
 

 
 

 ישראל בעשור הראשון -עשר -שיעור אחד
 
 

 הממשלה השלישית
 

היה חוסר הסכמה בין . י בממשלה זו היו הדתיים"בני הברית העיקריים של מפא
 .ם והציונים הכלליים ולכן לא שותפו"מפ, י"מפא
 

המשבר בממשלה זו עם הגורמים הדתיים היו סביב סוגיית חיוב בנות הפטורות 
בעקבות זה . וכמובן מצב החינוך הדתי,  לשירות לאומימשירות צבאי להתגייס

 .ג התפטר"ב, 1952בדצמבר 
 

 הממשלה הרביעית
 

הציונים , י"כנסת עם מפא- חברי87ציה רחבה יחסית של הפעם הוקמה קואלי
ממשלה זו מביאה את ). וכמובן הפרוגרסיבים(הפועל המזרחי ומזרחי , הכלליים

. כוללת יתר ליברליזציה בכלכלהש, 1952התוכנית הכלכלית החדשה של 
המשברים . בממשלה זו הציונים הכלליים מפסיקים להוות אלטרנטיבה שלטונית

בין היתר סביב המעבר ההדרגתי לממלכתיות , הפעם הם סביב נושאי החינוך
-ג מתפטר ועוזב לשדה"ב, 1953בדצמבר . ובהמשך ישנו משבר מהותי יותר

אם כי בנוסף לכך נראה , ת ומתיחותהסיבה הרשמית לכך היא עייפו. בוקר
בין היתר בגלל , שבלטה דאגתו לעתיד המפעל הציוני ופגיעה בחזונו החלוצי

ובגלל , העובדה שהעובדים נקלטים ללא זיקה לכללי חשיבה ציונית וחלוצית
 . חיזוק ערכי ההתברגנות בחברה

 
 ג למשוך את הדור הצעיר אחריו להתיישבות בפריפריה"קיווה ב, בנוסף

, ממשלה- שר החוץ משה שרת מתמנה למחליפו כראש1953-ב. ובייחוד בנגב
מונה פנחס לבון לשר , כמו כן. לאחר שאשכול סירב למלא את התפקיד

 ).ג"לאחר המלצת ב(הביטחון 
 

 הממשלה החמישית
 

המשבר המרכזי שפרץ היה סביב סוגיית . הממשלה הייתה באותו הרכב מפלגתי
 .עסק הביש

 



 

 עסק הביש
 נתפסה במצרים קבוצת יהודים שביצעו פעולות טרור כנגד יעדים 1954ני ביו

זאת כדי ליצור רושם שבמצרים מתפתחת טינה , מערביים בריטים ואמריקאים
משבר בין שלטונו של נאצר , ידי כך ליצור נתק-או שנאה למדינות המערב ועל

את מי נתן "נוצרה מחלוקת בשאלה , עקב הכישלון. לבין מדינות המערב
יבלי 'ג. עשה זאת בלעדיו, יבלי'בנימין ג, ן"לבון טען שראש אמ". ההוראה
 התמנתה ועדה סודית בראשות נשיא בית המשפט 1955בראשית . הכחיש

משמעיות - לא היו מסקנות חדהלוועד. ל לשעבר לחקור זאת"העליון והרמטכ
. וןהאם יש להדיח את שר הביטח, והשאלה הביטחונית הפכה לסוגיה פוליטית

 .לבסוף לבון נאלץ להתפטר
 

 :בעיות ומשברים נוספים בתקופה זו
 .בירושלים ובשדה בוקר" כפולה"מערכת שלטון  .1
ט עוד לפני עסק הביש שהתבטאו בחוסר אמון "יחסים עכורים במשהב .2

לבון מסוכסך עם . בין השר לבון לאנשי משרדו ובינו לבין הצבא
מתגלה נטייתו ,  כמו כן.ל המשרד שמעון פרס"ל דיין ועם מנכ"הרמטכ

למרות היותו פציפיסט , של לבון להרפתקנות צבאית ושימוש בכוח צבאי
 .בעברו

היחסים התבטאו לא . יחסים עכורים בין לבון האקטיביסט לשרת המתון .3
 .אלא גם בזלזול פומבי ושקרים של לבון לשרת, הסכמה-רק באי

 
 . באופן מיידיהמשבר התרחב" עסק הביש"כל אלו תרמו לכך שכאשר פרץ 

 
 גוריון-שובו של בן

 
. גוריון כשר הביטחון-הביאה להחזרת בן, ההתלבטות באשר למחליפו של לבון

 :זאת בשל מספר סיבות
 . הרצון לחלץ את מערכת הביטחון מסחרור–סיבה לאומית  .1
י לנצח בבחירות הקרובות באמצעות " הרצון של מפא–סיבה מפלגתית  .2

 .וריוןג-הכללת אדם פופולרי כמו בן
גוריון המבוגר יותר סמכות -י ראתה בבן" צמרת מפא–סיבה פסיכולוגית  .3

בהמשך לשלטונו של שרת . מובנת מאליה שאליו רכשו כבוד והערצה
 .מ"גוריון גם לתפקיד רה-הביאו את בן

 
  והממשלה החמישיתמשפט קסטנר

 



 

והוזכר שמו של במשפטו של אדם בשם גרינוולד זוכה הנאשם מרוב ההאשמות 
נטען כלפיו . שעליו נמתחה ביקורת בגין פועלו בזמן השואה, ישראל קסטנר

ההאשמה נגדו הייתה למעשה גם האשמה עקיפה . שלא עשה כדי להציל יהודים
מאחר וראשי . של ראשי היישוב היהודי בזמן השואה שגם הם לא עשו מספיק

 פוליטי משפטו של קסטנר הפך למכשיר ניגוח, י"היישוב היו בעיקר ראשי מפא
י יריביה כמפלגת עסקנים "י הואשמה ע"מפא. י במהלך זמן הבחירות"כנגד מפא

 . גלותית שלא פעלה בזמנו מספיק למען הצלת יהודי אירופה
 

אמון בממשלה והציונים הכלליים נמנעו -י הגישו הצעת אי"חירות ומק
הציונים הכלליים הסבירו את צעדם כצעד . ושרת נאלץ להתפטר, בהצבעה

מהממשלה כדי לשמר את כוחם בבחירות " בריחה"וני אך הם הואשמו במצפ
 .הקרובות

 
 הממשלה השישית

 
שלא כללה את הציונים , יום אחרי התפטרות שרת הוצגה ממשלה חדשה

 . ממשלה זו הייתה זמן קצר עד הבחירות–הכלליים 
 

 1955 סוף –הבחירות לכנסת השלישית 
 

ולא , כאשר הצנע שסייע לעלייתם נעלםהציונים הכלליים חששו מבחירות אלה 
י חששה מהבחירות בשל חוסר "מפא. בלטה תרומתם האיכותית לממשלה

חששה , כמו כן. ביטחונית של שרת-הפופולריות של מדיניותו המתונה מדינית
שכן היו פועלים רבים שדרך הצבעתם היא בגדר , י מהשינוי הדמוגרפי"מפא
 .נעלם

 
היא הדגישה . העבודה-מה בבחירות היא אחדותישנה שהציגה עצ-מפלגה חדשה

היא מפלגת שמאל מבחינה חברתית וימין . רדיקליזם מעמדי ואקטיביזם ביטחוני
 . מפלגת חרות פנתה הפעם גם לעולים ולשכבות החלשות. מבחינה ביטחונית

 
וכן נחלשים הציונים , בעיקר בקרב העולים, י מעט"בבחירות עצמן נחלשת מפא

משמונה לחמישה עשר מנדטים והופכת , חרות כמעט מכפילה כוחה. הכלליים
 .למפלגה השנייה בגודלה

 
 הממשלה השביעית

 



 

 פנחס ספיר מונה .העבודה-ם ואחדות"מפ, י"כוללת הפעם ברית בין מפא
 . בממשלה זו לשר המחר והתעשייה

 
 :המשברים הפעם

 .גוריון מאלץ את שר החוץ המתון שרת לפרוש-ןב .1
.  פורץ משבר סביב הקשר הביטחוני הסודי עם גרמניה1957בדצמבר  .2

וחרות מן האופוזיציה התנגדו לקשר , אחדות העבודה מתוך הקואליציה
גוריון ראה במחאה הגלויה -בן. ביטחוני זה וחשפו אותו לציבור הרחב
 .וניים והתפטרהזו נזק ביטחוני וחשיפת סודות ביטח

 
 

 הממשלה השמינית
 

אך הפעם כוללת גם מחויבות של , זהה בהרכבה ובקווי היסוד שלה לקודמת
ממשלה זו כיהנה כשנה וחצי עד יוני . המשתתפות לסודיות בנושאי חוץ וביטחון

. אך גם הפעם הגורם לפירוק הממשלה היה הקשר הביטחוני גם גרמניה, 1959
העבודה -אחדות, י"י מצד מק"עולה כנגד מפאיש כאן שיתוף פ, בכל אופן

ג מתפטר ומסיט את הויכוח מסוגיית הקשר עם גרמניה אל חשיפת "ב. ם"ומפ
 .סודות הביטחון

 
 סיכום היחידה

 
 .ראו את הסיכום ביחידה

 :מספר הערות

מאידך , גוריון מחד מקרין ביטחון וסמכותיות ולכן הוא גורם ליציבות-בן •
גם בגלל הנטייה שלו להתפטר וגם בגלל , הוא מחולל חלק מהמשברים

 .יחסיו האישיים העכורים עם יריבים מימין ומשמאל

יציבות נעוץ בסוגיות הנוספות שעמדו בסדר היום -הסבר נוסף לאי •
ונובעים מהיותה של המדינה מדינה צעירה שצריך לקבל בה החלטות 

או ואולם עצם העובדה שאותן סוגיות קשות נידונו בכנסת הבי, קשות
אך הוא גם עדות להצלחתה של הכנסת ושל הדמוקרטיה , יציבות-לאי

