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נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

נושאים -טרום הקמת המדינה   

 מדיניות ואירועים, ממשל

 מנהיגים

 מבצעים והסכמי שלום, מלחמות

 עליות והתיישבות בארץ

 תרבות וספורט

 המצאות והישגים



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 הקשר ההיסטורי של עם ישראל לארץ ישראל

 .משתרעת על פני אלפי שנים מאז העת העתיקה ועד ימינו ההיסטוריה של עם ישראל

  

לפי  .  בראשית הראשון שנתפס כאבי האומה הוא אברהם אבינו שמוזכר לראשונה בספר

וללכת לבדו  לארץ  , ומצווה עליו לעזוב את משפחתו וסביבתו אלוהים נגלה לאברהם, בראשית ספר

מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר  לךלך " בציווי המפורסם( ארץ ישראל היא)כנען 

  (א יבבראשית ) "...אראך

 

דיֹלְוֶאֶעְשָך"כמו כן שם מובטח לאברהם שייהפך לאביה של אומה גדולה   (. יבבראשית פרק " ) ְלגיֹי ָּד

היהודים הוגלו מהארץ לאחר חורבן בית שני והם התפזרו בתפוצות השונות   , בהמשך תולדות העם

כל אותן שנים לא שכחו היהודים את שייכותם לארץ ישראל והתפללו וקיוו  . ויצרו תרבויות עשירות

 .לשוב אליה

 

 .שנות גלות שב העם היהודי לארץ ישראל בה הוא מחדש את חירותו המדינית 2000כעבור 

,  בה עוצבה דמותו הרוחנית, ישראל קם העם היהודי-בארץ"
 (פתיח מגילת העצמאות)..." הדתית והמדינית

תחריט עץ מעשה ידי אפרים , אברהם

 לילייןמשה 

 :טרום הקמת המדינה
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 מנהיגים :טרום הקמת המדינה

 (1860-1904)בנימין זאב הרצל 

 .אבי התנועה הציונית ויוצר הציונות המדינית, סופר ומדינאי, חוזה מדינת היהודים

  

בו קבע שהבעיה היהודית תוכל להיפתר רק בדרך , "מדינת היהודים"פרסם את ספרו  1896בשנת 

כינס את הקונגרס   1897 -ב.  הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל בתמיכת מדינות העולם –מדינית 

הרצל ניסה להשיג מהסולטן  . שבו הונחו היסודות להסתדרות הציונית, שבשוויץ בבזלהיהודי הראשון 

בקונגרס הציוני השישי  . אך נכשל, זיכיון להקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל –רטר 'התורכי את הצ

אך הצעה זו נדחתה על ידי  . כפתרון זמני, העלה את ההצעה הבריטית להתיישבות יהודית באוגנדה

 .משתתפי הקונגרס

 

,  לאחר הקמת המדינה. והמחלוקות הרבות ערערו את בריאותו והוא נפטר בעיר וינה, העבודה הקשה

 .הועלו עצמותיו לירושלים ונקברו בהר הרצל,1949בשנת 

 חוזה מדינת היהודים

 בנימין זאב הרצל -שרגא ובישגדא

 ויקיפדיה

 בנימין זאב הרצל

להקת / הרצל וכל האדונים

 גייסות השריון

 דיוקן של הרצל על שטר עשרה שקלים

 פסל צלליתו של הרצל בהרצליה

https://www.youtube.com/watch?v=VKrVBtRYwQQ
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_922/
https://www.youtube.com/watch?v=KakyC6N_d2g
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 מדיניות ואירועים, ממשל

 ט בנובמבר"כ

עצרת האומות   היום בו החליטה, 1947בנובמבר  29 הוא הכינוי לתאריך  -ט בנובמבר "כ

החלוקה שקבעה את סיום המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות   תוכניתעל ( ם"האו)המאוחדות 

ירושלים וסביבתה יוכרזו כשטח   עוד נקבע כי. מדינה יהודית ומדינה ערבית – עצמאיות בארץ ישראל

  .תחת פיקוח בינלאומי

 

ההחלטה עוררה התרגשות  . נמנעים 10נגד  13, קולות בעד 33בהצבעה שנערכה היה רוב של 

 .ושמחה גדולה בקרב יהודי הארץ והעולם

 ויקיפדיה

 בדרך למדינה

 החלוקה תוכניתמפת 

 :טרום הקמת המדינה

http://www.brainpop.co.il/he/category_9/subcategory_149/subjects_4433/


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 עליות והתיישבות בארץ

 ההעפלה
ההעפלה הייתה התנועה לכניסה בלתי חוקית של 

גם   1947-יהודים לארץ ישראל בדרכי הים והיבשה וב

אשר אורגנה על ידי היישוב העברי  , בדרך האוויר

ועד הקמת   1934בתקופת המנדט הבריטי משנת 

 .1948-מדינת ישראל ב

 ויקיפדיה

 העפלה

ינּו אשֵׁ ִנים ַעל רד  ל"להקת הנח/ ֲענד

 נחום ורדי :לחן, נתן אלתרמן: מילים

יָתן י ֶזה ַהַלְיָלה ַהַקר ְואֵּ  !ְלַחיֵּ

י  ּכּוןְלַחיֵּ  !ְוַהֶפֶרְך ַהסִּ

ינֹות ַהְקַטּנֹות י ַהְספִּ יָטן, ְלַחיֵּ  !ַקפִּ

ינֹות ֶשַבֶדֶרְך י ַהְספִּ  .ְלַחיֵּ

 

קּוד ְבלּו ַהפִּ ים ֶשקִּ י ַבחּורִּ  ּוְלַחיֵּ

ְּונּו ֶאת ַהַשיִּט  ,ּוָבֹאֶפל ּכִּ

ד ַהָּנכֹון  ,ַלָּמקֹום ַהָיעּוד, ַלּמֹועֵּ

ן ּוַמָפה י ַמְצפֵּ ד, ְבלִּ יל ַציִּ  .ְבלֵּ

ינּו ים ַעל ָראשֵּ יָתן, ֲעָננִּ  .ָהרּוַח אֵּ

ם, ַהְּמָלאָכה ֶנֶעְשָתה י ָשַמיִּ  !חֵּ

ים ּכֹוס יָטן, ָנרִּ יָטן, ֶשל ְבָרָכה, ַקפִּ  .ַקפִּ

ם ָפגֵּש ַעל ַהַּמיִּ  .עֹוד ָנשּוב נִּ

 

ית יָטן, ַאְלמֹונִּ יא ַהֶדֶרְך ַהזֹאת, ַקפִּ  ,הִּ

ים יָנּה ְמֻפְרֶסֶמת ּוַבלֹוְידִּ  .אֵּ

יא ַּכיֹום ְרשּוָמה ַבַּמפֹות ין הִּ ם אֵּ  ,ַאְך אִּ

ְרֶשֶמת יא נִּ יְסטֹוְרָיה אּוַלי הִּ  .ַבהִּ

 

י ַהָלֶזה  ,ַהָקָטן, ָהָאֹפר, ַעל ַהצִּ

ים יר ְורֹוַמנִּ  .ְיֻסַפר עֹוד ְבשִּ

י ְבָך ן ּכִּ ָתכֵּ יָטן, יִּ יָטן, ַקפִּ  ַקפִּ

ים יָטנִּ ה ַקפִּ  .ְיַקְּנאּו עֹוד ַהְרבֵּ

 

ינּו סֹוד יל -ֶאת ֲעַמל ַבחּורֵּ  ,ַיֲעֹטףלֵּ

ְך ְּכַעל ֶלֶחם  .ַאְך ָעָליו ְנָברֵּ

ינֹות ֶאל ַהחֹוף ְספִּ יַצד מִּ יָת ּכֵּ ן ָראִּ  הֵּ

י ֶשֶכם ים ֶאת ַעָּמם ֲעלֵּ ם נֹוְשאִּ  .הֵּ

 ספינת מעפילים

 עננים על ראשינו

 :טרום הקמת המדינה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A4%D7%9C%D7%94
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_4563/
https://www.youtube.com/watch?v=4DuZQ22fSvw


 חומה ומגדל
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 עליות והתיישבות בארץ

בימים שלפני   בארץ ישראל כינוי לסדרת מבצעי הקמה של יישובים חקלאיים יהודיים מבוצרים

ביהודים שהתגוררו בארץ  מבצעים אלו באו כתגובה לפרעות שביצעו הערבים. קום המדינה

על מנת להגדיל את גבולות ההתיישבות העברית  " עובדות בשטח"ישראל ונועדו לקבוע 

 .העתידית מדינת ישראל ולהרחיב את שטח

 

אבל היה להם חוק לפיו יישוב שבו חומה  , מאחר והבריטים היו מפרקים יישובים חדשים שקמו

 .וכך מנעו את פירוקו, המתיישבים בנו בלילה אחד יישוב עם חומה ומגדל, ומגדל לא מפרקים

 

עמל  -קיבוץ ניר דוד שנקרא גם תל.  כך הוקמו רבים מהקיבוצים בתקופה שלפני קום המדינה

 .היה הקיבוץ הראשון שהוקם כחומה ומגדל

 קיבוץ ניר דוד בראשיתו

 בוידאוצפייה 

 :טרום הקמת המדינה

https://www.youtube.com/watch?v=e9F2g1cAY8Q


מלכת הזמר העברי  –שושנה דמארי   
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 תרבות וספורט

 (1923-2006)מלכת הזמר העברי  –שושנה דמארי 

דמארי בלטה  . ביישוב העברי של טרם קום המדינה הייתה שושנה דמארי כוכבת מוכרת ואהובה

 .העדיים הרבים שענדה וסגנון הופעתה הייחודי, בשמלותיה הרקומות והצבעוניות

 

וכמובן  " אור", "צריך לצלצל פעמיים", "הטנדר נוסע"בהם , דמארי הקליטה והופיעה עם להיטים רבים

 ".כלניות"

 

היא זכתה בפרס ישראל בשנת  , "מלכת הזמר העברי"הקריירה העשירה שלה העניקה לה את הכינוי 

1988. 

 

 .נפטרה דמארי לאחר מחלה 2006בפברואר 

 ויקיפדיה

 אור

 כלניות

 :טרום הקמת המדינה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=MYFsfG4j7v4
https://www.youtube.com/watch?v=QHq3bb4J1Ww
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 הדגל
 .   חברי התנועות הציוניות, בעיר ָבאֶזל, התכנסו בשוויץ, שנים רבות לפני הכרזת המדינה

 .  הקונגרס הציוני הראשון: לאספה שלהם קראו. הם היו מנהיגים יהודים מכל ארצות תבל
 .  חוזה המדינה, האיש שיזם את הקונגרס היה בנימין זאב הרצל

 

הציע לקשט את האולם בדגל , תלמידו ועוזרו הנאמן של הרצל, ממנהיגי הציונים, דויד וולפסון

 .  לעם היהודי

  

מקורם בפסים שעל  -הפסים הכחולים . הדגל שנבחר הוא דגל כחול לבן ובמרכזו מגן דוד

 .המגן דוד הוא סימן זיהוי וקישוט יהודי עתיק. הטלית

 ויקיפדיה

 בוידאוצפייה 

 :טרום הקמת המדינה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=LBbhb2htTOo
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 ההמנון  –התקווה 
שמו המקורי היה  . נכתב על ידי נפתלי הרץ אימבר, "התקווה", המנון המדינה של ישראל

 .ובמקור היה ההמנון של התנועה הציונית, ובנוסח הראשון היו בו תשעה בתים" תקוותנו"
 

אין בו . המנון ישראל מדגיש את התקווה של היהודים לשיבה לציון ולחופש לאומי בארץ ישראל

 .כל התייחסות למי שאינם יהודים
 

,  בניגוד לדגל ולסמל המדינה. ההמנון מושמע בטקסים רשמיים וקמים לכבודו בעת השמעתו

 . ההמנון אינו מעוגן בחוק
 

אך אף אחת מהן  , והן אחריה הועלו הצעות לשנות את ההמנון הלאומי הקמת המדינה הן לפני

 :ההצעות כללו מגוון שירים כמו למשל. לא התקבלה

יר ַהַּמֲעלֹות" :בתהילים ו"קכ מזמור1. ינּו ' ְבשּוב ה שִּ יֹון ָהיִּ יַבת צִּ יםֶאת שִּ  ".ְּכֹחְלמִּ

נעמי   הועלתה הצעה להפוך את שירה של במלחמת ששת הימים ירושלים לאחר איחוד2.

 ".ירושלים של זהב", שמר

.  שאול טשרניחובסקי מאת( בשמו המקובל יותר" שחקישחקי "או " )אני מאמין"השיר 3.

ללא  , שיר זה מדבר על האמונה באדם כאדם, בטענה שמסריו של השיר הם אוניברסליים

 .אמונה במאבקיו וביכולותיו, קשר למוצאו ומי שהוא

 ויקיפדיה

 "שיר המעלות"הקשבה 

 "ירושלים של זהב"הקשבה ל

שחקי  "/ "אני מאמין"הקשבה ל

 "שחקי

 "התקווה"הקשבה ל

 :טרום הקמת המדינה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=yN2ebtaC6Fs
https://www.youtube.com/watch?v=4iMMsAZH4cI
https://www.youtube.com/watch?v=CziEHDvpoAo
https://www.youtube.com/watch?v=O2RoCNeM9B0
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 עשור ראשון

 שער -עשור ראשון 

 1948-1958עשור ראשון  
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 נושאים -עשור ראשון 

נושאים -עשור ראשון   

 מבצעים והסכמי שלום, מלחמות

 עליות והתיישבות בארץ

 תרבות וספורט

 המצאות והישגים

 מדיניות ואירועים, ממשל

 מנהיגים
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 מנהיגים :עשור ראשון

 חיים ויצמן

 (1874-1952)חיים ויצמן 

 .  ממנהיגי התנועה הציונית, מדען וכימאי, היה נשיאּה הראשון של מדינת ישראל
 

חיים ויצמן היה זה שהצליח לשכנע את האימפריה הבריטית לפרסם את הצהרת בלפור ערב כיבוש  

ההצהרה חוללה מפנה בתולדות העם היהודי בכך שהכירה בזכותו  . ארץ ישראל על ידי צבא בריטניה

והדגיש כי עתידה הכלכלי של המדינה טמון  , גם במדע היה פורץ דרך. לכינון בית לאומי בארץ ישראל

עשרות שנים לפני שישראל הפכה למעצמת  . טכנולוגי שלה-ביכולתה לממש את הפוטנציאל המדעי

תגלית שתרמה רבות למאמץ  , הוא התפרסם כמי שהצליח לייצר אצטון מתירס. סטארט אפ

 .המלחמתי של בריטניה במלחמת העולם הראשונה
 

  ושיויוןצדק , חברה שמחויבת לתרבות, הוא ראה בחברה שתקום בארץ חברת מופת לאנושות כולה

עלינו לבנות תרבות גבוהה מיוסדת על המוסר  ": הדבר בא לידי ביטוי בדבריו. לכלל אזרחי המדינה

אסור  "ביחס לאזרחי המדינה הערביים הוא אמר ש". היהודי ולעשותה מרכז של תרבות אנושית

:  עלינו להחזיק בעיקר שמצא את ביטויו בתורה. שתהיה חוקה אחת ליהודי וחוקה אחרת לערבי

 " .  תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם"

 הנשיא הראשון של מדינת ישראל

 חיים ויצמן

 חיים ויצמן

 חיים ויצמן, חדשות מן העבר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
http://www.brainpop.co.il/category_54/subcategory_649/subjects_5005/
https://www.youtube.com/watch?v=WGIXfvN8MNA


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מנהיגים :עשור ראשון

 יצחק בן צבי

 (1884-1963)צבי  -יצחק בן

 ,(שימשילביץ)בן בכור לצבי שמשי . שבאוקראינה בפולטובהנולד , הנשיא השני של מדינת ישראל

 . עלה לארץ, בתקופת העלייה השנייה, 1907בשנת . ורעייתו דבורה

נהרג במלחמת  , עלי, בנם הצעיר. עמרם ועלי –לבני הזוג נולדו שני בנים . ינאיתנישא לרחל  1918-ב

 .  השחרור בהגנה על קיבוץ בית קשת

 

 .כתיבה ועריכה, בן צבי חילק את חייו בין פעילות ציבורית לבין עיסוק במחקר

  

ר חיים "ד לאחר מותו של הנשיא הראשון, נבחר בן צבי מבחר לכהן כנשיא מדינת ישראל1952בשנת 

:  הוא היה אדם צנוע וענו וכאשר הוצע לו לרכוש בית מפואר שישמש כמשכן הנשיא הוא אמר. ויצמן

 .  ובמשך כהונתו התגורר בצריף שהיה ביתו" אין בה מקום לארמון נשיא. אנו מדינה ענייה"

 

על פי .  נפטר, בתחילת כהונתו השלישית. כיהן שתי כהונות רצופות ונבחר לכהונה שלישית הוא

 .בקשתו נקבר בקבר מן המניין בהר המנוחות בירושלים

 הנשיא השני של מדינת ישראל

 צבי-יצחק בן

צבי על שטר  -דיוקן של יצחק בן

 שקלים חדשים 100של 

 יצחק בן צבי, חדשות מן העבר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=2LRaBLrZWlU


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מנהיגים :עשור ראשון

 דוד בן גוריון

 (1886-1973)( גרין)דוד בן גוריון 

 .  ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל ושר הביטחון
 

הוביל את  . המדינה על הקמת שהכריז" המדינה שבדרך"ראש ההנהגה של . מדינאי ציוני ישראלי

.  גם במחיר חלוקת הארץ בינינו לבין שכנינו הערבים, המאבק על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

גוריון חשב שעתיד היישוב  -בן, לאחר קום המדינה.  גוריון היה זה שהכריז על הקמת המדינה-דוד בן

לכן החליט להתפטר מראשות הממשלה ולעבור לגור . היהודי בארץ הוא במרחביו הגדולים של הנגב 

 .  בצריף שנבנה עבורו בקיבוץ שדה בוקר ובכך שימש דוגמא ומופת
 

לא  : ההיסטוריה עשקה את עם ישראל מהרבה דברים: "עקרונות המדינהבכתביו הרבים פירט את 

כוח מוסרי  –דבר אחד העניקה לנו ההיסטוריה מראשית היותנו אולם ... ירשנו ארץ גדולה ורחבה

בשלוש מילים אלו   ".ואהבת לרעך כמוך... "גדול שאולי אין דוגמתו בתולדות עמים אחרים

  ...לא לפגוע , לא לעשוק, לא לגזול, לא לקפח... נתגבשה התורה האנושית הנצחית של היהדות

...  על אהבת הבריות... על עזרה הדדית, יחסי אדם צריכים להיות בנויים על שותפות גורל

 (1951, מהפכת הרוח)". רק בצו זה יימצא המפתח לחוקי ישראל ומשפטיה"... ואהבת לרעך כמוך"

 

 ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל

 הכרזת העצמאות

 ויקיפדיה

 גוריון-דוד בן

בן גוריון נהג לעמוד בהתעמלות הבוקר על 

 ראשו כי טען שהדבר משפר את החשיבה

 להקת פיקוד מרכז, גוריון-בן

https://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
http://www.brainpop.co.il/category_9/subcategory_149/subjects_1009/
https://www.youtube.com/watch?v=KPu5OJmyImE&feature=player_embedded


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מנהיגים :עשור ראשון

 משה שרת

 (1894-1965)( שרתוק)משה שרת 

-1954) ישראל השני של מדינת וכיהן כראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל שר החוץ היה

,  בצעירותו. היישוב היה מראשי הנהגת. גוריון-דוד בן בין שתי תקופות הכהונה של, (1955

התנסות שתרמה לו בהמשך להכרת האוכלוסייה  , ערבי הארץ במשך שנתיים בין משפחתו התגוררה

 .הערבית בישראל ולידיעת השפה הערבית

 

  .תל אביב-משפחתו הייתה ממקימי העיר העברית הראשונה 

 ראש הממשלה של מדינת ישראל

 ויקיפדיה

דיוקן של משה שרת על שטר של 

 שקלים חדשים 20

 משה שרת, חדשות מן העבר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%A8%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=FSU9Rv05zWo


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור ראשון

 מגילת העצמאות

 מגילת העצמאות

 .  מגילת העצמאות היא ההכרזה הרשמית על הקמת המדינה

וכן בשידור  " מועצת העם הזמנית"גוריון הקריא את מגילת העצמאות של מדינת ישראל בפני -דוד בן

 .  בעיצומה של מלחמת העצמאות( ח"באייר תש' ה)1948במאי  14רדיו חי ביום 

 

 :מגילת העצמאות מחולקת לחלקים הבאים

 ועד העבר הקרוב  ( תקופת המקרא)בו מוצגות הסיבות ההיסטוריות מהעבר הרחוק : חלק היסטורי. 1

 . י"להקמת מדינת ישראל בא( תקופת השואה)

פירוט גופי הממשל וסדרי הממשל במדינה  , ההכרזה על הקמת מדינת ישראל: חלק הצהרתי. 2

 .החדשה

 .מדינת ישראל עקרונות היסוד שלאורם תפעל :עקרונות המדינה וערכיה. 3

 .ויהודי התפוצות, ערביי הארץ, מדינות ערב השכנות, ם"האו: הצהרת הכוונות בפני העולם. 4

 .חתימותיהם של שלושים ושבעה חברי מועצת העם שאישרו את המגילה: חתימות מועצת העם. 5

 ..."אנו מכריזים בזאת"

 ויקיפדיה

 מגילת העצמאות

 מגילת העצמאות

 גוריון-ההכרזה מפי דוד בן

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://il.brainpop.com/category_54/subcategory_649/subjects_5357/
https://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור ראשון

 הסכם השילומים

 הסכם השילומים

משה שרת וקנצלר   שר החוץ על ידי, הסכם שנחתם בין מדינת ישראל ובין גרמניה המערבית

 .1952-ב, אדנאוארגרמניה קונרד 

 

על הסבל והנזק החומרי אשר נגרם   כסף רב כפיצוי, במסגרת ההסכם העבירה גרמניה לישראל

גרמניה המערבית להעניק תשלומים חודשיים   ממשלת כמו כן התחייבה. השואה בתקופת ליהודים

,  לניצולי השואה לשם מימון הוצאות רפואיות ולשם פיצוי על הסבל שסבלו במהלך המלחמה קבועים

גובה הפיצויים  . בסיסיות כגון הזכות ללימודים לניצולים שהיו ילדים וכדומה זכויות וכפיצוי על אובדן

  .נקבע לפי קריטריונים שהעריכו את מידת הנזק שנגרם לניצול השואה

 

היה זה אחד מהוויכוחים  . מרגע חשיפת המשא ומתן הישיר עם גרמניה הייתה הארץ כמרקחה

 .הסוערים שידעה המדינה בכלל והכנסת בפרט

נואם כנגד ההסכם  מנחם בגין  

 בהפגנה בתל אביב



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים  :עשור ראשון

 מלחמת העצמאות

 (1948)מלחמת העצמאות  
נקראת גם מלחמת השחרור או  , מלחמת העצמאות

 .מלחמת הקוממיות

זו המלחמה שניהל היישוב היהודי בארץ על המשך קיומו  

ם על חלוקת  "ועל עצמאותו המדינית בעקבות החלטת האו

המלחמה  (. 29.11.1947) 1947ט בנובמבר "כ-ב, י"א

בתקיפת כלי רכב של  , פרצה למחרת קבלת ההחלטה

,  1949ביולי  20-והסתיימה ב, יהודים ליד פתח תקווה

 .  עם סוריה, בחתימת הסכם שביתת הנשק האחרון

 :נהוג לחלק את המלחמה לארבעה שלבים

שנמשכה עד תום המנדט  " מלחמת האזרחים" - 'שלב א

 . י"בו התמודדו כוחות היישוב היהודי עם ערביי א –הבריטי 

פלשו  , 1948במאי 14-עם הכרזת המדינה ב - 'שלב ב

שלב זה הסתיים  . לישראל צבאות של מדינות ערב

ביוני   11-הראשונה ב( הפסקת אש)בהכרזת ההפוגה 

1948  . 

