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È¯·Ú‰ ÂÈ„¯‰
יתחיל בקרוב לפעול בתל אביב Æהרדיו ישדר
בגלים קצרים שייקלטו בגבולות הארץÆ
לפי שעה מדובר על ארבעים וחמש שעות
שבועיות Æעל פי ההערכה¨ יש במדינה כמאה
אלף בעלי מקלטים ≤© Æבמאי®

ˆ‰˘·Î ˙Ù
לאחר קרבות קשים¨ שבמהלכם נהרגו
שמונה חיילים Æהאזור היהודי של צפת
היה נצור במשך תקופה ארוכה¨ מוקף
על ידי תושבים ערבים וחיילים עיראקיםÆ
© ±±במאי®

È¯ˆÓ ÒÈÈË
▲

ה ßבאייר תש¢ח ≠ הרגע ההיסטורי Æדוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל© Æצילום∫ לע¢מ®

˜Ï‡¯˘È ˙È„Ó ‰Ó

DVD

ב≠ ±¥במאי¨ שעות ספורות לאחר שדוד בן גוריון הכריז בשדרות רוטשילד בתל אביב על הקמת מדינת ישראל¨ בישיבה מיוחדת של
מועצת העם ≠ הממשלה הזמנית ≠ פלשו צבאות ערב לגבולות המדינה החדשהÆ
מצרים בדרום¨ סוריה¨ עיראק וירדן במזרח¨ ולבנון בצפון הצטרפו לכוחות המקומיים ואיימו לכבוש את כל שטחה של המדינה החדשה¨
שעות ספורות לאחר שהסתיימו שלושים שנות המנדט הבריטיÆ
ישיבת מועצת העם נמשכה כשעה Æמחוץ לבניין המוזיאון בשדרות רוטשילד המתינו אלפי אנשים Æהכרזת המדינה הועברה בשידור ישיר¨
ראשון¨ בקול ישראל¨ כשמאות אלפי אזרחי המדינה הצעירה נצמדים למקלטי הרדיו בהתרגשותÆ
לאחר השמחה הראשונה נפתחו החגיגות Æרבים מתושבי הערים פרצו לכיכרות ויצאו בריקודים Æאלפים נהרו לשדרות רוטשילד¨ מבקשים
לחזות במו עיניהם במכריזי העצמאותÆ
ההתרגשות הגיעה לשיאה בשירת ßהתקווה ßספונטנית Æבן גוריון יצא מבניין המוזיאון¨ הודה לקהל האלפים¨ כשלצידו אלופי צבא המדינה
שזה עתה הוקמה∫ רב≠אלוף יעקב דורי¨ ראש המטה של הצבא¨ וסגנו¨ אלוף יגאל ידין Æמישיבת העצמאות מיהרו השלושה לישיבת חירום
של מפקדי הצבא הצעיר¨ כשעל הפרק ניסיונות לסכל את פלישת צבאות ערב למדינה החדשהÆ
ברית המועצות וארצות הברית היו שתי המדינות הראשונות שהכירו במדינה החדשה Æאחריהן באו מדינות נוספות באירופה Æברית
המועצות נראתה כבעלת הברית העיקרית של המדינה Æרוב נשקה של המדינה החדשה הגיע מהמזרח∫ ברית המועצות וצßכוסלובקיהÆ

±¥Æµ

Æ¯ÂˆÓ· ÌÈÏ˘Â¯È
ÌÈÓ„˜˙Ó ÌÈ¯ˆÓ‰
·È·‡ Ï˙Ï

שמטוסו נפגע מאש נ¢מ במהלך הפצצה על
תל אביב¨ נחת נחיתת אונס בפרדס סמוך
לנס ציונה¨ ונלקח בשבי על ידי שתי חיילות
צה¢ל¨ שהיו הראשונות שהגיעו למקום Æעל
המטוס המצרי היו עדיין סימנים של חיל
האוויר הבריטי ±µ© Æבמאי®

‰Ó˘ ‡¯˜ÈÂ
כיכר המדינה Æמועצת עיריית תל אביב
החליטה לקרוא לכיכר הגדולה בתל אביב
בשם כיכר המדינה Æרחובות רבים קיבלו
שמות חדשים¨ רובם על שם לוחמים
יהודים שנפלו במערכה על עצמאות
ישראל ±∏© Æבמאי®

‡ÌÈË¯Ò‰ ÂÏ
שהוצגו השבוע בבתי הקולנוע בתל אביב∫
אופיר ≠ אל נקמות ªאלנבי ≠ אשר לא
יאומן ªמוגרבי ≠ ליל הצלילים ªאסתר ≠
הקאובוי והליידי ªקסם ≠ בנות הרווק הזקןÆ
ובחיפה∫ אוריון ≠ ∞∞ ±גברים ונערה אחתª
אורה ≠ בלהבות החירות ≤∞© Æבמאי®

¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ Ì˜Â‰
הישראלי¨ שנקרא באופן רשמי חיל
התעופה היהודי Æביום הראשון לפעולתו
הופל מטוס אויב מצרי ליד רחובות¨ ומטוסי
ישראל הפציצו כוחות סוריים באזור צמח
שבעמק הירדן Æכל מטוסינו שבו בשלום
לבסיסם ≤±© Æבמאי®

DVD

שעות מספר לאחר הכרזת המדינה נראה היה
שהמדינה החדשה תיפול בקרב עוד לפני שקמהÆ
הצבא המצרי¨ שני טורי שריון¨ הצליח לנתק
אח הנגב מתחום ישראל¨ לכבוש את אשקלון
ולהתקדם למבואות אשדוד Æעשרות אנשים נהרגו
מתקיפה אווירית של מטוסים מצריים בתל אביבÆ
אבל הבעיה העיקרית היתה בירושלים∫ הצבא
הירדני הצליח לנתק את העיר ממרכז הארץ¨
לכבוש את העיר העתיקה ולנתק את הר הצופיםÆ
הקשר עם העיר נעשה רק באמצעות שיירות Æחלק
מהן לא הצליחו להגיע לעירÆ
הצבא הסורי צלח את נהר הירדן מדרום לימת
החולה¨ והצבא הלבנוני שבצפון המדינה הצליח
להשתלט על הגליל התחתון ועל נצרת Æבמזרח
השתלט הצבא העיראקי כמעט על כל יהודה
ושומרוןÆ
צעירי המדינה החדשה ועשרות אלפי העולים
החדשים מיהרו למרכזי הגיוס שהוקמו בן רגע
בכל פינה Æהחלה מלחמת העצמאות של מדינת
ישראלÆ

‰ÈÓ Ì¢Â‡‰
את הרוזן השוודי¨ פולקה ברנדוט¨ למתווך
בין היהודים לערבים הלוחמים בארץ
ישראל Æברנדוט הגיע לירושלים והחל
בפגישות ≤±© Æבמאי®

ÌÈ˘„ÂÁ ¯Á‡Ï
ארוכים של מצור נכנעו לוחמי הרובע היהודי
בעיר העתיקה בירושלים Æהגברים נלקחו
בשבי והועברו לירדן ≤∏© Æבמאי®

ˆÆÌ˜Â‰ Ï¢‰

▲

חלוקת מים בירושלים הנצורה© Æצילום∫ לע¢מ®

הממשלה הוציאה פקודה להקמת צבא
הגנה לישראל Æחל איסור על קיום כוח
מזוין שיפעל מחוץ לצבא Æדוד בן גוריון פרק
את המחתרות מנשקן ואיחד אותן לצבא
אחד Æארגון האצ¢ל היה הראשון שהודיע
על הצטרפותו לצבא Æלח¢י הצטרף כעבור
עשרים וארבע שעות ≤∏© Æבמאי®
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¯·˙ Æ‰ˆˆÙÂ‰ ÔÂÓÚ
מטוסי חיל האוויר הפציצו מטרות צבאיות
ברבת עמון¨ בירת ירדן Æמטוסי חיל האוויר
פגעו גם בריכוזי צבא באזור טול כרם
ובטירה הסמוכה לה ±© Æביוני®

·È·‡ Ï˙ ÏÂÓ ‰Ú·ÂË ß‰ÏËÏ‡ß
כוחות של צה¢ל טיבעו ב≠∂ ≤≤ Æאת אוניית הנשק ßאלטלנה ßשהגיעה לחופי הארץ Æהאונייה הובילה כלי נשק שהיו מיועדים ללוחמי
אצ¢ל¨ למרות שהארגון הודיע על הצטרפותו לצה¢ל Æבהודעת הממשלה הזמנית נמסר שהניסיון העצמאי להביא כלי נשק מהווה פרישה
המסכנת את אחדות העם Æהאצ¢ל סירב לתביעת הממשלה הזמנית להעמיד לרשותה את כל הנשק¨ ודרש להקצות עשרים אחוז ממנו
ללוחמי האצ¢ל בירושליםÆ
הממשלה הזמנית ריכזה כוח צבאי מיוחד בכפר ויתקין שבשרון¨ מול מקום עגינת האונייה Æאנשי האצ¢ל שהיו במקום סירבו למלא אחר
פקודות הממשלה הזמנית¨ שפרסמה הודעה ברורה¨ שבכוונתה למנוע אפילו בכוח את הורדת הנשק מßאלטלנהÆß
האונייה¨ שעל סיפונה עלה מנחם בגין¨ מנהיג האצ¢ל¨ הצליחה להגיע לחופי תל אביב¨ ושם נערך עימות צבאי בין כוחות הצבא שסגרו
עליה לבין אנשי אצ¢ל Æבפקודת בן גוריון הופגזה ßאלטלנה ßועלתה באש Æשלושה≠עשר איש נהרגו עליה¨ וארבעים ושמונה נפצעוÆ
בין ההרוגים היה גם אברהם סטאבסקי¨ שהורשע בשנת ≥≥ ±πברצח חיים ארלוזורוב¨ וזוכה מאוחר יותר Æסכנת מלחמת האחים חלפה
לאחר שמנחם בגין¨ מפקד האצ¢ל¨ יצא בקריאה להימנע משפיכות דמים וממלחמת אחיםÆ
מפקד הכוח הצבאי שהיה אחראי על ירי התותח שהטביע את אוניית הנשק היה סגן≠אלוף יצחק רבין¨ לימים רמטכ¢ל הצבא ומאוחר
יותר ראש ממשלת ישראלÆ

˘¯ ‰ÈËÈ¯· Ï˘ ıÂÁ‰
הורה לסגור את בתי הזיקוק בחיפה Æההוראה
עוררה תרעומת רבה בממשלת בריטניה¨
ושרים טענו שההחלטה תביא למחסור חמור
בדלק באירופה ±© Æביוני®

ÔÈÒÈ¯Ù˜ ÈÏÈÙÚÓ
הכריזו על שביתת רעב לעשרים וארבע
שעות¨ והפגינו ברחבי מחנות המעצרÆ
במחנות ישבו עשרות אלפי פליטים שהגיעו
מאירופה וניסו לעלות לישראל בדרכים לא
חוקיות¨ נתפסו על ידי הכוחות הבריטיים
והושמו במחנות הסגר בקפריסין ∑© Æביוני®

„¯Æ‰Á˙Ù ‰Ó¯Â· Í
צלמי קולנוע ועיתונאים נכחו בטקס החגיגי
של פתיחת ציר התנועה החדש מתל אביב
לירושלים Æהציר החדש שעובר בהרים¨
נפרץ במאמץ רב¨ לאחר שהכביש שעבר
סמוך למשטרת לטרון נחסם פעמים רבותÆ
© ±µביוני®

ÌÈÂÓ‡ Ï¢‰ˆ Ú·˘ÈÈ ÌÂÈ‰
לארצו ולמולדתו Æאמש הושבעו מפקדי
האגפים והמפקדים הראשיים Æאת פקודת
השבועה¨ שבאה בסמיכות לפרשת ßאלטלנה¨ß
הוציא הרמטכ¢ל הראשון של צה¢ל¨ יעקב
דורי ©דוסטרובסקי® ≤∏© Æביוני®

ÌÏ˘Â‰ ÈËÈ¯·‰ ÈÂÈÙ‰
עם כניסת צי האוניות הישראלי לנמל חיפהÆ
דוד בן גוריון שנכח בטקס¨ הניף את דגל
ישראל בנמל וזכה לתשואות כשאמר בנאומו∫
¢אנו מוכנים לפגוש את אויבינו ביבשה¨ בים
ובאוויר ±© ¢Æביולי®

È„¯È‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ
השתמש בפצצות בעלות מנגנון השהיהÆ
הפצצות¨ מתוצרת גרמניה¨ מתפוצצות
רק כמה דקות לאחר הפגיעה בקרקעÆ
על פי החוק הבין≠לאומי הן אסורות
לשימוש π© Æביולי®

▲

ßאלטלנה ßבוערת מול חוף תל אביב© Æצילום∫ הנס פין לע¢מ®

∂±∞Æ

ÌÈ‚Â¯‰ ˙Â¯˘Ú
··È·‡ Ï˙ ÏÚ ‰ˆˆÙ‰
DVD

מטוסי קרב מצריים מדגם ספיטפייר הגיחו ב≠∂±∞Æ
בטיסה נמוכה והשליכו פצצות על אזורים שונים בעירÆ
עיקר הנזק היה ברחובות שאינם קרובים לבסיסי צבאÆ
בין ההרוגים היו גם נשים וילדים רבים Æראש העיר¨ ישראל
רוקח¨ שסייר באזורים שהופצצו¨ שמע תלונות על כך
שמערכת האזעקה לא פעלה בזמן התקפת המטוסים¨
ותושבים רבים שמעו את רעש המטוסים הרבה לפני
שאזעקת החירום התחילה לפעולÆ
במקביל לתקיפה האווירית המשיכו כוחות הקרקע של
מצרים להתקדם באזור אשדוד¨ והפגיזו את היישובים גן
יבנה¨ נגבה ובאר טוביהÆ
מכל היישובים המופגזים פונו הילדים וחלק מהנשיםÆ

∑±πÆ

Â¯¯ÁÂ˘ ‰ÏÓ¯Â „ÂÏ
הערים לוד ורמלה נכבשו על ידי כוחות צה¢ל¨ ואלפי
תושבים ערבים ברחו לעבר קווי הגבול במזרח Æגם בית
נבאללה ובן שמן נכבשו בסיומו של ßמבצע דני ßעל שמו
של דני מס¨ מפקד שיירת הל¢ה לגוש עציון Æהמפקד
הצבאי של המבצע היה סגן≠אלוף משה דיין Æהמבצע
הסתיים ב≠∑Æ±πÆ
בחזית הדרום נכשלו ניסיונות של המצרים לכבוש את
גßוליס Æקיבוץ רוחמה הופצץ ביום אחד שבע פעמיםÆ
בחזית המרכז נמשכו קרבות באזור שער הגיא Æהצבא
הירדני הפגיז מספר פעמים את היישובים רמת הכובש¨
כפר הס¨ עין ורד וכפר יונה Æבצפון הופצצה העיר עפולהÆ

ÆÔÂÈÏÚ‰ ÔÈ„‰ ˙È· ·Î¯Â‰
מועצת המדינה בחרה חמישה שופטים לבית
המשפט העליון ≤≥© Æביולי®

‰Ê¯ÎÂ‰ ÌÈÏ˘Â¯È
שטח כיבוש ישראלי Æמועצת המדינה
הודיעה שהיא מסרבת להסכים לפירוז
ירושלים ולשיבת הפליטים הערבים לבתיהםÆ
©∑≤ ביולי®

·‰ÈÈ˘‰ ÌÚÙ
נדחתה בקשת ישראל להשתתף
באולימפיאדה¨ הוועדה דחתה את הבקשה
בנימוק שאין אפשרות להזמין לתחרויות
מדינה שאיננה חברה באגודה הבין≠לאומית
של האתלטים החובבים ≤π© Æביולי®

∂

∑≤≤Æ

≠ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙Â¯ÈÁ·‰
¯˜ ·¯‡ÂÈ
הוועדה המיוחדת להכנת חוקת ישראל פרסמה ב≠∑≤≤Æ
את המלצותיה שעיקריה היו∫ הקמת פרלמנט בן בית אחדª
הפרדת סמכויות גמורה בין הרשות המחוקקת¨ המבצעת
והשופטת Æבראש המדינה יעמוד נשיא¨ שתפקידיו סמליים
בלבדÆ
הבחירות הכלליות¨ שנקבעו תחילה לחודש נובמבר¨ נדחו
לינואר Æסיבת הדחייה∫ הקרבות הקשים שהתנהלו בכל
רחבי המדינהÆ

▲

ßמבצע דני ßלכיבוש לוד ורמלה Æעל שם דני מסÆ
©צילום∫ לע¢מ®

ב≠∑ ±בספטמבר¨ שש שעות לאחר שהגיע לירושלים במסגרת מסע דילוגים¨ נרצח
המתווך מטעם מועצת הביטחון של האו¢ם¨ הרוזן פולקה ברנדוט Æגם עוזרו האישי¨
הקולונל הצרפתי אנדרה סארו¨ נורה למוותÆ
בחמש וחצי אחר הצהריים היה ברנדוט בדרכו לפגישה עם המושל הצבאי הישראלי של
ירושלים¨ ד¢ר דב יוסף Æהשיירה¨ שלוש מכוניות הנושאות את דגלי האו¢ם¨ יצאה מבניין
הנציב העליון למרכז העיר Æבצומת רחובות בשכונת קטמון הגיחו ארבעה צעירים לבושים
מדים ועצרו את השיירה Æשניים מהם ניגשו למכונית מספר ≥∑∏¨ שבה ישבו ברנרוט¨
הקולונל סארו ומזכירתו של ברנדוטÆ
אחד החיילים פתח את דלת המכונית וירה בתת≠מקלע על היושבים בהÆ
הקולונל סארו מת מיד¨ ברנרוט נפצע אנושות ומת תוך זמן קצרÆ
את האחריות להתנקשות קיבלה על עצמה קבוצה מחתרתית בשם ßחזית המולדתÆß
הנימוק∫ המתווך ברנדוט פעל לחלוקת ירושלים וארץ ישראל Æבעקבות ההתנקשות הורה
בן גוריון לפרק את הלח¢י¨ שבראשו עמד אז יצחק שמיר¨ לימים ראש ממשלת ישראלÆ

·‡¯ ˘·¯¯ÁÂ˘ ÏÈÏ‚‰ Æ‰˘·Î Ú

‚ËÒÂ

¯·Ó

≠ „ˆ

‡Â

˜·ÌÈÒ˜¯ßˆ ˙ˆÂ
מהגליל הצטרפה היום לצה¢ל ונשבעה
אמונים למדינה Æזו הקבוצה השנייה של
לא≠יהודים המצטרפים לצבא Æקדמו לה
בני שבט בדווי מהגליל¨ שמשרתים בצה¢ל
מתחילת הקרבות ±µ© Æבאוגוסט®
▲

הרוזן ברנדוט© Æצילום∫ לע¢מ®

DVD

הכוחות המצריים¨ שהגיעו כמעט עד מבואות תל אביב¨ נהדפים עתה כמעט מכל אחיזתם בדרום Æלאחר קרב קשה שנמשך שבע שעות¨
נפל המבצר המצרי האחרון שחסם את דרך המלך לבאר שבע¨ מגßוליס דרך צומת נגבה וניר עם Æצה¢ל תקף את העיר עזה Æבהתקפת
פתע ב≠≤≤ באוקטובר נכבשה באר שבע שהיתה כמעט ריקה¨ לאחר שהאוכלוסייה הערבית נסה על נפשה כמה ימים קודם לכן Æבמקביל
הוסר המצור מנבטים ומבית אשל¨ וכוחות צה¢ל מרוחקים רק עשרה קילומטר מבית לחםÆ
דוד בן גוריון¨ ראש הממשלה
הזמנית¨ שיגר מברק נרגש
ליגאל אלון¨ מפקד חזית הדרום∫
¢בדמכם חידשתם את הקשר עם
אברהם אבינו¢Æ
וגם בצפון נמשכת ההצלחהÆ
ב≠ ±בנובמבר שוחרר רוב הגליל
במבצע מהיר וקשה Æהמבצע
לשחרור הגליל התחיל בסוף
השבוע בתנועת מלקחיים∫ כוח
אחד יצא מצפת¨ כוח שני יצא
מתרשיחא וכוח שלישי מלוביהÆ
הקרבות הקשים נערכו בסעסע¨
בתרשיחא ובגßיש ©גוש חלב®Æ
חיילים צßרקסים ודרוזים שערקו
מצבא קאוקגßי¨ סיפרו שמפקד
הכוחות הערביים בצפון נמלט
בעור שיניו מידי צה¢לÆ
▲

∏± π¥

‰

ÌÈÏ˘Â¯È· Áˆ¯ ËÂ„¯· ÔÊÂ¯‰

˘‰
‰

±∑Æπ

˘‡¯‰
Â


חיילי צה¢ל נכנסים לבאר שבע© Æצילום∫ לע¢מ®

Û˜Â˙Ï ÒÎ
המטבע הישראלי העצמאי Æעד  ±µבספטמבר
אפשר להחליף את הלירה הפלסטינית
בלירה ישראלית Æלאחר מכן תיחשב הלירה
הפלסטינית מטבע זר ±∑© Æבאוגוסט®

ÆÌÈ˘‰ ÏÈÁÏ ÒÂÈ‚‰ ÏÁ‰
כל הנשים ילידות ∞≤ ¨±π≥∞≠±πרווקות
ונשואות שאין להן ילדים¨ חייבות בגיוסÆ
אימהות תשוחררנה לבתיהן ±∏© Æבאוגוסט®

ÆÏ‚¯ ˙ËÈ˘Ù ÛÒ ÏÚ ÔÂ·Ï
הקרבות בישראל¨ שהביאו לנהירת פליטים
ללבנון¨ פגעו קשות בכלכלת השכנה
הצפונית¨ ולראשונה מדובר שם על אפשרות
של פשיטת רגל Æמאז פרצו הקרבות בארץ
ישראל¨ הגיעו ללבנון רק מאתיים תיירים¨
לעומת שמונת אלפים בשנה שעברה¨ עובדה
המצביעה על משבר כלכלי חמורÆ
©∞≤ באוגוסט®

ÔÈÈË˘¯· „¯Â‡ÈÏ
פתח את העונה של התזמורת הפילהרמונית¨
כשהוא מנצח עליה וגם מנגן כסולן Æברנשטיין
ניגן עם התזמורת את הקונצßרטו הראשון
לפסנתר ולתזמורת של בטהובן Æבתום
הקונצרט ניגנה התזמורת את ßהתקווהÆß
הקהל הריע ממושכות ≥© Æבאוקטובר®

ÌÎÒ‰ Ì˙Á

Ï‡¯˘ÈÏ ÚÈ‚‰ ÔÓˆÈÂ ÌÈÈÁ
חיים ויצמן¨ נשיא המועצה הזמנית של המדינה¨ הגיע לארץ והשתתף ב≠ ±באוקטובר בישיבה חגיגית
של מועצת המדינה Æהנשיא ויצמן אמר ßשהחיינו ßבקול חנוק מדמעות Æבדברי ברכתו אמר דוד בן גוריון
באותה ישיבה¨ שהוא משוכנע שוויצמן יהיה גם נשיאה הנבחר הראשון של מדינת ישראלÆ
ויצמן Æחנוק מדמעות© Æצילום∫ לע¢מ®

∞≤∞Æ±

לחידוש שיירות הנוסעים מתל אביב
לירושלים דרך לטרון Æדובר האו¢ם הודיע
בחיפה¨ שעל פי ההסכם ילווה משוריין
ירדני את השיירות בחלק הערבי של הדרךÆ
בראש השיירה ינוע גßיפ של האו¢ם¨ אחריו
האוטובוסים והמשוריינים היהודיים¨ ובסוף
השיירה ינוע גßיפ נוסף של האו¢םÆ
©∑ באוקטובר®

·‚˙Â¯ÈÁ ˙‡ ÌÈ˜‰ ÔÈ

˘ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈÁÈÏ

מנחם בגין¨ שעמד בראש אצ¢ל¨ הודיע ב≠∞≤ באוקטובר על הקמת
תנועה פוליטית חדשה ≠ חירות Æבגין הכריז שיתמודד בבחירות
הקרובות והודיע שאם תזכה חירות לאמון הציבור ותקבל רוב
בבחירות¨ הממשלה שיקים תהיה טובה יותר מהממשלה המכהנתÆ
מצד שני¨ הוא לא שלל אפשרות להצטרף לקואליציה הנוכחית
בראשות בן גוריוןÆ
בגין תבע לבטל אם ההסכמה לחלוקה ולפתוח במתקפה כללית
נגד ארצות ערב בכל החזיתות Æלדבריו¨ אין לחתום על הסכם שלום
נפרד עם עבדאללה¨ מלך ירדן¨ ואין לדון עם מנהיגי מדינות ערב¨ עד
שייסוגו צבאותיהן באופן חד≠צדדי משטחי ישראלÆ
מ≠ ±π¥πועד ∑∑ ±πנכשל בגין בכל מערכות הבחירות שהשתתף
בהן Æרק ב≠∑∑ ±πהצליח לגבור על שמעון פרס וזכה לעמוד בראש
הממשלה Æבשנת ∏∑ ±πהיה מנחם בגין¨ ראש ממשלת ישראל מטעם
הליכוד¨ המנהיג הראשון שחתם על הסכם שלום עם מדינה ערבית
≠ מצרים¨ שבראשה עמד הנשיא אנואר סאדאת Æבמסגרת הסכם
השלום ויתר בגין על כל חצי האי סיניÆ

השוהים בתימן העבירו לישראל מסר ברור∫
¢יהדות תימן זועקת ללחם Æהשנאה הגלויה
שבאה בעקבות מה שמתרחש בארץ¨
והבצורת הקשה הפוקדת את תימן¨ חברו
להרעיב את היהודים ∏© ¢Æבאוקטובר®

˙ÈËÈ¯·‰ ‰ÎÈÒ‰
אליזבת ילדה את יורש העצר הבריטי¨
הנסיך צßארלס ±∂© Æבנובמבר®

‰˘È‚‰ Ï‡¯˘È

▲

בגין Æמתקפה כללית© Æצילום∫ הנס פין לע¢מ®

בקשה רשמית להתקבל כחברה באו¢םÆ
ב≠ ±πבדצמבר נערכה ההצבעה Æלישראל
חסר היה קול אחד בלבד כדי להתקבלÆ
©∞≥ בנובמבר®

∑

± π¥π
¯‡Â

±≥Æ±

‰

˘‰
‰

˘‡¯‰
Â

ÏÈ¯Ù

≠‡

È

˙˜ÂÏÁ ‰ÏÁ‰
תעודות הזהות בכל רחבי הארץ Æהירושלמים¨
שעדיין סבלו מחסור במים ובמזון¨ וחיו בעיר
מחולקת¨ קיבלו את תעודות הזהות שלהם
בבתי הספר ∂© Æבינואר®

˘¯ ÌÈÙ‰
הורה לבטל את הממשל הצבאי בירושלים
ולמנות לעיר מועצה Æדניאל אוסטר מונה
לראש העיר הזמני¨ ראובן שרייבמן¨ מרדכי
בוקסבוים ואברהם אלמליח מונו לסגניוÆ
תוקף המינויים ≠ עד קיום בחירות מקומיותÆ
©∂ בינואר®

˘ÌÈÈÏ‡¯˘È ·¯˜ ÈÒÂËÓ È

ÌÈ¯ˆÓ ÌÚ ˜˘ ˙˙È·˘ ÌÎÒ‰
ב≠≥ ±בינואר החל באי רודוס המשא ומתן להסכם שביתת נשק בין משלחות ישראל ומצרים Æבמשלחת הישראלית משתתפים
מנכ¢ל משרד החוץ¨ האלוף יגאל ידין¨ סגן≠אלוף יצחק רבין וראש המחלקה למזרח התיכון במשרד החוץ Æבראש המשלחת
המצרית עומד הקולונל מוחמד איברהים סייף א≠דיןÆ
שתי המשלחות הוסמכו על ידי ראשי המדינות לחתום על הסכמי שביתת נשק Æסוריה הודיעה בתחילה שלא תשתתף בשיחות
רודוס¨ אבל בתחילת חודש
פברואר הצטרפה לשיחות יחד
עם לבנוןÆ
ההסכם על קווי שביתת הנשק
עם מצרים נחתם כעבור ארבעה
ימים Æמצרים התחייבה לפנות את
כוחותיה מכיס פלוגßה Æההסכם
הסופי שנחתם ב≠ ≤µבפברואר
קבע שאזור עוגßה בנגב יפורז¨
צה¢ל יפנה את בית חנון ברצועת
עזה¨ ויינתן לישראל חופש פעולה
מלא בנגב Æהנציגים המצרים
התנו את הסכמתם לנהל שיחות
על הסכם שלום בהחזרת כל
הפליטים הפלסטינים לבתיהםÆ
עשרה ימים מאוחר יותר נחתם
▲ אלוף יגאל ידין וסגן≠אלוף יצחק רבין בודקים מפות ברודוס© Æצילום∫ לע¢מ®
הסכם שביתת הנשק עם לבנוןÆ

הפילו בקרב אווירי קצר בשמי הנגב חמישה
מטוסי קרב בריטיים¨ שני טייסים בריטיים
נלקחו בשבי π© Æבינואר®

