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ונסיבותהאטלנטית,האמנה : 1941שכתסוףעדהשונותבחזיתותהעיקרייםהמהלכים

העולםמלחמתפרוץהמלחמה,וגורמיכללירקעלמלחמה:אוה"בשלהצטרפותה

בלגיההולנ,דכיבושלמערב:הפריצהנוובגיה,כיבושפולין,כיבושהשנייה:

הגרמנים,לכישלוןהגורמיםבריטניה,עלהקרבצופת,כיבושדנקוק,ולוקסמבורג,

סריוון)(יוגוסלביה,לבלקןהפריצה

(לדבלין,היהודיםלריכוזתכניותהבזק,אגרתאירופה:יהודיכלפיהנאציםמדיניות

 20עבודהמחנותהקמתהגטאות,הקמתמדגסקר),

המגילהבובווסה),(מבצעלבויה"מהפלישה : 1945-1941השכייההעולםמלחמת

הרעיוןבאירופה:החדשהסדרלמלחמה,אוה"בשלהצטרפותהנסיבותהאטלנטית,

 29הגשמתואתלקדםכדיהמלחמהבתקופתהגרמניםשנקטווהצעדים

באוקיאנוסמידוריקובהראשון:המפנה : 1943-1942השונותבחזיתותהמפכהקרבות

המפנה ,) 1942 (אפריקהבצפוןעלמייןאלקובהשני:המפנה ,) 1942(קיץהשקט,

 42ך)-943ך 942(חורףסטלינגודעלהקרבהשלישי:

לכניעתהעדהבריתבעלותשלהעיקרייםוהמהלכיםשנייהחזיתפתיחתעלדיונים

 45 ) 1945(אוגוסטיפןהתמוטטותגרמניה,של

 50ומשמעותןופוטסדאםיאלטהבוועידותשהתקבלוההחלטות

 52זהצעדומשמעותהאטומיתהפצצהלהטלתהמניעיםיפן:הכנעת

 53נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחרית

מחנותואבזה,ועידתאינזצגרופןפעולות :הסופיבפתרוןשלבים

מוותמצעדיגטאות,חיסולההשמדה,

מתילדעתחשובמדוע ?הסופיהפתרוןמהו ?היהודיהעםשואתשליחווהבמה

ועידתאירופה,יהודיכללהשמדתעלההחלטהמועד ?הסופיהפתרוןעלהוחלט

ואבזה,ועידתהחלטותביצוע ,) 1942(מאיהרצחעלבהחלטהנוספתהסלמהואבזה,

 55הסופיהפתרוןעלההחלטהלגבימסקנותמספו

בסמוךיהודיםוצחראשון:פעולהדפוסהסופי:הפתרוןשלהעיקרייםהפעולהדפוסי

שלישידפוסחלמנו,הקבעמחנההקמתהשני:הדפוס , 1941מיולימגוויהםלמקום

הפתרוןשלוביעידפוס ,) 1943נובמבו 1942-(מוץויינהודמבצעהסופי:הפתרוןשל

הפתרוןשלחמישידפוס ,)ך-944ך 942 (למוותחרושתבתיואושוויץמיידנקהסופי:

 65הרוצחיםלדמותהמוות,צעדותהסופי:

אירופהודרוםמרכזבמערב,היהודים

רומניהיהודי ,) 99 (דנמרקיהודי ,) 96 (בלגיהיהודי ,) 91 (הולנדיהודי ,) 87 (צופתיהודי

 ,) 108 (יוגוסלביהיהודי ,) 106 (יווןיהודיהבלקן:ארצות ,) 103 (הונגריהיהודי ,) 100 (

 ,) 116 (אלג'יריהיהודיאפריקה:צפוןארצות ,) 113 (איטליהיהודי ,) 109 (בולגריהיהודי

 ) 123 (תוניסיהיהודי ,) 121 (לוביהודי ,) 119 (מרוקויהודי

 87נוסףלעיוןמומלציםמקורות



 2פרק

העמידה

היהודית

בשואה

פניםשניוהרוחניים:הפיזייםהתנאיםעםוההתמודדותהקשיים-בגטאותיוםיוםחיי

החזיקכיצדותמותה,מחלותהגדול,הרעבבגטו,היומיוםחייהפעילה,להתנגדות

שלדמותובגטו,הילדיםהדדית,ועזרהסעדבגטו,ותעסוקהכלכלהמעמד?הגטו
ורשה,גטוארכיוןשבת""עונגבגטאות,מצוותוקיוםתורהלימודקורצ'אק,יאנוש

