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 הקדמה . 0
 פני שמתחילים ללמוד, חשוב לי להבהיר כמה נקודות בנוגע למיקודית: ל

 

 . פרקי גישור1

יש נושאים בתוכנית הלימודים המוגדרים כ"פרקי גישור". פרק גישור הוא מעין פרק מבוא, השלמת  

פערי מידע. מאחר שאתם לא לומדים את כל ההיסטוריה אלא רק נושאים נבחרים מתוך הנושא,  

 חשוב להשלים לכם את המידע כדי שלא יהיו לכם "חורים" או "קפיצות".  

גרות. חשוב להבין אותם ולהכיר את התוכן: זה משמעותי לפרקים  על פרקי גישור אין שאלות בב

 הבאים.  

 

 . מורכבות היסטורית ולא סתירות2

 לפעמים כשקוראים את החומר יש תחושה שיש סתירות. 

הניואנסים   הדברים, את  של  ההיסטורית  את המורכבות  להבין  מורחב מצפים מכם  בהיסטוריה 

 הקטנים יותר, להבין לעומק את התהליכים.  

 לכן, לפעמים נקודות שנדמה לנו שסותרות אחת את השנייה משקפות את המורכבות ההיסטורית.  

 

מש  ארה"ב  המדינה.  הקמת  בנושא  ארה"ב  של  עמדתה  שינוי  בהתאם  לדוגמה:  עמדתה  את  נה 

לאירועי מלחמת העצמאות. לכן, לעיתים כתוב שהיא תומכת, לעיתים מסירה את תמיכתה, לעיתים  

 מבקשת לדחות את הקמת המדינה.  

לא מדובר כאן בסתירה או בשגיאה אלא מדובר במורכבות, בהבנה שאירועי המלחמה משפיעים על  

 ההחלטות הפוליטיות ולהפך. 

  

 . חזרה זו הטמעה 3

: חזרה זו הטמעה. כאשר חוזרים על אותו רעיון       המיקודית חופרת. אני אומרת את זה מראש  

 במילים שונות במקומות שונים, הוכח כי הוא נקלט טוב יותר.  

בנוסף, אני חוזרת על אותו החומר במקומות שונים כדי להראות את ההקשרים של הנושא בנקודות  

 שונות.  

 

 . תשובות לשאלות 4

כל  תשובות    בסוף  הוספתי  המחוונים    אפשריות פרק  על  ברובן  מבוססות  אלו  תשובות  לשאלות. 

שפורסמו ע"י משרד החינוך. לעיתים יש תשובות נוספות שמתקבלות בנוסף לתשובות אלו, ולכן  

 .  הצעות לפתרוןאלו רק  

 כתבתי אותן בנקודות כי הפירוט המלא נמצא במיקודית עצמה.  
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 . אלוהים בפרטים 5

הבגרות אתם נשאלים על תקופה מאוד מדויקת )לדוגמה: עד הקמת הגטו, לאחר סגירת  בשאלות  

 הגטו, לאחר גירוש מסוים, בחלק הראשון של המלחמה וכו'(. 

 שימו לב בעת הלמידה ללמוד את התקופות כדי שתוכלו לענות בצורה מיטבית על שאלות הבגרות.  

 

 . מספור הפרקים6

 בשל הקורונה יש מיקוד של חומר הלימוד. לכן, ירדו פרקים שלמים בלמידה.  

 השארתי את המספור המקורי, ולכן יש קפיצות.  

כך המספור  זו לא עצלנות, אלא במטרה להקל על מי מכם שבודק אותי ומשווה לתוכנית הלימודים.  

 זהה לזה המופיע בתוכנית ובמיקוד.  
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 ות מבנה הבחינ 0.1

 022381שאלון 

 נושאי לימוד.   8בתוכנית הלימודים יש 

נושאים. לכן, לא להילחץ שבבגרות יש נושאים שכלל לא   2מראש, כל אחד ואחת בחרו ללמוד רק 

 למדתם.

 

 שעות.   3 משך הבחינה:

 מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 

 שאלות:   שתיפרקים, ועליך לענות על   שניבכל נושא 

 נקודות.   35 –שאלה אחת מן הפרק הראשון 

 נקודות.   15 – שאלה אחת מן הפרק השני 

 נקודות.   50סה"כ לנושא: 

 

 אין חומר עזר מותר בשימוש:

 

משני   בכל אחדיענה על אחת משתי השאלות הראשונות  שאושר לו מבחן מותאםתלמיד שים לב! 

 ות.  נקוד 50 –שאלות, לכל שאלה  שתיהנושאים שלמד. סך הכל 

 

 202238שאלון 

 כל שאלה על מאמר אחר.   –שאלות  3בשאלון זה 

 יש לענות על שתי שאלות.  

 נקודות.   50  –כל שאלה 

 

לב! המאמרים שימו  כל  את  וללמוד  להמר  שלא  לא  במאמר  קטנה  נקודה  על  שאלה  תהיה  אם   .

 הבנתם או לא זכרתם, אתם תתקעו.  

 מומלץ גם לקרוא את המאמרים עצמם לאחר קריאת המיקודית.  
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 מילות שאלה בבגרות  0.2
 אלו ההגדרות המופיעות במחוונים של משרד החינוך: 

תאר •  / הסיבות    :הצג  את  להסביר  בלי  האירוע,  הפעולה  התופעה,  של  תיאור  או  הצגה 

להתהוותם, את התוצאות או את ההשפעות. "צילום תמונת מצב": מאפיינים, משתתפים, זמן,  

 מקום.  

/  הסבר • לפעולה   / לתהליך  שהביאו  גורמים   / סיבות  המבוקש:  העניין  של  פירוש  הבהרה,   :

 ין המבוקש.  תוצאות / השפעות של העני ;לאירוע

: יש להשוות בין שני עניינים מבוקשים עפ"י קריטריונים, ולהבהיר את הדומה והשונה  השווה •

 נים שהוצעו.  ובכל אחד מהקריטרי

: הבאת דוגמה הממחישה ומבהירה את העניין המבוקש. צריך לתת דוגמה מפורטת ולא  הדגם •

  הכללה. 

 

 טיפים לפתרון הבחינה  0.3
: בתחילת המבחן, יש לבחור את כל השאלות עליהן רוצים לענות  מראשלבחור את השאלות   -

 לפי הנחיות הבחינה.  

אחרי שיודעים על אילו שאלות רוצים לענות, יש לפצח    :לכתוב את הנקודות לכל שאלה שבחרת -

בנקודות את התשובות   ולכתוב  יודעים  לכל השאלות.  את השאלה  ככה מורידים את הלחץ, 

אף  פספסתם  שלא  ותדעו  יותר,  מסודרת  תהיה  שלכם  והתשובה  הנקודות,  כל  את  שרשמנו 

 שאלה.  

השאלות - את  אתלפצח  לכתוב  ואז  בכותרות,  השאלה  את  לכתוב  ככה    :  לשאלה.  הנקודות 

 מוודאים שלא מפספסים אף חלק בשאלה, ועונים על כל תת הסעיפים.  

 צריך להשקיע בזה חצי שעה, אבל יעשה סדר בכל המבחן.  

 

 

 דברים שחשוב לדעת על שאלות

 .  3כאשר מבקשים גורמים, סיבות, נימוקים, וכו', ולא מציינים כמות, צריך לכתוב  :3חוק ה 

יש   אם  שגויה  תשובה  על  מורידים  לא  ביותר.  הטובים  את  בוחרים  הבוחנים  יותר:  כותבים  אם 

 מספיק תשובות טובות אחרות. 

לכל גורם,    1/3, יורד יחסית מעט ניקוד. הסיבה לכך היא שהניקוד לא מתחלק  3ולא    2אם יש רק  

 מהניקוד לשלישי.    20%מהניקוד לשני,   30%מהניקוד לראשון,   50%אלא 
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 מבוא 1.1
  1.1.1מושגים ואירועים חשובים להבנת הנושא של מלחמת העצמאות. עד נושא שימו לב! אלו 

 הנושא.לא תופיע שאלה בבגרות. חלק זה נועד רק לכם, לתת רקע להבנת 
 

 המנדט הבריטי 
 

  ולפני הקמת המדינה (  1945והשואה )שהסתיימה ב    אחרי מלחמת העולם השנייהאנחנו נמצאים  

: מוסדות לאומיים, גופים צבאיים  תשתית להקמת המדינה(. היישוב היהודי עד עכשיו בנה  1948)

 ותשתית מדינית.   

מתוך אמונה מלאה  ששלטה בארץ ישראל  היישוב היהודי פעל בשיתוף פעולה עם בריטניה   1945עד  

,  2בא"י )הצהרת בלפור(. אבל, לאחר מלח"ע    יאפשרו ליהודים להקים מדינה יהודיתכי הבריטים  

כי   הבין  היהודי  השתנה היישוב  להקים    המצב  ליהודים  לסייע  רוצים  דווקא  לאו  הבריטים  וכי 

 מדינה.  

בהם במטרה   אבקי לה, ומתחיל  צריך לשנות את הגישה כלפי הבריטיםהיישוב היהודי מבין שהוא  

 להקים מדינה יהודית.  

 

 נאום בווין
 

 פרסם בווין, שר החוץ הבריטי,  הכרזה שעיקריה הם: ,  1945בנובמבר 

 יהודית בא"י.   לא רואה קשר בין השואה והקמת מדינה בריטניה  .1

 .ולהחזירם למדינות שמהן גורשוצריך לפתור את בעיית יהודי אירופה  .2

יהודים בא"י לא תפתור את מצוקת יהודי אירופה והיא יכולה להביא    100,000הדרישה לקלוט   .3

 לפרוץ מרד ערבי.  

 לבריטניה מחויבות גם ליהודים וגם לערבים.  .4

 אין מכנה משותף בין היהודים לערבים.   .5

 

 בעקבות נאום בווין יצא הישוב היהודי למאבק בכל התחומים: צבאי, מדיני, בהתיישבות ובהעפלה. 

 

 המחתרות היהודיות הפועלות בארץ בתקופה 
 

במטרה להגן על כל הישוב היהודי בארץ ישראל. היא מנוהלת ע"י     1920הוקמה במאי    -  ההגנה •

 , החלה ההגנה לקבל יותר תקציבים ולהתפתח.   30מוסדות ההנהגה הציונית. החל משנות ה  

ע"י ההגנה והבריטים כאשר היה חשש שהגרמנים    1941הוקם בשנת    -הפלמ"ח )פלוגות מחץ(   •

לקחו הבריטים חסות על הפלמ"ח, וסיפקו לחבריו אימונים צבאיים  יפלשו גם לא"י. בתחילה 

ונשק כדי שהפלמ"ח יוכל לעזור בהגנת הארץ. עם תבוסת הגרמנים המימון הופסק. הפלוגות  

 התחלקו בין הקיבוצים, והמשיכו להתאמן במקביל לעבודה.
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דיניות ההבלגה  . חבריו פרשו מההגנה כי התנגדו למ1937-קם ב  -)ארגון צבאי לאומי(  האצ"ל   •

של ה"הגנה" כלפי הטרור הערבי ורצו להגיב בתקיפות על כל התקפה ערבית: "דם תחת דם".  

השנייה   העולם  בזמן מלחמת  היהודי.  היישוב  הנהגת  להחלטות  כפופים  עצמם  ראו  לא  הם 

הכריז הארגון על  מרד נגד הבריטים, ובכך פתח    1944-האצ"ל שיתף פעולה עם הבריטים, ב

 ק רצוף נגדם, עד להקמת המדינה. האצ"ל מאב

בשנת    –הלח"י   • קם  ישראל(.  חירות  האמינו  1940)לוחמי  כי  מהאצ"ל  פרשו  הארגון  חברי   .

 שצריך להילחם נגד הבריטים, למרות שהם נלחמים במלחמה נגד הגרמנים.  

 

 המלחמה הקרה ומעצמות העל
 

 = מאבק  מלחמה

 = אין נשק חם, אין יריות, אין הפגזות וטילים.   קרה

 מספר מדינות עם אותה תפיסת עולם, אידיאולוגיה. גוש = 

 

גושים:   שני  בין  זהו מאבק  השנייה.  העולם  מלחמת  לאחר  מייד  הגוש  המלחמה הקרה התחילה 

 הדמוקרטי בהובלת ארה"ב והגוש הקומוניסטי בהובלת ברה"מ. 

 

 : מאמינה בחופש אישי וכלכלה חופשית ללא התערבות המדינה.  דמוקרטיתארה"ב היא מעצמה 

, ברכוש משותף, כולם נותנים על פי יכולתם ומקבלים  בשוויון: מאמינה  קומוניסטיתברה"מ היא  

 על פי מה שהם צריכים.  

 

 הליגה הערבית 
 

. במהלך מלחמת העצמאות היו חברות בליגה הערבית  בו מאוגדות מדינות ערב  1945ארגון שקם ב  

 לבנון, סוריה, ירדן, מצרים, עיראק, תימן, ערב הסעודית. 

מטרתה המרכזית של הליגה הערבית הייתה לשמור על האינטרסים של מדינות ערב ולקיים שיתוף  

 פעולה בין המדינות השונות.  

 

 הועד הערבי העליון
 

ף המייצג של ערביי ישראל, על כל זרמיהם. זהו הגוף שייצג את  במטרה להיות הגו  1936הוקם ב  

 הערבים בפני המנדט הבריטי. בראשו עמד חאג' אמין אל חוסייני, המופתי של ירושלים. 
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 מתי החלה ומה היו הגורמים למלחמה  –מלחמת העצמאות  1.1.1

 )לא לבחינה אלא לרקע והבנה(  החלטת כ"ט בנובמבר
 

 לפיה:   תוכנית החלוקה"התקבלה באו"ם ההחלטה על " 1947בכ"ט בנובמבר 

מחודש זה יהיה פינוי הדרגתי של הכוחות הבריטיים    –  1948סיום המנדט הבריטי בא"י במאי   .1

ה תתקיים  1948באוגוסט    1-עד  והערבית(,  )היהודית  המדינות  לשתי  העצמאות  הכרזת  עד   .

. לקראת תום התקופה וקבלת העצמאות תוקם ועדה שתקבל בהדרגה את  קצרה תקופת מעבר

 השלטון בא"י ותכין את האזור לעצמאות באופן מסודר.  

גליל מזרחי     -  גבולות המדינה היהודית.  חלוקת הארץ לשתי מדינות עצמאיות, ערבית ויהודית .2

ינרת, בית שאן הרי הגלבוע, שפלת החוף  סוריה, עבר הירדן, כולל עמק החולה, הכ-עד גבול לבנון

כולל חיפה ותל אביב )יפו תהיה מובלעת ערבית(, הנגב )לא כולל באר שבע( ורצועה נוספת לאורך  

תכלול את שאר השטחים. שתי המדינות יהיו חברות    המדינה הערביתים המלח עד עין גדי.  

 באו"ם לאחר הקמתן. 

האו .3 ע"י  ותנוהל  בינ"ל  אזור  תהיה  תהיה  "םירושלים  העיר  צבא( מפורזת  .  כוחות  )=בלי 

שישמור על הסדר ויגן =לא שייכת לאף אחת מהמדינות(. יוקם שם חיל משטרה  וניטראלית )

 . עברית וערבית יהיו השפות הרשמיות בירושלים וסביבתה.   על המקומות הקדושים

בין   .4 כלכלית  אחדות  שיהמדינות  2תהיה  והערבית  היהודית  המדינה  בין  יהיה   פעולה  .  תוף 

בענייני מכס, יהיה מטבע משותף, שער חליפין אחד למטבע זר, ענייני תחבורה ומקורות מים. 

 הנמלי הים והאוויר ינוהלו במשותף.  

להודיע מעבר.   לתקופת  ביצוע ועדת הקמת .5 צריכה   על האו"ם של הביצוע  לועדת בריטניה 

 חברים חמישה של תהיה ועדה המעבר א"י. בתקופת על המנדט את שבו היא תסיים התאריך

מטעם האו"ם: בוליביה, פיליפיניים, פנמה, דנמרק וצ'כוסלובקיה. אלה יהיו אחראים לפיקוח  

 על ביצוע החלטת כ"ט בנובמבר.  

 .הציבורי הסדר לשמירת ומשטרה  צבא ,זמניות ממשלות יוקמו בשתי המדינות  .6

 

 משמעות ההחלטה 

. הייתה זו נקודת מפנה בהיסטוריה היהודית בשל ההכרה בינלאומית  שמחה אדירה  –  ליהודים -

 .התנועה הציונית הגשימה את מטרתהבזכותם של היהודים להקים מדינה משלהם בא"י. 

בריטניה תוציא את כל כוחותיה מא"י. עד אז, היא הודיעה    1948במאי    15קבעה שב    –  לבריטים -

ההעפלה  כי   כלפי  המדיניות  את  משנה  לא  העקוריםהיא  בביצוע  והעלאת  תעזור  לא  וכי   ,

 החלטות האו"ם.  

הערבים דחו את ההחלטה. הם טענו כי זכותם להקים מדינה על כל שטחה של א"י,    –  לערבים -

 כי היא מולדתם, וליהודים אין כלל זכות עליה.  
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 יתרונות תוכנית כ"ט בנובמבר עבור היהודים:

היהודית • נקבעו    כמעט  -התחשבות במערך ההתיישבות  יהודיים  יישובים  היו  בו  בכל מקום 

 בתחומי המדינה היהודית.  הנגבגבולות המדינה. הכללת  

 )כולל הכנרת(.  מקורות מיםהתיכון, ים המלח וים סוף. קיומם של   ליםגישה  •

 

 חסרונות תוכנית כ"ט בנובמבר עבור היהודים:

בין השטחים שהיו חלק מהמדינה היהודית לא היה רצף טריטוריאלי,     -  אין רצף טריטוריאלי •

כלומר, הם לא היו צמודים אחד לשני. לכן, היה קושי להגן עליהם, להעביר סחורות ולקיים כל  

 פעילות.  

כאיזור  ירושלים:   • בתוכנית  הוגדרה  היא  אבל  ישראל,  בירת  להיות  אמורה  הייתה  ירושלים 

 יתה בלב אזור ערבי, לכן ליהודים היה קושי להגיע אליה.  בינלאומי. בנודף, היא הי

להגנה  • קשים  ומוקפים    -מסדרונות  מאוד  צרים  היו  היהודית  המדינה  של  מהשטחים  חלק 

 בשטחים ערביים. לכן, היה קושי להגן עליהם מפני תקיפות ופלישה.  

היהודים חששו כי הערבים יזהמו את מקורות המים    –  חלק מנהר הירדן בידי המדינה הערבית •

 ויפגעו באוכלוסייה יהודית.   

 .  יישובים יהודיים לא נכללו בשטח המדינה היהודית 30 •

: תחנת הכוח בנהריים ומפעל האשלג  משאבים כלכליים חשובים לא נכללו במדינה היהודית •

 בצפון ים המלח.  

 יא חולקה לשלושה גושים שביניהם מעברים צרים. וה  גבולות המדינה ארוכים, צרים ומפותלים •

 

  



 
 

 
15 

  



 
 

 
16 

 

 ?מלחמת העצמאות מתי החלה 
 

או"ם ונמשכה עד חתימת הסכמי שביתת הנשק במהלך  ה   תהחלה למחרת החלטמלחמת העצמאות  

   .1949שנת 

 

בנובמבר   בכ"ט  באו"ם  שהתקבלה  לאחר  החלוקה  1947יום  בין  ,  תוכנית  מלחמה  בא"י  פרצה 

, והצליחו להרוג  "אגדחברת "   על שני אוטובוסים של ערביי א"י הציבו מארב    והערבים.היהודים  

 בנוסף, באותו היום נהרג ביפו תושב יהודי. שישה נוסעים. 

 

היהודים קוראים למלחמה "מלחמת העצמאות", כי מבחינתם המלחמה הייתה על קבלת עצמאות  

 למדינה יהודית. הפלסטינים  קוראים למלחמה זו "הנאכבה" )האסון(.  

 

 הגורמים למלחמה 
 

 . מאבק המפעל הציוני בבריטים1
 

( ניהל היישוב היהודי בא"י  1945-1947מסיום מלחמת העולם השנייה עד תחילת מלחמת העצמאות )

 מאבק כנגד הבריטים במטרה להקים מדינה יהודית.  

ארבע דרכים מרכזיות: העפלה, התיישבות, מאבק אלים ומלחמת הסברה )מאבק  המאבק התנהל ב 

 דיפלומטי(.  

 

 מאבק צבאי 
 

 איך המאבק הצבאי השפיע על סיום המנדט הבריטי?  

הפעולות הצבאיות זירזו את סיום המנדט הבריטי בא"י וגרמו לבריטים להבין שעדיף להם לעזוב  

 את הארץ.  

מלחמה עולה כסף רב ודורשת הרבה אמצעים: כלי נשק וחיילים. לכן,    –  התשה של בריטניה .1

לקנות יותר נשק ולהשקיע הרבה כסף בא"י.  בריטניה הייתה צריכה לשלוח חיילים רבים,  

בריטניה הייתה במצב כלכלי לא טוב לאחר מלחמת העולם השנייה, והבריטים חשבו שצריך  

כנגד   מחאה  הייתה  לכן,  המלחמה.  לאחר  המדינה  ופיתוח  בשיקום  הכסף  את  להשקיע 

 הישארותה של בריטניה באזור. 

את הבריטים למצב בו הם עסוקים    המאבק הצבאי של המחתרות הביא   –  מאבק ללא מטרה .2

על חייהם. לכן, הם   לא יכולים לעשות את הפעולות שבגללן הם נמצאים  כל הזמן בשמירה 

 המאבק הוא אינסופי, מתיש והמטרה שלו היא לא ברורה. הציבור הבריטי חשב שבארץ. 

ביוקרת הבריטים3 .1 ביוקרה של   –  .פגיעה    ההצלחות הצבאיות של המחתרות הביאו לפגיעה 

. בנוסף, המאבק הצבאי גרם גם לפגיעות בנפש  חזק ומיומןהצבא הבריטי, צבא שאמור להיות  

 )=הרוגים( וברכוש ופגע במורל של החיילים הבריטיים.  
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 העפלה
 

 איך ההעפלה השפיעה על סיום המנדט הבריטי?  

המעפילים היו ניצולי השואה, העקורים, שרצו להגיע לא"י לאחר    –   נזק תדמיתי לבריטניה  .1

נגד בריטניהמלחמת העולם השנייה. המאבק בהם גרמה   . דעת  לדעת קהל שלילית בעולם 

 קהל זו בעקבות ההעפלה והפרסום העולמי, גרמו לבריטניה להעביר את שאלת א"י לאו"ם.  

לגייס את תמיכת הציבור הבריטי .2 העפלה הביאה את הבריטים לגלות  ה   –  הצלחת המאבק 

בבריטניה,   הציבור  מבחינת  יהודית.  מדינה  להקמת  היהודי  היישוב  של  למאבק  אהדה 

הייתה   ביהודים  למנוע  המלחמה  מהממשלה  דרשו  לה  והמתנגדים  מוסרית,  לא  מלחמה 

 בה נלחמים נגד ניצולי שואה.  מהחיילים להשתתף במלחמה

וארה"ב .3 בריטניה  בין  בעד  ארה"ב  –  מחלוקות  הייתה  בתקופה,  הגדולות  המעצמות  אחת   ,

ניצולי שואה לא"י. לעומת זאת, בריטניה לא רצתה, אך לא הייתה יכולה    100,000העלאת  

המאבק של היישוב היהודי בהעפלה השאיר    היא הייתה תלויה כלכלית בארה"ב.להתנגד כי  

 את הנושא בכותרות ולא אפשר לבריטניה להתחמק.  

ולמחתרות,    –  א ההעפלהכולם מאוחדים בנוש .4 הפוליטי  היהודי למרות הפיצול  כל היישוב 

היה בעד ההעפלה. לכן, בריטניה הבינה שהיישוב היהודי לא ישנה את  בא"י וכל העם היהודי  

 עמדתו, והיא לא יכולה להמשיך עוד ולשלוט כך על א"י.  

ו השפיעה מאוד  הועדה ביקרה בארץ במהלך פרשת אקסודוס. פרשה ז   –  ביקור ועדת אונסקו"פ .5

 על ההחלטות שקיבלו חברי הועדה ועל ההמלצה שלהם לסיים את המנדט הבריטי.  

 

 פעילות דיפלומטית 
 

 איך הפעילות הדיפלומטית סייעה לסיום המנדט הבריטי?  

נציגי היישוב היהודי הגיעו לכל אחת מהמדינות שיש לה זכות    –  ניסיון שכנוע של המדינות .1

בכל   מדינאים  לגייס  ניסו  בנוסף,  החלוקה.  תוכנית  בעד  להצביע  אותה  לשכנע  וניסו  הצבעה 

 העולם כדי שיתמכו בהחלטה. 

זו הייתה שנת בחירות. לכן, היישוב היהודי ביקש מיהודי ארה"ב    –  לחץ יהודי ארה"ב על טרומן .2

חץ על הנשיא )דרך מתן תרומות( ועל חברי בית הנבחרים האמריקני, שיצביעו בעד  להפעיל ל

 התוכנית.  

פעל רבות לגיוס התמיכה של המדינות. הוא פנה לנציגיהן במטרה להפעיל לחץ    –   חיים וייצמן .3

שיתמכו בהקמת מדינה יהודית ולא יאפשרו על ויתור שטחים נוספים לטובת הערבים, למרות  

מד של  לאפשר  שיקולים  כדי  הערבית  מהמדינה  חלק  שיהיה  הנגב  )לדוגמה:  המערב.  ינות 

 לערבים רצף טריטוריאלי(.  

אונסקו"פ .4 ועדת  עם  פעולה  פעולה    –  שיתוף  שיתפו  היהודים  אונסקופ  ועידת  ביקור  במהלך 

א"י   של  החשיבות  על  הציוני,  המפעל  על  הסבירו  מקום,  לכל  אותה  ליוו  הם  מלא:  באופן 
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ם זכות על ארץ ישראל. הם שכנעו את חברי הועדה לבקר במחנות העקורים  ליהודים, ומדוע לה

 באירופה.  

 

 התיישבות 
 

 איך ההתיישבות סייעה לסיום המנדט הבריטי? 

 מאבק בספר הלבן השלישי ובחוק הקרקעות.  .א

ראשי היישוב האמינו כי הגבול העתידי של    –  קביעת הגבולות העתידיים של המדינה היהודית .ב

 המדינה יקבע על פי מיקום היישובים הקיימים.  

מתוך מניעים כלכליים )עזרה הדדית בין היישובים( וביטחוניים )לעצור את    עיבוי התיישבות .ג

התקפת הכנופיות הערביות, להוות חומת מגן בפני פלישת צבאות ערב( היה צריך ליצור גושי  

 ורצף טריטוריאלי ולהקים יישובים נוספים.  התיישבות 

 

הבין שבריטניה לא תעזור באופן ממשי להקמת מדינה  היישוב היהודי  לאחר מלחמת העולם השנייה  

יהודית, לא תוקיר תודה ליישוב היהודי בארץ שלחם לצידה במהלך המלחמה, ולא תעזור לניצולי  

בריטניה הפכה להיות אויב של  ריטניה.  השואה לעלות לארץ, הוחלט לשנות את המדיניות נגד ב

 היישוב היהודי, ולכן היה צורך לסיים את המנדט הבריטי. 

במטרה    1947התיש את בריטניה עד שהיא החליטה להעביר את שאלת א"י לאו"ם ב  היישוב היהודי  

 לפתור את הנושא.  

 

 מדוע זה גורם לפרוץ מלחמת העצמאות? 

רכישת האדמות בארץ והקמת היישובים היהודיים הביאה את הערבים למחות כנגד הבריטים כדי  

אין ליהודים זכות לרכוש אדמות    למנוע את פעילות היהודים. הבריטים אכן חוקקו חוקים לפיהם

 בא"י.  

]הערה: צריך לזכור כי הפאלחים הערבים בארץ לאו דווקא היו בעלי האדמות. רוב בעלי האדמות  

 חיו מחוץ לשטחי הארץ. לכן, בפועל, התושבים הרגישו שהם בעלי הקרקע[.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאבק היישוב היהודי בבריטניה

 העפלה

נזק תדמיתי  -
 לבריטניה

גיוס דעת הקהל -
 העולמית

מחלוקת עם -
 ארה"ב

 ועדת אונסקו"פ-

 התיישבות

מאבק בספר -
 הלבן השלישי

קביעת גבולות -
 המדינה העתידית

עיבוי -
 ההתיישבות

 

 דיפלומטיה

 שכנוע המעצמות-

 לחץ על טרומן-

פעילותו של -
 וייצמן

 ועדת אונסקו"פ-

 

 מאבק צבאי

 התשת בריטניה-

מאבק ללא -
מטרה מבחינת 

 הבריטים

פגיעה ביוקרה -
 הבריטית
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 מעצמות בהקמת מדינה יהודית ה. תמיכת 2
 

למרות שאת המלחמה עצמה ניהל היישוב היהודי בעצמו, כמעט כל הישג צבאי היה בזכות מעצמות  

 העל: ברית המועצות וארצות הברית.  

הכירו   העל  מעצמות  בשטחבנוסף,  במלחמה  ישראל  בתוכנית    בהישגי  כלולים  היו  לא  אם  גם 

 החלוקה.  
 

 מהי המלחמה הקרה?  
 

 = מאבק  מלחמה

 = אין נשק חם, אין יריות, אין הפגזות וטילים.   קרה

 מספר מדינות עם אותה תפיסת עולם, אידיאולוגיה. גוש = 

 

הגוש המלחמה הקרה התחילה מייד לאחר מלחמת העולם השנייה. זהו מאבק בין שני גושים: 

 הדמוקרטי בהובלת ארה"ב והגוש הקומוניסטי בהובלת ברה"מ. 

 מאמינה בחופש אישי וכלכלה חופשית ללא התערבות המדינה.   :דמוקרטיתארה"ב היא מעצמה 

, ברכוש משותף, כולם נותנים על פי יכולתם ומקבלים  בשוויון: מאמינה קומוניסטיתברה"מ היא 

 על פי מה שהם צריכים.  

 

 מדוע מפתיע שהן תומכות בהקמת מדינה יהודית? 
 

והם כללו את כל תחומי החיים. לכן, היה מפתיע    מאבק עולמיהמאבק בין שני הגושים האלו היה 

 .  תומכות בהקמת מדינה יהודיתהמעצמות, מאידיאולוגיות מנוגדות,  ששתי

כדי להשתלט  כל אחת מהמעצמות השתמשה ביהודים כדי לקדם את עצמה ואת האינטרסים שלה,  

 השפעה נוספים.  אזוריעל 

במלחמה: ברה"מ סיפקה במהלך המלחמה נשק ליישוב  עצמות העל תמכו ביישוב היהודי  שתי מ

 היהודי.  

 

 תמיכת ארה"ב בהקמת מדינה יהודית 

היו   האמריקאי  דעותבממשל  ארה"ב    חילוקי  דבר,  של  בסופו  החלוקה.  לתוכנית  תמכה  בנוגע 

. בעקבות ארה"ב, הצביעו מדינות דמוקרטיות רבות בעד  בתוכנית והצביעה בעדה בעצרת האו"ם

 הקמת מדינה יהודית בא"י.  

 

 הסיבות לתמיכת ארה"ב:

ממשלת ארה"ב הושפעה מה"קול היהודי", כלומר    –  הקול היהודי" ולחץ של מנהיגים ציוניים" .1

יהודי ארה"במ לפני  הלחץ הפוליטי שהפעילו  נשיא ארה"ב, היה  כדי   שנת בחירות. טרומן, 

מנהיגים  ל בנוסף,  האמריקאים.  היהודים  לתמיכת  זקוק  היה  והוא  נוספת,  לכהונה  היבחר 

 , הפעילו לחץ על הממשל האמריקאי שיצביע בעד התוכנית באו"ם.  וייצמןציוניים, לדוגמה 
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, נכנסו  ההעפלהשביצעו המחתרות בתחום    פעולות צבאיותבעקבות    –  השואה ומחנות העקורים  .2

ות העקורים באירופה לתודעה העולמית. השואה ובעיית העקורים  ששהו במחנ   ניצולי השואה

 הביאו את ארה"ב להבנה כי העם היהודי צריך מדינה משלו כדי שיוכל להגן על עצמו בעתיד.  

המלחמה הקרה היא כינוי למאבק בין ארה"ב וברה"מ.    -גושי והמלחמה הקרה-המאבק הבין  .3

תה כי אזור א"י יהיה תחת השפעתה ולא  : ארה"ב רצנאבקו על אזורי השפעהשתי המדינות  

 יושפע מברה"מ הקומוניסטית. לכן ארה"ב תמכה בתוכנית החלוקה.  

 

כי   לזכור  החלוקה.  יש  בתוכנית  תמכו  האמריקאי  הממשל  חברי  כל  להקמת  לא  התנגדו  חלקם 

המדינה מאחר שחששו כי בכך ארה"ב מתחייבת להתערב במזרח התיכון בכל הרמות: הצבת צבא, 

תביא   יהודית  במדינה  אמריקאית  תמיכה  בנוסף,  החדשה.  המדינה  על  והגנה  )כסף(,  מימון  מתן 

 .   לפגיעה ביחסים של ארה"ב עם המדינות הערביות

טרומן, נשיא ארה"ב, סירב לסייע ליהודים. רק לאחר שנפגש  עד מספר ימים לפני ההצבעה באו"ם,  

עם וייצמן הוא חייב את המשלחת האמריקאית להצביע בעד התוכנית ולהפעיל לחץ על המדינות  

 כדי להשיג רוב באו"ם לתמיכה בתוכנית.  

 

 תמיכת ברה"מ בהקמת מדינה יהודית 
 

הייתה   משמעיתברה"מ  וחד  ברצ  עקבית  מלאה  תמיכה  מדינה  בעמדתה:  להקים  היהודים  ון 

נאם ביום ההצבעה בפני עצרת  ,  שר החוץ הרוסי, גרומיקועצמאית. היא תמכה בתוכנית החלוקה.  

גם בשואה וגם בתקופות שקדמו לה. הוא  ,  סבלו של העם היהודיאת  האו"ם. הוא תיאר בנאומו  

   וכי יש לבטל את המנדט הבריטי.  מוצדקותטען כי תביעות היהודים 

 

 הסיבות לתמיכת בריה"מ בתוכנית החלוקה: 

פילוג בין כחלק מהמלחמה הקרה, ברה"מ רצתה ליצור    –   החלשת כוחה של בריטניה במזה"ת .1

המערב מבודדת  מעצמות  תישאר  בריטניה  ארה"ב,  עם  תסכים  היא  שאם  חשבה  ברה"מ   .

  לסלק את בריטניהעוד יותר. כך חשבה ברה"מ, יהיה קל יותר    ייחלשבעמדתה, וכוחה בא"י  

פגיעה בחוזק של הגוש מהאזור.   נוספת להחליש את ארה"ב דרך בריטניה:  זו הייתה דרך 

 הקפיטליסטי. 

ברה"מ רצתה להשפיע במזרח התיכון. היא האמינה     –  גושי והמלחמה הקרה-המאבק הבין .2

. בנוסף, חלק  סובייטית-פרומדינת ישראל תהיה    תתמוך בהקמת מדינה יהודית בא"י,שאם  

סוציאליסטית ומי ששלט במוסדות ההנהגה הייתה מפלגת מפא"י    מהציונים היו בעלי תודעה

ממשלות מדינות )מפלגת העבודה, שמאל פוליטי( כך שברה"מ חשבה שזו הזדמנות מבחינתה.  

 קומוניסטיות.  - היו באותה התקופה ביחסים קרובים עם המערב, והן היו אנטי ערב

סבלו מספיק בתקופת השואה, מה  : על פי נאום גרומיקו, שר החוץ, היהודים  ניצולי השואה .3

ניצולי שמצדיק מבחינת ברה"מ הקמת מדינה יהודית שתאפשר עלייה של העקורים. בנוסף,  
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באירופה לסבול  ממשיכים  במחנות  השואה  חיים  והם  לגור  היכן  להם  אין  עקורים,  הם   :

 פליטים. לכן, יש לאפשר להם להקים מדינה משלהם.  

 

 ה תמיכת צרפת ביישוב היהודי במלחמ
 

היישוב   במאבק  תמכה  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר  מעצמה  הייתה  לא  שעדיין  למרות  צרפת, 

עזרה להעלות את ,  מכרה נשק למדינת ישראל במהלך המלחמההיהודי בבריטים ובערבים. היא  

 ניצולי השואה לארץ ואפשרה ליישוב היהודי להקים בסיסים לצרכים ביטחוניים בשטחה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . רצון מדינות ערב וערביי א"י לבטל את תוכנית החלוקה3
 

כאשר עלתה האפשרות של תוכנית החלוקה באו"ם, הכריזו הן ערביי ארץ ישראל והן מדינות ערב,  

 שהן יתנגדו באופן מוחלט ובלתי מתפשר להקים מדינה יהודית בשטחי ארץ ישראל.  

ברור   היה  האו"םכלומר,  בעצרת  תתקבל  החלוקה  תוכנית  היישוב  ,  שאם  כנגד  מלחמה  תפתח 

   היהודי בארץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמיכת המעצמות בהקמת מדינת ישראל

 תמיכת ברה"מ

 עמדה ותמיכה חד משמעית.

 למה?

המאבק הבינגושי והמלחמה  -
 הקרה.

 ניצולי השואה. -

החלשת כוחה של בריטניה  -
 התיכון.במזרח 

 ארה"בתמיכת 

מזגזגים, בסוף תומכים בתוכנית 
 החלוקה. 

 למה?

המאבק הבינגושי והמלחמה  -
 הקרה.

 הקול היהודי בשנת הבחירות. -

 ניצולי השואה והעקורים -
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 סיכום: הגורמים למלחמת העצמאות

 

 

 

 

 

  

 הגורמים למלחמת העצמאות

. מאבק המפעל הציוני 1
 בבריטים

העפלה, בתחומים: 
התיישבות, מאבק צבאי, 

 מאבק דיפלומטי. 

 למה זה גורם למלחמה:
מבינים שבריטניה לא 
תעזור בהקמת מדינה 
 אלא יש להילחם עליה.

. תמיכת המעצמות 2
 יהודיתבהקמת מדינה 

ברה"מ,  אילו מעצמות:
 ארה"ב )וצרפת( 

 למה זה גורם למלחמה:
יש גיבוי של מעצמות העל 
לצאת למלחמה להקמת 

 המדינה.

. רצון מדינות ערב 2
וערביי א"י לבטל את 

 תוכנית החלוקה

 למה זה גורם למלחמה:
אין ברירה אלא להילחם 
כדי להקים מדינה, אחרת 

לא תקום אחת. ערביי 
יתנו לזה העולם לא 

 לקרות
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 מהלכי המלחמה העיקריים ויחסי הכוחות הצבאיים  1.1.2

 מאפייני מלחמת העצמאות 
 

 . שלבי המלחמה 1
 

 ניתן לחלק את מלחמת העצמאות לשני שלבים מרכזיים:

עד ההכרזה על הקמת המדינה    1947מהחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר      –  30.11.1947  –שלב א'   -

ישראל  –  14.5.1948  1948במאי    14-ב ערביי  נגד  היהודית    מלחמה  המדינה  בשטח  החיים 

האו"ם   החלטת  את  לממש  מוכנים  ואינם  יהודית  מדינה  של  הרעיון  את  לקבל  המסרבים 

ואין ממשלה רשמית למדינה    המנדט הבריטילהקים מדינה. השלטון הרשמי בארץ הוא עדיין  

זו הייתה    הלחימה היה כבר מצומצם.  העתידה לקום. לשני הצדדים לא היה הרבה נשק והיקף

פנימית כוחות  מלחמה  בארץ,  שהיו  הכוחות  רק  זה  בשלב  נלחמו  כלומר,  סדירים,   בלתי 

 .   שהשתמשו בנשק קל נגד היישוב היהודי 

מיום לאחר הכרזת המדינה עד לחתימת הסכמי שביתת   1949אמצע    –  15.5.1948  –שלב ב'   -

ביולי   ישראל    –  1949הנשק  מדינת  בין  המדינה(  מלחמה  הכרזת  ערב)לאחר  מדינות   ובין 

המסרבות להכיר בקיומה של מדינת ישראל. בסוף שלב זה, מדינת ישראל הצעירה מצליחה  

לשמור על גבולות המדינה שהובטחו לה עפ"י החלטת האו"ם וגם להגדיל את שטחה מעבר.  

יתה המלחמה הבינלאומית. הבריטים  זו הי  –שלב זה כלל מלחמה בין כוחות צבא סדירים.  

)סוריה, ירדן, עיראק ומצרים(   צבאות מדינות ערבכבר עזבו את א"י, והמלחמה הייתה בין  

שריון, מטוסים, תותחים. מדינות ערב  בנשק כבד:  שרק הוקם. בשלה זה היה שימוש    וצה"ל

 אל.  מדינת ישרנלחמו נגד  

 

 מלחמת העצמאות כמלחמה קיומית .2
 

הכוונה היא שהמלחמה לא הייתה על קבלת    מלחמה קיומית,כשאומרים שמלחמת העצמאות היא  

. כלומר, האם תהיה מדינה יהודית או לא? האם תבוצע  להיות או לחדולשטחים נוספים, אלא על  

 החלטת האו"ם או לא?  

בו ערביי ישראל רצו למנוע את הקמתה של    בשלב הראשוןהמלחמה נתפסת כמלחמה קיומית גם  

בו מדינות ערב פועלות למחיקת המדינה הצעירה מהמפה    בשלב השנימדינת ישראל בכל מחיר וגם  

 העולמית.  

 

 ישראלי  –מקומה המרכזי של המלחמה בסכסוך הערבי  .3
 

הייתה   בין    נקודת מפנהמלחמת העצמאות  בסכסוך הערבי ישראלי. עד המלחמה, הסכסוך היה 

לסכסוך, והוא  מדינות ערב  ערביי א"י ובין היישוב היהודי שהיה בארץ. המלחמה הביאה לכניסת  

 הפך להיות בין מדינות ערב ובין מדינת ישראל.  
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כ  הפליטים הפלסטיניםהמלחמה הביאה גם לבעיית   פלסטינים שחיו בגבולות מדינת    650,000: 

ישראל, הפכו לאחר המלחמה לפליטים. בעיה זו קיימת עד היום, וזהו אחד הנושאים המרכזיים  

 בסכסוך עם הרשות הפלסטינית.  

בו נכללו שטחים שלא היו אמורים להיות בשטח המדינה    הקו הירוק,בנוסף, נוצר גם קו גבול חדש,  

ם מהווים עד היום מוקד  היהודית על פי החלטת האו"ם. שטחים אלו צורפו במהלך המלחמה, וה

 סכסוך עם הפלסטינים. 

 

 העדר הבחנה בין חזית לעורף .4
 

 = מי שנמצא מקדימה, כלומר, הכוחות הלוחמים, החיילים.   חזית

 = נמצא מאחור, כלומר, האוכלוסייה האזרחית )נשים, ילדים, מבוגרים, כל מי שלא נלחם(. העורף

בעצם   בעורף.  האזרחים  ובין  בחזית  הלוחמים  בין  להבחין  אפשר  אי  העצמאות  כולם  במלחמת 

. יכולתם של האזרחים  גם העורף )האוכלוסייה האזרחית( הפך ללוחםכלומר,    מותקפים ונלחמים.  

 קפות האלו הייתה בעלת משקל רב במלחמה.  לעמוד מול ההת

  איך?

פיזית  .א חיו    -   קרבה  והערבית  היהודית  פיזיתהאוכלוסייה  לפעמים  בקרבה  בערים  ,  אפילו 

)חיפה ויפו, לדוגמה(. לכן, כל היישוב היהודי היה צריך להילחם על קיומו. בערים מעורבות  

יהודיות  צלפיםהמעורבות   שכונות  לעבר  יורים  מכוניותהיו  תחנות    תופת  ,  ליד  התפוצצו 

קושי לנהל  הוטמנו במקומות שונים. לאוכלוסייה האזרחית היה    חבלה  ומטעניאוטובוסים  

 בגלל הטרור.   חיי יום יום סדירים

, והיו  ישבו על גבולות המדינה העתידייםיישובים יהודים רבים    -יישובים על גבולות המדינה  .ב

רבה כי הם אלו    חשיבות אסטרטגיתהייתה  צריכים לעמוד בהתקפות רבות. ליישובים אלו  

ישוב   יהיה  בו  )המחשבה הייתה שבכל מקום  הגבול של המדינה העתידית.  קו  שסימנו את 

יהודי, יעבור בעתיד הגבול(. נפילתם יכולה הייתה לשנות את גבולות המדינה. ביישובים אלו  

 . גם אוכלוסייה אזרחית שהייתה צריכה לעמוד בהתקפותחיה 

להיכנס    לא נתנו לאף אחד הערבים הטילו מצור על ערים. כלומר, הם    –  ית במצורחברה אזרח  .ג

בעיקר    מחסור, והתושבים היו צריכים להסתדר עם האספקה שיש להם. במצור יש  ולצאת

במים ואוכל והמטרה היא לשבור את התושבים כדי שכנעו וימסרו את העיר לאויב. במלחמת  

 וגם יישובים נוספים בגליל ובנגב.  ירושלים הייתה במצור, גוש עציון היה מנותק, העצמאות  

 

 . נתוני פתיחה קשים ליישוב היהודי5
 

 נתוני הפתיחה שלו היו קשים מאוד:היישוב היהודי בא"י היה מאורגן באופן יחסי. אבל,  

צבאיות - מסגרות  אחת  מספר  כל  פלמ"ח(.  לח"י,  הגנה,  )אצ"ל,  מחתרות  היו  ביישוב   :

מהמחתרות פעלה באופן עצמאי, ולא ככוח צבאי אחיד ומאורגן. היה קושי גדול להקים צבא 

 מסודר תוך כדי הלחימה עצמה. 
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כה לקלוט מאות אלפי עולים מרחבי  לאורך כל המלחמה מדינת ישראל המשי   קליטת עלייה: -

אלו   היו  ברובם  הפליטההעולם.  השואה(    שארית  הצלה)ניצולי  יהודים,  ועליית  כלומר,   ,

בעיקר מארצות ערב, שהיו בסכנת חיים בגלל הקמת המדינה. לכן, במקום לעסוק בלחימה  

דיו  העולים, מציאת  ר  ובהישרדות, הייתה המדינה צריכה להשקיע משאבים רבים בהבאת 

 עבורם ובטיפול רפואי במי שהיה זקוק לכך.  

