים אלו חוו לחימה
למען עצמאות המדינה האם.
 .2מאפיינים כלליים של התהליך במזרח התיכון ובצפון אפריקה

שאלה מרכזית :מה הם המאפיינים העיקריים של תהליך הדה קולוניזציה?
ככלל ,חשוב להבהיר כי אין המדובר בתהליך אחיד וזהה אלא בתהליך מגוון ורב פנים .עם זאת,
ניתן להצביע על מספר מאפיינים דומים:


תהליך מורכב והדרגתי :במרבית המדינות מדובר בתהליך שחרור מתמשך ולא במלחמת
שחרור חד פעמית.



ניסיון המעצמות לשמור על האינטרסים שלהן :המדינות הקולוניאליות ניסו לשמר את
מעמדן באמצעות חתימה על הסכמים וחוזים עם התנועות הלאומיות .הסכמים אלה הקנו
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המעצמתיים.


המזרח התיכון הקדים את צפון אפריקה :עמי המזרח התיכון החלו את התהליך בין שתי
מלחמות העולם וחלקם גם השיגו עצמאות קודם למלחמה .בצפון אפריקה החל התהליך רק
לאחר מלחמה ועל כן העמים זכו בעצמאות רק בשנות ה 52-וה .02-ניראה כי ההבדל נבע
משיטת השלטון השונה – שיטת המנדטים במזרח התיכון )אשר הייתה אמורה להכין את
העמים לעצמאות( ,אל מול שיטת הקולוניות שהונהגה בצפון אפריקה.



מאבק לאומי קלאסי :בדרך כלל ניתן להבחין במאבקים אלה באותם שלבים שאפיינו את
מאבקי עמי אירופה (גיבוש הרעיון ויצירת תודעה לאומית על ידי אליטות משכילות שנחשפו
לרעיונות האירופאים; הקמת תנועות לאומיות; הסתייעות בגורמים חיצוניים) .עם זאת יש
להדגיש כי לפחות לגבי חלק מעמי המזרח התיכון (עיראק ,סוריה ,ירדן ולבנון) ,התגבשות
הרעיון הלאומי היה תוצאה של חלוקת המזרח התיכון ממרחב תרבותי ,לאומי וריבוני אחד,
לישויות נפרדות בעת קביעת המנדטים של בריטניה וצרפת.

השוני בין עמים שחיו תחת שלטון בריטי ועמים שחיו תחת שלטון צרפתי :תהליך השחרור הלאומי של העמים
שחיו תחת שלטון בריטי היה בדרך כלל קל ומהיר יותר .נראה שהגורם לכך הוא השוני בתפיסתן הבסיסית של
בריטניה וצרפת את אופי שלטונן( .בריטניה ראתה באזורי השליטה אמצעי להבטיח את האינטרסים שלה,
בעוד הקולוניאליזם הצרפתי לווה בתחושת שליחות תרבותית .אי לכך יישבה צרפת צרפתים בארצות אלה
ואף סיפחה חלק מהן לצרפת ,בעוד בריטניה הייתה מוכנה לעזוב כל עוד הובטחו האינטרסים שלה( .מכאן
שככל שדפוס השלטון הקולוניאלי היה עמוק יותר ,כך תהליך הדה קולוניזציה היה קשה ,מורכב וממושך
יותר) .הדוגמא המובהקת ביותר – אלג'יריה

 .3תוצאות התהליך והכרת דוגמא מארץ אחת
שאלה מרכזית :מה היו תוצאותיו של תהליך הדה קולוניאליזם?
הצגת מפת המזרח התיכון וצפון אפריקה בסוף המאה ה 91-והשוואתה למפת אזורים אלה בשנות החמישים.
כדאי להפנות את תשומת לב התלמידים לכך שגבולות המדינות העצמאיות החדשות ,נקבעו על ידי המעצמות
הקולוניאליות עוד בטרם הסתלקותן ,ולא תמיד תאמו את השוני האתני בין העמים והשבטים השונים .דבר
זה הוביל בהמשך לסכסוכים מתמשכים בין המדינות השונות
(כגון פרשת כוויית).

שאלה מרכזית :כיצד באו לידי ביטוי מאפייני התהליך במאבקו של אחד מעמי האזור?
יש לבחור ארץ אחת מדגימה ,מהמזרח התיכון או מצפון אפריקה ,וללמד את השלבים העיקריים במאבק
לעצמאות לאומית :המעצמה הקולוניאלית; דפוס השלטון הקולוניאלי (מנדט ,חסות ,סיפוח); שלבים
מרכזיים בתהליך קבלת העצמאות .יש להדגיש את החיבור בין המאפיינים שפורטו לעיל (גם אם לא כולם)
ולבין הדגמתם בארץ שנבחרה.
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יהודי ארצות האסלאם
רקע
לפני הקמת מדינת ישראל ( )1948היו בארצות האסלאם כמיליון יהודים .המספר הגדול ביותר של
יהודים חי במרוקו – כ 250-אלף ,במצרים כ 75 -אלף ,באלג'יריה חיו כ 140-אלף ובעיראק –  130אלף.
רוב היהודים עזבו את מדינות ערב (האסלאם) במהלך שנות ה 50-וה .60-בעשור השני לקיום מדינת
ישראל נותרו בארצות ערב כ 70-אלף יהודים .רוב היהודים בארצות האסלאם חיו בערים והיו בעלי
מעמד בינוני .חלקם היו בעלי הון והשתלבו בשלטון ,בכלכלה ובחברה.
בעקבות מלחמת העולם השנייה והאהדה שגילו בארצות האסלאם כלפי גרמניה הנאצית ,חלה הרעה
ביחסם של השלטונות ושל האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים.

הגורמים שעיצבו את גורל יהדות ארצות האסלאם באמצע המאה ה20-
מה היו הגורמים שהביאו לכך שהקהילות היהודיות התחסלו כמעט לגמרי??

א .שינוי היחס של התנועה הציונית אל יהודי ארצות האסלאם בעקבות מלה"ע ה :2-בעקבות
מלחמת העולם השנייה שבה הושמדה רוב יהדות אירופה וצמצום העלייה היהודית הבלתי חוקית,
עמדה התנועה הציונית בפני דלדול מספר היהודים שהיו אמורים לבנות את המדינה היהודית .בשל כך
השתנה יחס התנועה הציונית אל יהודית ארצות האסלאם אך תוך זמן קצר מיקדה את פעילותה
באירופה.
הכרזת העצמאות של מדינת ישראל ומלחמת העצמאות שינו משמעותית את יחסי ישראל עם הקהילות
היהודיות בארצות האסלאם במיוחד כאשר פרצה מלחמת העצמאות וחלה החמרה במדיניות השלטון
וביחס החברה במדינות ערב כלפי היהודים .היהודים חשו זרים בארצותיהם והם חששו לביטחונם
האישי בשל גילויי האיבה.
ב .התגברות הלאומיות הערבית:
בסוף מלה"ע השנייה התחזקה הלאומיות בארצות האסלאם והתנועות הלאומיות דרשו עצמאות.
התגברות הלאומיות הייתה מלווה בשנאה כלפי היהודים שנתפסו כלאום זר.
ג .תהליך הדה-קולוניזציה:
בתקופת השלטון הקולוניאלי נהנו היהודים ממעמד חברתי ומהגנה של השלטון הקולוניאלי .בזמן
המאבק של העמים במזרח התיכון לשחרור משלטון זר ,הידרדרו היחסים בין היהודים לבין
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הקולוניאלי .היהודים הבינו שעם השחרור מהשלטון הקולוניאלי הם יאבדו את הגנת השלטון וחייהם
יהיו בסכנה וכן הם חששו שמעמדם האזרחי יפגע והם יחזרו להיות נתינים חסרי זכויות.

ד .הסכסוך הערבי – יהודי בארץ ישראל:
הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל השפיע ישירות על יחסי היהודים והמוסלמים בארצות האסלאם.
הערבים הזדהו עם אחיהם ערביי ארץ ישראל וראו ביהודים שחיו בארצם חלק מהאויב הציוני .ככל
שגבר המתח בארץ ישראל כך גדלה השנאה הערבית כלפי היהודים .ברוב ארצות ערב הופצו פרסומי
הסתה נגד היהודים ואורגן חרם על סחורותיהם.
ה .הקמת מדינת ישראל :הקמת מדינת ישראל עוררה התלהבות עצומה בקרב יהודי ארצות האסלאם.
התנועה הציונית פעלה בארצות אלה ורבים היו מעורבים בפעילות ציונית.

מדינה מדגימה  -מצרים
*חדירת והתבססות בריטניה במצרים הייתה תקופה של פריחה ליהודים.
בחסות השלטון הבריטי עברו היהודים בהדרגה לערים הגדולות בעיקר לקהיר ואלכסנדריה ,השתלבו
במסחר ,בתעשייה ובמקצועות החופשיים.
היהודים הקימו מוסדות יהודיים כמו בתי ספר ובתי כנסת ותנועות נוער ציוניות שונות פעלו במצרים.
בסוף מלחמת העולם השנייה מנתה הקהילה היהודית במצרים כ 80-אלף איש.

עם הכרזת המדינה במאי  1948הורע מצב היהודים במצרים .מאות נעצרו באשמת פעילות ציונית
והוחזקו בתנאים קשים .היהודים הואשמו בתמיכה בציונות ,נאסר עליהם לצאת מהמדינה ורכושם
הוחרם.
יהודי מצרים סבלו גם מהתפרעויות שאורגנו נגדם והגיעו לשיא ב 19-ביולי  1948כשברובע היהודי
בקהיר נהרגו  200יהודים ו 120-נפצעו בפיגוע.
לתבוסת הצבא המצרי במלחמה נגד ישראל הייתה השפעה ישירה על החרפת היחס העוין כלפי יהודי
מצרים.
עם עליית נאצר לשלטון בשנת  1954הוחמר מצב היהודים.
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שנחשד כתומך בציונות הוחרם.
כ 40-אלף יהודים עזבו את מצרים לאחר שנאלצו לחתום על מסמך על פיו הם מוותרים על רכושם
ומתחייבים שלא לשוב יותר למצרים ,חלקם עלו לישראל.
במבצע קדש בשנת  1956נחתו צבאות צרפת ובריטניה בסיני .במסגרת שיתוף פעולה בין צרפת
ובריטניה לישראל חולצו  160יהודים והובאו לישראל.
במצרים נשארה קהילה קטנה של  3000יהודים.
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רקע
שנות ה 50-וה 60-נחשבו לשנים מעצבות בתולדות המדינה.
באותן שנים העלתה המדינה הצעירה מאות אלפי עולים ממדינות ומתרבויות שונות וקלטה אותם
תוך שהיא מנהלת מאבק על קיומה מבחינה ביטחונית.
שני התהליכים ,העלייה בשלב ראשון והקליטה בשלב השני ,היו נפרדים זה מזה ובעלי מאפיינים
שונים.
בתהליך העלייה היו מעורבים גורמים כמו המוסד לעלייה ב' והסוכנות היהודית ואילו בתהליך
הקליטה בישראל היו מעורבים גורמים ממשלתיים אך גם החברה הישראלית כולה.
ארצות המוצא

מימדי העלייה בין השנים 1948-1973

תורכיה

55,886

עיראק

127,208

תימן ועדן

50,285

איראן

59,084

אלג'יריה ,תוניסיה
ומרוקו

315,441

לוב

34,376

מצריים וסודאן

30,888

ברה"מ

76,660

פולין

156,408

רומניה

249,706

בולגריה

39,500

צ'כוסלובקיה

20,790

ארה"ב

37,155

ארגנטינה

24,250
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לאחר הקמת המדינה החלו גלי עלייה גדולים מאירופה ומארצות האסלאם.
בעשור הראשון להקמת המדינה ( )1958 - 1948עלו לארץ כמיליון יהודים ומתוכם כ 700-אלף עלו
בשלוש השנים הראשונות להקמת המדינה (.)1951 - 1948
ליישוב ,שמנה עם קום המדינה  650אלף יהודים ,נוספו בשלוש השנים הראשונות כ 700-אלף העולים
והוכפלה האוכלוסייה היהודית במדינה.
בשנים 1948-1951
 חלק מהעולים מאירופה היו ניצולי שואה ששרדו את מחנות ההשמדה ואת מחנות הריכוז .הם
היו חסרי כל ,לעיתים קרובות אחרי שעברו סבל גופני ונפשי .רבים מהם הגיעו כבודדים ,צעירים
שאיבדו את משפחותיהם או מבוגרים שאיבדו את ילדיהם.
 יהודים ממזרח אירופה ומארצות האסלאם שהשתחררו ממחנות המעצר בקפריסין.
הם ניסו לעלות בצורה לא-חוקית לארץ ישראל לפני הקמת המדינה ,נתפסו ע"י הבריטים ,ונכלאו
במחנות בקפריסין.
 בשלוש השנים הראשונות עלו לארץ כ 110-אלף יהודים מרומניה ,כ 100-אלף יהודים מפולין ,כ70-
אלף מבולגריה.
 במבצע "על כנפי נשרים" הובאו מתימן  45אלף יהודים ,לאחר שאי היציבות במדינה גברה ורבו
הניסיונות לפגוע ביהודים .בעלייה זו הגיעו משפחות גדולות ,לעיתים במצב בריאותי גרוע ולאחר
תקופות של המתנה בתנאי קשים במחנה מעבר.
 במבצע "עזרא ונחמיה" הועלו לארץ  130אלף מיהודי עיראק .התגברות העוינות כלפי היהודים
בעיראק בעקבות ההפסד במלחמה עם ישראל ופעילות התנועה הציונית דחפו את אנשי הקהילה
לעלות לישראל .היהודים בעיראק היו המשכילים והאמידים מבין קהילות ארצות האסלאם אך
הם הגיעו לארץ בחוסר כל לאחר שנאלצו לוותר על רכושם ולהשאירו בעיראק.
 85 אלף יהודים הגיעו מארצות אסלאם נוספות :מצרים ,אלג'יריה ,מרוקו ותוניסיה.

בשנים 1955 - 1952
לאור המצב הכלכלי הקשה במדינת ישראל והשיפור במצבם הביטחוני של יהודי אירופה חלה ירידה
במספר העולים ואף עלה מספר היורדים מהארץ .בשנים  1952-1955עלו לארץ רק  85אלף יהודים.
בסוף שנות ה 50-ותחילת שנות ה60-
בשנים אלה הגיעו רבים מארצות מצוקה במזרח אירופה וממדינות האסלאם ,שראו בארץ ישראל
בתקופה

מקום מקלט.
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-97זו עלו ארצה גם יהודים מארצות רווחה .גל נוסף של עולים מארצות רווחה הגיע לאחר מלחמת ששת
הימים.
בתחילת שנות השישים החל גל עליה של יהודים מארצות צפון אפריקה שעמדו לקבל עצמאות .היה
חשש של היהודים בארצות אלה שמצבם יורע בעקבות קבלת העצמאות .בתקופה זו עלו לישראל
ממרוקו כ 120-אלף עולים.

הסיבות לעליה
ממדינות אירופה
א .תחליף להרס ולחורבן שאפינו את חייהם במהלך המלחמה :רוב העולים שהגיעו
מאירופה בשנים הראשונות היו ניצולי שואה " -שארית הפליטה".
הם ביקשו להתרחק מהמקומות שבהם מצאו בני משפחותיהם את מותם .בעלייה לארץ
ראו ניצולי השואה פיצוי ותחליף לאובדן.
ב .התסיסה האנטישמית באירופה:
באמצע שנות החמישים הייתה עלייה של יהודים ממזרח אירופה בעקבות מצוקה כלכלית
ויחס עוין כלפיהם מצד האוכלוסייה המקומית .כמו כן ,במדינות מזרח אירופה שרר אי
שקט בתקופה זו ,שבא לידי ביטוי במרידות ובתסיסה כנגד השלטון הקומוניסטי וזירז
יציאת יהודים מארצות אלה.

מארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון
א .יחס עוין כלפי היהודים  -לראשונה התרבו במדינות אלה סימנים של פגיעות ערבים
ביהודים והדבר ערער את הביטחון העצמי של היהודים ואת יחסי השכנות הטובים עם
האוכלוסייה הערבית.
ההחמרה ביחסם של הערבים כלפי יהודים בארצות האסלאם שבאה לידי ביטוי ביחס עוין
כלפי היהודים ובפגיעה פיסית בהם ,בצד הקמת מדינת ישראל ,הובילו לגלים גדולים של
עלייה יהודית מארצות אלה.
ב .תהליך הדה-קולוניזציה  -המאבק לעצמאות של ארצות האסלאם בשלטון הקולוניאלי
ואיחוד הכוחות הערביים נגד מדינת ישראל ,ערערו את מצבם הביטחוני של היהודים
שזוהו עם הקולוניאליזם.
היהודים נתפסו כמשתפי פעולה עם השלטון הקולוניאלי ונתפסו כגורם זר ולא רצוי.
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בפני רשויות המדינה עמדה השאלה כיצד להתמודד עם מימדי העלייה הגדולה.
בן גוריון והסוכנות היהודית תמכו בהעלאת כל יהודי שרוצה בכך לארץ ,ללא שום הבחנה כלומר ,בעלייה
המונית.
לעומת זאת ,ראש מחלקת הקליטה וראש מחלקת ההתיישבות דגלו בגישה המסתייגת .כלומר ,עלייה מבוקרת
וסלקטיבית שתתאים ליכולת הקליטה של הארץ.
הפתרון של הויכוח היה אימוץ שלושה דפוסים של ארגון עלייה.

 .1עליית הצלה " -חיסול גלויות" -
את השנים  1948-1952אפיין דפוס של חיסול גלויות ,בארצות שהיה חשש לפגיעה ולסכנה קיומית ליהודים,
ההערכה הייתה שתוך
העלו את כל הקהילה היהודית.
זמן קצר יוחמר מצב היהודים שם בעקבות התחזקות העוינות כלפי היהודים ואירועים שסיכנו את ביטחונם,
ולכן צריך לפעול בדחיפות להעלותם ארצה .במבצעים חשאיים אלה הועלו לארץ רוב יהודי תימן ,עיראק ולוב.
בדפוס זה בלטה העדפת צרכי התפוצה בלי קשר לקשיים הכרוכים בקליטת בישראל.
יהודי תימן הועלו לארץ במסגרת מבצע "על כנפי נשרים" ,עשרות אלפי יהודי תימן רוכזו בעדן ,לאחר מסעות
קשים ברחבי תימן ומשם הוטסו לארץ בחשאי ברכבת אווירית שכללה מאות טיסות.
יהודי עירק הועלו לארץ במסגרת מבצע "עזרא ונחמיה" במשך שנתיים.

.2

עליה מבוקרת –
בשנים  1952-1956התבצעה מדיניות של עלייה מבוקרת והדרגתית ממדינות בהן לא נשקפה סכנה לגורל
היהודים ,ממרוקו ומתוניסיה .המועמדים לעלייה עברו מיון על פי מספר קריטריונים :גיל (מתחת ל,)35-
מצב בריאותי ומקצוע – כושר עבודה 85% .מהעולים היו צרכים להגיע מעליית הנוער או מתנועות
חלוציות .בדפוס זה בלטה העדפת צרכי מדינת ישראל הנבנית והצורך להתמודד עם מיעוט משאבים
והקושי לספק עבודה ,דיור ושרותי רווחה .הייתה העדפה להעלות יהודים הכשירים לעבודה שיכולים
לתרום לבנייתה של המדינה ולא כאלה העלולים להיות לנטל על המדינה.
הממשלה הקימה גוף מתאם" ,המוסד לתיאום" שקבע את מדיניות העלייה והוקמו וועדות מיון שקבעו
את התאמת המועמדים לעלייה .מדיניות זו יצרה משבר בעלייה מצפון אפריקה משום שמשפחות וקהילות
שלמות רצו לעלות לארץ ביחד ולא בצורה מבוקרת.
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היו מדינות עוינות בהן רדפו את היהודים ולא אפשרו יציאה חופשית של יהודים משטחן אל
מדינת ישראל .לכן אורגנה בשנות השישים "עלייה חשאית" של יהודים תוך הברחתם מחוץ
למדינותיהם ללא ידיעת השלטונות .העלייה החשאית הייתה ממדינות מזרח אירופה וממדינות
האיסלם :מלבנון ,סוריה ,מצרים ומרוקו.
העלייה בוצעה ע"י הסוכנות היהודית ,המוסד וארגונים יהודיים עולמיים.
היהודים הוברחו מעבר לגבול סוריה ולבנון או בדרכים שונות בים ובאוויר ממצרים וממרוקו.