 128אמונהגילוייהנוער,חינוןהמטרה:הנוער,תנועותחינוכית-תרבותית,עמידה

היהודים,כלפיהיודנראטתפקודבכפייה:יהודיתהנהגההיהודים)(מועצתהידדנראט

במהותהדילמהיודנראטים,יו"רשניביןהשוואה ?היודנראטמדיניותעוצבהכיצד

 142ההיסטוריהבמשפטהיודנראטיםהיודנראט,שלקיומו

קודש","אשמפיאסצ'נההאדמו"רדרשותבגטאות,שו"תבגטאות:הרבניתההנהגה

 146קרליבןצבייוסףהרב

גטווילנה,גטומינסק,גטולדוגמה:גטאותהכבושים,בריה"מבשטחיגטאותהקמת

 150בגטוהיהודיתהמשטרהקובנה,

בגטאות,המרדההשמדה:במחנותהפרטיזנים,במחנותבגטאות,מזדיינתהתנגדות

דילמה:היה,שלאהמרדוילנה,להתנגדות:דוגמאותהמר,דבארגוןודילמותבעיות

בגטוהמחתרתמינסק,בגטוסמוליארפרשתלעומתוילנהבגטוויטנברגפרשת

גטומרדעממית,התקוממותלחווה:בגטוהמרדלגטו,מחוץחבלהפעולותקרקוב:

 155ורשהגטומרדשלויחודומשמעותוהמרד,מהלןורשה:

הפרטיזניםפעילותדוגמאות:יהודי,פרטיזןשלחייוקשיםהפרטיזנית:הפעילות

 166ארצותבמספרהיהודים

בסוביבורהמרד ,) 1943(אוגוסטבטרבלינקההמרדההשמדה:במחנותהמרד

 170המרדמשמעות ,) 1944(אוקטוברבאושוויץהמרד ,) 1943(אוקטובר

 173השנייההעולםבמלחמתהבריתבעלותבצבאותיהודים

סחורהאושוויץ",של"הפרוטוקולבהונגריה,יהודיםהצלתסלובקיה,יהודים:הצלת

 174קסטנררננתדם,תמורת

 178נוסףלעיוןמומלציםמקוררתדבר,אחרית

בעיירההפוגרוםפרלין,מדגימה:ארץהיהודים,כלפייהודיתהלאהאוכלוסייהעמדת

 180העולםאומדתחסידיבפרלין,יודוובנה 3פרק

עלהידיעותהגיעוכיצדבינלאומיים:וארגוניםהחופשיהעולםממשלותעמדת

 188הוותיקןשתיקתהאדום,הצלבברמודה,רעידתההמונית?ההשמדהועמיםמדינות

לנוכח

השואה

 4פרק

לאחר

השואה

והשואהארה"ביהדות

היישובשלההצלהמאמציהשואה:לנוכחישראלבאוץהיישוב

נוסףלעירןמומלציםמקוררת

192 

193 

195 

אירופהבארצותהאנטישמיותהמלחמה,תרםעםובאסיהבאירופהבדרניםהנדודים

 197קיילצהפוגרוםהמלחמה,לאחו

באירופה,העקוריםמחנותהבריחה,אוגרןשלוחשיבותומשמעותרהבריחה:אוגדן

 198ישראלמדינתלהקמתלמאבקומוסרימדיניכמנוףהפליטהשאוית

 205נוסףלעירןמומלציםמקוררתדנו,אחרית

l_ --



 5פרק

בארץהישוב

והתנועה

הציונית

בתקופת

המלחמה

 6פרק

המאבק

להקמת

המדינה

 1(תש"ה-תש"ז

{1947-1945 

ופרק

מלחמת

העצמאות

והקמת

מדינת

ישראל

החטיבההבריטים,עםהפעולהשיתוףגוריון:בןשלוהמאבקהשיתוףמדיניות
 207 1945-1943הכבושהבאירופההצנחנים ,)ל"יח(הלוחמתהיהודית

עצירן,בגושההתיישבותהתיישבות,ניסיונותהמלחמה:בזמןבבריטיםהמאבק

הסיזוןתקופתלח"י,הקמתהאצ"ל,ההגנה,המלחמה:בתקופתהמחתרותשלוש

העפלה(העפלה):ליגאליתבלתיעליית ' 1945·מוץ 1944אוקטוברהציד):(עונת

 211יבשתית)(העפלההמזרחמארצות

פריזועידת ,) 1942 (בילטמוותוכניתהאיסלאם:ובארצותבמערבציוניתפעילות

השנייההעולםמלחמתבתקופתהאסלאםבארצותהציוניתהפעילות ,) 1946 (

 219המדינההקמתועדולאחריה

 227נוסףלעיוןמומלציםמקורותדנו,אחרית

ממשלתמדיניות :"אובשאלתוהעקוריםהפליטיםבבעייתואוה"בבריטניהעמדת

במזרחהאמריקניתהמעורבותהבריטי,החוץשרבוויוהכרזתבבריטניה,ה"לייבוו"