˙ÂÂÊÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰
הודיע שהשבוע יחולק בשר לתושבי המדינהÆ
המנות יכללו עוף קפוא ודג פילה Æמנה של
∞ ≤µגרם דג פילה תעלה ∞∑ מיל¨ ו≠∞∞≤ גרם
עוף שחוט ונקי יעלו ∞≤≤ מיל Æהבשר יסופק
תמורת תלוש מספר ≥ ±בפנקסי המזוןÆ
©≤ ±בינואר®

ÚÈ„Â‰ ÛÒÂÈ ·„ ¯˘‰
שישראל מתכוונת ליישב בנגב ∞∞≥ אלף
עולים בהשקעה של ∞∞≤ מיליון דולרÆ
© ±¥בינואר®

∫‰Â˘‡¯‰ ‰˙È·˘‰
∞∞∏ פועלים הכריזו על שביתה במפעלי
השוקולד ßעלית ßוßליבר ¨ßלאחר שנדחתה
דרישתם להעלאת שכר העבודה ולשיפור
בתנאים הסוציאליים ±µ© Æבינואר®

·ÌÂÈÒ‰ ˙·È˘È
של המועצה הזמנית של המדינה הוחלט
לחון את כל האסירים ואת אלה שמתנהל
נגדם משפט¨ למעט אלה שהואשמו ברצח או
במרידה ±∂∞ Æעצורים ואסירים שוחררוÆ
©≥ ±בפברואר®

„‚Ï‡¯˘È Ï
הונף בחוף ים סוף Æאום רשרש¨ לימים אילת¨
נכבשה ללא ירייה אחת Æבכך נקבע גבולה
הדרומי של מדינת ישראל ∏© Æבמרץ®

‰ÚÈ„Â‰ ‰Ï˘ÓÓ‰
שיש צורך לבנות ∞∞ ±אלף יחידות דיור
לעולים החדשים Æעד שיושג התקציב הדרוש
למבצע האכלוס¨ יגורו העולים החדשים
באוהלים ובצריפונים במחנות ובמעברותÆ
©≤ ±במרץ®

‰Ù˘‰ ˙‡¯Â‰ ‰¯Ò‡
העברית ברומניה Æהממשלה הרומנית
הודיעה שתנקוט צעדים חוקיים כנגד פעילי
התנועה הציונית בשטחה Æכל בתי הספר
היהודיים נסגרו ≤∞© Æבמרץ®

Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó
קיבלה היום עשרים אופנועים חדישים
מארצות הברית Æלאופנועים פנס אדום ופנס
ירוק¨ והם מצוידים במודדי מהירות ובערכת
עזרה ראשונה ≤¥© Æבמרץ®

∏

≤∑Æ¥

Ï‡¯˘È· Úˆ ¯Ë˘Ó

DVD

הממשלה הכריזה ב≠ ≤∑Æ¥על משטר של צנע וקיצוב שיופעל החל בחודש מאי Æהודעה על כך
נמסרה בכנסת¨ לאחר שראש הממשלה בן גוריון דחה את ההצעות להגביל את העלייה כדי
לנסות ולהתמודד עם הקשיים הכלכלייםÆ
מחודש ינואר השנה הגיעו לישראל ∞ ≤±אלף עולים חדשים מחמישים ארצות שונות µ≥ Æאלף
עולים שוכנו במחנות עולים בשל המחסור בדירות Æהשר דב יוסף¨ מי שיהפוך בשנים הקרובות
לßאיש הרע ßשל המדינה¨ ששמו הפך למילה נרדפת לצנע ולקיצוב¨ הסביר בכנסת את פרטי
התוכנית∫ קיצוצים במטבע הזר¨ הגבלה על רווחי ענף הייצור והמסחר¨ צמצום דרסטי בייבוא¨
קיצוב במוצרים שונים ומלחמת חורמה בשוק השחורÆ
דב יוסף הסביר שהממשלה מבקשת לספק לאזרחים תפריט יומי של ∞∞∑≤ קלוריות¨
כשהעדפה תינתן לתוצרת הארץ Æהוכן תקציב מיוחד לאזרח שיקבל הקצבה של מוצרים בשש
לירות לחודש∫ ∞∂≥ גרם לחם אחיד ליום¨ ∞∂ גרם קמח תירס¨ ∞∂ גרם קמח לבן¨ ∑ ±גרם אורז¨
∏ µגרם סוכר¨ ∞ ∑µגרם בשר לחודש¨ ∞∞≤ גרם גבינה רזה לחודש¨ ≤ ±ביצים לחודש¨  ≥Æµקילו
תפוחי אדמה לחודשÆ
הדיונים בכנסת על תוכנית הצנע היו סוערים במיוחד Æב≠≤ ±במאי אושרה התוכניתÆ

·˙Â¯ÈÁ·· ÁˆÈ ÔÂÈ¯Â‚ Ô

ßÌÈÓÒ˜‰ „·¯Óß Úˆ·Ó

הבחירות הראשונות¨ שעלותן הסתכמה ב≠∞≤ ±אלף לירות¨
התקיימו ב≠ Æ≤µÆ±מתוך חצי מיליון בעלי זכות בחירה הצביעו
∑≤ ¥אלף איש Æיום הבחירות הוכרז כיום שבתון Æספירת הקולות
נמשכה יומיים¨ והתוצאות∫ מפא¢י זכתה ב≠≤∏ ≥µÆאחוז¨ מפ¢ם
≠ ∑∑ ±¥Æאחוזים¨ החזית הדתית ≠  ±≤Æ≥µאחוזים¨ חירות ≠ ≤±±Æµ
אחוזים¨ הציונים הכלליים ≠ ∑≤ µÆאחוזים¨ הפרוגרסיבים ≠ ¥Æ±¥
אחוזים Æחמשת אלפים קולות נספרו שנית בשל חשד לאי≠
סדריםÆ
ראש הממשלה הזמנית¨ מנהיג מפא¢י דוד בן גוריון¨ החל
במגעים להרכבת הקואליציה Æב≠∑ ±בפברואר נבחר חיים ויצמן
לנשיא הראשון של מדינת ישראלÆ

תחת מעטה עבה של חשאיות החלה ישראל
DVD
להפעיל את מבצע ßמרבד הקסמים ¨ßשבסיומו
עלו לארץ בדרך האוויר כמעט כל יהודי תימן Æמטוסים בריטיים
ואמריקניים יצרו רכבת אווירית בין עדן לישראל והטיסו את יהודי
תימן¨ שרובם לא ראו עד אז מטוס מעולםÆ
יהודי תימן הובלו במסע יבשתי ארוך ומסוכן לעדן¨ ושם הועלו
למטוסים Æהמסע עבר דרך שטחים שנשלטו על ידי שבטים עוינים¨
ולא אחת התאפשר המעבר רק לאחר תשלום כופר Æבישראל
שוכנו העולים החדשים במעברות¨ בעיקר במרכז הארץÆ
המבצע החשאי הותר חלקית לפרסום רק בסוף השנהÆ

▼

צועדים במדבר בדרך לארץ ישראל Æעולי תימן בדרך לעדן© Æצילום∫ זולטן קלוגר לע¢מ®

אחרי הכנות שנמשכו חודשים¨ הובא ב≠ ±∏Æπארונו של בנימין זאב הרצל לישראל Æחוזה המדינה נקבר בהר המנוחות¨ הנושא מעתה
את שמו ≠ הר הרצלÆ
המטוס¨ שהוביל את ארונותיהם של הרצל¨ הוריו ואחותו¨ הנמיך טוס מעל חיפה¨ ולווה ברעמי תותחים Æהמטוס נחת בשדה התעופה
בלוד¨ שם המתינו לו יו¢ר הכנסת יוסף שפרינצק¨ ראש הממשלה¨ שרים¨ יו¢ר הסוכנות וחברי המטה הכללי של צה¢ל Æהארון הובל
בשיירה צבאית לתל אביב¨ ושם הונח ברחבת הכנסת בתל אביב Æהמונים הגיעו מרחבי הארץ כדי לעבור על פני הארוןÆ
למחרת הובל הארון לירושלים Æבכניסה לעיר עצר מסע ההלוויה¨ והנאספים עמדו דום במשך דקת דומייה Æההלוויה החלה אחרי
הצהריים¨ ומשמר הכבוד היה מורכב משרי הממשלה ≥µ∞ Æאיש הורשו להשתתף בטקס ההלוויה הרשמי Æלקול תופים וחצוצרה
הורד הארון לקבר שנחצב בסלע ההר Æבספטמבר ∂∞∞≤¨ הועלו לישראל עצמות שני ילדיו של הרצל Æהם נקברו ליד אביהםÆ

˘‰

Ï‡¯˘ÈÏ ÂÏÚÂ‰ Ïˆ¯‰ ˙ÂÓˆÚ

‡≠ È

Ó

‰

± π¥π

‰
±∏Æπ

˘‰
ÈÈ

¯·Ó

ËÙÒ

ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ
פנתה לציבור בבקשה¨ שאת כרטיסי
הקולנוע להצגות במוצאי השבת יקדים
לקנות כבר ביום שישי כדי למנוע חילול
שבת Æהדתיים מאיימים שלא ישקטו אם
יימשך חילול השבת בעיר ¥© Æביוני®

Ï¢‰ˆ ÈÏÈÈÁ ÏÚ ¯Ò‡
להשתמש בכאפיות או בסמלים אחרים של
צבאות האויב ∂© Æביוני®

¨‰ËÈÁ ÔÂË ≤¥
שקנתה מדינת ישראל מברית המועצות ≠
הגיעו לארץ ∂∞∞∞ Æטון חיטה נוספים¨ שניתנו
על ידי מועצת החירום לחלוקת חיטה
בוושינגטון¨ צפויים להגיע בימים הקרוביםÆ
© ±πביוני®

˘¯ ÚÈ„Â‰ ÍÂÈÁ‰
על חוק חינוך חובה¨ שיאפשר חינוך מלא
עד גיל  Æ±¥כל הורה יבחר את זרם החינוך
המתאים לילדיו ≤≤© Æביוני®
▲

ארונו של הרצל בשדה התעופה לוד Æמשמר כבוד של חברי הממשלה© Æצילום∫ דוד אלדן לע¢מ®

˘˜˙‰Ï ÔÂÈÒÈ Ï˘Î
·ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ÈÈÁ
אסון כבד נמנע ב≠ ±≥Æπלאחר ששני סדרני הכנסת הצליחו
ברגע האחרון להשתלט על אברהם צרפתי¨ שנכנס לבניין
הכנסת¨ הוציא ממזוודה תת≠מקלע סטן והתכוון לפתוח באש
לכיוון שולחן הממשלהÆ
צרפתי¨ עולה חדש מטהרן¨ הצליח להיכנס עם המזוודה לבניין¨
לאחר שהסביר לשומרים שיש לו כרוזים שהוא מבקש לחלק
לחברי הממשלה והכנסתÆ
כשהיה בתוך אולם המליאה¨ שלף תת≠מקלע סטן וכיוון אותו
לשולחן הממשלה Æשני סדרני המליאה השתלטו עליו והעבירו
אותו למשטרה Æשר המשטרה בכור שיטרית וקציני משטרה
בכירים שנכחו באולם תיחקרו את האישÆ
הכרוזים שנמצאו מאוחר יותר¨ היו תקציר חייו של
צרפתי ותוכניותיו לבניית בית המקדש השלישי בהר
המוריה בירושליםÆ

ÔÂ˘‡¯‰ Í¯Î‰ ÚÈÙÂ‰

ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰Ó˙Á ‰È¯ÂÒ
˘·˜˘ ˙˙È
סוריה¨ המדינה הערבית האחרונה שגובלת בישראל¨ חתמה ב≠
∑ ≤∞Æעל הסכמי שביתת הנשק Æהשיחות החלו בחודש אפריל
בשטח ההפקר בין שתי המדינות Æהגנרל ויליאם ריילי והנרי
ויזיא¨ שליחי האו¢ם¨ ניהלו את המשא ומתן בין נציגי הצדדיםÆ
בהסכם נקבע שהצבא הסורי ייסוג מכל השטחים שהוא עדיין
מחזיק בהם Æמשמר הירדן תשוחרר¨ הסורים יאפשרו מעבר
יבשתי אל קיבוץ עין גב הנצור Æאזור הנסיגה יהיה מפורזÆ
ישראל הסכימה לקבל לשטחיה את התושבים הערבים שנמלטו
במלחמה Æהוסכם גם על חילופי שבויים בין המדינותÆ
לאחר חתימת סוריה על ההסכם הושלמו הסכמי שביתת הנשק
של ישראל¨ ונקבעו גבולות המדינה¨ שהחזיקו מעמד עד מלחמת
ששת הימים ביוני ∑∂Æ±π

±≥Æµ

Ì¢Â‡Ï ‰Ï·˜˙‰ Ï‡¯˘È
ב≠≥ ±במאי¨ שנה בדיוק מאז הכרזת
העצמאות¨ התקבלה ישראל כחברה
ה≠ µπבארגון האומות המאוחדותÆ
לאחר כישלון אחד במועצת הביטחון
דנה עצרת האו¢ם בבקשתה השנייה
של ישראל להתקבל כחברה≥∑ Æ
מדינות הצביעו בעד¨ ≤ ±נגד¨ π
נמנעו Æלקול נגינת ßהתקווה ßהונף
הדגל הישראלי בבניין האו¢ם
בניו יורקÆ
שר החוץ הישראלי¨ משה שרת¨
נכח בהצבעה ונשבע אמונים בשם
ישראל למגילת האו¢ם Æשרת¨
שנראה נרגש מאוד מהאירוע¨
התקבל במחיאות כפיים סוערות הן
על ידי נציגים אחרים באולם והן על
ידי אורחים שבאו לטקסÆ

של האנציקלופדיה העברית Æבאולם הבימה
בתל אביב התכנסו אנשי ציבור ואנשי רוח
לחגוג את המאורע Æפרופסור זאב ברודצקי¨
יו¢ר האוניברסיטה העברית¨ הבטיח לסייע
לעורכי המפעל¨ ביניהם גם בן≠ציון נתניהו¨
אביו של בנימין¨ לימים מנהיג הליכוד וראש
הממשלה ≤∑© Æביולי®

˙Â‡˜˘Ó‰ ˙¯·Á
האמריקנית פפסי קולה העניקה זיכיונות
לייצר ולמכור את המשקה הפופולארי
בישראל¨ והחליטה להקים שלושה מפעלים
בתל אביב¨ בירושלים ובחיפה Æבעקבות
הכרזת החרם הערבי על ישראל נסוגה
פפסי מההחלטה¨ ורק ב≠≤ ßπחזרה למכור
משקאות בישראל ±© Æבאוגוסט®

˘¯˙ ¨‰„Â·Ú‰
גולדה מאיר¨ מסרה בכנסת שבישראל יש
∞∞∞¨ ≤¥דורשי עבודה ו≠∞∞∞¨∞ ±מובטליםÆ
© ¥באוגוסט®

¯ÂˆÓ‰ Ê‡Ó ‰Â˘‡¯Ï
הגיעה הרכבת לירושלים Æמאות מתושבי
העיר יצאו לקבל את פני הרכבת שיצאה
מתל אביב Æהרכבת עצרה בשכונת מקור
חיים¨ ושם עלו עליה דוד ופולה בן גוריוןÆ
©∏ בספטמבר®

‰È„Ó‰ ÈÁ¯Ê‡ ÏÎ
יחויבו בתשלום מס הכנסה Æועדת הכספים
של הכנסת החליטה על הטלת המס Æמספר
החייבים במס יעלה ל≠∞∂ אלףÆ
©∏ בספטמבר®

˘·¨˙Â‰ÓÈ‡ Ú
שילדו עשרה ילדים ויותר¨ זומנו ללשכתו
של ראש הממשלה Æבן גוריון שיבח אותן על
עזרתן לבניית ארץ ישראל והעניק לכל אחת
מהן פרס בסכום של מאה לירות ומכתב
ברכה אישי ≤≥© Æבספטמבר®
▲

מרכז האו¢ם Æשנה לאחר הכרזת העצמאות¨ השגריר אבא אבן ושר החוץ משה
שרת מניפים את דגל ישראל© Æצילום∫ לע¢מ®

≠ ÌÈ˘„Á ÌÈÒÈÓ
מס עיזבון ומס קליטה Æמס הקליטה ייגבה
כתוספת למס ההכנסה ≥∞© Æבספטמבר®

π

¯·ÂË
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˘‰

˘‰
ÈÈ

¯·Ó

≠ „ˆ

‡˜Â

È˘ÈÏ˘‰ ÒÎ‰
של הפלמ¢ח התקיים באיצטדיון רמת גן
בנוכחות  ≤µאלף משתתפים Æיצחק שדה¨
שהקים את הפלמ¢ח¨ תקף את ההוראה
שנתן בן גוריון¨ לאסור על חיילים בשירות
סדיר להשתתף בכנס Æבין אלה שלא נשמעו
להוראות המטה הכללי היה יצחק רבין¨
מפקד חטיבת הראל¨ שהופיע בכנס במדיםÆ
©∂ ±באוקטובר®

ÔÂÒÈÁ‰ ÏÚÙÓ ÏÁ‰
הגדול נגד השחפת Æראשוני המחוסנים היו
תלמידי בית הספר מקווה ישראל Æבמהלך
החודש חוסנו כל הילדים בארץ מגיל שנה
ועד גיל ∏ Æ±תרכיבי החיסון הגיעו בטיסות
ישירות מאירופה ±© Æבנובמבר®

Ï‡¯˘È ˙¯È· ≠ ÌÈÏ˘Â¯È
ב≠ ∑Æ±±הכריז דוד בן גוריון בנאום נרגש בכנסת¨ שירושלים היא בירת ישראל Æבנאומו הסביר בן גוריון¨ שירושלים היא חלק בלתי
נפרד ממדינת ישראל¨ כפי שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית ומהאמונה היהודית∫ ¢ירושלים היא לב≠ליבה של
מדינת ישראל¢Æ
כעבור שבוע¨ בעקבות החלטת עצרת האו¢ם שירושלים תהפוך לעיר בין≠לאומית¨ החליטה ישראל בצעד חד≠צדדי להעביר
את כל משרדי הממשלה לירושלים Æב≠ ±¥בדצמבר קיבלה הממשלה החלטה הקובעת שירושלים היא בירת ישראל Æגם מקום
מושבה של הכנסת¨ כך הוחלט¨
יעבור לירושליםÆ
החתימה על הסכמי שביתת הנשק
בין ישראל לבין ירדן לא הביאה
לפתרון בעיית ירושלים Æבאו¢ם עלו
מספר הצעות לפתרון¨ כשהעיקרון
דומה ≠ הפיכת ירושלים לעיר בין≠
לאומית Æכל עוד התנהלו הדיונים¨
נמנעו ישראל וירדן מכל הכרזה
על עתידה של העיר¨ עד להכרזתו
המפתיעה של בן גוריוןÆ
רוב המדינות שמכירות בישראל
מיקמו את השגרירויות שלהן בתל
אביב¨ בין השאר כדי לא לנקוט
עמדה המקבלת את ירושלים
כבירת ישראלÆ

▲

הנשיא ויצמן מגיע לירושלים© Æצילום∫ לע¢מ®

∞±µÆ±

∞∞≤ ‡ÂÓÊÂ‰ ˘È
לצירות הסובייטית לחגיגת יום השנה ה≠≤≥
למהפכה Æבין המוזמנים נשיא המדינה¨ ראש
הממשלה¨ שרים¨ חברי כנסת¨ ראש עיריית
תל אביב¨ הסגל הדיפלומטי ועורכי העיתונים
ßעל המשמרß ¨ßדבר ßוßקול העם Æßהמפקח על
המזון סיפק לצירות וודקה¨ בשר וקאוויאר
לכבוד החגיגה ∑© Æבנובמבר®

πÆ±±

˙Â„ÁÂ‡ ÂÙÈÂ ·È·‡ Ï

Ï¢ÎËÓ¯ ≠ ÔÈ„È Ï‡‚È

לאחר דיונים שנמשכו כשנה¨ אישרה הממשלה ב≠∞±µÆ±
את תוכנית האיחוד בין תל אביב לבין יפו הכבושה Æבעיר
המאוחדת חיים ∞∞≥ אלף תושבים Æראש עיריית תל אביב¨
ישראל רוקח¨ פנה באופן בהול לממשלה וביקש הסברים
על תוכניות האיחוד¨ שנוסחו ללא התייעצות אתו או עם
מועצת העירÆ
הממשלה נעתרה לבקשתו של רוקח ואישרה לדחות
את הבחירות המוניציפליות בעיר עד להיערכות מחדש
ולאיחוד Æבעיר החדשה יהיו ∞ ±µאלף בעלי זכות בחירהÆ
ישראל רוקח פנה לממשלה ודרש תוספות גדולות
לתקציב העיר¨ שתתקשה לעמוד בתוכנית האיחוד ללא
משאבים נוספיםÆ

ב≠ ¨πÆ±±לאחר שכיהן שנה וחצי כרמטכ¢ל¨ עזב רב≠אלוף
יעקב דורי את הצבא Æדורי שוחרר מתפקידו בשל מחלה
קשה¨ ונסע לחו¢ל לטיפולים רפואיים Æבמקומו מונה
לרמטכ¢ל האלוף יגאל ידיןÆ
ההחלטה הראשונה של הרמט¢ל ידין היתה להסיר את
האיפול שהיה מוטל עד אז על זהותם של נושאי התפקידים
הבכירים בצבא ולפרסם את המינויים החדשים שלו∫
מרדכי מקלף מונה לסגן הרמטכ¢ל¨ שמעון מזא¢ה מונה
לראש אכ¢א¨ מרדכי גרין ≠ לראש האפסנאות¨ והאלופים
משה דיין ויוסף אבידר ≠לאלופי מטהÆ
בהודעה על החילופים במטה הכללי הקריא שר הביטחון
בן גוריון את מכתבו לרמטכ¢ל היוצא¨ יעקב דורי∫ ¢מתוך
צער עמוק ולאחר היסוסים רבים אני רואה חובה לשחררך
מתפקידך בשל מצבך הבריאותי ¢Æבן גוריון נפרד במילים
חמות מהרמטכ¢ל הראשון של מדינת ישראל¨ שהחל את
שירותו בשנת ∏ ±π±בגדוד העבריÆ
רב≠אלוף יגאל ידין כיהן שנתיים כרמטכ¢ל¨ ופרש על רקע
קיצוץ בתקציב הצבא Æלאחר פרישתו התרכז באהבתו
האמיתית ≠ ארכיאולוגיה Æב≠∑∑ ¨±πלאחר שהקים את
מפלגת ד¢ש¨ מונה כסגנו של ראש הממשלה¨ מנחם בגין¨
כיהן ארבע שנים בתפקיד ופרש מהחיים הפוליטייםÆ

‰ÈÈÏÚ‰ „¯˘Ó Ï¢ÎÓ
מסר במסיבת עיתונאים חגיגית שבישראל
חיים למעלה ממיליון יהודים Æביום הכרזת
המדינה מנה היישוב היהודי ∞ µµאלף
יהודים ¥∞ Æאחוז מהעולים הם יוצאי ארצות
המזרח ≤±© Æבנובמבר®

ÌÈ„ÏÈ ≤π ÏÈ·Â‰˘ ÒÂËÓ
עולים מתוניס¨ התרסק בדרכו מבריסל
לאוסלו Æבמטוס היו  ≥µנוסעים¨ שישה מהם
אנשי צוות ומדריכים Æבין ההריסות נמצא
ניצול אחד¨ הילד יצחק אלאל¨ בן Æ±±
©≥≤ בנובמבר®

‰Â˘‡¯‰ ‰ËÏÂ˜Ù‰
ללימודי המשפט בישראל נפתחה
באוניברסיטה העברית בירושלים Æאחרי
מלחמת ששת הימים עברה הפקולטה
לקמפוס בהר הצופים ≤π© Æבנובמבר®

Â¯„Á ÌÈ·¯Ú ÌÈ˙ÒÓ
בלילה לשלושה משקים בכפר אז¢ר הסמוך
לרמת גן Æבכל שלושת המקרים הבחינו בהם
השומרים והצליחו להבריח אותם ביריותÆ
עקבות המסתננים הובילו לכפרי המשולשÆ
©≤ ±בדצמבר®

∞±

▲

מעכשיו ≠ עיר אחתÆ

‡˘È‡ ∑µ∞ ‰ÒÈËÓ ÏÚ≠Ï
·˘„ÂÁ
חברת התעופה אל≠על הודיעה ב≠ ∂Æ±±על פתיחת שני קווי
טיסה חדשים ללונדון ולזßנבה Æעד אז קיימה אל≠על שתי
טיסות שבועיות לאירופה∫ לפאריז ולרומא Æהקווים החדשים
יהיו יעדי המשך של הקווים הישנים Æהטיסה לרומא תמשיך
בדרכה לזßנבה¨ והטיסה לפאריז תמשיך את דרכה ללונדוןÆ
חברת התעופה הישראלית מעריכה שתוכל להטיס בחודש ∞∑µ
איש בארבעת מטוסי הßסקיי מאסטר ßשלה¨ שבכל אחד מהם
 ¥¥מקומות ישיבהÆ
מאז משפרת ישראל מדי שנה את השיאים של עצמה Æבקיץ
∂∞∞≤ הטיסה אל≠על כחצי מיליון איש¨ לכל ומכל רחבי העולםÆ

יגאל ידין Æהרמטכ¢ל
הצעיר בתולדות צה¢לÆ
©צילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

שלושה פצועים ושבעה עצורים במהלך מהומות במחנה
העולים עין שמר הם רק סימן אחד למשבר הקשה שפרץ
בין העולים לבין הוותיקים סביב נושא החינוך Æהמהומות
פרצו ב≠  ±∑Æ±כששני צעירים¨ נציגי אגודת ישראל¨ הגיעו
למחנה העולים כדי לבדוק אם ילדי העולים מקבלים
חינוך דתי מסורתיÆ
מנהל המחנה הזמין שני שוטרים שכלאו את הצעירים
במשרדי המחנה Æהעולים יצאו להגן על מי שנראו להם
רבנים ואלף מהם התקבצו מסביב למשרדי ההנהלה
וזרקו אבניםÆ
הם חילצו את שני הßרבנים ßומילטו אותם מהמקום Æכוחות
משטרה גדולים הגיעו לעין שמר ופיזרו את העולים
המפגיניםÆ
בתגובה למה שהתחולל במחנה עין שמר¨ פרצו למחרת
מהומות קשות גם במחנה העולים בבית ליד Æמנהל המחנה
ופקידיו נפצעו Æהמשטרה פיזרה את המפגיניםÆ
באותו זמן מונו שתי ועדות חקירה ממלכתיות לבדוק את
התלונות על חינוך ילדי העולים החדשים במחנות העלייה¨
לאחר שעולים התלוננו על גזיזת הפאות Æנציגי ßהפועל
המזרחי ßטענו שמפא¢י אוסרת את החינוך הדתי כדי
להרחיק את העולים החדשים מהדתÆ
כעבור מספר שבועות התפטר שר הדתות מתפקידו
על רקע חינוך הילדים במחנות העולים Æהמשבר בענייני
החינוך הביא להתפטרותו של ראש הממשלה ולהקמת
ממשלה חדשה Æגם ממשלה זו לא סיימה את הקדנציה
והתפזרה על אותו רקעÆ
הקרע בין שומרי המסורת לבין החילונים מלווה את מדינת
ישראל עד ימים אלה¨ מפיל ממשלות ומחלק את העם
לשני מחנותÆ

˘‰

˜¯ÆÌÈÈÂÏÈÁ≠ÌÈÈ˙„ Ú
˙ÂÁÓ· ˙ÂÓÂ‰Ó
‰Ï˘ÓÓ‰ ÆÌÈÏÂÚ‰
‰ÏÙ

ארבעה עולים חדשים מתימן נהרגו ב≠ ≤ ∑Æבמפולת שלגים
במחנה העולים עין שמר Æשלג בגובה של ∞≥ ס¢מ ירד בתל אביב
ובכל אזורי השפלה Æגם חיפה כוסתה בשלג עמוק Æשלג כבד
יותר ירד באזורי ההר Æבגליל ירדו הטמפרטורות ל≠∞ ±מעלות
מתחת לאפסÆ
במקומות רבים פונו מחנות העולים מיושביהם Æבליפתא ובימין
משה שבירושלים פונו העולים מחשש להתמוטטות הבתים
הישניםÆ
הופסקו נסיעות התחבורה הציבורית והרכבת¨ הלימודים בבתי
הספר ובגני הילדים בוטלו¨ ישיבת הממשלה נדחתה ונזקים
כבדים נגרמו למטעי הבננות Æבשדרות רוטשילד בתל אביב נבנו
בובות שלג ובירושלים נזקקו  ≤µאיש לטיפול רפואי בעקבות
החלקה על הקרח הקפואÆ
החורף של ∞ ±πµנחשב לחורף הקשה ביותר בכל תולדות
המדינה Æמאז ועד  ±ππ±לא חזר השלג לחיפה ולתל אביבÆ