,  1948במהלך חודש יולי , קרבות עשרת הימים - 'שלב ג

 .ואחריהם ההפוגה השנייה

החל במבצע יואב ועד לסיומה  , המשך המלחמה - 'שלב ד

 .בהסכמי שביתת הנשק

 

 ישראל  ושכנותיה  בגבולות 

 1949 -הסכמי שביתת הנשק 

 פרוץ מלחמת העצמאות

 ויקיפדיה

 מלחמת העצמאות

משאית אספקה משוריינת שנפגעה בדרך 

 1948, לירושלים הנצורה

תל אביב  במלחמת   אנדרטה לחללי

בגדה הצפונית  )גן הבנים , העצמאות

 (הירקון של

 הן אפשר

https://www.youtube.com/watch?v=JOAGo0tK3FM&feature=related
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://il.brainpop.com/category_54/subcategory_649/subjects_5740/
https://www.youtube.com/watch?v=h98IUdqoN7o
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים  :עשור ראשון

 מלחמת סיני

 (1956)מבצע קדש  –מלחמת סיני 

 (. נקראת גם מבצע קדש)מלחמת סיני 

 

בריטניה וצרפת לבין מצרים לאחר תקופה ארוכה של  , מלחמה קצרה שהתנהלה בין ישראל זו הייתה

המבצע היה מתואם עם  . למטרות הרג בישראל( פדאיון)וחדירות מחבלים , מתיחות לאורך הגבול

ובעצם ישראל נגררה , בריטניה וצרפת מאחר וגם להן היה סכסוך עם מצרים שהלאימה את תעלת סואץ

 .   למבצע זה

 

ל ממצרים את  "במלחמה קצרה זו כבש צה(.  5.11.1956עד  29.10.1956-מ)ימים  8המבצע נמשך 

 . לאחר סיום המלחמה פינתה ישראל את כל השטח שנכבש. שהיה הישג צבאי משמעותי חצי האי סיני 

 

,  ישראל שהיה עיר מקראית בגבולה הדרומי של, קדש ברנע ביישוב הקדום" מבצע קדש"מקור הכינוי 

 .כנען לתור את ארץ המרגלים את, על פי המסופר בספר במדבר, משה רבנו ממנה שלח

 1956 -כיבוש סיני 

 ויקיפדיה

צנחנים ישראלים בהתארגנות לאחר 

 המיתלההצניחה במעבר 

 לא אגדה רעי/ מול הר סיני

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=BHuZFHl7CG8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור ראשון

 תקופת המעברות
 עליות והתיישבות בארץ

 (1950) תקופת המעברות

.  מעברה היא סוג של יישוב זמני שהוקם כמחנה מעבר בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל

ידי יושביהם  -כלל בקרבת יישובים ותיקים או ביישובים ערביים שננטשו על-המעברות הוקמו בדרך

 .  בזמן מלחמת העצמאות

 

 .המעברות הוקמו כדי לספק דיור לגלי העלייה הגדולים שלאחר קום המדינה

 .ולכן הבתים בהן היו דלים מאוד, החיים במעברות תוכננו להיות פתרון זמני

 "(.  פחונים"ונקראו )ואחרים היו עשויים פח "( בדונים"ונקראו )חלקם היו עשויים בד 

 

הייתה מורכבת מיוצאי אסיה וצפון  ( בשנים הראשונות)העלייה ההמונית מיד עם קום המדינה 

 .אפריקה ומיוצאי אירופה ואמריקה בצורה כמעט שווה

 

נהרסו  , אחדות מהמעברות התפתחו ליישובי קבע עצמאיים ואילו מעברות אחרות פונו מכל יושביהן

 .וניבנו כשכונות חדשות

 ,  אח יא רב

 מתוך הסרט סלאח שבתי

 הבדוניםתושבי 

https://www.youtube.com/watch?v=PKrq5VnIGbU


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור ראשון

 מרבד הקסמים
 עליות והתיישבות בארץ

 מרבד הקסמים

 ":  על כנפי נשרים"נקרא גם מבצע " מרבד הקסמים"

 .מבצע העלאת יהדות תימן מיד לאחר קום המדינה

 בול לציון שנת הפליט

 עולי מרבד הקסמים

 שושנה דמארי/ מרים בת ניסים 
 משה וילנסקי :לחן, נתן אלתרמן: מילים

  זה היה בעדן לפני ירח

  רוח על תימן בליל בכה

  התפללנו את תפילת הדרך

  ויצאנו כל המשפחה

 

  את הפיתה בתרמיל צררנו

  ושאבנו מים מן הבאר

  ובשורה כולנו הסתדרנו

  ובדרך זה את זה ספרנו

  .ומי חסר -אם כולנו יש 

 

  ,ירחם השם, יש אבא מורי ניסים

  ,האם ירחם השם ניסימהויש 

  -זכריה ועזריה , גדליה, ויש נחמיה

  .חנניה, חנן, מיכאל, סעדיה, סלים

  ,וירוחם ורחמים

  ,ברוך השם הם תאומים

  ,והתינוק שלום הצוחק בחלום

  ,ואני אחותו מרים

 ,  בילעםוהחמור הקטן 

  .בילעםוהחמור הקטן 
 מרים בת ניסים

 מתוך הסרט סלאח שבתי

https://www.youtube.com/watch?v=uVrfbqt188g
https://www.youtube.com/watch?v=DL4aU8duqFA&feature=related
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 תרבות וספורט :עשור ראשון

צ"הקמת גל  

 ל"הקמת תחנת גלי צה

.  ומאז היא משדרת ללא הפסקה 1950פתחה את שידוריה בשנת , ל"תחנת הרדיו הצבאית גלי צה

 .שעות ביממה 24תחילה נמשכו השידורים ארבע שעות ביום ואילו כיום השידורים נמשכים 

 

גוריון שהגדיר שתי מטרות  -דוד בן, דאז את שידורי התחנה פתח ראש הממשלה ושר הביטחון

 .  עיקריות לתחנה החדשה

 .  אמצעי קשר יעיל לכוחות הצבא הסדיר וצבא המילואים, להיות מכשיר ביטחון והתגוננות1.

 .להנחלת הלשון וידיעת הארץ, אמצעי לקליטת העולים, להיות מכשיר לחינוך הנוער והעם2.

 

 . לא הייתה שום התייחסות לצורך בידורי בתחנת רדיו זו

 . עובדי התחנה היו חיילים בשירות סדיר

 סמליל התחנה
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 :עשור ראשון

 המכביה הראשונה
 תרבות וספורט

(1950) –המכביה הראשונה במדינת ישראל   

המכביה הראשונה שנערכה לאחר קום המדינה הייתה השלישית מאז החלו תחרויות המכביה  

 .  גן-והתקיימה באצטדיון רמת 1950היא נערכה בשנת  ."מכביית ראשית הגאולה"ונקראה 

 

והיא סימלה שינוי  " איחוד לכבוד העם היהודי ולתפארת הספורט"סיסמת המכביה הזו הייתה 

 .  ומאז השתתפו במשחקים ספורטאים יהודים מכל העולם ולא רק חברי מכבי, במתכונת של המכביה

 

 .  מדינות 19-ספורטאים מ 800במכביה זו השתתפו 

שהיה הוגה רעיון  , יקותיאליידי יהודית ויוסף -שנתרם על, במכביה זו הונף לראשונה דגל המכביה

 .המכביה ומגשימו
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 :עשור ראשון

 חנוכת יד ושם
 תרבות וספורט

ם חנוכת המוזיאון לזכר השואה     (1953)ידד ודשֵׁ

ם  בחלקו  , הוא מוסד רשמי להנצחת זכר השואה בישראל הממוקם מעל הר הזיכרון בירושליםידד ודשֵׁ

 .  מצולמות ומוקלטות על אשר ארע בשואה, במוזיאון עדויות כתובות. המערבי של הר הרצל

 

אתר  -יד לילד , אוהל יזכור, בקעת הקהילות-ביד ושם יש מבנה זיכרון לקהילות יהודיות שנשמדו 

 .ההנצחה למיליון וחצי ילדים שנספו בשואה וכן פסלים ואנדרטאות בחצר הפתוחה של המוזיאון

 

למוזיאון מגיעים האורחים הרשמיים של מדינת ישראל ותיירים רבים אשר באים להיזכר בקורות העם 

 .לפני כשבעים שנה

 

אשר באומץ רב , למי שאינם יהודים" חסיד אומות העולם"מוסדות יד ושם מוסמכים להעניק תואר 

 .מידי הנאצים, הצילו יהודים בתקופת המלחמה

 האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה

 אנדרטת הקרון ביד ושם

 ויקיפדיה

 שיר הפרטיזנים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=C2aliyK5lgc
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 :עשור ראשון

זמרת המלחמות –יפה ירקוני   
 תרבות וספורט

 (1925-2012)זמרת המלחמות  –יפה ירקוני 

בהמשך למדה ריקוד  . החלה דרכה בהופעות יחד עם שני אחיה בבית קפה, אברמובנולדה למשפחת 

הקליטה ירקוני את  , עוד בזמן ההפוגה בקרבות מלחמת העצמאות, עם קום המדינה. שנים 10במשך 

 . בהמשך לאורך שנים הקליטה והופיעה עם להיטים רבים". באב אל ואד"שירה המפורסם 

 

"  ימבודובון ", "עגלה עם סוסה"ביניהם השירים  ,בשנות החמישים הקליטה מספר אלבומי ילדים

 ". הדואר בא היום"

 

היא ביצעה מאות הופעות לפני החיילים במלחמות ישראל ובין  . היא ידועה כמעורבת בחיי המדינה

 ".זמרת המלחמות"וכך זכתה לכינוי , המלחמות

 

 .  בשנת היובל למדינת ישראל יפה ירקוני זכתה בפרס ישראל

 ויקיפדיה

בפסטיבל  Iמקום : אן דן דינו

 ילדים

 עגלה עם סוסה

 באב אל ואד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=bS5XeOw2w3Y
https://www.youtube.com/watch?v=wvrMORoEfCg
https://www.youtube.com/watch?v=6z0VMAiUTmU
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סיר פלא: המצאה ישראלית  

 סיר פלא

מכשיר לבישול שהיה נפוץ לפני  )פתילייה  על גבי של סיר לאפייה סיר פלא הוא המצאה ישראלית

של תקופת קום המדינה   הסיר שימש בישראל. אחרים כיריים וסוגי (שהיו מכשירי גז ביתיים

סיר הפלא  =  .(Wundertopf" )וונדרטופ"היו שכינו אותו . שטרם היו מצוידים בתנורי אפייה במטבחים

 (.בגרמנית

 

ללא פתח , כשל סירים רגילים, נלווה לסיר מכסה תואם. במרכזו חלל עגול הבנוי כארובה, עגול הסיר

ששוליה הפנימיים  , לרוב לא הונח הסיר ישירות על הכיריים אלא על גבי טבעת מתכת רחבה. מרכזי

הטבעת הייתה  . טבעת זו הפרידה בין הסיר לכיריים ועל ארובתה הורכב הסיר. מתרוממים לארובה

 .  כך שהעוגה לא תצא אפויה מדי באמצע ולא אפויה מספיק בשוליה, מיועדת לספוג ולפזר את החום

 

האפייה  . העובי השונה של טבעות המתכת נועד למשכי אפייה שונים או ללהבות בעלות עוצמה שונה

 .נעשתה בדרך כלל על להבה בעוצמה נמוכה וכשהמכסה סגור

 סיר פלא עם המכסה וטבעת החימום

 סיר פלא על גבי פתיליה

 המצאות והישגים
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תת מקלע עוזי: המצאה ישראלית  

 (1955)תת מקלע עוזי  

העוזי תוכנן על  . הישראלית התעשייה הצבאית מתוצרת, קומפקטי ופופולרי תת מקלע הוא עוזיה

 .  כי'המקלע צ-עוזי גל שהתבסס בתכנון שלו על תת ידי

 

ש  "על תכנון העוזי הוא זכה בצל. לא רצה שכלי הנשק יהיה על שמו אך התעלמו ממנו, עוזי גל

.ל ובפרס ביטחון ישראל"הרמטכ  

 

הוא הוכנס לראשונה לשירות  . 1955 -ב מצעד יום העצמאות הוצג לציבור לראשונה בעת" עוזי"ה

פשיטות ומבצעים  , מארבים, שנזקקה לנשק קטן וקומפקטי לפעילותה שכללה סיור בחטיבת הצנחנים

.מיוחדים  

 

 תת מקלע עוזי עם מחסנית כדורים

 המצאות והישגים
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 עשור שני

שער -עשור שני   

 1958-1968עשור שני  
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 נושאים -עשור שני 

נושאים -עשור שני   

 מבצעים והסכמי שלום, מלחמות

 עליות והתיישבות בארץ

 תרבות וספורט

 המצאות והישגים

 מדיניות ואירועים, ממשל

 מנהיגים
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 :עשור שני

ר"זלמן ַשז    

 (1889-1974)ר  "זלמן ַשזד 

 . 1924-עלה לארץ ב. כבן למשפחת רבנים בבלרוסיהנולד  ּוָבשֹוברלמן זניאור ש: במקור, ר"ַשזד 

 

חבר הכנסת ושר , מראשי הציונות, היסטוריון, משורר, סופר, היה נשיאה השלישי של מדינת ישראל

גולת הכותרת של עשייתו הייתה הגשת חוק חינוך . החינוך והתרבות בממשלת ישראל הראשונה

השנה  , ליישוב ולמדינה, זו זכות גדולה, לימוד, פה כתוב לימוד חובה: "במעמד זה הוא אמר.  חובה

שלא יישאר ילד מחוץ לכותלי  , לבער את הבורות מקרבנו, אנחנו ניגשים למלא את היקר שבחזונות

 ".הספר-בית

 

 .  ועמד מאחורי הקלעים של האירועים הפוליטיים, ר מילא את תפקידו בצנעה"כנשיא המדינה שז

 .הוא נקבר בחלקת נשיאי ישראל

 הנשיא השלישי של מדינת ישראל

 ערוץ הכנסת, ר"זלמן שז

 ויקיפדיה

דיוקנו של שזר על 

שקלים   200שטר 

 חדשים

פסל של זלמן שזר  

שנמצא בבית  

 הנשיא

 מנהיגים

 ר"זלמן שז, חדשות מן העבר

https://www.youtube.com/watch?v=7y33l23C6F8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%A9%D7%96%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=LfGqIStMcTQ
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 :עשור שני

 לוי אשכול

 (1895-1969)( שקולניק)לוי אשכול 

 .  היה ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל ושר בממשלות ישראל

 .1969בפברואר  26-נפטר ב. 1913עלה ארצה בשנת . באוקראינה 1895-נולד ב

גזבר הסוכנות  , "מקורות"ממייסדי חברת המים , "הגנה"מפקד ב. 'לוי אשכול היה ממקימי דגניה ב 

מפלגת העבודה  , (ישראל-מפלגת פועלי ארץ)י "מנהיג מפא, וראש מחלקת ההתיישבות שלה

 .שר בממשלות ישראל וחבר הכנסת מהכנסת השנייה עד הכנסת השישית, והמערך

  

בתפקידים אלה  . הביטחון הוא נבחר כראש הממשלה ושר, 1963-גוריון ב-לאחר פרישתו של בן

 .  הצליח להדק את יחסי החוץ של ישראל עם מדינות רבות וחשובות כמו ארצות הברית וגרמניה

ירדן וסוריה  , בה הביסה ישראל את מצרים, 1967בתקופת כהונתו פרצה מלחמת ששת הימים ביוני 

מיד אחרי המלחמה דאג אשכול  . שומרון ורמת הגולן, יהודה, חצי האי סיני, רצועת עזה וכבשה את

הוא הוביל  . ירושלים על ידי החלת החוק הישראלי על מזרח ירושלים והרחבת גבולות העיר לאיחוד

להישגים מדיניים בהם  , במאמצים רבים מהלכים לתרגום ההצלחה הצבאית של כיבוש השטחים

יוחזרו השטחים הכבושים תמורת הסכמי שלום עם מדינות ערב אך ללא הצלחה בשל התנגדות  

 .חברים במפלגתו ובמפלגות אחרות

 

 ראש הממשלה של מדינת ישראל

 לוי אשכול, חדשות מהעבר

 ויקיפדיה

שקלים   5דיוקנו  של לוי אשכול על שטר 

,  השני המוביל הארצי בצידו. חדשים
ממובילי    מפעל המים הגדול שהוא היה 

 הקמתו

 מנהיגים

https://www.youtube.com/watch?v=_mNIlBC6CE4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור שני

סאליבמהומות ואדי   

 (1959) סאליבמהומות ואדי 

ואדי   בשכונת 1959שאירעו בשנת  ומהומות הפגנות רחוב היו סדרת סאליבאירועי ואדי 

 .  בחיפה סאליב

של אלפי העולים מארצות המזרח בעשור   על רקע עדתי ואפליה קיפוח נגד מרי חברתי האירועים היו

 .   י ששלט במדינה באותם ימים"מפא ונגד הממסד של,  הראשון למדינה

הם שוכנו בדיור  . מבחינת השכלה וסבלו מדלות ואבטלה, עולים אלה היו חלשים מבחינה כלכלית

 .  בריאות וסעד גרועים, ארעי וקיבלו שירותי חינוך

 

נטשו   שרוב תושביה הערבים, "צליב-ואדי א"הייתה במקור שכונה ערבית בשם  סאליבשכונת ואדי 

,  עולים בשנים שלאחר המלחמה אוכלסו הבתים הנטושים בעיקר על ידי. אותה במלחמת העצמאות

ורבים מתושבי השכונה היו  , הבתים הנטושים שאוכלסו היו מוזנחים. אפריקה-מרביתם יוצאי צפון

 .מובטלים

 

 .מתושביו והחל תהליך של שיקום שכונות עוני אחרות סאליבלאחר המהומות פונה ואדי 

 ויקיפדיה

 סאליבשכונת ואדי 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99_%D7%95%D7%90%D7%93%D7%99_%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%91
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור שני

 משפט אייכמן

 משפט אייכמן

אדולף   ובו הועמד לדין הפושע הנאצי, 1961 בשנת שהתנהל בישראל הוא המשפט משפט אייכמן

בסיומו של המשפט נידון  . על מעשיו בשואה, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם על פי אייכמן

 .בתלייה אייכמן למוות והוצא להורג

 

 :  שבתחילת המשפט נשא נאום פתיחה בו אמר בין היתר, האוזנרהתובע במשפט היה גדעון 

.  אינני עומד יחידי -ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן , שופטי ישראל, במקום בו אני עומד לפניכם"

לשלוח אצבע , אך אין הם יכולים לקום על רגליהם. שישה מיליון קטגורים, בשעה זו, ניצבים כאן עימדי

אני מאשים מפני שאפרם נערם בין גבעות   -מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם 

.  נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה לאורכה ולרוחבה, אושוויץ ושדות טרבלינקה

 ".אהיה על כן אני להם לפה ואגיד בשמם את דבר האישום הנורא. אך קולם לא יישמע, דמם זועק

 

,  הייתה זו הפעם הראשונה ששואת יהודי אירופה נחשפה בפני גוף משפטי מוסמך על כל פרטיה

והציבור בארץ , עיתונאים רבים הגיעו מארצות רבות לירושלים לסיקור המשפט. שלביה והיבטיה

באמצעות יותר  , המשפט-במהלך הדיונים הובאו ראיות בפני בית. ובעולם עקב בדריכות אחרי מהלכו

 .מסמכים שחלקם היו חתומים בחתימתו של הפושע הנאצי עצמו 1,600-ממאה עדים וכ

 ויקיפדיה

אייכמן יושב בתא הזכוכית והתובע גדעון  

 עומד   האוזנר

קטע מישיבת הפתיחה של  

 המשפט

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%9E%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=FWYE-cXYGKY


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור שני

 האיש שלנו בדמשק, אלי כהן

 האיש שלנו בדמשק –אלי כהן 

הוא נודע כאחד מגדולי  . לאחר שנתפס אשר הוצא להורג שפעל בסוריה ישראלי מרגל היה אלי כהן 

  .המרגלים של ישראל

 