 229הערביתהליגההקמתהתיכון,

דו"חא"י:ולשאלתהעקוריםלבעייתפתרוןלמצואבריטניהושלאוה"בשלהניסיון

החקירהועדתהקמתמוויסון·גויידי,ועדתהאנגלו·אמויקאיתהחקירהועדתהריסון,

 231מוויסון·גויידיתוכניתומסקנותיה,הוועדהפעולותהאנגלו·אמויקנית,

הקמתלמאבק:הבריטיםותגובתהעבריהמריתנועתבמסגרתבבריטיםהמאבק

השחורה,השבתהענוי,המריתנועתפעולות , 1945אוקטוברהענוי,המריתנועת

 233דודהמלךבמלוןהפיצוץהשלכותדרההמלךבמלוןהפיצוץתכנון

פירוקהלאחולח"יוארגוןאצ"לארגוןשלהצבאיתהפעילותהמשךהרצוף:המאבק

 238הרצוף?המאבקמהוהענוי:המריתנועתשל

שלהמדיניתוהפעילותוההתיישבותההעפלהלהמשךהמאבקהצמוד:המאבק

בהעפלההבריטיהמאבקספציה,להפושתההעפלה,מאבקהציונית,התנועה

המאבקתש"ז,אירופהיציאת-אקסודוסהארנייהפושתלקפריסין,והגירוש

 240בנגבנקודות 11ההתיישבותי,

 248ישראלאוץבשאלתבאו"םהדיון

 257נוסףלעיוןמומלציםמקורותדנו,אחרית

 , 1948במאי-15לועד 1947בנובמברמכ"טהעצמאות:מלחמתשלהראשוןהחלק

במאי 14עדאפרילמחודשד'תוכניתבעקבותבמלחמההמפנההלחימה,מוקדי

 260עיקרייםוכשלרכותהישגיםהארץ,מןהבריטיםיציאת ' 1948

האםההכרעה:נקודתההכרזה:ונגדבעדהשיקוליםהמדינה:הקמתעלההכרזה

ישראל,מדינתהקמתעלההכרזההקמתה?אתלדחותאוישראלמדינתאתלהקים

 269צה"להקמת

שביתתהסכמילחתימתועד 1948במאי-15מהעצמאות:מלחמתשלהשניהחלק

 274 ) 1949 (הנשק

 288נוסףלעיוןמומלציםמקורותדנו,אחרית



 8פרק

המלחמה

הקרה

 9פרק

ערבמדינות

והיהודים

 6וה·ס soה-בשנות

 10פרק

יסודבעיות

במדינת

ישראל

בעשורים

ראשונים

לקיומה

בשנות

 6וה-ס soה-

קרה''מלחמההמושגוהבהרתלבריה"מארה"בביןליריבותוהגורמים

הברזלמסן :-50וה-40הבשנותהמעצמותביןהיריבותביטויי

290 

292 

רביזיוניסטיתראיהמזוויתהקרההמלחמהראייה:זוויותממספרהקרההמלחמה

 295אחראים)(כולםהפוסט·רביזיוניסטיתהגישה(מתקנת),

התגובהמושאל,מושאל,תוכניתטרומן,דוקטרינתוגורמיה,הבלימהמדיניות
 296מושאלותוכניתטרומןלדוקטורינתהסובייטית

הגושמוסדותנאט"ו,בריתבריסל,הסכםבאירופה:וכלכלייםצבאייםארגוניםהקמת

הסכםהמשותף,האירופיהשוקורשה,ובריתהקומיקוןהקומינפרום,הקומוניסטי:

 299והתלבטויותקשייםהמשותף","השוקלכינוןרומא

 304נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחרית

העולםמלחמתלאחרערבמדינותשלהעצמאותקבלתתהליךהתיכון,המזרחמדינות

השפעתפיצול,מגמותאיחו,דמגמותהערבי,בעולםואחדותפיצולמגמותהשנייה,

 308התיכוןהמזרחעלהקרההמלחמה

הפליטיםבעיית

האיסלאםבארצותהיהודיםמצבעלהעצמאותמלחמתהשלכות

נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחרית

311 

313 

314 

הסיבותלעלייה:הסיבותישראל,מדינתבחייהעלייהשלהמרכזימקומהמבוא:

 316האסלאםארצותיהודילעלייתהסיבותאירופה,יהודילעליית

(קהילותגלויותחיסול ,-50הבשנותהעלייהארגוןדפוסיהעלייה:ארגוןזוכי

 319החשאיתהעלייהמבוקרת,עלייהמתחסלות),

לעלייה,השונותהגישותהעלייה,בקליטתשטיפלומסגורתהעלייה:קליטתתהליך

 322העלייהבקליטתהעיקרייםהקשיים

האוכלוסיןפיזורמדיניות ?העיקרייםהשיקוליםהיומההעולים:שלהקליטהזוכי

עוליםמושביהפיתוח,עיירותהמעבורת, ,) 1948-1950 (למעבורתהערליםממחנות

חובהחינוןחוקקליטה,כאמצעיהחינוןהחדשים,באזוריםהכפריתוההתיישבות

 326עלייהכקולטצה"ל(למבוגרים),הלשוןהנחלתמפעלממלכתי,חינוןרחוק

ישראלמדינתאתשהסעירומאררערת
מגרמניההשילומיםפרשת

קסטנרפושת

אייכמןמשפט

 ) 1959 (חיפהסאליבואדימהרמות

נוסףלעירןמומלציםמקררות

335 

338 

340 

346 

348 



 11פרק

בעיות

ביטחון

במדינת

ישראל

השנים:בין

1970-1949 

 12פרק

כלכלה

והתיישבות

במדינת

ישראל

בעשורים

הראשונים

למדינה

 350העוביהחום

שלקיומהעלהאיוםהצעירה:ישראלמדינתניצבהבפניהןהביטחוניותהבעיות

בתפישתהמפנההבסיסי,הביטחוןתפישתהשוטף,הביטחוןתפישתנמש,ןישראל

 351ומאפייניהגורמיהישראל:שלהביטחון

ההסתננות,גורמיההסתננות,תופעת :) 1949 • 1956 (הגמולופעולותההסתננותתופעת

אתלמנועישראלמדינתביקשהכיצד !ההסתננויותאתלעצורישישראל:תגובת

עלהפשיטהבקיביה,הפעולהוסר,יחידההראשונות,הגמולפעולות ?ההסתננויות

 353הגמולפעולותתוצאותקלקיליה,פעולתעזה,משטות

שביתתהסכמיהפות : 1956בנובמבר 5באוקטובו· 29קדש):(מבצעסינימלחמת

בעלתמעצמהאחוחיפושלמלחמה","עילהבגדושהםמצביםבלי""קאזוסהנשק,

יעדיםקדש:מבצעערבלמלחמה,לצאתוההחלטהסואץתעלתהלאמתבוית,

קדש,מבצעהישגימסיני,הנסיגהמוסקטיו,מבצעסיני,כיבושהטעייה,ופעולות

 361אש''ףהקמתסיני,מעוכתתוצאות

 368דןתלתקריתהסווי,בגבולוהתקריותהמיםמקורותעלהקרב

הרגעבסוריה,כהןאלישלהזוהרימי ?כהןאלימיהובדמשק:שלנוהאישכהן:אלי

שלחייולהצלתהמאבק ?כהןאלינתפסכיצדנחשפת,כהןאלישלזהותומכל:הנורא

 370אלישלקבורתואלי,

נאצרשנקטהצעדיםהימים,ששתלמלחמתהגורמיםמבוא,הימים:ששתמלחמת

בישראל,והממשלההציבורתגובת ,) 1967(אפריל-יונילמלחמהשקדמהבתקופה

הצבאית,המעוכההימיםששתמלחמתלאומי,ליכודממשלתההמתנה,תקופת

האשהפסקתקוויהגולן,ברמתהמערכההירדנית,החזיתביוני), 9 • 5 (בסיניהמערכה

 42הערביםולהפסדצה"ללניצחוןהסיבותהסגול"),("הקו

 383הימיםששתמלחמתלסיכוםהימים,ששתמלחמתתוצאות

 387נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחרית

הצנע,מדיניותשלבפועלהביצוע ?צנעמדיניותמדועוהצנע:הקיצובלמדיניותהרקע

שלהדרגתיביטולהציבור,תגובותפוליטי,קיטובהצנע:למשטוהתגובותשחוו,שוק

 390משטוהצ~

 ,-50השנותבראשיתאינפלציונייםתהליכים : 6וה·ס soה·בשנותואינפלציהצמיחה

התחוםהחקלאות,בתחוםהמשק,שלמהירהצמיחהחדשה,כלכליתתוכנית

 391והתחבורההתעשייה

 393וצמיחהשגשוגשלהטעייהלמיתון:הרקע :) 1967.1965 (המיתון

השלכותהמיתון,ביטוייוהשלכותיו,המיתוןמכוון,פיחותחדשה:כלכליתמדיניות

באבטלה,הירידהבהשקעות,הגידולהישראלי,המשקעלהימיםששתמלחמת

 394בישראלהמשקבמבנהשינויים

וכפריתעירוניתהתיישבותהראשוניים:העשוריםבשניישראלבמזינתהתיישבות

 , 196ך·ר 97ךהשניבעשורוכפריתעירוניתהתייישבות , 1960 • 1949הראשוןבעשור

 396 1948מאזהדתיתההתיישבות

 398נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחרית




