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1949רבמצד,םילשוריבהואודילי:ימצעלעתצק

הקיטואנוריוואסדנהמ

תיריוואההיישעתהלשרשואמיאלמג

5-לבסו3-לבא,יושנ

םילשוריבהחמתמ,ךמסומךרדהרומ



תררחושמ םילשורי
תילארשיתידוהילהכפהוהררחושםילשורי•

:םיירקיעםיבלש5-ב
1840-1914תומוחהמהאיציה•
1917-1948יטירבהטדנמהתפוקת•
1948רורחשהתמחלמ•
1948-1967תומחלמהןיבהפוקתה•
1967םימיהתששתמחלמ•



תומוחהמ האיציה :ןושאר בלש

1840-1914 תומצעמה יגיצנו םידוהי תובשייתה

-חורה תנחט
םיננאש תונכשמ

הנושארה תבכרה תנחת

 רצח
ייגרס



1839 ,סטרבורדיוייד ,םילשורי :רויצ



הנושארה םלועה תמחלמ ברע תינמותועה הירפמיאה



 לע םיעיפשמה תוערואמו םיכילהת :ירוטסיה עקר
 "סורופסובהמ הלוחה שיאה"

לארשיץראלןואילופנעסמ:1799•
םיחאלפהתודירמ:1825/6,1834•
השאפםיהרביאוילעדמחומ:ירצמהשוביכה:1831-40•
ןקלבהתומחלמוםירקתמחלמ:1853-6•
:םוכיסל
עצבלהצלאנתינמותועההירפמיאה,דורשלךישמהלמ"ע
ץראבםירזוםידוהילשהרידח/תובשייתהרשפאלותומרופר



תובשייתה ינברדמ םימרוג

üהחטבאהרופיש,1שיבכ,רוטיקתוינא:הרובחתהרופיש

ךרדהלעהליליקדנופתמקהוםיכרדב

üםגעינמהקלדה(רוטיקהםושייוהאצמה:היצזינרדומ

!הכפהמ.....למשחוםימתלבוה,)!תובכרל

üתואירבלוהנייגהלתועדומהתומדקתה

üהריגהבהילעוהתומתבהדירי:היסולכואהלודיג



םירזו תמועל םידוהי :תובשייתהה תורוצ
vהברבקיהלוהבתומל,הבררוגתהלידכםילשורילואבםידוהיה.

vםירוגמתונוכש:רקיעבםינוב
vתוביסמץראלואבםירצונ/םירזה:

vםישודקהתומוקמהלעהנגהותוירנויסימ,תוניילצ:תויתד
vיתד/יגולואכרא,יניעידומ/יפרגואג:רקחמ

vםלועהלעהטילש.תיתדןיב,תינידמןיב:תורחת!
vםערקחמינוכמותוינסכא,םיילאיצוסוםייתדתודסומ:רקיעבםינוב

)...השקץרא(תורופסםירוגמתונוכשקר.ההובגתוארינ
vןופצמתונוכשךשמהבו)יבישאשנתריט(םכשרעשלןופצמםירישעיתב:םימלסומה



תומוחל ץוחמ תובשייתהה ךילהת

vלשתובשייתההוםידוהיהלשתובשייתהה
וזוניזהןהוליבקמבתועצבתמתורזהתומצעמה
וזתא

vליבקמבתעצבתמתומוחלץוחמתובשייתהה
ןה:הקיתעהריעהךותבתובשייתההתובחרתהל
עבורבםגלבא,ומצעידוהיהעבורהךותב
.םהיניבשהמוךומסהימלסומה



םילשוריב ולעפש תוירצונה תודעה

vםינמרג,םילגנא:םירנויסימםבור,םייטנטסטורפ,
םידבשוםיאקירמא
vםינוויוםיסור:םיסכודותרוא
vםיקלטיאוםירטסוא,םינמרג,םיתפרצ:םילותק
vםינמרג:םירלפמט
vםינמראוםיפויתא:תויחרזמהתוירצונהתודעה