שכן בעיות קשות נפתרו במסגרת חוקית מקובלת , הישראלית הצעירה
 .פרלמנטרית ולא מחוץ לכנסת באופן לא לגיטימי או אלים

 
 
 
 



 

משפטי  -  מחלוקות פוליטיות ואידיאולוגיות- 10יחידה 
 פראג והסכמי השילומים

 
. 'קליטת עלייה וכו,  חוץ ביטחון–ש מחלוקות רבות בנושאי בעשור זה י

. 2. הויכוח על פראג. 1 –היחידה מתמקדת בשתיים מהמחלוקות הראשיות 
 .הסכמי השילומים

 
 הויכוח על משפטי פראג

 
ם והקיבוץ "כוסלובקיה ישראלי חבר מפ' אסרו שלטונות צ1951בדצמבר 

 בריגול לטובת הוא הואשם. הארצי בשם מרדכי אורן ששהה שם
משפטו היה רק חלק ). הוא גם הורשע(האימפריאליזם המערבי והציונות 

כוסלובקית הקומוניסטית ' ממנהיגי המפלגה הצ16ממשפטי פראג בהם הואשמו 
 16 מתוך 11(בגידה ושותפות בקשר יהודי בינלאומי נגד הקומוניזם , בחתרנות
ציוני שעורר זעם בארץ -טיבמשפטים בלט גוון אנטישמי ואנ).  יהודי–נאשמים 

מ "בריה. מ ובנות בריתה"ובייחוד בחוגי השמאל בשל היחס האוהד לבריה
תמיכתה בהקמת , י רבים כמוקד להערצה עקב ניצחונה במלחמה"נתפסה ע

 . המדינה והצגת עולם העתיד הסוציאליסטי
 

עמדות הצדדים . בקרב השמאל הישראלי משפטי פראג מעוררים מחלוקת
 : במחלוקת

 . הצדיקו את המשפטים באופן חד משמעי–י "מק .1
 גינתה את המשפטים כמשפטים אנטישמיים וניצלה אותם –י "מפא .2

 .סובייטית-ם הפרו"פוליטית כדי להתחשבן עם מפ
 . מציגים עמדה מתלבטת–ם "מפ .3

 
הויכוח על משפטי פראג סייע להצית שסע ומחלוקת שכבר היו קיימים בחוגי 

ט עוד קודם המתח בין הפאן הלאומי ציוני לזה בשמאל הישראלי בל. השמאל
 .הסוציאליסטי מעמדי

 
ם החזיקה "ואילו מפ, לאומי-י הלכה והדגישה את הפאן הלאומי ציוני"מפא

המשפטים מביאים . בעמה מתלבטת תוך ניסיון לאחוז בשני הרעיונות גם ככה
 .ם"לפיצוץ במפ

 
 
 

 ם"הקמת מפ



 

פועלי ציון שמאלף , ת העבודה מתוך איחוד של אחדו1948נוסדה בינואר 
היא ראתה עצמה כאלטרנטיבה . השומר הצעיר וקבוצה בראשות משה סנה

נכללו בה אליטות חשובות מן היישוב כמו שתי התנועות . י"שלטונית למפא
האליטה הביטחונית .  הקיבוץ הארצי והקיבוץ המאוחד–הקיבוציות המרכזיות 

, ח" רוב סופרי דור תש–לית ואליטה אינטלקטוא) ח וההגנה"ראשי הפלמ(
התנועה קמה למרות מחלוקות פנימיות בין . הגטאות-וחלק ממנהיגי לוחמי

השומר הצעיר לאחדות העבודה באשר היחס למיעוט הערבי וכן סוג הקשר עם 
 .מ"בריה

 
מ שמסתבר שתמכה " מסתמנת התקררות ביחסים בין ישראל לבריה1950-ב

 .לא מתוך אהדה אידיאולוגית לציונותבהקמת המדינה מתוך שיקול פוליטי ו
ם "ועל רקע זה מפלגה כמו מפ, מ"בישראל חלה התרחקות מבריה, דהיינו

ם נותרה מחוץ לממשלות "מפ, כמו כן. הולכת ומתרחקת מהקונצנזוס
דבר שהגביר את בידודה וגם את , הראשונות וכן מחוץ למוקד קבלת ההחלטות

 .סובייטיות-נטיותיה הפרו
 

 15ן "ממ
 

 . ם" הרקע לסילוק סנה ממפ– 1לה שא
 

יש . מ"היה משפטי פראג ומשפט הרופאים בבריההרקע לסילוק של סנה 
לשים לב שחל פילוג מסוים באחת מהתנועות הקיבוציות והיה חשש מפילוג 

 .נוסף
 

 2שאלה 
מחלוקות פוליטיות בתוך חירות : מה שגרם לירידה של חירות בכנסת השנייה

 .ופרישתו של בגין
 

 . שגרם להצלחת חירות היא פנייה לאוכלוסיות חדשות וחזרתו של בגיןמה