מעשיו של אלי כהן חסכו : "אמר מלחמת ששת הימים בעת ראש ממשלת ישראל שהיה, לוי אשכול

והמידע שהביא לפני מלחמת ששת הימים היה מידע שלא  , למדינת ישראל חטיבות רבות של חיילים

 ".והביא לניצחון הגדול במלחמת ששת הימים, יסולא בפז

 

 .ולזוג היו שלושה ילדים לנאדיהאלי כהן היה נשוי 

 :במכתב שכתב לאשתו זמן קצר לפני הוצאתו להורג כתב

אני כותב אליכם מילים אחרונות אלו בתקווה שתישארו תמיד  ! משפחתי היקרה, יקירתי נאדיה"

יום יבוא  ... שתדאג לעצמה ושתעניק השכלה טובה לילדינו, מאוחדים אני מבקש מאשתי שתסלח לי

לפי  , אנא התחתני עם איש אחר שיהיה אבא לילדים שלנו, יקירתי נאדיהולך . וילדי יהיו גאים בי

נמסר לידי הרב שביקר  , במקורו בשפה הערבית, תרגום המכתב" )התפללו לעילוי נשמתי... רצונך

 (אותו בכלא

 

 

 

 

 ויקיפדיה

פסל של נדיה כהן וילדיה מביטים לעבר  

 (שביל אלי כהן)סוריה ומצפים לאלי שיחזור 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9B%D7%94%D7%9F
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 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים  :עשור שני

 מלחמת ששת הימים

 (1967ביוני  5-10)מלחמת ששת הימים 

ימים בין מדינת   6שנערכה  מלחמה הייתה מלחמת ששת הימים

 .  ירדן וסוריה, מצרים: ישראל לשכנותיה

שבה נעשו , המלחמה החלה לאחר תקופת המתנה מתוחה

 .  ניסיונות להימנע ממלחמה

לוי אשכול היה ראש הממשלה ויצחק רבין היה  , בעת המלחמה

 .ל"הרמטכ

בתחילת המלחמה תקף חיל האוויר הישראלי את חיל האוויר  

 .  המצרי ובמקביל יצא למתקפה יבשתית

במהלך המלחמה כבשה מדינת ישראל את שטחי מדבר סיני  

.   יהודה ושומרון ומזרח ירושלים ואת רמת הגולן, ורצועת עזה

השטח הכולל שנכבש היה גדול פי שלושה משטחה של מדינת  

 .ל"חיילי צה 700-במלחמה נהרגו יותר מ.  ישראל

תוצאותיה של המלחמה והשלכותיה על מדינת ישראל היו רחבות  

התוצאות הללו משפיעות עלינו עד היום  . ומשמעותיות מאוד

  בטחוניים, גיאוגרפיים, פוליטיים-חברתיים: בהיבטים רבים

 .וכלכליים

 נעמי שמר/ ירושלים של זהב

 ויקיפדיה

 מלחמת ששת הימים

הצנחנים  

בכותל  

 המערבי

השטחים שנכבשו ושינו את גבולות  

 המדינה

דיין  , רבין

ונרקיס  

נכנסים לעיר  

העתיקה  

בירושלים  

מיד לאחר  

 הכיבוש

עומדות היו רגלינו בשערייך  

 יהורם גאון/ ירושלים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_2663/
https://www.youtube.com/watch?v=O2RoCNeM9B0
https://www.youtube.com/watch?v=PtkjdkIt0Zg
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 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים  :עשור שני

 תקופת המרדפים

 (1967-1970)תקופת המרדפים 

לאחר מלחמת ששת הימים התקשו מדינות ערב לקבל את תוצאותיה והחלו בהתקפות גם בגבול  

 .  המצרי וגם בגבול הירדני

 

עשרות  .  היו ניסיונות רבים של חדירת מחבלים לשטח ישראל, באזור בקעת הירדן, בגבול הירדני

רק לאחר שחוסיין מלך ירדן חיסל את  .  מרדפים בוצעו אז בבקעה במטרה ללכוד את המחבלים

 . השתרר שקט יחסי בגזרה זו, נוכחות המחבלים בארצו

 חוה אלברשטיין  / מרדף

נחום  : לחן, ירון לונדון: מילים

 היימן

 אנדרטת הבקעה

https://www.youtube.com/watch?v=YC0gF0jZgxs
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 תרבות וספורט :עשור שני

 להקת הגשש החיוור

 (1963)להקת הגשש החיוור 

שגם נתן לה את ( פשנל)ידי אברהם דשא -על 1963להקת בידור שנוסדה בשנת , הגשש החיוור

 .  שמה ואשר הוביל אותה לאורך כל שנות פעילותה

הלהקה הורכבה משלושה  . שנים 37-במשך כ הישראלי זו הייתה להקת בידור שפעלה בנוף הבידור

המכונים  , (2007שנפטר בשנת ) פוליאקובוישראל   שייקה לוי , גברי בנאי" להקת התרנגולים"מיוצאי 

 .הגששים גם

 .  הפכו במהרה לחלק בלתי נפרד מההווי הישראלי, הפזמונים והמערכונים של הגששים

במעמד מתן הפרס נאמר  . הגששים זכו בהמשך דרכם להיות חתני פרס ישראל עבור תרומה לחברה

 :כי הלהקה

,  במשך עשרות שנים אפיינו דמויות ומצבים. היא ביטוי מייצג של התרבות הישראלית המתהווה"

ויצרו שפה ייחודית שהפכה לחלק בלתי  , ביטאו אהבה וחמימות לגווניה הרבים של החברה בישראל

 ."זמננו-נפרד מהשפה העברית בת

 

דבר : "ויצרו ביטויים כמו"( הגששיתהשפה )"הם היו חלק בלתי נפרד מהשפה והתרבות בארץ 

"  ?אתה הבנת את זה ברוך", "ישראבלוף", "של הקומקום ופציק'הצ" "דיג אוהב דגים", "אוטוסטרדה

 ועודועוד " ?היה מנוע"

 ויקיפדיה

יק של 'ופצ'הצ: "הגשש החיוור

 "הקומקום

 מים לדוד המלך

מלחמת  )נעמי שמר / לו יהי

 (כ"יוה

 הגשש החיוור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%A9_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=mXb2zd40_yw
https://www.youtube.com/watch?v=WqCohLl7OqI
https://www.youtube.com/watch?v=KaovY--ET14
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 :עשור שני

 נחנך מוזיאון ישראל

 (1965)נחנך מוזיאון ישראל 

זהו המוזיאון הגדול והחשוב  . נמצא בגבעת רם, המשכן הלאומי לתרבות ואומנות, מוזיאון ישראל

בתחומי המוזיאון  . יודאיקה ועוד, ארכיאולוגיה, אומנות: מצויים בו אוספים בתחומים רבים. בישראל

נמצא גם היכל הספר שבו מוצגות תגליות ארכיאולוגיות יוצאות דופן כמו מגילות מדבר יהודה וכתבי  

 .  ך"יד עתיקים ונדירים של התנ

המוזיאון כולל גם אגף נוער . סמוך להיכל הספר מוצג דגם גדול של ירושלים בימי בית המקדש השני

המוזיאון  . בחצר המוזיאון מצוי גם גן פסלים מרשים. שמציג תערוכות ומקיים פעילויות לילדים ונוער

 .צופה על ירושלים כולה והנוף הנשקף ממנו מרשים מאוד

 גן הפסלים

 היכל הספר

 תרבות וספורט



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שני

י עגנון"ש  
 תרבות וספורט

 (1887-1970) שמואל יוסף עגנון -י עגנון "ש

 .י עגנון"ש מוכר בשם המקוצר, (1887-1970) שמואל יוסף עגנון

וחתן פרס ישראל   1956פרס נובל לספרות לשנת  חתן. מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה

 .לספרות

שמואל יוסף   שמו שניתן לו בלידתו היה(. אוקראינה)שבגליציה המזרחית  'אץ'בבוצעגנון נולד 

כעבור מספר  . החליט לעלות לארץ ישראל וכאן המשיך בכתיבה, כסופר צעיר 1908בשנת .  ֶקס'צְ 'צַ 

כתבי היד שלו   וכל, בביתו של עגנון בגרמניה פרצה שריפה. שנים 12שנים היגר לגרמניה בה שהה 

לאחר השריפה החליט לעלות שוב לארץ ישראל והשתקע בירושלים  . ואוסף ספריו הגדול עלו באש

 .  בה חי עם משפחתו עד מותו

עגנון פרסם . שינה את שמו לעגנון ובעקבותיו, "עגונות"היה , הסיפור הראשון שפרסם בארץ ישראל

 .וספריו היו הראשונים שפורסמו בה, שהוקמה בעיקר בשבילו, ספרים רבים בימי חייו בהוצאת שוקן

 חתן פרס נובל לספרות

 ויקיפדיה

  50י עגנון על שטר של  "דיוקנו של ש

 שקלים חדשים

עיבוד למעשייה עממית העוסקת בעז שמצאה מערה המאפשרת  . הוא מעשייה קצרהמעשה העז 

 פופ-בריין .  את קפיצת בדרך מפולין לארץ ישראל

 י עגנון"ש –חדשות מן העבר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F
http://www.brainpop.co.il/he/category_9/subcategory_633/subjects_5343/
https://www.youtube.com/watch?v=lke__vARdhk
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 :עשור שני

 נחנך משכן הכנסת בירושלים

 (1966)נחנך משכן הכנסת בירושלים 

נציגי קהילות יהודיות  , נציגים מפרלמנטים נוספים, בטקס ממלכתי שבו השתתפו ראשי המדינה

 .נציגים מכל שכבות העם נחנך משכן הכנסת 5,000-בעולם ו

. או בית הנבחרים מדינת ישראל היא נקראת בית המחוקקים שלהיא הרשות המחוקקת   הכנסת

 .  היא מדינה דמוקרטית בה בוחרים אזרחיה את נציגיהם לכנסת ישראל

 :  תפקידיה העיקריים של הכנסת הם

 . אותם חוקים הנוהגות במדינה באמצעות חקיקת חוקים וקביעת הנורמות•

 .  פיקוח על הממשלה•

כלל בוועדות  -הדיונים נערכים בדרך.  אמון-קיום דיונים על התנהלות המדינה והגשת הצעות אי•

 .  הכנסת

 .בחירת נשיא המדינה ומבקר המדינה•

 .תקנון הכנסת והנהלים המקובלים: פי חוקים-כל עבודת הכנסת מבוצעת על

הרשות השופטת  . חברי הכנסת הם אלה שמפקחים על עבודת הממשלה שהיא הרשות המבצעת

 .שכוללת את בתי המשפט מבקרת את חוקי הכנסת

המבוסס על סמל  , מצוי פסל המנורה מעשה ידיו של ֶבנֹו ֶאְלָקן, ליד משכן הכנסת :מנורת הכנסת

בבסיס המנורה ובכל אחד  . סמל זה הוא סימן היכר רשמי של המדינה. מנורה וענפי זית -המדינה 

,  המנורה מציגה כשלושים אירועים. מקניה תבליטים המתארים אירועים מתולדות עם ישראל

ויזואלי  " ספר לימוד"ונחשבת ל, עם ישראל דמויות ומושגים מכוננים בתולדות, ביטויים

 .לדורותיה ההיסטוריה היהודית של

 ויקיפדיה

 פופ-בריין

 משכן הכנסת

 :עשור שני תרבות וספורט

 אתר הכנסת

 מנורת  הכנסת

 הסבר -סמל המדינה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://www.brainpop.co.il/category_9/subcategory_150/subjects_5350/
http://main.knesset.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=wt1r0fIFTX0
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 :עשור שני

 תחילת שידורי הטלוויזיה הישראלית

 (1968)תחילת שידורי הטלוויזיה הישראלית 

ונקרא  , לאחר שנים רבות של ויכוח ציבורי בנושא, ערוץ שידורי טלוויזיה כללי החל לפעול בישראל

 ".  הטלוויזיה הישראלית"

שבו שודרו גם שידורי הטלוויזיה  )במשך קרוב לעשרים שנה היה זה ערוץ השידור הישראלי היחיד 

והוא נקרא  מיתוג מחדש שם הערוץ עבר ערוצית-הטלוויזיה הרב לאחר שהחלו שידורי(. החינוכית

 ".הערוץ הראשון"

,  תחילה שלושה ערבים בשבוע, לאחר מספר שידורים חד פעמיים החלו לשדר שידורי ניסיון סדירים

התחנה  . בתקופה זו שודרו בכל יום שעה בערבית ושעתיים בעברית. שבהמשך הורחבו לארבעה

אלא שאז , בהמשך הוחלט להרחיב את מספר ימי השידורים לכל השבוע. שידרה בשחור לבן

 .ץ החלו השידורים גם בשבת"המפלגות הדתיות התנגדו לשידורים בשבת ורק בעקבות צו של בג

,  "הצריף של תמרי", "טלפלא: "לילדים כמו תוכניות, חדשות תוכניותהטלוויזיה הישראלית הפיקה  

סיבה  ", "שעה טובה", "לול", "ניקוי ראש"בידור וסטירה כמו  תוכניותוכן . ועוד" החתול שמיל"

 . באמצע שנות השמונים החלו שידורים מלאים בצבע.  ועוד" למסיבה

 בחדר החדשות לפני פתיחת השידורים

 תרבות וספורט

 פתיח המהדורה  -והרי החדשות 

https://www.youtube.com/watch?v=POKvqTtznOY
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 :עשור שני

טפטפות השקיה : המצאות  

 (60-תחילת שנות ה)טפטפות השקיה  

הטפטפת הומצאה על ידי המהנדס  "(. טפטוף)"המשחרר מים בזרמים קטנים , טפטפת היא אביזר

הרעיון הבולט בשיטת השקיה זו הוא  . 60-ה ובנו ישעיהו בתחילת שנות שמחה בלאס הישראלי

ההמצאה גרמה למהפכה  .  הזרמת מים בצינורות פלסטיים ושחרורם בזרמים קטנים ליד הצמח

 .והובילה לחיסכון במים ולהגדלת היבולים, עולמית בשיטות ההשקיה והדישון בחקלאות

 

 .  הועברו הייצור והמשך הפיתוח וההפצה למפעל נטפים שהוקם בקיבוץ חצרים שבנגב 1966בשנת 

מיליארד   1.9לפני מספר חודשים רכש מפעל במקסיקו את רוב המניות של מפעל נטפים תמורת 

 .  דולר

 בשדה ובעציץ ביתי, טפטפת נטפים

 המצאות והישגים



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שני

דוד שמש: המצאות  

 (60-תחילת שנות ה)דוד שמש 

הדוד  . מים לחימום ( אנרגיה של השמש)המשתמש באנרגיה סולארית  דוד חימום הוא דוד שמש

שיטת חימום זו נפוצה מאוד במשקי בית במדינת  . תעשייתי וכן לשימושים נוספים, נועד לשימוש ביתי

 .60-ישראל מאז תחילת שנות ה

 

דודי השמש בישראל מכילים גוף . השמש וקולטני, מיכל המים -הדוד מורכב משני חלקים עיקריים 

 .חימום שמחמם את המים בימים ושעות בהם אין שמש לחימום הקולטנים

בראשית שנות השישים התבסס מעמדו של דוד השמש כסמל להצלחה כלכלית המתנוסס על גג  

 .  הבית

 

חברות הבנייה טענו שהדודים מכערים את הנוף  , הממשלה לא עודדה שימוש בדודי שמש, בתחילה

  1976משבר האנרגיה של שנות השבעים בארץ ובעולם נקבעה בחוק בשנת  בעקבות. העירוני

 .החובה להתקין דודי שמש לכל דירה הנבנית בישראל

 דוד שמש על גג בית

 המצאות והישגים
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 :עשור שני

המוביל הארצי: המצאות  

 (1964)המוביל הארצי 

הוא משמש לניהול אספקת  , המוביל הארצי הוא העורק הראשי של מפעלי המים של מדינת ישראל

אל המרכז והדרום   המים בארץ ומאפשר ניצול יעיל של מקורות המים והעברתם מהצפון הגשום יותר

הנקודה הדרומית ביותר  . קילומטר 130-ואורכו כ המוביל הארצי מתחיל מהכנרת. הדלים במים

 .  מצפה רמון שמקבלת את מימיה מהמוביל היא

 

בשל מחסור במי גשמים הוקמו בארץ גם מפעלי התפלת מים והמים המותפלים מוזרמים  , היום

 .למוביל הארצי ודרכו גם הם מגיעים אל הבתים שלנו

 תוואי המוביל הארצי

 המצאות והישגים

בול שיצא לרגל התחלת  

 פעילות המוביל הארצי

 שושנה דמארי/ הורה ממטרה

https://www.youtube.com/watch?v=mtH6QjOloMk
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 עשור שלישי

שער -עשור שלישי   

 1968-1978עשור שלישי  
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 נושאים -עשור שלישי 

נושאים -עשור שלישי   

 מבצעים והסכמי שלום, מלחמות

 עליות והתיישבות בארץ

 תרבות וספורט

 המצאות והישגים

 מדיניות ואירועים, ממשל

 מנהיגים
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 :עשור שלישי

 אפרים קציר

 (1916-2009)( לסקי'קצ)אפרים קציר 

נולד בקייב כשהיה בן תשע עלה  , הנשיא הרביעי של מדינת ישראל, (לסקי'קצ)פרופסור אפרים קציר 

  .עם משפחתו לארץ ישראל והם גרו בירושלים

 

הוא היה מהמייסדים של . במהלך חייו עסק פרופסור קציר במחקר מדעי והיה למדען בעל שם עולמי

ועמד בראשה עד   לביופיסיקהבמכון ויצמן הוא הקים את המעבדה . מכון ויצמן למדע ברחובות

הכימיה  , הוא יזם וניהל מחקרים מדעיים חשובים שעזרו להבנת הביולוגיה. בחירתו לנשיאות

הבנת התגובות החיסוניות  , עבודתו גם השפיעה על פענוח הצופן הגנטי .והפיסיקה של חלבונים

במקביל לפעילותו האקדמית עסק  ". נוער שוחר מדע"בהמשך הקים את חוגי הנוער .  ופיתוח תרופות

 .  בפעילות ביטחונית וציבורית

 

 .  חזר לעולם האקדמי 1978-נבחר לכהן כנשיא ובתום תקופת נשיאותו ב 1973בשנת 

הנשיא  . לבני הזוג נולדו בן ושתי בנות. אשת חינוך ומורה לאנגלית, קציר היה נשוי לנינה קציר

 .ונקבר על פי צוואתו ברחובות, 93נפטר בגיל  קציר

 הנשיא הרביעי של מדינת ישראל

 הנשיא קציר, חדשות מן העבר

 ויקיפדיה

 בול דואר ישראל עם דיוקן הנשיא קציר

 מנהיגים

https://www.youtube.com/watch?v=rQBL5amqVyY
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8
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 :עשור שלישי

 גולדה מאיר

 (1898-1978)( מאירסון)גולדה מאיר 

שם היא גדלה  , הברית-בשל מצוקה כלכלית עברה משפחתה לארצות. גולדה מאיר נולדה באוקראינה

היא  ". פועלי ציון"בעת לימודיה הצטרפה גולדה מאיר לתנועה הציונית .  ולמדה בבית המדרש למורות

 .ונולדו להם שני ילדים, עלתה לארץ עם בעלה והתיישבה בקיבוץ מרחביה

 

חברת מועצת  , היא הייתה מזכירת מועצת הפועלות. בארץ היא מלאה תפקידים ציבוריים רבים

בהמשך נבחרה . חברת כנסת ושרה בממשלות ישראל ועוד ,ישראל במוסקבה צירת, המדינה הזמנית

הנהיגה את ישראל בתקופת  , כראש הממשלה. גולדה מאיר להיות ראש ממשלת ישראל הרביעית

 .  מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים

 

היא האישה הראשונה  . היא האישה השלישית בכל העולם שנבחרה להנהיג מדינה, גולדה מאיר

 .   ממשלה בישראל כראשתשכיהנה , עד כה, והיחידה

 ראש הממשלה של מדינת ישראל

 גולדה מאיר, חדשות מהעבר

 ויקיפדיה

₪   10דיוקן של גולדה מאיר על שטר 
 "שלח את עמי"מ "והעלייה מבריה

הוא   נעלי גולדה

לסוג  סלנג כינוי

 .נעליים לחיילות של

 מנהיגים

https://www.youtube.com/watch?v=HkCebrNnN_Q
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
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 :עשור שלישי

 יצחק רבין

 (1922-1995)יצחק רבין 

החל את שירותו הצבאי כנער בשורות  . ופעמיים ראש ממשלה, ל במלחמת ששת הימים"ל צה"רמטכ

ל כיהן כשגריר ישראל  "לאחר סיום תפקידו כרמטכ. ל במלחמת השחרור"ח והיה ממפקדי צה"הפלמ

.  1977עד להתפטרותו בשנת , נבחר לראשות הממשלה 1974-לאחר שובו ארצה ב. בארצות הברית

והוביל את המשא ומתן עם הפלסטינים להסכמי אוסלו  , 1992-נבחר שוב לראש הממשלה ב

 .1994זכה על הסכמים אלה בפרס נובל לשלום לשנת . 1993שנחתמו בספטמבר 

אירוע שגרם זעזוע עמוק  , שהתנגד למדיניותו, איש ימין יהודי, בידי מתנקש 1995נרצח בנובמבר 

 . הוא נקבר בהר הרצל. בחברה הישראלית

אנו החיילים שחזרנו  . באותה ארץ, נגזר עלינו לחיות במשותף"...: בנאומיו פנה לפלסטינים ואמר

.  די. די לדמעות ולדם: אומרים לכם היום בקול צלול , הפלשתינים, שלחמנו בכם... משדות הקרב

פרק  , פרק של הכרה הדדית –אנו מייחלים ורוצים לפתוח פרק חדש בספר העצוב המשותף שלנו 

 ."ידידות, של הבנה, פרק של יחסי כבוד, של שכנות טובה

 1974-1977: בפעם הראשונה)ראש הממשלה של מדינת ישראל 

 (1992-1995:     בפעם השנייה                                                                                    

 תקציר חייו של יצחק רבין –סרטון 

 ויקיפדיה

 מנהיגים

 יצחק רבין –חדשות מן העבר 

 ל"להקת הנח/ שיר הרעות

נכנס  ( מימין)ל  "יצחק רבין כרמטכ

 לירושלים במלחמת ששת הימים

יצחק רבין 

בקבלת פרס  

 נובל לשלום

https://www.youtube.com/watch?v=5fRKmBcZWBs
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=gXD3qEv_HDw
https://www.youtube.com/watch?v=XSRBg7OUDig
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 :עשור שלישי