ÂÈ

ÈÂÈ

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ
אישרה את התוכניות להקמת אולם
קונצרטים גדול ומשוכלל על מגרש ריק
סמוך לתיאטרון ßהבימה π© Æßבינואר®

¨ßıÈ··ÂÏÓ È·¯‰
הרב יוסף יצחק בר¨ נפטר בגיל ∞∑ והובא
לקבורות בברוקלין Æחתנו¨ רבי מנחם מנדל
שניאורסון¨ נבחר להיות יורשו ≥∞© Æבינואר®

˜ÂÁ Ï·˜˙‰
איסור הביגמיה והגבלת גיל הנישואין Æהחוק
קבע שגיל הנישואין המינימלי יהיה ∑ ±שנהÆ
נישואין לפני גיל זה טעונים אישור של בית
משפט Æהחוק עורר בעיות רבות בעיקר
בקרב עולי תימן¨ שנישואי גברים מבוגרים
ונערות צעירות היו מאד נפוצים אצלםÆ
© ≥±בינואר®

¯Æ¯ÈÚ ‰Ê¯ÎÂ‰ Ô‚ ˙Ó
האירוע נחוג בטקסים¨ בתהלוכת תלמידים¨
בעצרות ובסעודה חגיגית למכובדים
שנערכה בבית האזרח Æבאותו יום מנתה
אוכלוסיית רמת גן ≥≤ אלף נפש Æבסוף ≤∞∞µ
היו ברמת גן ∞∞ ±≤∏¨¥תושבים ¥© Æבפברואר®

ÌÈÚÒÂ ¥∑ Â·Â ÏÚ≠Ï‡ ÒÂËÓ
▲

בובת שלג במרכז תל אביב© Æצילום∫ דוד אלדן לע¢מ®

≤∑Æ¥

ı¯‡· ÌÈ„ÏÈ ˜Â˙È˘ ˙ÙÈ‚Ó
בעקבות ≤ ±מקרים של שיתוק ילדים באזור
חיפה¨ יצא ב≠ ≤∑Æ¥מנכ¢ל משרד הבריאות
בהודעה מרגיעה לציבור Æלדבריו¨ אין חשש
ממגיפות במהלך הקיץ הקרוב Æהמנכ¢ל מסר
את הנתונים הבאים∫  ≤µחולי פוליו אותרו
במחנה העולים של יוצאי תימן בראש העין¨ ועוד
 ±±בקיבוץ בשרון Æאך אלה¨ לדבריו¨ אינם סימן
למגיפהÆ
באזור חיפה נפטרו משיתוק ילדים שני חולים ≠
ילד ומבוגר Æרוב החולים היו פעוטות לפני גיל
הגן Æמנכ¢ל המשרד גם הודיע¨ שבכל מקרה של
חום גבוה יש להשכיב את הילד מיד במיטה
ולקרוא לרופאÆ
מגיפת שיתוק הילדים השתוללה ברחבי הארץ
בתחילת שנות החמישים ופגעה באלפי ילדיםÆ
גם בשנת ∏∏ ±πהתגלו כמה מקרי פוליו באזור
קיסריה Æהתפרצות נוספת אירעה באור עקיבא
בשנת Æ±π∏π

‡¯ ≠

‰

∞± πµ

‰
±∑Æ±

˘‰ÙÈÁ· „·Î ‚Ï
·È·‡ Ï˙·Â

˘‰
ÈÈ

עלה בלהבות¨ כשניסה להמריא משדה
התעופה בלוד Æהמטוס לא הצליח להמריא
ופגע בקרקע במרחק של ∞∑ מטר מהמסלולÆ
מנכ¢ל אל≠על¨ שהיה במטוס¨ פרץ את דלת
החירום וחילץ את כל הנוסעים בשלוםÆ
המטען אבד בדליקה ∑© Æבפברואר®

‡¯˙ÈÁˆ‰ Ï˘ ‰Â
חנה סנש¨ שהוצאה להורג בהונגריה במהלך
מלחמת העולם השנייה¨ הובא לישראלÆ
הארון¨ שהובא מהונגריה¨ הוצב בבית חנה
בקיבוץ שדות ים ≤∏© Æבמרץ®

ÌÎÒ‰ Ì˙Á
להטסת ∞ µאלף יהודי בגדאד לישראלÆ
ההסכם נחתם בין ממשלת עיראק לבין
חברת ההובלה האווירית ßניר איסט¨ß
שהטיסה את עולי תימן במבצע ßמרבד
הקסמים Æßהיה זה מבצע העלייה האווירי
הגדול ביותר בהיסטוריה ±¥© Æבאפריל®

˙‚¯ÍÏ‰Ó· ‰

▲

לא צריך לבכות Æזה רק חיסון נגד שיתוק ילדים© Æצילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

Ï‡¯˘È· ‰¯ÈÎ‰ ‰ÈËÈ¯· Ì‚ ∫ÛÂÒ ÛÂÒ
ב≠∏≤ באפריל¨ כמעט שנתיים לאחר שהסתיים המנדט¨ הודיע שר הפנים
הבריטי שבריטניה מכירה במדינת ישראל Æאחרי ארצות הברית¨ ברית
המועצות וצרפת¨ בריטניה היא המעצמה האחרונה המכירה בישראלÆ
בהודעתו הכריז שר הפנים הבריטי גם על הכרה בממלכה הירדנית
החדשה Æבריטניה לא הכירה בזכותה של ישראל על העיר ירושלים¨ אלא
רק בצורך לשמור על המקומות הקדושים לכל הדתותÆ
בריטניה הודיעה שלא תקים בסיסים צבאיים בשטחי ישראל או
הממלכה הירדנית Æממשלת הוד מלכותו לא הכירה בגבולות שסומנו
במסגרת הסכמי שביתת הנשק בין ישראל¨ לבנון¨ סוריה¨ ירדן ומצרים¨
כגבולות קבע של המדינה החדשהÆ

התהלוכה המרכזית של  ±במאי בתל אביב¨
לאחר שאנשי מפ¢ם נשאו שלט∫ ¢בן גוריון
אומר שהחלוציות הכזיבה ≠ אני בוש ונכלם¢Æ
© ±במאי®

˙Â·‰Ó ˙ÈˆÁÓ
החייבות בשירות צבאי התחמקו מגיוס
בנימוק שהן שומרות מסורת Æכך מסרה
קצינת ח¢ן ראשית¨ שפירטה במסיבת
עיתונאים את תנאי הגיוס של הבנותÆ
©≤ במאי®

‡·‡ ‡·Ô
מונה לשגריר ישראל בארה¢ב¨ נוסף על
תפקידו כנציג ישראל באו¢ם ≤∏© Æבמאי®

ÌÈÓ‰ Â˜ ÌÏ˘Â‰
הראשון מהשפלה לירושלים¨ הקו החדש
מכפיל את כמות המים לעיר ±π© Æביוני®

±±

∞± πµ
ÈÏÂÈ
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ÈÏ˘‰
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¯·Ó

≠ „ˆ

≥ÌÈ¯ÈÈ˙ ÛÏ‡ ±
ביקרו בישראל בששת החודשים הראשונים
של שנת ∞ ¨±πµלעומת ∑∂∏∑ בתקופה
המקבילה בשנת  ≤© Æ±π¥πביולי®

‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰
לחייב את העולים החדשים לצאת לעבודה¨
וקבעה שכל עולה חסר עבודה מתחת לגיל
∞ ¥יצא לעבודות כפיים ¥© Æביולי®

„ÁÂÈÓ ‰ÁÓÂÓ
מטעם ארגון הבריאות הבין≠לאומי הגיע
לישראל בעקבות התרבות מקרי שיתוק
הילדים בארץ Æהמומחה אסר לקיים קייטנות
ומחנות קיץ ולרחוץ בים ובבריכות השחייהÆ
בחודשים האחרונים חלו ∏≥≥ איש בפוליוÆ
© ¥ביולי®

∞±Æ±

¯ÂÁ˘‰ ˜Â˘· ‰ÓÁÏÓ
ראש הממשלה בן גוריון הגיע ב≠∞ ±Æ±לאולפני קול
ישראל¨ ונתן את האות למבצע ßביעור השוק השחורÆß
משרדי המשפטים¨ המשטרה והקיצוב משתפים פעולה
במבצע הגדול Æהוקמו בתי דין מיוחדים לשיפוט מהיר של
עברייני השוק השחור Æהעונשים∫ משלילת הרישיון לעסוק
במסחר ועד עונשי מאסר בפועלÆ
בראש המבצע עומד סגן מפכ¢ל המשטרה¨ יוסף נחמיאסÆ
בן גוריון הודיע בנאום ברדיו¨ שבמקרה הצורך יעורב
הצבא כדי לסייע למשטרה Æביום הרביעי למבצע חסמו
שוטרים צבאיים את כל הכניסות לתל אביב¨ ובדקו את
כל כלי הרכב הנכנסים Æבמחסומים נתפסו כמויות גדולות
של ירקות¨ עופות ומצרכים נוספים ללא רישיוןÆ
המדינה התקשתה לאחסן את כל הסחורות המוחרמות¨
וכמות גדולה של מזון נזרקה בשל מחסור במחסנים
ובאמצעי קירורÆ
∑∞≤ סוחרים הועמדו לשיפוט מהיר¨ וביניהם ארבעה
קיבוצים∫ גזית¨ מעוז חיים¨ שדה אליהו וגל≠עד¨ שנאשמו
במכירת  ±µטון שעורה בשוק השחור ללא רישיוןÆ
בתום המבצע היו בידי הממשלה שישה טון עורות¨ ∞≥ טון
ברזל¨ חמישה קילומטר של אריגים¨  ±µאלף מטר בד¨ ∞±
טון מזון מכל הסוגים¨ ≤ ±אלף סיגריות מסוג וירגßיניה¨
עשרות אלפי ביצים ו≠ ≥µטון שמן זיתÆ

±πÆπ

˙Úˆ·Ó Ì
ßÌÈÓÒ˜‰ „·¯Óß
ב≠ ±πÆπחצי שנה לאחר שהסתיים המבצע¨ התירה
הממשלה לפרסם את הפרטים הראשונים על העלאת
יהודי תימן לישראל במסגרת מבצע ßמרבד הקסמיםÆß
המבצע נמשך  ±µחודשים µ∞ Æאלף יהודים עלו לארץ
מתימן ב≠∏∑≥ טיסותÆ
לפני המראתו של המטוס האחרון מעדן ב≠ ±±בפברואר¨
התקיים במקום טקס אזכרה ל≠∞∞∑ היהודים שמתו
במחנה המעברÆ
המבצע בוצע בשלושה שלבים¨ ונעשה בשיתוף פעולה
מלא עם ארגון הגßוינט Æהשלב הראשון החל בשנת ∏¨±π¥
ובו הוטסו לארץ ∞∞∞≥ עולים מתימן¨ שהמתינו במחנה
המעבר מאז שנת ≤ Æ±π¥בשלב השני הובאו ∞∞ ±µעולים
בתחילת  Æ±π¥πהשלב השלישי החל ביוני ∏ ±π¥ונמשך עד
פברואר ∞ ¨±πµובו הובאו ∞ ¥אלף עוליםÆ
≤ ±ילדים נולדו במהלך הטיסות Æזקן העולים היה רב
תימני בן ∏∞Æ±
המבצע עלה חמישה מיליון דולר¨ ואחזקת מחנה המעבר
בעדן עלתה ∞ µאלף דולר בחודש Æההתרגשות שליוותה
את הגעת עולי תימן נמשכה כשנה Æאחריה החלו להתעורר
בעיות קשות¨ בעיקר בכל הנוגע לשיכון ולקליטה בשוק
העבודה המצומצם בישראלÆ

ÌÈˆÈ·‰ ˙Ó ‰Ï„‚Â‰
למבוגרים במסגרת הקצבת הצנע Æמעכשיו
יוכל כל מבוגר לקבל שלוש ביצים לשבועÆ
© ¥ביולי®

Ï‡¯˘È ÈËÙÂ˘ ÏÎ˘ ¯Á‡Ï
איימו בהתפטרות המונית¨ הסכימה הממשלה
להעלות את שכרם ב≠∞ µאחוז ±∑© Æביולי®

˘·˙ÈÏÏÎ ‰˙È
בעקבות ההחלטה להעביר את ההנעלה
וההלבשה לפיקוח מלא של משרד ההקצבהÆ
השביתה נמשכה שבוע¨ ובסיומה הוחלט
להקים ועדה משותפת שתדון בנושאÆ
© ¥באוגוסט®

▲

חיפושים© Æצילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

▲

בדרכים לישראל© Æצילום∫ טדי בראונר לע¢מ®

˙ÂÎ‰‰ ÂÓÏ˘Â‰
להקמת תחנת הרדיו הצבאית¨ ומחכים רק
לאישור סופי של הממשלה Æגלי צה¢ל ישדרו
כל יום ארבע שעות¨ משש עד עשר בערב¨
והשידורים יוקדשו לבידור קל ולהרצאותÆ
כל עובדי התחנה יהיו חיילים בשירות סדירÆ
© ±µבספטמבר®

˘˙·˘ È‡˜ È
ניסו להצית את איצטדיון רמת גן Æהאש
כובתה על ידי מכבי האש¨ והמשטרה
עצרה שני תלמידי ישיבה בני ∑ ±מבני ברקÆ
©∑≤ באוקטובר®

ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈÎ¢Á ≥∞ ˜¯ Æ˙ÒÎ· Ï·˜˙‰ ˙Â·˘‰ ˜ÂÁ
בתאריך סמלי¨ כ ßבתמוז ∑ ¨¥Æיום השנה למותו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל¨ קיבלה הכנסת את חוק השבות Æלמרות חשיבות הנושא
נכחו באולם המליאה רק ∞≥ חברי כנסת Æמסביב לשולחן הממשלה ישבו רק שלושה שרים Æראש הממשלה¨ דוד בן גוריון¨ ושר העלייה
נעדרו מההצבעה החשובהÆ
החוק שהתקבל פה אחד קבע שכל יהודי זכאי לעלות לארץ ישראל ולקבל אזרחות ישראלית Æחוק השבות היה מאז ועד היום לסלע
מחלוקת¨ שכן החוק קבע שכל יהודי זכאי לעלות לישראל¨ אך לא פירט מיהו יהודיÆ
באותה ישיבה קיבלה הכנסת כמה החלטות מרחיקות לכת∫ חוק המלקות בוטל¨ והתקבלה הצעה לבטל את עונש המוותÆ

∞±∂Æ±

˙Â¯·ÚÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰
ול≠∂≤ אלף העולים המתגוררים בהן
הועברה לצה¢ל¨ שידאג מעתה למזון¨
להדרכה¨ לניהול¨ להוראה ולטיפול רפואיÆ
© ±πבנובמבר®

∞∞∞≤ ˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÈÂÎÓ
ביניהן גם כאלה השייכות לחברי כנסת¨
הורדו מהכביש עם הפעלת צו הגבלת
התנועה למכוניות פרטיות Æמשרד התחבורה
פרסם את הנתונים הבאים∫ בארץ יש ≥±¨≤∏±
מכוניות¨ מהן ∞∞∑¨≤ ±מכוניות פרטיותÆ
©≤≤ בנובמבר®

¯ÂÒÁÓ‰ ·˜Ú
בחלב החליטה הממשלה להפסיק את
חלוקת המוצר למבוגרים¨ כל מלאי החלב
במדינה יועבר מעתה לשימוש ילדים בלבדÆ
©≥≤ בנובמבר®

≤±

˙¯‚ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ÏÈ
ÔÂ˘‡¯‰
צה¢ל ערך ב≠∞ ±∂Æ±את תרגיל גיוס
המילואים הראשון בתולדותיו Æברדיו
הושמעו סיסמאות הגיוס ≠ סדר פסח¨
היפיפייה הנרדמת¨ ספירת העומר¨ פאה
נוכרית וסמבטיון זועף¨ וחיילי המילואים
החלו לנהור לבסיסיםÆ
במסגרת התרגיל הועברו לצבא הפיקוח על
בתי החולים והשליטה בתחבורה הציבורית¨
ברכבת¨ בדואר¨ בטלפון ובטלגרף Æהמשטרה
הוסמכה לעצור עריקים ומשתמטים Æמפקד
חיל הים קיבל את הפיקוד על כל נמלי
המדינה¨ והצבא גייס כלי רכב פרטיים
רביםÆ

▲

חיילי המילואים התייצבו לאחר שידור הסיסמאות ברדיו© Æצילום∫ לע¢מ®

± πµ±
‡¯ ≠

ÂÈ

שר הדתות¨ הרב יהודה מימון¨ התפטר ב≠≤ ±¥Æעל רקע החינוך במחנות העולים והטענות על
הכפייה החילונית Æבעקבות ההתפטרות החל המשבר¨ שהביא בסיומו להתפטרות הממשלה
ולהקדמת הבחירות לכנסת השנייהÆ
לאחר ההתפטרות נכשלה הממשלה בהצבעת אי≠אמון בכנסת¨ ודוד בן גוריון הודיע על
התפטרותו Æביום ההתפטרות הוא נשא בכנסת את אחד הנאומים החריפים ביותר בענייני דת
ומדינה∫ ¢לא יהיה לאיש מונופולין על הדת במדינה Æלא ניתן למפלגות הדתיות אפוטרופסות
יחידה על החינוך הדתי ÆÆÆשלוש שנים עשיתי כמיטב יכולתי¢Æ
כעבור עשרה ימים הציג דוד בן גוריון ממשלת מעבר¨ אך זו לא זכתה לאמון הכנסת Æב≠≥≤
בפברואר הוחלט להקדים את הבחירות Æהתאריך נקבע ל≠∞≥ ביוליÆ

˙

˙Â¯ÈÁ·‰ ÂÓ„˜ÂÈ ≠ ‰ÏÙ ‰Ï˘ÓÓ‰

˘‰
‰

≤±¥Æ

ÈÏ˘‰
˘
È
ÈÂÈ

˜˙Â¯ÈÏ ˘ÓÁ ÍÒ· Ò
הוטל על ∞≤ בעלי בתי קפה בתל אביב¨
שהשאירו את בתי הקפה פתוחים ב≠≤≥±Æ±
אחרי חצות ±µ© Æבינואר®

ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á
פנתה לציבור בבקשה לצמצם את הצריכה
והמליצה לא להשתמש במכשירים
חשמליים בשעות ∞≥ ≤∞Æ∞∞≠±∂Æוביום שישי
בשעות ∞∞ Æ±±Æ∞∞≠∞πÆההודעה באה אחרי
התמוטטות כללית של מערכת החשמל ביום
שישי בבוקר בעקבות שימוש מוגבר בתנורי
אפייה ±∂© Æבינואר®

¯‰˘‚¯Â‰ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ

▲

אחרי חצות Æבתל אביב התעוררו רבים
בבהלה Æכמה לוחות שיש קרסו מבניין
ברחוב הרצל ≥±© Æבינואר®

הקלפיות לכנסת השנייה כבר מוכנות Æמשבר החינוך הפיל ממשלה© Æצילום∫ לע¢מ®

¯ÂÈÒ· ÂÏ˜˙˘ ÌÈÁÈ¯·Ó
צבאי נמלטו¨ השאירו מאחוריהם חצי טון
חשיש בשווי של ∞∞ ±אלף לירות Æזו היתה
תפיסת הסמים הגדולה ביותר מאז קום
המדינה π© Æבפברואר®

˙Â„Â·Ú‰ ÂÏÁ‰
‰ÏÂÁ‰ Ì‚‡ ˘Â·ÈÈÏ

ËÙ˘ÓÂ ‰˜ÂÁ ¨˜ÂÁ ˙„ÚÂ

משבר ביטחוני חדש בין ישראל לבין סוריה בעקבות
התחלת העבודות לייבוש אגם החולה ב≠ Æ∑Æ¥הצבא
הסורי פתח באש לעבר העובדים ולעבר חיילים
ושוטרים שאיבטחו אותם Æהעבודות לייבוש האגם
גבו מחיר כבד∫ עשרים שוטרים שאיבטחו את
העובדים נפגעו Æבתי קיבוץ עין גב ובהם גם בית
הילדים של הקיבוץ¨ נהרסו לאחר הפגזה סוריתÆ
כעבור מספר ימים נורו שבעה שוטרים למוותÆ
כוחות האו¢ם העבירו את הגופות לישראל Æארבעה
ימים לאחר מכן נורו למוות שני חייליםÆ

של הכנסת הציעה פה אחד לשלול
מאנאלפביתים את זכות הבחירה לכנסתÆ
© ¥במרץ®

·¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ Ô‚ÙÓ ÍÏ‰Ó
ביום העצמאות התרסק מטוס תוך כדי
ביצוע פעלולים אקרובטיים¨ ונפל ליםÆ
צעירים שחזו במפגן שחו אל שברי המטוס
וחילצו את הטייס¨ אך הוא נפטר מפצעיו
בבית החולים ±∞© Æבאפריל®

הדחפורים עובדיםÆ
הסורים הגיבו באש© Æצילום∫ לע¢מ®

±∂Æ±

˙Ú·Â˙ Ï‡¯˘È
ÏÚ ÈÂˆÈÙ ·¯ÚÓ‰Ó
ÌÈˆ‡‰ ÈÚ˘Ù
פעם ראשונה שנחשפת תביעתה של ישראל לפיצוי
על פשעי הנאצים Æאיגרת רשמית של ממשלת ישראל
הועברה ב≠ ±∂Æ±לממשלות ארה¢ב¨ ברה¢מ¨ צרפת
ואנגליה Æהאיגרת מציינת את הנזקים העצומים שנגרמו
ליהודי גרמניה¨ את ששת מיליוני הקורבנות ואת חורבן
הקהילות היהודיות במדינות אירופהÆ
ישראל מחתה על העובדה שגם שש שנים לאחר כניעת
גרמניה לא נמצא פתרון לסוגיית הפיצויים Æישראל פנתה
לארבע המעצמות בתביעה¨ שגם אם יועבר השלטון
בגרמניה לידי הגרמנים¨ יישאר עניין השילומים באחריותן
של בעלות הבריתÆ
באיגרת טענה הממשלה¨ שלרבים מתושבי ישראל יש
תביעות מגרמניה¨ ולכן צריך להיקבע בגרמניה מנגנון
חוקי שיאפשר טיפול מהיר בדרישות הללו Æנושא
השילומים מגרמניה עמד באותה שנה במרכזו של עימות
קשה Æולעתים אף אלים¨ בין הממשלה לבין האופוזיציהÆ
רק בסוף ≤ ±πµאישרה הכנסת את הסכם השילומיםÆ
הכספים שהגיעו מגרמניה איפשרו את שיקומה של
כלכלת המדינהÆ

±¥Æµ

Ï˘ ˙¯˙ÁÓ ‰Ù˘Á
˜ÌÈ„¯Á ÌÈ‡
ב≠ ¨±¥Æµבמהלך הדיון על שעות עבודה ומנוחה¨ הבחינו
שומרי הכנסת בתנועה חשודה סביב הבניין Æשני צעירים
לבושים במדי צבא שכבר לא היו בשימוש נעצרו על ידי
סדרני הכנסת¨ ונחקרו על ידי שר המשטרה Æבעקבות
חקירתם נעצרו עוד  ≥µבחורי ישיבות שהיה חברים
בארגון שכונה ßמחתרת ברית הקנאים ¨ßבחשד שהתכוונו
לפעול נגד גיוס הבנות הדתיות לצה¢לÆ
באותו לילה פשטה המשטרה על שכונות מאה שערים
ובית ישראל בירושלים Æבבית המדרש סיני בשכונת אבו≠
טור התגלה סליק גדול של כלי נשק ישנים Æכרוזים נגד
מחללי שבת¨ פחי נפט ומטעני חבלה ביתייםÆ
מפכ¢ל המשטרה היה מעורב באופן אישי בחקירת
העצורים¨ שהועברו באותו לילה למחנה מעצר מיוחד
בגßלמי בתוקף תקנות לשעת חירום Æבין העצורים בחורי
ישיבות חברי אגודת ישראל¨ אחד מהם הוא בנו של חבר
מועצת עיריית ירושלים Æעצור אחר היה ישראל סורוקה¨
חבר מועצת עיריית בני ברק Æמנשה לוי¨ מנהיג התא
המחתרתי¨ הסגיר את עצמו רק שבוע לאחר מעצר חבריוÆ
לאחר חקירה ארוכה התברר כי חברי ßברית הקנאיםß
תיכננו לפרוץ למשרד הביטחון ולהשמיד את כל החומר
הנוגע לגיוס בנות לצה¢לÆ

¨·¢‰¯‡ ‡È˘
הארי טרומן¨ הדיח את גנרל מקארתור¨
המפקד העליון של הכוחות האמריקניים
בקוריאה Æהנשיא טרומן חשש שמקארתור
ישתמש בנשק גרעיני כדי לשים קץ
למלחמה בקוריאה ±±© Æבאפריל®

ı¯‡‰ ÏÎ· Á¯˜· ¯ÂÒÁÓ
לאחר שיצרני הקרח צימצמו את הייצור
בעקבות סירוב הממשלה לאשר להם
העלאת מחירים Æתורי ענק ליד חנויות הקרחÆ
© ≤±במאי®

ÔÁ ‰È„Ó‰ ‡È˘
את כל הנידונים למוות שעירעוריהם נדחו
על ידי בית המשפט לעירעורים Æמדובר
בשישה נידונים למוות¨ שעונשם הומר
בתקופות מאסר ממושכות ≥∞© Æבמאי®

·‚È„Ï ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÙÒ‰ ˙È
נפתח בכפר ויתקין Æתוכנית הלימודים כללה
מגמת רשתנים Æכעבור שנים נקרא בית
הספר ßמבואות ים ±≤© Æßביוני®

˙ÂÈ„Ù˜ ˙Â˜È„· ¯Á‡Ï
של משרד הבריאות הותרה הרחצה בחופי
תל אביב Æלראשונה מאז ∂ ±π¥הותרה
הרחצה בחופי תל אביב ≤∂© Æביוני®
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˘ÂÂÙ ÌÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Æ˙Â¯·ÚÓ· ˙ÂÂÙËÈ
מזג האוויר הסוער בשבוע השלישי של דצמבר פגע בעיקר בתושבי המעברות Æמתוך ∂≥ ±המעברות שבארץ נאלצו הצבא
והמשטרה לפנות ≥≤ מעברות מכל יושביהן Æעל פי ההערכה¨ יותר מ≠∞∂ אלף ילדים ומבוגרים פונו אל מוסדות ציבור באזורים
הסמוכים למעברות Æהפגיעה הקשה ביותר היתה במעברת נהריה¨ וממנה פונו כל ∞ ≥µהמשפחות שהתגוררו בה Æמאות מתנדבים
יצאו לעזור בפינוי הילדים ולסייע באספקת מזון ולבוש חםÆ
שרת העבודה גולדה מאיר¨ קראה למתנדבים נוספים להגיע למעברות ולסייע בפעולות הפינויÆ

על סגירת נציגותה בישראל ועל ביטול
הכרתה במדינה Æבניין הקונסוליה הפרסית
הוחזר לרשות ישראל ±≤© Æביולי®

˘·ÚÂÏÂ˜‰ È˙· ÏÎ· ‰˙È
בארץ בעקבות החלטת עיריית ירושלים
להעלות את מס השעשועים Æנציג משרד
האוצר הבטיח לאגודת בעלי בתי הקולנוע
לדון מחדש בהטלת מס השעשועיםÆ
© µבאוגוסט®

∞∞∞≤ ÌÈÏÂÚ
הוצאו בכוח ממחנה העולים שער עלייה
שליד חיפה והועברו למעברות Æמנהלי
המחנה הודיעו לעולים על הפינוי¨ אבל רובם
סירבו לעזוב ∏© Æבאוגוסט®

∞ÌÈÏÂÚ È„ÏÈ ±µ
חולי גזזת הובאו לטיפול במחנה צבאיÆ
במהלך הקיץ הובאו למחנה עוד ∞∞∞ πילדים
חולי גזזת¨ מגיל שנתיים עד ≥ Æ±הילדים
שוהים במחנות שישה שבועות¨ שערם
נגזז והם מטופלים במשחות ובהקרנות
רנטגן Æבסוף שנות השמונים פורסם דוח
סודי שקבע¨ שההקרנות חשפו את חלק
מהמטופלים לסרטן ∂© Æבספטמבר®

˜ÌÁÏÏ ¯Â˙· ˙ÂËË
בירושלים Æבגלל הקיצוב בקמח צימצמו
המאפיות את אפיית הלחם הלבן לשלוש
פעמים בשבוע Æהציבור המתין בתורים
ארוכים ללחם הטרי ±∞© Æבספטמבר®

‡ÔÂ˘‡¯ ÒÂ·ÂËÂ
מתל אביב לאילת Æבנסיעה החגיגית
שנמשכה תשע שעות השתתפו חברי כנסת
וחברי הנהלת הסוכנות ±≥© Æבספטמבר®

¯‡˘ÌÈÏÂÚ‰ ˙‚ÏÙÓ È
החדשים והחיילים המשוחררים נאסרו¨
משום שמכרו בשוק השחור נייר שקיבלו
לצורך תעמולת הבחירות Æעל פי המשטרה¨
נמכרו בשוק השחור שלושה טון ניירÆ
©∏≤ באוקטובר®