ולספק להם דיור,  :  בעיות כלכליות קשות - גלי עליה  המדינה הצעירה הייתה צריכה לקלוט 

להקים תשתיות ליישובים חדשים ותשתיות למדינה הצעירה )כבישים, מים, חשמל וכו'(. כל 

ון לחיילים וכו'(, יצרו  אלו, בנוסף להוצאות על הלחימה עצמה )רכישת כלי נשק, מדים, מז 

 בעיות כלכליות קשות.  

הקמת המדינה נעשתה תוך כדי הלחימה. היה קושי להקים  :  הקמת מדינה תוך כדי לחימה -

בשל  וגם  הפוליטיים  הדעות  חילוקי  בשל  גם  המדינה  של  החדשים  השלטון  מוסדות  את 

 הלחימה במספר חזיתות.  

 :   פלישת צבאות ערב -

סוריה, עיראק, ירדן ומצרים )הצבא הלבנוני תקף אבל  .  הצטרפו ללחימה  מדינות   5צבאות של  

צבאות אלה פעלו כבר לפני מלחמת העצמאות. הם לא חצה את הגבול לתוך מדינת ישראל(.  

וצרפתים.   בריטים  קצינים  ע"י  שאומנו  מיומנים  צבאות  חיילות  היו  היו  אלו  לצבאות 

צבור של כלי נשק ותחמושת. מדינות ערב היו  . היה להם מאוויר, תותחנים, שריוןמסודרים: 

בעלות   גדולות,  אזרחיםמדינות  מיליוני  להם    עשרות  והיו  אלו,  לצבאות  להתגייס  שיכלו 

גדולות.   מילואים  כ  עתודות  לא"י  נשלחו  המלחמה  תחילת  חיילים  35עם  ובמהלך  אלף   ,

 את עצמה.   הכפילההמלחמה כמות החיילים כמעט 

. חייליו לא קיבלו אימון צבאי  הוקם רק במהלך מלחמת העצמאות  , צה"לבניגוד לצבאות ערב

. חלקם לחמו במהלך מלחה"ע השנייה  למדו להילחם תוך כדי המלחמהמסודר ורוב החיילים  

)גיוס חוץ  עולים חדשים מהגח"ל  ובחלק הראשון של מלחמת העצמאות. חלק מהלוחמים היו  

ון צבאי. ליחידות היהודית לא היה כמעט  )מתנדבי חוץ לארץ( שהיו חסרי ניסי  מח"ללארץ( ומ

 נשק, ברובו לא היה תקני, וחלקו יוצר באופן עצמאי.  

 . חייל אוויר וים)כמו שריון ותותחנים( אבל היה לו  חסרו חלק מהחיילות לצה"ל 

שברובם לחמו כבר מתחילת המלחמה. לאחר שעבר   אלף חיילים  35במהלך המלחמה לחמו כ  

 .  אלף חיילים 100, גדל מספר הלוחמים ל חוק גיוס חובה

כבד  - במחיר  ישראלי  את  :  ניצחון  והבטיחה  ישראלי  בניצחון  הסתיימה  העצמאות  מלחמת 

 ישראלים נהרגו   6,000המשך קיומה של מדינת ישראל. אבל, למלחמה היה מחיר כבד מאוד:  

  20.  פצועים  12,000מהאוכלוסייה היהודית בארץ. בנוסף, היו כ    1%חים( שהיו  )חיילים ואזר 

נפגעו מה    נכבשויהודים    יישובים נהרסו או  ע"י הערבים, מפעלים רבים  במהלך המלחמה 

יהודים היו צריכים לעזוב את מקום מגוריהם לתקופה    60,000. כ  לפגיעה בתעשייהשהביא  

 )ששבו לבתיהם בסופו של דבר(.  לפליטיםשל כשנה, והפכו 

 



 
 

 
26 

 סיכום: מאפייני מלחמת העצמאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )תחילת המלחמה(  14.5.1948 – 29.11.1947: בשלב הראשוןהצדדים הלוחמים 
 

 ערבים
 

 מיליון איש.   1.3-כ 1947- מנה בהישוב הערבי המקומי בא"י 

 

 )אין צורך לדעת מספרים(  הכוחות לוחמים

 . לא היה צבא מסודר לוחמים ערבים שפעלו תחת מנהיגים שונים. כלומר,  15,000היו כ  

 ארגונים חצי צבאיים בהם חברים בעיקר בני נוער.   - הנאג'אדה והפותווה •

 . 1936-1939 לוחמים שפעלו במאורעות  •

 , במשטרת המנדט וחיל הספר של עבר הירדן.חיילים ששרתו בצבא הבריטי •

הם הגיעו מירדן והיו אנשי  .  1921חטיבה צבאית שהוקמה על ידי הבריטים ב    – "  הלגיון הערבי" •

 לוחמים מקצועיים ומסוכנים.   200-300כנופיות שבאו לפגוע ביהודים. 

לארץ • שהסתננו  ערב  מארצות  "האחים    מתנדבים  בצפון,  קואקג'י  של  ההצלה"  )"צבא 

 לוחמים שתקפו ברחבי הארץ.  7000כ  המוסלמים" בדרום(.

 הערביים באזור ירושלים.  מתנדבים מהכפרים •

 

 הכוח הערבי  יתרונות

מהיישוב היהודי. יתרון מספרי זה    2גדול פי  היישוב הערבי היה    :יתרון מספרי על היהודים •

אפשר לערבים לרכז כוחות היכן שהיו צריכים, ואז לפזר את הכוחות במקומות אחרים לפי  

 הצורך.  

 מאפייני מלחמת העצמאות 

שלבים . שני  1
 למלחמה: 

מלחמה  – 1שלב 
נגד ערביי ישראל 

(30.11.1947 – 
14.5.1948 ) 

  – 2שלב 

מלחמה נגד 
צבאות ערב  

(15.5.1948-  
 ( 1949אמצע 

 

. מלחמת  2
העצמאות  

 מלחמה קיומית:

 להיות או לחדול!  

או שנילחם או 
שלא תהיה 

 מדינה.

 

. מקום מרכזי 3
  -בסכסוך הערבי 

 ישראלי: 

נוצרה בעיית   -
הפליטים  

 הפלסטינים.  

נקבעו גבולות   -
 הקו הירוק. 

 

. העדר אבחנה  4
 בין חזית לעורף: 

קרבה פיזית  -
לאויב )ערים 

 מעורבות(. 

יישובים   -
מבודדים בגבולות 

 המדינה. 

חברה אזרחית  -
 .במצור

 

. נתוני פתיחה קשים  5
 ליישוב היהודי: 

מספר מסגרות צבאיות   -
 )מחתרות(

קליטת עלייה במקביל   -
 למלחמה.  

 בעיות כלכליות קשות.   -

הקמת מדינה תוך כדי   -
 לחימה.  

 פלישת צבאות ערב.   -

 מחיר כבד לניצחון  -
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בעיקר    :יזמו התקפה • עסוק  היהודי שהיה  היישוב  על  רבות  יזמו תקיפות  הכוחות הערבים 

 בתחילת המלחמה היה שלהם.  היתרוןבמגננה. לכן, 

שכנ  • ערביות  ברורים,  ותמדינות  גבולות  עדיין  שאין  מאחר  ללוחמים:  סייעו  ערב   מדינות 

באספקת נשק, מזון, תעמולה ושליחת מתנדבים. מאחר שאין גבול מסודר, אין דרך לעצור  

 את הסיוע שקיבלו.  

אסטרטגיות • בנקודות  בעיקר    :יישובים  היו  הערביים  קשה   בהריםהיישובים  מאוד  והיה 

. בנוסף, יישובים אלו היו בסיס למתקפות ערביות על  יהםוקל מאוד להגן עללתקוף אותם  

 הדרכים המישוריות.  

 

 חסרונות הכוח הערבי 

, ללא מפקד או הנהגה מסודרת שנותנת  ביחידות עצמאיותהערבים לחמו    :אין כוח צבאי מאוחד •

ללא  בכוחות הלוחמים מה שהפך את הלחימה    פיצולפקודות ובונה אסטרטגיית לחימה. היה  

 .  מסודרת ולא יעילה

פוליטית • מנהיגות  פוליטית  אין  מנהיגות  אין  כלומר,  ושבטית,  כפרית  בחברה  חיו  הערבים   :

קושי לארגן את  המקובלת על הציבור הערבי כולו ותנהיג אותו. בהיעדר מנהיגות מסודרת, היה  

אלא ערכו בעיקר    הם לא הצליחו להוציא לפועל מבצעים צבאיים בקנה מידה גדול.  הלחימה

 פעולות מקומיות ונקודתיות. 

 

 הכוח הערבי מטרות 

מאחר שהערבים שאפו להקים מדינה על כל שטחה של א"י, הם    –  סיכול ביצוע החלטת האו"ם  •

וכך   בשטח  החלוקה  תוכנית  את  יבצע  לא  שהאו"ם  לכך  להביא  המדינה  רצו  הקמת  תמנע 

 . היהודית

היהודיים  • ביישובים  לנצח  –  פגיעה  רצו  את    הערבים  ולעצור  הקרב  בשדה  היהודים  את 

בערים הודית להקמת מדינה. לכן, הם תקפו את היהודים בכל מקום אפשרי:  ההתארגנות הי

 המעורבות, בדרכים וביישובים המבודדים.

הבריטים • שפינו  שטחים  על  עזיבתם    –  השתלטות  ובעת  א"י,  את  עוזבים  מתפנים הבריטים 

 . הערבים שאפו לתפוס את השטחים האלו ולהעביר אותם לשליטתם.  שטחים

 

כלומר, הם  הערבים לא פועלים כלל להקמת מדינה ערבית במקביל ללחימה.    חשוב לשים לב כי 

 אינם מקימים מוסדות ותשתיות שישמשו את המדינה הערבית שהם שואפים להקים. 

 

, בעיקר בחסימת דרכי התחבורה ובהתקפות על שיירות  להצלחותבתחילה הלחימה הערבים זכו  

מאוחד.   היה  לא  הערבי  הכוח  אבל,  הקיימיםיהודיות.  ההנהגה  העליון,    מוסדות  הערבי  )הועד 



 
 

 
28 

היו   ומנהיגם,  חלשיםהמועצה המוסלמית העליונה(  בגלות בקהיר  חאג' אמין אל חוסייני,  היה   ,

 . א הצליחו להוציא לפעול פעולות רבותארגוני הנוער החמושים לוהתקשה לנהל את הלחימה.  

 

 יהודים
 

 אלף איש )כחצי מכמות התושבים הערבים(.  600-כ  1947-מנה בהישוב היהודי 

 

 )אין צורך לדעת מספרים(  הכוחות הלוחמים

  - : הפלמ"ח, חיל השדה )חי"ש(, חיל המשמר )חי"ם(, הגדנ"ע, שמנו כארגון ה"הגנה" וכוחותיו  •

 לוחמים.   5,500

 לוחמים.   1,800  -שמנו כ  משטרת הישובים העבריים  •

 לוחמים.   5000 -כ אצ"ל •

 איש לוחמים.   800 -כ לח"י •

)=החיילים שלחמי במלחמת העולם השנייה בצבא הבריטי( ומשוחררי הצבא    חיילי הבריגדה  •

 הבריטי.  

לארץ(    גח"ל • חוץ  העצמא   ומח"ל)גיוס  הכרזת  לאחר  שהגיעו  לארץ(  חוץ  )חלקם )מתנדבי  ות 

 הגדול ניצולי שואה(.  

 : הנשק היה בעיקר נשק קל. כלי נשק •

 

 יתרונות הכוח היהודי 

היהודי    -המרות הלאומית .1 היישוב  יצר  לו,  שניתנו  והאישורים  המגבלות הבריטיות  במסגרת 

ליישוב הייתה    מוסדות לאומיים  בעת  לקבל החלטותשיכלה    הנהגהבמטרה להקים מדינה. 

: סדרי עדיפויות של מוקדי הלחימה, על ריכוזי מאמץ לחימה וכדומה. למשל, התנהל  לחימה

 מאבק קשה על ירושלים, למרות שהיא לא נכללה בשטח היהודי בתוכנית החלוקה.  

ארגון "ההגנה" גם ארגון צבאי לוחם וגם עסק בהתיישבות ועלייה. הוא לא    -ארגון "ההגנה" .2

הציוניים ששלטו בארץ. הוא היה ארגון    וסדות ההנהגהכפוף למפעל על דעת עצמו אלא היה  

 .  יעיל וממושמע

ההמונים .3 את    -גיוס  הפכו  היהודיים  ההנהגה  ההמונימוסדות  היה    הגיוס  זה  גיוס  ליעיל. 

משמעותי בלחימה וסייע לקבוע את תוצאותיה. הגיוס בוצע ע"י גוף מיוחד שהוקם ע"י הנהלת  

באוקטובר   נעשה  1947הסוכנות  הגיוס  תקופת    גלויב.  לסיום  עד  אותו.  עצרו  לא  והבריטים 

גברים ונשים בנוסף ללוחמי המחתרות, ועד סוף המלחמה שרתו בצה"ל    36,000  -המנדט גויסו כ

 אלף גברים ונשים.  120 -כ

בגבולות:  .4 יהודיים  גבולותיה    יישובים  את  לקבוע  במטרה  יישובים  הקים  היהודי  היישוב 

  סייעו בהגנה על גבולות המדינה המלחמה יישובים אלו  העתידיים של מדינת ישראל. במהלך  

 ועזרו רבות לכוחות הלוחמים. 
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. הם נלחמים על  לוחמים על להיות או לחדולהלוחמים היהודים הבינו שהם    תחושת שליחות: .5

, ולכן עשו הכל  במטרתם  אחראים ומאוחדיםזכותו של העם היהודי להקים מדינה. הם הרגישו  

להשיגה.   קום  כדי  לפני  עוד  הלוחמים  לארגונים  להתגייס  גבוהה  מוטיבציה  הייתה  בנוסף, 

 המדינה.  

 

 חסרונות הכוח היהודי 

לוחמים • הלוחמים  מעט  מהכוחות  משמעותית  בצורה  גדול  היה  הערבי  הלוחם  הכוח   :

 היהודים.  

: היישוב היהודי היה תלוי באספקת כלי נשק ובתמיכה כלכלית מחו"ל.  אספקה מחו"ל •

 הגבולות עדיין נשלטו ע"י הבריטים שלא אפשרו את קבלת האספקה.  

 

 חשוב לזכור כי אצל היהודים לצד הפעילות הצבאית הייתה התארגנות מדינית.  

 

 מטרות הכוח היהודי 

האו"ם  • החלטת  נחוש    –  קיום  בארץ  היהודי  מדינה היישוב  להקמת  וקיום    להביא  יהודית 

 .  181החלטה 

. כלומר,  ולא לנטוש יישובים קיימים שמירה על הישובים הקיימים    -  הגנה על היישוב היהודי •

 הגנה על יישובים מבודדים, עורקי תחבורה וערים מבודדות.  

הבריטים • שפינו  שטחים  על  מתפנים    –   השתלטות  עזיבתם  ובעת  א"י,  את  עוזבים  הבריטים 

 חים. היהודים שאפו לתפוס את השטחים האלו ולהעביר אותם לשליטתם.  שט

 

 הערכות ללחימה 

בו יהיה    לצבאשתוכל להפוך בעתיד, בקלות ובמהירות יחסית,    לוחמת  בניית תשתית ארגונית •

פעלו   לצידה  המדינית.  להנהגה  כפופה  "ההגנה"  של  הארצית  הצבאית  המסגרת  חובה.  גיוס 

 ארגוני הפורשים: האצ"ל והלח"י.  

 .סיוע כלכלי מיהודי העולםהסוכנות היהודית גייסה – בניית תשתית כלכלית  •

חו"ל  נרכש בבסליקים. הנשק    נשק רב במצב סביר נצבר ע"י ההגנה והמחתרות  -   אגירת נשק •

הבריטים.  מידי  נגנב  היה    וחלקו  נשק,  בנוסף,  של  עצמי  רימונים  ייצור  נפץ,  חומרי  בעיקר 

 וכדורים. בנוסף, ברה"מ שלחיה סייעו של נשק ומטוסים מצ'כיה.  

 

 הכוח הבריטי, מטרותיו ומדיניות הפינוי שלו 
 

היו להם טייסות קרב  חיילים בריטיים.    100,000בעת ההחלטה על תוכנית החלוקה, היו בא"י כ  

וצי ימי שפעל מול חופי הים התיכון. בנוסף, היו מספר בסיסים גדולים ברחבי הארץ ושורה של  

 תחנות משטרה.  
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 מדיניות הפינוי של הבריטים

הבריטים סירבו לשמש ככוח האחראי    -  חוסר רצון של הבריטים להיות מבצעי החלטת האו"ם .1

תכנית החלוקה ולא רצו להיות אלו שכופים את ביצועה על היהודים והערבים. לטענת    לביצוע

לא  הבריטים, כוחות האו"ם הם אלו שצריכים להוציא לפועל את התוכנית. יתרה מכך, הם  

 כל עוד המנדט נמצא בידיהם.   הסכימו לקבל פיקוח של האו"ם

תוך לפנות את כוחותיהם ביעילות ובמהירות,  הבריטים רצו    -  של הכוחות הבריטים  פינוי יעיל .2

מועד . בריטניה קיבלה את החלטת האו"ם אבל  אבטחת צירי הפינוישמירה על הסדר הציבורי ו 

. היא שאפה  1948במאי  -15. מועד סיום המנדט נקבע ל הפינוי נקבע על פי שיקולים בריטיים

 תה לשלוט במה שקורה ואיימה לפגוע בכל מי שיפריע לה בפינוי.  לפינוי ללא הפרעות, רצ

הבריטים רצו כי הלחימה לא תתקיים ליד נמלי    –הרחקת הקרבות מצירי התנועה המרכזיים   .3

הם ניסו למנוע קרבות בין האוויר והים, וליד הצירים דרכם הם מפנים את כוחותיהם. כלומר,  

חשש כי צבאות ערב  , בעיקר מתוך  ה בריטיתהיהודים והערבים באזורים שהיו תחת שליט

לכן, בריטניה לא שינתה את המגבלות על העלייה היהודית  יפלשו ויתערבו לטובת ערביי הארץ.  

 לארץ, המשיכה לחפש סליקים ונשק אצל אנשי היישוב היהודי.  

 

ורק   אך  דאגה  בריטניה  אבל  השני,  בצד  תומכת  שבריטניה  חשבו  הערבים  וגם  היהודים  גם 

 נטרסים שלה. לכן, בסופו של דבר, הבריטים יצאו רע בעיני שני הצדדים.  לאי
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 בתקופה הראשונה סיכום הכוחות הלוחמים

 בריטים יהודים ערבים 

כמות 

 ה יהאוכלוסי

  תושבים  600,000-כ מיליון תושבים  1.3כ 

 מיליון(  1.3ערביי א"י )  מי לחם?

בצבא    - ששירתו  חיילים 

 הבריטי.  

 "הלגיון הערבי".   -

 מתנדבים מארצות ערב.  -

 בני נוער ערבים.  -

 אלף(  600היישוב היהודי )

לח"י, - )אצ"ל,  המחתרות 

 פלמ"ח, הגנה( 

בצבא - שלחמו  חיילים 

במלח"ע    2הבריטי 

 )הבריגדה(.  

 גח"ל ומח"ל -

 חיילים בריטיים  100,000

החלטת  - מטרות  ביצוע  מניעת 

הקמת   ומניעת  האו"ם 

 מדינה יהודית.   

 פגיעה ביישובים היהודיים.  -

השטחים  - על  השתלטות 

 שהבריטים מפנים.  

קיום החלטת האו"ם והקמת -

 מדינה יהודית.  

 הגנה על היישוב היהודי.  -

שטחים - על  השתלטות 

 שהבריטים פינו.  

הקר- מצירי  בהרחקת  ות 

כדי   המרכזיים  התנועה 

 שיהיה להם קל לנוע.  

הכוחות  - של  יעיל  פינוי 

הצרכים   פי  על  הבריטים 

 של בריטניה.  

לא לשמש ככוח האחראי  -

 לביצוע החלטות האו"ם.  

מספרי    - יתרונות    2פי    – יתרון 

 מהיהודים.  

 יוזמים התקפות.  -

 קבלת עזרה ממדינות ערב.  -

בנקודות  - יושבים 

 ת.  אסטרטגיו

הנהגה - תחת  לוחמים 

החלטות  שמקבלת  מסודרת 

 טקטיות.  

יעיל - שהיה  ההגנה  ארגון 

 וממושמע להנהגה.  

 מה.  יגיוס המונים ללח -

בגבולות וייש- יהודיים  בים 

 עזרו בהגנה.  

או  - להיות  שליחות:  תחושת 

 לחדול.  

 

 אין כוח צבאי מאוחד.  - חסרונות 

ולא  - מסודרת  לא  לחימה 

 יעילה.  

 אין מנהיגות פוליטית.  -

 מעט לוחמים -

 מעט כלי נשק -
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 הכוחות הלוחמים לאחר הכרזת המדינה )שלב שני של המלחמה( 
 

 צבאות ערב
 

 אלף לוחמים מחמישה צבאות סדירים: סוריה, לבנון, מצרים, ירדן ועיראק.    30-35 -

שניים    9 - בעיראק,  שניים  הירדני,  הערבי  בלגיון  שניים  במצריים,  )שניים  לוחמות  חטיבות 

 בסוריה ואחד בלבנון(.  

 

 יתרון צבאות ערב על הכוחות היהודים

 יתרון על הכוחות היהודים מבחינות רבות: לצבאות ערב היה 

היו להם שהיו ברשותם )מטוסים, טנקים, רכבים משוריינים(.  כמות החיילים וכלי הנשק   .א

 חיילות מסודרים שהביאו לעליונות בחודשים הראשונים של המלחמה.  

: היו להם כוחות להילחם מאחר רענניםובעיקר    מיומנים ומאומניםחיילי צבאות ערב היו   .ב

ילים הערבים החי שלא לחמו עד עכשיו )בניגוד לכוחות היהודים שלחמו כבר חצי שנה(.  

 אומנו על ידי  צרפת ובריטניה והיה להם ידע צבאי מקצועי.  

 

 הכוח היהודי 
 

 חטיבות לוחמות של ארגון ההגנה. )שהיו הבסיס להקמת צה"ל(.   12 -

 

 הכוח היהודי  מאפייני

 מסודרים.   ריוןיוש א. אין חיל אוויר  

 ב. לקראת סוף המלחמה התחזק צה"ל: נרכשו מטוסים וטנקים, גדל הידע הצבאי המקצועי.   
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 ציר זמן: מלחמת העצמאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.194

7 

החלטת כ"ט  

  בנובמבר

)תוכנית  

החלוקה  

 באו"ם( 

 1948מרץ 

 תוכנית ד' 

14.5.1948 

הכרזת  

המדינה  

ועזיבת  

 הבריטים 

 1948יוני 

הקמת צה"ל  

ופירוק  

+   המחתרות 

קרבות  

 עשרת הימים 

 1949יולי 

הסכמי  

שביתת  

הנשק וסיום  

 הלחימה 

 :  1תקופה 

 עדיין הבריטים בארץ  -
מאבק בדרכים, ביישובים   -

 המבודדים, בערים המעורבות 
 יוזמה התקפית של הערבים  -
 מגננה יהודית  -

 :  2תקופה 

כוחו   - התעצמות 
 של היישוב 

מעבר ממגננה  -
 למתקפה 

 בריחת ערבים  -

 :  3תקופה 

פלישת צבאות   -
 ערב 

מעבר   -
ממחתרות לצבא  

 סדיר 
מגננה מול   -

 מתקפות ערבים 

 :  4תקופה 

 פסקי זמן בלחימה  -
 יוזמה התקפית של צה"ל  -
 מאבק דיפלומטי וצבאי  -
 כיבוש שטחים  -

 צבאות ערב : לחימה נגד 2שלב  : לחימה נגד ערביי ישראל 1שלב 
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 סיכום: מלחמת העצמאות 

 תקופה רביעית  תקופה שלישית  תקופה שנייה  תקופה ראשונה 

 11.6.48-10.3.49 15.5.1948-10.6.1948 1.4.1948-14.5.1948 29.11.1947-31.3.1948 תאריכים 

 הבריטים עדיין בארץ  - מאפייני התקופה

 יוזמה התקפית של הערבים  -

 יהודים במגננה  -

 התעצמות כוחו של היישוב  -

 יותר כוח אדם  -

 מעבר ממגננה למתקפה  -

 בריחת ערבים  -

 הכרזת המדינה  -

 פלישת צבאות ערב  -

 הקמת צה"ל ופירוק המחתרות  -

 מגננה מול התקפות הערבים  -

 פסקי זמן בלחימה  -

 יוזמה התקפית של צה"ל  -

 מאבק דיפלומטי וצבאי  -

 כיבוש שטחים  -

 מחתרות היישוב היהודי  הכוחות הלוחמים 

 כוחות ערביים מקומיים 

 מחתרות היישוב היהודי 

 כוחות ערביים מקומיים 

 צבאות ערב מול צה"ל  צבאות ערב מול צה"ל 

 מעורבות ערים  - איפה נלחמו?

 יישובים מבודדים  -

 דרכי תחבורה  -

 ערים מעורבות  -

 יישובים מבודדים  -

 דרכי תחבורה  -

אובדן רב של שטחים ופינוי תושבים,  

 ארבעה שבועות קשים של לחימה.  

לוחמים   וגיוס  צה"ל  התארגנות 

 ברחבי הארץ.  

נשארים   שינויים בשטח  יהודיים  יישובים 

 מבודדים 

רצף טריטוריאלי בדרך לירושלים,  

בגליל, במישור החוף. כיבוש ערים  

 מעורבות.  

שטחים:  כובשים  ערב  צבאות 

סוריה   לאשדוד,  מגיעים  המצרים 

ירדן   הגליל,  את  כובשת  ולבנון 

 כובשת את ירושלים.  

כיבוש רוב חלקי הארץ ע"י צה"ל  

 )כולל אילת(.  

 מבצע דני, מבצע עובדה  קרב גשר עד הלום, מבצע תינוק   , מבצע נחשון כנית ד'תו שיירת הל"ה, שיירת חולדה  אירועים מרכזיים 
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