 מנחם בגין

( 1913-1992)מנחם בגין   

 .  שהיו שנות שיא המאבק בבריטים, שלפני קום המדינה: בשנים( ל"אצ)מפקד הארגון הצבאי הלאומי 

 .  1977-1983: ראש הממשלה בשנים

,  נחשב למנהיג כריזמטי. וזכה בפרס נובל לשלום, חתם על חוזה השלום עם מצרים 1978בשנת 

 .נואם מעולה ואדם צנוע בחייו האישיים

יום לאחר הכרזת  , ח"באייר תש' ו-ב, ל"בהמשך מובאים דברים שאמר בתחנת השידור של האצ

 :המדינה המתייחסים לעקרונות המדינה שהוקמה

יהיו  . בל תהיה רודנות –שיחייב גם על שליטיה , ובמדינתנו פנימה יהיה הצדק השליט העליון"

 .משרתי החברה ולא רודיה –נושאי המשרה 
 .בל יהיה ניצול. בל תהיה טפילות

חשוך בגד או נטול השכלה  , חסר קורת גג, רעב ללחם –אזרח או גר  –בל יהיה בביתנו איש 

 .ראשונית
 . צו עילאי זה יקבע את יחסינו לשכנינו–' וזכרת כי גר היית בארץ מצרים'

 צו עליון זה יקבע את יחסינו   –' תרדוף צדקצדק '

 ."בין איש לחברו

 ראש הממשלה של מדינת ישראל

 ויקיפדיה

 מנחם בגין

דיוקן של מנחם בגין על בול של דואר  

 ישראל

 מנהיגים

 מנחם בגין –חדשות מן העבר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_4667/
https://www.youtube.com/watch?v=n7lOuhiYi-0
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור שלישי

 הפנתרים השחורים

 (1971)הפנתרים השחורים 

. 1971 שהוקמה בשנת, ממדינות ערב עולים לישראל של צעירים מבני הדור השני של תנועת מחאה

התנועה פעלה למען העלאת המודעות הציבורית לנושאים חברתיים בישראל והכנסתם לסדר היום  

 .של מדינת ישראל
 

במחאה על קיפוח ואפליה של מזרחים   שבירושלים מוסררה התנועה הוקמה על ידי צעירים משכונת

התעלמות הממסד מהבעיות החברתיות  "הם ביקשו להביע מחאה על מה שכינו . קום המדינה מאז

דבר הקמתה של התנועה עורר חששות בקרב השלטונות  . ולהילחם למען שינוי עתידם, "הקשות

 .  סאליבאירועי ואדי  שחששו מחזרת
 

ומאיר נגררה  , הפגישה הייתה סוערת. נפגשה עם חמישה ממנהיגי התנועה בלשכתה גולדה מאיר

מנהיגי הפנתרים יצאו פגועים ממפגשם היחיד עם ראש . לחילופי דברים קשים עם הקבוצה

 ".הם לא נחמדים"נהוג לטעון שגולדה מאיר אף אמרה לאחר מכן כי . והמאבק החריף, הממשלה
 

הוחלט לקרוא לשתי סמטאות חסרות שם , שנים לתחילתו של המאבק 40לציון ,  2011בשנת 

במסגרת פרויקט   סמטת הם לא נחמדים -ו דרך הפנתרים השחורים (מורשה)מוסררה  בשכונת

 .אמנותי של קבוצת אומנים מהשכונה

 

 תנועת מחאה חברתית

 "דרך הפנתרים השחורים:  "שלט רחוב

 "סמטת הם לא נחמדים: "שלט רחוב
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור שלישי

 הקמת גוש אמונים

 (1974)הקמת גוש אמונים 

מטרתה הייתה  . מלחמת יום הכיפורים שקמה אחרי לאומית-דתית גוש אמונים היא תנועה חברתית

בחבל  , ביהודה ושומרון, בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, חידוש ההתיישבות הישראלית

אך בשנותיה הראשונות סחפה התלהבותה  , התנועה קמה מתוך רגש דתי בעיקרו. וברמת הגולן עזה

 .חילונים שהיו רובם חברים בהתיישבות העובדת גם

מאז הקמת התנועה הקימו חבריה התנחלויות בשטחים הכבושים תוך קביעת עובדות בשטח וללא  

כעבור שנים רבות החלה מדיניות ממשלתית של הקמת התנחלויות בשטחי  . תמיכה מן הממשלה

 .  יהודה ושומרון

בין היישובים הראשונים שהוקמו היה היישוב אלון מורה שעלה על הקרקע ללא אישור הממשלה  

כמו גם  , הקמת אלון מורה.  ל"צה פונו המתיישבים בידי, ובהמשך בעקבות החלטת הממשלה

באלון מורה נמשך המאבק במשך כשבע . לוותה במאבק ממושך של מייסדיה, התנחלויות נוספות

גוש  במהלך שנים אלו התגבשה תנועת. עד לקבלת אישור מממשלת ישראל להקמת היישוב, שנים

 .בשטחי יהודה ושומרון וחבל עזה יהודים שריכזה את הפעילות האזרחית ליישוב, אמונים

אך רבים מחבריה השתלבו  , חדלה התנועה להתקיים כגוף רשמי 20-של המאה ה 80-בשנות ה

 . ע"מועצת יש והקימו ארגונים כמו ומולדת ל"המפד, התחייה במפלגות ימין שונות כגון

 תנועה חברתית דתית לאומית

 התנחלות אלון מורה
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור שלישי

עליית בגין לשלטון –" מהפך"  

 מנחם בגין נבחר לראשות הממשלה" מהפך"

נחשבת בעיני ישראלים רבים לאחת ממערכות הבחירות   הבחירות לכנסת התשיעית מערכת

הרבה מעבר לשנות כהונת  , ותוצאותיה ניכרו לשנים, החשובות והמשפיעות בתולדות מדינת ישראל

לקבל   הליכוד היו הפעם הראשונה שבה הצליח, "המהפך"המכונות , בחירות אלו. הכנסת התשיעית

ששלטה בכל מוסדות  ( מפלגת פועלי ארץ ישראל)י "ולהחליף את מפלגת מפא, את השלטון במדינה

 . 1977השלטון בתקופה של טרום הקמת המדינה ועד לשנת 

 

בתום  , כך.  היו הראשונות בהן התקיים מדגם טלוויזיוני לניבוי התוצאות ביום הבחירות 1977בחירות 

על סמך תוצאות  , להכריז בשידור ישיר, חיים יבין ,התאפשר למגיש משדר הבחירות, יום הבחירות

 ".מהפך"על ה, המדגם

 1977בחירות 

 .1977.כותרת עיתון מיום שלמחרת הבחירות
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 :עשור שלישי

 מלחמת ההתשה
 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים 

 (1969-1970)מלחמת ההתשה 

ונמשכה  1969שהחלה בשנת , כוחות מצרים לבין ל"בין כוחות צה מלחמה הייתה  מלחמת ההתשה

 .  1970לשנת  כשנה וחמישה חודשים עד
 

ניבנו  ל ולכן לאורך הגבול המצרי "מיד אחרי מלחמת ששת הימים החלו המצרים לתקוף את כוחות צה

 .  ל באותה תקופה"על שם הרמטכ" לב-קו בר"ביצורים שנקראו 
 

המלחמה החלה כיוזמה מצרית להתשת ישראל תוך הפרת הסכם הפסקת האש שסיים את מלחמת  

והיא   ,עבד אל נאצר גמאל נשיא מצרים העניק לה" מלחמת ההתשה"את השם . ששת הימים

ההפגזות שאפיינו את המלחמה הזו נמשכו בין שני הצדדים  . הסתיימה בהתשה של שני הצדדים

הלוחמים לאורך קו הביצורים שבתעלת סואץ וכן בתקיפות אוויריות של מטוסי חיל האוויר הישראלי  

 .  בעומק מצרים
 

 . הפסקת אש המלחמה נגמרה כאשר הסכימו הצדדים על

ישראל  . ם החלטה שתאלץ את ישראל לסגת מסיני"בתקופה זו נעשה ניסיון מצד מצרים להוביל באו

ופעלה במלחמת ההתשה למניעת הישג קרקעי , ניסתה לשמר את הישגיה במלחמת ששת הימים

 .מצרי

 אות מלחמת ההתשה

 להקת פיקוד דרום/ שבחי מעוז

 נעמי שמר  

https://www.youtube.com/watch?v=XgN-TnNXZio
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 :עשור שלישי

 מלחמת יום הכיפורים

 (1973)מלחמת יום הכיפורים 

" ( מלחמת אוקטובר" נקראת גם) מלחמת יום הכיפורים

של   בהתקפת, 1973 באוקטובר 6 ,פרצה ביום הכיפורים

בהובלתן  , ישראל צבאות מדינות ערביות כנגד

המלחמה התרחשה בעיקר בסיני  . ומצרים סוריה של

המלחמה על  יזימת. ונמשכה שבועיים וחצי, וברמת הגולן

,  ל"צה של אגף המודיעין ידי מדינות ערב הפתיעה את

לא צפה את   שלאחר הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים

ולא את עוצמת המתקפה ומאפייני הלוחמה של , פתיחתה

ל  "עד סוף המלחמה הצליח צה, עם זאת. צבאות ערב

להתאושש מההלם הראשוני ולנצח  , להפוך את הגלגל

 .  במלחמה

היא הייתה  ; למלחמה היו השפעות מדיניות ופוליטיות רבות

במערכת הפוליטית   בין הגורמים העיקריים למהפך

הישראלית וסללה את הדרך להסכם השלום בין ישראל  

 .למצרים

 ויקיפדיה

 מלחמת יום כיפור

ל חוצה את תעלת סואץ  "טנק של צה

 על גשר שהקים חיל ההנדסה

,  לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקפה

ישראל איבדה שטח במזרח תעלת  

אך כבשה שטחים  ( באדום)סואץ 

במערב תעלת סואץ וברמת הגולן  

 (בירוק)

 כותרת מעיתון בימי הלחימה

 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים 

 נעמי שמר/ לו יהי

פרוץ המלחמה  וצילומים  

 מהשטח

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_5585/
https://www.youtube.com/watch?v=KaovY--ET14
https://www.youtube.com/watch?v=ib5kxK3pw48


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שלישי

 השלום עם מצרים

 (1977-1979)השלום עם מצרים 

החלו שיחות בין שתי   –האחרונה במלחמות בין ישראל למצרים , בעקבות מלחמת יום הכיפורים

 .  המדינות והחל תהליך של חתימה על הסכמים

ומנחם בגין , שנתיים לאחר חתימת הסכם הביניים בין ישראל למצרים התרחש בישראל מהפך פוליטי

 .החליט לקדם את תהליך השלום על אף שבעבר התנגד לכך , בגין. נבחר כראש הממשלה

בצעד אמיץ שהפתיע  , ולבדו -בעצמו , סאדאת אנואר, את הפריצה הדרמתית עשה נשיא מצרים, אבל

,  בנאום בפני הפרלמנט המצרי. את מדינות ערב ואת שאר מדינות העולם, את ישראל –את כולם 

ולבוא לירושלים במטרה לקדם את תהליך  , הצהיר הנשיא סאדאת על נכונותו לצאת לישראל בכל רגע
על מנת  , כדי לקדם את המאמצים להשכין שלום באזורנו –אני מוכן ללכת גם לכנסת עצמה ". השלום

לישראל ונאם נאום מרגש  19.11.77-סאדאת הגיע ב אנואר. " שלא ייפצע עוד אפילו חייל מצרי אחד

הסכם השלום בין ישראל  , בטקס מרגש בוושינגטון, לאחר כשנתיים של משא ומתן נחתם. בכנסת

ונשיא   מנחם בגין ראש ממשלת ישראל, סאדאת אנואר מצרים נשיא נחתם על ידי ההסכם. למצרים

חתימת ההסכם הייתה עוד אחד מרגעי השיא בתהליך  . 1979 במרץ, ימי קרטר'ג ארצות הברית

עם   1982-והסתיים ב, ונאומו בכנסת 1977בנובמבר  ביקור נשיא מצרים סאדאת בישראל שהחל עם

 .חצי האי סיני והעברתו לידי מצרים השלמת פינוי

 ויקיפדיה

 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים 

,  אהוד מנור/ הנה בא השלום

 אילנית

קרטר  , לחיצת היד המשולשת של בגין

וסאדאת לאחר טקס חתימת חוזה השלום  

הבית   בין ישראל למצרים על מדשאות

 1979 -בארצות הברית  הלבן

 1977 -סאדאת בנאומו בכנסת  אנואר

חוזה השלום עם   –זהו זה 

 מצרים

 עוזי חיטמן/ נולדתי לשלום

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=LoYsxvsh27M
https://www.youtube.com/watch?v=o9nTnTdR_4I
https://www.youtube.com/watch?v=3ivSCrzPYd4
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 :עשור שלישי

מ"העלייה מבריה  

 מ"המאבק לעלייה מבריה

 רשלישראל / כחול ולבן

 (70-שנות ה)העלייה מברית המועצות  

 .לישראל מברית המועצות יהודים גדול של עלייה גל היה 20-של המאה ה 70-בשנות ה

עלייה  . הוא סיפור גבורה" מסך הברזל"מאבקם של יהודי ברית המועצות על זכותם לצאת אל מחוץ ל

העלייה   מסורבי, "אסירי ציון"ביטוי שהיה גם סיסמת המאבק למען ". עליית שלח את עמי"זו כונתה גם 

 .יולי אדלשטיין ועוד, שצרנסקינתן , נודלאידה : אסירי ציון מפורסמים. המועצות-מברית

 

הסיבה לכך הייתה תמיכת  . נפסקה כמעט לגמרי העלייה מברית המועצות מלחמת ששת הימים לאחר

 .וניתוק היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, המועצות במדינות ערב-ברית

ובכל זאת בשנה זו התקבלה החלטה בדרג העליון של , ציוני לשיאו-הגיע המסע האנטי 1971-ב

  .מקבלי ההחלטות על מתן היתרי יציאה ליהודים

 

 . איש 163,000-עלו לישראל כ 70-שנות ה לאורך העשור של

דיווחו עולי ברית המועצות על קליטה טובה  , בהשוואה לעולים אחרים שעלו לישראל באותה תקופה

 .וודאות שיישארו בישראל, הזדהות ישראלית, בה הם הרגישו השתייכות

  כחול ולבן

  .זה צבע שלי

  כחול ולבן

  .צבעי אדמתי

 

  כחול ולבן

  כחול ולבן

  זה צבע שלי

  .כל ימי לעולם

 

  ,כחול ולבן

  .כמו חלום, כמו שיר

  כחול ולבן

  .תקוה לשלום

 

  ...כחול ולבן

  כחול ולבן

  חרמון וכנרת

  כחול ולבן

  ליבי מזמר את

 

  ...כחול ולבן

 

  כחול ולבן

  .שמים ושלג

  כחול ולבן

  זה פלא ופלא

 

  ...כחול ולבן

 

  כחול ולבן

  .אין צבע אחר

  כחול ולבן

  .אני רק חוזר

 עליות והתיישבות בארץ

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_5040/
https://www.youtube.com/watch?v=M_MpzEgWL5Y
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 :עשור שלישי

 רצח הספורטאים
 תרבות וספורט

 אהוד מנור  / כוכבי ספטמבר

 א הספורטאים"שיר לזכר י

 (1972)רצח הספורטאים הישראלים 

( א"י)עשר -אחד נרצחו, שהתקיימה במינכן שבגרמניה המערבית האולימפיאדה העשרים במהלך

ידי מחבלים פלסטינים  -על, המשלחת האולימפית הישראלית חברי, מאמנים ושופטים, ספורטאים

שניים מהחללים נרצחו בתוך מגורי המשלחת הישראלית בכפר ". ספטמבר השחור"מארגון 

שהוחזקו כבני ערובה  , ותשעת האחרים, תוך כדי השתלטות המחבלים על חברי המשלחת האולימפי

סמוך   בשדה תעופה בוואריה משטרת נרצחו במהלך ניסיון חילוץ כושל של כוחות, שעות 19-במשך כ

 .שבו נהרגו גם שוטר גרמני אחד וחמישה מתוך שמונת המחבלים, לעיר

 באולימפיאדת מינכן

א חללי מינכן במכון  "אנדרטה לזכר י

 וינגייט  

 ויקיפדיה

טבח   –חדשות מן העבר 

 הספורטאים

https://www.youtube.com/watch?v=GzdHDIcXWcA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9B%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=nEfk9oHUhd4


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שלישי

באירווויזיוןהשתתפות ראשונה של ישראל   
 תרבות וספורט

 אי שם

 (1973)השתתפות ראשונה של ישראל באירוויזיון 

בתחרות  ".  האירוויזיון" –השתתפה ישראל לראשונה בתחרות הזמר והפזמון האירופית  1973בשנת 

, אותו כתב אהוד מנור והלחינה נורית הירש" אי שם"זו ייצגה את ישראל הזמרת אילנית עם השיר 

 .השיר הגיע למקום הרביעי, הראשונה שניצחה על תזמורת האירוויזיון שהייתה האישה

 

.  השתתפותה של ישראל ניכרה גם מאחורי הקלעים עקב הצורך להדק את האבטחה על המשלחות

בפעם הראשונה  . אולימפיאדת מינכן נרצחו ספורטאים ישראלים במהלך כשבעה חודשים קודם לכן

-והמשלחת הישראלית לוותה כל הזמן בשומרי, בתולדות התחרות הוצבו שומרים בכניסה לאולם

 . ראש

 

 אילנית והשיר אי שם

 אילנית  ונורית הירש

https://www.youtube.com/watch?v=A-9enzuan3A
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 :עשור שלישי

 להקת כוורת הוקמה
 תרבות וספורט

 המגפיים של ברוך

 (1973)הוקמה להקת כוורת 

שכתב והלחין את  ) דני סנדרסון הכוללת את, 1973 שהוקמה בשנת להקת רוק ישראלית היא כוורת

 .ויוני רכטר אפרים שמיר ,פניגשטייןמאיר  ,יק'אלון אולארצ ,קלפטריצחק  ,גידי גוב ,(רוב שיריה

זכתה להצלחה  , שהתאפיינה בסגנון רוק מלודי ועשיר בהומור נונסנס בשילוב מערכונים, הלהקה

 .הלהקה הוציאה שלושה אלבומי אולפן. מסחרית גדולה

 .התאחדו חברי הלהקה למופעים מרגשים ומוצלחים במיוחד 2013בשנת 

בחלק מהשירים  . שנעשה בהם מאפיין בולט ומרכזי של שירי כוורת הוא השימוש הניכר בהומור

יו  "כדוגמת , שונים עבריים משעשעות לביטויים והתיחסויות מתבטא השימוש בהומור במשחקי מילים

 גיב)"אף מעורבים בביטויים העבריים גם ביטויים מאנגלית " שיר המכולת"ב". פה קבור הכלב"ו" יה

שירים אחרים נכתבו  ..."(. תעבור את הכביש ותחזור למכולת, הארט מיייו  גיב ל'איימי דה מאני אנד 

שגיבורו אוהב אהבה  " המגפיים של ברוך"כדוגמת השיר , המערב מציאות ודמיון" שטותי" בהומור

     ".גוליית"בשיר  כי"התנגדולה את מגפיו או השיר המשעשע על הסיפור 

חשיבותה של כוורת במוזיקה הישראלית נעוצה בעיקר בהיותה להקת הרוק הראשונה שזכתה  

  .ובכך שינתה את פני המוזיקה הישראלית, להצלחה רחבה

 להקת רוק ישראלית 

 חברי להקת כוורת בעבר

 גוליית

 שיר המכולת

 חברי להקת כוורת במופע האיחוד

https://www.youtube.com/watch?v=qoGM7G7cZJk
https://www.youtube.com/watch?v=B0xWYu3zasE
https://www.youtube.com/watch?v=RPMk7rXJCs8
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 :עשור שלישי

א זוכה באליפות אירופה בכדורסל"מכבי ת  

 ויקיפדיה

 תרבות וספורט

 אביב זכתה באליפות אירופה -מכבי תל
 (1977)בכדורסל 

זו הייתה שנה היסטורית של אוהדי הקבוצה   –א בכדורסל "הייתה השנה של מכבי ת 1977שנת 

.  א מוסקבה"צסק, המועצות-השמחה החלה בניצחון יוצא דופן של הקבוצה על אלופת ברית. בישראל

כוכב הניצחון  , אמר לטל ברודי גומלסקיזה היה ניצחון שהדהים את הרוסים והמאמן היהודי אלכסנדר 

".  מכבי הייתה טובה יותר והניצחון הגיע לה, אבל בלי ספק –זה היה משחק פוליטי : "א"של מכבי ת

כשאוהדים רוקדים מסביבו  , הכריז טל ברודי, הניצחון הגדול שהושג ובאופרייתבסיומו של המשחק 

,  "בהכל, לא רק בספורט -אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה " :במבטא אמריקאי, בהתרגשות

 .משפט שהפך לחלק בלתי נפרד מאוצר הביטויים העברי

שיחקה מכבי במשחק הגמר נגד האלופה האיטלקית  , א"שישה שבועות לאחר המשחק נגד צסק

היה זה ניצחון היסטורי שבעקבותיו יצאו המונים לרחובות  .  77:78וארזה וניצחה על חודה של נקודה 

 .  ולכיכרות הערים וחגגו שעות ארוכות

 

 טל ברודי  מקבל את גביע אירופה

 1977, גמר גביע אירופה

 ..."אנחנו במפה"טל ברודי 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C)
https://www.youtube.com/watch?v=A-E43Au8HUc
https://www.youtube.com/watch?v=al04E6bVxZo
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 :עשור שלישי