ÔÈÈË˘ÈÈ‡ Ë¯·Ï‡ ¯ÂÒÙÂ¯Ù
קנה את האיגרת ה≠∞≤ אלף של מלווה
העצמאות¨ ושילם עליה חמש מאות דולרÆ
איינשטיין קנה את האיגרת מיעל¨ בתו של
שר החוץ משה שרת¨ שמוכרת את איגרות
המלווה בארה¢ב ≥∞© Æבאוקטובר®

·˘‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÚ ÛÂ˙È
הוקמה חברת הדלק הישראלית בהון של
≥ ±Æמיליון לירות Æהחברה תספק כשליש
מהצריכה המקומית Æהיא תקנה נפט גולמי¨
תזקק אותו בחיפה ותשווק אותו לתחנות
הדלק ¥© Æבנובמבר®

ÔÓˆÈÂ ÌÈÈÁ ‡È˘‰
נבחר לכהונה שנייה Æויצמן היה המועמד
היחיד ±π© Æבנובמבר®

▲

מעברה בשיטפון ∂∞ Æאלף מתושבי המעברות פונו בחורף הקשה© Æצילום∫ טדי בראונר לע¢מ®

Ô„¯È ÍÏÓ ‰ÏÏ‡„·Ú
ÌÈÏ˘Â¯È· Áˆ¯
ב≠∑ ≤∞Æנרצח המלך עבדאללה¨ לאחר שיצא מתפילת יום השישי
במסגד אל≠אקצה שעל הר הבית Æמצב חירום הוכרז בירדןÆ
הגנרל גלוב פחה¨ מפקד הלגיון הערבי¨ השתדל להרגיע את
הרוחות במדינהÆ
בנו של עבדאללה¨ יורש העצר הנסיך טלאל הצליח לצאת
מבית החולים לחולי נפש בזßנבה שבשווייץ¨ לאחר ששמע על
ההתנקשות Æטלאל¨ שהוגדר כחולה נפש¨ אושפז שם פעמים
רבותÆ
לאחר הרצח נעצרו מאות מאנשי תנועת המחתרת שתיכננה
וביצעה את ההתנקשותÆ
יומיים לאחר שנרצח¨ הובא המלך לקבורה לקול מטח תותחיםÆ
רק ∞∞∞ ±איש הורשו להשתתף בהלוויהÆ
ב≠ µבספטמבר הומלך טלאל¨ בנו חולה הנפש של
עבדאללה¨ במושב חגיגי של שני בתי
הפרלמנטÆ
רצח המלך הביא את הקץ ≠ לפחות
לארבעים שנה ≠ על סיכויי השלום
בין ישראל לירדן Æהמלך עבדאללה
נפגש בסתר עם גולדה מאיר
ועם משה דיין¨ וזו גם היתה
אחת הסיבות לרצחÆ
לאחר תקופת מלוכה קצרה
הגיעו בירדן למסקנה
שהמלך טלאל אינו מסוגל
לשלוט¨ ואת מקומו תפס
בנו חוסיין בן ה≠∑ Æ±חוסיין
שלט בממלכה עד מותו
בפברואר Æ±πππ

¯‰ÚÈ„Â‰ ‰ÈÒÂ
שתקנה ∞∞∞ µטון תפוזים מישראל¨ מטען
הפרי יפליג מישראל לאודסה בים השחורÆ
© πבדצמבר®

±¥

המלך עבדאללה
©צילום∫ הנס פין לע¢מ®

∑≥∞Æ

ÌÈ·¯ÚÏ ‚˘È‰
··˙ÒÎÏ ˙Â¯ÈÁ
ב≠∑ ≥∞Æנערכו הבחירות לכנסת השנייה¨ עליהן הוחלט
לאחר התפטרותו של דוד בן גוריון על רקע משבר החינוך
לילדי העולים במעברות וגיוס הבנות לצה¢לÆ
מפא¢י קיבלה  ¥µמנדטים¨ הציונים הכלליים כמעט
שילשו את כוחם והגיעו ל≠∞≤ מנדטים Æחירות של מנחם
בגין ירדה לשמונה מנדטים Æהישג חסר תקדים למפלגות
הערביות∫ שמונה חברי כנסתÆ
בן גוריון¨ שנקרא לנשיא חיים ויצמן¨ קיבל על עצמו להקים
ממשלה והבטיח שלא יתבסס רק על קולות חברי הכנסת
הערבים¨ וישאף להקים רוב יציב לממשלתו בכנסתÆ
מושב הכנסת השנייה נפתח¨ אבל ממשלה חדשה לא
הוצגה בו Æבן גוריון¨ שניסה להרכיב קואליציה ללא כל
הסיעות הדתיות¨ התקשה במעשה המרכבהÆ

±±Æπ

·È·‡ Ï˙· ÌÈÓ· ¯ÂÒÁÓ
הפסקת חשמל השביתה ב≠ ±±Æπאת פעולות הטורבינות
לשאיבת המים בתל אביב Æתושבי העיר¨ שנקהלו ליד
המכליות לחלוקת מים¨ התלוננו שלא התקלחו במשך
יומיים ויותר Æבעקבות התקלות החמורות באספקת
החשמל פורסמו תקנות מגבילות לשימוש בחשמלÆ
בדירות מגורים הותר להשתמש רק בנורות עד מאה
ואט∫ במרפסות ובשירותים ≠ רק עד ∞∂ ואט Æהוטל איסור
להאיר חלונות ראווה ושלטיםÆ

ברוב גדול ובהתנגדות חירות ומק¢י אישרה הכנסת ב≠ πבינואר את הסכם השילומים עם ממשלת מערב גרמניה Æההסכם נועד
לאשר את הכספים שתעביר גרמניה לישראל כפיצוי על השמדת יהדות אירופה ושדידת רכוש היהודים Æעל פי ההסכם¨ תשלם
ממשלת גרמניה פיצויים אישיים למשפחות נפגעי השואה ובנוסף¨ כספי שילומים למדינה הצעירהÆ
קדמו להסכם שבועות ארוכים של סערות פוליטיות והפגנות אלימות של מתנגדי ההסכם¨ ובראשם מנחם בגין¨ מנהיג חירות Æבגין
האשים את בן גוריון במכירת זכרם של ששת מיליוני קורבנות השואה בעד בצע כסף Æבגין גם צעד אישית ב≠ ∂Æ±בראש ההפגנה
האלימה שיצאה מכיכר מנורה בירושלים לכיוון הכנסת¨ ברחוב המלך גßורגÆß
אלפיים מפגינים ניסו לפרוץ את מחסומי המשטרה¨ בעוד השוטרים משתמשים בזרנוקי מים ובגז מדמיע Æהמפגינים לא נכנעו¨
ועברו למוטות ברזל ולאבנים Æאחרי חמש שעות של עימותים¨ הסתיימה ההפגנהÆ
∂ ≥πאנשים נעצרו¨  ∑µהורחקו למחנה מעצר מיוחד ל≠∏ ¥שעות ≤∞∞ Æמפגינים נפצעו ±¥∞ Æשוטרים נזקקו לטיפול רפואי Æהרחובות
שמואל הנגיד¨ בארי¨ בן יהודה והמלך גßורג ßנראו כמו שדה קרבÆ
בשלב מסוים שקלה הממשלה להוציא את חירות מחוץ לחוק Æבגין עצמו הורחק מהכנסת לשלושה חודשיםÆ
לקראת הישיבה הדרמטית בכנסת נסגרו לתנועה כל הרחובות הסמוכים Æסביב הבניין הוקמו מחסומים וגדרות תיל Æגם צה¢ל
הועמד בכוננות על רקע אפשרות של מרד אזרחי נגד הממשלהÆ
ישיבת הכנסת¨ שבה אושר ההסכם¨ עמדה בסימן עימות קשה בין בן גוריון לבין מנחם בגין¨ עימות שזרע פירוד ואיבה בין השניים
במשך עשרות שנים Æתוצאות ההצבעה∫ ∞∂ בעד¨ ∞ µנגד ושישה נמנעיםÆ
הסכם השילומים סייע למדינה ולמקבלי הפיצויים להתמודד עם הקשיים הכלכליים בשנים הראשונות לאחר הכרזת העצמאותÆ
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˙Â·ÈÒÓ ˙Â¯˘Ú
סילבסטר פרטיות נערכו במועדונים ובבתי
המלון Æהכרטיס היקר ביותר לנשף חגיגות
הסילבסטר עמד על ∞≥ לירות Æבתל אביב
הורגש מחסור במוניות ±© Æבינואר®

·˘¯Ê Ú·ËÓ· ¯ÂÒÁÓ Ï
החליטה הממשלה להפסיק זמנית הטסת
עולים לארץ Æעולי פרס ועיראק מגיעים
דרך היבשה Æבאחד המסעות קפאו למוות
שני ילדים ואישה ±∑© Æבינואר®

‡‰˜ÒÙ‰ È¯Á
של חודשיים חודשה חלוקת מנת הבשרÆ
ההקצבה∫ ∞∞ ±גרם ליום לנפשÆ
©∞≤ בינואר®

˘‰Â¯Á‡‰ ÌÈÏÂÚ‰ ˙¯ÈÈ
מלוב הגיעה לישראל Æבלוב נשארו רק ∞∞∏
משפחות יהודיות אמידות ובעלי דרכונים
זרים ≤π© Æבינואר®

‰È˜¯ÂËÏ Â¯ÊÁ ÌÈÏÂÚ ∑µ
והצטרפו בכך ל≠∞∞∏≤ מעולי קושטא
שהעדיפו לוותר על מימוש החלום הציוניÆ
היורדים המאוכזבים טענו בקושטא שסבלו
בארץ מהפליה עדתית ≥© Æבפברואר®
▲

בגין נואם בכיכר נגד הסכם השילומים© Æצילום∫ הנס פין לע¢מ®

¨‰ÈÏ‚‡ ÍÏÓ
גßורג ßהשישי¨ נפטר בגיל ∂ Æµיורשת העצר¨
הנסיכה אליזבת¨ היתה באותו זמן במסע ציד
בקניה Æלמלכה החדשה שני ילדים∫ צßארלס¨
בן שלוש¨ ואן¨ בת חצי שנה ∂© Æבפברואר®

‡¯·Ï‡¯˘È ÏÚ Ë˘Ù ‰
להקות ראשונות של ארבה נצפו ב≠ ∏Æ¥באזור חברון¨ ∞≤ קילומטר ממזרח
לבאר שבע Æהמשטרה¨ הצבא ומפעלי הנגב הועמדו הכן Æרעל נגד ארבה
חולק על ידי המטה למלחמה בארבה ונאגר ביישובים ברחבי הארץÆ
ארה¢ב הודיעה שיש ברשותה  ≤µמטוסים מיוחדים למלחמה בארבה¨
ואלה יועמדו לרשות ישראל אם ינועו הנחילים מערבה Æוהארבה אכן הגיע
לרמלה¨ לרחובות¨ לגשר בנות יעקב¨ לבית נבאללה ולגדרהÆ
אלפים יצאו להניס את הארבה בטרם יגרום נזקים גדולים לגידולים
החקלאייםÆ

˘ÌÈ„Úˆ Ï˘ ‰¯Â
נגד המשתמטים משירות בצה¢ל∫ מי שלא
יוכיח ששירת בצבא¨ לא יקבל פנקסי מזוןÆ
המטה הכללי ביקש לקבל לידיו את שיפוט
המשתמטים ±±© Æבמרץ®

˙¯ˆ· ¯ˆÂÚ
▲

מלחמה בארבה© Æצילום∫ ניסים גבאי לע¢מ®

∂πÆ

ÛÏÁÂ‰ ‰È„Ó· ÛÒÎ‰ ÏÎ

בגלל התנגשויות דמים בין נוצרים
למוסלמים אחרי שנער מוסלמי השליך
גביע גלידה על נער שצעד במצעד
הצופים הנוצרים לכבוד חג הפסחא Æקציר
המהומות∫ הרוג אחד מוסלמי¨ וחמישה
פצועים ±¥© Æבאפריל®

·¢‰¯‡Ï ‰ÒÈË‰ ‰ÏÊÂ‰

בשידור רדיו מיוחד ב≠∂ πÆבשמונה וחצי בבוקר Æהודיע שר האוצר
אליעזר קפלן על החלפת כל הכסף שבידי הציבור Æרק בכירי האוצר
היו בסוד התוכנית החדשה¨ שנעשתה במסגרת הפעלת התקנות
לשעת חירוםÆ
בשעה ≤ ±בצהריים החל בבנקים מבצע להחלפת הכסף ±∞ Æאחוזים
מכל סכום שהוחלף בבנק הועברו למשרד האוצר Æתמורת כל לירה
שהביאו האזרחים לבנק¨ הם קיבלו לירה חדשה¨ שערכה היה ∞∞π
פרוטותÆ
∞∞≤ ±שוטרים גויסו למבצע העברת הכסף החדש לבנקים Æשוטרים
חמושים שמרו על בניין בנק ישראל ברחוב הרצל בתל אביב Æומשם
יצאו משאיות הכסף לרחבי הארץ Æמבצע החלפת הכסף נמשך
שבועיים Æבכל נקודות היציאה מהארץ נערכו חיפושים קפדניים כדי
למנוע הברחת כספיםÆ
ב≠∂ ±πÆהוחלט על הקמת תחנות החלפה נוספות¨ כיוון שהבנקים לא
עמדו בקצב Æעל פי נתוני משרד האוצר¨ הוחלפו ∞∏ מיליון לירותÆ

ומחירה יהיה מעתה  ∏µ¥לירות Æבעונת
התיירות יעלה המחיר ל≠∞ ±±±לירות במקום
≥ ±¥µלירות היום ≤∏© Æבאפריל®

˙¯ÂÂÈÚ‰ ˙¯ÙÂÒ‰
הלן קלר הגיעה לירושלים דרך מעבר
מנדלבאום Æילדים עיוורים קידמו את פניה
והעניקו לה ברכה כתובה בכתב בריילÆ
© ±πבמאי®

‰ÏËÂ‰ ‰ˆˆÙ

▲

תורים בבנק© Æצילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

על ביתו של שר התחבורה¨ דוד צבי פנקסÆ
דלת הכניסה נהרסה¨ וכל הזכוכיות בבית
התנפצו Æשוטרים שהיו בסביבה עצרו
את העיתונאי עמוס קינן מßהארץ ßואת
שאלתיאל בן מאיר ≤±© Æביוני®

±µ

≤± πµ
≠ „ˆ
ÈÏÂÈ

˙

˘‰
‰

ÈÓÁ‰
˘
È
¯·Ó

˙¨˜ÏÂ˜ ¯Â„Â‡È
מי שהיה ציר בשגרירות ישראל בוושינגטון
והמקשר בין ישראל להנהלת מפעל
המלווה בארה¢ב¨ מונה למנכ¢ל משרד ראש
הממשלה¨ © ±ביולי®

Â‚¯‰ ÌÈ¯ÓÂ˘ ‰˘ÈÓÁ
בהתקפת מסתננים מירדן Æהחמישה שמרו
על מכרות הנחושת בנגב Æמשפחות ההרוגים
ביקשו לערוך להם הלוויה צבאית Æהצבא סירב
בטענה שלא היו חיילים ±µ© Æביולי®

Á„Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ÍÏÓ ˜Â¯‡Ù
נמלט מארמונו שבאלכסנדריה¨ והגיע
בספינה לאיטליה Æגנרל מוחמד נגיב התמנה
לנשיא ≤≥© Æביולי®

˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÏÂÒÂ˜‰
בניו יורק פירסמה תקנות למשלוח מתנות
לקרובים בישראל∫ כל תושב זכאי לקבל
ארבע חבילות בשנה¨ עלות כל חבילה לא
תעלה על  ±±דולר¨ והחפצים חייבים להיות
לשימוש אישי ±© Æבאוגוסט®

Ô„¯È ÍÏÓ Ï‡ÏË
הודח בשל מחלת נפש Æחוסיין בן ה≠∑ ¨±בנו
של טלאל¨ התמנה למלך ±±© Æבאוגוסט®

¨‰„˘ ˜ÁˆÈ ¯ËÙ
מפקד הפלמ¢ח ומראשוני המפקדים בצה¢לÆ
שדה נקבר בבית העלמין בגבעת ברנרÆ
©∞≤ באוגוסט®

¨ßÒÂ„ÂÒ˜‡ß ‰ÈÈÂ‡‰
שעגנה ליד שובר הגלים בחיפה¨ נשרפה תוך
כדי עבודות השימור ≤∂© Æבאוגוסט®

ÔÓ˘ Ï˘ ˙ÂÏ„‚ÂÓ ˙ÂÓ
ריבה¨ שוקולד ורסק עגבניות יחולקו
באוקטובר Æחודשה גם אספקת השוקולד
אחרי הפסקה ארוכה Æהכמויות∫ ∂ µגרם
שוקולד לנפש¨ ∞∞ ±גרם רסק עגבניות¨
∞ ±µגרם שמן נוזלי¨ ∞ ¥µגרם ריבה¨ קילו
סוכר Æילדים מתחת לגיל ≤ ±יקבלו ∞ ≤µגרם
אורז Æתינוקות יקבלו ∞∞∂ גרם קורנפלורÆ
©≤ באוקטובר®

‡Î ¯ÙÎ ·˘Â˙ È·¯Ú

▲

ההפגנות לא הועילו Æגרמניה וישראל חתמו על ההסכם Æהכסף והסחורות הגיעו לארץ© Æצילום∫ הנס פין לע¢מ®

ÌÈÓÂÏÈ˘‰ ÌÎÒ‰ Ì˙Á
אחרי משא ומתן ארוך נחתם בלוקסנבורג ב≠ ±∞Æπהסכם השילומים Æעל ההסכם חתמו ראש ממשלת גרמניה המערבית¨ קונראד
אדנאואר¨ ומשה שרת¨ שר החוץ הישראלי Æעיקרו של ההסכם∫ במהלך ≤ ±השנים הבאות תעביר גרמניה סך של  ≥Æ¥µמיליארד מארקים
כפיצוי על העוול שנגרם לעם היהודי וכהשתתפות בקליטת חצי מיליון פליטים של המשטר הנאציÆ
משלחת יהודי התפוצות חתמה גם היא על ההסכם Æיהדות התפוצות תקבל מגרמניה ∞ ¥µמיליון מארקÆ
כל שנה תקבל ישראל מגרמניה דלק ב≠∏ ±מיליון מארק¨ מכוניות וכלי רכב ב≠  ±±מיליון¨ סחורות ומוצרי צריכה ב≠∏ מיליון ומוצרי פלדה
ב≠∂ מיליון מארק Æממשלת גרמניה פנתה לארה¢ב וביקשה מלווה בסך ∞ ±µמיליון דולר לכיסוי התשלומים לישראלÆ

∞µÆ±

„· ˘¯ˆÚ È˜ÒÏÈ
·˙·È·‡ Ï
דב שילנסקי¨ פעיל אצ¢ל לשעבר ואיש חירות Æנעצר
ב≠∞ µÆ±ליד משרד החוץ בתל אביב כשבתיקו מטען חבלהÆ
על פי החשד¨ מדובר בפעולה של מחתרת הסיקריקיןÆ
שאנשיה כיסו לילה קודם לכן את העיר בכרזות נגד
הסכם השילומים Æשבוע לפני המעצר הגיע למשרד
החוץ מכתב אנונימי שהזהיר מפעולת טרור קרובה נגד
אנשי המשרד Æמאז המכתב הוגברה השמירה¨ והשוטרים¨
שחשדו בשילנסקי¨ גילו בתיקו  ≤πגלילי טיÆאןÆטי מחוברים
למנגנון ולשעוןÆ
לאחר המעצר הזדרזה חירות להוציא הודעה רשמית
ששילנסקי לא קשור אליה Æשילנסקי¨  ¨≤πיליד לטביה¨
היה חבר במחתרת בגיטו שוואלי Æאחרי המלחמה הצטרף
לאצ¢ל בגרמניה¨ ועלה בßאלטלנה ßלישראל Æשילנסקי
היה פקיד במשרד האספקה והקיצוב¨ והועבר למשרד
הבריאותÆ
עו¢ד שמואל תמיר ייצג את שילנסקי בבית המשפטÆ
שילנסקי לא שיתף פעולה עם חוקריו ועם השופט¨ והקפיד
לענות על כל שאלה בתשובה∫ ¢אני דב שילנסקי¢Æ
שילנסקי נידון ב≠≤ ±¥Æ±ל≠ ≤±חודשי מאסרÆ
לאחר שהשתחרר מהכלא¨ למד שילנסקי משפטים ופנה
לפעילות פוליטית Æהוא שירת כחבר כנסת מטעם הליכוד
בין השנים ∑∑ Æ±ππ∂≠±πשימש גם כסגן שר ובין השנים
∏∏ ±ππ≤≠±πהיה יושב ראש הכנסתÆ

πÆ±±

¯ËÙ ÔÓˆÈÂ ‡È˘‰
חיים ויצמן¨ הנשיא הראשון של מדינת ישראל¨ נפטר
ב≠ πÆ±±ברחובות מהתקף לב Æבן ∏∑ היה במותו Æבגלל
מחלתו הקשה התקשה ויצמן לתפקד בחודשים האחרונים
לחייו Æבקשתו האחרונה של ויצמן היתה להיקבר בסמוך
למשכנו ברחובות Æהרבנות הראשית קידשה חלקת קבר
בתקיעות שופרÆ
ההלוויה נדחתה ל≠ ±±Æ±±כדי לאפשר לבנו בנימין להגיע
מלונדון Æבטיסה שהביאה אותו לארץ התבקשו כל אנשי
הצוות לענוד סרטים שחורים על זרועם Æארונו של ויצמן
הונח במשכן הנשיא¨ ו≠∞ ≤µאלף אזרחים הגיעו לרחובות
כדי לחלוק לו כבוד אחרון Æתחנת שידור מיוחדת הוקמה
בסמוך לבית הנשיא ודיווחה משם על הנעשה Æהעיתונים
הוציאו מהדורות מיוחדות מדי כמה שעותÆ
ב≠≤ ±∞Æ±הושבע יצחק בן צבי לנשיא השני של מדינת
ישראל Æתקיעת שופר ו≠ ≤±מטחי תותחים ליוו את כניסתו
לתפקידÆ

הנשיא הראשון
ויצמןÆ

בגליל נידון לשנת מאסר על ביזוי הדגל
הישראלי¨ לאחר שרמס אותו ברגליוÆ
©≥ באוקטובר®

ˆ·¯ ¯‡˘ÔÂ
נולד באילת¨ ושמו עציון Æבן גוריון נעתר
לבקשת ההורים לשמש סנדק לילד Æבתמורה
ביקש שהמשפחה תעברת את שמה Æהשם
שונה מצימרשפיץ לאדיר ≤≤© Æבאוקטובר®
הנשיא השני
בן צביÆ

„¨¯Â‡‰ÊÈÈ‡ ËÈÈÂÂ
גיבור מלחמת העולם השנייה¨ נבחר
לנשיא ארה¢ב Æאחרי ∞≤ שנות שלטון של
הדמוקרטים הצליח אייזנהאור הרפובליקני
לנצח בבחירות µ© Æבנובמבר®

ÛÏ˜Ó ÈÎ„¯Ó
הועלה לדרגת רב≠אלוף ומונה רמטכ¢ל
במקומו של יגאל ידין ¥© Æבדצמבר®

∂±

▲

שילנסקי Æב≠≤ ßµלכלא¨
ב≠∏∏ ßיו¢ר הכנסתÆ

≥± πµ
‡¯ ≠

ÂÈ

˙

˘‰
‰

ÈÓÁ‰
˘
È
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˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó
הודיע שייתן עדיפות לחקלאים שיגדלו
עצי חרוב כמספוא לבהמות Æבשל המחסור
במספוא החליט המשרד לעודד חקלאים
לטעת עצי חרוב בשולי השדות והמטעיםÆ
© ±בינואר®

‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰
▲

להגביל את כמות הלחם הטרי שיועבר
למושבים בצפון¨ לאחר שהתגלה
שמשתמשים בו להזנת עופות בלוליםÆ
© ¥בינואר®

אריק שרון מתדרך את לוחמי  ¨±∞±היחידה האחראית לפעולות הגמול בשנת ≥© Æ±πµצילום∫ אברהם ורד במחנה®

±∞± ‰„ÈÁÈ ‰Ó˜Â‰

DVD

ישראל פנתה לארה¢ב¨ לאיטליה¨ לבריטניה ולצרפת והזהירה שתיאלץ להגיב על החרפת ההסתננויות ופעולות הרצח נגד אזרחים
וחיילים Æהאירועים האחרונים היו רצח שני חיילים בתל מונד¨ רצח בני זוג בציפורי בסוף מרץ ורצח שני צעירים בכפר הס Æבכל המקרים
לא היו סימני שוד¨ וברור שמדובר היה ברצח לשמוÆ
ב≠ ±¥Æ¥ניסו מסתננים לראשונה להגיע מהים Æהניסיון הימי נכשל Æספינה אחת יורטה Æוהשנייה הצליחה להימלט Æב≠ ≤≥Æ¥חידשו חיילי
הלגיון הירדני את צליפות הירי מעל חומות העיר העתיקהÆ
בעקבות התוקפנות ומעשי הרצח הוחלט במטכ¢ל להקים יחידה מיוחדת לפעולות גרילה¨ שתתן תשובה הולמת לפעילות העוינת שצה¢ל
התקשה להתמודד אתה Æהיוזם להקמת היחידה היה ראש אג¢ם¨ האלוף משה דיין Æלמפקד היחידה¨ שנודעה בשמה ≠ יחידה  ¨±∞±התמנה
קצין מילואים צעיר¨ רב≠סרן אריאל שרוןÆ

≤±≤Æ

·¯Ï‡¯˘È ÌÚ ‰ÈÒÁÈ ˙‡ ‰˜˙È ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È
ב≠≤ ±≤Æניתקה ברית המועצות את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראלÆ
בתוך מספר חודשים הפכה המעצמה הקומוניסטית מתומכת נלהבת
של המדינה הצעירה לאחת המתנגדות הבולטות להÆ
היחסים בין ישראל לבין ברית המועצות התערערו בתוך זמן קצרÆ
ב≠ ±≥Æ±הודיעה טא¢ס¨ סוכנות הידיעות הרשמית של ברית המועצות¨
שהתגלה ארגון טרוריסטי של רופאים יהודים הקשורים בארגון היהודי
הבין≠לאומי הßגßוינט ¨ßשקשר קשר להתנקש בחייהם של מנהיגים
סובייטים חשוביםÆ
תשעה רופאים יהודים נעצרו והואשמו באחריות למותו של המזכיר
הכללי של המפלגה הקומוניסטית בשנת ∏ ±π¥ולמותו של חבר
פוליטבירו נוסף¨ בכך שנתנו להם טיפול מוטעה Æהשלטונות טפלו
עליהם גם את האשמה שניסו לגרום למותם של בכירים נוספים¨
ביניהם סטאלין עצמו Æבעקבות הפירסום נפגעו יהודים באודסה¨
במוסקבה ובכפרים באוקראינה Æב≠ ±¥Æ±מחתה ישראל בפני שלטונות
ברית המועצות על עלילת הדם ועל המשך משפט הרופאים היהודיםÆ
ב≠≤ πÆנזרקה פצצה רבת עוצמה לחצר השגרירות הסובייטית בתל
אביב ששימשה גם למגורי צוות השגרירות Æרוב הנזק נגרם למטבח
השגרירות¨ ששהו בו באותה שעה אשתו של השגריר ועובדת המטבחÆ
▲ תוצאות הפצצה בחצר השגרירותÆ
שלושה פצועים פונו לבית החולים Æהממשלה התכנסה לדיון דחוףÆ
©צילום∫ הנס פין לע¢מ®
יומיים לאחר הפיצוץ הודיעה ברית המועצות על ניתוק יחסיה עם
ישראל והאשימה אותה במעשי איבה נגדה Æבמקביל הודיעה ישראל לכל נושאי דרכוני השירות הסובייטיים לצאת מתחומהÆ

˙Ó ÔÈÏ‡ËÒ
ב≠≥ ¨µÆלאחר שגסס  ≤¥שעות משטף דם במוח¨ נפטר מנהיג
ברית המועצות¨ יוסף סטאלין Æלאחר מאבק ירושה ממושך¨
נבחר ניקיטה כרושצßוב לתפקידÆ

ßשמש העמיםß
הלכה לעולמהÆ

˙ÂÙ˜˙‰· ‰Ù¯Á‰
Ô„¯ÈÓ ÌÈ˙ÒÓ‰
למרות האזהרות מצד ישראל החריפו המסתננים את ההתקפות
נגד אזרחים וחיילים Æב≠∂ ∑Æנהרג צעיר ושלושה נפצעו מיריות
על השכונות הדרומיות בירושלים Æיומיים לאחר מכן¨ ב≠∂¨πÆ
תקפו מסתננים מושב סמוך ללוד ורצחו מתיישב אחד Æהם זרקו
רימוני יד וירו לכל עבר באותו לילה תקפה קבוצת מסתננים
נוספת בית בחדרהÆ
ההתקפות הללו נערכו שעות ספורות בלבד לאחר שנחתם
הסכם בין ישראל לבין ירדן בתיווך האו¢ם¨ ובו התחייבה ירדן
שלא לאפשר למסתננים לעבור בשטחהÆ
ב≠∂ ±∞Æהרסו מסתננים מירדן בית במושב משמר איילון Æלמחרת
תקפו בית בכפר הס ורצחו ביריות אישה צעירה Æהממשלה
נזעקה לישיבת חירום לדון בהחמרת ההסתננויותÆ
במקביל¨ החלה ישראל להפעיל את יחידה  ±∞±לפעולות גמול
נגד כפרים ומוצבים של הצבא הירדניÆ

‰Â˘‡¯ ˙ÈÂÎÓ
עברה בכביש סדום¨ שנסלל על ידי עולים
חדשים ונועד לייעל את הובלת האשלג
ממפעלי ים המלח Æאורכו של הכביש החדש
∂ µק¢מ¨ ועלות סלילתו ארבעה מיליון לירותÆ
©∑ בינואר®

··˙ÒÎ‰ ˙È
ßעל המשמר ßבירושלים הוצבה משמרת
מחאה של רבנים נגד גידול החזיריםÆ
הרבנים קיבלו עידוד מהרבנים הראשיים
הרצוג ועוזיאל¨ שפירסמו איגרת מחאה
ובה דרשו ¢לקטול את גידולי הטרפהÆ¢
© ±πבינואר®

·˙Â¯˙ÂÓ‰ ÒÓ ÏËÂ
על בושם מתוצרת ישראל Æהמס נשאר
בתוקף רק על בשמים מתוצרת חוץÆ
©∂ בפברואר®

ÏËÂ‰ ˙Â¯˙ÂÓ ÒÓ
על נעליים¨ על מקררים ועל גרבי ניילון Æמס
המותרות על קלפי משחק הועלה ל≠∞∞±
אחוזים מערך הקלפים ±© Æבמרץ®

ß‰ÂÂ˜˙‰ß ¯·ÁÓ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓˆÚ
נפתלי הרץ אימבר¨ הועלו לישראל¨ על פי
צוואתו Æאימבר נפטר בשנת  ¨±π∞πונקבר
בבית העלמין של יוצאי ביאלקמין בניו יורקÆ
© ¥במרץ®

·˙·È·‡ Ï
נערכה ההגרלה הראשונה של דירות השיכון
העממי µ∂¥ Æמתוך ∞∞ ≤µמאושרים זכו בדירת
שני חדרים וחצי ±∑© Æבמרץ®

„ÁÂÈÓ‰ ˙ÒÎ‰ ·˘ÂÓ
לציון יום השואה התבטל בגלל איומן של
סיעות האופוזיציה לדון במכלול היחסים עם
גרמניה¨ ולא להסתפק במושב קצר וטקסיÆ
© ±באפריל®

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó
העלה את גבול המהירות המותרת לנסיעהÆ
מוניות ומכוניות ייסעו במהירות  ¥µקמ¢ש
בעיר ו≠∞∑ קמ¢ש בכבישים הבין≠עירונייםÆ
©∂ ±באפריל®

·‚ÂÊ‰ È
אתל ויוליוס רוזנברג¨ שהורשעו בהעברת
סודות הגרעין של ארה¢ב לבריה¢מ¨ הוצאו
להורג בכיסא חשמלי בכלא סינג≠סינג Æהם
נקברו בחלקה יהודית ≤±© Æביוני®
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ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÂÏÈ˘‰ ÁÂÏ˘Ó
הפליג לישראל מנמל ברמן בגרמניה Æעל
האונייה מטען ברזל ודשנים ≤±© Æביולי®

‰ÎÊ Ï¢‰ˆ ‰Î

·¯˜Â· ‰„˘Ï ˘¯Ù ÔÂÈ¯Â‚ Ô
ב≠≤ ∑Æ±הפתיע בן גוריון את שרי הממשלה ואת הציבור כשהגיש את התפטרותו לנשיא המדינה Æאת מקומו בראשות הממשלה ימלא
משה שרת Æתיק הביטחון נמסר לפנחס לבוןÆ
השמועות על צעד מפתיע של ראש הממשלה נפוצו עוד קודם לכן Æב≠ ∞ ¥Æ±הודיע בן גוריון לממשלה על הארכת חופשתו עוד בשלושה
שבועות Æכעבור עשרה ימים הגיעה אליו משלחת שרים לברר את השמועות ולפיהן הוא עומד לעבור לנגב Æב≠∞ ±∏Æ±התפרסמו בעיתונים
תמונות של צריף גדול שנבנה בשבילו בקיבוץ שדה בוקר שבנגב Æב≠∞ ≤≤Æ±הגיע אישור רשמי ראשון Æפולה בן גוריון אמרה לוורה ויצמן¨
אלמנתו של הנשיא הראשון¨ שהם עומדים להשתכן בנגב Æב≠∞ ≤∑Æ±הודיע דוד בן גוריון לשרי הקואליציה על פרישתו הצפויה וביקש
שיאפשרו לו לצאת לשדה בוקר בתוך חודש Æבעקבות ההודעות והשמועות הודיעו פועלי חיפה על נכונותם לפתוח בשביתה כללית כדי
לשכנע אותו לוותר על הרעיוןÆ
בן גוריון הציע את תפקיד ראש הממשלה ללוי אשכול Æאשכול סירב Æיומיים לאחר התפטרותו הטיל הנשיא על משה שרת
להרכיב ממשלה Æבן גוריון לא התפטר מהכנסת Æיחד אתו עבר לשדה בוקר גם מזכירו האישי¨ יצחק נבוןÆ
בסוףחודשדצמברפנה ח¢כבןגוריוןלמזכירות הכנסת וביקש שידאגולהתקנתקוטלפון בצריפושבשדהבוקרÆ
 ±¥חודשים היה בן גוריון מחוץ לממשלה¨ ובפברואר  ¨±πµµלאחר חשיפת ßהעסק הביש ¨ßחזר לתפקיד שר
הביטחון Æביולי  ±πµµהוא הוביל את מפא¢י בבחירות לכנסת השלישיתÆ

במדליית זהב באולימפיאדת הנכים Æמישקה
נפתלי¨ ∞≥¨ ניצח בתחרות השחייה בסגנון
חזה Æנפתלי¨ משותק ברגליו¨ נפצע בקרב
על כפר כנא Æלראשונה הושמעה ßהתקווהß
באיצטדיון אולימפי π© Æבאוגוסט®

ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ
החליטה לתת עדיפות לירושלים בהקצבת
חומרי גלם Æהוועדה גם החליטה שאם ייסגר
מפעל ירושלמי או יועבר למקום אחר בארץ¨
יועברו חומרי הגלם שהוקצו לו למפעל
ירושלמי מאותו סוג ≤π© Æבאוגוסט®

ÂÁÈÏˆ‰ Ô„¯ÈÓ ÌÈ˙ÒÓ
לחדור ללב ירושלים¨ הגיעו עד לרחוב
המלכים שבשכונת קטמון וזרקו רימונים לכל
עבר Æבנס לא נפגע איש ≤© Æבספטמבר®

È„¯ÙÒ‰ È˘‡¯‰ ·¯‰
הרב מאיר עוזיאל¨ נפטר בגיל Æ∑µ
©∂ בספטמבר®

ÌÈ˜‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ˙ÒÎ‰
משרדים שיטפלו בהגשת התביעות
האזרחיות לפיצויים כספיים מגרמניהÆ
© ≤±בספטמבר®

Ì˜ÂÈ ÚÂ·˜‰ ‰ÈÈ·ÎÓ‰ ¯ÙÎ
ברמת גן על שטח של ∞ ¥דונם בצמוד
לפארק הלאומי Æסניפי מכבי בחו¢ל יסייעו
בהקמת המרכז ¥© Æבאוקטובר®

·ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ „ÓÚÓ
והרמטכ¢ל נחנכה הפנימייה הצבאית
הראשונה על יד בית הספר הריאלי בחיפהÆ
 ≤µתלמידים התקבלו למחזור הראשוןÆ
©≤≤ באוקטובר®

˘‰ËÈÁ˘ ÈÊÎ¯Ó È
שחורה נחשפו בשכונת התקווה Æהבשר היה
מיועד למכירה בשוק השחור Æחמישה אנשים
נעצרו והבשר הוחרם ±∏© Æבנובמבר®

˙Â„ÏÂ˙· ‰Â˘‡¯Ï
מס הכנסה נשלחו עובדי ההוצאה לפועל
לבצע עיקול רכוש של חייבים במס Æלאחר
ששוגרו מספר אזהרות¨ יצאו עובדי ההוצאה
לפועל ועיקלו מכשירי רדיו ומכונות תפירהÆ
©≤≤ בנובמבר®

·ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏËÂ
על הביסקוויטים¨ על הממתקים ועל החלבהÆ
מנהל חטיבת המזון במשרד המסחר
והתעשייה הבטיח שהביטול ייכנס לתוקפו
תוך מספר ימים¨ אך לא יחול על שוקולדÆ
© ≤πבנובמבר®

∞∞≥ ÌÈ„È˜Ù‰ ≥µ∞≠Ó
הבכירים במנגנון הממשלתי שובתים Æכמעט
כל מנהלי המשרדים¨ ביניהם טדי קולק¨
מנכ¢ל משרד ראש הממשלה¨ זאב שרף¨
מזכיר הממשלה¨ ומנכ¢ל משרד החוץ¨
נעדרו מהעבודה π© Æבדצמבר®

∏±

▲

בן גוריון ופולה מגלים טלה בשדה בוקר Æבגיל ∑∂ התיישב ראש הממשלה בקיבוץ של צעירים אידיאליסטים© Æצילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

∞±¥Æ±

¯ÙÎ· ÌÈ‚Â¯‰ ˙Â¯˘Ú
˜‰È·È
ב≠∞ ±¥Æ±ביצע צה¢ל את פעולת הגמול הראשונה בשטח
ירדן¨ שהסתיימה באסון מחריד Æהיעד היה הכפר קיביה¨
ששימש מקום מסתור למסתננים¨ שחדרו ממנו לישראל
ורצחו אם ושני ילדיה בכפר יהוד Æהכוח הפושט¨ חיילי
יחידה  ¨±∞±שתוגברו בפלוגת צנחנים¨ השתלטו על הכפר
קיביה שממזרח לעיר לוד¨ הכינו את הבתים לפיצוץ¨
ולא ידעו שבתוך הבתים התחבאו עשרות אזרחים¨ רובם
נשים וילדיםÆ
היחידה חזרה לבסיסה ודיווחה שהפעולה עברה בשלוםÆ
רק לאחר  ≤¥שעות התבררו ממדי האסון Æישראל הכחישה
שצה¢ל היה מעורב בפעולה וראש הממשלה הסביר מעל
בימת הכנסת שמדובר בפעולת תגמול של אזרחים
נזעמים שנפגעו על ידי המסתנניםÆ

Í¯„· ÌÈ‚Â¯‰ ‰˘ÈÓÁ
ÌÂ„‡‰ ÚÏÒÏ
חמישה צעירים¨ ביניהם שתי צעירות¨ נרצחו בידי חיילים
ירדנים ב≠∏ ¨≤πÆכשעשו את דרכם לכיוון הסלע האדום ≠ פטרהÆ
החמישה¨ שני סטודנטים מחיפה¨ חבר קיבוץ שדה בוקר ושני
חברי מושב כפר יהושע¨ הסתובבו באזור עין חוצוב שבצפון
הערבה¨ וניסו להשיג טרמפ דרומה Æלאחר שהוזהרו מהרפתקה
בסלע האדום¨ הסבירו שהם רוצים בסך הכול להשיג טרמפ
לאילת Æבשלב מסוים הם עלו על רכב אזרחי Æקבוצה אחרת של
חמישה צעירים¨ שביקשה להצטרף אליהם¨ עוכבהÆ
קרובי משפחתם של החמישה טענו שהמטיילים לא התכוונו כלל
להגיע לסלע האדום¨ וכנראה תעו בדרכם מעין חוצוב לאילתÆ
כל החמישה נורו למוות על ידי הצבא הירדני Æעל גופותיהם¨
שהוחזרו לישראל ב≠∏ ¨≥∞Æלא נמצאו סימני התעללות Æהיתה
זו הפעם הראשונה שצעירים ישראלים נהרגו בדרך לסלע
האדום Æבסך הכל נהרגו בשנות החמישים ≤ ±צעירים שניסו
להגיע לפטרהÆ

≤∂Æ±

Ï¢ÎËÓ¯‰ ≠ ÔÈÈ„ ‰˘Ó
ÈÚÈ·¯‰
האלוף משה דיין התמנה ב≠≤ ∂Æ±לרמטכ¢ל הרביעי של
צה¢ל¨ ולרגל המינוי הוא הודיע על פרישתו ממרכז מפא¢יÆ
מינוי דיין לתפקיד הרמטכ¢ל היה הפעולה האחרונה של
בן גוריון בתפקיד שר הביטחון Æהמינוי אושר למרות
הוויכוחים הרבים שליוו אותו Æהרמטכ¢ל היוצא¨ מרדכי
מקלף¨ הודיע על פרישתו מהצבאÆ
שנה לפני מינויו לרמטכ¢ל הוצע לדיין לשמש סגן
הרמטכ¢ל Æהוא סירב¨ ויצא לשליחות במסגרת המשלחת
לדיוני מועצת הביטחון באו¢ם Æכאשר שב משליחותו¨ מינה
אותו דוד בן גוריון לתפקידÆ
דיין היה הרמטכ¢ל שהוביל את צה¢ל לפעולות הגמול נגד
בסיסי צבא במצרים¨ בסוריה ובירדן¨
והוא זכה לתהילת עולם על
חלקו בניצחון הגדול של צה¢ל
במבצע סיני¨ ומאוחר יותר
כששימש כשר הביטחון
במלחמת ששת הימיםÆ

משה דיין© Æצילום∫
דוד אלדן לע¢מ®
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ÌÈ·¯˜Ú‰ ‰ÏÚÓ· Á·Ë
טבח מחריד ב≠≥ ±∑Æבנוסעי אוטובוס ßאגד ¨ßשעשה את דרכו מאילת לתל אביב Æכשהגיע האוטובוס למעלה העקרבים שבצפון הנגב¨
נפתחה עליו אש מטווח קצר Æהמסתננים ארבו לאוטובוס מאחורי אנדרטת חיל ההנדסה¨ ניצלו את העובדה שהנהג נאלץ להאט
בסיבובים הקשים¨ ופתחו באש על הנוסעים שבאוטובוס Æממכת האש הראשונה נהרג הנהג ונפצעו רוב נוסעים Æהאוטובוס נעצר¨
ואז נכנסו הרוצחים פנימה¨ עברו מנוסע לנוסע וירו בו מטווח קצר ±± Æאיש נהרגו Æניצולים מהאוטובוס סיפרו שהרוצחים ירקו על
הגופות והתעללו בהן Æעקבות המסתננים הוליכו בוודאות לגבול הירדני¨ ∞≤ קילומטר ממקום הפיגוע Æראש הממשלה משה שרת¨
ושר הביטחון הגיעו למקום הפיגוע זמן קצר לאחר מכןÆ
כעבור שבוע פרשה ישראל מוועדת שביתת הנשק הישראלית≠ירדנית בגלל
סירובו של היו¢ר האמריקני¨ קולונל אלמו האצßיסון¨ להטיל על ירדן את
האחריות לרצח Æב≠≥ ≤πÆתקף כוח של צה¢ל את הכפר נחלין שליד בית≠
לחם¨ והרג עשרה לגיונרים ואנשי משמר Æהיתה זו פעולת גמול על רצח
שומר יהודי במושב כסלון ותזכורת לירדן על רצח מעלה העקרבים Æרדיו
רמאללה דיווח על חדירת כוחות ישראליים באישון לילה ועל ∑ ±הרוגיםÆ
ב≠≥ ≥∞Æהחלה ירדן לרכז כוחות בקו הגבול עם ישראל ובהרי ירושליםÆ
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ÂÁÏ˘È ‡Ï˘ ÌÈ¯Â‰
את ילדיהם לבית הספר¨ יועמדו לדיןÆ
בתחילת שנת הלימודים נשרו תלמידים
רבים מהלימודים בבית הספר העממיÆ
© ¥בינואר®

‰Ù ıÂÁ‰ „¯˘Ó
לנציגויות הזרות וביקש שיחמירו במתן
ויזות לישראלים המבקשים לצאת מהארץÆ
שגרירות שווייץ הודיעה שלא תיתן ויזות
לישראלים Æהאוסטרים ייתנו ויזות רק
למי שיציג כרטיס טיסה חזרה לישראלÆ
© µבינואר®

˙ÂÂÏ˙ ¯Á‡Ï
▲

≤±±Æ

‡ÔÂÓÈ¯‰ ˙‡ ˜·ÈÁ Ê·Ï
ÂÈ¯·Á ˙‡ ÏÈˆ‰Â
מעשה הגבורה של טוראי נתן אלבז ב≠≤ ±±Æהדהים את
הצבא Æאלבז¨ עולה חדש ממרוקו¨ חייל ביחידת חי¢ר¨
קיבל ממפקדיו משימה ≠ לפרק את רימוני היד לאחר
אימון Æהוא לקח אתו את הרימונים לאוהל והחל בביצוע
המשימה Æתוך כדי הפירוק שמע קול נקישה¨ והבין
שניצרתו של אחד הרימונים השתחררהÆ
אלבז¨ חייל בודד¨ שעלה לבדו ממרוקו¨ רץ עם הרימון
החוצה וקרא לשאר החיילים להתרחק לכיוון הוואדי
הסמוך Æכשראה שאין אפשרות להשליך את הרימון בלי
לפגוע בחיילים האחרים¨ חיבק אותו אל חזהו וקפץ
לתעלה סמוכה Æהרימון התפוצץ¨ ואלבז נקרע לגזריםÆ
לאחר מותו העניק לו הרמטכ¢ל משה דיין צל¢ש¨ על
¢שבמעשה גבורה בלתי רגיל הקריב את חייו למען
חבריוÆ¢
משפחתו של נתן אלבז עלתה ממרוקו לישראל רק שמונה
שנים לאחר מותוÆ
בזכות הקרבתו הפך אלבז לסמל של הנער הבודד
ממרוקו¨ שהקריב את חייו למען חבריו והמדינהÆ

▲

נתן אלבזÆ

גופות הנוסעים במעלה העקרבים© Æצילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

חוזרות ונשנות של הסופר ש¢י עגנון סילקה
העירייה את המזבלה של ירושלים משכונת
תלפיות Æזבובי המזבלה הפריעו לעגנון¨
שנהג לקטול אותם במחבט עור מיוחדÆ
©≤≤ בינואר®

ÌÈ¯ˆÓ ‡È˘ ≠ ¯ˆ‡

ÈÂÏ‡ ÛÒÂÈ

≤≤µÆ

שנה וחצי אחרי הפיכת ßהקצינים החופשיים ßוהדחת
המלך פארוק יש למצרים שליט חדש Æב≠≤ ≤µÆהודח
הנשיא וראש הממשלה הגנרל נגיב¨ ואת מקומו תפס
הקולונל גמאל עבדול נאצר¨ שהיה למעשה האיש החזק
גם בהפיכת ßהקצינים החופשייםÆß
נאצר¨ אחד הקצינים הבולטים בצבא המצרי במלחמת
השיחרור¨ היה בכוח המצרי הגדול שהיה נצור מאוקטובר
∏ ±π¥עד פברואר  ±π¥πבכיס פלוגßה שבדרום Æב≠∂ ±שנות
שלטונו במצרים הידרדרו היחסים עם ישראל¨ פרצו שתי
מלחמות¨ ובמאמציו להשיג נשק חדיש למדינתו הכניס את
ברית המועצות למזרח התיכון כספקית הנשק העיקרית
וכתומכת הגדולה של מדינות ערב Æהוא מת מהתקף לב
בספטמבר ∞∑Æ±π

Ï˘ ‰·È„‰ ËÙ˘Ó ÏÁ‰
„¯ËÒ˜ Ï‡¯˘È ¯¢
משפט דיבה פשוט נגד יהודי ירושלמי תמהוני הפך תוך זמן
קצר לאחד המשפטים המפורסמים בתולדות המדינה¨ משפט
שתוצאותיו הביאו לנפילת הממשלה ולרצח פוליטי¨ והדיו לא
שככו במשך שנים רבותÆ
המדינה תבעה את מלכיאל גרינוואלד על הדברים שכתב
נגד ישראל קסטנר¨ פקיד בכיר במשרד המסחר והתעשייהÆ
בשנות הארבעים היה קסטנר עסקן יהודי בהונגריה שתחת
הכיבוש הנאצי¨ ומראשי ועד הצלת היהודים בבודפשט Æהוא
קשר קשרים עם קורט בכר¨ קצין אס≠אס¨ ומאוחר יותר גם
עם אדולף אייכמן האחראי להשמדת יהודי הונגריה Æגרינוואלד
האשים את קסטנר שהפקיר את יהודי הונגריה בתמורה להצלת
חייו ומקורביוÆ
המשפט החל להתברר בפברואר בפני השופט בנימין הלוי Æאת
גרינוואלד ייצג עו¢ד שמואל תמיר Æאת המדינה ייצג עו¢ד אמנון
תל¨ שהוחלף מאוחר יותר על ידי חיים כהן¨ היועץ המשפטי
לממשלהÆ
ב≠≥ ¥Æהסתיימה עדותו של ישראל קסטנר Æהחקירה היתה קשהÆ
הסניגור שמואל תמיר הפך את קסטנר מעד לנאשם Æב≠≥±≥Æ
העיד סמנכ¢ל אל≠על¨ הצנחן יואל פלגי Æעדותו של פלגי משכה
קהל רב Æוהמשפט הועבר לאולם בית המשפט העליון Æהעדויות
במשפט חשפו את ניסיונות היישוב להציל את יהודי אירופה¨
ושמואל תמיר הושיט אצבע מאשימה כלפי ראשי המדינה וטען
שלא עשו כלום כדי להציל את יהודי הונגריהÆ

וזכריה טבראי¨ חברי ארגון ßשמחה ¨ßהודו
בהריגת שני ערבים ונידונו לשלוש שנות
מאסר Æכתב האישום שונה מרצח להריגה
בנימוק שהשניים הם ניצולי השמד בתימןÆ
©∏≤ בינואר®

˘¯ „‚˙Ó ‰¯Â·Á˙‰
לפתיחת קו הטיסה בין ישראל לבין גרמניהÆ
השר טען שאינו רואה צורך בקו כזהÆ
© ¥בפברואר®

ÆÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ Ì˜Â‰
שרת העבודה¨ גולדה מאיר¨ הקימה צוות
מיוחד לביצוע התוכנית Æדמי הביטוח הלאומי
ישולמו באמצעות מס ההכנסהÆ
© ¥בפברואר®

‡¯‚ÌÈ˜ÒÂÈ˜‰ ÈÏÚ· ÔÂ
יצא למאבק נגד מכירת גזוז מאיכות ירודה¨
ודרש שימוש בסירופ טהור בלבד Æהקיוסקים
שהצטרפו להסדר הסירופ הטהור¨ קיבלו
שלט המעיד על כך ±≤© Æבמרץ®

ˆ‰„Â‰ ÔÈÏÙßˆ ÈÏ¯‡ß
לוועד למען החייל על ההזמנה להופיע
ביום העצמאות¨ ודחה אותה בנימוק של
חוסר פנאי Æבוועד למען החייל לא ידעו
את כתובתו של צßפלין¨ ועל מכתב ההזמנה
נכתב∫ ¢צßארלס צßפלין¨ שווייץ¢Æ
© ±µבמרץ®

Â‚Á ÌÈÈ¯ÂÒ ÌÈÒÂËÓ
מעל הכינרת ומעל קיבוץ תל קציר Æישראל
התלוננה בוועדת שביתת הנשק גם על
פגיעה בסירת משטרה שהגנה על דייגיםÆ
סוריה דרשה שישראל תפנה את הסירות
המשוריינות מהשטח המפורז ±∂© Æבמרץ®

„ÏÈ˘ËÂ¯ ÔÂ¯·‰ ˙ÂÓˆÚ
ואשתו אדלייד הובאו לקבורה בישראל Æעל
פי צוואתו של הברון¨ הם נקברו באחוזת
קבר סמוך לזכרון יעקב Æאחוזת הקבר
נקראה רמת הנדיב ∂© Æבאפריל®

±π

± πµ¥
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·ÌÈ„ÈÙÏ‰ „ÚˆÓ ÏËÂ
של תנועות הנוער בתל אביב בערב יום
העצמאות Æהסיבה∫ חברי השומר הצעיר
ומחנות העולים התעקשו להניף דגלים
אדומים במהלך המצעד ¥© Æבמאי®

ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
לממשלה המליץ להסיר את חסינותו של
ח¢כ שלמה לורנץ מאגודת ישראל Æלורנץ
נחשד שקיבל המחאה מיהודי אמריקני ולא
העביר אותה ליעדה Æלורנץ התנגד להסרת
החסינות¨ ורוב חברי הכנסת תמכו בוÆ
©≥≤ במאי®

ÌÈ¯ÈÚˆ ‰¯˘Ú
מקיבוץ עין גדי עברו את הגבול לירדן
במרדף אחר מסתננים ששדדו את עדר
הפרות של הקיבוץ Æאחד המסתננים נהרגÆ
בדרך חזרה הרגו הצעירים שלושה חיילי
לגיון שפתחו עליהם באש Æכל העשרה חזרו
ללא פגע לקיבוץ ≤∂© Æבמאי®

∂±¥Æ

∂±¥Æ

‚¯ÒÂÓÏ ˙ÂÂÓ ÔÈ„ ¯Ê
˘‰ÓÁÏÓ ÔÓÊ· ÌÈÁË

ÏÈˆ‰Ï È„ Â˘Ú ‡Ï¢
‡˙ ¢˘Ò ‰Á

הכנסת אישרה ב≠∂ ±¥Æתיקון לחוק העונשין המאפשר
לדון תושב ישראלי למוות בשעת מלחמה בלבדÆ
מדובר במי שעשה מעשה על מנת שישראל תחדל
לשמש כמדינה ריבונית¨ או על מנת ששטח מסוים יצא
מריבונותה או משליטתה ªבמי שעשה מעשה בכוונה
להביא מלחמה על ישראל ªבמי שמסר ידיעות לאויב או
למי שעומד לפתוח במלחמה נגד ישראל ªבמי שניסה
לשנות את סדרי השלטון בישראל על ידי מעשה אלימות
או הפעלת כוח מזויןÆ
התיקון לחוק הוגש על ידי שר המשפטים ונתקל
בהתנגדות קשה של כל סיעות האופוזיציה¨ שטענו שיש
בחוקים האלה סכנה שהשלטון ינצל את סמכויותיו כדי
לדכא ביקורת הנמתחת עליוÆ

קתרינה סנש¨ אמה של
הצנחנית חנה סנש¨ העידה
ב≠∂ ±¥Æבמשפט הדיבה נגד
מלכיאל גרינוואלד Æקתרינה
סנש טענה¨ שוועד ההצלה
של יהודי הונגריה בראשותו
של קסטנר לא פעל די
להצלת בתה¨ שהוצאה להורג
בכלא ההונגריÆ
עדותה הדרמטית והקשה
של האם זיעזעה את אולם
בית המשפטÆ
חנה סנשÆ

„ÚÂˆ ÌÈ˘‰ ÏÈÁ
חמש שנים לאחר שנוסד¨ הפך חיל הנשים לחלק בלתי נפרד מצה¢ל Æאחוז המשתמטות מגיוס בקרב ילידות הארץ נמוך יחסית Æהפלא
החדש¨ אישה חיילת חמושה בנשק¨ הפך מושא להערצה במדינות רבות בעולם Æהחיילות הצועדות מצוידות בנשק החדש¨ הßעוזי ¨ßשהוכנס
לשימוש בצה¢ל רק חודש אחד קודם לכן Æבשנת  ≤∞∞µהגיע שיעור הנשים שלא התגייסו לצבא לכ≠ ¥±אחוזים מכלל חייבות הגיוסÆ

·ÊÙ˘Â‡ ÔÂÈ¯Â‚ Ô
בתל השומר בעקבות התקפת מתנת Æבן
גוריון¨ שסבל מכאבים ברגלו ובגבו¨ סירב
לקבל מבקרים בחדרו¨ למעט שני אנשים∫
טדי קולק ונחמיה ארגוב ±© Æביוני®

˜·ÌÈÏË·ÂÓ ¥∞∞ Ï˘ ‰ˆÂ
השתלטה על בניין מחלקת ההנדסה
בעיריית תל אביב Æהם טענו שהעירייה
הבטיחה להעסיק אותם¨ אבל שכרה רק ∞∞≤
מהם לעבודות ±© Æביוני®

˘¯ ÔÂÁËÈ·‰
פנחס לבון סירב לדון בעניינו של סרבן
המלחמה אמנון זכרוני¨ ששבת שביתת
רעב בכלא הצבאי Æכעבור ≤≤ ימי שביתה
הועבר זכרוני לבית החולים Æהצבא שיחרר
אותו מפעילות עד שמצב בריאותו ישתפרÆ
©∏ ביוני®

˘˜˘ È‚ÂÒ ‰˘ÂÏ
מתוצרת ישראל נכנסו לשימוש צה¢לÆ
הßעוזי ßהישראלי שהחליף את התת≠מקלע
ßסטן ¨ßהßבאזוקה ≠ ßטיל נגד טנקים מתוצרת
מקומית¨ ומטול רימוני יד ±∞© Æביוני®

▲

צועדות בסך Æעוזי¨ חצאית ארוכה וכובע מפואר© Æצילום∫ לע¢מ®

∑≤πÆ

ÔÂ˘‡¯ ÁÂÏ˘Ó
של ∞∞ ±אלף ארגזי בירה ßנשר ßנשלח
לארה¢ב Æהקונה¨ לואיס הרצברג¨ שרכש את
הבירה לרשת החנויות שלו¨ שילם תמורתה
∞∞≤ אלף דולר ±∑© Æביוני®

‡ÌÈÈÂˆÈÙ Â¯˘Â
לנפגעי ניסויים מדעיים שביצעו הנאציםÆ
רופאה גרמנייה¨ לאורה שפר¨ ביקרה בארץ
ובדקה את הקורבנות Æהפיצויים שנקבעו∫
אלפיים עד ∏ ±אלף מארק ≤±© Æביוני®

‰·ÏÚ Ï‡¯˘È
מדרישת הממשל האמריקני שתממן את
סיורו של הרמטכ¢ל משה דיין בארה¢ב¨ אך
שילמה את עלות הסיור Æדיין ביקר בפנטגון
ופגש את רמטכ¢ל צבא ארה¢ב ≥∞© Æביוני®

∞≤

∑Ï‰˜ ÍÂ˙Ï ß¯ÙÈÈÙß ˙Â˜Ò¯˙‰· ÌÈ‚Â¯‰ ±
מטוס ßפייפר ßהתרסק ב≠∑ ≤πÆלתוך קהל של ∞∞ ≤µאיש במהלך טקס גילוי האנדרטה לזכרו של הצנחן פרץ גולדשטיין בקיבוץ
מעגן שעל שפת הכנרת ±∑ Æאיש נהרגו ו≠ ≤µנפצעו¨ רובם פצועים קשהÆ
הßפייפר ßחג מעל העצרת כדי להצניח לקהל את איגרת הברכה של נשיא המדינה Æהטייס שיחרר את האיגרת¨ אבל היא נתקעה
בגלגלי המטוס Æבשלב הזה הוציא הטייס את חלק גופו העליון מתא הטייס כדי לשחרר את המצנח הקטן Æהוא איבד שליטה על
המטוס ובתוך שניות התרסק על הקהלÆ
השטח שהתרסק בו המטוס יועד מלכתחילה להתכנסותם של ילדי מעגן בטקס Æכיוון שהם איחרו להגיע¨ הפנו אותם השוטרים
למקומות אחרים¨ וכך הצילו את חייהםÆ
זמן קצר לפני ההתרסקות הגיע למקום משמר כבוד של צנחנים Æמפקדם¨ סגן שמחה לוי¨ נהרג באסון Æבין ההרוגים גם חברי קיבוץ
מעגן¨ קצינים בכירים¨ מזכיר מפ¢ם בתל אביב¨ דניאל סירני¨ בנו של אנצßו סירני¨ ואשתו של ח¢כ יונה כסהÆ
ראש הממשלה¨ משה שרת¨ הודיע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית Æלטענתו¨ למארגני הטקס לא ניתן אישור לקיים מפגן אוויריÆ
ב≠ πÆπפירסמה ועדת החקירה את מסקנותיה וקבעה שהאסון נגרם מפזיזות¨ מחוסר אחריות ומקלות ראש של הטייס אורי גליןÆ

± πµ¥

˙

מצרים הודיעה ב≠≤ ∏Æ±ששלושה≠עשר יהודים אזרחי המדינה נעצרו בחשד שריגלו לטובת ישראל Æהגילוי גרם זעזוע עמוק במדינה וחשף
שורה של פרשיות ≠ ßעסק הביש ßופרשת לבון ≠ שהשפיעו על כל המערכת הפוליטית במדינה במשך יותר מעשרים שנה Æכל העצורים הם
תושבי הערים קהיר ואלכסנדריה Æהרשת נחשפה לאחר שמטען חבלה מאולתר התפוצץ בחודש יולי בכיסו של אחד מהם בכניסה לבית
קולנוע במצרים Æלפני כן עוד הספיקו חברי הרשת לפוצץ מטען חבלה בספרייה של קהיר¨ במטרה לפגוע ביחסי מצרים≠ארה¢בÆ
ב≠≤ ±∞Æ±החל משפטם של העצורים Æהם הואשמו שגויסו על ידי ישראל ונשלחו לחבל באתרים שונים בקהיר ובאלכסנדריה Æאצל חלק
מהעצורים נתפסו מכשירי אלחוט Æהתביעה המצרית דרשה עונש מוות לכל עצורי רשת הריגולÆ
פרטי הפרשה נשארו חסויים מפני הציבור בישראל במשך תקופה ארוכה Æרק לאחר שנים הוברר שהרשת הופעלה על ידי קצינים בכירים
בצבא ללא ידיעת הדרג המדיני Æקצין המודיעין שנשלח מישראל כדי להפעיל את הרשת¨ הצליח לברוח ממצרים Æשמו נאסר שנים רבות
לפירסום¨ והציבור בארץ הכיר אותו בכינויו ßהאדם השלישי Æßלימים נחשף שמו ≠ אברי אלעד ©אברהם זיידנברג®¨ שנשא דרכון גרמני
על שם פאול פרנקÆ
אלעד הובא לארץ בתחבולה בשנת ∏ ¨±πµהואשם שהיה סוכן כפול שהסגיר את הרשת למצרים¨ הורשע ונידון ל≠≤ ±שנות מאסר Æעצורי
רשת הריגול היו ד¢ר משה מרזוק ≠ רופא ונתין צרפתי¨ המהנדס שמואל עזאר¨ ויקטור לוי¨ מרסל ניניו¨ פיליפ נתנזון¨ רוברט דאסה¨ אלי
יעקב¨ מאיר זעפרן¨ מאיר מיוחס וצזאר כהן Æאתם נתפס גם שליח המודיעין הישראלי Æרב≠סרן¨ מקס בנט¨ שהתאבד בכלאו ב≠≤Æ≤±Æ±
מרזוק ועזאר הוצאו להורג בקהיר בינואר  Æ±πµµיעקב וכהן זוכו¨ ושאר חברי הרשת נידונו לתקופות מאסר שונות Æהם שוחררו לאחר
מלחמת ששת הימים¨ במסגרת חילופי השבויים בין ישראל ומצריםÆ
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·˘ÂÎ˘Â ±πµ¥ ˙
על ידי כלבים ∞∞ µ¨µאיש Æב≠≤ ±מהם התגלו
סימני כלבת Æתושב צפת נפטר מכלבת Æרוב
מקרי הנשיכה היו באזור הצפוןÆ
©∏ בספטמבר®

‰˙Ù Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ
באיגרת לממשלת שווייץ והתעניינה
בפיקדונות של יהודים שנספו בשואהÆ
באיגרת התבקשו השווייצרים להעביר
את הכסף ליורשים או למוסדות יהודיים
עולמיים Æתשובת ממשלת שווייץ∫ נדון בבעיה
ונודיע לכם ±∞© Æבספטמבר®

‰¯Ë˘Ó· ÏÓÒ
הצבאית נידון לתשעה חודשי מאסר לאחר
שתפס שלושה עולים חדשים שהתלוננו על
מצבם ואמר להם∫ ¢אם רע לכם¨ אתם יכולים
לרדת מהארץ ¢Æהוא הורשע לפי סעיף של
התנהגות בלתי חיילית ≤±© Æבספטמבר®
▲

רוברט דאסהÆ

▲

פיליפ נתנזוןÆ

▲

מרסל ניניוÆ

≤≥±Æ±

ßÌÈÏ‚ ˙·ß ÈÁÏÓ
˘‰˘ÂÏ˘ È¯Á‡ Â¯¯ÁÂ
‡ÏÎ· ÌÈ˘„ÂÁ
אחרי שלושה חודשים בכלא המצרי שוחררו ב≠≤≥±Æ±
עשרת מלחי האונייה ßבת גלים ¨ßשנתפסה על ידי הצבא
המצרי בפתח הדרומי של תעלת סואץ Æהמצרים חזרו
בהם מההאשמה שמלחי האונייה ירו בסירת דייגים
מקומיתß Æבת גלים ßומפקדה צבי שידלו קיבלו הוראה
להפליג לעבר התעלה כדי לבדוק אם מצרים תאפשר
לכלי שיט ישראלי לעבור בתעלת סואץÆ
עשרת מלחי ßבת גלים ßנכלאו בבית כלא מצרי Æבמהלך כל
התקופה נשמר אתם הקשר¨ והם קיבלו חבילות ומכתבים
מבני המשפחה בישראלÆ
ישראל התלוננה בפני מועצת הביטחון של האו¢ם Æוזו
העבירה את הנושא לוועדת שביתת הנשק Æבסופו של דבר
לא עמדו המצרים בלחץ הבין≠לאומי שהופעל עליהם¨
והסכימו לשחרר את הצוות Æבמקביל קבעו משקיפי
האו¢ם שאין כל אישור לטענה המצרית שהצוות פתח
באש על סירת דיג ובמהלך החקירה לא נמצאו דייגים
שנורו על ידי מלחי ßבת גליםÆß
חברי הצוות שחזרו לישראל¨ זכו בקבלת פנים
של גיבוריםÆ

‰˘‰ ˘‡¯ ˙‡¯˜Ï

∏µÆ

È„Â‰È Ï¯Â‚Ï ˘˘Á
Â˜Â¯Ó
המאבק בין הלאומנים המוסלמים לבין חסידי הסולטן
במרוקו פגע קשות ביהודי המדינה ובמיוחד ביהודי העיר
פאס Æב≠∏ µÆפרצו פרעות בעיירה פטי זßאן לאחר נאום
הסתה של מטיף מוסלמי π∞∞ Æמוסלמים פרצו לרובע
היהודי בעיירה¨ רצחו יהודים ובזזו רכוש Æבכפר ליד העיר
מקנס נרצחו שישה סוחרים יהודים¨ שלא נענו לדרישות
המוסלמים להשבית את החנויותÆ
בישראל גברה הדאגה לגורל יהודי המדינה¨ שמספרם
הגיע לרבע מיליון ≤µ Æאלף מיהודי המדינה נרשמו
באוגוסט לעלייה לישראל Æאלפים חצו את מרוקו בדרכם
אל מחנות העולים בעיר קזבלנקה Æבאחד המקרים¨
כשהועברו היהודים במשאיות לנמל קזבלנקה לקראת
עלייתם לארץ¨ ליוו אותם המוסלמים בקריאות∫ תוך שבוע
נתחיל במלחמה נגד היהודיםÆ
בחודש אוגוסט עלו לישראל ∞∞∞¨ ±יהודים ממרוקוÆ
בספטמבר הוכפל המספרÆ

פירסם הרב הצבאי הראשי¨ הרב שלמה
גורן¨ נוהלי תקיעה בשופר בחג¨ וקבע
שחיילים הנמצאים קרוב לאויב חייבים
להיכנס למערה ולתקוע שם בשופר¨ לבל
ישמע האויב ≤∑© Æבספטמבר®

¨Ô¯Â‡ ÈÎ„¯Ó
פעיל מפ¢ם¨ קיבל חנינה מהשלטונות
הצßכיים Æאחרי משפט ראווה ו≠≥¥
חודשי מאסר שוחרר אורן וחזר ארצהÆ
© ≤πבאוקטובר®

ÌÈ‚Â¯‰ ‰¯˘Ú
בהתנגשות אוטובוס ורכבת ליד עכו Æכל
ההרוגים תושבי מעברת כורדני ≤ Æנהג
האוטובוס טען שלא שמע את צפירת
הרכבת¨ וראה אותה רק כשהיה על
הפסים Æהרכבת פגעה בקצה האחורי של
האוטובוס והעיפה אותו לוואדי סמוךÆ
©≤ בנובמבר®

‰Â˘‡¯‰ ˙·Î¯‰
נכנסה לתחנת ארלוזורוב שנחנכה היום
בתל אביב Æהרב הראשי לישראל קבע
את המזוזה בתחנה החדשה ≥© Æבנובמבר®

‡‚Âˆ¯‰ ÌÈÈÁ Ó¢Ï
בנו של הרב הראשי של ישראל¨ התמנה
למפקד אזור ירושלים Æאחיו¨ יעקב הרצוג¨
הוא היועץ לענייני ירושלים במשרד החוץÆ
©∑ ±בנובמבר®

ˆÚ·˜ Ï¢‰
שדרגת סרן תוענק רק לקציני צבא שסיימו
עשר שנות לימוד ועברו קורס קומנדו או
צניחה Æהמטרה∫ שיפור רמת הקצונה בצה¢לÆ
© ≤µבנובמבר®

È¯ÂÒ ÌÈÚÒÂ ÒÂËÓ

▲

מלחי ßבת גלים ßמתקבלים בפרחיםÆ
©צילום∫ אילן בראונר לע¢מ®

▲

עולים ממרוקו Æבעקבות המהומותÆ
©צילום∫ לע¢מ®

שחדר לשטח האוויר של ישראל בטיסה
מקהיר לדמשק¨ יורט על ידי חיל האווירÆ
עשרת הנוסעים וחמשת אנשי הצוות עוכבו
לחקירה Æלאחר מספר ימים שוחררו אנשי
הצוות ±≤© Æבדצמבר®
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˘ÂÓÏÚ ÌÈÏÈÈËÓ È
באזור מדבר יהודה Æהשניים הם עודד
וגמייסטר מקיבוץ דגניה ב ßושושנה הר≠ציון
מבית אלפא¨ אחותו של מאיר הר≠ציון¨
לוחם הצנחנים המפורסם Æלאחר שהתברר
שהשניים נרצחו על ידי בדווים¨ נקם מאיר
הר≠ציון ברוצחי אחותו ≤© Æבינואר®

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ
פתחה בפעולה נגד חנויות לממכר בשר
חזיר בעיר Æרישיונות מכירה הוענקו רק
לשתי חנויות∫ האחת¨ בעיר היהודית¨ היא
חנות המיועדת לדיפלומטים¨ והאחרת ביפו
≠ לנוצרים ¥© Æבינואר®

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó
פתח בצעדי ענישה נגד רוכבי אופניים¨
שייסעו בשעות החשיכה ללא פנס¨ וזאת
בגלל ריבוי התאונות שמעורבים בהן רוכבי
אופניים בשעות החשיכה Æבשבוע אחד נעצרו
∞∂≤ רוכבים שנסעו בלי אורות ≤∏© Æבינואר®

˘Â‚¯‰ ÌÈÏÈÈÁ È
מאש חיילי לגיון ירדנים¨ שחדרו לשטח
ישראל והתבצרו על גבעה ממערב לעיר
חברון ±≤© Æבפברואר®

±≤Æ±

≥±Æ±

˘¯È‰˜ ÈÂ„ÈÓ ÌÈÈ
ÌÈ¯ˆÓ· ÂÏ˙

‡„·‡˙‰ ÔÏÈ‡ È¯Â
·˜˘Ó„ ‡ÏÎ

הרופא ד¢ר משה מרזוק והמהנדס שמואל עזאר Æשני
פעילים מרכזיים בקהילה היהודית במצרים¨ נתלו ב≠≥±Æ±
בכלא המרכזי בקהיר¨ לאחר שבית≠דין צבאי בקהיר מצא
אותם אשמים בהשתייכות לרשת ריגול ישראליתÆ
השניים נעצרו על ידי שירותי הביטחון המצריים¨ לאחר
שנחשפה רשת הריגול שהקים המודיעין הישראלי
במצרים¨ ועשרות חבריה¨ רובם פעילים בקהילה היהודית
בקהיר ובאלכסנדריה¨ נעצרו ביולי Æ±πµ¥
רשת הריגול הישראלית נחשפה בעקבות מעצרם של
שלושה צעירים יהודים ≠ פיליפ הרמן נתנזון¨ ויקטור
לוי ורוברט דאסה¨ שהואשמו בהצתה של הספרייה
האמריקנית באלכסנדריה ב≠ ±¥ביולי Æ±πµ¥
שני פעילים מרכזיים ברשת הריגול¨ אברהם דר ופאול
פרנק¨ הצליחו להימלט Æהעיתונות המצרית כינתה את
אברהם דר בשם גßון דרלינג וטענה שהוא סוכן המודיעין
הישראלי Æפאול פרנק¨ הוא הישראלי אברי אלעד ©אברהם
זיידנברג®¨ שהעיתונות בארץ כינתה אותו ßהאדם השלישי¨ß
נעצר מאוחר יותר בישראל באשמה שהסגיר את חברי
הרשתÆ
פעולות החבלה שביצעו חברי הרשת הישראלית במתקנים
אנגליים ואמריקניים נועדו לסכל את ההסכם בין אנגליה
למצרים לפינוי אזור הסואץ על ידי האנגליםÆ
פרשת הריגול בקהיר¨ שנודעה בישראל בשם ßהעסק
הביש ¨ßוהוצאתם להורג של משה מרזוק ושמואל עזאר
חוללו בארץ סערה פוליטית קשה Æשר הביטחון דאז¨
פנחס לבון¨ טען שלא ידע על הפעלת הרשת Æדוד בן גוריון
תבע להקים ועדת חקירה לבירור האחריות הממלכתית
למחדל בקהירÆ

אורי אילן¨ חייל גולני¨ התאבד ב≠ ±≤Æ±בכלא דמשקÆ
הידיעה על מותו נמסרה לפנות בוקר על ידי שלטונות
סוריה ליו¢ר ועדת שביתת הנשק הישראלית≠סוריתÆ
אורי אילן¨ בן קיבוץ גן≠שמואל¨ היה אחד מחמשת חיילי
צה¢ל שחצו את קווי הגבול ב≠∏ בדצמבר  ±πµ¥ונשבו על
ידי כוח סורי¨ בשעה שחיברו מתקן ציתות לקווי טלפון
בתחום סוריה Æבהודעה של מטה האו¢ם נמסרו השמות
של חמשת החיילים הישראלים שנשבו∫ סגן מאיר מוזס
≠ מפקד החוליה¨ סמל מאיר יעקבי¨ רב≠טוראי אורי אילן¨
טוראי יעקב לינד וטוראי גד קסטלנץ Æבהודעה נמסר¨
שחמשת החיילים הישראלים שחדרו בשעות הלילה
לשטח הסורי¨ היו חמושים בתת≠מקלעי ßעוזי ßורימוני
יד ובסכיני קומנדו¨ ונמצאו ברשותם גם חבלים ואבזרי
תקשורתÆ
כשהועברה גופתו של אורי אילן לישראל ב≠ ¨±¥Æ±נמצא
בבגדיו פתק ובו כתב∫ ¢הורגים אותנו Æנקמה ¢Æבפתק
אחר¨ שהוסתר
בין אצבעות רגליו¨
כתב אורי אילן∫
¢לא בגדתיÆ¢
על המיתוס של
אורי אילן צמחו
דורות רבים של
לוחמים בצה¢לÆ

▲

אורי אילן¢ Æלא בגדתיÆ¢

¨˙ÂÊÂ‚‰ ˙ÂÏÈ‚Ó‰
כתביה של כת מדבר יהודה¨ הנחשבות
עד היום לאחת התגליות הארכיאולוגיות
החשובות של המאה העשרים¨ הוחזרו
למדינת ישראל Æהמגילות נרכשו בסיועו של
המשקיע היהודי סם גוטסמן¨ ששילם תמורתן
יותר מרבע מיליון דולר ±≥© Æבפברואר®

ÌÈ˘„ÂÁ ±¥ ¯Á‡Ï
בשדה בוקר חזר דוד בן≠גוריון למשרד
הביטחון¨ והחליף את פנחס לבוןÆ
© ≤±בפברואר®

˘‰Ê¯ÎÂ‰ ±πµµ ˙
כשנת בצורת Æחקלאי הנגב נאספו לכינוס
חירום Æכל יבול החיטה של עמק בית שאן
ועמק יזרעאל אבד בגלל עצירת הגשמיםÆ
©≥≤ בפברואר®

ÌÈÙÂˆ ÔÂÈÏÈÓ ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ
הגיעו לתל אביב לראות את העדלאידעÆ
במהלך החגיגות נרשמו שני מקרים של
כייסות ושתי דליקות קטנות ∏© Æבמרץ®

ˆ˙Á‡ ‰¯ÈÚ

‰ÊÚ· ÌÈÙ˜Â˙ ÌÈÁˆ‰
≤ ¥חיילים מצרים נהרגו ו≠∂≥
נפצעו ב≠≤ ≤∏Æבפעולת גמול
שביצעה יחידת צנחנים בפיקוד
אריאל שרון ברצועת עזה Æלצה¢ל
היו שמונה הרוגים בפעולה Æחלקם
בדרך הנסיגהÆ
פעולת הגמול¨ אחת הגדולות ביותר
בשנים האחרונות¨ באה בתגובה על
התקפות רבות של פידאיון¨ מחבלים
פלסטינים¨ נגד יישובים ישראליים
בדרום המדינהÆ
רדיו קהיר מסר על אבידות מצריות
כבדות¨ לאחר שכוח שמנה מאות
חיילים ישראלים חדר למחנה
צבאי מצרי בצפון≠מזרח עזה
ופתח באשÆ
כוח מצרי¨ שחש לעזרת המחנה
המותקף¨ נתקל במארב והושמד
כמעט כולו Æדובר מצרי אמר
שהיתה זו ההתקפה החמורה ביותר
על גבול ישראל≠מצרים מאז נחתמו
הסכמי שביתת הנשק ב≠Æ±π¥π

▲

חיילי הכוח הפושט בפתח המחנה המצרי© Æצילום∫ אברהם ורד במחנה®

נהרגה ו≠∏ ±איש נפצעו בהתקפת פידאיון¨
שהשליכו רימוני יד וירו מנשק קל על קהל
בחתונה במושב פטיש שבנגב ≤¥© Æבמרץ®

±∏Æ¥

˜¯È˘È ÔÂÙÏË Â
הותקן מלשכתו של אלוף≠משנה חיים
הרצוג¨ מפקד צה¢ל במרחב ירושלים¨
אל מפקד הלגיון הערבי בעיר העתיקהÆ
©∏ ±באפריל®

·È‡·ˆ‰ „ÚˆÓ
בתל אביב חשף צה¢ל לראשונה את הßעוזיß
≠ תת≠המקלע החדש שתוכנן ויוצר בישראלÆ
©∑≤ באפריל®

≤≤

‡¯ËÙ ÔÈÈË˘ÈÈ‡ Ë¯·Ï
פרופסור אלברט איינשטיין¨ מגדולי המוחות המדעיים בכל הזמנים¨ מת ב≠ ±∏Æ¥בבית חולים בניו יורק Æאיינשטיין¨ שהיה בן
∂∑ במותו¨ נולד בגרמניה¨ ובשנת  ±π≤±קיבל את פרס נובל בפיזיקה Æבשנת ≥≥ ¨±πעם עליית הנאצים לשלטון¨ היגר לארצות
הברית¨ ושם סייע רבות בפיתוח הפצצה הגרעינית הראשונה Æלאחר מותו של הנשיא ויצמן¨ דחה איינשטיין את הצעתו
של בן גוריון לקבל עליו את תפקיד נשיא המדינה השני Æאיינשטיין ציווה לשרוף את גופו Æמוחו של המדען אמור להימסר
לאוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית¨ לאחר שבנו¨ ד¢ר הנס איינשטיין¨ אמר שאביו מסר לו מספר פעמים שזה רצונוÆ
בצוואתו פנה איינשטיין למנהיגי המעצמות להתייחס אל מדינת ישראל בכנות ובצדקÆ

נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים¨ בנימין הלוי¨ פירסם ב≠∂≤±Æ
את פסק הדין במשפט קסטנר Æבפסק הדין קבע הלוי∫ ¢ישראל
קסטנר¨ ראש ועדת ההצלה בימי הכיבוש הנאצי¨ מכר את נפשו
לשטן הנאצי¨ הפקיר את רוב יהודי הונגריה לחסדי הנאצים כדי
להציל יהודים מיוחסים בקהילה¨ בתוכם בני משפחתו¢Æ
¢קסטנר¨ ¢כתב הלוי¨ ¢ידע¨ כי שיתוף הפעולה שלו מסייע בגירוש
הטוטאלי ובהשמדה של רוב יהודי הונגריה Æקסטנר ידע על התפקיד
שהוא מילא בהשמדת יהודי הונגריה Æהנאצים לא היו מצליחים
להטעות את היהודים¨ אלמלא הפיצו שמועות כזב באמצעות
צינורות יהודיים¢Æ
משפט קסטנר הסעיר את היישוב בשנות החמישים הראשונות¨ והפך
ממשפט דיבה שולי למשפט פוליטי שסיבך את כל צמרת המדינהÆ
קסטנר¨ חבר מפא¢י¨ יוצג במשפט על ידי היועץ המשפטי של
הממשלה¨ חיים כהן Æאת מלכיאל גרינוואלד¨ הנתבע במשפט הדיבה¨
ייצג עורך דין צעיר ונמרץ¨ שמואל תמיר¨ חבר תנועת החירות¨ לימים
שר המשפטים בממשלת ישראלÆ
מספר חודשים לאחר פסק הדין נרצח קסטנר על ידי שני צעירים
בתל אביב Æפחות משנה לאחר הרצח זיכה אותו בית המשפט¨ והפך
על פניו את פסק הדין של השופט הלוי Æאבל בשביל קסטנר היה
זה מאוחר מדיÆ
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·‡È‚È‚Á ÚÂ¯È
שבו השתתפו ∞∞∞≥ מוזמנים נפתח בית
המלון ßאכדיה ßבהרצליה¨ המלון המפואר
במדינה Æמחיר חדר ליום ≠ ∏≤ לירות Æדירה
≠  ∑µלירות ליום Æהאטרקציה∫ בכל חדר יש
טלפון עם קו חוץ ≤© Æביוני®

·ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È

▲

ביטל את בחירתו של יצחק נסים לתפקיד
הרב הראשי הספרדי בעקבות תלונה שאין
הוא יכול להיבחר לתפקיד¨ כי אינו חבר
בגוף הבוחר Æבעקבות פסק הדין שונה
החוק¨ ונסים נשאר בתפקיד ±µ© Æביוני®

קסטנרÆ

¨¯È‡Ó ‰„ÏÂ‚Ï

∏≥±Æ

∞∏ ÒÂÈ Ô‡Á· Ï¢‰ˆ ˙ÏÂÚÙ· ÌÈ¯ˆÓ ÌÈ‚Â¯‰
בתגובה על פעולות החוליה הרצחנית שפעלה יומיים קודם לכן בדרום הארץ¨ פשט ב≠ ≥±באוגוסט כוח צנחנים על בסיס של הצבא
המצרי בחאן יונס שברצועת עזה Æמאותו בסיס¨ מבנה משטרה גדול¨ יצאו יחידות של פדאיון פלסטינים לפיגועים בשטח ישראלÆ
בפשיטת הצנחנים הנועזת פוצץ בניין המשטרה Æצנחן אחד נהרג ושמונה נפצעוÆ
בפעולה נהרגו כשמונים חיילים מצריים Æזהו מספר ההרוגים הגדול ביותר שהיו למצרים בפעולה אחת מאז מלחמת השיחרורÆ
הרמטכ¢ל¨ רב≠אלוף משה דיין¨ המתין לכוח הפשיטה הישראלי במעבר הגבול בין ישראל למצרים Æשניים ממפקדי הכוח ≠ רב≠סרן
מוטה גור¨ מפקד הפעולה¨ וסגן משה פלס ©סטמפל® ≠ זכו לצל¢ש על פעולתם בקרב Æסטמפל נהרג במלחמת ההתשה שלאחר
מלחמת ששת הימים במרדף אחר מחבליםÆ
נשיא ארצות הברית פירסם הודעת צער על הפעולה¨ גם ברית המועצות גינתה את ישראלÆ

מועמדת מפא¢י לראשות עיריית תל אביב¨
אין בכלל זכות בחירה בתל אביב Æמאיר¨
שעברה לירושלים לאחר שהתמנתה לשרה¨
מופיעה ברשימת הבוחרים של הבירהÆ
© ≤µביוני®

‡Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê
הנוסעים לחו¢ל אינם זקוקים עוד לאישור
ממס הכנסה כתנאי לקבלת אישור יציאה
מהארץ ≥∞© Æביוני®

ÌÈ˘ ˙Â‡Ó ‰Ê ‰Â˘‡¯Ï
ניקו הירדנים את הקברים העתיקים במערת
המכפלה שבחברון Æהמוסלמים מתגאים
בכך¨ שמאז מסעות הצלב לא דרכה במקום
זה כף רגלו של אדם לא מוסלמי π© Æביולי®

ÌÈÏÂ„‚‰ Ï‰˜‰ ÈÎ˘ÂÓ
ביותר במערכת הבחירות לכנסת הם בן
גוריון¨ בגין ויגאל אלון Æבן גוריון מסוגל לאסוף
יותר מ≠∞≤ אלף איש לאספת בחירות ªבגין
∞∞∞¨ ¨µואלון ≠ ∞∞∞¨ ¥איש Æאחריהם במפא¢י
≠ גולדה ªבאחדות העבודה ≠ גלילי¨ ובחירות
≠ יעקב מרידור ©∂ ±ביולי®

·¯Â˙ÙÎ ˙ˆÈÁÏ
של נשיא המדינה ובקריאה ¢הך הכפתור
ויפוצו המים ¢נחנך קו המים ירקון≠נגב Æחמש
שנות עבודה ו≠ ¥µמיליון לירות ≠ ומי הירקון
זורמים בצינורות ∂∞ ±קילומטר דרומה¨ אל
הנגב הצמא ±∞¨∞∞∞ Æאיש השתתפו בטקס
החגיגי של חנוכת קו המים ±π© Æביולי®

ÌÈÈ˙˘ ¯Á‡Ï

▲

שלושה צנחנים מכינים את משטרת חאן יונס לפיצוץ© Æצילום∫ אברהם ורד במחנה®

‰È¯‚ÏÂ·· ÏÙÂ‰ ÏÚ≠Ï‡ ÒÂËÓ
מטוס אל≠על הופל בשעות הבוקר של ∑ ≤∑Æבשמי בולגריה Æכל ∏ µהנוסעים ואנשי הצוות נהרגו Æהמטוס¨ שהיה בדרכו מפאריז לישראל¨
טס בנתיב הבין≠לאומי מעל יוגוסלביה¨ והותקף על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר הבולגריÆ
מסיבות לא ידועות סטה קברניט המטוס ממסלולו ונכנס לתחום האוויר של בולגריה¨ שם עטו עליו מטוסי הקרב Æהמטוס נפגע מיריות¨
ולאחר שהחל לבעור באזור הכנפיים האחוריות¨ ניסה הקברניט לנחות נחיתת אונס בשדה תעופה צבאי גרמני ישן Æכשהיה בגובה של
∞∞≥ מטר בדרך לנחיתת חירום¨ תקפו אותו שוב המטוסים הבולגריים¨ והמטוס התפוצץ באוויר Æכל נוסעי המטוס נספו¨ וביניהם גם
שלושה ילדיםÆ
לאחר התרסקות המטוס ניסו שלטונות בולגריה לטשטש את האירוע והאשימו את קברניט המטוס בחדירה ללא אישור לתחום האווירי
של בולגריה Æכדי להסיר מעצמם את האחריות להפלת המטוס¨ פינו הבולגרים מאזור ההתרסקות את שרידי המטוס¨ שהיו נקובים
מפגיעות כדורים ופגזים Æבשלב מסוים הם טענו שהמטוס הופל באש מהקרקע¨ ולא בירי מהאוויר Æהנספח האווירי הבריטי בסופיה¨
שהצטרף לסיור של ועדת החקירה הישראלית בשטח¨ אמר שהמטוס הופל על ידי מטוסי קרב בולגריים¨ ולא מאש מהקרקעÆ

של מו¢מ¨ שניהל מנכ¢ל משרד הביטחון¨
שמעון פרס¨ נחתם חוזה עם בריטניה
לאספקת שתי משחתות Æלשתיים ניתנו כבר
שמות עבריים ≠ ßיפו ßוßאילת Æßעל כל אחת
מהן יהיו ∞≤≤ מלחים ±≤ Æשנה מאוחר יותר
טובעה אח¢י ßאילת ßעל ידי טילים מצריים
מול פורט סעיד¨ ו≠∑ ¥ממלחיה נהרגוÆ
©≤ באוגוסט®

‡˙ÈÓÂ¯ ‰ÈÈÂ
הגיעה לנמל חיפה כדי לאסוף ∞∞≤ עולים
חדשים שהחליטו לחזור לרומניהÆ
© ±¥באוגוסט®

≥≤ ¨Ï¢Á ÈÏÈÈÁ
שהשתתפו בצעדה בהולנד¨ זכו במקום
הראשון Æזו הפעם הראשונה שחיילי צה¢ל
זוכים במקום הראשון בתחרות היוקרתית
הזאת ≥∞© Æבאוגוסט®
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˘ÌÈÈ¯ˆÓ ·¯˜ ÈÒÂËÓ È
הופלו בקרב אוויר קצר מעל קיבוץ יד מרדכי
בדרום Æשני הטייסים נהרגו ±© Æבספטמבר®

‰ÒÎ‰ ÒÓ
פירסם את רשימת כל  ±±µאלף הנישומים
ואת פירוט הכנסותיהם Æבמקום הראשון
מופיעה חברת החשמל¨ שהיא החברה
הרווחית ביותר בישראל ≠ שני מיליון לירות¨
אחריה ßסולל בונה ±Æ¥ ≠ ßמיליון¨ רפאל
קלצßקין הרוויח ב≠ ±¨∂∂± ±πµ¥לירות¨ חנה
רובינא  ¨±¨πµµשמואל רודנסקי ∑∞¨≥¨¥
יקותיאל פדרמן ∞∞∞¨∞ ¨¥גדעון האוזנר
∂ ¨±∞¨µπסטימצקי ∞∞∞¨∞ß ¨±עלית¨±π∏¨∞∞∞ ß
ש¢י עגנון  ±¨∂≥±ואורי צבי גרינברג ∞∞∞¨±
לירות ≤∂© Æבספטמבר®

·ÔÈÈ„Ú ÌÈÈÁ ¯·Ó·Â
 ∑µאלף איש ב≠≥ µמעברות למרות התחייבות
הממשלה לפנות את כל המעברות עד סוף
 Æ±πµµמתברר שחלק גדול מיושביהן אינם
מוכנים לעזוב את המקום ∑© Æבנובמבר®

ÂÏ‚˙ ˙Â˙Èˆ È¯È˘ÎÓ
בביתו של ח¢כ מק¢י¨ משה סנה Æצעירי
המפלגה שכבו במארב על גג הבית כדי
ללכוד את מניחי המכשירים¨ אך ללא
תוצאות ±≤© Æבנובמבר®

ÌÈ„Â‰È ÌÈÏÚÂÙ
שהגיעו לנמל בגרמניה לפרוק סחורה¨
הבחינו בצלב קרס על חלון תאו של מלח
גרמני Æהמלח¨ פטר קראם¨ נעצר¨ נשפט
ונידון לחודש מאסר Æהחברה המעסיקה אותו
החליטה לפטרו Æלראשונה הופעל בגרמניה
החוק האוסר פגיעה ברגשות יהודיםÆ
©∑ ±בנובמבר®

ÌÈ‚Â¯‰ ‰˘ÈÓÁ
בשיטפונות בכל הארץ Æביפו טבעה ילדה
בת תשע¨ כשהגשמים גרמו לשקיעת בית
מגוריה Æהיא נפלה לתוך בור הביוב שמתחת
לבית ∏© Æבדצמבר®

˘ÌÈ˙Ù¯ˆ ÌÈÏÈÈÁ È
שערקו מאונייה בתעלת סואץ¨ גויסו על
ידי המודיעין המצרי ונשלחו לרגל בישראלÆ
כשעברו את הגבול ליד קיבוץ יד מרדכי¨
הסגירו עצמם ±∞© Æבדצמבר®

·˘±πµµ ˙
ירדו מישראל לארצות הברית ∑ ±¥איש Æיותר
ממספר העולים מארצות הברית לישראלÆ
©∏ ±בדצמבר®

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ È„·ÂÚ ÏÎ
שבתו ארבעה ימים במחאה על הקמת ארגון
עובדים בלתי תלוי Æבמהלך השביתה היו
חילופי מהלומות בין שובתים לבין מי שניסו
לשבור את השביתה ≤∑© Æבדצמבר®

∞∏ ˙ÌÈ„ÈÓÏ
בבית הספר החקלאי ßכדורי ßסולקו ל≠∞±
ימים¨ לאחר שהתעללו בתלמידי כיתות אß
והשפילו אותם ≤∑© Æבדצמבר®

≤¥

≤≥Æπ

˙È¯ÁÒÓ ˙ÂÓÎ· ËÙ ‰Ï‚˙‰ ∫Ï‡¯˘È· ‰Â˘‡¯Ï
·˘„·‚· ıÏÁ ‰
DVD

ב≠ ≤≥Æπהתגלה לראשונה בישראל נפט בכמויות מסחריות
בקידוח ßחלץ  ß±בנגב הצפוניÆ
הידיעה על גילוי הנפט עוררה התרגשות רבה ושודרה בראש כל
מהדורות החדשות של אותו יוםÆ
הגיאולוג הראשי של הקידוח בחלץ¨ ד¢ר הרמן צßופ¨ אמר
בעקבות הגילוי¨ שמדובר כנראה בשדה עשיר ביותר¨ שקוטרו
כמה קילומטרים¨ ובנפט באיכות טובהÆ
חברת לßפידות ßוßמחפשי נפט ¨ßבעלות הזיכיון לקידוחים באזור
חלץ¨ מסרו בהודעה מיוחדת¨ שבכוונתן להתחיל בקרוב מאוד
בקידוחים נוספים בשדה¨ והמחקרים הסייסמולוגיים שנעשו
במקום מעודדים ביותרÆ
הידיעה על גילוי הנפט בחלץ פשטה במהירות ברחבי המדינהÆ
ישראלים רבים הפסיקו את עבודתם ויצאו לאזור הקידוח כדי
לראות במו עיניהם את הנפט פורץ מהבארותÆ
גם למחרת הגילוי הגיעו אלפי מבקרים לאזור הקידוח Æרבים
מהם ליכלכו את ידיהם בנוזל השחור וצילמו את הנפט הפורץ
מהבאר Æההתרגשות היתה גדולה כל כך¨ עד שהחברות
האחראיות לקידוח נאלצו לפנות דרך הרדיו לציבור וביקשו
ממנו שלא יבוא לאזור הקידוח¨ כי ההתנפלות ההמונית מפריעה
להמשך העבודותÆ
למרות האופטימיות היה שדה חלץ הראשון והאחרון שהתגלה
בו נפט בכמות מסחרית Æלאחר מספר שנים יבש השדה¨ וכל
הקידוחים שנעשו מאז ועד היום לא הניבו תוצאות דומותÆ

▲

נפט¨ נפט¨ נפט© Æצילום∫ לע¢מ®

ÌÈ¯ˆÓÏ ÈÒÂ¯ ˜˘
עסקת הנשק הגדולה בין מצרים לבין צßכוסלובקיה יצאה באוקטובר לדרך ועוררה דאגה בישראל ובמדינות המערב Æפרטי העסקה¨
שנחתמה בעקבות פעולות הגמול הגדולות של צה¢ל בחאן יונס ובעזה¨ דלפו אל אמצעי התקשורת והעמידו את כל מרוץ החימוש במזרח
התיכון באור חדשÆ
באמצעות צßכוסלובקיה תקבל מצרים מהגוש המזרחי נשק בשווי מיליוני דולרים Æמדובר במאות טנקים מדגם ßסטאלין ßובמאות מטוסי
ßמיג ßחדשים¨ כולם מתוצרת ברית המועצות Æכמות הנשק הכבד והמטוסים שבידי צה¢ל קטנה בהרבה מזו שאמורים המצרים לקבל¨
ונתונים אלה עוררו דאגה במערב ובישראלÆ
ארצות הברית ובריטניה ניסו לפעול נגד העסקה ולהוציא את המזרח התיכון ממרוץ החימוש¨ אך ללא הצלחה Æבעקבות העסקה נפגש
שר החוץ משה שרת עם עמיתו האמריקני¨ וארצות הברית התחייבה לספק לישראל נשק מגן בתשובה לנשק הסובייטיÆ
גם במצרים וגם בישראל הוכרז על מגביות ועל תרומות מיוחדות למימון עסקת הנשק Æבישראל נאספו מיליוני לירות לßקרן המגןÆß
למערב הגיעו ידיעות שנשק רוסי עושה את דרכו גם לסוריה ולעיראקÆ
שנת  ±πµµהיתה שנת החדירה של ברית המועצות למזרח התיכון Æאחיזתה באזורנו התחזקה במהלך שנות השישים והשבעיםÆ

≤±±Æ±

˙¯ÈÎ‰ ÔÂÙˆ· ÌÈÈ¯ÂÒ ÌÈ·ˆÂÓ Â˘·Î
לפחות ∞ µחיילים סורים נהרגו ו≠∞≥
נפלו בשבי ב≠≤ ±±Æ±בפעולת גמול נגד
יחידות הצבא הסורי שישבו במוצבים
החולשים על הכינרתÆ
בפעולת הגמול הגדולה ביותר שביצע
צה¢ל עד כה¨ השתתפו גדוד הצנחנים
∞ ¨∏πפלוגה אחת מחטיבת גולני ויחידות
ארטילריה Æעל פי מקורות שונים¨
השתתפו בכוח הפושט יותר מ≠∞∞≥
חייליםÆ
הלוחמים הפתיעו את הכוחות הסוריים
לאחר שחצו אח הכינרת ואת אזור שפך
הירדן Æהצנחנים הסתערו על המוצבים
המבוצרים וכבשו אותם בקרבות פנים
אל פנים Æארבעה חיילים נהרגו בפעולה
ו≠≤ ±נפצעוÆ
▲ חיילי הכוח הפושט יוצאים מקיבוץ עין גב© Æצילום∫ אברהם ורד במחנה®
בתום כיבוש היעד פוצצו הצנחנים את
מוצבי הסורים והשמידו תותחים ומרגמות¨ שקניהם היו מכוונים אל עבר הכינרת ואל יישובי הצפון הישראלייםÆ
בראש אחד מכוחות הפשיטה עמד מאיר הר≠ציון¨ מפקד סיירת הצנחנים¨ שנעצר תשעה חודשים קודם לכן בגלל השתתפות
בהריגת בדווים שרצחו את אחותו Æהר≠ציון איגף את המוצב הסורי ותקף אותו מאחור Æהפתעתם של הסורים היתה מוחלטת Æבאחד
הבונקרים במוצב גילה הר≠ציון חבורת קצינים סורים שקועים במשחק שש≠בש Æהם נלקחו בשביÆ
במבצע כינרת נפל מפקד פלוגה ד ßשל הצנחנים¨ יצחק בן מנחם¨ שהתפרסם בכינוי ßגוליבר Æßהוא החליף בפיקוד על הפלוגה את
מוטה גור¨ שנפצע בפעולת חאן יונס Æגוליבר נפגע מרימון יד שהושלך מתוך המוצב המותקףÆ
הפעולה¨ שכונתה ßמבצע כינרת ¨ßבאה בתגובה לתוקפנות מתמשכת מצד הסורים נגד יישובי הצפון ונגד הדייגים הישראלים
בכינרתÆ

▲

גם הרמטכ¢ל חופר שוחה© Æצילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

עשרות פעולות של חיילים מצרים וכנופיות פידאיון נגד
יישובים בדרום Æב≠ ¥Æ¥נהרגו חמישה חיילים מירי של
חיילים מצרים¨ שפתחו באש על מוצבי צה¢ל ליד קיבוץ
נירים Æצה¢ל הגיב בירי תותחים לתוך מחנה הפליטים
בדיר אל≠בלח שברצועהÆ
בתגובה המטירו המצרים ב≠ µÆ¥מאות פגזים על היישובים
שלאורך גבול רצועת עזה Æארבעה חיילים ושני חברי
קיבוץ נחל עוז נפצעו Æבעין השלושה נהרס בית הילדים¨
אבל בדרך נס לא היו נפגעים¨ כיוון שכל הילדים פונו
משם כמה דקות לפני שנחתו הפגזים Æגם בכיסופים¨
בנירים ובכפר עזה נפגעו מבנים ונגרם נזק רבÆ
ב≠ ∑Æ¥נרצחה תושבת אשקלון בביתה בהתפוצצות של
שלושה רימוני יד שזרקו מסתננים לתוך הבית Æבאותו
הלילה נהרגו גם שני חברי קיבוץ גבעת חיים מיריות
שנורו אל מכוניתם בכביש מצומת פלוגות למשמר הנגבÆ
התקפות נוספות היו גם בקיבוץ ניצנים¨ במחנה פועלים
בקציעות¨ שם נהרג פועל ושלושה נפצעו¨ בשפיר¨
בתקומה¨ באחיעזר ובמושבים רבים אחרים Æהשיטה היתה
דומה¨ וברוב המקרים נזרקו רימוני יד לתוך בתים בשעות
הלילה בשעה שהקורבנות ישנו בשלווה במיטותיהםÆ
המרצחים גם ירו על מכוניות שנסעו בכבישי הנגב והערבה¨
ופוצצו צינורות מים¨ בארות ועמודי תאורה Æהחיים ביישובי
הדרום הפכו קשים מנשוא Æלמרות המרדפים הצליחו רוב
החוליות לחזור ללא פגע לרצועת עזהÆ
ב≠ ±±Æ¥הצליחה חוליה להגיע עד מושב שפריר ליד
רמלה Æשניים מחברי החוליה נכנסו לתוך בית הכנסת
ופתחו באש לתוך קהל של ∂ ¥ילדים בני  ±∂≠πומדריכיםÆ
שלושה ילדים ומדריך אחד נהרגו במקום Æחמישה ילדים
נפצעו¨ מהם שלושה קשהÆ
ב≠ ≤πÆ¥רצחו חיילים מצרים את רועי רוטנברג¨  ¨≤±חבר
קיבוץ נחל עוז Æרועי¨ המא¢ז של הקיבוץ¨ ניסה להניס
חיילים מצרים שחדרו לשטח ישראל Æהוא נורה ונפצע¨
והחיילים גררו אותו לשטח רצועת עזה¨ התעללו בו ורצחו
אותו Æגופתו הוחזרה לישראל כשעיניו מנוקרות מחוריהן¨
ועל גופו סימני התעללות רביםÆ
על קברו נשא הרמטכ¢ל משה דיין נאום מרגש
במיוחד Æלאחר מבצע קדש נלכדו חלק מרוצחיו של
רועי רוטנברגÆ
באפריל פשט צה¢ל מספר פעמים על מוצבים ברצועת
עזה ובמדבר סיניÆ

˙Â¯Ú·‰ ¯ÂÚÈ·Ï ¢·˙ÂÎÂ ‡¯Â˜¢ Úˆ·Ó
שר החינוך¨ זלמן ארן¨ יזם ב≠ ≤∂Æ±מבצע חדש לביעור הבערות במדינת ישראל Æשם המבצע ≠ ßקורא וכותב Æßהתברר ש≠∞∞ ¥אלף מתושבי
המדינה אינם יודעים קרוא וכתוב בשפה העבריתÆ
רוב התושבים שאינם יודעים קרוא וכתוב מתגוררים כיום ביישובי העולים במקומות שונים בארץÆ
כיוון שלמשרד החינוך והתרבות לא היה כסף למבצע¨ הוחלט להתבסס על מתנדבים¨ שילמדו קרוא וכתוב במקומות העבודה השוניםÆ
הפועלים המתנדבים אמורים ללמד את חבריהם בחודשים פברואר≠מרץ בשעות ההפסקה בעבודהÆ
הרעיון היה שפועלים בעלי השכלה יסודית ילמדו את חבריהם לעבודה פעולות פשוטות כמו חתימת שמם¨ קריאת שם הרחוב הרשום
על השלט ופיענוח תלוש המשכורת שלהם Æלצורך הפרויקט הופץ ספר עזר מאת בן ציון רייך ßעברית לעם ¨ßובו תרגילי כתיבה וקריאה
בצירוף הוראות למתנדבים שילמדו את חבריהםÆ
לומדים עברית ¥∞∞ Æאלף מתושבי המדינה אינם יודעים קרוא וכתוב בעברית© Æצילום∫ משה פרידן לע¢מ®

∂± πµ
¯‡Â

˙

כל מדינות ערב הגובלות עם ישראל ≠ ירדן¨ סוריה¨ מצרים
ולבנון ≠ הכריזו ב≠ ∏Æ¥על כוננות צבאית עליונה Æהחיילים
קיבלו הוראה ¢להדוף כל תוקפנות ישראליתÆ¢
בעקבות פיגועי הפידאיון הודיע ראש הממשלה¨ דוד
בן גוריון¨ שישראל לא תבליג על התקפות בשטחה Æגם
ארצות הברית החלה ללחוץ על נאצר¨ נשיא מצרים¨
להפסיק את הפעולות נגד ישראלÆ
בכל הערים והיישובים בישראל¨ גם אלה שאינם
סמוכים לגבול¨ החלה בנייה מאסיבית של מקלטים
ציבוריים ופרטייםÆ
במקביל המשיכו כל מדינות האזור להתחמש Æסוריה
קיבלה נשק סובייטי Æישראל קיבלה מטוסי קרב מצרפת
ומקנדה Æהמצב במזרח התיכון עמד במרכז השיחות
של ראש ממשלת ברית המועצות¨ ניקולאי בולגאנין¨
וראש ממשלת בריטניה¨ אנטוני אידן¨ שהתקיימו בלונדוןÆ
ברה¢מ קראה לישראל ולמדינות ערב לשמור על הסכמי
שביתת הנשק¨ אבל המשיכה לחמש את מדינות ערב
בנשק חדישÆ
ב≠ ±πÆ¥הודיעה מצרים שהיא מוכנה לשמור על הפסקת
האש באזורÆ

∑˙Ù˜˙‰· ÌÈ‚Â¯‰ ±
ÌÈÏÈÈÁÂ ÔÈ‡„ÈÙ
ÌÂ¯„· ÌÈÈ¯ˆÓ

˘‰
‰

∏Æ¥

‰ÓÁÏÓ ˙ÂÂÎ
·ÌÈ¯ˆÓ·Â Ï‡¯˘È

¥Æ¥

ÈÓ˘‰

È
ÏÈ¯Ù

≠‡

È

Æ¯ÈÚ ˙„ÏÂ ÍÎ
כמה עשרות משפחות הגיעו לקריית גת
ושוכנו בבתי אסבסט Æאלה הם ראשוני
התושבים במרכז העירוני של חבל לכיש¨
שהוקם על גבעה מול חורבות גת העתיקהÆ
© ±±בינואר®

ÆÌÈˆÈ·‰ ˙ÂÓ· ‰ÈÈÏÚ
בינואר חולקו עשר ביצים לנפש¨ לעומת
תשע ביצים שחולקו בדצמבר Æהדבר הביא
לירידה במחיר הביצים בשוק החופשיÆ
©≤ ±בינואר®

¨Ï¢ÎÙÓ‰ Ô‚Ò
עמוס בן גוריון¨ בנו של ראש הממשלה¨
הגיש תביעת דיבה נגד חברי אירגון ßשורת
המתנדבים ¨ßשטענו שסגר תיק חקירה נגד
ידידו ±∑© Æבינואר®

∞∞≤ ‡˙¯˜ È¯ÂË È˘‡Ó
בהנהגת עמרם בלוי מירושלים¨ התבצרו
בקבר הרמב¢ם בטבריה וטענו שבאו להגן
על קברות הצדיקים מפני חידוש החפירות
במקום על ידי מחלקת העבודות הציבוריותÆ
החרדים ערכו הפגנה ועקרו את העמודים
שנועדו להקמת ßיד רמב¢ם ±µ© Æßבינואר®

Í¯ÂÚ‰Â „ÒÈÈÓ‰
של ßמעריב ¨ßד¢ר עזריאל קרליבך¨ נפטר
בגיל ∏ ¥מהתקף לב Æרבבות השתתפו
במסע ההלוויה בתל אביב Æנשיא המדינה
וראש הממשלה פירסמו הספדים לזכרוÆ
©≤ ±בפברואר®

ÂÚÈ‚‰ ·¯ÚÓÏ
ידיעות ראשונות על נאום כרושצßוב בקונגרס
ה≠∞≤ של המפלגה הקומוניסטית הסובייטיתÆ
בנאום זה חשף כרושצßוב לראשונה את
מעשי הזוועה של סטאלין ±∏© Æבמרץ®

‡¯·Ï¢‰ˆ ÈÏÈÈÁ ‰Ú
הוחזרו לאחר  ±µחודשים בשבי הסוריÆ
חייל חמישי¨ אורי אילן¨ עונה והתאבד בכלא
הסורי ≤π© Æבמרץ®

˙·Î¯‰ ˙ÏÈÒÓ Â˜ ÍÁ
לבאר שבע ±µ∞∞ Æאיש יצאו ברכבות מיוחדות
מחיפה¨ מירושלים ומתל אביב לחנוך את
התחנה החדשה ≤π© Æבמרץ®

‚‰Â‰ Ê‡Ó ‰Â˘‡¯Ï
הממשל הצבאי במשולש¨ הוטל עוצר על
הכפר אום אל≠פחם¨ לאחר שנורו מתוכו
יריות על מכוניות שנסעו בוואדי ערהÆ
©∞≥ במרץ®

ˆ‚¯‰ ¯ÈÚ
וחברו נפצע בקרב יריות עם חיילי המשמר
הירדני בדרך לסלע האדום Æהפצוע הצליח
לברוח בחזרה לישראל Æכעבור מספר ימים
החזירו הירדנים את גופתו של דרור לוי
מהרצליה Æועדת שביתת הנשק הישראלית≠
ירדנית גינתה את ישראל על חדירת השניים¨
שהיו חמושים בנשק צבאי¨ לתוך שטח ירדןÆ
©∑ באפריל®
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¯··¨ÌÈÏÚÂÙ ˙Â
ששבתו מעבודה לרגל אחד במאי¨ ועמם גם
שרים וראשי הוועד הפועל של ההסתדרות¨
יצאו לעבודות ביצורים ביישובי הספרÆ
© ±במאי®

¨Ô¯Â‡ ÈÎ„¯Ó
ממנהיגי מפ¢ם¨ חזר לישראל לאחר ארבע
שנים וחצי בכלא בצßכוסלובקיה ±≥© Æבמאי®

‰¯˘È‡ ˙ÒÎ‰
מיסים חדשים¨ שנועדו לגייס חמישים מיליון
לירות לרכישת נשק ולהקמת ביצוריםÆ
©∂ ±במאי®

¨‰·¯‡ ÈÏÈÁ
שפלשו לנגב מדרום¨ השמידו תוך רבע שעה
שלושה דונם גזר בקיבוץ רביבים Æריסוס
הנחילים הביא להשמדתם¨ לפני שגרמו נזק
נוסף ≤±© Æבמאי®

˘¯ ¯ˆÂ‡‰

∑≤∂Æ

˙‡ ÌÈ‡Ï‰ ¯ˆ‡
˙ı‡ÂÒ ˙ÏÚ
בנאום מול ∞∞≥ אלף תושבים היסטריים באלכסנדריה
הודיע נשיא מצרים ב≠∑ ≤∂Æעל הלאמת תעלת סואץÆ
נאצר החליט להלאים את חברת המניות של התעלה
הרשומה במצרים¨ שהונה היה בעיקר בריטי¨ צרפתי
ואמריקני Æההלאמה באה בתגובה על סירובן של מדינות
המערב לממן אח הקמת סכר אסואן במצריםÆ
נאומו של שליט מצרים היה האירוע המרכזי לציון ארבע
שנים להפיכת הקצינים החופשיים ולסילוקו של המלך
פארוק Æנאצר יצא בהתקפה חריפה נגד בריטניה וארצות
הברית¨ שסירבו לממן את הסכר¨ ונגד ישראל¨ והכריז על
הסגר ימי לאוניות ישראליות בתעלת סואץÆ
במערב נדהמו Æבריטניה¨ צרפת וארצות הברית ניסו לגבש
תוכנית אחידה נגד ההלאמה Æצרפת ובריטניה גייסו
אלפי חיילים ושלחו כוחות למזרח התיכון Æבעיקר לאזור
התעלה Æבנוסף¨ הקפיאה בריטניה את יתרות מטבע החוץ
המצריות שהופקדו בבנקים בריטייםÆ
בתגובה הטיל נאצר הגבלות חמורות על תנועות אזרחים
בריטים במצרים¨ ואיים להחרים את כל הרכוש הבריטי
במדינה Æארצות הברית ניסתה להפגין מתינות¨ ועוררה
בכך את כעסן של שותפותיה האירופיותÆ
ישראל שלחה את שרת החוץ לשיחות עם שרי החוץ
של בריטניה ושל צרפת בניסיון לפתוח את ההסגר הימי
שהטילה מצרים על השיט הישראלי בים סוףÆ
במהלך אוגוסט נהרגו שני חיילים ושמונה נפצעו
ממוקשים שהטמינו מסתננים ממצריםÆ