םילשוריב הינבה יגוסו םימזי
תינמותועה הפוקתה יהלשב



םיינעל תונוכש םינוב :םיפורטנליפ





1875 ,לארשי ןבא :תויפותיש תודוגא



םירישעל תודימ יתב
1908 ,ףוכורוב תיב1885 ,םיינחמ תיב



1864 ,)יבישאשנ תריט( וכיט תיב



1889 ,רובת תיב



1822-1901 קיש דארנוק



תויתדע תונוכש
1894 ,םירכובה תנוכש1866 ,לארשי הנחמ•



1891 ,ןירגנוא יתב :םיללוכ תונוכש



רחסמ תונוכש
1888 ,רגיטורפ תרבח לש )ןובנ הדוהי ש"ע( הדוהי הנחמ



 םיטילש וא/ו תויסנכמ תומורת
1910,הירוטקיוהטסוגוא



1852 ,םהרבא םרכב ןיפ תיב



טאבוגס"יב

1853,ןויצרהלע
יבצהץראןוכמ:םויכ



תידוהיה תובשייתהה יצולח

1867 ,לארשי הנחמ1860 ,םיננאש תונכשמ



םינומעפה לדגמ
1861 ,רלנש םימותיה תיב



!םיאב םיסורה ,םיאב םיסורה
לאימעוןיטסופק ,תירסיקהתיבלסוברפה הרבחה

1850-1860 ,םיסורה שרגמ





3-תומוחל ץוחמ תובשייתהה יבלש

:1868-1881,תיצולחההפוקתהםויס
םירעשהאמוהעבשתלחנןהיניבתוידוהיתונוכש8§

תינמרגהבשומה§

תויסנכורפסיתב,םילוחיתב:םיירצונתודסומ§

תיסורההינבהתובחרתה§

בצמ:הלילבריעהירעשתאלוענלםיקיספמהזבלשב§
רפתשמינוחטיב



1869 ,העבש תלחנ1873 ,דוד תיב



 :שעמה ישנא לש תינמרגה תובשייתהה
.הינבו תולכירדא ,דעסו ךוניח ,היגולונכט ,תואלקח

1873 ,תינמרגה הבשומה



!םיאב םיסורה ,םיאב םיסורה
לאימעוןיטסופק ,תירסיקהתיבלסוברפה הרבחה

,םימשלהילעה רזנמ1871 ,םרכ ןיעבהיבוקסומה
1870-87



2-שעמה ישנא לש תינמרגה תובשייתהה
.הינבו תולכירדא ,היגולונכט ,תואלקח

ימוק אתילט תיב
1868



4-תומוחל ץוחמ תובשייתהה יבלש

-1882,השדחהריעהןוחצינוהיינבהתורבגתה.4
1890:
רצונ.השמתרכזמןרקתרזעבתופסונתונוכש14:םידוהי•

דלישטורח"יבוח"יכס"יבםעידוהיינוריעשוג

הבשומה,טדימש,םאדרטונ,ןובסיטר:םירצונ•
לשתויונחוםיתב,תיפויתאההייסנכה,תידבש/תיאקירמא
.םינוויוםינמרג

ופירעשלןופצמתימלסומהיינב•



תוידוהיה תונוכשה תסירפ

3



חולישה רפכב ןמית ילוע תובשייתה-"רמתב הלעא"
 סלכואמה םירוגמ תיב- "ןתנוהי תיב"
"םינמיתה רפכ"ב תוידוהי תוחפשמב

1884

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


:תוילותקה תויסנכהו יתפרצה םחתמה

?הלאיפ הד ןזורה יאשחב ןנכית המ



יתפרצה םחתמה



יתפרצה םחתמה
1886 ,םאדרטונתינסכא1881-96 ,יאול ןסםילוחה תיב

1888-1911 ,לופ הד ןסנו ןס תייסנכו רזנמ



ריעב םיפסונ םילותק תודסומ

1894 ,ףזו'ז ןס רזנמ1884-94 ,ןובסיטר רזנמ
66 םיאיבנה



:תיאקירמא תידבשה הבשומהו תילגנאה תובשייתהה

חישמה חורו ןויסימ

-ינקילגנאה םחתמה

1884 ,ינולוק ןקירמא1849 ,חישמה תייסנכ



1892 ,השמ ןימי



שעמה ישנא לש תינמרגה תובשייתהה
.הינבו תולכירדא ,היגולונכט ,תואלקח

1892 ,ינמרגהםילוחה תיב1867 ,טדימש תיב



םינמרא
1891 ,טסאפ ןולמ



םינאמותוע

תבכרה תנחת תכונח
1892 'טפס



םיפויתאה םחתמהו הייסנכה

תיפויתאה הייסנכה
1893

הסינכה
יפויתאה םחתמל



תיסורה תובשייתהה :םיאב םיסורה ,םיאב םיסורה
לאימעוןיטסופק ,תירסיקהתיבלסוברפה הרבחה

1892 ,ייגרס רצח



1905 ,השמןורכז





תודסומ-תידוהי היינב
קדצ ירעש

לאלצב1902
1906





םוכיס

הירפמיאבתימואלניבריעוי"אבהשארהריעלתכפוהםילשורי•
.השדחהריעבםבורושפנ70,000-ל9,000-מהלדגהייסולכואה•
לכםעתונוכש)!(70םימיקמ.שפנ45,000לשבורלםיכפוהםידוהיה•

תויתרבחהתויתשתה
הקיתעהריעללכםדוקועיגה19-ההאמבםילשורילועיגהשםילועה•

תומוחהןמואציכ"חאקרו
.השדחהתידוהיהםילשוריתאהתנבשאיההנשיהתידוהיהםילשורי•

תוינויצהתוילעהתליחתינפלדוע,תאז
התכיעדלהמרג,תומוחלץוחמשםילשוריב,השדחההינבה,ךדיאמ•

םידוהיההיבשותמהקיתעהריעהלשהתונקורתהו





1917-1948 יטירבה טדנמה :ינש בלש



םילשורי תליפנ
רתלואמ העינכ סקט

1917 רבמצדב9

קיוו'גדס םיטירבה םילמסה
 ,הדסקו םידמבבמוקרהו

 ןייסוחםילשורי תייריע שאר
 ,)ידנפא ןייסוח(ינייסוח-לא
 הרטשמ ידקפמ
 לאמ'ג דמחאלש הרכרכה גהנ ,םילס
 .רתלואמה ןבלה לגדה תא אשונ ,השאפ
.רשילא השנמאוה הנומתב הארנה דליה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93_%D7%92%27%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8


1917 רבמצדב11 ,םילשוריל יבנלא לרנגה תסינכ







םילשוריב)הניטסלפ(לארשיץראתריבתאםיעבוקםיטירבה•
,ק"פא,ראוד,הסדה,הטיסרבינוא,הנידמהתריב:םילשורי•

תודסומה,סאלפ,דודךלמה,א"קמי,היריע,היבלטוהיבחר
םיימואלה



םילשורי חותיפל םיטירבה לש םתמורת
םילשורי תא שבוכ יבנלאשכ הילגנאב םינומעפה םילצלצמ הנושארה םעפב•
 !לעופב יאבצו ינידמ זכרמ :לארשי ץרא תריבכ םילשורי תא םיעבוק םיטירבה•

הנידמה תליחתבו ץראב םידוהיה ללוכ ,םהינפל תאז השע אל דחא ףא
.םיטירב םיפסכב קלח ,תונוכשו ןוטלש תודסומ לש תילגנא תינרדומ הינב•
ןבאמ הינב בויחו תומוחה ביבסש העוצרב הינב רוסיא•
ריעה לכב תולעת תשר•
םילשורי לשומו ןוילעה ביצנה תופתתשהב תוברת ייח ןוגרא•
תובוחרל תומש ןתמ•
ל"קק-ריעה זכרמב תומדאה תא רוכמל תינוויה הייסנכה תא םיחירכמ•
םיישאר הרובחת יקרוע תיינב•



םילשורי ,ביצנה ןומרא



רלפקור ןואיזומ





םילשורי א"קמי



םילשורי ראודה תיב



םילשורי ,סוירדנא טנס תייסנכ



םיפוצה רה לע יטירבה תורבקה תיב



םיפוצה רה לע תירבעה הטיסרבינואה



היבלט תנוכש



1936-8 ,היבחר



םיימואלה םיינויצה תודסומה



1947-8 רורחשה תמחלמ :ישילש בלש

 .תיברעו תידוהי :תונידמ יתש תמקה  לע זירכמ ם"ואה :רבמבונב29•
)שודקה ןגאה( תוימואלניב תוראשנ םחל תיבו םילשורי•
:םילגעמ3-ב המחלמ הליחתמ .םימיכסמ אל םיברעה•

 ךותב תונוכשה ןיבו תירבעה ריעה לע רוצמ .םילשוריל ךרדה לע המחלמ1.
רתויב םייתועמשמה תוברקה ולא.ריעה

ןומיס ןס ברק .ידוהיה עבורה תליפנ :םילשורי ךותב המחלמ2.

 ןויצע שוג ,בקעיהונו ,תורטע :ולפנ םבור :םילשורי ביבס םיבושיב המחלמ3.

 ברעמב :ריעה תא הצחש )קשנ תתיבש וק( לובג רצונ המחלמה ףוסב•
.ןדרי תכלממב תיברע םילשורי חרזמבו לארשי תנידמ לש םילשורי



1948 םילשוריב ידוהיה בושיה בצמ
150,000 דוע ,לבא .ריעב םיבשות180,000 ךותמ םידוהי100,000•

.ריעל ביבסמ םיברע
הקיתעה ריעה ןשארבו תונוכש ישוג ןיב קותינ ריעה ךותב•
 יטועמ ,םינויצ אל םידרח לש הובג רועיש :השלח תיסחיהיסולכוא•

 .םישישקו תלוכי
 ,תונכוסו הלשממ ידיקפ :םיתורישב תקסועהיסולכואהמ75%•

םילוח יתבו הטיסרבינוא
הישעת ןיא טעמכו תואלקח ללכב ןיא•
.המיחל יעצמאו קלד ,םימ ,ןוזמ לש הקפסאב ץוחב תטלחומ תולת•
 ראשהוהיתשל רטיל2 .םויב שפנל רטיל10 לש םימ תבצקה :הקוצמ•

 .רזוח שומיש םע ךוסחל ךיא תובותכ תויחנה .ןויקינ הצחר ,לושיב :ל
 .הזייבוח וא תימלח ומכ םיינוכסח םיטירפתל תועצה .ןוזמ תבצקה



ח"שתב םילשוריל ךרדה



ח"שתב םילשוריל ךרדה לע הכרעמה



דאוו לא באב :ירוג םייח
•

 .ןבאה דיל בצינ ,רבוע ינא הפ

 .םיסכרו םיעלס ,רוחש טלפסא שיבכ

 תבשונ םי חור ,דרוי טא ברע

 .ריסחמ תיב רבעמ ןושאר בכוכ רוא

 ,דאוו לא באב

 ,וניתומש תא אנ רוכז חצנל

 .ריעה לא ךרדב וצרפ תורייש

 .וניתמ םילטומ ךרדה ידיצב

 .יער ומכ קתוש לזרבה דלש

 .תרפועו תפז שמשב וחתר הפ

 .םיניכסו שאב תוליל ורבע הפ

 ,תראפתו בצע דחיב םינכוש הפ

 .ינומלא לש םשו ךורח ןיירושמ

 ...דאוו לא באב

 שרח שרח ןאכ רבוע ,ךלוה ינאו

 .דחא דחא םתוא רכוז ינאו

 שרטו םיקוצ לע דחי ונמחל ןאכ

 .תחא החפשמ דחי ונייה ןאכ

 ...דאוו לא באב

 ,הנחרפת תופקרו אובי ביבא םוי

 .דרומבו רהב תינלכ םדוא

 ונכלהש ךרדב ךלי רשא הז

 לא באב ונתוא ,ונתוא חכשי לא
דאוו



תרבוע הריישה :ןתנוי ןתנ
.סירס דיל ץרמ עצמאב גרהנש הריישב גהנה ורבח ,דירש ץוביקמ יסגא ןורהא רכזל

Eֶרֶּדַה לֶא רֶמֶּזַה אֵצֹוי בּוׁש

םיִכֹובּו ּוניֵמָי םיִכְלֹוה בּוׁש

?תֶרֶבֹוע ְּתַא הָנָא לֶא ,הָרָּיַׁש

.םיִכָרְּדַה לַע בּוצָע !אָנ יִריִׁש

.

םִיַמָּׁשַּב ןִיַע ְּתַא הָלֹוּת בּוׁש

.םיִבָכֹוּכַה ביִתְנִּב לֹועְׁשִמּו

םִיַמּו רָּבִק-תַּפ ְּתַא תאֵׂשֹונ בּוׁש

םיִבָחְרֶמ לֶׁש הָגּוּת ,םיִליִמְרַּת

קֶׁשֶּנַה-תַּנִר לֹוק קַר ;הָטָלֲע

.הָמּוסֲח Eֶרֶּדַה הֶזָּב יֵא

םִיַניֵע-תַיּולְּג ,יִתָרָּיַׁש ,ְּתַא

!אָמּוס אּוהתֶוָּמַה-רּוּדַּכ קַר



 הביסנפואל הביסנפדמ :היגטרטסא יוניש

 הנגהמ םירבוע םיגורה1000-ו המיחל ישדוח4 ירחא•
םיחטש שבוכש ערה דליל ךפוה בוטה ידוהיה דליה .הפקתהל
.ךרדה ידיצבש םיחטשה לע טלתשהלו שובכל םיטילחמ•
:םילשוריל איגה רעשמ ךרדה תא ררחשמש םיעצבמ לש ףצר•