הקשיים של רשויות המדינה והחברה בקליטת העולים בשנות ה 50-וההתמודדות עם
הקשיים
תהליך הקליטה של עולי שנות החמישים היה רצוף מכשולים שהקשו על מוסדות המדינה ועל
העולים עצמם .בתוך שלוש שנים עלתה לארץ כמות עולים הגדולה במספרה מהאוכלוסייה היהודית
בארץ והמשק הישראלי נקלע לקשיים כלכליים שהכבידו על הוותיקים ועל העולים כאחד.
 .1תחום הדיור:
קשיים
בשנות החמישים עמדה המדינה בפני מחסור בדיור עבור העולים הרבים שהגיעו לארץ ,המדינה לא
הייתה ערוכה לקלוט כמות כזו של עולים ולא היו פתרונות דיור לכולם .המחסור בדיור נבע ממחסור
בתקציב ובתשתיות מתאימות.
הניסיון להפנות עולים להתיישבות חקלאית לא הצליח .ההתיישבות החקלאית לא התאימה לאורח
חייהם בארצות האיסלם .עבודה חקלאית נתפסה בעיני רבים מהעולים כפגיעה במעמדם ובמסורתם.
קליטת העלייה בעשורים הראשונים התבצעה תוך כדי עיצוב גבולותיה של מדינת ישראל ונועדה לתת
מענה לצורך הביטחוני של הקמת יישובים בגבולות המדינה ולצורך הדמוגראפי של פיזור האוכלוסין.
דרכי ההתמודדות
מעברות
רוב העולים נשלחו תחילה לשיכונים ארעיים  -מחנות הצבא הבריטי שפונו ,בתים ערבים נטושים
בערים המעורבות ובמחנות מיוחדים שהוקמו במקומות שונים בארץ ונקראו "מחנות העולים" .ב-
 1950התמלאו מחנות העולים הזמניים והוחלט על הקמת מעברות.
חלק מהעולים שוכנו באופן זמני במעברות והיה עליהם לעבוד ולהגיע באופן עצמאי לשיכון קבע.
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תנאי החיים במעברות היו קשים .העולים התגוררו בהן בצפיפות ,הן לא חוברו למערכת המים ולא
היו בהן שירותים תברואתיים.
המעברות הוקמו לעולים מכל המדינות ,אך רוב העולים שגרו במעברות היו יוצאי ארצות האיסלם.
עולים אלה שהו זמן רב יותר במעברות מעולי ארצות אירופה משתי סיבות עולים שמוצאם מאירופה
נעזרו בגופים מארצות מוצאם ובקרובי משפחה שחיו בארץ וסייעו להם להגיע לדיור קבע.
ב 1952-החלו בחיסול המעברות .חלק מהמעברות הפכו לעיירות פיתוח או לשכונות בערים גדולות.
ב 1963-חיו עדיין  15אלף איש במעברות בישראל.

עיירות הפיתוח
ישובים עירוניים מרוחקים ממרכז הארץ שהוקמו במיוחד עבור העולים .הוקמו כדי ליצור מרכז
כפרי לכמה יישובים קטנים שסביבן מתוך שיקולים גיאוגרפיים וביטחוניים ,הן נתנו מענה לצורך
בפיזור אוכלוסייה לאורך הגבולות וליישוב אוכלוסייה באזורים מבודדים.
תחילה הופנו אל עיירות הפיתוח עולים מכל ארצות המוצא אך בהדרגה הורגש משקלם של עולים בני
עדות המזרח .עיירות הפיתוח הביאו להעמקת הפער החברתי והתרבותי בין ותיקים לבין עולים
חדשים בני עדות המזרח .עד סוף שנות השישים הוקמו יותר מ 30-עיירות פיתוח .תושבי עיירות
הפיתוח הועסקו בעבודות שירות ואחזקה בעיירות ,וחלקם השתלב בתעסוקה שסיפקו המושבי
והקיבוצים הסמוכים אליהן.

ההתיישבות הכפרית
רבים מבין העולים בשנות ה ,50-בעיקר יוצאי צפון אפריקה ,יושבו במושבי עולים שהוקמו לאורך
גבולות הארץ .אלה היו ישובי ספר שהיו חלק ממדיניות הביטחון – הגנה על גבולות הארץ וחלק
ממדיניות פיזור האוכלוסין והרחבת המגזר החקלאי.
במסגרת מדיניות יישוב העולים במושבי עולים ,סיפקה הממשלה לעולים הדרכה חקלאית ואמצעי
ייצור .עם זאת ,עבודת האדמה הייתה זרה לחלק גדול מהעולים ורבים מהם נטשו את המושבים.
 .2תחום התעסוקה:
קשיים
המשק הישראלי ,לא היה ערוך לספק עבודה לאוכלוסייה שמנתה  700אלף עולים .עם גלי העלייה
נוצר צורך פתאומי ליצור מקומות עבודה חדשים כיוון שבקרב העולים הייתה אבטלה רחבת היקף.
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זו הערבים .הם נטשו את החקלאות וכך גדלה בקרבם האבטלה
לרוב העולים לא היה הון עצמי שיאפשר להם להתבסס מבחינה כלכלית עם הגיעם לארץ .חלקם היו
זקנים וחולים שלא היו כשירים לעבודה פיזית קשה.
למדינה לא היה די כסף ומזון להעניק לעולים הרבים שהגיעו ארצה ,לכן לא ניתנה לעולים תמיכה של
מוסדות המדינה.
דרכי ההתמודדות
עבודות יזומות
כדי להתמודד עם בעיית האבטלה והמחסור במקורות פרנסה ,הנהיגה הממשלה עבודות יזומות
והעולים הועסקו בעבודות כמו :סלילת כבישים ,קטיף ,נטיעות ,סיקול אבנים וכדומה .מאחר שהיה
צריך לחלק את מכסות העבודה בין כל העולים ,לא ניתן היה להעסיק את כולם למשך שבוע עבודה
שלם והם הועסקו באופן חלקי ,השכר ששולם על בסיס יומי היה נמוך .מפרנסים רבים נותרו ללא
הכנסה שתאפשר קיום בכבוד.

משטר צנע
הממשלה הנהיגה מדיניות "צנע" שמטרתה הייתה הקצבת מזון שווה לכל האוכלוסייה בארץ.
השקעות בתשתית התעשייתית
מאמצע שנות ה 50-הצליחה הממשלה לצמצם את האבטלה ע"י השקעות רבות במפעלי תעשייה
בעזרת תרומות של יהודי התפוצות ובעקבות עידוד בעלי הון יהודים מהעולם לבוא ולהשקיע
בישראל .לפיתוח התעשייה סייע הסכם השילומים עם גרמניה – במשך  12שנה הזרימה ממשלת
גרמניה  820מליון דולר למדינה כפיצוי על רכוש יהודי שאבד בשואה.
 .3תחום החינוך
קשיים
 בעשור הראשון להקמת המדינה היה מחסור במוסדות חינוך ,בעיקר במקומות המרוחקים
ממרכזי הערים .התעורר הצורך בהכשרת מורים שישתלבו בהוראה במוסדות החינוך השונים.
מרבית בתי הספר שהוקמו במעברות סבלו ממחסור במבנים נאותים ,בשולחנות וכסאות ,ספרי
לימוד ומורים מוסמכים .תנאי מצוקה קשים ופגעי טבע (גשם ,קור ובוץ ) היקשו על ההוראה.
צוות המורים הורכב ממורים צעירים חסרי ניסיון ומיומנות ,את העבודה החינוכית עשו מורות
חילות ,מדריכי נוער ומתנדבים רבים שראו בפעילותם החינוכית במעברות מלאכת קודש.
 עולים רבים דיברו עדיין בשפת אם ולא ידעו עברית.
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מערכת החינוך שמה דגש על הקניית השפה העברית לעולים החדשים.
בשנת  1949נחקק "חוק חינוך חובה" שלפיו ילדים בני  5-14זכאים לחינוך חינם .ילדים בני 14-17
חויבו ללמוד בבתי ספר לנערים עובדים.
לייעץ על דרכי הוראה שיביאו להצלחתם של בני העולים החדשים בבתי הספר.
ב 1953-נחקק "חוק החינוך הממלכתי" שביטל את הזרמים השונים במערכת החינוך וקבע חינוך
אחיד לכל הזרמים ,למעט החינוך החרדי ,שנותר עצמאי.

 .4תחום החברה והתרבות
קשיים
השתלבות יוצאי ארצות האסלאם בחברה הישראלית הייתה קשה .בקרב ראשי המדינה ובקרב
החברה הישראלית ,רובה יוצאת אירופה ,רווחו דעות לא אוהדות ומתנשאות על עולי ארצות
האסלאם.
אווירה זו הגבירה את תחושת הזעם והתסכול אצל עדות המזרח.
לגישה המתנשאת שגרמה לרגשות קיפוח בקרב העולים יש להוסיף לכך את העובדה שהעולים
מארצות אירופה הצליחו לצאת מהמעברות לאחר זמן קצר.
הישוב הוותיק ,רובו ממדינות אירופה היה חסר את הכלים והידע הנדרשים כדי לטפל בעולים
החדשים שבאו מארצות אסיה ואפריקה( .הוותיקים לא הכירו את שפתם ,את אורח חייהם).
התנאים הקשים ,האבטלה ,המחסור ,אי ידיעת השפה העברית והשהייה הממושכת במחנה העולים
גרמו למשברים קשים אשר מנעו קליטה מהירה וטובה .העולים כעסו על הוותיקים בארץ .יחס הניכור
נבע מן ההרגשה של הותיקים כי הם בנו את הארץ ולכן מגיע להם יותר מאלה שבאו אל המוכן וגם
בשל הפער בין המנטאליות של הותיקים שברובם היו ממוצא אירופי לבין המנטאליות של יהודי
המזרח.
הציפייה הייתה כי העולים יתאימו את עצמם במהירות האפשרית לתרבות הקיימת בארץ .להרגשה זו
תרמה גם תפיסת "כור ההיתוך" שכאמור שללה את הזהות והתרבות שאיתן באו העולים ודרשה מהם
להחליפן בזהות "ישראלית".
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תפיסת "כור ההיתוך":
הממסד הישראלי ניסה להתמודד עם הבדלי התרבויות באמצעות מדיניות "כור ההיתוך" – מיזוג
גלויות במטרה ליצור דמות אחת של ישראלי  -דמות "הצבר".
תפיסת "כור ההיתוך" טענה ,שעל העולים להתנתק מן התרבות המקורית ,לאבד את כל סימני הגולה
הייחודיים להם ולאמץ דפוסי התנהגות "צבריים".
על העולים החדשים הופעל לחץ לשנות את שמותיהם לשמות עבריים ,הם התבקשו לשנות את לבושם
המסורתי ללבוש הנהוג בארץ (בגדי חאקי) ועוד.
גישה זו נבעה מן החשש של הנהגת המדינה ,שהעולים שהיו בני תרבויות שונות מאלה של בני הארץ
ישנו את אופייה של המדינה.
דוד בן גוריון הסביר את גישת "כור ההיתוך" בכך שיש להנחיל לעולים החדשים את המורשת
והתרבות של הישוב בארץ ישראל  -ציונות  ,חלוציות ,אהבת הארץ .בתהליך נדרשו העולים לאבד את
כל הסימנים והתרבות שהביאו איתם מארצות המוצא שלהם .יצירת "כור ההיתוך" הוטלה על
מערכת החינוך ועל צה"ל.
תוכניות הלימודים הותאמו לשאיפה ליצור תרבות ישראלית אחת לכולם ,המבוססת על ערכי
התרבות המערבית.
במסגרת תוכניות הלימודים נלמדו מקצועות כמו מולדת ,היסטוריה ,אזרחות ,ספרות ועוד.
מדיניות "כור ההיתוך" לא חיזקה את תהליך "מיזוג הגלויות" ואף חידדה את תחושת העלבון
והקיפוח בקרב העולים בני עדות המזרח.
שיקולים משפיעים על תהליך הקליטה
השיקולים שהנחו את מוסדות המדינה הושפעו בעיקר מצורכי המדינה ובמידה מסוימת משיקולים
שנגעו לרצון להקל ולזרז את שילובם של העולים בחברה הישראלית:
א .שיקולים של פיזור אוכלוסין ויישוב כל חלקי הארץ ,מתוך רצון ליישב ביהודים את הגליל ואת
הנגב ולהרחיב את מפת ההתיישבות היהודית בארץ.
ב .שיקולי ביטחון הינחו את הקמת ההתיישבות הכפרית לאורך הגבולות ואת הקמת עיירות
הפיתוח בצפון כמו שלומי וקריית שמונה.
ג .רצון להרחבת המגזר החקלאי היה בין השיקולים להקמת ההתיישבות הכפרית.
ד .השיקולים המשפיעים על מדיניות "כור ההיתוך" :בשל ריבוי התרבויות והלשונות באר.
כתוצאה מקיבוץ הגלויות ,היה צורך ביצירת תרבות אחת מאחדת ,שתגבש את העם בישראל
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שקבלת התרבות הישראלית החדשה ,על ערכיה המערביים ,תקל על תהליך השתלבות העולים
בחברה הישראלית.

מאורעות ואדי סאליב
ביולי  1959ירה שוטר יהודי ביעקב אלקריף ,עולה חדש ממרוקו ,בשכונת ואדי סאליב בחיפה ,שכונת
עוני צפופה שרוב תושביה עולים מארצות האיסלם ,בעיקר ממרוקו.
האדם שנורה היה מעורב בקטטה ,ולטענת המשטרה היה שיכור וגילה התנגדות .שמועות על מותו
הסעירו את הרחוב ופרצו מהומות והפגנות נגד המשטרה שקיבלו את הכינוי "מאורעות ואדי סאליב".
במהלך המהומות הוצתו מכוניות ,נפרצו ונבזזו חנויות ,שוטרים ואזרחים נפצעו ועשרות נעצרו.

למחרת התפשטו מהומות והפגנות בכל רחבי הארץ ,בעיקר בבאר שבע ובמגדל העמק .את ההפגנה
בחיפה למחרת היום הוביל דוד בן הרוש ,עולה ממרוקו ,ששירת בצבא ועם שחרורו התקשה למצוא
מקום עבודה וחש שדוחים אותו על רקע עדתי .הוא פתח בית קפה בוואדי סאליב.

ראש עירית חיפה ,אבא חושי ,ראה במהומות עניין פרטי של קבוצת עבריינים ולא בעיה חברתית.
כעבור שלושה שבועות התחדשו המהומות בוואדי סאליב והמשטרה הגיבה בכוח ,עצרה  60מתפרעים
ובראשם את דוד בן הרוש שהכריז על שביתת רעב בכלא.

משמעות המאורעות
המאורעות היו ביטוי של זעם ,כאב ,תסכול ,עוני ,תחושות קיפוח ומרירות קשה שחשו העולים
מארצות צפון אפריקה ,ובעיקר יוצאי מרוקו.
בשנת  1958היו בארץ כ 160-אלף עולים יוצאי מרוקו ומצבם היה קשה במיוחד .רבים מהם היו
קשישים וחולים .רבים אחרים התפרנסו בדוחק מעבודות קשות והתגוררו בעיירות מרוחקות
מהמרכז .אלה שגרו בערים הגדולות ,חיו בשכונות צפופות מוכות עוני .עולי מרוקו חשו כי הם נדחקים
לשולי החברה וסובלים מאפליה בכל מקום.
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א .בעקבות המאורעות מינתה הממשלה ועדת חקירה בראשות השופט עציוני.
בפני הוועדה התייצב מנהיג המהומות בוואדי סאליב  ,דוד בן הרוש ,צעיר יהודי שסיפורו
שיקף את מצבם הקשה של יוצאי מרוקו .בן הרוש סיפר כי לאחר שחרורו מהצבא התקשה
למצור עבודה ומקום מגורים הולם ,וכי חש שדוחים אותו על רקע עדתי .דברי בן הרוש עוררו
ויכוח בציבור הישראלי ,היו שהסכימו עם ההערכה שעולי מרוקו סובלים מאפליה ומקיפוח על
רקע עדתי ,אך אחרים טענו כי הסיבה למצבם היא רמתם הנמוכה.
ב .בן הרוש ביקש לנצל את מאורעות ואדי סאליב לשם כניסה לממסד כמייצג את אוכלוסיית
ארץ ישראל השנייה :את אלה שחשו מקופחים וסבלו מרמת חיים נמוכה.
ג .על רקע המאורעות והקרבה למועד הבחירות ,נקטה הממשלה צעדים לטובת עולי ארצות
האיסלם כמו :הגדלת התקציב לשיכון עבור מפוני המעברות ,הצעת חוק למתן מענק
למשפחות ברוכות ילדים ותכנון קורסים לרכישת מקצוע עבור חיילים משוחררים.
ד .למאורעות אלה נודעה השפעה גם בתחום הפוליטי ,המפלגות הוותיקות הגדילו את מספר
המועמדים מבני עדות המזרח ברשימות שלהן ואף הוקמו רשימות לכנסת על רקע עדתי עם
מצע שהציב את בעיותיהם של יוצאי ארצות האיסלם בראש סדר העדיפויות.
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-108פרק רביעי – מלחמת יום כיפור ,עליה וקליטה ,זכרון השואה (שאלות )10,11,12
 הבעיות הלא פתורות בעקבות מלחמת העצמאות
 מלחמת ששת הימים
 עליה וקליטה
 זכרון השואה

בעיות הביטחון הבסיסי:
במרס  1949הסתיימה מלחמת העצמאות ,והסכמי שביתת הנשק נחתמו בין ישראל לכל אחת מן המדינות
הלוחמות (מצרים ,ירדן ,סוריה ולבנון) .בן-גוריון ראש הממשלה הראשון של המדינה הצעירה ,הבין שמבחינתן
של מדינות ערב הסכמי שביתת הנשק לא מהווים את סיומה המוחלט של המלחמה ,אלא הפוגה זמנית בלבד.
מדינות ערב לא הסכימו לקבל את גבולותיה החדשים של מדינת ישראל ,שנוצרו לאחר המלחמה ,ודרשו
מישראל לסגת חזרה לגבולות שנקבעו בהתאם לתוכנית החלוקה ואת החזרת הפליטים הפלסטינאים
לבתיהם.
ההנחה שמדינות ערב מתכוננות לצאת לסיבוב שני של מלחמה נגד ישראל ,היא שהכתיבה במידה רבה את
תפיסת הביטחון של ישראל בשנות ה .50-במהלך השנים הראשונות שלאחר המלחמה ,צה"ל נבנה על בסיס
ההנחה ,שמלחמה היא עניין של זמן ,והדגש הצבאי הושם על הגנת גבולות המדינה בכדי להבטיח את קיומה
של המדינה הצעירה ,ולשם כך היה צורך בפיתוח כושר הרתעה והכרעה ,ולא על מתקפה יזומה.
מדינת ישראל נאלצה להתמודד עם בעיות ביטחוניות בסיסיות:
 .1מאז הקמתה עמדה המדינה בסכנה ממשית בפני מתקפה ערבית כוללת ,שעלולה הייתה לסכן את
קיומה של מדינת ישראל .ישראל הייתה נתונה למתקפה מצדן של מספר מדינות ערב ,כגון מצרים,
ירדן ,עיראק ,סוריה ולבנון.
 .2העומק האסטרטגי הצר של מדינת ישראל ,העלה חשש כי בעת מלחמה תפוצל הארץ לשניים .עד
מלחמת ששת הימים רוב האוכלוסייה רוכזה במישור החוף והייתה נתונה להתקפה ארטילרית יעילה
של הערבים.
 .3גבולות המדינה ארוכים ומפותלים ,וחלקם שנויים במחלוקת בין ישראל לשכנותיה ,מכיוון שלא
תאמו את הגבולות שנקבעו במסגרת החלטת החלוקה של האו"ם (כ"ט בנובמבר) .הגבולות היו
פרוצים ,ללא גדר והיה קושי רב בהגנה עליהם.

בעיות הביטחון השוטף:
בעיות הביטחון השוטף הן הבעיות שנבעו מן ההתמודדות היומיומית עם ההסתננויות מתוך שטחי מדינות ערב
השכנות ,אל שטחי יישובי הספר (ישובים שבסמוך לגבול) בישראל .בנוסף ,בעיות הביטחון השוטף כללו גם את
המאבק על מקורות מי הירדן ,ובעיית השטחים המפורזים (שטח שאין בו כוח צבאי לשום צד).
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-109הגורמים לבעיות הביטחון השוטף:
 .1פגיעה בריבונותה של ישראל ע"י צבאות ערב השונים לאורך קווי שביתת הנשק ,ניסיונות חבלה
בעבודתם של חקלאים יהודים ביישובי ספר ,ופגיעה במקורות המים של ישראל.
 .2פעולות של מסתננים (מחבלים פלסטינאים) ,מתך שטחי המדינות השכנות אל שטחי ישראל ,במטרה
לפגוע ברכוש ובנפש של יהודים.

התגברות המתיחות בין ישראל לשכנותיה – הסתננות ופעולות התגמול (כחלק מבעיות
הביטחון השוטף):
בעיית ההסתננות – מערערת את תחושת הביטחון בשנות ה :50-תופעת ההסתננות נבעה בשלביה הראשונים
ממניעים חברתיים וכלכליים משום שמדובר בפליטים פלסטינאים שרצו לחזור לבתיהם שננטשו במהלך
המלחמה ,מתוך רצון לאתר את משפחותיהם ,להציל את רכושם ולחזור ולעבד את אדמותיהם .להסתננות זו
לא היה אופי אלים  ,ונעשתה למטרות קיומיות .בתגובה לפעולות ההסתננות ,לעיתים צה"ל פתח באש על
המסתננים ,דבר שהביא להסלמה ומאבק אלים.
ב 1953-הסלימה תופעת ההסתננות ,שנועדה למטרות גניבת רכוש של יהודים ,איסוף מודיעין והטלת טרור על
האוכלוסייה היהודית ביישובי הספר .ההסלמה באה לידי ביטוי בפעולות הפדאיון (פליטים פלסטינאים
שאומנו לפעולות טרור בשטח ישראל) ,שהגיעו ממצרים .הפדאיון חדרו לשטח ישראל ותקפו מטרות אזרחיות
וצבאיות בדרום הארץ ומרכזה .פעילות זו נמשכה במקביל לפעילות הכוחות הצבאיים הסדירים של מצרים
בגבול ,שכללה ירי על ישובים ,וסיורים של צה"ל ואף ניסיונות להשתלט על שטחים.
מאבק על מקורות המים – החל מ 1951-הסכסוך בין ישראל לסוריה היה על שאלת ייבוש החולה ,שדרכה עבר
נהר הירדן ,ועל שאלת השליטה על הכינרת .מטרת ישראל הייתה להגדיל את כמות המים העומדת לרשותה,
לחזק את השליטה הישראלית בשטחים המפורזים ולהבטיח את השליטה על הכינרת.
אולם המתיחות בגבול הצפוני לא פסק .קו הגבול בין ישראל לסוריה היה מטרים ספורים מהכינרת במטרה
להשאיר את הכינרת כולה בידי ישראל .בפועל היה קושי ליישם הסדר זה בין סוריה לישראל בשל הקושי
לשלוט שטח קטן ולמנוע מהאזרחים הסורים להשתמש במים .בנוסף לכך ,על-פי ההגדרה הגבול בין שתי
המדינות אמור היה להיות גמיש בהתאם לשינויים לקו המים ,את הטענה הזו הסורים דחו ,והתוצאה הייתה
תקריות אש בין ישראל לסוריה.
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-110ישראל יוזמת פעולות תגמול כפתרון לבעיית המסתננים:
כדי להתמודד עם תופעת ההסתננות נקטה ישראל פעולות תגמול צבאיות בשטחים שמחוץ לגבולותיה ,כדי
להשיג את היעדים הבאים:
 .1למנוע מהמסתננים (והפדאיון) לחדור לשטח ישראל.
.2

להרתיע את מדינות ערב שריבונותם תפגע עם יאפשרו יציאה של מסתננים משטחן.

 .3להשיב לאוכלוסייה בישראל את ביטחונה מבחינה מורלית ומעשית.

פעולות התגמול – במסגרת מדיניות פעולות התגמול נערכה באוקטובר  1953פעולה צבאית גדולה בכפר קיביה.
פעולה היתה תגובה על רצח שלושה יהודים ביהוד .בפעולה זו פוצצו חברי יחידת ה 101-בתים בכפר ונהרגו 69
בני אדם בעיקר נשים זקנים וילדים .האו"ם גינה את ישראל על הפעולה.
השלכות הפעולה – פעולה זו יצרה מחלוקת גדולה בקרב שרי הממשלה .משה שרת שהיה שר החוץ הסתייג מן
הפעולה וטען כי היתה חפוזה ,משום שלטענתו ירדן העבירה לישראל כי תפעל לבלום הסתננויות משטחה.
מחלוקת זו הובילה להתפתחות של שתי גישות באשר לפעולות צבאיות:
גישה מדינית :אותה ייצג שר החוץ משה שרת ,שטען שאין לבצע פעולה צבאית חריפה מחשש להסלמה ויש
להשאיר מקום להידברות .כמו-כן פעולות צבאיות פוגעות בדימוי של ישראל בזירה הבינלאומית.
גישה ביטחונית :אותה ייצגו בן-גוריון ומשה דיין ,שטענו כי פעולות צבאיות ירתיעו את מדינות ערב ויחייבו
אותן לשמור על הסכמי שביתת הנשק.

פעולות תגמול נוספות – בעקבות המשך הפגיעה בתושבי ישראל ע"י מסתננים שפגעו במתפללים במושב
שפריר ,תקפו אוטובוס במעלה עקרבים ופגיעה ביהודים בקיבוצים "נחל עוז" ו"רמת-רחל" ,הגיב צה"ל
בפעולות תגמול .פעולותיו של צה"ל בתגובה להתקפות היו:
.1

תקיפת משטרת קלקיליה בגבול ישראל ירדן ,אוקטובר .1956

 .2מבצע חץ שחור (פברואר  – )1955במהלך פעולה זו פגעו כוחות צה"ל בבסיס המודיעין של מצרים
בעזה .פעולה זו בלטה בייחודה מכיוון שנועדה לפגוע באופן ישיר במתקנים של הצבא המצרי.
השלכותיה של פעולה זו ,היו התגברות המתיחות בין ישראל למצרים ,והתגברות פעולות הפדאיון,
ואף הידוק הקשרים בין מצרים לברה"מ.
 .3מבצע עלי זית (דצמבר  – )1955צה"ל פשט על מוצבים סורים בחוף המזרחי של הכינרת בתגובה
להתנכלויות של סורים לדייגים בכינרת .כ 50-חיילים סורים נהרגו 30 ,נשבו ולצה"ל היו שישה
הרוגים.
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מלחמת ששת הימים
(לא נכלל במיקוד חורף תשע"ה)

סיכום מהיר
מלחמת ששת הימים נפתחה ב –  5ביוני  1967בשעה. 7:45 :
בשעות הראשונות של המלחמה תקפו כ –  180מטוסי חייל האוויר הישראלי  ,בפיקודו של מרדכי הוד ,
בסיסים צבאיים ושדות תעופה במצריים  ,סוריה  ,ירדן ועיראק במבצע שנקרא" :מבצע מוקד" .תקיפות אלה
היו הפתעה מוחלטת  ,חייל האוויר תקף את כל חילות האוויר של מדינות ערב.
חיל האוויר הישראלי הנחית מכה אווירית ,בו זמנית כמעט ,על כל שדות התעופה המצרים .שדות התעופה
הותקפו פעמים אחדות באותו יום וחיל האוויר המצרי שותק כמעט לגמרי למשך שארית המלחמה.
מיד לאחר המכה הראשונה ,הותקפו גם שדות התעופה שממזרח למדינה והונחתה מכה קשה לשדות התעופה
של חיל 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 עליונות
אווירית במשך כל ימי הלחימה .כ 350-מטוסים הושמדו ביום הראשון למלחמה מתוך כ 600-המטוסים שהיו
למדינות הערביות הלוחמות.
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
שלושה משטחה של ישראל קודם למלחמה.
כמבצע צבאי ,מלחמת ששת הימים מהווה את אחת ההצלחות הגדולות ביותר בתולדות המלחמה בעידן
המודרני.
במלחמת ששת הימים נהרגו 779 :איש  ,נפצעו 2,593 :איש  ,שבויים 15 :איש בישראל.
לעומת זאת בירדן  ,סוריה  ,מצרים ועיראק נהרגו 21,500 :איש  ,נפצעו 45,000 :איש  ,שבויים 6,000 :איש.
המלחמה הסתיימה ב –  10ביוני בניצחון לישראל.
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 .1התגברות המתיחות בגבול הסורי
בשנת  1967גברה המתיחות בגבול סוריה-ישראל .הידיעות על ריכוז כוחות גדולים כביכול של צה"ל בגבול
סוריה ,באו ממוסקבה .ידיעות אלו ממוסקבה באו גם לעודד התלקחות צבאית באזור .למרות שלא היה ריכוז
כזה ,חשו הסורים איום מצד ישראל על רקע הפלתם של שישה מטוסים סוריים מעל הכינרת (בקיבות "האון")
ב 7 -באפריל 1967.
 .2הקרב על המים (סוריה-ישראל)
בין סוריה לישראל שררה מתיחות על רקע הקמת "המוביל הארצי" מאז ( 1964העברת מים מן הכינרת לנגב).
סוריה עמדה בראש מאבקן של מדינות ערב למנוע מישראל מימוש תכניותיה .על פי החלטה של ועדת הפסגה
הערבית הראשונה ,סוריה התחילה בפעולות שנועדו להטות את זרימת מקורות הירדן ,הבניאס והחצבני ,כך
שלא יזרמו לירדן.
ישראל החליטה לפגוע בעבודות ההטיה הללו .מטוסי חיל האוויר הישראלי תקפו בקיץ  1966את האתר שבו
התבצעו פעולות ההטיה .סוריה הפסיקה את פעולותיה ,אולם הפוטנציאל להתלקחות נשאר.
 .3תפיסת השלטון בסוריה על ידי הפלג הצעיר והקיצוני במפלגת הבעת'
השתלטות הפלג הצעיר והקיצוני במפלגת הבעת' שהייתה בשלטון בסוריה בפברואר  .1966פלג זה חרחר
מלחמה .המשטר החדש זכה לגיבוי של ברית המועצות.
 .4פעולות מחבלים נגד ישראל
ועידת הפסגה הערבית החליטה על הקמת ארגון השחרור הפלשתינאי (אש"ף) שהזרוע הצבאית שלו הייתה
"אל -פתח" .המחבלים ב"אל -פתח" נתמכו על ידי ממשלת סוריה וביצעו מאות פעולות טרור וחבלה נגד ישראל
עד פרוץ המלחמה.
 .5חולשתה של ישראל בעיני הערבים בעת חילופי השלטון
חילופי השלטון בי שראל עם פרישתו של דוד בן גוריון ,החלפתו על ידי לוי אשכול ,שנתפס כאדם הססן,
והמיתון הכלכלי הקשה שפקד את מדינת ישראל באמצע שנות ה 60 -הובילו את מנהיגי מדינות ערב להערכה
כי מדינת ישראל נחלשה וכי זו השעה המתאימה לתקוף אותה.
 .6המלחמה הקרה
התייצבותה של ברית המועצות לימין מדינות ערב והתייצבותה של ארצות הברית לימין ישראל החריפו את
המתח בין ישראל למדינות ערב ,שהוביל בסופו למלחמה.
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-113 .7תוקפנות מצרית וחסימת מיצרי טיראן
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 ,ב22-
במאי  1967הכריז נאצר על חסימת מפרץ אילת לאוניות ישראליות ולכל האניות המובילות "חומרים
אסטרטגיים לישראל" .זו הייתה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי .במהלך זה הפך נאצר את המלחמה כמעט
לבלתי נמנעת.

התוצאות וההשפעות של מלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים פרצה ב 5 -ביוני  ,1967עם שחר תקף חיל האוויר הישראלי את חיל האוויר המצרי
והשמידו תוך שעות מספר .לאחר מכן תקף חיל האוויר הישראלי את חילות האוויר של סוריה וירדן .במקביל
נכנס צה"ל לחצי האי סיני ,וכעבור שלושה ימים השתלט על כל שטחו .עד ה 7 -ביוני כבש צה"ל את מזרח
ירושלים ,בקעת הירדן ,הר חברון וכל אזור יהודה ושומרון (הגדה המערבית) שהיו קודם לכן חלק מירדן .ב9 -
ביוני התחיל הקרב על רמת הגולן ,וב 11 -ביוני כבר הייתה הרמה בידי ישראל .ב 11 -ביוני נסתיימה המלחמה.

תוצאות המלחמה והשפעותיה
 .1בתחום הצבאי
א .הסרת האיום על מדינת ישראל ושינוי האסטרטגיה הצבאית של צה"ל – הסכנה של האיום הישיר על
מדינת ישראל הוסרה .בעקבות כיבוש "השטחים" (יו"ש) ,חצי האי סיני ורמת הגולן קווי האש היו רחוקים
ממרכז הארץ (הקו הסגול) .מצב זה אפשר לצה"ל לעבור מתפיסה צבאית של מלחמת מנע לתפיסה צבאית של
מערך בולם ,הרחק מישובים ישראליים.
ב .התעצמות צה"ל – אחרי המלחמה התחילה ישראל לשפר את אמצעי הלחימה של צה"ל .חיל האוויר גדל פי
שניים ורכש מטוסים מארצות הברית .חיל השריון הכפיל את מספר הטנקים שלו .הייצור הביטחוני גדל פי
חמישה בשנתיים הראשונות שלאחר המלחמה ותקציב הביטחון גדל באופן ניכר.
 .2בתחום החברתי
א .הוויכוח הציבורי על עתיד השטחים  -כאמור ,התחילו להתגבש בישראל מחנות חברתיים כמו גוש אמונים
שטענו שהשטחים הם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ושצריך ליישבם לעומתם תנועת "שלום עכשיו" טענה כי
מטעמים מוסריים אין להחזיק בשטחים כבושים ולשלוט באוכלוסייתם.
ב .שינוי מצב הרוח  -במקום אווירת הייאוש שהייתה לפני המלחמה ,כעת הייתה אוירה של אופטימיות,
הרבה נטו להאמין שהערבים למדו את הלקח ועכשיו יהיו מוכנים לעשות שלום בכל מחיר.
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-114 .3בתחום הכלכלי
בתקופה שלאחר המלחמה עבר המשק הישראלי ממצב של מיתון לשגשוג כלכלי .הודות ליהודי העולם גדל
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
הציבור שבאה לידי ביטוי בדרישה למוצרי איכות ולמותרות .ערך החקלאות ירד ואילו ערכם של ענפי
התחבורה התקשורת והתעשייה עתירת הידע עלה .ארצות הברית התחילה לשלוח סיוע כלכלי ובטחוני
לישראל.
היחס בין ישראל ל"שטחים הכבושים" :יחסים כלכליים התחילו להתפתח גם בין מדינת ישראל לשטחי יהודה
ושומרון ,רצועת עזה וצפון סיני" -השטחים" .המשק הישראלי קלט מוצרי חקלאות וכוח אדם מ"השטחים".
ישראל שיווקה מוצרי תעשייה לשווקים הערביים ב"שטחים" ,ורמת החיים שם עלתה.
 .4השפעת המלחמה בתחום יחסי ישראל והערבים
א .החרפת הבעיה הפלשתינית – הפלשתינים הקצינו את עמדותיהם לאחר המלחמה .מדינות ערב תמכו ועודדו
את המאבק הפלשתיני ובעקבות זאת התרבו פעולות החבלה והטרור נגד ישראל וישראלים.
ב .מלחמת ההתשה – לאחר התבוסה של הצבא המצרי במלחמת ששת הימים התחילה מצרים באוקטובר
 1968בהפג זות כבדות על כוחות צה"ל אשר היו ממוקמים בגדה המערבית של תעלת סואץ .ההפגזות האלו
שהלכו והתגברו זכו בכינוי' -מלחמת ההתשה'.
 .5השפעת המלחמה בתחום הבין לאומי
א .התגברות המעורבות של ברית המועצות באזור  -התבוסה של מדינות ערב אשר היו מצוידות בנשק
הסובייטי ,פגעה קשה ביוקרה של ברית המועצות ובאמינותה .אחרי המלחמה התחילה ברית המועצות לשקם
מחדש את צבאות ערב באמצעות יועצים סובייטים .אניות הצי הסובייטי הגיעו באופן קבוע לים התיכון ולים
סוף .התלות הצבאית והמדינית של מדינות ערב בברית המועצות גברה.
א .החלטה מספר  -242בנובמבר  1967קיבלה מועצת הביטחון את החלטה מספר  .242ההחלטה הייתה
מקובלת על כל הצדדים .ההחלטה הדגישה את הצורך בשלום צודק שבו תוכל כל מדינה באזור לחיות בביטחון
ובחופש .קריאה לישראל לסגת מהשטחים שנכבשו וקריאה לסיום מצב הלחימה וכיבוד ריבונות המדינות
הטריטוריאליות ולחופש שיט בנתיבי השיט הבינלאומיים.

 .6חיזוק הקשר בין ישראל ליהודי התפוצות
לאחר הניצחון עלה מעמדה של מדינת ישראל בעיני יהודי התפוצות והם התחילו לראות במדינת
ישראל ציר מרכזי בחיי העם היהודי .היהודים בכל העולם הזדהו עם מדינת ישראל ויהודים בעלי
ממון שוכנעו כי בט חונה ושגשוגה של מדינת ישראל נחוצים להמשך קיומו של כלל העם היהודי
בעולם .מכאן היה ברור לחלק גדול מיהודי התפוצות כי בארץ ישראל יוכרע עתיד העם היהודי .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.
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מלחמת יום הכיפורים
מלחמת יום הכיפורים ( ) 24.10.73 – 6.10.73הייתה אחת מהמלחמות הקשות ביותר שעברה מדינת
ישראל במהלך קיומה ,והיו לה השלכות נרחבות בשנים שלאחריה על מדיניות החוץ והפנים של
ישראל.
בסקירה זו נעמוד על הגורמים והנסיבות לפרוץ המלחמה ,מהלכיה העיקריים ,תוצאותיה והשפעותיה
הגורמים למלחמה ומטרותיה
 הגורם העיקרי להחלטת מצרים וסוריה לצאת למלחמה נגד ישראל היה הרצון שלהן להשיב את
כבודן שנפגע קשות במלחמת ששת הימים ולהשיב להם את השטחים שאבוד להם במלחמות
הקודמות .
 נשיא מצרים ,אנואר סאדאת ,ראה בפתיחת המלחמה מהלך שיגרום לפתיחתו של משא ומתן
מדיני שיביא לנסיגת ישראל מסיני (יש לציין כי זו הנחה שמקובלת על חלק מהחוקרים את
הנושא).
 בשנים שלפני המלחמה נעשו מספר ניסיונות להביא למו"מ מדיני בעיקר בין מצרים לישראל
בדבר נסיגה של ישראל מתעלת סואץ ,אולם הניסיונות לא עלו יפה.
 תחושת ביטחון מופרזת בישראל והערכה כי צבאות ערב טרם מוכנים למלחמה גרמו לכך כי
ישראל לא הייתה ערוכה למלחמה( ,ראה בהמשך בתיאור ההפתעה .

המטרות שהנחו את סאדאת לצאת למלחמה נגד ישראל באוקטובר : 1973
 )1רצון לשקם את כבודה של מצרים שנפגע במלחמת ששת הימים .
 )2הרצון להחזיר למצרים את השטחים שהפסידה במלחמות שונות .
 )3רצון לשבור את התפיסה הביטחונית של ישראל  ,תפיסה שלפיה תוספת שטחים תחזק את
המדינה ואת עליונות צה"ל.
 )4יש כאלה הטוענים שסאדאת ראה במלחמה אמצעי שיעודד תהליך מדיני שיביא לנסיגת
ישראל מסיני.

www.agurim.co.il

115

-116ההפתעה וכשלון המודיעין
ישראל הופתעה מפרוץ המלחמה ,ולהלן עיקרי הסיבות לכך .
 מלחמת ששת הימים הסתיימה בניצחון ישראלי מוחץ והביאה לכך כי ישראל חשה כי היא
בעמדת כוח צבאית ברורה מול מדינות ערב  .לתחושה זו התלוותה הרגשת זלזול ביכולת
הצבאית של צבאות ערב והערכה כי לא יוגלו לשקם את כוחם במשך זמן רב .
 היות ולישראל אין עומק אסטרטגי (בשטחים שהיא יכולה להלחם בהם מבלי לסכן את מרכזי
האוכלוסייה שלה והכלכלה שלה ) – בנתה ישראל מערך מודיעין משוכלל שהיה אמור לספק
התראה מספקת (של מספר ימים) במקרה של פריצת מלחמה כדי שישראל תגייס את כוחות
המילואים שלה .
הסתבר כי מערך המודיעין היה אומנם משוכלל והזרים ידיעות על הכנות מצרים וסוריה
למלחמה  ,אל הידיעות לא תורגמו כראוי להתראה על פריצת מלחמה (ראה בהמשך ) ,ולמעשה
נכשל המודיעין בכך שלא סיפק בזמן התראה על המלחמה המתקרבת .
 לאור הצלחתו המרשימה של חיל האוויר של ישראל במלחמת ששת הימים המשיכה ישראל
לבנות חיל אוויר חזק ביותר ,והאמינה כי חיל האוויר יוכל להכריע את המלחמה העתידית
בכוח העליונות האווירית שלו ( .במלחמה הסתבר כי טילי קרקע אוויר שבידי המצרים גרמו
לחיל האוויר אבדות כבדות ) .
 לאורך תעלת סואץ הוקם קן ביצורים חזק שהתבסס על מעוזים שמוקמו על שפת התעלה
("קו בר – לב ") ושררה אמונה כי המעוזים בשילוב יחידות שריון בעורפן יעמדו בהתקפה
מצרית.
(הנחה זו לא הייתה נכונה ,מיד עם תחילת המלחמה הסתבר כי קו המעוזים נפרץ ותוך מספר
ימים הוא נכבש ע"י המצרים למעט מעוז אחד ) .
 המצרים הסוו את הכנותיהם למלחמה ונקטו באמצעי הטעייה כיד להסתיר את כוונותיהם .