 זכיית ישראל במקום הראשון באירוויזיון
 תרבות וספורט

 אבניבי

 (1978)זכיית ישראל במקום הראשון באירוויזיון 

 .השתתפה ישראל באירוויזיון וזכתה במקום הראשון 1978-ב

הפזמון נכתב על ". אבניבי" הפיזמוןביתא כששרו את -ולהקת אלפא יזהר כהן את ישראל ייצגו

הפזמון  . צמד שהרבה לשתף פעולה בכתיבתו לאירוויזיון, נורית הירש והולחן בידי אהוד מנור ידי

  .בך-ת-בו-או בב-ה-בו-בי או-ני-ב-א" = אני אוהב אותך"ופירושו , ת"החוזר כתוב בשפת הבי

 

אירחה ישראל  , בעקבות הזכייה ולפי כללי התחרות. זכייה זו באירוויזיון הייתה הראשונה לישראל

 .אירופה של והוא היה לאירוויזיון הראשון שנערך מחוץ לגבולותיה הגאוגרפיים, 1979אירוויזיון  את

הטלוויזיה   .ישראל שעון לפי, לפנות בוקר 01:10הוכרז השיר הזוכה בשעה , עקב התארכות ההצבעה

נותרה ללא תמונת לוויין ולא שידרה את הזכייה   01:00עד השעה  לוויין שקנתה זמן הישראלית

 .  ההיסטורית בשידור חי

 

 אבניבייזהר כהן והשיר 

 ביתא-יזהר כהן ולהקת אלפא

https://www.youtube.com/watch?v=IRbj_8JBjc8
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 עשור רביעי

שער -עשור רביעי   

 1978-1988עשור רביעי  
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 נושאים -עשור רביעי 

נושאים -עשור רביעי   

 מבצעים והסכמי שלום, מלחמות

 עליות והתיישבות בארץ

 תרבות וספורט

 המצאות והישגים

 מדיניות ואירועים, ממשל

 מנהיגים
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 :עשור רביעי

 יצחק נבון

 (1921-2015)יצחק נבון 

נבון  . ישראלי ואיש חינוך מחזאי, סופר, הוא היה גם פוליטיקאי. הנשיא  החמישי של מדינת ישראל

 .  בממשלות ישראל ושר החינוך והתרבות סגן ראש הממשלה ,שירת גם כחבר כנסת

אביו היה מצאצאי  . ויוסף נבון( בן עטר)למרים  שבירושלים אוהל משה יצחק נבון נולד בשכונת

 .  משפחת ברוך מזרחי ,(1620-מ)המשפחה היהודית הוותיקה ביותר בירושלים 

 

,  "הספרדי הרומנסרו"תחילה את : יצחק נבון כתב יצירות העוסקות בתרבות יהודי ספרד בירושלים

 ".בוסתן ספרדי" את המחזה, ושנה לאחר מכן, 1968שהוצג בשנת , מופע של שירי קודש וחול

 1978-1983בשנים הנשיא החמישי של מדינת ישראל 

 יצחק נבון/ אגדת שערי ירושלים

 ויקיפדיה

 פיסלו של יצחק נבון בבית הנשיא

 מנהיגים

 יצחק נבון -חדשות מן העבר 

https://www.youtube.com/watch?v=GLEPQ5fM7-4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=SOzNCKOeIhA
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 :עשור רביעי

 חיים הרצוג

 (1918-1997)חיים הרצוג 

בהמשך  .  חיים הרצוג הנשיא השישי של ישראל נולד למשפחה של רבנים ובצעירותו היה מתאבק

האלוף  . ל ולמושל הצבאי הראשון של יהודה ושומרון"כ הוא הפך לקצין בכיר בצה"אח.  נלחם בנאצים

ם  "במלחמת ששת הימים ונלחם באנטישמיות מעל בימת האו" מרגיע הלאומי"חיים הרצוג שימש כ

 . ם"כשהיה שגריר ישראל באו

 

התמנה לנשיאה של מדינת   1983בשנת .  דין וסופר-עורך, פוליטיקאי, חיים הרצוג היה איש צבא

 .ישראל

 

 .  הרצוג היה קשוב לאזרחי המדינה בבית הנשיא ומחוצה לו

 1983-1993בשנים הנשיא השישי של מדינת ישראל 

 חיים הרצוג: חדשות מהעבר

 ויקיפדיה

בול דואר ישראל עם דיוקן של הנשיא  

 הרצוג  

 מנהיגים

https://www.youtube.com/watch?v=qcXwU2qhIl4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92
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 :עשור רביעי

 יצחק שמיר

 (1915-2012)( יֶזרניצקי)יצחק שמיר 

כעבור שנתיים  . 1935עלה ארצה בשנת . ר"נולד ברוסיה ובגיל צעיר הצטרף לתנועת הנוער בית

י בהנהגת  "לח –הוא חבר לתנועת לוחמי ישראל , ולאחר מכן כתוצאה מהפילוג בארגון, ל"הצטרף לאצ

ר  "כ נבחר כחבר כנסת והיה גם יו"ואח.  בהמשך היה פעיל במוסד במשך מספר שנים. יאיר שטרן

 .הכנסת

 

המועצות ויזם את מבצע שלמה להעלאת  -כראש ממשלה הוא פעל רבות למען עליית יהודי ברית

 .  כראש ממשלה הוא גם פעל רבות למען חיזוק ההתיישבות בשטחי יהודה ושומרון. יהודי אתיופיה

  1983-1984: בפעם הראשונה)ראש הממשלה של מדינת ישראל 

 ( 1986-1992:    בפעם השנייה                                                                           

 וידאופדיה -יצחק שמיר 

 ויקיפדיה

בול דואר ישראל עם דיוקן של 

 יצחק שמיר

 מנהיגים

 יצחק שמיר –חדשות מן העבר 

https://www.youtube.com/watch?v=hSjWip8CnDg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=HRTaS2SsqYk
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 :עשור רביעי

 שמעון פרס

 (1923-2016)(  פרסקי)שמעון פרס 

במשך עשרות שנים שימש  . כיהן גם כראש הממשלה השמיני, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל

 .הוא הנשיא היחיד עד כה שכיהן גם כראש ממשלה. וכשר בממשלות ישראל, כחבר כנסת

 

היה בין המובילים של סדרת מפגשים בין מדינת   כאשר שימש כשר החוץ בממשלתו של יצחק רבין

על תהליך זה הוא זכה בפרס נובל לשלום  . אשר הסתכמו בחתימה על הסכמי אוסלו, ף"ישראל  ואש

 .ויאסר ערפאת ביחד עם יצחק רבין 1994בשנת 

 (1984-1986: בשנים)ראש הממשלה של מדינת ישראל 

 ( 2007-2014: בשנים)   נשיא המדינה התשיעי של מדינת ישראל

 ויקיפדיה

פסלו של  שמעון פרס  

 במשכן נשיאי ישראל

 מנהיגים

 שמעון פרס –חדשות מן העבר 

שמעון פרס ויאסר ערפאת , יצחק רבין

 בעת קבלת פרס נובל לשלום

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1
https://www.youtube.com/watch?v=y3fOqJMwUBY
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור רביעי

גרינצוויגרצח אמיל   

 (1983) גרינצוויגרצח אמיל 

"  שלום עכשיו"צעד יחד עם מפגיני , קצין צנחנים שחזר משירות מילואים בלבנון, גרינצוויגאמיל 

 .  בהפגנה נגד המעורבות המתמשכת של ישראל בלבנון

 

האשימו את ראשי  " שלום עכשיו"אנשי .  זהו רצח שזכור כאחד הימים השחורים בתולדות המדינה

 .הסתה שהסתיימה במעשה הרצח המזעזע שנעשה בידי יהודי, הימין בהסתה נגד מחנה השמאל

 רצח פוליטי בסיומה של הפגנה נגד מלחמת לבנון

,  חיים חפר/ בדרך אל האור

 הדודאים

 ויקיפדיה

בראש הצועדים בהפגנה בה   גרינצוויגאמיל 

 1983ירושלים , נרצח

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9C_%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%92
https://www.youtube.com/watch?v=ZPxw2vWXxNE
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור רביעי

300פרשת קו   

 (1984) 300פרשת קו 

 .   1984 -היא פרשה שהתרחשה ב כ"פרשת השב או 300פרשת קו 

 .ידי ארבעה מחבלים שרצו לבצע פיגוע מיקוח-אביב לאשקלון נחטף על-מתל 300אוטובוס אגד בקו 

 

. כוחות הביטחון השתלטו על האוטובוס ובפעולת החילוץ נהרגו שני מחבלים ושניים נשארו בחיים

בידי צלמי העיתונות היו תמונות שהוכיחו  , אולם. למחרת פורסם שארבעת המחבלים נהרגו בפעולה

חשיפת הדבר עוררה סערה ציבורית שהביאה  .  ששניים מהמחבלים נשארו בחיים ונלקחו בשבי

 . להקמת וועדת חקירה

 

שהרגו שני מחבלים לאחר  כ"החקירה נמשכה למעלה משנתיים ובמהלכה התברר שאנשי השב

כ וביחסיו עם "הפרשה הביאה למשבר חמור בשב. תפיסתם שיקרו בעדותם באשר לנסיבות המוות

 .כ ובכירים נוספים"ולפרישת ראש השב, גורמים ממשלתיים אחרים

 של מחבלים שנתפסו חיים, כ"בידי אנשי שב, פרשת הריגתם

 לאחר  פעולת החילוץ 300אוטובוס קו 
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 :עשור רביעי

 רון ארד

 רון ארד

ארגון   שנפל בשבי בחיל האוויר הישראלי נווט קרב רון ארד היה

אחרי  ,  נחשב כנעדר. 1986באוקטובר  16-ב בלבנון" אמל"

 .באיראן או בלבנון, שהועבר למקום לא ידוע

 .כל המאמצים להחזיר את רון הביתה לא צלחו

 .כדי להחזירו מהשבי הכלבני משפחות לא הפסיקו לרגע לעשות 

האם   –עד היום מנקרת השאלה , עד היום רב הנסתר על הגלוי

 .יש סיכוי כלשהו להחזיר את רון הביתה

 (1986)ל שנפל בשבי  "נווט צה

 וידאופדיה -רון ארד

אהוד מנור בועז  / כשתבוא 

 שרעבי

  כשתבוא

  ,ביום מן הימים

  ימים שנחתמים

  .בקצה תפילה

 

  כשתבוא

  ,נגיש לך פרחים

  פרחים שנפתחים

  .ללא מילה

 

  ואם תהיה עייף

ואם בעצב 

  תתעטף

  נשיר לך בשקט

  -נשיר לך ברוך 

  ונלטף, ונחכה

  עד שתצטרף

  ואז נשיר ברון

 .נשיר ברון

  כשתבוא

  הביתה מן הקור

  הביתה אל האור

  .הלב ירעד

 

  כשתבוא

  מבעד לדמעות

  תבחין באותיות

  .לחופש נולד

 

 ...ואם תהיה עייף

 מדיניות ואירועים, ממשל

https://www.youtube.com/watch?v=hIQNNrd-3oI
https://www.youtube.com/watch?v=0xcWgFat1C4
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 :עשור רביעי

ג"מבצע של –מלחמת לבנון הראשונה   
 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים 

 (1982)מלחמת לבנון הראשונה 

 ג"של –מבצע שלום הגליל 

מלחמת לבנון הראשונה החלה  כמבצע צבאי מקומי בעקבות התנקשות בשגריר ישראל  

 .שלמה ארגוב, בבריטניה

 

המלחמה התרחשה ברובה בשטח לבנון בין ישראל לבין סוריה וארגוני טרור פלסטיניים שישבו  

 .  וביצעו פיגועים בישראל ובמדינות נוספות, בלבנון

 

לחיילים ששירתו בתקופה זו הוענק אות  . 1982בספטמבר  29-ל 1982ביוני  6המבצע נמשך בין 

 .ל נשאר בשטח לבנון עוד תקופה ארוכה לאחר תום המבצע"צה, עם זאת. מלחמת שלום הגליל

 

יצאו הכוחות מחלק ניכר מהשטח אליו הגיעו ונשארו   1985-ב.  ל עזב את לבנון בשלבים"צה
 .2000ל את אדמת לבנון רק בשנת "בסופו של דבר עזבו חיילי צה. רצועת הביטחון –ברצועה צרה 

 אזורים אותם תקף חיל האוויר במהלך המבצע

 שתי אצבעות מצידון

 מלחמת שלום הגליל

https://www.youtube.com/watch?v=NgXmpmrt5I0
https://www.youtube.com/watch?v=GWbEUG7w9H4
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 :עשור רביעי

 האינתיפאדה הראשונה
 והסכמי שלום מלחמות מבצעים 

 האינתיפאדה הראשונה

נחלשה  , 1987שהחלה  בדצמבר , האינתיפאדה הראשונה הייתה התקוממות אלימה ברובה

והסתיימה רשמית עם חתימתם של הסכמי אוסלו   1991-באופן משמעותי לאחר מלחמת המפרץ ב

 .  1993-ב

 

הסיבה להתקוממות של התושבים הפלסטינים ביהודה ושומרון וברצועת עזה הייתה נגד השלטון  

כרזה פלסטינית מתקופת האינתיפאדה   .הישראלי בשטחים הכבושים

ל  "של חייל צה המתארת רגל, הראשונה

הדורכת על שטחי הגדה המערבית ורצועת  

 .עזה ונפצעת ממסמרים
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 :עשור רביעי

 פינוי ימית
 עליות והתיישבות בארץ

 (1982)פינוי ימית 

בחבל יישובים ישראליים אשר ניבנו בתקופה שלאחר . חצי האי סיני הוא אזור בצפון חבל ימית

 . ל"צה שבמסגרתה נכבש חצי האי סיני על ידי, מלחמת ששת הימים

.  היה האזור העיקרי של התיישבות אזרחית ישראלית בסיני, (פתחת רפיח נקרא גם)חבל ימית 

 .ובסיסי צבא היו פזורים ברחבי חצי האי, מפרץ אילת היו שלושה יישובים ישראלים לאורך, בנוסף

  

הסכם השלום בין ישראל   בעקבות. לסיני רצועת עזה חבל ימית הוקם כדי ליצור חיץ ישראלי בין

 .פינתה ישראל את חבל ימית מתושביו הישראלים והרסה את יישוביו ומצרים

פינוי תושבים שהתבצרו על 

 .גגות הבתים

הדבר חשוב למען השלום  , מתפנים מרצון

 עם מצרים
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 :עשור רביעי

מבצע משה –עליית יהודי אתיופיה  
 עליות והתיישבות בארץ

 מבצעי העלייה מאתיופיה

שלמה גרוניך  / י"המסע לא

 ומקהלת שבא

 עליית יהודי אתיופיה   
 (המבצע הראשון( )1985) –מבצע משה 

 המסע לארץ ישראל
  ,הירח משגיח מעל

  על גבי שק האוכל הדל

  ,אין סופו לפנים, המדבר מתחתי

  .ואמי מבטיחה לאחי הקטנים

 

  להרים רגליים, עוד קצת, עוד מעט

  .לפני ירושלים, מאמץ אחרון

 

  ,אור ירח החזק מעמד

  שק האוכל שלנו אבד

  ,יללות של תנים, המדבר לא נגמר

  .מרגיעה את אחי הקטנים ואימי

 

  בקרוב נגאל, עוד קצת, עוד מעט

  .לארץ ישראל, לא נפסיק ללכת

 

  ,ובלילה תקפו שודדים

  בסכין גם בחרב חדה

  ,הירח עדי, אימיבמדבר דם 

  .ואני מבטיחה לאחי הקטנים

 

  יתגשם החלום, עוד קצת, עוד מעט

  .לארץ ישראל, עוד מעט נגיע

 

 

  ,אימיבירח דמותה של 

  אל תיעלמי אמא, מביטה בי

  ,יכולה היתההיא , לצידי היתהלו 

  .לשכנע אותם שאני יהודי

 

  בקרוב נגאל, עוד קצת, עוד מעט

  לארץ ישראל, לא נפסיק ללכת

 

  להרים עיניים, עוד קצת, עוד מעט

  .לפני ירושלים, מאמץ אחרון

של המאה   80-החלו בשנות ה, מבצעי העלייה מאתיופיה לישראל

 .20-ה

 

זה היה מבצע אווירי להאצת  . היה המבצע הראשון, מבצע משה

שנקראה גם ביתא  , קהילת יהודי אתיופיה פינויה של

 .  ממחנות הפליטים בסודאן לישראל ,ישראל

 

העולים הגיעו לסודאן בצעידה קשה וממושכת של משפחות  

 .  שכללו אנשים קשישים וילדים

 

ונקרא על שמו   המגבית היהודית ניתן על ידי" מבצע משה"השם 

 .כנען לארץ בני ישראל אשר הוביל את, משה רבנו של

יהודי אתיופיה יורדים מהמטוס בהגיעם לארץ 

 במבצע משה

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_4134/
https://www.youtube.com/watch?v=o0YlctV5aCs
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 :עשור רביעי

 זכייה שנייה באירוויזיון
 תרבות וספורט

 (1979)זכייה שנייה באירוויזיון 
 "הללויה"גלי עטרי והשיר 

השיר בוצע בעברית על  . ישראל אשר ייצג את, 1979אירוויזיון  היה השיר הזוכה של "הללויה"

שאף ניצח על   קובי אשרת שמרית אור והלחין את השיר כתבה". חלב ודבש"ולהקת  גלי עטרי ידי

 .השיר

 

זהו  . ועל כל הדברים הטובים שבו על העולם אלוהים בה הלהקה משבחת את בלדה השיר הוא

 .וניצח בתחרות האירוויזיון דתית למעשה השיר היחיד עד היום שעשה שימוש בתמה

 

בעקבות זכייתה של ישראל גם בתחרות של השנה  , בירושלים 1979-האירוויזיון התקיים ב

 .הקודמת

 

שנבעו   תקציביים עקב קשיים, ישראל בחרה שלא לארח את התחרות של השנה שלאחר מכן

 .הגבוהות של הפקת אירוע שכזה מהעלויות

 גלי עטרי ולהקת חלב ודבש

 הללויה

https://www.youtube.com/watch?v=C33kO3fvjkI
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 :עשור רביעי

זכייה בגביע אירופה –א "מכבי ת  
 תרבות וספורט

 אביב זכתה באליפות אירופה -מכבי תל
 (1981)בכדורסל בפעם השנייה 

כשהיא  , אביב את מעמדה כקבוצה הטובה בישראל-ביססה מכבי תל 80-וה 70-במהלך שנות ה

,  1981זוהי זכייה נוספת באליפות אירופה בשנת . זוכה באליפויות הארץ ובתחרויות בינלאומיות

  .אשר הציבה את הקבוצה בראש הכדורסל האירופי

 

  מרסרולבן , אולסי פרי, ברלוקן  , סילברלו  ,קווין מגי , י'מצ'גדורון  , ארואסטימוטי  ',מיקי ברקוביץ

 .כיכבו בשורות הקבוצה וצעדו עמה להישגים

 

 .80-79, ושוב בהפרש של נקודה, בולוניה סינודינה ,הניצחון היה על קבוצה איטלקית

 קריקטורה -. אביב בכדורסל בשיאה-מכבי תל
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 :עשור רביעי

שוגר לחלל – 1לוויין אופק   
 המצאות והישגים

 (1988)שוגר לחלל  –" 1אופק "לוויין ישראלי ראשון 

הלוויין מקיף  . היה הלוויין הראשון של ישראל ששוגר בהצלחה לחלל –" 1אופק " –הלוויין הישראלי 

 .  דקות 98את כדור הארץ מידי 

 

ראש הממשלה  , יצחק שמיר. הכושר הטכנולוגי של ישראל זכה לשבחים ממדינות רבות בעולם

ולכך  , זהו הישג שיביא יוקרה רבה לישראל ולהתחשבות ביכולתה המדעית: "באותה תקופה אמר

 ".  תהיה משמעות אסטרטגית רבה

 

הדבר הגביר את יכולת  . היא בכך שמדינת ישראל יכולה לייצר ולהפעיל לוויינים" 1אופק "חשיבות 

 .  ההרתעה של ישראל

 

ללוויינים אלה טכנולוגיה  . היה הראשון בסדרת לווייני אופק ששוגרו בהמשך" 1אופק "הלוויין 

הלוויינים משמשים בעיקר כדי לאסוף מודיעין על יעדים רחוקים ממדינת  . מהמתקדמות בעולם

 .  והמתקנים הצבאיים במדבר הסורי איראן הגרעין של תוכניותישראל כגון 

 

משגר הלוויינים   על גבי בפלמחים חיל האוויר הלוויינים משוגרים משדה שיגור הטילים בבסיס

  .הלוויינים והמשגרים שלהם מפותחים בתעשייה האווירית לישראל. שביט

כותרת מעיתון ידיעות אחרונות מיום  

 השיגור

מדלייה שהנפיקה החברה הממשלתית  

 "1אופק "למדליות לציון השיגור של 

 לוויינים

https://il.brainpop.com/category_12/subcategory_126/subjects_762/
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 עשור חמישי

שער -עשור חמישי   

 1988-1998עשור חמישי  
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 נושאים -עשור חמישי 

נושאים -עשור חמישי   

 מבצעים והסכמי שלום, מלחמות

 עליות והתיישבות בארץ

 תרבות וספורט

 המצאות והישגים

 מדיניות ואירועים, ממשל

 מנהיגים
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 :עשור חמישי

 עזר ויצמן

 (1924-2005)עזר ויצמן 

 .  הנשיא הראשון של מדינת ישראל, הוא בן אחיו של חיים ויצמן. הנשיא  השביעי של מדינת ישראל

 

שירת  , מהלך מלחמת העולם השנייהב".  הגנה"שירת ב 17מגיל . ס הריאלי בחיפה"למד בביה

ל וכשר "ם בצה"כראש אג, ויצמן שימש כמפקד חיל האוויר. בחיל האוויר המלכותי הבריטי כטייס

 .  ובכלל זה גם כשר הביטחון, בממשלות ישראל

 

  ..נבחר לכהן כנשיא השביעי של מדינת ישראל 1993בשנת 

 1993-2000בשנים הנשיא השביעי של מדינת ישראל 

 עזר ויצמן –חדשות מן העבר 

 ויקיפדיה

מעטפת השירות הבולאי  לציון בחירת עזר  

 ויצמן לנשיאות

 מנהיגים

https://www.youtube.com/watch?v=oSFjZTvBX9w
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
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 :עשור חמישי

 משה קצב

 ...(1945)משה קצב 

 .  הנשיא  השמיני של מדינת ישראל

שער "כשהיה בן חמש עלתה המשפחה לישראל ושוכנה במעברת  .באיראן 1945משה קצב נולד בשנת 

 .שנקראת היום קריית מלאכי, קסטינהמשם עברה המשפחה למעברת . בסמוך לחיפה" עליה

 .2000בשנת  במשך השנים עסק קצב בפעילות ציבורית ופוליטית עד לבחירתו לנשיאות

 

 .  בעקבות הגשת כתב אישום נגדו 2007הנשיא קצב התפטר מתפקידו ביולי 

 

 הורשע קצב בבית המשפט המחוזי בתל אביב על ביצוע עבירות של פגיעה במי שהיו   2010בדצמבר 

,  שנות מאסר 7-נדון קצב ל 2011ובמרץ , ותחת סמכותו וכן בעבירות של שיבוש הליכי משפטכפופות  לו 

 . שנתיים מאסר על תנאי ופיצוי כספי

 

בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין ערעורו של קצב הוחלט פה אחד לדחות את הערעור הן לעניין  

 .ההרשעה והן לעניין העונש

 2000-2007בשנים הנשיא השמיני של מדינת ישראל 

 מנהיגים
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 :עשור חמישי

 בנימין נתניהו

 ...(1949)בנימין נתניהו 

:  הוא כיהן כראש ממשלה במשך שתי תקופות. בנימין נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל הנוכחי

-שהחלה ב, והשנייה, 1999-1996בשנים , בראשות ממשלת ישראל העשרים ושבע, הראשונה

 .בראשות ממשלת ישראל השלושים ושתיים ונמשכת עד היום, 2009

 

הוא משמש כיושב  . וכן כראש האופוזיציה, וכשר החוץ גם כשר האוצר נתניהו כיהן בממשלות ישראל

 .ם"הליכוד וכיהן בעבר גם כשגריר ישראל באו ראש מפלגת

 

עשה בסיירת   שירותו הצבאי את. ב"אביב וגדל בירושלים עד מעבר משפחתו לארה-נתניהו נולד בתל

 .  ל"מטכ

  1996-1999: בפעם הראשונהראש הממשלה של מדינת ישראל 

 (היום-2009:    בפעם השנייה                                                                           

  

 ויקיפדיה

 מנהיגים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95


1992מהפך רבין   
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור חמישי

 1992בחירות  –המהפך של יצחק רבין 

.  בבחירות אלה נתנה ישראל את אמונה ביצחק רבין. 1992נערכו ביוני  13-הבחירות לכנסת ה

כשהתפרסמו תוצאות מדגם הטלוויזיה  . מנדטים 44-ומפלגת העבודה שבראשה הוא עמד זכתה ב

.  זו הפעם השנייה שיבין אמר אותה בסיום מערכת בחירות".  מהפך"השמיע חיים יבין את המילה 

 .כאשר נבחר מנחם בגין 1977הפעם הראשונה הייתה בשנת 

 

הייתה לו  , "מר ביטחון"הייתה לו תדמית של : סיבות רבות הובילו לניצחון של רבין בבחירות

הציבור עייף מהטרור שהיה  , הוא הצליח ליצר אחדות בצמרת מפלגת העבודה, אמינות ציבורית

 .הציבור שאף להתחיל מחדש בתהליך מדיני לקידום השלום, ברחבי הערים

 

נאומו נכנס . כשהתבררו התוצאות הסופיות נשא רבין את נאום הניצחון בפני פעילי המפלגה

 ."אני אחליט... אני אקבע... אני אנווט: "להיסטוריה הפוליטית תחת הכותרת

ההשקעה החברתית והמאמצים האדירים  , בתקופת כהונת ממשלת רבין חיזק רבין את הכלכלה

 .   בתקופה זו נחתמו הסכם אוסלו והסכם השלום עם ירדן. לשלום

 



1995רצח רבין   
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור חמישי

 ו"תשנ, ב בחשוון"י  4.11.1995 –רצח רבין 
בכיכר מלכי   1995בנובמבר  4-שאירע ב רצח פוליטי יצחק רבין הוא ראש ממשלת ישראל רצח

 (.  היום זו כיכר רבין)בתל אביב  ישראל

רבין נרצח בעקבות הסתה פרועה של רבנים ופוליטיקאים שהתנגדו להסכמי אוסלו שחתם עם  

היה  בה רבין )בגלל שהיה צריך להחזיר שטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים , הפלסטינים

 (.ל"הרמטכ

,  שירה בו שלושה כדורי אקדח בגבו, איש ימין יהודי בשם יגאל עמיר, ידי מתנקש-הרצח בוצע על

העצרת  . בסיום עצרת המונים שאורגנה כדי להפגין תמיכה במדיניות השלום של רבין וממשלתו

שנותר בחולצתו של  , הדף ובו מילות השיר; שבו השתתף גם רבין" שיר לשלום"הסתיימה בביצוע 

 .הפך מאוחר יותר לאחד מסמלי האירוע, רבין והוכתם בדמו
 

, לאחר שרופאי המרכז הרפואי תל אביב שטיפלו ברבין הכריזו על מותו בתום מאבק קצר על חייו

בה  , מחוץ לשערי בית החולים, הודעה מטעם הממשלה לציבור, איתן הבר ,קרא מנהל לשכתו

וביגון , בצער רב, ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה" :לשון ההודעה. אישר את מותו של רבין

הערב  , אשר נרצח בידי מתנקש, עמוק על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין

 "יהי זכרו ברוך. לישיבת אבל בתל אביב, הממשלה תתכנס בעוד שעה. בתל אביב
 

 . והמונים חלפו על פניו לאות כבוד בירושלים משכן הכנסת ארונו של רבין הוצב ברחבה שלפני

.  ראשי מדינות 80-בהלווייתו השתתפו כ. רבין נקבר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים

 ".שלום חבר" :ביל קלינטון נשיא ארצות הברית זכורות במיוחד מילות הפרידה שאמר בעברית

 

 תקציר חייו של יצחק רבין –סרטון 

 יום הזיכרון ליצחק רבין

 מירי אלוני/ שיר לשלום

 הודעת איתן הבר על מותו של  רבין

 "שלום חבר"מילות הפרידה 

 הסיסמא המובילה בהפגנה בה נרצח רבין

https://www.youtube.com/watch?v=5fRKmBcZWBs
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_363/subjects_2834/
https://www.youtube.com/watch?v=m30TiyJE28s
https://www.youtube.com/watch?v=m16pY72Va48
https://www.youtube.com/watch?v=jQI-kHaoIB8


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור חמישי

 מלחמת המפרץ

 (1991)מלחמת המפרץ 

 

שהיה מתקפה אווירית של כוחות  " סופה במדבר"החל מבצע  מלחמת המפרץ במסגרת1991בינואר 

 . המלחמה נמשכה כמעט חודשיים. לאחר שזו פלשה לכווית, עראק מדינות על 34קואליציה בת 

 

 .  ישראל הודיעה עוד טרם הפלישה שבמקרה של מלחמה היא תתקיף את העראקיתהממשלה 

 .  אטרופין ומזרקי מסכות גז ערכות מגן שכללו חולקו לתושביה, מחשש שישראל תותקף בנשק כימי

 .שבו תשהה בעת מתקפת טילים, חדר אטום כל משפחה התבקשה להכין בביתה

 

, שבסופו של דבר לא נשאו ראשי נפץ כימיים סקאד טילי צבא עראק יממה לאחר פתיחת המבצע שיגר

 .  גן-אביב וברמת-גוש דן וכמה מהם פגעו בתל מרבית הטילים כוונו לעבר. ישראל לעבר

 

 .והשתכנו ביישובים רחוקים מן המרכז, עזבו את גוש דן רבים מתושביו באופן זמני, במהלך תקופה זו

 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים 

פטריוט ליירוט טילי סקאד   שיגור טילי

 בשמי תל אביב

משפחה בעת התקפת טילים בחדר 

 האטום



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור חמישי

 הסכם אוסלו

 (1993)הסכם אוסלו 

הינו הסכם מדיני  " הצהרת עקרונות על הסדרי ביניים של ממשל עצמי"הסכם אוסלו או בשמו המלא 

במטרה לסיים את  , 1993בספטמבר  13-ף ב"שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל וארגון אש

ההסכם כלל הכרה הדדית בין ישראל  . הסכסוך בין ישראל והפלסטינים בדרך של פשרה טריטוריאלית

ועסק בהסדרי ביניים לקראת הקמת ממשל עצמי לפלסטינים בעזה  ( הארגון לשחרור פלסטין)ף ”ואש

 .ויריחו

 .שמעון פרס ויאסר ערפאת, ליצחק רבין 1994בעקבות הסכם אוסלו הוענק פרס נובל לשלום לשנת 

אוסלו  "נחתם הסכם ביניים נוסף בין ישראל לפלסטינים לקראת הסדר קבע הידוע בשם  1995בשנת 

הסכם זה כלל העברת  ". הסכם הביניים אודות הגדה המערבית ורצועת עזה" –או בשמו המלא " 'ב

והעניק לפלסטינים ממשל עצמי בשטחי  , פיתוח יחסי כלכלה ושיתוף פעולה בין הצדדים, הסמכויות

 .המועצה הפלסטינית –יהודה ושומרון ורצועת עזה באמצעות רשות פלסטינית נבחרת 

 :ההסכם קובע שלושה סוגי אזורים ביהודה ושומרון
 .האזורים בהם יש למועצה הפלסטינית אחריות אזרחית וביטחונית מלאה:  Aאזור 

האזורים בהם יש למועצה הפלסטינית שליטה אזרחית אולם השליטה הביטחונית בהם  :B אזור 

 .נשארת בידי מדינת ישראל

 .האזורים שנשארים בשליטה ישראלית מלאה  :Cאזור 

מצד אחד הוא העניק  . הסכם אוסלו על שלביו השונים התקבל ברגשות מעורבים על ידי שני הצדדים

אך מצד שני הוא לווה בחשדנות ובחששות באשר  , תקווה לסיומו של הסכסוך האלים בין שני העמים

 .לרצינות וכוונות הצד השני

 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים 

יאסר   ,יצחק רבין ראש הממשלה

ביל קלינטון   ונשיא ארצות הברית ערפאת

 1993  - ,בעת חתימת ההסכם



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור חמישי

 הסכם השלום עם ירדן

 (1994)הסכם השלום עם ירדן 

הטקס התקיים בערבה  . נחתם הסכם השלום בין מדינת ישראל לממלכת ירדן 1994באוקטובר 

בהסכם השלום  . יצחק רבין ראש הממשלה  וביל קלינטון נשיא ארצות הברית, מלך ירדן חוסיןבנוכחות 

בר קיימא  , לשלום צודק"את השאיפה  –מדינת ישראל והממלכה הירדנית  –הדגישו שני הצדדים 

שלום  , "צדק וכבוד לזכויות אנוש בסיסיות, שוויון, המבוסס על חירות… וכולל במזרח התיכון

,  "בתוך גבולות בטוחים ומוכרים… לחיות בשלום זו עם זו"המבטיח את זכותן וחובתן של שתי המדינות 

  .לשתי המדינות" ביטחון בר קיימא"ולהבטיח " יחסים ידידותיים ושיתוף פעולה"לפתח 

 

הסכם השלום   –חוזה השלום בין ירדן לישראל התאפשר בעקבות הסכמים קודמים עם העולם הערבי 

 –( 1993 –ג "תשנ)הסכם אוסלו , (1991 –ב "תשנ)ועידת מדריד , (1979 –ט "תשל)עם מצרים 
ובכלל זה את הבעיה  , ערבי-והמגמה הכללית של רוב מדינות ערב לפתור את הסכסוך הישראלי

  .באמצעות הסכמים מדיניים, הפלסטינית

 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים 

חוסיין מלך , עזר ויצמן נשיא המדינה

ב ויצחק  "ביל קלינטון נשיא ארה, ירדן

רבין ראש הממשלה בעת החתימה על 

 1994 -הסכם השלום עם ירדן בערבה 

בלונים מופרחים לאוויר במהלך טקס  

חתימת הסכם השלום בין ישראל וירדן  

 ירדן-במסוף הערבה בגבול ישראל

הסכם השלום עם   – ווידאופדיה

 ירדן

https://www.youtube.com/watch?v=0LuTxffG2Ec


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור חמישי

עליית יהודי אתיופיה -מבצע שלמה   

 עליית יהודי אתיופיה 
 ( המבצע השני( )1991) –מבצע שלמה 

היה זה מבצע נועז שהתרחש בשנת  . מבצע שלמה היה המבצע השני של העלאת יהודי אתיופיה

שהתרכזו   ביתא ישראל רכבת אווירית לפינוי המלא של יהודי -זה היה מבצע הטסה . 1991

 .  אדיס אבבה לאחר מבצע משה בעיר

 

אשר על פי המסופר  , המבצע נקרא על שם שלמה המלך. יהודים 14,310שעות פונו  36במשך 

 .מלכת שבא מאתיופיה פגש את, ך"בתנ

 עליות והתיישבות בארץ

 מבצעי העלייה מאתיופיה

שלמה גרוניך  / י"המסע לא

 ומקהלת שבא

עולים מאתיופיה במטוס במהלך מבצע  

 .שלמה 

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_4134/
https://www.youtube.com/watch?v=o0YlctV5aCs


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור חמישי

90-שנות ה: מ"עלייה מברה  

 מ"המאבק לעלייה מבריה

 (90-שנות ה)העלייה מברית המועצות  

גדול  עלייה גל היה, לאחר התפרקות ברית המועצות, 20-של המאה ה 90-בשנות ה

 .  וב'גורבצ מיכאילהעלייה החלה עם התפרקות שלטונו של . לישראל מברית המועצות יהודים של

במהלך העלייה עלו מאות אלפים  . 90-ורוב העולים הגיעו בתחילת שנות ה, קצב העלייה לא היה אחיד

 .הגיע העולה המיליון 2000עד שבשנת , לישראל

 

שרוב העולים דיברו בה   מאחר ורוסית הייתה השפה, "העלייה הרוסית"עלייה זו מכונה לעתים קרובות 

 .  ללא קשר לאזור שממנו עלו

 

עלייה גדולה זו הביאה עמה המוני עולים משכילים שלאט לאט השתלבו במקומות עבודה רבים 

,  השכלתם הקודמת של העולים לא הוכרה בחלק מהמקרים בארץ על ידי הרשויות הציבוריות. בישראל

אף על פי שהוכרה על ידי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ולכן חלקם נאלצו לעבוד במקצועות שלא  

 .הלמו את השכלתם

 

והיחס העוין כלפיהם מצד חלקים נרחבים באוכלוסיית  , למרות הקשיים הרבים של העולים בעליה זו

, חינוך, הנדסה, רפואה, ספורט, תרבות: הצליחו העולים להשתלב בתחומים מגוונים כגון , הוותיקים

 .מדע וטכנולוגיה

  וידאופדיה -מ "עלייה מבריה

 עליות והתיישבות בארץ

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_5040/
http://www.mako.co.il/news-specials/Article-400b48c0531cf11006.htm


MTV מגיע לישראל    

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 תרבות וספורט :עשור חמישי

 MTV - (1990) מהפכת המוזיקה מגיעה לישראל 

,  המוביל בעולם בתחום המוזיקה הפופולרית אמריקני ערוץ טלוויזיה  Music Television קיצור של

 .1990והחל לשדר כערוץ בכבלים בארץ בשנת 

 

 .טקסי פרסים למיניהם ותכנים נוספים, בהמשך החל  הערוץ להפיק גם סדרות טלוויזיה

 

MTV ביותר על ידי   מהנצפיםהערוץ נחשב לאחד . בלוויןגם  2000ומשנת , שודר בתחילה רק בכבלים

  .הערוץ הועבר ללא תרגום ועם פרסומות בשפה זרה. באותה תקופה הנוער

 



זכייה במדליה באולימפיאדה –יעל ארד   

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 תרבות וספורט :עשור חמישי

ודאיות הישראליות הטובות ביותר בכל 'הנחשבת לאחת מהג, ישראלית ודאית'ג יעל ארד הייתה

 .  הזמנים

 

במדליית הכסף הייתה הזכייה הראשונה אי פעם , 1992-זכייתה באולימפיאדת ברצלונה ב

 .  ישראלי במדליה אולימפית ספורטאי של

 

מאז  , שנים בה לא זכתה ישראל במדליה אולימפית 40הישגה הביא לסיומה של תקופה ארוכה בת 

 (.1952)הופעת הבכורה של ישראל באולימפיאדת הלסינקי 

 הזכייה הראשונה במדליה אולימפית 

 (1992)ודו 'יעל ארד זוכה במדליה אולימפית בג

 זוכה במדליה –יעל ארד 



1998זכייה באירוויזיון  –דנה אינטרנשיונל   

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 תרבות וספורט :עשור חמישי

דנה   ובוצע בעברית על ידי, ישראל אשר ייצג את, 1998אירוויזיון  היה השיר הזוכה של "דיווה"

 .  אינטרנשיונל

 

 .השיר זכה בתום הצבעה צמודה ובפער קטן מהשיר שזכה במקום השני

 

.צביקה פיק והוא הולחן על ידי יואב גינאי מילות השיר נכתבו על ידי  

 

רשות   באותה שנה על ידי ועדה של ישראל באירוויזיון דנה אינטרנשיונל והשיר נבחרו לייצג את

.ב"הלהטחלק מקהילת  בשל היות הזמרת חרדיות מפלגות זאת למרות ביקורת ומחאה מצד, השידור  

 זו הזכייה השלישית של ישראל בתחרות הזמר האירופי – "דיווה"השיר 

 (1998)דנה אינטרנשיונל זוכה באירוויזיון 

 דיווה

https://www.youtube.com/watch?v=wmLi6rEmKcY


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור חמישי

איי סי קיו : המצאות    

ICQ   (1996)איי סי קיו 

זו הייתה התוכנה הראשונה  . מיראביליס שפותחה על ידי החברה הישראלית מסרים מידיים תוכנת

:  הגיית האותיות של שם התוכנה נשמעת כמו המשפט. באינטרנט מסרים מידיים שסיפקה שירות של

"I Seek You  "- "אני מחפש אותך.)" 

 

התוכנה מאפשרת לבצע  , בנוסף.  התוכנה מאפשרת שליחת הודעות בין אנשי הקשר בזמן אמת

סמלי  )שיבוץ אייקונים , עריכה של רשימת אנשי הקשר, שיחות וידאו, שיחות קוליות מהמחשב לטלפון

 .בתוך הטקסט( הבעה

 

ICQ  כמו ( אט'צ)סללה את הדרך לתוכנות מסריםSkype, WhatsApp, Telegram, Facebook 
Messenger ואחרות. 

 ICQהלוגו המקורי של    

 המצאות והישגים



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור חמישי

עגבניות שרי: המצאות  

 (90-תחילת שנות ה)עגבניות שרי 

טעמן של עגבניות השרי דומה  . וכקישוט לאוכל בסלטים, פופולרי בעיקר כחטיף, עגבנייה זן קטן של

 .  אך לרוב הן מתוקות יותר, לזה של העגבנייה הביתית

 

העגבנייה פותחה  . פותח בפקולטה לחקלאות ברחובות הזן הנפוץ כיום של עגבניית השרי בישראל

 .ויבשיל בקצב איטי יותר, עקב הצורך בזן של עגבנייה שיהיה עמיד יותר באקלים הישראלי

 (.   דובדבן=   Cherry: מאנגלית) דובדבן שמה נובע מצורתה המזכירה

 

כיום נמכרות עגבניות השרי  . 90-שנות ה הזנים הראשונים של עגבניית השרי יצאו לשוק במהלך

החשובים של החקלאות   וזרעי העגבניות מהזנים שפותחו בישראל הם מענפי הייצוא, בעולם כולו

 .  בישראל

 עגבניות שרי על  השיח ובסלסלה לאכילה

 המצאות והישגים
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 עשור שישי

שער -עשור שישי    

 1998-2008עשור שישי  



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 נושאים -עשור שישי 

נושאים -עשור שישי    

 מבצעים והסכמי שלום, מלחמות

 עליות והתיישבות בארץ

 תרבות וספורט

 המצאות והישגים

 מדיניות ואירועים, ממשל

 מנהיגים



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מנהיגים :עשור שישי

 שמעון פרס

 (1923-2016)(  פרסקי)שמעון פרס 

 .  כיהן גם כראש הממשלה השמיני, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל

 

הוא הנשיא היחיד עד כה שכיהן גם  . וכשר בממשלות ישראל, במשך עשרות שנים שימש כחבר כנסת

 .כראש ממשלה

 

היה בין המובילים של סדרת מפגשים בין מדינת   כאשר שימש כשר החוץ בממשלתו של יצחק רבין

על תהליך זה הוא זכה בפרס נובל לשלום  . אשר הסתכמו בחתימה על הסכמי אוסלו, ף"ישראל  ואש

 .ויאסר ערפאת ביחד עם יצחק רבין 1994בשנת 

 (1984-1986: בשנים)ראש הממשלה של מדינת ישראל 

 ( 2007-2014: בשנים)   נשיא המדינה התשיעי של מדינת ישראל

 ויקיפדיה

פסלו של  שמעון פרס  

 במשכן נשיאי ישראל

 שמעון פרס -חדשות מן העבר 

שמעון פרס ויאסר ערפאת , יצחק רבין

 בעת קבלת פרס נובל לשלום

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1
https://www.youtube.com/watch?v=y3fOqJMwUBY
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 מנהיגים :עשור שישי

 אהוד ברק

 ...(1942)( ברוג)אהוד ברק 

 .  משמר השרון גדל והתחנך בקיבוץ, נולד,  ברֹוגבמקור  ,אהוד ברק

 

והיה גם שר , מדינת ישראל העשירי של שכיהן כראש הממשלה, ישראלי הוא איש ביטחון ופוליטיקאי

 .  ל"צה של ל"הביטחון והרמטכ

 

 .בממשלות ישראל ומפלגת העצמאות ושימש כשר מפלגת העבודה מטעם כיהן כחבר הכנסת

 (2001–1999בשנים )ראש הממשלה של מדינת ישראל 

 ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%A8%D7%A7


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מנהיגים :עשור שישי

 אריאל שרון

 (2014 -1928)( שיינרמןאריק )אריאל שרון 

חבר כנסת , שר בממשלות ישראל, אריאל שרון היה ראש הממשלה האחד עשר של מדינת ישראל

, לפני כניסתו לחיים הפוליטיים היה איש צבא. מייסד ויושב ראש מפלגת קדימה, מטעם הליכוד

 .ונודע בפעולות התגמול שעליהן פיקד 101מקים יחידה , ממפקדי הצנחנים

במלחמת יום הכיפורים חצה עם אוגדתו  . הטרור ברצועת עזה כאלוף פיקוד הדרום הוא הכריע את

 .והביא למפנה העיקרי במלחמה את תעלת סואץ

במשך  ". ארץ ישראל השלמה" אריק שרון זכור כאחד מאלה שהאמינו והובילו בדרכם את חזון

אבי  "ונקרא , שלושים שנות פעילותו הפוליטית בלט בגישתו המלחמתית ובמפעל ההתנחלויות

 . ולמבצע חומת מגן, ל למלחמת לבנון הראשונה"הוא הוביל את צה". ההתנחלויות

,  ההתנתקות תוכנית הוא הכריז על: חל מפנה בעמדותיו, לאחר שנבחר בשנית לראשות הממשלה

 .השומרון וכן ארבע התנחלויות בצפון והוא היה זה שפינה את כל ההתנחלויות מרצועת עזה

 במהלך כהונתו כראש ממשלה לקה אריק שרון באירוע מוחי ונכנס לתרדמת ארוכת שנים

לפארק  ,  הפארק שהוקם על המזבלה המרכזית של גוש דן, לאחר מותו שונה שמו של פארק חירייה

 . אריאל שרון

 (2006–2001בשנים )ראש הממשלה של מדינת ישראל 

 וידאופדיה

 ויקיפדיה

 ש אריאל שרון"הפארק ע – חיריהתל 

 אריאל שרון –חדשות מהעבר 

https://www.youtube.com/watch?v=QaG-s-jHiUo
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=MCStFndmbRQ


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מנהיגים :עשור שישי

 אהוד אולמרט

 ...(1945)אהוד אולמרט 

הּוד איְֹלֶמרט  של מדינת ישראל מטעם   12-ה אשר כיהן כראש הממשלה פוליטיקאי הואאֵׁ

 .  עיריית ירושלים הוא כיהן כראש, וקודם לכן, קדימה מפלגת

 

מלחמת לבנון   האירועים הביטחוניים המרכזיים במהלך כהונתו של אולמרט בראשות הממשלה היו

 .ומבצע עופרת יצוקה ,השנייה

 

בנסיבות   הפרת אמונים ובקבלת דבר במרמה, אהוד אולמרט הורשע בפרשה של עבירות מרמה

 .שנות מאסר וקנס8ונגזרו עליו , מחמירות

 

 .אולמרט הוא ראש ממשלת ישראל היחיד שהורשע בעבירה פלילית

 (2006-2009)ראש הממשלה של מדינת ישראל 
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 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור שישי

ל מלבנון"יציאת צה  

 (2000)ל יוצא מלבנון "צה

 .שנים של שהייה שם 18ל מלבנון לאחר "אהוד ברק קיבל את ההחלטה להוציא את צה

 

 .   חיילים ואזרחים 1547ל שבמהלכו נהרגו "השהייה בלבנון הייתה פרק זמן טרגי בתולדות צה

 

 .   רוב הציבור בישראל תמך בהחלטה אמיצה זו

 

ידי  ארבע -תנועת מחאה חברתית שהוקמה על, "אמהותארבע "לפני קבלת ההחלטה הוקמה תנועה 

ל  "ששמה לה למטרה להביא ליציאת צה, לחיילים ששירתו בלבנון ואמהותנשים תושבות צפון ישראל 

 .וההד הציבורי שלה היה בין הגורמים ליציאה, מדרום לבנון

 "הסיוט נגמר", "יצאנו מלבנון, אמא: "קולות החיילים

ל מניפים דגל ישראל בעת היציאה  "חיילי צה

 מלבנון

 היציאה מלבנון – וידיאופדיה

http://www.mako.co.il/news-specials/videopedia-article/Article-edc95bc0019c821004.htm


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שישי

 מלחמת לבנון השנייה
 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים 

 (2006)מלחמת לבנון השנייה 

  2006שהתנהלה בין ישראל לחיזבאללה בקיץ  הוא השם שניתן למלחמה מלחמת לבנון השנייה

בתקרית  , המלחמה נפתחה בתקיפה מתוכננת של חיזבאללה באזור הגבול. בלבנון ובצפון הארץ

בעקבות האירוע  . במקביל להפגזה ארטילרית כבדה, ונהרגו שלושה ל"נחטפו שני חיילי צה שבה

ראשית מן האוויר ולאחר מכן גם בעזרת יחידות הקרקע שנלחמו נגד  , הגיבה ישראל בתקיפה קשה

 .כוחות החיזבאללה בדרום לבנון

 

המלחמה נתפשה בקרב הציבור הישראלי ככישלון ונמתחה ביקורת קשה על הדרג המדיני ועל  

מחאה ציבורית גרמה להתפטרותם של שר . הפיקוד הצבאי הבכיר על דרך ניהול המלחמה

 .פיקוד הצפון ואלוף  ל"הרמטכ  הביטחון

 ל ביציאתם מלבנון לאחר הפסקת האש"חיילי צה

כתב והלחין יפתח  / מיליון כוכבים

 פרקששירה עמית . קרזנר

 מלחמת לבנון השנייה

https://www.youtube.com/watch?v=kKettLssm8g
https://www.youtube.com/watch?v=3R4nKkkcQaI


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שישי

ההתנתקות תוכנית –פינוי היישובים   
 עליות והתיישבות בארץ

 (2005)יציאת ישראל מעזה  –ההתנתקות  תוכנית

ובמהלכה   2005 בקיץ ממשלת ישראל שבוצעה על ידי תוכניתהיא  ההתנתקות תוכנית

ל נסוגו ממנה  "וכוחות צה, באופן חד צדדי את תושבי ההתנחלויות מרצועת עזה ישראל פינתה

במקביל פינתה הממשלה ארבע . באזור זה הקו הירוק של באופן מוחלט לגבולות המדויקים

 .  השומרון התנחלויות מבודדות בצפון

ברגישות  "ל לפעול "ל תחת ההנחיה של הרמטכ"ידי חיילי וחיילות צה-פינוי היישובים נעשה על

 "ובנחישות

 . אריאל שרון ,ראש ממשלת ישראל את התוכנית יזם והוביל

 .יהודים 8,600-בחבל עזה התגוררו ערב ההתנתקות כ

ועמדה בניגוד להצהרותיו של שרון בטרם , ההתנתקות הייתה מאוד שנויה במחלוקת תוכנית

  .היבחרו

ל  "י חיילי וחיילות צה"פינוי תושבים נעשה ע

 ".ברגישות ובנחישות"תחת ההנחיה לפעול  

  תוכניתמתנחלי גוש קטיף בהפגנה נגד 

 ההתנתקות
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 :עשור שישי

זכייה במדליות אולימפיות: ספורט  
 תרבות וספורט

הראשון שייצג  האלוף האולימפי גל הוא". מיסטרל"מסוג  גלשן על ישראלי גולש רוח הוא גל פרידמן

גל פרידמן הוא  . כמו כן הוא היה כבר קודם לכן אלוף עולם. את ישראל וזכה במדליית זהב

הישראלי היחיד עד כה שזכה במדליית זהב אולימפית והיחיד שזכה בשתי מדליות   הספורטאי

 .אולימפיות

 

הישראלים הטובים   ודוקא'מהגהנחשב לאחד , לשעבר ישראלי ודוקא'ג הוא זאבי( אריק)אריאל 

הוא היה  . זכה במדליית ארד באולימפיאדה.  ג"ק 100התמודד בקטגוריה של עד . ביותר בכל הזמנים

 .ודו'אלוף אירופה ואלוף ישראל בג, גם סגן אלוף העולם

 מדליית זהב אולימפית ראשונה –גל פרידמן 
 מדליית ארד –אריק זאבי 

 (2004)זכיות במדליות אולימפיות  

אריק זאבי  

זוכה  

במדליית  

 ארד

גל פרידמן  

זוכה  

במדליית  

זהב  

 אולימפית  
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 :עשור שישי

נעמי שמר: תרבות  
 תרבות וספורט

היא  . נעמי שמר נחשבת לאחת מגדולי הפזמונאים בישראל. מלחינה וזמרת ישראלית, פזמונאית

אחד מרגעי השיא בקריירה המוזיקלית של שמר היה  . זכתה למעמד של משוררת ופזמונאית לאומית

 .ששרה שולי נתן" ירושלים של זהב"כאשר כתבה את השיר , 1967בשנת 

 

,  "לו יהי", "חרשת האקליפטוס: "כתבה שירים רבים נוספים שהיו פס הקול של מדינת ישראל כמו

 .ועוד רבים" שלומית בונה סוכת שלום, "הדואר בא היום" "שיר האלף בית: "ושירי הילדים, "מחר"

 (2004)כלת פרס ישראל לזמר עברי 

 (1930-2004)נעמי שמר 

 ירושלים של זהב

 ויקיפדיה

 שיר האלף בית

 נעמי שמר - וידאופדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=XtDIFvN05oc
https://www.youtube.com/watch?v=vXLCuAMc3Sg
https://www.youtube.com/watch?v=O2RoCNeM9B0


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שישי

אהוד מנור: תרבות  
 תרבות וספורט

.  הוא מגדולי כותבי השירים העבריים, 1998חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת , אהוד מנור

 .עסק גם בתרגום וכתיבה לתיאטרון ולמופעי בידור

 

 .רבים משיריו מוקדשים למושבה ולבית הוריו. אהוד מנור נולד וגדל במושבה בנימינה

 

נורית  , מתי כספי –ושיתף פעולה עם מיטב המלחינים , הוא כתב מילים לאמנים רבים בתחום הזמר

 .  יאיר רוזנבלום ואחרים, הירש

 

ללכת שבי  ", "אין לי ארץ אחרת: "כמו, שיריו הפכו ללהיטים ונכנסו לקלאסיקה של הזמר העברי

 .ועוד רבים" בשנה הבאה", "ברית עולם", "אחריך

 (1998)זוכה בפרס ישראל 

 (1941-2005)אהוד מנור  

 ימי בנימינה

 ויקיפדיה

 אין לי ארץ אחרת

https://www.youtube.com/watch?v=FWCogy07MQw
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=yNlf6szK2XI


הגבעטרון: תרבות  

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 תרבות וספורט :עשור שישי

שהחלה לפעול בראשית ימיה של המדינה  , ישראל-המתמקדת בשירי ארץ להקת זמר היא הגבעטרון

על מפעל חיים ותרומה למדינה בשל השפעתה על  הלהקה זכתה בפרס ישראל. ופעילה עד היום

 .היצירה המוזיקלית בישראל

 

לכבוד טקס חנוכת מגרש הכדורסל של  , שבעמק יזרעאל גבע קבוצת הלהקה הוקמה מקרב צעירי

אשר כולם שרים בה , ועד היום היא מורכבת מבני גבע וממספר חברים מקיבוצים באזור, הקיבוץ

 .  מעבר לעבודתם העיקרית, לאורך השנים בהתנדבות

 

, ל"הקליטה אלבומים רבים וקיימה אלפי הופעות בארץ ובקרב הקהילות היהודיות בחו הגבעטרון

 .שזכו להצלחה רבה

 (2007)זוכי פרס ישראל על מפעל חיים  

 להקת זמר מקיבוץ גבע - הגבעטרון

 ים השיבולים

 ויקיפדיה

 עמק שלי

https://www.youtube.com/watch?v=4CWQH-PZdik
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=exdeqFeOq1s


דיסק און קי: המצאות    

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שישי

ד   -דיסק און קי  ן ַניד  (1999)ֶהְחסֵׁ

  M-systems את המכשיר פיתחה לראשונה חברת. למחשב מכשיר זעיר לאחסון נתונים זהו

שם  , דיסק כמחזיק מפתחות -"   "DiskOnKeyהשם המסחרי שנתנה החברה למוצר הוא . הישראלית

 .  המרמז על גודלו הזעיר ועל ניידותו

 

 . עד להמצאתו דרכי אחסון הנתונים היו על גבי דיסקים בגדלים שונים

 

 .במהרה הפך המונח לשם המאפיין את הטכנולוגיה הזו בארץ וגם בעולם

 המצאות והישגים



אילן רמון: המצאות והישגים    

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שישי

 (2003)אילן רמון  

.  הוא היה טייס בחיל האוויר הישראלי. הישראלי הראשון -טייס החלל  - האוסטרונאוטהוא  אילן רמון

 .NASAאשר נבחר להיות הישראלי הראשון שמצטרף למשימה של 

 

מעבר לתפקידו  . 2003במסגרת משימה בשנת  הוא היה חבר בצוות מעבורת החלל קולומביה

אביב שבדק כיצד משפיעות סופות אבק -השתתף רמון בתפעול ניסוי של אוניברסיטת תל, במעבורת

 .  על האקלים באזורינו

 

:  אילן רמון לקח עמו לחלל חפצים יהודיים וישראליים סמליים שמייצגים את החברה הישראלית כמו

דגל , "כדור הארץ במבט מהירח"נער שנספה בשואה שנקרא , גינזפטר  העתק של ציור שצייר

 .ספר תורה שקיבל מניצול שואה ועוד, דגל חיל האוויר, ישראל

 

 . כדור הארץ של שהתפרקה עם חזרתה לאטמוספירה, הוא נספה יחד עם כל צוות המעבורת

 

 המצאות והישגים

 קולי התשמע

 אילן רמון

 ויקיפדיה

https://www.youtube.com/watch?v=PUC8Juo5S6U
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_2999/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F


עשור הנובליסטים: המצאות והישגים    

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שישי

 עשור הנובליסטים

חקר בתחום שילוב תובנות מן המחקר הפסיכולוגי בתחום כלכלה    2002 – כהנמןדניאל 

התמקד בשיפוט אנושי וקבלת החלטות בתנאים, הכלכלי    

 .של חוסר וודאות    
 

 2004 – חנובר'צאברהם הרשקו ואהרון 

זכו בפרס בעקבות מחקרם על  גילוי אחד מהתהליכים   כימיה     

המחזוריים החשובים ביותר בתא שמאפשר את פירוק      

 .החלבונים    
 

 זכה על מחקריו בתורת המשחקים כלכלה  2005 –ישראל אומן 
 

   הריבוזוםזכתה על מחקרים שתרמו להבנת מבנה ותפקיד  כימיה  2009 –עדה יונת 

 שהוא חלקיק בתא כלל היצורים החיים המוכרים כיום    

 למדע ואחראי ליצירת החלבונים בתא      
 

 גבישים , מחזוריים-קוואזישל גבישים  זכה על הגילוי כימיה  2011 – שכטמןדן 

 ,   שאינם כמו הגבישים הרגילים שנחשבו למוצקים    

 .וצורתם כצורת פאון כמו היהלום וגבישי סוכר או מלח    

 

 המצאות והישגים

על חלק מזוכי  2סרטון מערוץ 

 פרס נובל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 עשור שביעי

שער -עשור שביעי   

 2008-2018עשור שביעי  



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 נושאים -עשור שביעי 

נושאים -עשור שביעי   

 מבצעים והסכמי שלום, מלחמות

 עליות והתיישבות בארץ

 תרבות וספורט

 המצאות והישגים

 מדיניות ואירועים, ממשל

 מנהיגים



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מנהיגים :עשור שביעי

 ראובן ריבלין

 ...(1939)ריבלין ( רובי)ראובן 

מטעם   חבר הכנסת לפני כן היה. 2014שהחל את כהונתו בשנת , ישראל הנשיא העשירי של מדינת

 .והוא עורך דין בהכשרתו, .ושר התקשורת יושב ראש הכנסת ,הליכוד מפלגת

 

,  יהודית ודמוקרטית"כנשיא הצהיר ריבלין על מחויבותו לפעול לשמירה על מדינת ישראל כמדינה 

ולחתור לביסוסה של שותפות בין המחנות השונים בחברה  , "בדיבור אחד, דמוקרטית ויהודית

  .הישראלית ולשוויון בין אזרחיה

 

 

 הנשיא העשירי של מדינת ישראל

 ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור שביעי

 המחאה החברתית

 (2011)המחאה החברתית 

 . 2011בקיץ  ישראל שהתקיימו ברחבי והפגנות מחאה סדרת פעולות

 

המחאה החלה עם פעולת מחאה כנגד מצב שוק הדיור בישראל והקושי למצוא דירות למגורים  

 .  כלכלי-המחאה התרחבה וכללה נושאים רבים בתחום החברתי. במחירים סבירים

 

אשר הובילה להקמת אוהלים בשדרות  , פייסבוקזו מחאה שהחלה בקבוצה ברשת החברתית 

שכללו מאות  " ערי אוהלים"בהמשך קמו אוהלים בערים נוספות והתרחבו לכדי . רוטשילד בתל אביב

 .אוהלים בו זמנית

 

,  על צעדים שיינקטו לפתרון מצוקת הדיור ממשלת ישראל הודיעה, בעקבות המחאה והפגנות הענק

במטרה לבחון ולהציע פתרונות לדרישות הכלכליות והחברתיות של , ועדת טרכטנברג ועל הקמת

קיבלה  , בהמשך. המפגינים ובעיקר למצוקת יוקר המחיה במדינת ישראל ולפערים החברתיים

 .הממשלה באופן חלקי את המלצות הוועדה

אחד מסמלי המחאה שעוצב בהשראת  

 של נעמי שמר  " אלף בית"השיר 



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 מדיניות ואירועים, ממשל :עשור שביעי

 גלעד שליט -עסקת חילופי שבויים 

 שחרור גלעד שליט ועסקת חילופי השבויים

,  י ראש הממשלה בנימין נתניהו"ע, הוא עסקה שנחתמה בין ישראל ההסכם לשחרור גלעד שליט

אסירים ועצירים   1,027ובמסגרתה שוחררו  2011העסקה נחתמה בשנת . לבין ארגון החמאס

 .  החייל גלעד שליט, ל"ביטחוניים שהיו כלואים בישראל תמורת שבוי צה

 

ההסכם נחתם חמש שנים וחצי לאחר שפעילי ארגון החמאס לקחו בשבי את גלעד שליט בפעולה  

 . מתוכננת היטב שבוצעה בצדו הישראלי של הגבול עם רצועת עזה

 גלעד שליט אם אביו נעם ברגע הגעתו לארץ

 הפגנה  למען שחרורו של גלעד שליט



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שביעי

צוק , עמוד ענן, עופרת יצוקה: מבצעי לחימה בעזה
 איתן

 והסכמי שלוםמלחמות מבצעים 

 (2014, 2012, 2008)מבצעי לחימה באזור רצועת עזה 

 .שלושה מבצעים צבעיים משמעותיים מאוד נערכו בעשור האחרון באזור רצועת עזה

 .2008הראשון שבהם היה מבצע עופרת יצוקה בשנת 

 נערך מבצע עמוד ענן, 2012בשנת , שלוש שנים אחריו

 .  נערך מבצע צוק איתן, 2014בקיץ , ושנתיים אחריו

 

בלתי פוסק מהרצועה על אזרחים ויישובים בדרום הארץ ובעיקר   רקטות מבצעים אלו החלו בשל  ירי

לגרום למציאות ביטחונית  ,  חמאס מטרתם של המבצעים  הייתה לפגוע בממשלת. במערב הנגב

 .וחיזוק ההרתעה וצמצום ירי הרקטות ככל שניתן, טובה יותר לאורך זמן סביב רצועת עזה

 

במבצעים עמוד ענן  . לאחר מבצע עופרת יצוקה פותחה מערכת כיפת ברזל להגנה מפני ירי רקטות

  .ברחבי ישראל כדי להגן גם על יישובים במרכז הארץ כיפת ברזל וצוק איתן נפרסו סוללות

יפתח  : מילים ולחן/ אצלנו בגן

 לי עטרי-שי: שירה. קרזנר

 (2008)עופרת יצוקה 

 (2012)עמוד ענן 

 (2014)צוק איתן 

https://www.youtube.com/watch?v=7cq3CdCzvDA


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שביעי

אינשטייןאריק : תרבות וספורט  

 .  פזמונאי ושחקן ישראלי, זמר

 

ואלוף הארץ לנוער בקפיצה  " השומר הצעיר"בנעוריו היה חבר בתנועת . אביב-בתל נולד גדל והתחנך

 ".   הפועל תל אביב"בקבוצת הנוער של  כדורסל כמו כן היה שחקן. ובהדיפת כדור ברזל לגובה

 

המוזכרת בכמה  , אביב-הפועל תל וידוע במיוחד כאוהד ותיק ונאמן של, היה חובב ספורט מושבע

איינשטיין אף כתב את  ". אמרו לו", "סע לאט", "נהיה לנו רע, היה לנו טוב"דוגמת , משיריו הידועים

 .  2000המלים לשיר האליפות של הקבוצה בשנת 

 

". אהבת פועלי בנין"הוא היה שותף בשלישיית גשר הירקון ושר את הלהיט . ל"הוא היה בלהקת הנח

 .  היה חבר בחבורת לול ושר שירי ילדים רבים, "סאלח שבתי"שיחק בסרט 

 

 ועוד רבים" אדון שוקו", "אני ואתה נשנה את העולם: "משיריו

 

 .גילה וטיפח זמרים רבים

 (1939-2013) אינשטייןאריק 

 העולים החדשים –לול 

 ויקיפדיה

 אני ואתה נשנה את העולם

 תרבות וספורט

 אינשטייןאריק 

 אדון שוקו

https://www.youtube.com/watch?v=4Ij1CaPrQio&feature=c4-overview-vl&list=PL51YAgTlfPj4LFBKNwCk7Xi1vpkqIkvff
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=OYcw_12QDa4
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_718/subjects_5687/
https://www.youtube.com/watch?v=tQPuOp2Lxb8


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שביעי

א אלופת אירופה"מכבי ת: תרבות וספורט  

 אביב זכתה באליפות אירופה -מכבי תל
 (2014)בכדורסל 

 שוב מכבי תל אביב אלופת אירופה  

 

את הלא יאמן כשניצחו את ריאל מדריד בגמר  2014שחקני הנבחרת עשו בעונת  –" צהובים"ה

 .  היורוליג וזכו בגביע האירופי בפעם השישית בתולדות המועדון

 צפייה ברגע הזכייה

 תרבות וספורט

https://www.youtube.com/watch?v=DgggZAbzLc4


נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שביעי

אורי ששון מדליית ארד אולימפית: תרבות וספורט  

 .  נרו אשר בברזיל'ריו דה ז באולימפידתישראלי אשר זכה במדליית ארד  ודוקא'ג אורי ששון הוא

 

 .  זכה במדליית ארד באולימפיאדה. ג"ק 100הוא התמודד בתחרות למשקל של מעל 

 

 .  היה פעמיים סגן אלוף אירופה, לפני כן

 

 זכייה שניה במדליית ארד

 (2016)אורי ששון זוכה במדליה אולימפית  

אורי ששון זוכה במדליית ארד  

 אולימפית  

 תרבות וספורט



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שביעי

ברזל כיפת: המצאות והישגים  

מערכת הגנה ניידת ליירוט של רקטות ומטוסים ללא טייס שפותחה ומיוצרת בחברת  היא כיפת ברזל

בכל תנאי מזג אוויר  , המערכת פועלת ביום ובלילה. בישראל( רשות פיתוח אמצעי לחימה)ל "רפא

 .והיא יכולה להתמודד עם מספר איומים באותו הזמן

 

 .דחף לפיתוח מערכת כיפת ברזל, בעת כהונתו כשר בטחון, עמיר פרץ

 

ומאז היא משמשת כמגן העיקרי בהתמודדות של ישראל מול   2011המערכת הפכה למבצעית בשנת 

 .  עמוד ענן וצוק איתן: בעיקר במבצעים, ירי הרקטות מרצועת עזה

 כיפת ברזל

 המצאות והישגים



נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 :עשור שביעי

ווייז: המצאות והישגים  

.  ידי חברה ישראלית-זוהי אפליקציית ניווט חינמית ושיתופית לטלפונים ניידים וחכמים שפותחה על

 .את האפליקציה 2013חברת גוגל רכשה בשנת 

 

Waze  עוזרת לנו בשתי דרכים עיקריות. 

 .  הגעה לכתובת שאיננו יודעים את הדרך אליה1.

ידי בחירה של מסלולים חלופיים כאשר אנו נוסעים ליעד כלשהו  -תכנון הדרך המהירה ביותר על2.

 .וזאת כאשר לאורך המסלול מתקבלים עדכונים מהנוסעים האחרים על מצב התנועה בדרך

 

 ווייז  Wazeאפליקציית 

 המצאות והישגים



שער -קום והתהלך בארץ   
 קום והתהלך בארץ 

 קום והתהלך בארץ

 להקת פיקוד הצפון/ קום והתהלך בארץ

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=wqOdPKo-79U


הנגב: חבלי ארץ  
 הנגב(: חבלי ארץ)קום והתהלך בארץ 

המשתרע בחלקה   גאוגרפי הוא אזור ַהֶנֶגב

מרצועת   הנגב הוא חלק. מדינת ישראל של הדרומי

 .המדבריות העולמית

 .ישראל משטחה של מדינת 60%-הנגב תופס כ

, בעל זווית חדה משולש צורתו של הנגב כצורת

הנמצאת בקצה הדרומי של ישראל בים 

שתי זוויותיו האחרות נמצאות  . אילת לחוף סוף

ים  בחלקו הדרומי של( המזרחית)האחת 

 .בים התיכון( המערבית)והשנייה  המלח

גם לציון כללי של  ך"משמשת בתנ" נגב"המילה 

 .הכיוון דרום

 הפרברים/ למדבר 

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=_Sur6AJoEUE


יהודה ושומרון: חבלי ארץ  
 יהודה ושומרון(: חבלי ארץ)קום והתהלך בארץ 

הגדה "לפי המינוח הישראלי או יהודה ושומרון 

חבלי ארץ  לפי המינוח הירדני הם" המערבית

זהו אזור שמהווה חלק . שנמצאים במרכז  הארץ

 .  משדרת ההר המערבית

כיום זהו שטח המוחזק בידי ישראל מאז שנכבש 

 .  במלחמת ששת הימים מירדן

מעמדם של יהודה ושומרון שנוי במחלוקת בין  

 .מדינת ישראל לבין הפלסטינים עד היום

ך  "פי הכתוב בתנ-אזור יהודה נקרא כך כי על

 .  נחלת שבט יהודה היתהבאזור זה 

  שהיתה, אזור השומרון נקרא על שם העיר שומרון

 .ממלכת ישראל בימי אחאב בירת

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 



מישור החוף: חבלי ארץ  
 מישור החוף( : חבלי ארץ)קום והתהלך בארץ 

הוא חבל ארץ מישורי הנמצא לאורך   מישור החוף

מגבול הצפון בראש הנקרה ועד  , חוף הים התיכון

 .ברצועת עזה, לגבול עם מצרים בדרום

.  מישור החוף הוא אזור נוח לפיתוח ולהתיישבות

הקרקעות פוריות ומפלס מי התהום  , האקלים בו נוח

 .  בו טוב לשאיבה

אזור מישור החוף המרכזי הוא אזור מאוד מיושב  

 .וצפיפות היישובים בו היא הגדולה בארץ

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 



רצועת עזה: חבלי ארץ  
 רצועת עזה(: חבלי ארץ)קום והתהלך בארץ 

היא רצועת אדמה חופית בדרום  רצועת עזה

היא גובלת  . מישור החוף הדרומי של ארץ ישראל

מזרח , מערב ובישראל מדרום-מדרום במצרים

  .וצפון

חלק ממצרים   היתהעד מלחמת ששת הימים היא 

 .ידי ישראל-ובמלחמה היא נכבשה על

ל  "יצא צה 2005בתוכנית ההתנתקות בשנת 

מרצועת עזה ועכשיו היא שייכת לרשות  

 .הפלסטינית

 

היא עיר החוף הישראלית הקרובה ביותר  , אשקלון

 .לרצועת עזה

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 



הכרמל: חבלי ארץ  

הוא שלוחת הרים של רכס הרי השומרון   - ַהַכְרֶמל

 .  שמגיעה עד למפרץ חיפה

הכרמל הוא הקרוב ביותר לים , מכל הרי ישראל

הנובעת מכמות  , הצמחייה הרבה בו. התיכון

ההר  "העניקה לו את הכינוי , המשקעים הרבה

 ".הירוק

למרגלותיו הצפון מערביים של הכרמל שוכנת העיר  

יָפה  . חֵּ

 להקת פיקוד מרכז/ ההר הירוק 

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 הכרמל(: חבלי ארץ)קום והתהלך בארץ 

https://www.youtube.com/watch?v=-eSBv3DoUrk


עמק יזרעאל: חבלי ארץ  

התחום  , הארץ גדול בצפון עמק הוא עמק יזרעאל

הרי השומרון ורכס   ,בין הרי הגליל התחתון

הוא נמשך ממישור החוף ועד לבקעת  . הכרמל

 .הירדן

בירת  "המכונה , עפולה במרכז העמק שוכנת העיר

 ".העמק

: בעמק יזרעאל ישנם ישובים רבים  מוכרים כגון

 .עין חרוד ועוד, נהלל, תל עדשים

 הפרברים/ שיר העמק 

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 עמק יזרעאל(: חבלי ארץ)קום והתהלך בארץ 

https://www.youtube.com/watch?v=k2Y69eD-Cu8


הגליל: חבלי ארץ  

 להקת פיקוד צפון/ בוא איתי אל הגליל

ִליל גבולותיו של . אזור הררי בצפון הארץ הוא ַהָּד

, עמק יזרעאל ועמק בית שאן בדרום: הגליל הם

חוף , הכנרת ועמק החולה במזרח, בקעת הירדן

 .  בצפון ודרום לבנון, הים התיכון ועמק זבולון במערב

הגליל  : נהוג לחלק את הגליל לשני תתי אזורים

ביניהם מפרידה בקעת בית  , העליון והגליל התחתון

 .הכרם

בגליל העליון ההרים הם גבוהים ותלולים וביניהם  

הנופים ההרריים מכוסים  . עמקים עמוקים וצרים

 .בצמחייה ים תיכונית רבה

,  בגליל התחתון ההרים נמוכים יותר ועגולים

ומכוסים ביערות אלונים ואלות ובצמחייה רבה  

 .וביניהם עמקים רחבים

 הרי הגליל העליון

 הרי הגליל התחתון

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 הגליל(: חבלי ארץ)קום והתהלך בארץ 

https://www.youtube.com/watch?v=3IDJLW7KPCQ


הגולן והחרמון: חבלי ארץ  

 להקת פיקוד צפון/ מלכות החרמון

אזור בצפון מזרח ארץ   -רמת הגולן והחרמון 

בצפון הרמה  . רמת הגולן היא רמה שטוחה. ישראל

 .נמצא הר החרמון

בין מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים הייתה  

באותה תקופה סבלו  . רמת הגולן שטח סורי

-היישובים שלרגליה מירי קבוע של פגזים שנורו על

 .ידי הצבא הסורי

 

הוא ההר הגבוה ביותר שנמצא בקצה   ַהר ֶחְרמיֹן

הצפון מזרחי של מדינת ישראל בנקודת גבול בין 

 .לבנון וישראל, סוריה

 הר החרמון המושלג

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 רמת הגולן והחרמון(: חבלי ארץ)קום והתהלך בארץ 

https://www.youtube.com/watch?v=WsxdXnSemH0


אילת: ישובים ואתרים  
 אילת(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

.  היא העיר הדרומית ביותר במדינת ישראל אילת

שוכנת בדרום הערבה לחופי ים סוף ומשמשת עיר  

אילת היא עיר תיירות ונחשבת כבירת הנופש  . נמל

 .  של ישראל

בימי קדם שכנה סמוך למקום העיר אילת העיר  

 . ך"הנזכרת בתנ, עציון גבר

בתקופת המנדט שכן במקום יישוב בדואי קטן  

.  רשרש לצד נקודת משטרה בריטית-אל-בשם אום

המקום נכבש במלחמת העצמאות והונף בו דגל 

 .  הדיו

 .  1952-אילת הפכה ליישוב אזרחי ב

 הי דרומה לאילת

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=SgDV81Zy3mc


מצפה רמון: ישובים ואתרים  
 מצפה רמון(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

מיֹן ה רד מועצה מקומית במחוז   היא ִמְצפֵׁ

 . במרכז הר הנגב הדרום

היא הוקמה כמחנה עבודה לפועלים שסללו את  

 .והפכה ליישוב קבע, הדרך לאילת

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 



דימונה: ישובים ואתרים  
 דימונה(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

 היי סימונה מדימונה

 .במחוז דרום בישראל עיר היא דימונה

ידי משפחות של עולים מצפון  -דימונה הוקמה על

המתיישבים הראשונים לא האמינו  .  אפריקה

שניתן יהיה להקים עיר במדבר ולכן היו שקראו לה  

 .מלשון דמעות" דמעונה"מלשון דמיון או "  דמיונה"

 .  הקריה למחקר גרעיני סמוך לדימונה נמצאת

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=lKmCtxXuMUc


באר שבע: ישובים ואתרים  
 שבע-באר(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

 שיר הקטר

ר ֶשַבע בירת  "נחשבת ל, היא עיר במחוז דרום ְבאֵׁ

בשל היותה העיר המרכזית והגדולה ביותר  " הנגב

 .  באזור

בית החולים  , גוריון-אוניברסיטת בן בעיר נמצאים

 .  תיאטרון באר שבע ובית משפט מחוזי ,סורוקה

 .  מקור שמה של העיר הוא במקרא

ם העיר הייתה  "של האו החלוקה תוכנית על פי

במלחמת  .  אמורה להיכלל בשטח המדינה הערבית

.  ידי חטיבת הנגב-העצמאות היא נכבשה על

בהמשך הוקמה בעיר אנדרטת חטיבת הנגב 

 .להנצחת פועלה במלחמת העצמאות

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=SIk81W_8Rw8


אשקלון: ישובים ואתרים  
 אשקלון(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

,  בישראל חוף במחוז הדרום עיר היא ַאְשְקליֹן

הים התיכון מצפון   חוף על, במישור החוף הדרומי

  .לרצועת עזה

 

בהן  , לעיר היסטוריה ארוכה של אלפי שנים

אשקלון נזכרת  . התקיימו בה יישובים שונים

,  פלשתיםחמשת סרני " :לראשונה בספר יהושע

 ".האשקלוני האשדודי, העזתי

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

 רבי קומות במרכז העיר

 שנים 200ציור של אשקלון לפני ככמעט 



ים המלח: ישובים ואתרים  
 ים המלח(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

בשל העובדה שריכוז   ים המוות נקרא גם  ים ַהֶמַלח

המלחים הגבוה שבו אינו מאפשר לבעלי חיים  

ריכוז המלחים בו הוא פי עשרה מריכוז  . לחיות בו

 .  המלחים בים התיכון

 כיהמקום הנמוך ביותר בעולם ים המלח הוא גם 

 .  חופיו הם המקום היבשתי הנמוך ביותר בעולם

הבקע   הנמצא בתחום. הוא אגם ללא מוצא לים

ובמרכזו עובר הגבול בין ישראל   אפריקני-הסורי

 .  לירדן

ין ִֶָּדי בו  .  ים המלח בחופו המערבי של קיבוץ הוא עֵׁ

נמצאת שמורת הטבע עין גדי שבתחומה זורמים  

נחל דוד  : בהם זורמים מים כל השנה, שני נחלים

 .ונחל ערוגות

 אינשטייןאריק / עין גדי 

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=_grWd-Z77jk


ירושלים: ישובים ואתרים   
 ירושלים(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

שוכנת  . היא עיר הבירה של מדינת ישראל רושליםי

בהרי יהודה על קו פרשת המים הארצי של ארץ 

נמצאת בגובה  . ישראל בין הים התיכון לים המלח

ירושלים היא העיר  . מטר מעל פני הים 857של 

 .  הגדולה ביותר בישראל

:  בירושלים שוכנים מוסדות הממשל של המדינה

בית  , משכן הנשיא, בית המשפט העליון, הכנסת

 .  ראש הממשלה ומשרדי ממשלה

לאורך שנים רבות הייתה ירושלים מרכז חייו של  

העם היהודי ואליה התגעגעו היהודים בעת שהיו  

 .  בגלות

אלא גם לנצרות  , העיר מקודשת לא רק ליהדות

ומשום כך היא מוקד למלחמות  , ולאסלאם

 .  ולסכסוכים בין שלוש הדתות

התפתחו סביב העיר   19-מאז סוף המאה ה

והן מהוות כיום , העתיקה שכונות העיר החדשה

 .  את רובה המוחלט של ירושלים

על שכונות  -שובי בת ירושלים

 שושנה דמארי/ העיר 

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=G2WeElCNm8c


תל אביב יפו: ישובים ואתרים  
 אביב יפו-תל(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

,  היא עיר במישור החוף הדרומיאביב יפו -תל

לחוף הים . השנייה בגודל אוכלוסייתה בישראל

 .  בשטחה זורמים נחל הירקון ונחל איילון. התיכון

 ".  אחוזת בית"תל אביב נוסדה בשם שכונת 

 

,  תל אביב היא מטרופולין שבו מרכז הכלכלה

שוכנים . התקשורת והאמנות של ישראל, התרבות

,  בה מרכזי המערכת הבנקאית של ישראל

,  מערכות עיתונים, לאומיות-שגרירויות ונציגויות בין

 .התזמורת הפילהרמונית, תיאטרון לאומי

 

תופעה בה רוב :  בעיר בולטת תופעת היוממּות

 .  העובדים בעיר גרים מחוץ לעיר

 

יפו היא עיר נמל עתיקה שהייתה עצמאית עד 

 .שאוחדה עם העיר תל אביב והייתה לרובע שלה

 להקת גשר הירקון/ העיר באפור

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=JR97Kcjd2ng


הוד השרון: ישובים ואתרים  
 השרון-הוד(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

ריֹן  היא עיר בדרום נפת השרון במחוז  היֹד ַהשד

היא נוסדה כמועצה מקומית עם . המרכז בישראל

,  מגדיאל: איחודן של ארבע מושבות שכנות

 . כפר הדר  ורמת הדר, רמתיים

 -" הוד: "השם הוד השרון מורכב משני מושגים

שמו של   -" שרון"ו, מילה נרדפת להדר ולפאר

 .האזור הגאוגרפי בו ממוקם היישוב

 (מראה לכיוון צפון)השדות והשכונות הדרומיות של העיר 



חיפה: ישובים ואתרים  
 חיפה(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

 דיויד ברוזה/ חיפה

ה יפד זוהי העיר השלישית בגודל אוכלוסייתה  . חֵׁ

העיר שוכנת למרגלותיו הצפון מערביים  . בישראל

היא העיר המרכזית של אזור  . של רכס הכרמל

 . הכרמל וצפון הארץ 

-חיפה היא  ביתה של אוכלוסייה מעורבת יהודית

על רכס הכרמל עצמו נמצאים היישובים  . ערבית

 .   כרמל-אל ודאליתהדרוזים עוספיא 

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=6J08dO02d0o
מאת Michael Paul Gollmer de:Benutzer:Mipago - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https:/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=966536


ראש הנקרה: ישובים ואתרים  
 הנקרה-ראש(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

ה הוא קיבוץ בצפון הגליל המערבי ליד   רֹאש ַהִנְקרד

זהו  . מצפון לעיר נהריה, הגבול בין ישראל ולבנון

 .   .היישוב הצפוני ביותר לחוף ימה של ישראל

ְקָרה ,  במקום נמצאת גם שמורת הטבע רֹאש ַהּנִּ

שמורה ייחודית המתאפיינת במצוק תלול יורד לתוך  

 .  הים התיכון וחוף ים מפורץ

המקום משמש אחד מאתרי התיירות המושכים של  

 .מדינת ישראל

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 



הגלבוע: ישובים ואתרים  
 הגלבוע(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

המהווה חלק , בישראל רכס הרים הוא הגלבוע

 .שהם אזור במרכז הארץ, מהרי השומרון

השופעים   -מהרכס נובעים יותר מעשרה מעיינות 

שפע  .שבהם נמצאים ברובם למרגלות ההר

המעיינות הללו נובעים בבקעת בית שאן שנקראת  

שפע זה גרם גם ליישובי  ". עמק המעיינות"גם 

 .  הסביבה לפתח את תחום התיירות לצד החקלאות

 

הר הגלבוע מתאפיין בצמחייה היוצרת בעונת  

הייחודי שבהם . הפריחה מרבדי פריחה מרהיבים

  .אירוס הגלבוע הוא

 גבעטרון -בת שישים 

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=OryIjEt9Ftg


ים כנרת: ישובים ואתרים  
 ימת כנרת(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

.  בצפון מזרחה של ישראל ימה היא ַהִכֶנֶרת

.  הגדול בארץ ישראל המים המתוקים אגם זהו

רבע מצריכת המים  -הכנרת מספקת כ

וההשקיה   והיא אחד ממקורות מי השתייה בישראל

מפלס מי הכנרת משתנה ונמצא  . העיקריים שלנו

והיא הימה  , מטרים מתחת לפני הים 210-סביב כ

 .המתוקה הנמוכה ביותר בעולם

 שירי לי כנרת

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=ryX9AAk0iGM


טבריה: ישובים ואתרים  
 טבריה(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

טבריה  . בגליל התחתון, בצפון עיר היא ְטֶבְרידה

היא העיר היחידה  . נמצאת על חוף הכנרת

 .  הממוקמת על חופי הימה

ידי  -לעיר טבריה היסטוריה ארוכה מאז הקמתה על

-בהמשך היא נכבשה על, טיבריוסהקיסר הרומי 

 . ידי הערבים

, ניהלה הגבירה דונה גרציה 16-המאה ה באמצע

,  בת למשפחה מאנוסי פורטוגל שחזרה ליהדות

 .  מפעל פיתוח והרחבה של היישוב היהודי בטבריה

בעיר המשיך להתקיים יישוב עברי גם בתקופת  

העיר נכללה בתוכנית החלוקה  . המנדט הבריטי

   .בגבולות המדינה

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 



בית שאן: ישובים ואתרים   
 בית שאן(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

ן ית ְשאד .  היא אחת הערים העתיקות בישראל בֵׁ

שממזרח  , בבקעת בית שאן, מיקומה בצפון הארץ

באזור עשיר במעיינות גדולים . לעמק יזרעאל

 .  שנובעים לרגלי הר הגלבוע

באזור בית שאן נמצאו שרידיה של העיר העתיקה  

 . שחרבה

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 



צפת: ישובים ואתרים  
 צפת(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

 כאן בצפת

היא  . היא עיר במחוז הצפון בישראל ְצַפת

צפת שוכנת  . נחשבת לבירת הגליל העליון

,  באזור הררי בחלקו המזרחי של הגליל

העיר ממוקמת על פסגות ההרים צפת  

 וכנען וצופה אל ימת הכנרת

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 

https://www.youtube.com/watch?v=6rlo1KZ0qok


שמונה קרית: ישובים ואתרים  
 שמונה קרית(: יישובים ואתרים)קום והתהלך בארץ 

ה  ִקְרַית ,  העיר הצפונית ביותר בישראלְשמיֹנד

.  שוכנת באצבע הגליל בקרבת הגבול עם לבנון

הוקמה בתור מעברה לקליטת עולים מתימן  

על שמו של  " קריית יוסף"בתחילה נקראה . ורומניה

לקריית  "ובהמשך הוסב שמה  טרומפלדוריוסף 

חי  -כדי להנציח גם את שאר חברי תל" שמונה

 .  טרומפלדורשנהרגו באותה עת עם יוסף 

נתי גלעדי : עיבוד ועריכה        Ⓒ 