םרכ ןיע ,ןיסי ריד ,לטסק :ןושחנ עצבמ•
לארה עצבמ•
םילשוריב תונוכשה ןיב ףצר תריצי :יסובי עצבמ•
ריסחמ תיב ,םילשורי רודזורפ תבחרה :יבכמ עצבמ•
 ןורטל תוברק•





ריעה לא ךרדב לויטו החצנה ירתא
 הטרדנאה לש תורוניצה .שרוש ףלחמ דיל םילשוריל ךרדה יצרופל הטרדנא•

 .םילשוריל המיחלה ןוויכ םגו תובאשמה תיבב םירבועה םימ םג םימדמ
ןורטל תרטשמ•
רדא רהב ח"מלפה תטרדנא•
 תחולשבש "הלותחה תעבג"369 העבגב ישימחה דודגל הטרדנאה•

איגה רעש לע הפוצה תורייש
קרסמה תרומשל דע המרוב ךרדו לארה הפצמ•
םיסייטה רה לע א"ח תטרדנא•
םיבנע תירקב יאבצה תורבקה תיב•
לטסקה•
םולש הוונ דיל–ינורדנסכלא תטרדנא•

איגה רעש ןאח ןואיזומ•



1948-1967 תומחלמ2 ןיב :יעיבר בלש

 םעפ ידימ שא תוירקת ,קשנה תתיבש תדעו :ינוריעה וקה•
רפתה וקב המיחלהירוזיאב דחוימב ,ריעה םוקיש•
הלשממה תיירק תמקה ,םילשוריל ביבא לתמ הלשממה ידרשמ תרבעה•
 כ"חאו )רמורפ תיב( ינמז תיבל הליחת ,)1949( םילשוריל תסנכה תרבעה•

)1966( עובקה ןועמל
1949 רבמצד ,לארשי תריבכ םילשורי תזרכה•
 ,לבויתירק ,תויפלת :תושדח תונוכשו תורבעמ תמקה :הילע תטילק•

 תויטירב ,תויברע תושוטנ תונוכשב םג םילוע בושיי  ,)ןנוג( םינומטק
 תוידוהיו



ינוריעה וקה





:ישימח בלש
1967 ינויב5-7 םימיה6 תמחלמ



התביבסו םילשוריב םימיה תשש תמחלמ

םיפוצהרהלךרדבתשומחתהתעבגוםירטושלס"יבשוביכ•
ריעהחרזמשוביכ•
ביצנהןומראוםילשורילםורדמםירפכהשוביכ•
לתוכהותיבהרהשוביכותויראהרעשמהקיתעהריעלהצירפה•
ךותידוהיןוטלשתחתריעהלשילאפיצינומדוחיאותורדגהתלפה•

.םידוהי180,000התנמשריעבםיברע70,000לשחופיס
ריעבשדחןדיעליחתמ•



םויה םילשורי
םידוהי62% םכותמ ,םיבשות ןוילימ טעמכ :לארשיב רתויב הלודגה ריעה•
םיברעו םידרח לש רתויב הלודגההיסולכואה םע ריעה•
 ,ריעה ןופצב רבעשל םיינדריה םיחטשב ונבנ תובר תושדח תוידוהי תונוכש•

יברעה דצב םג הינב תפונת .ידוהיה עבורה םוקיש ללוכ ,המורדבו החרזמב

ריעה תא הצוחש ריהמה שיבכה ,ןיגב שיבכ•
םישיבכ4-ל ףסונב הלפשל ריעה תא תרשקמ הריהמ תילמשח תבכר•
הב םיאצמנ םייתלשממה תודסומה בור :הנידמה תריבכ ריעה תוקזחתה•
תותדה לכמו םלועה לכמ םירייתל הנידמה לש1 'סמ תורייתה ריע•

 קרב ינב ירחא ץראב רתויבהינעההינשה ריעה•