כשלון המודיעין
הנחת המודיעין (ה"קונספציה" ) הייתה כי מצרים לא תצא למלחמה בישראל לפני שתשלים את בניית
כוחה ,בעיקר את חיל האוויר שלה  .על יסוד הנחה זאת סברו גורמי המודיעין כי מלחמה לא צפוייה
לפני שנת .1975
כחודש לפני פרוץ המלחמה החלו לזרום ידיעות מודיעין על ההכנות המצריות והסוריות להתקפה.
חלקן נבע מראיית ההכנות בשטח ,ריכוזי כוחות וקידומם ופרישת הכוחות במערך התקפי ,וחלקן
הגיע ממקורות מודיעין אמינים כמו המלך חוסיין שנפגש עם גולדה ומסר על הכוונה של מצרים
וסוריה לתקוף את ישראל ,וסוכן שמילא תפקיד בכיר במצרים ונפגש עם ראשי המודיעין שלנו  ,שתי
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-117המקורות מסרו על כוונת מצרים וסוריה לפתוח במתקפה .אולם ראשי המודיעין דבקו בעמדתם
"הסבירות למלחמה נמוכה ביותר "  .רק בבוקר יום הכיפורים ה  6לאוקטובר התקבלה ידיעת מודיעין
אמינה כי באותו היום תפתח ההתקפה ,הממשלה החליטה לגייס את מערך המילואים ,אולם הגיוס
בוצע בחיפזון ולפני שכוחות המילואים נפרשו מול האויב – החלה המלחמה .
פרשת כשלון המודיעין ואי מ וכנותו של צה"ל לפתיחת המלחמה כונו בציבור לאחר המלחמה בשם
"המחדל" .
מדוע הופתעה מדינת ישראל כאשר החלה מלחמת יום כיפור ?
לשאלה זו מספר תשובות  ) 1 :ישראל הרגישה שהיא נמצאת בעמדת כוח מול מדינות ערב ,היא זלזלה
ביכולת הצבאית של מדינות ערב והעריכה כי צבאות אלה לא יוכלו לשקם את כוחם במשך זמן רב.
 )2כישלון מערך ההרתעה – ישראל בנתה מערך מודיעיני משוכלל  ,אבל הוא לא סיפק התראה בזמן.
)3ההנחה והאמונה שקו הביצורים ("קו בר-לב") שהתבסס על מעוזים שהוקמו על שפת תעלת סואץ
בשילוב יחידות שריון ,יעמוד בפני התקפה מצרית.
הנחה ז ו הובילה לשאננות או להתעלמות מידיעות מודיעיניות שהזהירו מפני התקפה מתקרבת .
) 4המצרים הסוו את ההכנות שלהם למלחמה ,ונקטו אמצעי הטעיה כדי להסתיר את כוונותיהם .

המהלכים העיקריים של המלחמה
התקפה מצרית-סורית  8-6 :באוקטובר .לאחר הפגזה כבדה המצרים חוצים את תעלת סואץ על גבי
 12גשרים ,עוקפים את המעוזות ומתקדמים עד למרחק של כ  8ק"מ מהתעלה .למצרים יתרון גדול
בטנקים ובכוחות רגלים .המעוזים נצורים ונכשלים ניסיונות לחלץ את הלוחמים שבהם (במחיר כבד
ביותר) והם נופלים בידי המצרים למעט המחוז הצפוני בתעלה .
הסורים פורצים לרמ ת הגולן  ,כובשים את רובה ומאיימים להגיע לכינרת  ,נבלמים בקרב כבד בצפון
הרמה ,ליד קוניטרה ב"עמק הבכא" .מוצב החרמון נופל בידי הסורים ביום הראשון למלחמה
בהתקפת כוחות שהונחתו ממסוקים.
חיל האוויר נפגע מטילים נגד מטוסים ומתקשה לסייע לכוחות הקרקע בשתי החזיתות ,בישראל
שוררת הרגשת סכנה קיומית.
כשלון התקפת הנגד בחזית התעלה  8 :באוקטובר :התקפת נגד ישראלית מסתיימת בכישלון  .אוגדות
השריון של צה"ל מנסות לפרוץ לתעלה אך המצרים מצליחים לבלום אותה  .אבדות קשות לשריון
עקב כך שהמוני חיילי רגלים משתמשים בטילים נגד טנקים.
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-118ריכוז מאמץ בצפון  :עקב האיום על צפון ישראל  ,צה"ל מרכז את המאמץ נגד הסורים ברמת הגולן"
תוקף ביבשה (עם שתי אוגדות שריון) ובאוויר (מתן עדיפות לתקיפות חיל האוויר ברמת הגולן) .בימים
 11-8באוקטובר נהדפים הסורים בחזרה לגבול ,וצה"ל עובר להתקפה לתוך סוריה ומשתלט על
שטחים עד למרחק של  40ק"מ מדמשק .מוצב החרמון נכבש מחדש בקרב כבד  .כוחות משלוח
עירקיים וירדנים מנסים לסייע לסורים בהתקפת נגד אך נכשלים  .חיל האוויר תוקף מטרות
אסטרטגיות בכל רחבי סוריה .
העברת מאמץ המלחמה לדרום  :ב  14לאוקטובר – כישלון התקפה מצרית לאורך כל החזית .מכאן
עוברת היוזמה לצה"ל :ב  15-14לאוקטובר צולח צה"ל את התעלה מערבה ב"תפר" בין שתי ארמיות
מצריות .קרב דמים באזור "החווה הסינית" בין צנחנים ישראלים לכוחות מצרים .צה"ל מתקדם
ממערב לתעלה כך שכוח מצרי גדול ממזרח לתעלה (הארמיה השלישית) נותר מכותר .צה"ל נעצר
במרחק של  101ק"מ מקהיר.
צליחת התעלה מסמלת את המפנה במלחמה  :ממצב פתיחה קשה ביותר -מצליח צה"ל לעבור
להתקפה אשר בסופה הוא נמצא מעבר המערבי של התעלה ומכתר כוחות מצריים גדולים.
הפסקת אש  :ב 22לאוקטובר מכריזה מועצת הביטחון של האו"ם על הפסקת אש.
הקרבות בדרום נמשכים עד  24לאוקטובר ,בעיקר באזור העיר סואץ.
לאחר הפסקות האש נערכות שיחות בתווך האו"ם בק"מ ה  101על הפרדת כוחות בין ישראל ומצרים.
מעורבות המעצמות " תוך כדי המלחמה מעורבות המעצמות (ארה"ב ובריה"מ) במלחמה הן בפעילות
דיפלומטית ובמגעים ביניהן והן בסיוע בנשק (בריה"מ משגרת נשק לסוריה וארה"ב מפעילה "רכבת
אווירית" להשלמת אבדות צה"ל במטוסים ,טנקים ותחמושת חיונית).
קשיים שנוצרו בגלל ההפתעה
 )1לא התקבלה בזמן התרעה על המלחמה הקרבה ,הגיוס היה מאוחר ונוהל בחיפזון .
 )2בחזית הצפון – בתום יום אחד הצליח הצבא הסורי לכבוש את רוב הגולן ולהגיע קרוב
לכינרת .צהל נכנס לקרבות בלימה קשים מול הסורים (הקרב ב"עמק הבכא").
 )3בחזית הדרום – הצבא המצרי חוצה את התעלה וכבש את כל המעוזים למעט מעוז אחד.
המצרים שלטו על כל קו "בר-לב" ונכנסו לעומק של כ  8עד  10קילומטרים .בפיקוד העליון של
צה"ל היו מבוכה ובלבול וצה"ל נכשל בניסיונו לבלום את המצרים .
 )4טילי קרקע אוויר של המצרים גרמו אבידות כבדות לחיל האוויר .

תוצאות והשפעות של מלחמת יום הכיפורים
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להתקפה וליצור מהפך במגמת המלחמה :לקראת סוף המלחמה מסתמן ניצחון ישראלי ברור
בכל החזיתות ,כאשר צה"ל נערך במרחק  40ק"מ מדמשק ו 101ק"מ מקהיר.
 מחיר המלחמה בישראל היה כבד ביותר  2,656 :הרוגים  7,251 ,פצועים  301שבויים ,עשרות
נעדרים (בהמשך נעשו פעולות נרחבות לאיתורם ואלה נמשכות עד היום) ,אבדות כבדות
ב מטוסים וטנקים ,כמו כן מחיר כלכלי כבד ביותר( .קיפאון במשק הישראלי ואינפלציה).
 נפגעה תחושת הביטחון והאמונה המלאה בתפיסה הביטחונית  :אלו היו מעתה נתונים לביקורת
ציבורית יסודית יותר  .כמו כן התערער האמון בשורה של אישי ציבור בצבא ובדרג הפוליטי
(בראשם של שר הביטחון משה דיין).
 הוקמה ועדת חקירה ממלכתית – ועדת "אגרנט" – אשר חקרה את מחדלי המלחמה ומסקנותיה
הופנו כנגד הדרג הצבאי  :הרמטכ"ל רא"ל דוד אלעזר נאלץ להתפטר ,ושורה של קצינים בכירים
באגף המודיעין ובפיקוד דרום הודחו.
 הופעת תנועות מחאה .בציבור הופיעו תנועות מחאה אשר אנשיהן היו קצינים וחיילים שחזרו
מן
המלחמה .הידוע בין יוזמי תנועות המחאה היה סרן מוטי אשכנזי אשר במלחמה מלא תפקיד
שלמפקד מעוז "בודפשט" בצפון התעלה ,המעוז היחיד שלא נפל בידי המצרים .תנועות המחאה
קיימו הפגנות וקראו להתפטרות הממשלה ואישי מפתח בה.
 שינויים במפה הפוליטית  :ועדת אגרנט אמנם פטרה את הדרג המדיני מאחריות למחדלי
המלחמה
אך תנועת המחאה נגד הממשלה הביאה להתפטרות שר הביטחון משה דיין ולאחריה את
התפטרות ממשלת גולדה מאיר .הביקורת הציבורית הנמשכת על הממשלה סללה את הדרך
למהפך הפוליטי של  1977בו עלתה לשלטון מפלגת הליכוד ובראשה מנחם בגין .
 התמודדות קשה עם השכול ,הטיפול בנושא השבויים והנעדרים .נושאים כאובים אלו הפכו
למרכזיים בציבור הישראלי  .הוקם מרכז מיוחד לאיתור שבויים ונעדרים ונעשו מאמצים רבים
בשנים הבאות להתחקות על גורלם של הנעדרים.
 הגברת הקיטוב בחברה הי שראלית בענייני חוץ וביטחון  .בחברה הישראלית גבר הקיטוב בין
אלו
שקראו להגברת האחיזה של ישראל בשטחי "ארץ ישראל השלמה" ע"י התנחלות רחבת היקף
("גוש אמונים") לבין אלו אשר קראו לוויתורים טריטוריאליים משמעותיים לערבים תמורת
הסדר שלום ("שלום עכשיו").
 הגברת תלותה של ישראל בארה"ב .עקב המחיר הכבד של המלחמה בנשק והנזק הכלכלי הכבד
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-120גברה תלותה של ישראל בסיוע צבאי ,כלכלי ודיפלומטי מצד ארה"ב.
 המלחמה סללה את הדרך לביקורו של הנשיא סאדאת בישראל ( .)1977לאחר המלחמה הושגו
הסדרי הפרדת כוחות בין ישראל ומצרים ו"הסכם ביניים" לפיו מסוגה ישראל מחלק גדול
מסיני .שני הצדדים גילו נכונות להיכנס למו"מ על שלום ונכונות זו הביאה לביקורו ההיסטורי
של הנשיא סאדאת בישראל בנובמבר  , 1977לשיחות שלום וחתימת הסכם השלום בין ישראל
למצרים (הסכם קמפ-דיוויד) בשנת . 1979
ומעבר לכל בחסרה הישראלית חל שבר מוסרי .ערכי היסוד החברה כמו  :האמונה במנהיגות
המדינית והצבאית ,התערערו ועמדו למבחן .
המשך  -תוצאות והשפעות של מלחמת יום הכיפורים
א .מדיניות פנים:
 .1מישור הצבאי – צה"ל לא העריך נכונה את הצבאות הערביים,הוא טעה בדבר הקונספציה של
"סבירות נמוכה" למרות שכל הנתונים בשטח הראו על התקפה מצרית – סורית,בנוסף כוחות צה"ל
לא היו ערוכים מבחינת ציוד חדיש (מלבד חיל הים) לקדם מתקפה ערבית.אולם למרות הטעויות
הוכיח צה"ל שהוא צבא מצוין והוא הצליח להעביר את המלחמה לשטחי האויב.
 .2מישור הכלכלי -ישראל נכנסה לתקופה של קיפאון כלכלי,הוצאות הביטחון גדלו והגרעון הלאומי
גדל,ישראל הפכה להיות תלויה בארה"ב.
 .3מישור האזרחי – האבידות הכבדות גרמו לזעזוע עמוק בציבור הישראלי:כ  2600חללים,קרוב ל
 8000פצועים וכ  300חיילים נפלו בשבי .מכל שכבות הציבור נשמעה הדרישה להקים ועדת חקירה
שתחקור את ה"מחדל".
ב –  18בנובמבר הקימה הממשלה את "ועדת אגרנט" – ועדת חקירה שבה היו חברים אנשים ידועים
ביושרם ובאמינותם .הוועדה שמעה קרוה ל  90עדויות מראש הממשלה גולדה מאיר,שרי ממשלה,
אלופי צה"ל וגבתה עדויות מ  200קצינים .רק באפריל  1974פורסם החלק הראשון של מסקנות
הוועדה.
מסקנותיה והמלצותיה:
-

להעביר מתפקידו את האלוף זעירא,ראש אמ"ן.

-

להשעות את האלוף גונן מתפקידו כאלוף פיקוד דרום

-

לסיים את כהונתו של הרמטכ"ל,דוד אלעזר.

-

הוועדה פטרה את הדרג המדיני מאחריות למחדל.
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-121בעקבות הסערה הציבורית שהתעוררה עקב מסקנותיה של הוועדה התפטרה גולדה מאיר מראשות
הממשלה באפריל  .1974ממשלת רבין שקמה אחריה לא כללה את משה דיין.
בבחירות שהתקיימו זמן קצר לאחר הקרבות ניצח "המערך" אך הליכוד צבר עוצמה משום שרבים
האשימו את המערך כאחראית למחדל מלחמת יום הכיפורים .וכך הוכשרה הדרך למהפך הפוליטי ב –
.1977

ב .מדיניות חוץ:
 .1אירופה – יחסה העוין של אירופה בזמן המלחמה ולאחריה נבע משתי סיבות :האחת – החשש
שהמלחמה עלולה לגרור את מעצמות העל למלחמה גרעינית שבה עתידה אירופה לספוג את המכה
הראשונה .השנייה – בעת המלחמה הכריזו מדינות הנפט הערביות על חרם הנפט כאמצעי לחץ כלכלי
מדיני על ישראל .חרם הנפט פגע באירופה,יפן וארה"ב.
ביטוי בולט ליחס העוין התגלה בסירובם של חברות נא"טו להרשות את נחיתת מטוסי "הרכבת
האווירית" האמריקניים לצורך תדלוק.
 . 2ארה"ב הוסיפה להיות בת ברית נאמנה לישראל .הדבר בא לידי ביטוי בתמיכה בישראל
באו"ם,ריכוך ה יחס העוין בקרב ארצות אירופה,אספקה של ציוד צבאי חיוני,סיוע כספי ותיווך בין
ישראל למצרים ע"מ להגיע הסדרי שלום (מצד שני היחסים בינה לבין מצרים התהדקו)
 .3אפריקה – במהלך המלחמה ולאחריה נותקו היחסים בין ישראל לבין רוב מדינות אפריקה.הסיבה
העיקרית היא הלחץ הלובי לניתוק היחסים תמורת סיוע כספי גדול.
 .4הערבים – הזעזוע מהמלחמה היה גם בקרב הערבים מלחמה זו שימשה כנקודת מפנה עתה ניתן
יהיה לשבת ליד שולחן הדיונים ולהגיע להסדרים מדיניים.בנוסף חל קיטוב בין ארגוני המחבלים
ה"מתונים (פת"ח והחזית הדמוקרטית) אשר לא התנגדו לרעיון של הקמת מדינה פלשתינאית לצד
ישראל לבין ארגונים הקיצוניים שסירבו להכיר ברעיון זה.
סדאת התחזק בעולם הערבי,הפחית את הוצאות הביטחון,הכלכלה המצרית התחזקה,תלותו של
סדאת בברה"מ פחתה.
הערבים הצליחו למחוק את השפלת מלחמת ששת הימים,בסוריה ובמצרים המלחמה נתפסה כניצחון.

ג .הסכמי הפרדת הכוחות ברמת הגולן ()1974
שני הצדדים התחייבו לשמור על הפסקת האש,קו ההפרדה תאם ברוב המקומות את הקו"הסגול".
ישראל נסוגה מן המובלעת ומקונטרה .מוצב החרמון נמסר לידי כוח או"ם שהתייצב לאורך החיץ בין
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-122שני הצדדים .בכך באו לסיום פעולות האיבה בין צה"ל ובין הסורים שנמשכו מאז הפסקת האש ב 23-
באוקטובר ..1973
ד .הסכם ביניים עם מצרים (-)1975
לארה"ב הייתה מטרה להביא את ישראל ומצרים לידי חתימה על הסדר ביניים שיהווה בסיס להסכם
שלום בעתיד.
ההסכם נחתם ב –  1בספטמבר  1975הסכם זה כלל את הסעיפים הבאים:
-

נסיגת ישרא ל בסיני עד מפרץ סואץ בין שני הצבאות יתהווה איזור חיץ שבו ישב כוח האו"ם.

-

שני הצבאות ידללו את צבאותיהם.

-

מעבר חופשי של ציוד לא מלחמתי לישראל דרך תעלת סואץ.

-

ישראל ויתרה על רוב השטח במעברי הגידי והמיתלה שבו הוצבו תחנות התראה
אמריקאניות.

-

בארות הנפט של אבו – רודיס נמסרו למצרים.

-

מצרים התחייבה להקל על החרם נגד ישראל בכך שתסיר את החרם מעל חברות אמריקניות
הסוחרות עם ישראל.

משמעות ההסכם הייתה :שלב חשוב בדרך להסכם שלום קבוע ,ההסכם שיפר את יחסי ישראל –
ארה"ב ,ארגוני החבלה החלו לפגוע גם במטרות מצריות.
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קרא את הקטע שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

" ...ואז באו הימים הנוראים 23 .בספטמבר עד  5באוקטובר :אמ"ן הלך כסומא,
כצאן ,למלכודת ההונאה הערבית .נפל לתוכה ,כשל והכשיל .עשרות פיסות מידע,
שסתרו את הקונספציה הדוגמטית (=המוקבעת) הגיעו לאמ"ן ,ולא מצאן דרך
לפרוץ לעיני הקברניטים .כל מה שסתר את הקונספציה של "סבירות נמוכה"
למלחמה לא נמצא ראוי לדיווח  -גם אם מקורו בטובים שבמקורות קהילת הביון.
אמ"ן גם הצליח להטות מדרך הישר את הביון האמריקאי .שם הגיעו ערב המלחמה
להערכה מוסמכת ,כי צפוייה מיד מלחמה ,שלחו חוות דעתם הבהולה לישראל,
וקיבלו מידע והערכה מרגיעה ומנטרלת( "...מתוך :בן פורת" ,נעילה :סיפור ההפתעה של מלחמת
יום הכיפורים" ,הוצאת ידיעות אחרונות)1998 ,

א .הסבר עפ"י הקטע ,מדוע הופתעה מדינת ישראל כאשר החלה מלחמת יום הכיפורים באוקטובר 10( .1973
נקודות)
ב .הסבר שלוש השפעות של מלחמת יום הכיפורים על מדינת ישראל 15( .נקודות)
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גלי עלייה למדינת ישראל בשלושים השנים האחרונות של
המאה העשרים
הסיכום שלפניכם עוסק בעליות למדינת ישראל שהתקיימו בשלושת העשורים האחרונים של המאה העשרים,
והראשונה שביניהם החלה ליתר דיוק ,כבר במהלך המחצית השנייה של שנות השישים .העולים הגיעו בעיקר
משני מקומות )1 :ברה"מ (החל משנות התשעים "מדינות חבר העמים") )2 ,אתיופיה .הסיכום מחולק לארבעה
חלקים:
 )1רקע – נתונים על עליות למדינת ישראל מ 1948-ועד .1970
 )2עליית יהודי ברית המועצות (ברה"מ) מסוף שנות השישים ושנות השבעים.
 )3עליית יהודי אתיופיה.
 )4עליית יהודים ממדינות "חבר העמים" במהלך שנות התשעים

רקע – נתונים על עליות למדינת ישראל מ 1948-ועד :1970
מיד עם הקמתה של מדינת ישראל במאי  ,1948נפתחו שעריה בפני עולים יהודים מכל העולם .במגילת
העצמאות נכתב כי "מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות"""".
ערב הכרזת המדינה חיו בישראל כ 650,000-יהודים ,ובמהלך השנתיים שלאחר מכן ,עלו לישראל כ700,000-
יהודים שהגיעו מאירופה (מחנות העקורים) ,עיראק ומרוקו .במהלך המחצית הראשונה של שנות ה 50-הגיעו
לישראל כ 210,000-עולים ,בעיקר ממרוקו ,מצרים ומזרח אירופה (פולין ורומניה) .במחצית הראשונה של
שנות השישים הגיעה הגיעו לישראל כ 200,000-עולים ,כאשר רובם הגיעו ממרוקו ,רומניה וארגנטינה.
במהלך המחצית השנייה של שנות השישים ,בעקבות הניצחון של מדינת ישראל במלחמת ששת הימים ,עלו
לישראל עוד כ 200,000-עולים .הישגי המלחמה ,ותחושת האופוריה שהגיעה אחריה ,לא רק שחיזקו את מדינת
ישראל ,אלא גם את זהותם היהודית של יהודים רבים ברחבי העולם .רוב העולים הגיעו ממדינות מערביות
כמו :ארה"ב ,קנדה ,מערב אירופה ,דרום אפריקה ,ומדינות אמריקה הלטינית.
ב 1968-בעקבות גלי העלייה הגדולים ,הקימה ממשלת ישראל את המשרד לקליטת עלייה .המשרד הקים
ברחבי הארץ מרכזים לקליטת עלייה ,בהם קבלו העולים מקום מגורים ,סיוע במציאת עבודה ושיעורים
ללימוד השפה העברית .ב 1970-הוחלט להעניק לעולים סל קליטה למשך שלוש שנים .סל הקליטה כולל
זכויות והטבות מיוחדות שנועדו להקל על העולים ,את תהליך הקליטה במדינת ישראל .הסל כולל הטבות
בתשלום מס ,סיוע בשכר לימוד ורכישת דירות.
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-125המעבר מכור היתוך לחברה רב תרבותית-
ביטויים בתחומים שונים בחברה ובתרבות בישראל
מדיניות קליטת העלייה לישראל עברה שינויים משמעותיים במהלך ששת העשורים לקיומה של המדינה-
מגישת "כור היתוך" לגישת "רב תרבותיות".
כור היתוך -הביטוי כור היתוך מתייחס למדיניות ממשלת ישראל בשנותיה הראשונות ,ולפיה על כל העולים
לארץ ,להתאים עצמם לכלל האומה הישראלית המתחדשת ,שסימלה המייצג הוא דמות "הצבר" -בלבוש,
בעיסוק ובתרבות .תפיסה זו מבטאת המשכיות של הגישה שהייתה בקרב מנהיגי הישוב עוד לפני קום המדינה.
המטרה -התאמת העולים החדשים מכל הארצות למודל היהודי החדש המבטא בתרבותו ,בעיסוקיו ובהופעתו
את המהפכה הציונית שעמדה בניגוד לכל מה שהזכיר וסימל את היהודי בגולה .הכוונה הייתה לסלק חוליי
הגלות ולהניח יסודות לחברה יהודית חדשה ובריאה שתקום בארץ.
לשם השגת המטרה ,נעשה רבות לטיפוח זהות לאומית ,השיח בתרבות הישראלית הדגיש את דמות הצבר
והודגשה גבורת הלוחמים והגשמת קיבוץ הגלויות בא"י.
רב תרבותיות -גישה שמדגישה את חשיבות הקבלה של זהויות תרבותיות שונות ,במיוחד במדינות קולטות
הגירה .על פי גישה זו הקבוצות השונות שומרות על זהותן מארץ המוצא ,על המנהגים ,האמונות והשפה שלהן,
אך יחד עם זאת מאוחדות בנאמנותן הלאומית (לארץ הקולטת).
המעבר מגישת כור היתוך לרב תרבותיות ,מבטא תהליך של מעבר מתרבות שמעמידה במרכז את האומה
הנבנית ואת הערכים הלאומיים המשותפים ,לתרבות שמעמידה במרכז את הפרט ואת השונות/הגיוון
התרבותי .בהקשר של מדינת ישראל מעבר זה מבטא סובלנות לקיומן של מספר תרבויות במדינה ,תוך הכרה
שהמאחד בין הקבוצות השונות ,הוא ההסכמה על קיומו של משטר דמוקרטי והכרה במוסדות השלטון שלה.
המטרה -ויתור על חלום ,יצירת חברה חדשה ואחידה ,תוך הכרה שחברת מהגרים בנויה ממגוון תרבויות.
הגורמים למעבר לחברה רב תרבותית:
 .1תהליכים כלכליים שהתרחשו במדינת ישראל ובעולם המערבי -העמדת היחיד וצרכיו במרכז החליפה את
תחושת החברה המגויסת והנלחמת על קיומה( .האינדיבידואליזם החליף את הקולקטיביזם)
 .2מגוון אמצעי התקשורת וזמינותם -מצב זה מאפשר לעולה לשמור על קשריו התרבותיים עם ארץ מוצאו.
 .3ההבנה שגם בלי הניסיון להאיץ את קליטת העולים ,בתוך שניים עד שלושה דורות ממילא הצעירים
משתלבים בחברה הכללית ורואים עצמם חלק בלתי נפרד ממנה.
 .4פער כלכלי -הרחבת הפערים הכלכליים יצרה ניכור ופגעה בסולידאריות החברתית.
ביטויים לרב תרבותיות בתחומים שונים בחברה ובתרבות בישראל:
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אופן הקליטה -הכרה בשונות של העולה ובתרבות אותה הביא עימו לארץ ,למשל :אין יותר דרישה
לשינוי שמות ,עידוד נשים אתיופיות להתפרנס מיצירות המשקפות את תרבותן.



חינוך -עבודות שורשים ,ערבי קהילות ,ציון מועדים ומנהגים של קהילות שונות ,תוכניות לימוד.



אומנות -ייצוג התרבויות השונות ,למשל ,תיאטרון "גשר" (רוסי) ,תערוכות אומנות אתיופית,
תיאטרון בשפה המרוקנית .לכך יש להוסיף את המעבר בתכנים שעסקו בהאדרת דמות הצבר לתכנים
שעוסקים בפרט ועולמו ,תוך ביקורת על השלטון ועל החברה בישראל.



תקשורת -מגוון רחב של אמצעי תקשורת בשפות שונות טלביזיה עיתונות.



פוליטיקה -הקמת מפלגות עדתיות ,שפנו לקהל מוגדר של עולים מתוך רצון לייצג את האינטרסים
הייחודיים שלהם .ש"ס למזרחים" ,ישראל בעלייה" לעולים מחבר המדינות.

חברה רב תרבותית -סיכויים וסיכונים:
סיכויים:
 .1המגוון הרב של התרבויות בארץ מחזק את השפע התרבותי ,יוצר חברה בעלת מקורות השפעה מרובים
ויוצר חברה סובלנית יותר לדעותיו וקיומו של האחר.
 .2הרב תרבותיות עשויה למחוק סטריאוטיפים ותחושות של עליונות ונחיתות תרבותית .היא מחזקת את
תחושת הכבוד והשוויוניות של האזרחים הישראלים ,שחלקם סבלו בעבר מתחושות נחיתות וקיפוח.
סיכונים:
 .1המגוון הרב של התרבויות עלול ליצור פיצול תרבותי שיפריד את החברה הישראלית ל"שבטים" נפרדים
שיש בהם מתח וניכור .העדר מכנה משותף בין הזרמים התרבותיים בחברה עשוי להבליט את השוני ויצור
עימות תרבותי בין המגזרים השונים.
 .2חוסר אחידות תרבותית עלול להעמיק את הפערים החברתיים .לחלק מהאוכלוסייה לא יהיו את הכלים
המתאימים להשתלבות בעמדות מפתח של החברה הישראלית אם יעדיפו הסתגרות תרבותית.
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-127עיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית
(לא נכלל במיקוד חורף תשע"ה)
היחס לזיכרון השואה במהלך שנות ה:50-
עיצוב זיכרון השואה בשנות החמישים
לשואה כאירוע הנורא ביותר של רצח עם בהיסטוריה יש תפקיד מכונן בעיצוב הזהות היהודית והישראלית.
יחד עם זה היחס לשואה לעולם לא היה פשוט ,מצד אחד יש לעמוד על משמעותה ולהפיק ממנה לקח היסטורי
ותרבותי ,מצד שני היה זה אירוע כה נורא שיש להיזהר מלעשות בו שימוש שווא.
יחס החברה הישראלית לניצולי השואה:
מעבר לרמה הממלכתית היה הציבור הישראלי בהלם מממדי השואה אבל גם חדור בתחושה של כעס וחוסר
הבנה כלפי הניצולים עצמם .אצל רבים מקרב התושבים הותיקים בארץ התפתחו תחושות של עליונות
והסתייגות כלפי היהודים בגולה שהלכו "כצאן לטבח" ולא התנגדו ונלחמו על חייהם .יחס זה הופנה גם לעבר
ניצולי השואה .בארץ ניסתה החברה היהודית לבנות אידיאל של יהודי חדש ,לוחם ,אקטיבי לעומת היהודי
הגלותי ,החלש ,הפסיבי שלא נאבק על חייו.
ניצולי השואה נתפסו כמייצגי היהודי הגלותי החלש והכנוע ,וכמנוגדים באופן מוחלט לדמות הצבר הישראלי :
חסון ,שזוף ,חדור רוח לחימה וניצב מול כל אויב.
סיפורם נחשב כמעורר בושה לאומית ,הוא הודחק והושתק ,נחשב כזיכרון פרטי חסר חשיבות לאומית ולא
חלק מהזיכרון הקולקטיבי הלאומי.
הגבורה הצבאית של בני היישוב היהודי בא"י במאבקם מול הבריטים והערבים על הקמת המדינה ,גרמה
לחוסר הבנה של כניעותם של ניצולי השואה לנאצים.
חוסר ידע בסיס על מה שבאמת קרה באירופה ושתיקתם של הניצולים עמד בבסיס טענה מופרכת זו.
נושא השואה גם לא נלמד בבתי הספר תיכוניים עד סוף שנות השישים ובצורה לא מעמיקה ביסודיים .החברה
הישראלית הנציחה בעיקר את הלוחמים והמתנגדים לנאצים כמו מורדי גיטו ורשא ,הפרטיזנים וכיו"ב .אפשר
לתאר את היחס של החברה באותן שנים כשתיקה ומבוכה ביחס לשואה .היה זה נושא לא מדובר.
השתיקה הייתה גם פעמים רבות נחלת הניצולים עצמם .אלו רצו יותר מכל להשתלב בחברה הישראלית וגזרו
על עצמם שתיקה והדחקה .הם בקשו להתחיל חיים חדשים וילדיהם לא ידעו במקרים רבים מה עברו הוריהם
ומה הם שומרים בלבם.

www.agurim.co.il

127

-128העצמת מרכזיות המרד בגטאות כמוקד להזדהות החברה הישראלית עם נושא השואה
לעומת היחס הכללי אל הניצולים ,מדינת ישראל התייחסה בצורה שונה אל מגזר ספציפי מקרב ניצולי השואה
 :הפרטיזנים וגיבורי המרידות כנגד הנאצים בגטאות נחשבו לגיבורים וזכו ליחס של כבוד .לחימתם כנגד
הנאצים נתפסה כמייצגת את ערכי החברה הישראלית .סיפורם הפך לחלק מהזיכרון הקולקטיבי של החברה
הישראלית.
ג .חקיקה
המדינה לא התעלמה מנושא השואה ,שנתפס באופן טבעי כטראומטי וביצה פעולות חקיקה אשר השפיעו על
עיצוב הזיכרון – פעולות שמו דגש על הזיכרון הקולקטיבי.
החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם ,תש"י  – 1950לפי חוק זה ,המועמד לדין ,בעיקר יהודים באשמת
תפקידים שמילאו ביודנראטים ,במשטרה היהודית בגטאות ,ו'-קפואים' ראשי יחידות עבודה במחנות ריכוז.
חוק זיכרון השואה והגבורה ,יד ושם ,תשי"ג  – 1953החוק מציג את החשיבות הלאומית של הקמת
המוסד ' יד ושם' ואת מטרותיו.
חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי"ד  – 1954לאפשר ליהודים אשר נלחמו נגד הכובש הנאצי ונשארו נכים
לקבל פנסיה מהמדינה.
חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,תשי"ט  – 1959נקבע על פי החוק שכ"ז בניסן הוא יום הזיכרון
הממלכתי לשואה ולגבורה ,לכבוד היום שהתחיל המרד הראשון באירופה הכבושה – מרד גטו ווארשה.
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-129הסכם השילומים עם גרמניה

(לא נכלל במיקוד חורף תשע"ה)
לאחר המלחמה נתפסה גרמניה בארץ כמדינה מקוללת שאין לקנות את מוצריה ואין ליצור איתה כל קשר.
אולם גרמניה שלאחר המלחמה ניסתה לתקן את העוול הנורא שגרמה ליהודי אירופה והתחיל משא ומתן
(תחילה סודי) בין ממשלות ישראל וגרמניה על פיצויים עבור הנעשה בשואה .מדינת ישראל הצעירה הייתה
במצב כלכלי מאד קשה והכספים מגרמניה יכלו לעזור רבות להקמת המדינה .כאשר התפרסם "הסכם
השילומים" ,1952 ,פרצה בארץ סערה ומאבק ציבורי לוהט על השאלה האם יש לקבל את השילומים או
לדחותם.
 )1היבט לאומי -הסכם זה עשוי חזק את מעמדה של מדינת ישראל כנציגת העם היהודי כולו.
 )2היבט פוליטי – גרמניה המערבית שלאחר המלחמה החלה לזכות ביחס חם מצד מדינות העולם ,ולכן
היה חשש שבעתיד ,לא ניתן יהיה לתבוע ממנה פיצוי כספי.
 )3היבט כלכלי -השילומים יסייעו למדינת ישראל לממן את הפרוייקטים הלאומיים הגדולים כמו
עלייה ,צבא ופיתוח תעשייה.

התומכים בהסכם – מפלגת השלטון מפ"י – טענו  .1שהמשק על סף קריסה ואנו חייבים לקבל את הכספים
שמגיעים לנו בדין;  .2יש לגרמניה חוב מוסרי כלפי העם היהודי ועליה לשלם עליו;  .3רק בכספים אלו ניתן
לשקם את פליטי השואה.
המתנגדים להסכם – מפלגות הימין והשמאל  -טענו  .1ישראל מאבדת את כבודה;  .2בקבלת הכסף יש מעין
תהליך של סליחה וכפרה לעם הגרמני ,תהליך שאין להשלים עמו.
מנהיג מפלגת חירות ,מנחם בגין ,ארגן עצרות מחאה ומאבק אזרחי שהיגיע בשיאו בהפגנה גדולה אל מול
הכנסת בעת הדיון בנושא בסיסמא" :זו תהיה מלחמה לחיים ולמוות!" .משטרה וצבא נקראו למקום להשליט
סדר והדיון בכנסת הופסק.
בסופו של דבר נחתם הסכם השילומים עם גרמניה ,ספטמבר  ,1952והיווה מרכיב חשוב ביצוב כלכלתה
הרעועה של מדינת ישראל הצעירה .להסכם היה פן כללי של העברת כספים למדינה עצמה ופן אישי של
תשלומים לפליטי השואה או לאלה שניזוקו מבחינה כלכלית מעליית הנאצים לשלטון.
תביעת השילומים הייתה צעד מורכב ושנוי במחלוקת אשר גרם לויכוח נוקב בחברה – בכנסת ,בעיתונות
ובעצרות עם גדולות :
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מצדדים
 .1שיקול מוסרי

 .1שיקול מוסרי

ניהול מו"מ בין גרמניה למדינת ישראל כנציגת העם היהודי
עשוי לחזק את מעמדה של ישראל כיורשת חוקית של
קורבנות השואה.

אין לנהל מו"מ עם גרמניה ,מכיוון שהשילומים עלולים
להיחשב מחילה על פשעים ושאין מקום לקבל פיצוי על
רצח עם.

 .2שיקול מדיני

 .2שמירת הכבוד הלאומי

העולם המערבי התחיל להתפייס עם גרמניה ,לכן ראוי
להזדרז ולהגיע להסכם עם גרמניה לפני שיהיה מאוחר מדי

אין לנהל מו"מ עם רוצחי העם היהודי .אסור לחלל את
זכר ששת המיליון עבור בצע כסף ,הדבר פוגע בכבוד

– יצירת יחסים וקבלת כספים מגורם שעתיד להיות מעצמה
מובילה באירופה.

הלאומי.

 .3שיקול כלכלי

 .3שיקול מדיני

השילומים יסייעו לקליטת העלייה וברכישת ציוד צבאי,
וזאת בתקופה בה מדינת ישראל נמצאת במצב כלכלי קשה
ועל סף קריסה.

מפ"ם ומק"י (מפלגות השמאל) ,אשר הזדהו עם ברה"מ
הקומוניסטית ,טענו שלנהל מו"מ עם מערב גרמניה
משרת את האינטרסטים של המדינות הקפיטליסטיות
(ובראשן ארה"ב).

השפעות הוויכוח על השילומים על החברה הישראלית
 .1התפייסות הדרגתית עם גרמניה
הסכם השילומים הביא להסרת החרם הישראלי על גרמניה ,והיה הצעד הראשון בתהליך ההתפייסות עם
גרמניה וליצירת יחסים תקינים בין שתי המדינות.
 .2שיפור משמעותי במצבה הכלכלי של מדינת ישראל
כספי השילומים סייעו רבות בקליטת העלייה ובבניית תשתית כלכלית למדינת ישראל הצעירה בהסכם אושרו
שילומים למדינת ישראל אשר נוצלו ליבוא של ציוד מודרני לתעשייה ולתחבורה ,לפיתוח מחצבים ולתעשייה
הכימית ,כמו כן תשלום פיצויים ליחידים .כספי השילומים חילצו את המדינה ממצב כלכלי גרוע .המדינה
השתמשה בכספים כדי להשתקם לאחר מלחמת העצמאות וכדי לממן את קליטתם של מאות אלפי עולים.
 .3חיזוק המשטר הדמוקרטי בישראל
במהלך הדיון בכנסת על אישור הסכם השילומים ,שלווה בהתפרצויות רגשיות ובהתנגשויות מילוליות חריפות
נערכה הפגנה אלימה של שוללי ההסכם שרגמו את בניין הכנסת באבנים וההפגנה דוכאה ע"י כוחות צה"ל תוך
שימוש בכוח רב – מאות פצועים ועצורים .מנהיג האופוזיציה ,מנחם בגין ,אף איים בשימוש בכוח למניעת
ההסכם (סכנה למלחמת אזרחים!) .העובדה שההסכם אושר בכנסת באופן דמוקרטי ושהכרעת הרוב כובדה,
הוכיחה את כוחו ועמידותו של המשטר הדמוקרטי בישראל.
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-131משפט קסטנר:
ישראל קסטנר היה יהודי ממוצא הונגרי ,פקיד במשרד המסחר והתעשייה .בשנת  1953הואשם קסטנר ע"י
מלכיאל גרינוולד בשיתוף פעולה עם הנאצים בהשמדת יהודי הונגריה בזמן מלחה"ע השנייה .גרינוולד האשים
אותו בהסתרת דבר סכנת ההשמדה מיהודי הונגריה על מנת להציל כ 1,700-יהודים" מיוחסים" ,ביניהם
קרוביו וחבריו .לאלה אושר לעזוב את בודפסט לשווייץ.
קסטנר הגיש תביעת דיבה נגד גרינוולד .ביוני  1955קבע שופט בית-המשפט המחוזי בפסק הדין ,כי ההאשמות
שהועלו ע"י גרינוולד נגד קסטנר בדבר שיתוף הפעולה שלו עם הנאצים הוכחו ,וכי "קסטנר מכר את נשמתו
לשטן" .הוא גם מצא כי קסטנר מסר עדות שקר מטעם הסוכנות היהודית במשפטו של קורט בכר בנירנברג.
הפרשה עוררה ויכוח ציבורי בארץ .תומכיו של קסטנר טענו כי למעשה הוא היה גיבור ,אשר למרות כל
הסיכונים האוביקטיבים והקשיים הרגשיים ,שהיו כרוכים במגעים עם נאצים כמו אדולף אייכמן ,עשה
כמיטב יכולתו להציל מספר רב ככל האפשר של יהודים .מתנגדיו טענו שהיציל קרובים וחברים בלבד ומעשה
עזר לנאצים בתמורה בהשמדת יהודי הונגריה.
מאחר שקסטנר היה עובד ציבור החליטה הממשלה לפנות לבית-המשפט העליון .בינואר  1958החליט בית-
המשפט ,ברוב של שלושה מתוך חמישה ,כי קסטנר לא שיתף פעולה עם הנאצים וכי בנסיבות מסוימות על
המנהיג להסתיר עובדות מן הציבור .אולם ,כל חמשת השופטים קבעו ,שקסטנר מסר עדות-שקר ב 1947-ובכך
הציל קצין ס.ס .בכיר מעונש.
ב 28-במאי  ,1955העלו תנועת החרות ומק"י הצעות אי-אמון בממשלה על רקע דרך טיפולה בפרשה .לאחר
שהציונים הכלליים ,שהיו חברים בקואליציה נמנעו בהצבעה ,התפטר רה"מ משה שרת.
הפרשה כולה מוסיפה להוות נושא מחלוקת בישראל ,וסביבה נכתבו מחזות ואין ספור ספרים ומאמרים .ב4-
במרס  1957נורה קסטנר בידי צעיר לאומני קיצוני ומת מפצעיו .רצח זה נחשב לרצח הפוליטי הראשון במדינת
ישראל.
משפט אייכמן באפריל  1961היה לנקודת מפנה ביחסה של מדינת ישראל ,אל עיצוב זיכרון השואה .בעוד
שבשנים הראשונות להקמת המדינה ,עד  ,1961הדיבור על השואה היה מועט ,והניצולים בקושי סיפרו על
האירועים שעברו ,התאפיינה התקופה שלאחר המשפט ,בעיסוק אינטנסיבי הן מצד המדינה והן מצד אנשים
פרטיים בכל הקשור להנצחת זיכרון השואה.
ההיסטוריונית חנה יבלונקה ,טוענת כי ל"שתיקה הגדולה" שאפיינה את היחס בישראל לשואה בשנות ה,50-
עד למשפט אייכמן ,היו שני גורמים:
 )1עד סוף שנות ה 60-הגיעו למדינת ישראל כחצי מיליון ניצולי שואה .מרבית העולים היו עסוקים
בשיקום חייהם והקמה של משפחות חדשות .במילים אחרות ,ניצולי השואה העדיפו לשים בצד את
העבר הנורא ,ולהתמקד בבניית חייהם החדשים.
 )2ניצולי השואה הגיעו למדינה צעירה שהיתה עסוקה בעיקר בבנייתה ,והנצחת זיכרון החללים
שהותירה אחריה מלחמת העצמאות .בהקשר זה טוענת ההיסטוריונית חנה יבלונקה ,ישנו דבר נוסף,
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-132והוא קשור במושג הגבורה .בעוד שהישראלים והצברים שנולדו בארץ חשבו שגיבור הוא מי שניצב
חזק וחמוש מול האויב ,ניצולי השואה ראו את הגבורה שלהם בכך ,שהצליחו לשרוד ולהישאר בחיים.
כאן יש לזכור את דבריו של הרב יצחק ניסנבויים מגטו ורשה ,על קידוש החיים כדרך להיאבק באויב
הנאצי.
יחד עם זאת ,השואה כן תפסה מקום כלשהו בזיכרון הקולקטיבי (הלאומי) של מדינת ישראל .אלא שבמסגרת
הזיכרון הקולקטיבי של אותן שנים ,נזכרה השואה בעיקר ביחס למרד גטו ורשה ,שהיה סמל לגבורה המזוהה
עם כוח וגאווה.

משפט אייכמן מביא לשינוי ביחס לזיכרון השואה:
במאי  1960נלכד בארגנטינה ,אדולף אייכמן שהיה קצין בכיר באס .אס ,ע"י המוסד הישראלי .באפריל 1961
החל המשפט של אייכמן בישראל ,ובמאי  ,1962אייכמן נידון למוות והוצא להורג בתלייה .אייכמן הואשם
בפשעים נגד האנושות ופשעים נגד העם היהודי.
אדולף אייכמן היה מראשי מנגנון ההשמדה של יהדות אירופה .הוא שימש כראש המחלקה בגסטפו שאחראית
על ענייני היהודים .תפקידו היה לפקח על השמדת יהודי אירופה .כמו כן שימש כאחראי על מנגנון ההסעות
המורכב של שליחת היהודים למחנות ההשמדה .לאחר המלחמה ברח מגרמניה והסתתר בארגנטינה תחת
זהות בדוייה .בתחילת שנות השישים גילה אותו המוסד הישראלי וסוכניו חטפו אותו במבצע נועז לארץ .בארץ
העמידו את אייכמן למשפט על פשעים נגד האנושות ונגד העם היהודי .אייכמן עצמו לא התכחש במשפט
לחלקו בהשמדת יהודי אירופה ,אלא טען שהיה חייל ,בורג קטן במכונת ההשמדה ורק מילא פקודות.
למשפט אייכמן בירושלים היתה מטרה כפולה :ראשית היתה למשפט מטרה פדגוגית (חינוכית) .היתה זו
הזדמנות לספר שוב את סיפורו של העם היהודי בשואה ,דבר שהמדינה ראתה בו חשיבות רבה במיוחד כדי
שהנוער ישמע ויזכור .נוסף לכך ,קיום המשפט בישראל ,כמו מוכיח שהעם היהודי זקוק למדינה שתשמור
עליו ,ותבטיח ששואה כזו לא תחזור על עצמה לעולם.
יחד עם זאת היו כאלה שהתנגדו לקיום המשפט בישראל ,מאחר וחששו כי המשפט יעורר את האנטישמיות
ברחבי העולם.
למשפט אייכמן ישנה חשיבות רבה בהשפעתו על יחסה של החברה אל השואה .היה זה משפט ראווה ,אליו
נקראו כ 110-עדים ,ניצולי שואה .לראשונה שמעו המוני אזרחים את סיפוריהם האישיים של הניצולים שנתנו
מעל בימת העדים בבית המשפט .ההיחשפות של הציבור לעדויות האישיות של הניצולים ,הראה להם כמה
המושג "שישה מיליון" ,הנו סתום ומורכב בעת ובעונה אחת .לראשונה החל הציבור להבין שמתחת למושג
"שישה מיליון" מסתתרים אנשים עם שמות וקרובי משפחה .אנשים שהיו להם חלומות ושאיפות וסיפור
חיים.
ההיחשפות למעשים האיומים שנעשו לעם היהודי ,דרך הסיפורים האישיים של הניצולים ,הגבירה את
ההזדהות האישית והקולקטיבית של הציבור בישראל ,ושאלות כמו ,האם עשינו כל מה שניתן על-מנת לסייע
לניצולים? או מה עשה הישוב היהודי בישראל בזמן השואה? החלו לעלות ולהטריד את הציבור.
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-133משפט אייכמן הגביר את פעילות הנצחת השואה בישראל .בתי-ספר עסקו בהנצחה של קהילות יהודיות
באירופה ,ומסעות לפולין החלו מיד עם סיום המשפט ,עד לשנת ( 1967במלחמת ששת הימים נותקו היחסים
בין ישראל לפולין).
השפעות המשפט
משפט אייכמן היה אחד השיאים בשינוי יחס החברה לניצולים .המשפט הביא לתגובה של אמפטיה כלפי
הניצולים  .הבנה שהניצולים הם גם קורבנות השואה ולא רק אנשים ששפר עליהם מזלם וניצלו מהתופת.
משפט אייכמן חולל מפנה תודעתי ,שכן הוא הפך את השואה לחלק ממכלול מרכיבי האתוס הלאומי.
 .1שינוי ביחס החברה הישראלית לניצולי השואה הפשוטים – קבלת סיפורם כחלק
מהאתוס (הסיפור) הלאומי
* לראשונה ,הוזמנו ניצולי השואה "הפשוטים" להעיד ולספר את סיפורם ,סיפור שעד כה הושתק כיוון
שנתפס כמעורר בושה לאומית ואילו כעת עורר כלפיהם אמפטיה רבה.
* סיפורי העדים במשפט חשפו את הציבור הישראלי לסיפורם של "האנשים הפשוטים" (– וכך הזיכרון
הפרטי תפס מקום מרכזי ליד הזיכרון הקולקטיבי) ,ולא רק של גיבורי המחתרת בזמן השואה .החברה
הישראלית החלה לראות את הניצולים הפשוטים ,ולא רק את הפרטיזנים ומורדי הגטאות ,כבעלי עבר
שיש לו משמעות הן במישור האישי והן במישור הלאומי.
המוני ניצולי השואה לא נתפסו עוד כמי שהלכו "כצאן לטבח" ,הוכר מאבקם היום-יומי להישרדות ועברם
של ניצולי השואה הפשוטים הפך להיות חלק מההיסטוריה הלאומית .לכל ניצולי השואה יש מקום
במערכת ההנצחה.
 .2המשפט כגורם מלכד בחברה הישראלית
בניגוד למשפט קסטנר והמחלוקת בנושא השילומים ,היה רוב הציבור הישראלי מאוחד בעניין עמדתו
לדין וגזר דינו של אייכמן .המשפט חיזק את תחושת הביחד.
 .3חיזוק המקום המרכזי של מדינת ישראל כמייצגת את העם היהודי בעולם
עד משפט אייכמן לא תפסה השואה מקום באתוס הישראלי .המשפט הוביל לכך שנוצר קשר הדוק בין
השואה ובין הקמת המדינה .המדינה קיימת כדי שלא תתרחש שואה ,ואם דבר איום זה יתרחש ליהודים
יהיה לאן ללכת.
על בסיס טענה זאת נדחתה הדרישה לשפוט את אייכמן בפני בית דין בין לאומי ,וההתעקשות לשפוט את
אייכמן בפני בית משפט ישראלי בירושלים.

 .4התגברות העניין המחקרי בשואה
העדויות הרבות שנחשפו במשפט ,נתנו דחיפה להרחבת המחקר בנושא השואה ולהפיכתו לנושא מחקרי
מרכזי באוניברסיטאות בישראל בפרט ובעולם בכלל.

www.agurim.co.il

133

-134הוויכוח בחברה הישראלית בנוגע למשפט
למרות שמשפט אייכמן היה אירוע מלכד בחברה הישראלית ,נוצרו חילוקי דעות בנוגע למספר נושאים
מרכזיים :
 .1שאלת זכותה של מדינת ישראל לשפוט את אייכמן
עלתה השאלה האם למדינת ישראל ,אשר עדיין לא הייתה קיימת בתקופת השואה ,כלל יש את הזכות
לשפוט את אייכמן.
רוב הציבור היהודי בישראל ,אשר ראה קשר ישיר בין מדינת ישראל ובין השואה ,תמך בקיום המשפט
דווקא בישראל.
מיעוט טען שעל אייכמן להישפט בבית משפט בין לאומי ,בטענה כי מעשיו של אייכמן בתקופת השואה היו
פשע נגד האנושות כולה.
 .2האם מדינת ישראל מייצגת את כל יהודי העולם
עלתה שאלה האם מדינת ישראל יכולה לייצג את כל יהודי העולם ,וזאת בטענה כי המדינה כלל לא הייתה
קיימת בתקופת השואה ושאין לה את הזכות המוסרית לקחת על עצמה את ייצוג העם היהודי כולו ואת
כל קרבות השואה.
 .3האם משפט אייכמן הוא משפט הוגן ומוסרי
עלתה השאלה אם המשפט הוא בכלל משפט הוגן ומוסרי ,מכיוון שהקרבן (העם היהודי) הפך במשפט זה
גם לשופט.
בנוסף ,עלתה השאלה אם לאייכמן מגיע עונש המוות שנפסק לו – נטען כי המתת אייכמן סוגרת למעשה
את פרשת השואה ,בשעה שעל העם היהודי להשאירה פתוחה למען הדורות הבאים.
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-135העמקת זיכרון השואה בתודעה הציבורית משנות ה:70-
שלשוה דברים השפיעו על העמקת זיכרון השואה בישראל מסוף שנות ה 60-ואילך:
 )1מלחמות ואירועי טרור :אירועים שונים כמו מלחמת ששת הימים ,מלחמת יום הכיפורים ואירועי
טרו ר כמו חטיפת המטוס לאנטבה ורצח הספורטאים במינכן ,הדהדו את זיכרון השואה בקרב הציבור
בישראל .העם היהודי חש ששוב קיומו אינו בטוח .ביטוי מפורסם לחושה זו ניתן למצוא בדבריו של
השר הביטחון לשעבר ,משה דיין ,שהשתמש בביטוי "חורבן בית שלישי" ,כדי להמחיש את הסכנה
הקשה אליה נקלעה מדינת ישראל בזמן מלחמת יום הכיפורים.
במקביל לאירועים האלה ,היסטוריונים ישראלים שחקרו את השואה ,החלו לשנות את יחסם לשואה
בעקבות השפעתן של המלחמות על חייהם והחיים בישראל .השימוש במושג הגבורה הלך ופחת,
ובמקומו ,החלו לחקור יותר את חיי היומיום של היהודים בזמן השואה ואת כושר עמידתם בזמנים
הקשים .הגבורה החלה להיתפס לא כביטוי למעשים "גדולים" המאפיינים לוחמים בשדה הקרב ,אלא
דווקא כביטוי לפעולות קטנות לכאורה ,פעולות יומיומיות ,שבזמן השואה הפכו פתאום להיות ,נורא
קשות.
 )2שינויים בהנצחת השואה :מ 1974-הפך טקס הזיכרון לשואה ביד-ושם לאירוע ממלכתי גדול
בהשתתפות נשיא המדינה .בנוסף ,מוזיאון יד-ושם שופץ וגדל בשנת  ,1973וב 2005-המוזיאון שופץ
בשנית ,ומוג בו העולם היהודי באירופה ערב השואה ,תוך שימת דגש על סיפורים אישיים.
 )3לימוד נושא השואה :עד שנות השמונים (סוף שנות השבעים) לשואה ניתן מקום מצומצם ביותר
במערכת החינוך ,ובעיקר נלמדה סביב נושא המרד בגטו ורשה ,שהיה ביטוי לגבורת לוחמים .מ1982-
החלו במערכת החינוך להשקיע יותר בנושא השואה ,וללמד לא רק את נושא המרד ,אלא לשים דגש
חזק על פעילויות היומיום (קידוש החיים) של היהודים החיים בגטו.
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-136מבחנים לדוגמא ומאגר שאלות מבגרות
בעמודים הקרובים תמצאו דוגמא למבחנים פנימיים שנעשו ,קישור לטופסי מבחני בגרות משנים קודמות
ומאגר של שאלות שנשאלו במבחני הבגרות בהיסטוריה ב' בשנים האחרונות.
יש שאלות שחוזרות כמה פעמים בגרסאות זהות או דומות ,כך שתרגול התשובות יכול להביא אתכם למבחן
הבגרות מוכנים באופן כמעט מלא.
השאלות שמשתנות ואינן מיוצגות כאן במידה מספקת הן שאלות המקור .בשאלות הללו יש לענות תוך
התייחסות למקור ההיסטורי המוצג ,אך במילים שלכם (ניתן ורצוי גם לצטט בנוסף כדי לחזק את התשובה).
ניתן לתרגל את התשובות לשאלות הללו באמצעות קטעי המקור הנמצאים בספר ,וכמובן במבחנים שכבר
נבחנתם בהם .זכרו! כאשר עונים על קטע מקור ,יש להתייחס לכל האינפורמציה המוצגת בקטע!

קישור לאתר של "יואל גבע"  -טופסי בגרות משנים קודמות ופתרונן

http://www.geva.co.il/bagrut_solution_history
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מבחנים לדוגמא
מבחן 1-היסטוריה ב'
 1קרא את הקטע שלפניך  ,וענה על השאלה שאחריו 20( .נקודות)

"...היטלר הרבה לנאום על החוויות הגדולות שעצבו את הדור הצעיר בגרמניה וזה פעל
כמו ניצוץ חשמלי על רבים מהשומעים .לנו לא הייתה מפלגה אחרת ,לא היה לנו דגל אחר
שאחריו יכולנו לצעוד ,לא תוכנית פעולה ולא קריאת קרב מלכדת .אחרי מי יכולנו לצעוד
?( ...מתוך :סיפורו של גרמני  ,1933 – 1914מאת סבסטיאן הפנר)
הסבר שני גורמים לפופולאריות ולתמיכה שבה זכו היטלר והמפלגה הנאצית בגרמניה בשנים 1933 - 1929
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 2תאר שני צעדים משמעותיים בדרכו של היטלר החל מסיום מלחמת העולם הראשונה
ועד למינויו לתפקיד קאנצלר גרמניה ב  20( 1933נקודות)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3

ציין שישה מאפיינים של המשטר הטוטליטרי והסבר שלושה מהם ( 20נקודות)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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למי ניתן לייחס את המשפטים הבאים 20( :נקודות)

 תוך שנה וחצי הצלחתי להפוך מדינה דמוקרטית ונאורה למדינה דיקטטורית עם משטר טוטליטרי
_______
 יש למגר את תופעת האיכרים העשירים ולהפוך את כל המשקים החקלאיים לרכוש המדינה.
____________
 אני לא סומך על אף אחד .אפילו את היריב שלי למפלגה רצחתי במקסיקו ע"י רוצח
שכיר______________
 אנחנו בחרנו באופן דמוקרטי במפלגת הפועלים הנשיונאל סוציאליסטית כי האמנו שהיא תציל את גרמניה
מהמצב הקשה בה הייתה ולא ידענו מה מחכה לנו בעתיד ______________
 אנחנו הוגדרנו באידיאולוגיה הנאצית כשייכים לגזע נחות ולפיכך ,ע"פ הנאציזם ,יש להשמיד אותנו
_______
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-139 5הסבר בקצרה את המושגים הבאים 20( :נקודות)

 טיהורים במשטר הטוטליטרי
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ליל הסכינים הארוכות
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 פיהרר פרנציפ (עקרון המנהיג) במשטר הנאצי
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

קולקטיבזם בחקלאות
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 מיין קאמפף (מאבקי)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 חוזה וורסאי
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 מרחב המחיה על פי האידיאולוגיה הנאצית
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 תורת הגזע על פי האידיאולוגיה הנאצית
_________________________________________________________________
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-140שם התלמיד_____________ :

מבחן שני בהיסטוריה ב'
האידיאולוגיה הנאצית והתבססות המשטר הנאצי בגרמניה 1933-1938

(השאלות נלקחו מבחינות בגרות של שנים קודמות)
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-141שם התלמיד_____________ :

מבחן שלישי בהיסטוריה ב'
(שתי השאלות נלקחו מבחינת הבגרות של קיץ תש"ע)
 - 1ענה על סעיף א או על סעיף ב'  50נקודות

ראשי פרקים:

משפט פתיחה:
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גוף תשובה:

משפט סיכום
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-143 - 1ענה על סעיף א' או על סעיף ב'  50נקודות

ראשי פרקים:

משפט פתיחה:
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-144גוף תשובה:

משפט סיכום
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145
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בחינה  4 -היסטוריה ב'
השאלות מתוך בגרות קיץ 2011
שאלה  50( 1-נקודות)

שאלה –  50( 2נקודות)
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היסטוריה ב'  -בחינה מספר 5
(השאלות נלקחו מבחינת הבגרות של חורף )2012

שאלה  40( 1-נקודות)

שאלה  20( 2-נקודות)
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בחינה  6 -היסטוריה ב'
השאלות מתוך בגרות קיץ 2012
שאלה  40( 1-נקודות)

שאלה –  40( 2נקודות)
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-151שאלה –  20( 3נקודות)

עיין במפה והסבר את השלב במלחמת העצמאות שאותו היא מתארת ומה היה השלב הקודם במלחמה.
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מאגר שאלות בגרות
גרמניה הנאצית בשנים 1933-1939
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 .2הסבר שלושה גורמים לעליית הנאצים לשלטון והצג שתי פעולות שעשו הנאצים עם תפיסת
השלטון לחיזוק שליטתם בגרמניה.
 .4גרמניה הנאצית
קראו את הקטע וענו על השאלה שאחריו.
לפניכם תפילה שדקלמו הילדים בגרמניה לפני ארוחת הצהריים שניתנה להם מידי יום
:

"פיהרר ,פיהרר שלי
שהוענק לי על ידי אלוהים
הגן ושמור עלי כל עוד אני חי
אתה הצלת את גרמניה ממעמקי האסון
אני מודה לך על פרוסת הלחם היומית שלי
היה איתי לאורך כל הדרך ואל תעזבני
פיהרר ,פיהרר שלי ,אמונתי ואורי שלי
הייל ,פיהרר ,פיהרר".
א .הסבר את העיקרון באידיאולוגיה הנאצית שבא לידי ביטוי בקטע 8 (.נקודות)
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-154ב .הצג שתי פעולות של הנאצים לבניית המשטר ,והסבר במה סייעה כל פעולה לבניית משטר
זה 12 ( .נקודות).

 . 5גרמניה הנאצית בשנים 1933-1934
א .הסבר במה סייעו ש רפת הרייכסטאג ו"ליל הסכינים הארוכות" לבניית המשטר הנאצי
בגרמניה 10 ( .נקודות).
ב .הסבר מדוע היה ליהודי גרמניה קשה להגר מגרמניה והצג את ההגירה מגרמניה באותן
שנים (  10נקודות).

 .6גרמניה הנאצית
א .הצג שלושה צעדים שנקט היטלר לבניית המשטר הנאצי בגרמניה בשנים  ,1933-1939והסבר במה צעדים
אלה סייעו למימוש האידיאולוגיה הנאצית 15( .נקודות).

 .7גרמניה הנאצית בשנים 1939-1933
א .הסבר שתי מטרות של היטלר במדיניות החוץ ,והצג שני צעדים שנקט למימוש מטרות אלה בשנים 1939-1933
(עד פרוץ מלחמת העולם השנייה) ( 11נקודות)
ב .הצג שני צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים בשנת  ,1938המבטאים החמרה במדיניותם ,והסבר מה היא
ההחמרה בצעדים אלה 9( .נקודות)

 .8המשטר הנאצי בגרמניה
הצג את עיקרי התוכן של חוקי נירנברג ( ,)1935והסבר במה הם שינו את המעמד המשפטי של האזרחים בגרמניה13( .
נקודות)

 .9מדיניות הפנים בגרמניה בשנים 1938-1933
א .הצג שני צעדים שנקט היטלר לבניית המשטר הנאצי בגרמניה בשנים  ,1933-1935והסבר במה אחד מצעדים
אלה מבטא את האידיאולוגיה הנאצית 10( .נקודות).
ב .הסבר במה ביטאו אירועי "ליל הבדולח" החרפה במדיניות הנאצים נגד היהודים .מה הייתה השפעת
אירועים אלה על היהודים בגרמניה? ( 10נקודות)
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-155 .10האידיאולוגיה הנאצית ,מדיניות הפיוס
א .הסבר שלושה מעיקרי האידיאולוגיה הנאצית 10( .נקודות).
ב .מדוע נקטה בריטניה את "מדיניות הפיוס" ,ומה הייתה ההשפעה של מדיניות זו על היטלר? ( 10נקודות)

 .11מדיניות הנאצים כלפי היהודים בגרמניה ()1933-1939
א .הסבר את תגובת יהודי גרמניה למדיניות הנאצים כלפיהם .הצג שתי דרכי התמודדות של ההנהגה היהודית
בגרמניה עם מדיניות זו.
ב .בשנת  1938חלה החמרה במדיניות הנאצים כלפי היהודים .הסבר במה באה לידי ביטוי החמרה זו12( .
נקודות).

 .12היהודים ברייך הגרמני ()1933-1939
א .בשנים  1933-1939נקטו הנאצים שלוש דרכים מרכזיות במדיניותם נגד היהודים :חקיקה ,תעמולה ,טרור.
הצג דוגמה לכל אחת מדרכים אלה 15( .נקודות).

ב .לפניך קטע שפרסמה ההנהגה היהודית בגרמניה בספטמבר .1933
קרא את הקטע ,וענה על השאלות שאחריו.

"ביטחוננו הכלכלי נלקח מאיתנו ,נחסמה בפנינו הדרך לעבודה ולפרנסה על אדמת גרמניה.
בתחום הפעולה שנשאר לנו ,עלינו להוציא את הפרט מבדידותו בעזרת התחברות מקצועית
והתאגדות ,היכולות להעלות כוחות קיימים ולתת סעד(עזרה) לחלש .כמו כן ,עלינו להכין
לנוער שלנו מרחב חדש ,למצוא דרכים חדשות בארץ ישראל ובמקומות אחרים".

 . 13הצג שלושה קשיים של יהודי גרמניה בשנתיים הראשונות לשלטון הנאצי .הצג את
הדרכים שהציעה ההנהגה היהודית בגרמניה להתמודדות עם קשיים אלה .בתשובתך היעזר
בקטע  10 ( .נקודות)

 .14שנת 1938
א .ציין שלושה צעדים שנקטו הנאצים במדיניותם כלפי היהודים בשנת  ,1938והסבר במה צעדים אלה
מבטאים החרפה במדיניות הנאצים 15( .נקודות).
ב .הצג שתי תגובות של העולם למצבם של יהודי גרמניה בשנים 1938-1933
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-156 .15אידיאולוגיה ומשטר בגרמניה הנאצית ()1933-1939
א .הצג שלושה צעדים שנקט היטלר לבניית המשטר הנאצי בגרמניה ,והסבר כיצד סייעו צעדים אלה לביסוס
משטר זה (בסעיף זה אין להתייחס לחוקי נירנברג) 13( .נקודות).
ב .הצג את עיקרי התוכן של חוקי נירנברג ,והסבר במה הם מבטאים את האידיאולוגיה הנאצית 12( .נקודות).

 .16בניית המשטר הנאצי ודרכי ההתמודדות של היהודים עם מדיניות הנאצים
א .לפניך קטע מנאום שנשא היטלר לפני הרייכסטאג ,לאחר קבלת חוק ההסמכה.
קרא את הקטע ,וענה על השאלה שאחריו.
"הממשלה תשתמש בסמכויות אלה רק אם הן דרושות לביצוע צעדים חיוניים הכרחיים .שום סכנה אינה
נשקפת לקיום הרייכסטאג ,מעמדו וזכויותיו של הנשיא נשארים בלא שינוי ,הקיום הנפרד של המדינות
הפדרליות לא יופסק .זכויותיהן של הכנסיות לא יופחתו ויחסיהן עם המדינה לא ישונו .מספר המקרים שיש
בהם צורך פנימי לנקוט חוק מעין זה הוא כשלעצמו מצומצם".
השאלה :הצג את חוק ההסמכה ("החוק לביטול מצוקת העם והרייך") ,והבא שתי דוגמאות המוכיחות שהיטלר לא
קיים את ההתחייבויות המוזכרות בנאום שנשא 12( .נקודות).
ב .הסבר שלוש דרכי התמודדות של יהודים בגרמניה עם מדיניות הנאצים כלפיהם בשנים  8( 1939-1933נקודות).

 .17אידיאולוגיה ומדיניות חוץ בגרמניה הנאצית ()1941-1933
א .קרא את הקטע שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
"אנחנו דורשים את ליכוד כל הגרמנים בגרמני-רבתי ,על סמך זכות העמים להגדרה עצמית .אנחנו דורשים ארץ
וקרקע לתזונת עמנו וליישוב עודף אוכלוסייתנו .לא יוכל להיות אזרח אלא מי שהוא בן העם .לא יוכל להיות בן
העם אלא מי שדמו דם גרמני ,בלא להתחשב בדתו".
(מעובד על פי מצע המפלגה הנאצית שפורסם במינכן 24 ,בפברואר )1920

הסבר שניים מעקרונות האידאולוגיה הנאצית הבאים לידי ביטוי בקטע ( 10נקודות)
ב .הסבר ,באמצעות שלוש דוגמאות ,כיצד קידם היטלר את מימוש אחד מהעקרונות שכתבת עליהם ,במדיניות
החוץ של גרמניה בשנים  10( .1941-1933נקודות)

 .18גרמניה הנאצית
א .הסבר את מטרות מדיניות החוץ של היטלר בשנים  ,1939-1933והצג שני צעדים שהוא נקט בשנים אלה כדי
לקדם את מטרותיו 10( .נקודות).
ב .הצג את עיקרי התוכן של חוקי נירנברג (ספטמבר  ,)1935והסבר במה הם סייעו לביסוס המשטר הנאצי10( .
נקודות).
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-157 .19האידאולוגיה הנאצית ,יישומה ותגובת היהודים
א .הסבר את תורת הגזע ואת עקרון המנהיג באידאולוגיה הנאצית ,והבא דוגמה ליישום כל אחד מעקרונות אלה
במדיניות הפנים של גרמניה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה (סה"כ שתי דוגמאות) 12( .נקודות)
ב .תאר שתי תגובות של היהודים בגרמניה על מדיניות הנאצים כלפיהם בשנים  8( .1938-1933נקודות).

 .20העמדה של הנהגת יהודי גרמניה ,וועידת אוויין
א .הסבר את העמדה של הנהגת יהודי גרמניה ,מעליית הנאצים לשלטון עד "ליל הבדולח" ,כלפי הגירת יהודים
וכלפי המשך החיים היהודיים בגרמניה .הצג את הפעולות שנקטה ההנהגה בפעולות אלה 15( .נקודות)
ב .מדוע כינס הנשיא רוזוולט את וועידת אוויאן (יולי  ?)1938הצג שני טיעונים של נציגי מדינות שהשתתפו
בוועידה ,בנוגע לקליטת פליטים יהודיים במדינותיהם 10( .נקודות).

 .21האידיאולוגיה הנאצית ותגובות היהודים עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה
א .הסבר שניים מעקרונות האידיאולוגיה הנאצית 8( .נקודות)
ב .הקטע שלפניך לקוח ממאמר שכתב ר' ולטש ממנהיגי יהדות גרמניה ,בעקבות יום החרם (אפריל )1933
" היהדות המותקפת חייבת להגיע לידי תודעה עצמית .הגרמנים מאשימים אותנו ,כי בבגדנו בעם הגרמני .אין זו אמת
שהיהודים בגדו בגרמניה .אם בגדו במשהו ,הרי שבגדו בעצמם ,ביהדותם ,מאחר שהיהודי לא נשא בגאווה את יהדותו
כלפי חוץ .ליהודי ניתן אות כסימן ליהדותו .הנהלת החרם הוציאה תקנה לתלות על גבי החנויות המוחרמות שלטים
עם טלאי צהוב על רקע שחור .תקנה זו נועדה לגנאי ולביזיון ,אך אנו נקבל את הטלאי הצהוב ונהפוך אותו לאות של
כבוד".

השאלה :הסבר את דרך ההתמודדות שהציע מחבר המאמר ליהודי גרמניה .הצג שתי דרכי התמודדות נוספות של
יהודים בגרמניה עם המדיניות הנאצית כלפיהם בשנים  12( .1933-1939נקודות)

 .22תוקפנות ופיוס בשנות ה30-
א .הסבר שתי מטרות של גרמניה הנאצית במדיניות החוץ ,והצג שני צעדים שנקטה למימוש מטרות אלה
בשנים  15( .1933-1939נקודות).
ב .מהי "מדיניות הפיוס"?
הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בהסכם מינכן 10( .נקודות).

 .23תוקפנות ופיוס בשנות ה30-
א .הצג שני צעדים שנקט היטלר במדיניות החוץ של גרמניה ,עד פרוץ מלחמת העולם השנייה ,והסבר מה רצה
להשיג באמצעותם 12( .נקודות).
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-158ב .מהי "מדיניות הפיוס"? הסבר שלוש סיבות למדיניות זו 13( .נקודות).

 .24מדיניות הפיוס ,ועידת אויאן
א .לפניך קטע מנאום שנשא צ'מברלין בבית הנבחרים הבריטי ,בזמן משבר חבל הסודטים (ספטמבר )1938
" מה איום ,דמיוני ובלתי מתקבל על הדעת הוא הדבר שאנו חופרים כאן חפירות ומודדים מסכות גז
בגלל מרבה בארץ רחוקה ובין אנשים שאין אנו יודעים עליהם דבר! ...מלחמה היא דבר איום ומן ההכרח שיהיה לנו
ברור מאוד ,בטרם נפתח בה ,כי באמת עניינים גדולים הם המוטלים בכף".
הסבר ,על פי הקטע ,את הנימוקים של צ'מברלין למדיניות זו ( 10נקודות)

ב .מה היו הטיעונים של נציגי המדינות שהשתתפו בוועידת אוויאן ( )1938בנוגע לקבלת פליטים יהודים בארצם? (10
נקודות).

.25מדיניות הפיוס
א .מהי מדיניות הפיוס? הסבר מדוע נקטו בריטניה וצרפת מדיניות זו ( 10נקודות)
ב .מה הוחלט בהסכם מינכן? ( ?)1938הסבר כיצד מדיניות הפיוס באה לידי ביטוי בהסכם זה ( 10נקודות).

 .26תוקפנות ופיוס
א .מ 1938-חלה הקצנה במדיניות החוץ של גרמניה .ציין שני צעדים המבטאים הקצנה זאת ,והסבר במה כל אחד
מהצעדים שציינת חיזק את גרמניה לקראת המלחמה 12( .נקודות)
ב .מהי מדיניות הפיוס? הסבר מדוע אנגליה נקטה במדיניות זו 13( .נקודות)

.27מדיניות הפיוס
א .הסבר את הגורמים למדיניות הפיוס של בריטניה בשנות ה 10( .30-נקודות)
ב .לפניך קטע מדברים שאמר צ'רצ'יל בפרלמנט הבריטי אחרי משבר מינכן ()1938
"החורבן של צ'כוסלובקיה הוא התוצאה האיומה של מה שעשינו ושל מה שלא עשינו בחמש שהנים האחרונות.
חמש שנים שבהן הלכנו בדרך ההתנגדות הקטנה ביותר ,חמש שנים של נסיגה מתמדת בכוחנו ,שבהן החמצנו
את כל האפשרויות לעצור את גידולו של הכוח הנאצי".
על פי דברי צ'רצ'יל בקטע ,הסבר את התוצאות של מדיניות הפיוס.
בסס את דברי צ'רצ'יל בעזרת שתי דוגמאות מהשנים  10( .1939-1935נקודות)

 .28גרמניה הנאצית – 1938
א .הצג שני הישגים של גרמניה במדיניות החוץ שלה בשנת  ,1938והסבר אילו מטרות קידם היטלר באמצעותם10( .
נקודות).
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-159ב .הצג שני צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים בשנת  ,1938המבטאים החמרה במדיניותם ,והסבר מה הייתה ההחמרה
בכל אחד מצעדים אלה 10( .נקודות).

פרק שני במבחן :מלחמת העולם השנייה והשואה
ב .הסבר את רעיון "הסדר החדש" ,והצג שלושה צעדים שנקטו הנאצים במהלך המלחמה כדי להגשים רעיון זה13( .
נקודות)

 .30בעלות הברית במלחמה (שאלה מעובדת)
א .מה הניע את ארצות הברית להצטרף למלחמת העולם השנייה? הסבר באמצעות דוגמה אחת במה הצטרפות זו
תרמה לניצחון על גרמניה 10( .נקודות).

 .31מלחמת העולם השנייה
א .הסבר את רעיון "הסדר החדש" שרצו הנאצים להנהיג באירופה ,והצג שני צעדים שהם נקטו במהלך
המלחמה כדי לקדם רעיון זה 13( .נקודות).
ב .הסבר שלוש סיבות לפלישת גרמניה לברה"מ" -מבצע ברברוסה" 1941.,

" .32הסדר החדש"
א .הצג את הנושאים שהועלו בוועידת ואנזה( .ינואר .)1942
הסבר מה הייתה מטרתו של היידריך בכינוס ועידה זו 12( .נקודות).
ב .הסבר את הרעיון המרכזי של "הסדר החדש" שרצתה גרמניה להנהיג לאחר ניצחונה במלחמה ,והצג שני
צעדים שנקטו הנאצים כדי לקדם רעיון זה במהלך המלחמה( .בסעיף זה אין לכתוב על צעדים שננקטו נגד
היהודים) 13( .נקודות)( .הערה :שאלה זו חזרה כמה פעמים באותה צורה ,עם שניים או שלושה צעדים שיש
להציג).
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-160 .33ועידת ואנזה ( 20בינואר )1942
א .מדוע כינס היידריך את ועידת ואנזה? ( 10נקודות(
ב .עיין בטבלה שלפניך ,הלקוחה מפרוטוקול ועידת ואנזה ,והסבר מה אפשר ללמוד מטבלה זו על תכנית
"הפתרון הסופי" ( 15נקודות).
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-161 .34קטע מקור – "מבצע ברברוסה – הפלישה לברית המועצות ,וועידת וואנזה
א .הסבר כיצד השפיעה פלישת גרמניה לברית המועצות על מהלך המלחמה ,ומדוע בעקבות פלישה זו התחיל רצח
המוני של היהודים באזורים שנכבשו 15( .נקודות)
ב .עיין בטבלה שלפניך ,הלקוחה מפרוטוקול וועידת וואנזה .הסבר כיצד הטבלה מבטאת את הטוטליות של
הפתרון הסופי 10( .נקודות) (ראו את הטבלה בעמוד למעלה)

" .35הפתרון הסופי"
א .הסבר מדוע עם פלישת גרמניה לברית המועצות התחילו הנאצים ברצח המוני של יהודים ( 8נקודות)
מה היו המטרות של כינוס ועידת ואנזה?
הבא דוגמה מוועידה זו המעידה על המגמה להשמדה מוחלטת של העם היהודי 12( .נקודות)

" .36הסדר החדש" ,ועידת ואנזה
א .הסבר במה מבטא הקטע שלפניך את אחד מעקרונות הסדר החדש ,ומה אפשר ללמוד מהקטע על הדרכים
שבהם רצו הנאצים לקדם את מימושו בפולין ( 10נקודות)
"בהמשך הדברים אמר הפיהרר שהפולנים ,בניגוד לפועלים הגרמנים שלנו ,נולדו במיוחד לשם ביצוע עבודות קשות:
לפועלים הגרמנים שלנו אנו מצווים לתת את כל האפשרויות לעלייה בדרגה ,אך דבר זה כלל אינו בא בחשבון בנוגע
לפולנים .יש אפילו צורך שרמת החיים בפולין תהיה נמוכה ,ואין להעלות אותה.
שטח הגנרלגוברנמן צריך להיות מחנה עבודה פולני גדול .לעולם אין לאפשר לפולנים להתפתח ולרכוש השכלה
גבוהה ,כדי למנוע צמחית אינטליגנציה פולנית חדשה"
(מעובד על פי דברים ששמע בורמאן מהיטלר ב 2-באוקטובר  ,1940רשימה שהוגשה לבית המשפט בנירנברג).
ב .הצג את הנושאים שהועלו בוועידת ואנזה (ינואר  .)1942במה נושאים אלה מבטאים את רעיון "הסדר החדש"?
( 10נקודות).

" .37הסדר החדש" ,ועידת ואנזה
א .הסבר את רעיון "הסדר החדש" שרצו הנאצים להנהיג באירופה 8( .נקודות)
ב .הצג את הנושאים שהועלו בוועידת ואנזה ,והסבר במה הם מבטאים את רעיון "הסדר החדש" 12( .נקודות)

 .38דרכי הלחימה של היהודים בתקופת ביצוע " הפתרון הסופי"
א .הצג את מטרות המרד בגטאות ,והסבר את הקשיים והלבטים שהיו למורדים 15( .נקודות).

 .39המרד בגטו
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-162א .הצג שתי מטרות של המורדים בגטאות.
הסבר את הלבטים שהיו למורדים בשאלות הנוגעות למרד 15( .נקודות|).
ב .הסבר מה ייחודו של מרד גטו ורשה בהשוואה למרידות שהיו בגטאות האחרים 10( .נקודות).

 .40קטע מקור – הגטאות בזמן "הפתרון הסופי"

הסבר את הדילמה של ראש היודנרט בגטו מינסק בעקבות דרישת הגרמנים ,ועל-פי הקטע הצג את תוצאות הכרעתו15( .
נקודות)
ב .הסבר את ייחודו של מרד גטו ורשה לעומת המרידות בגטאות אחרים 10( .נקודות)

 .41מרד בגטו או הצטרפות לפרטיזנים?
היו גטאות שבהם חברי המחתרת התלבטו בין שתי דרכי לחימה :מרד בגטו או הצטרפות לפרטיזנים.
הסבר את השיקולים שהשפיעו על ההחלטה באיזו דרך לחימה לבחור .בתשובתך התייחס למטרות ולקשיים
של כל אחת מהדרכים 20( .נקודות).
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-163 .42קטע מקור – המרד בגטאות
לפניך שני קטעים מטעם ארגוני המחתרת שפעלו בגטו וורשה.
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-164 .43המרד בגטאות (שאלה מעובדת)
בספטמבר  1943פרסמה המחתרת בגטו וילנה כרוז ובו קריאה להתקוממות  .לפניך קטע מהכרוז .קרא אותו וענה על
השאלה שאחריו.
"יהודים אין לנו מה לאבד.
המוות ישיגנו בלאו הכי ,מי מאמין עוד בחייו שעה שהמרצח משמיד אותנו בשיטתיות?
ידו של התליין תשיג כל אחד ,מחבוא ופחדנות לא יצילו את החיים.
רק בהתגוננות מזוינת נוכל להציל את כבודנו.
אחים ,מוטב ליפול בקרב בגטו מלהיות מובל כצאן לטבח לפונאר.
ודעו :בגטו קיים כוח יהודי מאורגן אשר יתקומם עם נשק ביד.
קומו והתנגדו בנשק.
מי שיחסר נשק יאחז במוט ,בברזל ובמקל!
בעד ילדינו הנרצחים.
בעד אבותינו.
בעד פונאר.
הכו במרצחים!
יהודים אין לנו מה לאבד .תחי החירות! תחי ההתנגדות בנשק!
(מעובד על פי השואה בתיעוד ,יד ושם ,עמודים )367-366

הסבר ,על פי הקטע ,מדוע קראו חברי המחתרת ליהודים בגטו להצטרף למרד נגד הנאצים 10( .נקודות).

 .45היחס של האוכלוסייה המקומית אל היהודים בארצות הכיבוש הנאצי
א .הסבר את הגורמים שהשפיעו על היחס של האוכלוסייה המקומית אל היהודים בארצות הכיבוש הנאצי בזמן
ביצוע "הפתרון הסופי" 12( .נקודות)
ב .הסבר את המושג "חסידי אומות העולם" והצג שני דפוסי עזרה והצלה שבהם פעלו "חסידי אומות העולם8( .
נקודות).

 .48יחס האוכלוסיה בארצות הכיבוש אל היהודים ,ועמדת היישוב היהודי בארץ בזמן
השואה
א .ציין שלושה דפוסי התייחסות של האוכלוסיה המקומית אל יהודים בארצות הכיבוש הנאצי
בתקופת השואה.
הסבר את המניע שהשפיע על כל אחד מדפוסי ההתייחסות שציינת 13( .נקודות)
ב .הסבר את הקשיים שהיו לישוב היהודי בארץ לסייע ליהודי אירופה בתקופת השואה .הצג ניסיון
אחד של עזרה 12( .נקודות)
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-165 .49היחס אל היהודים בארצות הכיבוש הנאצי ,והסיוע של הישוב היהודי
א .הסבר שלושה גורמים שהשפיעו על היחס של האוכלוסיה המקומית אל היהודים בארצות הכיבוש הנאצי
באירופה 1( .נקודות)

בונים מדינה במזרח התיכון
הפרק השלישי במבחן
 .50המאבק בבריטניה וההחלטה באו"ם
הצג שני גורמים שהביאו לסיום המנדט הבריטי בארץ ישראל

" .51שארית הפלטה" ועמדת המעצמות כלפי היהודים העקורים
א .הסבר את הקשיים של היהודים שנמנו עם "שארית הפלטה".
כיצד השפיע עליהם פוגרום קיילצה (יולי  12( ?)1946נקודות)
ב .הסבר את עמדת בריטניה ואת עמדת ארצות הברית בנוגע לפתרון בעיית היהודים העקורים באירופה13( .
נקודות).

 .52עמדות כלפי היהודים העקורים באירופה וכלפי הישוב הציוני בארץ ישראל
א .הצג את עמדת ארצות הברית ואת עמדת בריטניה בנוגע לפתרון בעיית היהודים העקורים באירופה .הסבר את
השיקולים שהנחו אחת ממדינות אלה בקביעת עמדתה 15( .נקודות)

 .53העמדות של בריטניה וארצות הברית בשאלת העקורים" ,תנועת המרי העברי"
א .הסבר את עמדת בריטניה ואת עמדת ארצות הברית בנוגע לפתרון בעיית העקורים היהודים באירופה12( .
נקודות)
ב .מהי "תנועת המרי העברי"? ציין שלוש פעולות שנעשו במסגרתה 13( .נקודות)

 .54עמדת ארצות הברית ובריטניה בשאלת היהודים העקורים
א .הסבר מה גרם למעורבות של הממשל בארצות הברית בשאלת היהודים העקורים באירופה .הצג שתי דוגמאות
הממחישות מעורבות זאת 12( .נקודות)
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-166ב .הצג את עמדת בריטניה בנוגע לשאלת העקורים היהודים באירופה ,והסבר מה השפיע על עמדה זו 13( .נקודות)

 .55המאבק בבריטים בשנים 1945-1947
א .מהו "מאבק צמוד"? הצג שני נימוקים של אלה שתמכו בדרך מאבק זו 13( .נקודות).
ב .מהו "מאבק רצוף"? ציין מי תמך בדרך מאבק זו ,והסבר מדוע 12( .נקודות).

 .56קטע מקור – המאבק בבריטים
א .לפניך דברים שנשא בן-גוריון בנאום תגובה לבווין ,שר החוץ של בריטניה.

הסבר את העמדה של בן-גוריון ,המוצגת בקטע ,כלפי מדיניות בריטניה בארץ ישראל .הצג את הפעילות של
הישוב בשנים  ,1945-1947בשניים מן התחומים שאין לוותר עליהם לדברי בן-גוריון 15( .נקודות)
ב .הסבר את ההבדלים בין שתי דרכי המאבק נגד הבריטים" :מאבק צמוד" ,ו"מאבק רצוף 10( .נקודות)

 .57המאבק בבריטים בשנים 1947-1945
א .מדוע הוקמה "תנועת המרי העברי"? הצג שתי פעולות שנעשו במסגרתה 10( .נקודות)
ב .הסבר את מאפייני דרך המאבק של כל אחת משלוש המחתרות (ההגנה ,האצ"ל והלח"י) לאחר שפורקה "תנועת
המרי העברי" 15( .נקודות).
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-167 .58קטע מקור – מאבק הישוב בארץ ישראל נגד הבריטים ()1945-1947

הסבר על-פי הקטע מה היה החשש של הממשלה הבריטית בעקבות הניסיונות של הנהגת הישוב להביא את
פליטי השואה לארץ .הצג על-פי מה שלמדת תפקיד חשוב נוסף שהיה להעפלה 15( .נקודות)

ב .הצג תחום פעילות נוסף (מלבד העפלה) שבו נאבק הישוב היהודי בבריטים בתקופה זו ,והסבר מה בקש הישוב להשיג
באמצעות פעילות זו 10( .נקודות)

" .59מאבק צמוד" ו"מאבק רצוף" ()1945-1947
א .הסבר את הדומה בשתי הגישות" :מאבק צמוד" ו"מאבק רצוף" ואת השונה ביניהן .בתשובתך כתוב על
מטרת המאבק ועל תחומי המאבק וציין מי תמך בכל גישה 15( .נקודות).
ב .בחר באחת מהגישות – הסבר נימוק אחד של התומכים בגישה זו ,וציין פעולה אחת שנעשתה לפיה10( .
נקודות).
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-168 .60היישוב היהודי בשנים 1946-1947
ביישוב היהודי היה ויכוח בין שתי גישות" :מאבק צמוד" ו"מאבק רצוף".
א .ציין מי תמך בכל גישה ,והצג את דרכי המאבק שנקטו התומכים בכל אחת מהגישות 13( .נקודות).
ב .הבא נימוק בעד כל אחת מהגישות 12( .נקודות).

 .61המאבק של הישוב במנדט הבריטי ()1945-1947
א .מדוע הוקמה "תנועת המרי העברי" ,ומדוע היא פורקה? ( 10נקודות)
ב .הסבר את המטרות של מפעל ההעפלה בשנים  .1945-1947הדגם את החשיבות של מפעל זה כפי שהיא באה לידי ביטוי
בפרשת אקסודוס 15( .נקודות)

 .62המאבק בבריטניה בשנים 1945-1947
א .קרא את הקטע שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
"ההעפלה הייתה אמצעי וגם מטרה :הכלי המכריע בגיוס שעת הקהל העולמית למען שינוי המדיניות הבריטית בארץ
ישראל והמעשה הציוני עצמו ,המתבטא בהבאת יהודים לארץ ישראל תמיד ובכל הדרכים".
(א .שפירא ,עורכת ,העפלה ,עם עובד)1990 ,

הסבר את העמדה של א' שפירא בנושא ההעפלה ,על פי הקטע ,והצג שני קשיים שהיו בארגון ההעפלה 15( .נקודות).
(המשך השאלה מעבר לדף)
ג.

ציין דרך נוספת (מלבד ההעפלה) למאבק היישוב היהודי במדיניות בריטניה בארץ-ישראל ,והצג שתי דוגמאות
לדרך מאבק זו 10( .נקודות).

 .63העברת שאלת ארץ ישראל לדיון באו"ם
א .הסבר את השיקולים שהשפיעו על בריטניה להעביר את שאלת ארץ ישראל לדיון באו"ם (פברואר  17( .)1947נקודות).
ב .הצג את ההחלטה שהתקבלה באו"ם בשאלת ארץ ישראל ,בכ"ט בנובמבר  8( 1947נקודות).
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-169 .64החלטת האו"ם בשאלת ארץ ישראל
א .הצג את החלטת האו"ם בשאלת ארץ ישראל ,שהתקבלה בכ"ט בנובמבר  .1947מה היתה תגובת היהודים על
החלטה זו ,ומה היתה תגובת הערבים על ההחלטה? ( 15נקודות)
ב .הסבר מדוע תמכה ארצות הברית בהחלטה זו ,ומדוע תמכה בה ברית המועצות 10( .נקודות)

 .65הסבר מה היו הסיבות של ארצות הברית או של ברית המועצות לתמוך בהחלטת האו"ם ,שהתקבלה בכ"ט
בנובמבר  ,1947בשאלת ארץ ישראל 10( .נקודות).

 .66החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947
א .הצג את החלטת האו"ם בשאלת ארץ ישראל מכ"ט בנובמבר .1947
מה היו התגובות של היהודים ,ומה הייתה התגובה של הערבים להחלטה זו? ( 15נקודות).
ב .הסבר מדוע תמכה ברית המועצות בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל 10( .נקודות).

 .67החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947
א .הסבר מדוע העבירה בריטניה את שאלת ארץ ישראל לאו"ם (פברואר  10( )1947נקודות)
ב .הצג את עיקרי החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר  1947בשאלת ארץ ישראל .מה הייתה תגובת היהודים ,מה
הייתה תגובת ערביי ארץ ישראל ,ומה הייתה תגובת מדינות ערב להחלטה זו? ( 15נקודות).

 .68החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947
א .הצג את ההחלטה שהתקבלה באו"ם בשאלת ארץ ישראל בכ"ט בנובמבר  .1947הסבר קושי אחד הנובע מתוכן
ההחלטה מנקודת המבט של היישוב היהודי הציוני ( 15נקודות)
ב .הסבר מדוע למרות היריבות בין שתי המעצמות ,תמכו ארצות הברית וברית המועצות בהחלטת האו"ם.
בתשובתך הבא שתי סיבות לכל אחת מהמעצמות 10( .נקודות).

 .69ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ופירוק המחתרות
א .הסבר את השיקולים שהשפיעו על ההחלטה להכריז על הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח ( 14במאי
 17( .)1948נקודות).
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-170ב .הסבר מדוע החליטה הממשלה הזמנית על פירוק המחתרות ומטה הפלמ"ח 8( .נקודות).

 .70החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947
א .הצג את החלטת האו"ם בשאלת ארץ ישראל שהתקבלה בכ"ט בנובמבר .1947
מה היו התגובות של היהודים ,ומה הייתה התגובה של הערבים להחלטה זו? ( 15נקודות)
ב .הסבר מדוע תמכה ברית המועצות בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל 10( .נקודות)

 .71מלחמת העצמאות – חלק א – והכרזת המדינה
א .מהי תכנית ד' ,ולאלה קשיים היא ניסתה לתת מענה? ( 12נקודות)
ב .במנהלת העם התנהל וויכוח עם להכריז על הקמת המדינה בה' באייר תש"ח .הסבר שני טיעונים בעד מועד
ההכרזה ,ושני טיעונים נגד מועד זה 13( .נקודות)

 .72ההכרזה על הקמת המדינה ופירוק המחתרות
א .הסבר את השיקולים (סיכויים וסיכונים) שהשפיעו על ההחלטה להכריז על הקמת מדינת ישראל בה' באייר
תש"ח ( 14במאי  17( .)1948נקודות).
ב .מדוע החליט בן-גוריון על פירוק האצ"ל ,הלח"י ומטה הפלמ"ח?
הצג קושי אחד בביצוע החלטה זאת 8( .נקודות).

 .73הצג שני טיעונים בעד ושני טיעונים נגד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ב 14-במאי  12( .1948נקודות).
 .74הצג שתי בעיות שלא נפתרו גם לאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק 10( .נקודות)

 .75ההכרזה על הקמת המדינה ,הקמת צה"ל
א .הצג שני טיעונים בעד ושני טיעונים נגד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח 14( ,במאי
 15( .)1948נקודות).
ב .שבועיים לאחר ההכרזה על הקמת המדינה ,פרסם ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון פקודת יום
להקמת צה"ל .הפקודה כללה שבועה המחייבת את כל החיילים והחיילות להישבע כך:
"הנני נשבע ומתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים ,לקבל על עצמי
ללא תנאי את עול המשמעת של צבא ההגנה לישראל ,לציית לכל הפקודות והווראות הניתנות על ידי
המפקדים המוסמכים"...
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-171בחר שניים מהדברים שעליה נשבע כל חייל והסבר במה עם מבטאים את המעבר מתקופת המנדט למדינה
ריבונית עצמאית 10( .נקודות).

" .76המלחמה הקרה" ,עמדת המעצמות בדיון באו"ם בשאלת ארץ-ישראל
ב .מדוע תמכה ארצות הברית ומדוע תמכה ברית המועצות בהחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 10( .1947
נקודות).

" .77המלחמה הקרה" ,הדיון באו"ם בשאלת ארץ ישראל
למרות היריבות בין שתי המעצמות ,שתיהן תמכו בהחלטה שהתקבלה באו"ם בשאלת ארץ ישראל בכ"ט
בנובמבר .1947
מה הייתה ההחלטה שהתקבלה?
הסבר מדוע תמכה כל אחת מהמעצמות בהחלטה זו 15( .נקודות).
 .78הצג שני מאפיינים של מלחמת העצמאות בארבעת החודשים הראשונים שלה (דצמבר  – 1947מרץ )1948

 .79מלחמת העצמאות
הסבר את הקשיים של היישוב היהודי בארבעת החודשים הראשונים של מלחמת העצמאות 12( .נקודות)
הסבר את היעדים של תכנית ד' ,והצג את הישגיה 13( .נקודות).

 .80ההכרזה על הקמת המדינה ופירוק המחתרות
א .הסבר את השיקולים של בן-גוריון להכריז על הקמת מדינת ישראל ב 14-במאי  ,1948ואת השיקולים של אלה
שרצו לדחות את מועד ההכרזה 15( .נקודות)
ב .מדוע החליט בן-גוריון לפרק את מטה הפלמ"ח ואת ארגוני המחתרות ,ומה היו הקשיים בביצוע החלטה זו? (10
נקודות).
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א .לפניך טיעונים שהעלה משה שרת לפני מזכיר המדינה של ארצות הברית בתגובה על הצעתה לדחות את מועד ההכרזה
על הקמת המדינה.

הסבר על-פי הקטע את כל הטיעונים של משה שרת נגד ההצעה לדחות את מועד הכרזת העצמאות של מדינת ישראל15( .
נקודות)
ב .הסבר את הטיעונים בעד ההצעה לדחות את מועד הכרזת העצמאות של מדינת ישראל 10( .נקודות)

 .82ההכרזה על הקמת המדינה
ההיסטוריון ז' צחור כתב על החלטת בן-גוריון להכריז על הקמת המדינה:
"הכרעתו התקבלה לאחר שיקול דעת מפוכח ,קריאה זהירה של המפה המדינית ובדיקת דקדקנית של המצב
הצבאי".

א .הסבר את הסיכונים שלקחו בן-גוריון ומנהלת העם בהחלטה להכריז על מדינת ישראל ב 14-במאי 12( .1948
נקודות)
ב .הסבר את השיקולים של בן-גוריון ומנהלת העם להכריז על הקמת המדינה ,על אף הסיכונים שהסברת בסעיף
א' 13( .נקודות).

 .83המבצעים בסיום מלחמת העצמאות והסכמי שביתת הנשק
א .תאר את המהלכים העיקריים באחד המבצעים" :חירם"" ,חורב"" ,עובדה" .הסבר את השפעת המבצע
שתיארת על סיום המלחמה 12( .נקודות)
ב .הסבר מדוע הסכימו הצדדים הלוחמים על שביתת נשק ,והצג את עיקרי שביתת הנשק שנחתם בין מדינת
ישראל ובין אחת המדינות :מצרים ,ירדן ,סוריה 13( .נקודות)
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 .85מלחמת ששת הימים
א .הסבר את הגורמים למתיחות בין ישראל למצרים ,שהביאה לפרוץ מלחמת ששת הימים 11( .נקודות).
ב .הסבר שלוש השפעות של תוצאות מלחמת ששת הימים (עד מלחמת יום הכיפורים ,אוקטובר  14( .)1973נקודות).
(השאלה חוזרת ,לעיתים עם שתי השפעות על החברה הישראלית).

 .86מלחמת ששת הימים
א .הסבר את הגורמים למתיחות בין ישראל לבין סוריה ומצרים ,שהובילו לפרוץ מלחמת ששת הימים12( .
נקודות).
ב .הסבר שלוש השפעות של מלחמת ששת הימים על מדינת ישראל בתחום הכלכלה ו/או בתחום החברה13( .
נקודות)

 .87מלחמת ששת הימים
א .מה היו המניעים של נאצר לצאת למלחמה נגד ישראל בשנת ?1967
הצג שני צעדים של נאצר שזירזו את פרוץ המלחמה ( 13נקודות)
ב .הסבר שלוש השפעות של מלחמת ששת הימים על מדינת ישראל ( 12נקודות)

 .88מלחמת ששת הימים
א .הסבר את הגורמים למתיחות בין ישראל לבין סוריה ומצרים ,שהובילו לפרוץ מלחמת ששת הימים ( 12נקודות)
ב .הסבר את ההשפעה של תוצאות מלחמת ששת הימים על החברה והכלכלה בישראל ,ועל מעמדה הבין-לאומי
של מדינת ישראל 13( .נקודות)

 .89הצג שני צעדים של נאצר שזירזו את פרוץ מלחמה ששת הימים 10( .נקודות)
 .90הצג שתי השפעות של מלחמת ששת הימים על מדינת ישראל 10( .נקודות)

 .97עלייה וקליטה בעשורים האחרונים של המאה העשרים
בשלושת העשורים האחרונים של המאה העשרים היו שלושה גלי עלייה למדינת ישראל :יהודי ברית המועצות ,יהודי
חבר העמים ,יהודי אתיופיה.
א .בחר באחד מגלי העלייה האלה .הסבר מה גרם לעלייה זו ,והצג את הקשיים של העולים עד עלייתם לארץ או
בתהליך הקליטה בה 13( .נקודות)
ב .הצג את מדיניות הקליטה של מדינת ישראל בשלושת העשורים האחרונים של המאה העשרים ,והסבר במה
היא מבטאת את המעבר "כור-היתוך" לחברה "רב-תרבותית" 12( .נקודות)
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