∂±∏Æ

˘¯ ¯ËÙ˙‰ ıÂÁ‰
·˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ˙Â·˜Ú
ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ÌÚ
שר החוץ¨ משה שרת¨ התפטר ב≠∂ ±∏Æמתפקידו בעקבות
חילוקי דעות עם ראש הממשלה בן גוריון Æהיחסים בין
שרת לבן גוריון החריפו הן במישור המדיני והביטחוני והן
במישור האישי Æבניגוד לבן גוריון האקטיביסט¨ העדיף
שרת את המדיניות המתונה יותר¨ שאיפיינה את פעולותיו
מאז כיהן לראשונה בתפקידי ניהול מדיניות החוץ
הישראלית לאחר רצח חיים ארלוזורוב ב≠≥≥Æ±π
מראשית דרכם עבדו שרת ובן גוריון זה לצד זה בהנהגת
המדינה שבדרך ולאחר קום המדינה Æהמחלוקת בין
השניים החריפה בעיקר לאחר מבצע כינרת נגד המוצבים
הסוריים במזרח הכינרת Æשרת¨ שהיה אז בארצות הברית¨
הגדיר את הפעולה כßßדקירת סכין בגבו של שר החוץ Æßßהוא
טען שבן גוריון מחבל במאמציו להשיג נשק מוושינגטוןÆ
בנאום בכנסת הסביר בן גוריון את סיבת הפרישה∫ ¢הגעתי
לידי מסקנה שעכשיו יש הכרח לטובת המדינה שתהיה
התאמה מלאה בין משרד החוץ לבין משרד הביטחון¨
ושנחוצה עכשיו הנהגה אחרת למשרד החוץ¢Æ
במקומו של שרת מונתה גולדה מאיר¨ עד אז שרת העבודה¨
שפעלה בהתאם לקו המדיניות האקטיביסטית של בן
גוריון Æבחודשים שלאחר מינויה התרבו פעולות הגמול
בירדן ובמצרים¨ ושיאן ≠ מבצע קדש בסוף אוקטוברÆ

לוי אשכול התנצל מעל בימת הכנסת על
מכירת דירתו למקרקעי ישראל Æהפרשה
נחשפה בדוח מבקר המדינה ≤≥© Æבמאי®

·Â˜Â¯Ó ˙Ï˘ÓÓ ˙„Â˜Ù
נסגרה מחלקת העלייה של הסוכנות
בקזבלנקה ±≥ Æשליחי הסוכנות גורשו
ממרוקו¨ ועוכבה יציאתם של ∞∞∞¨∏ יהודיםÆ
© ±±ביוני®

„˜Ú ˙Â˜ÈÏ
בקיבוצים ניר אליהו ואייל בעקבות התקפות
הלגיון הירדני Æשני שוטרים ישראלים נהרגו∫
דוד אשרף ויוסף אורן Æהירדנים ירו גם על
רכבת משא ופגעו בשני קטרים ≤¥© Æביוני®

≤≤ ÔÈÏÂÙÓ ÂÚÈ‚‰ ÌÈÏÂÚ
בעקבות החלטת ממשלתה לתת היתרי
יציאה לכל יהודי המבקש לעלות לישראלÆ
כעשרים אלף יהודים מתכוונים לעזוב את
פולין ולעלות ארצה בעקבות התגברות
האנטישמיות במדינה ∏© Æביולי®

Ì¢Â‡‰Ó ‰˘¯„ Ï‡¯˘È
לשחרר את האונייה היוונית שנעצרה
ב≠ ≤∏Æµבתעלת סואץ¨ בדרכה לנמל אילתÆ
ישראל הודיעה שהיא רואה במעצר פעולת
איבה חמורה של מצרים והפרה של הסכמי
שביתת הנשק ±±© Æביולי®

‰·˜ÒÂÓ· Ì˙Á
הסכם נפט בין ברית המועצות לבין ישראלÆ
פרשנים בעולם רואים בהסכם הזה הכרה
של ברית המועצות במעמדה של ישראל
במזרח התיכון ±∑© Æביולי®

·È˙ ˙·ÈˆÁ· ÏÁÂ‰
הרכבת התחתית בחיפה Æאורך התוואי
המתוכנן ∞∂∑¨ ±מטרים בקו אווירי¨ מאזור
הנמל למרכז הכרמל Æעלות ההקמה ≠ שבעה
מיליון לירות ±∏© Æביולי®

‚˙ÂÂÓ ÔÈ„ ¯Ê
בתלייה על פידאין מרצועת עזה שהורשע
בעבירות חמורות נגד ישראל Æגזר הדין לא
בוצע ∂© Æבאוגוסט®

∂≤

▲

נאצר Æלהחרים את הרכוש הבריטיÆ

‰ÈÒÂ¯ ˙‡ ÂÁˆÈ ËÚÓÎ

▲

משה שרתÆ

DVD

כמעט כל מדינת ישראל עקבה ביולי אחר ביקור נבחרת הכדורגל של ישראל במוסקבה Æהמשחק בין נבחרות ישראל ורוסיה¨ שנערך
ב≠∑ ¨±±Æקיבל משמעות חשובה הרבה מעבר לאירוע ספורטיביÆ
אלפים הגיעו מכל רחבי ברית המועצות כדי לצפות במשחק ∏∞ Æאלף הכרטיסים נמכרו תוך שעות ספורות¨ רובם ליהודי רוסיהÆ
ההתרגשות הגיעה לשיאה כשנשמע הימנון ßהתקווה ßבאיצטדיון ßדינמו ßבמוסקבה Æדגלי ישראל הונפו סביב המגרש¨ ושירים ישראליים
הושמעו ברמקולים בלב הבירה הסובייטיתÆ
נבחרת ישראל הפסידה אמנם ∞∫ µאך שחקניה זכו לשבחים רבים על לחימתם האמיצה ועל מאבקם העיקש על כל כדורÆ
במשחק הגומלין ב≠∑ ≥±Æבאיצטדיון רמת גן הוכיחה הנבחרת שהיא גם יודעת לשחק µ∞ Æאלף הצופים במגרש ועוד אלפים שהאזינו
לשידור המשחק ברדיו¨ שאגו משמחה והתחבקו כשנחום סטלמך הבקיע את השער הרוסי Æהמשחק הסתיים בניצחון הרוסים Æ≤∫±
החמצה של שייע גלזר¨ שבעט מחמישה מטרים לגופו של השוער האגדי לב יאשין בדקת הסיום¨ מנעה סנסציה עולמיתÆ

∞ µאלף איש באיצטדיון רמת גן צפו
בגלזר כמעט מכניע את לב יאשין
האגדי© Æצילום∫ לע¢מ®

DVD

ב≠∞ ≤πÆ±בשעה תשע בערב הודיע דובר צה¢ל שכוחות צה¢ל חדרו לתוך שטח מצרים וכבשו את העיירה כונתילה¨ ∞∂ קילומטר
מצפון מערב לאילת¨ ואת ראס א≠נקב¨ ∞ ±קילומטר מצפון מערב לאילת Æכוחות מוצנחים תפסו את מעבר המיתלה ≠ צומת דרכים
חשוב בקרבת תעלת סואץÆ
כך החל המבצע הצבאי הגדול ביותר שערכה ישראל מאז קום המדינה Æבשבעה ימי לחימה כבש צה¢ל את כל חצי האי סיני¨
השתלט על האי טיראן¨ שממנו חסמו המצרים את השיט למפרץ אילת¨ ואת רצועת עזה¨ שיצאו ממנה רוב מסתנני הפידאיון
לפיגועים בישראל Æבמקביל לפעולת צה¢ל¨ השתלטו צבאות בריטניה וצרפת על תעלת סואץÆ
 ±∑±חיילי צה¢ל נפלו במערכה¨ ובהם גם אלוף פיקוד הדרום¨ האלוף אסף שמחוני¨ שנספה בתאונת מטוסÆ
מבצע קדש נפתח בהצנחת גדוד צנחנים בפיקודו של רפול ©רפאל איתן® במצרי המיתלה¨ סמוך לתעלת סואץ Æהצנחנים ניהלו
קרב עקוב מדם נגד כוחות מצריים שהתבצרו במעבר ההרים הצר Æבמקביל יצאו כוחות קרקע והתקדמו בכמה צירים לעבר
התעלה¨ רצועת עזה ושרם א≠שייח Æßבישראל הוטלה האפלה כלליתÆ
למחרת¨ ב≠∞ ¨≥∞Æ±הגישו צרפת ובריטניה אולטימטום למצרים ולישראל להפסיק את הקרבות¨ להתרחק ∂ ±ק¢מ מתעלת סואץ
ולאפשר הצבת כוח צרפתי≠אנגלי באזור התעלה Æישראל קיבלה את האולטימטום¨ אך נאצר דחה אותו והכריז על גיוס כללי¨
צרפת היתה מוכנה לצאת לפעולה מיידית נגד מצרים Æבריטניה היססהÆ
ב≠∞ ≥±Æ±הכניע חיל הים את המשחתת המצרית ßאברהים אל≠אוואל ¨ßשניסתה להפגיז את חיפה ≤µ∞ Æאנשי הצוות נלקחו
בשבי Æמפציצים בריטיים וצרפתיים הפציצו יעדים במצרים לאחר שפג מועד האולטימטום Æבעקבות זאת פרצה סערה חסרת
תקדים בבית הנבחרים בלונדון והלייבור הגיש הצעת אי≠אמון בממשלת אידן Æבארצות הברית האשימו את ישראל ואת שתי
המעצמות בקנוניהÆ
למחרת כבש צה¢ל את כל המוצבים במבואות רפיח ואל≠עריש¨ וזכה בשלל רב Æהחזית המצרית התמוטטה ורצועת עזה נותקהÆ
צה¢ל הפיץ כרוזים בעזה וביקש מהתושבים להישאר בשקט בבתים ולא לשאת נשקÆ
חוליית פידאיון הצליחה למרות הקרבות לחדור למרכז הנגב Æשבעה ישראלים נהרגו בהתפוצצות שני מוקשיםÆ
ביומיים שלאחר מכן נכבשה אל≠עריש¨ בירת חצי האי סיני¨ ואחריה נכנעה כל רצועת עזה Æבידי צה¢ל היו יותר מ≠∞∞∞¨ µשבויים¨
ביניהם קצינים בכירים רבים Æהצבא המצרי התמוטט¨ והחיילים¨ צמאים ויחפים¨ עשו את דרכם לכיוון תעלת סואץÆ
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ˆ‚¯‰ È„¯Á ¯ÈÚ
בהתנגשויות בין המשטרה לבין מפגינים
דתיים שמחו על חילול שבת בירושליםÆ
© ±בספטמבר®

ÂÙËÁ ÌÈ¯ÂÒ‰
שני מטיילים בצפון הכינרת∫ יהושע הורוביץ
והרברט פארק¨ מהנדס מים מארצות הבריתÆ
כעבור יומיים הוחזרו החטופים בריאים
ושלמים לשטח ישראל µ© Æבספטמבר®

˙ÂÎ¯·Â ˙Â˙Ó¢
רבות הגיעו אלי ביום הולדתי¨ אבל את השי
הנאה ביותר הגישה לי ממשלת קנדה ¨¢אמר
בן גוריון בהתייחסו להחלטת ממשלת קנדה
למכור לישראל  ≤¥מטוסים מסוג ßסייברÆß
© ≤±בספטמבר®

˘·ÔÂÏÓ È˙· ‰Ú
ופנסיונים ו≠ ±±בתי קפה ומסעדות נסגרו
בירושלים בחודשים האחרונים בעקבות שפל
בתיירות הפנים והחוץ ≤µ© Æבספטמבר®

˙ÂÂÈ˘È¯‰ ˙„ÚÂ
של עיריית תל אביב אישרה לערבי מיפו
לפתוח אטליז למכירת בשר גמל Æהרבנים
הראשיים של תל אביב המליצו להעניק
את הרישיון¨ לאחר שהקאדי המוסלמי
שיכנע אותם שאכילת בשר גמל היא
אחת ממצוות הקוראן Æבעיר נסגרו גם ∂≤
חנויות מזון בשל מחזור עסקים מצומצםÆ
©∞ ±באוקטובר®

∏∏ ÌÈ¯ÂÈ‚Ï
נהרגו בפשיטה על משטרת קלקיליהÆ
לצה¢ל היו ∏ ±הרוגים Æבחודשים ספטמבר
ואוקטובר החריפה המתיחות בגבול הירדניÆ
©∞ ±באוקטובר®

¨Ô‚‡‰ ÒÒ‡¯Ù È¯Ó

▲

מסדר סיום הקרבות בשארם א≠שייח Æßהרמטכ¢ל¨ משה דיין Æמשמאל∫ האלוף אסף שמחוני Æמימין∫ אל¢מ אברהם יפהÆ
©צילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

▲

צנחן במיתלהÆ
©צילום∫ אברהם ורד במחנה®

אזרחית אמריקנית¨ נידונה לשנת מאסר
לאחר שהורשעה בריגול לטובת סוריהÆ
האגן עבדה כמזכירה במשלחת הסורית
לאו¢ם ונעצרה עשרה ימים לאחר שהגיעה
לארץ¨ בעקבות קשריה הרומנטיים עם איש
מודיעין סורי ±±© Æבאוקטובר®

ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ¯Á‡Ï
של שקט בגבול המצרי הופרה הפסקת
האש Æשתי מכוניות צבאיות עלו על מוקשים¨
שהניחו חיילים מצרים ליד ניצנה Æשלושה
חיילים נהרגו ו≠ ≤±נפצעו ≤±© Æבאוקטובר®

Ï‡¯˘È· ‰Â˘‡¯Ï
נבחרה אישה לראשות עיר Æחנה לוין נבחרה
לראש עיריית ראשון לציון ≤≤© Æבאוקטובר®

ÏÂ·‚‰ ¯Ó˘Ó Ï˘ ‰‚ÂÏÙ

▲

תותחים מצריים מול מצרי טיראן Æהסכנה חלפהÆ
©צילום∫ לע¢מ®

הרגה בכפר קאסם ≥ ¥תושבים¨ שחזרו
לכפר מבלי לדעת שהוטל עליו עוצר Æעל
כל הכפרים הערביים במשולש הוטל עוצר
ביום פתיחת מבצע קדש Æכעבור כשנתיים
הורשעו שמונה חיילים ברצח¨ וביניהם גם
מפקד הגדוד¨ שהורה לחייליו לשמור
על העוצר ולהרוג כל מי שיפר אותוÆ
© ≤πבאוקטובר®

∑≤

∂± πµ
¯·Ó

·Â

˙

˘‰
‰

È˘˙‰
Ú
È
¯·Ó

≠ „ˆ

„¯Â‡‰ÊÈÈ‡ ËÈÈÂÂ
נבחר לכהונה שנייה לנשיאות ארצות
הברית¨ לאחר שניצח את יריבו הדמוקרטי
עדלי סטיבנסון ∂© Æבנובמבר®

ÔÈÈ„ ‰˘Ó Ï¢ÎËÓ¯‰
השתתף במסדר חגיגי בשרם א≠שייחß
לציון סיום המערכה בסיני Æהרמטכ¢ל
הודיע לראשונה שיותר מ≠∞ ±µחיילים נפלו
בקרבות ∂© Æבנובמבר®

‡¨ÊÎ¯Ó‰ „Â˜ÈÙ ÛÂÏ
אסף שמחוני¨ נספה בתאונת מטוס Æשלושה
ימים לפני מותו קיבל שמחוני את כניעתה
של העיר עזה Æבמקומו של שמחוני מונה
האלוף חיים לסקוב¨ עד אז מפקד גיסות
השריון ∑© Æבנובמבר®

˘ÂÚˆÙ ÌÈÏ‡¯˘È ‰˘È
מירי מסתננים בצפון הארץ ובמרכזהÆ
המסתננים לא חדלו לפוצץ בארות
מים ולירות על כלי רכב ועל הרכבתÆ
©∏ בנובמבר®

‡‰Â˘‡¯ ‰ÈÈÂ
הגיעה לאילת לאחר הפסקה של שמונה
חודשים Æההגעה התאפשרה לאחר שחוסלו
המוצבים המצריים שחלשו על מצרי טיראןÆ
האונייה האיטלקית ßקטרינה מדרה ßחנכה
את הדרך לאילת והביאה אתה מטען של
גרעיני שמן ועורות ±∂© Æבנובמבר®

‰Ï·È˜ ˙ÒÎ‰
את ßחוק החזיר ¨ßהמקנה לרשויות המקומיות
סמכות לקבוע בתקנות העזר הגבלות
על גידול חזירים ומכירת בשרם בתחומןÆ
בעקבות החקיקה החליטה עיריית תל אביב
לאסור גידול חזירים ומכירת בשרם בשטח
העיר ≤∑© Æבנובמבר®

˙Ó˜ÂÓ ‰˘„Á ¯ÈÚ
במרכז הגליל¨ שמה נצרת עילית¨ והיא
נבנית בצמוד לנצרת Æבעיר החדשה יגורו
רק יהודים¨ משקל נגד לנצרת המאוכלסת
ערבים ונוצרים ±© Æבדצמבר®

ÌÈ¯ÈÎ˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó
שבתו רבע שעה לאות הזדהות עם מאבקו
של העם ההונגרי לאחר הפלישה הסובייטית
להונגריה Æבשעה ∞∞∫∞ ±בדיוק נשמעה צפירה
ממושכת במדינה Æמכוניות פרטיות עצרו¨
והולכי רגל עמדו מלכת ±±© Æבדצמבר®

˙Ú·˘ ¯‡·· ÌÈ·˘Â
החליטו להטיל חרם על תושבת העיר שגבתה
שתי לירות מחייל שחזר מסיני וביקש ממנה
רשות להתקלח בביתה ±µ© Æבדצמבר®

∞∞∞∑ ˙Â·ÊÚ ÌÈ·˘Â
את ישראל בשנת ∂ Æ±πµרבים מהם עולים
חדשים Æעולים רבים ממרוקו ביקשו
לחזור לארץ מוצאם בגלל הקשיים בארץÆ
©∞≤ בדצמבר®

∏≤

∏Æ±±

ÈÈÒÓ ˙‚ÒÏ ˙˘¯„ Ï‡¯˘È
ב≠ ¨∏Æ±±רק יממה לאחר הכרזת בן
גוריון בכנסת שהגבול הקודם עם
מצרים מת¨ הודיע ראש הממשלה
שישראל מוכנה להוציא את כל
כוחותיה מסיני¨ והיא מסכימה להציב
בו כוח משטרה בין≠לאומי Æעם זאת
הדגיש בן גוריון שישראל לא תסכים
שכוח זר ייכנס לתחומה או לשטחים
שהיא מחזיקהÆ
ההכרזה השנייה נועדה למנוע
התלקחות חריפה במזרח התיכוןÆ
ברית המועצות איימה להתערב
ישירות בסיכסוך ולשלוח ßמתנדביםß
למצרים¨ אם לא יוציאו ישראל¨
בריטניה וצרפת את כוחותיהן משםÆ
גם רדיו פקין הודיע על רבע מיליון
סינים המוכנים להתנדב להילחם לצד
מצרים Æמנגד הזהירה ארצות הברית
שכל ניסיון להחדיר כוחות ייתקל
בהתנגדות Æשש שנים אחרי מלחמת
קוריאה נראה שהעולם עומד שוב על
סף התנגשות בין הגושיםÆ
ברית המועצות ניתקה במהלך מבצע
סיני את יחסיה הדיפלומטיים עם
ישראל¨ודרשהלשלםפיצוייםלמצריםÆ
בן גוריון דחה את התביעה¨ ופירט את
הנזקים שגרמה מצרים במשך שמונה
שנים של פעולות איבהÆ
במהלך החודש התחילו הכוחות
הצרפתיים והבריטיים לסגת
מאזור התעלה¨ והלחץ הבין≠לאומי
התרכז בישראלÆ

▲

▲

שבויים מצרים Æצה¢ל שבה בסיני יותר מ≠∞∞∞ µחיילים Æהמצרים שבו טייס אחדÆ
©צילום∫ לע¢מ®

עשרות אלפים מפגינים נגד החלטת בן גוריון לסגת מסיני© Æצילום∫ לע¢מ®

≤≤Æ±

±µÆ±±

¯˜ ¯„Á· ˙Á‡ ‰¯Â
≠ Ë‡Â ∂∞≠Ó ¯˙ÂÈ ‡Ï

˙‡ ˙˘¯‚Ó ÌÈ¯ˆÓ
‰ÓÂÁ˙Ó ÌÈ„Â‰È‰

ההגבלות על תנועת כלי הרכב נכנסו לתוקפן ב≠≤Æ≤Æ±
הממשלה הטילה הגבלות על שימוש בדלק ובחשמל
מחשש מפני מחסור צפוי בדלקÆ
הגבלות דומות נקבעו גם בצרפת בעקבות הפסקת
אספקת הדלק בשל המשבר במזרח התיכוןÆ
כל נהגי המוניות והמכוניות הפרטיות חויבו להשבית את
רכבם יום אחד בשבוע Æהארץ חולקה לחמישה
אזורים¨ ובעלי המוניות הורשו לנוע רק בתוך אזור
מגוריהם Æבמקרים חריגים הותרה הנסיעה גם
באזורים נוספים Æבהתאם לתקנות החדשות
הוגבלה תנועת האוטובוסים¨ ומספרם
צומצםÆ
הגבלות חמורות הוטלו גם על השימוש
בחשמל Æהתאורה בבתים הוגבלה למנורה
אחת עד ∞∂ ואט לחדר¨ והוגבלה תצרוכת
החשמל החודשית בהתאם לגודל הדירהÆ
חימום מים בלילה הותר בשני לילות בשבוע
בלבד¨ ונאסרה תאורת חשמל בחלונות
ראווה ושלטי פרסומתÆ
השימוש בחשמל בתעשייה ובמשרדים
צומצם גם הוא Æחברת החשמל הכריזה
על הטלת קנסות וסנקציות על כל מי
שיעבור על התקנות החדשותÆ
כדי לכסות את הוצאות המלחמה החליטה ועדת הכספים
של הכנסת על שורה של היטלים חדשים Æבין היתר הועלו
מחירי הדלק¨ שיחות הטלפון¨ הבולים ומס הנסיעות
לחו¢ל Æבתקווה לגייס ∞ µמיליון לירות הוציאה הממשלה
גם מלווה ביטחון מיוחד¨ שהופץ על ידי הבנקיםÆ

פחות מחודש לאחר התבוסה הצבאית החלה מצרים
באמצע נובמבר לגרש חלק גדול מהיהודים המתגוררים
בתחומה ולאסור רבים מהם במחנות ריכוז Æשלטונות
מצרים הוציאו צווי גירוש לכל ∞ µאלף התושבים היהודים
במדינה וביטלו את אזרחותם המצריתÆ
צווי גירוש הוצאו גם נגד כל הנתינים הבריטים והצרפתיםÆ
רכושה של הקהילה היהודית הופקר והוחרם Æבין נכסי
היהודים¨ שהחרימה ממשלת מצרים היו גם בתי חרושת
ובתי כל≠בו גדולים Æאלפי יהודים נאסרו במחנות ריכוזÆ
עשרות מהם הואשמו בבגידה Æהמון מוסת פגע בשיירות
היהודים שעברו במרכזי הערים Æהיהודים רוכזו בצפיפות
במשאיות והובלו כשידיהם כבולותÆ
בשיתוף עם הצלב האדום בזßנבה החלה ישראל לברר
אפשרות להעלות את כל היהודים לישראל¨ דרך
נמלים באירופהÆ

‚ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ÌÈÈÂÏÈ
ÈÈÒ ¯·„Ó· ÌÈ·Â˘Á
משלחות חוקרים מטעם אגף העתיקות והאוניברסיטה
העברית חשפו ב≠≤ ∂Æ±בסיני גילויים ארכיאולוגיים
חשובים Æהמשלחות סיירו שבועיים בחצי האי סיניÆ
אחת המשלחות חפרה באזור קדש ברנע¨ שהיתה אחת
התחנות החשובות של בני ישראל בנדודיהם בסיני
לארץ כנען Æבחפירות נמצאו חרסים ועליהם כתובות
בעברית עתיקהÆ

חודשיים וחצי אחרי שהגיע לתעלת סואץ¨ פינה
צה¢ל ב≠ ±µÆ±את כוחותיו כמעט מכל חצי האי
סיני¨ והשלים את שלב ב ßשל הנסיגה מהשטחים
שכבש במבצע קדשÆ
כוחות צה¢ל יצאו מאל≠עריש¨ בירת חצי האי
סיני¨ והעבירו אותה לידי כוחות האו¢ם Æכעבור
שעתיים נכנסו לעיר חיילים מצריים Æבידי צה¢ל
נותרה רצועה צרה מאילת עד שרם א≠שייח ßוכן
רצועת עזהÆ
בשלב זה התכוונה ישראל להמשיך ולהחזיק
ברצועת עזה Æתושבי הרצועה צורפו למעגל
משלמי המיסים בישראל¨ ובראשית ינואר נגבו
מהם מס הכנסה¨ מס רכוש¨ דמי רישיונות
ומיסים נוספיםÆ
▲ גם תמונתו של הßראיס ßנאצר חזרה לישראל עם הכוחות הנסוגיםÆ
הממשלה הגישה לאו¢ם את ßתוכנית עזה ¨ßולפיה
©צילום∫ לע¢מ®
יוצאו מהרצועה כל כוחות הצבא¨ ואילו השירותים
האזרחיים והסוציאליים יועמדו תחת פיקוח של האו¢ם Æמשטרת ישראל תישאר¨ לפי התוכנית¨ ברצועה¨ ותפקח על הסדר יחד עם
כוחות האו¢םÆ
בתגובה גינה האו¢ם את ישראל על שלא החזירה את כוחותיה אל קווי שביתת הנשק Æבהצבעה שנערכה בעצרת האו¢ם ב≠≤≥Æ
אושרה ברוב של  ∑¥מול ≤ ההחלטה לקרוא לישראל להשלים את הנסיגה ללא כל דחייה נוספתÆ
נוסף על הלחץ מבחוץ¨ התמודדה הממשלה גם עם קשיים מבית∫ התנגדות עזה מצד האופוזיציה ומשבר שכמעט פרץ בתוך
הקואליציה על רקע הנסיגה Æעשרות עצרות נגד הנסיגה מעזה נערכו ברחבי הארץ Æבין היתר גם בקיבוץ נחל עוז וביישובים אחרים
על גבול הרצועה¨ שנפגעו מהסתננויות הפידאיוןÆ
רק בתחילת מרץ נכנעה ישראל ללחץ הבין≠לאומי¨ ובן גוריון¨ נרגש עד דמעות¨ הודיע בישיבת הממשלה על ההחלטה לסגת
מכל השטחים∫ ¢אני האיש שנתתי את הפקודה לצעירינו לצאת ולהתקדם¨ ועלי עכשיו לבוא אליהם ולהסביר להם¨ למה
עלינו להיסוג¢ÆÆÆ
חמישה ימים לאחר מכן פינה צה¢ל את רצועת עזה במבצע לילי שקטÆ

¯‡Â

ÏÈ¯Ù

≠‡

È

¯··ÂÒÂÁ ÌÈ„ÏÈ ˙Â
בתרכיב סאלק¨ החיסון החדש נגד שיתוק
ילדים Æמול תחנות החיסון השתרכו תורים
ארוכים Æהחיסון החדש הצליח להוריד את
מספר החולים בשנת ∑ ±πµבכ≠∑ µאחוזים
לעומת שנים קודמות ±© Æבינואר®

ÌËÙ˘Ó Á˙Ù
של  ±±הנאשמים¨ חיילים ושוטרי מג¢ב¨
שהואשמו ברצח ≥ ¥תושבי כפר קאסם
ביום פתיחת מלחמת סיני Æהנאשמים הודיעו
שאינם מודים בהאשמות µ© Æבינואר®

ÌÈÈÂ·˘ ÈÙÂÏÈÁ
בין מצרים וישראל Æתמורת ∞ µ∏µשבויים
מצריים שיחררה מצרים ארבעה שבויים
ישראליים Æרק אחד מהם נפל בשבי במהלך
מבצע קדש Æשלושת האחרים שהו בשבי
יותר משנה ≤∑© Æבינואר®

¯È‡‰Ï ¯˙ÂÓ ÌÂÈ‰Ó
עד חצות את חלונות הראווה בחנויות
למוצרי חשמל Æההסכם המיוחד נקבע על
רקע ההגבלות בשימוש בחשמל¨ שהונהגו
עוד לפני מבצע קדש¨ בעקבות המחסור
בדלק ±±© Æבפברואר®

˜·È·‡ Ï˙· Áˆ¯ ¯ËÒ
בלילה שבין ≥ ל≠ ¥במרץ¨ שבע דקות אחרי חצות¨ נורו שלוש יריות אקדח ברחוב
אמסטרדם ∂ בתל אביב Æד¢ר ישראל קסטנר¨ שחזר מיום עבודה בעיתון ההונגרי
ßאוי≠קלט ¨ßנפצע קשה בבטנו¨ ומת מפצעיו כעבור ≤ ±יום Æהמתנקשים וידאו את
זהותו¨ ירו בו מקרוב ונמלטו בגßיפ גנובÆ
היה זה סיומה הטרגי של הפרשה¨ שתחילתה בתביעת דיבה שהגיש קסטנר¨
מי שעמד בראש ועדת ההצלה של יהדות הונגריה במלחמת העולם השנייה¨
נגד מלכיאל גרינוואלד¨ תמהוני ירושלמי שפירסם בעלון ßמכתבים לחברי
בהמזרחי ßבשנת ≥ ¨±πµשקסטנר הכשיר את הקרקע לרצח יהודי הונגריה¨ סייע
לנאצים והציל את פושע המלחמה הנאצי¨ קורט בכר¨ מעונש כפושע מלחמה¨
כשהעיד לטובתו במשפטי נירנברג Æנשיא בית המשפט המחוזי הכריע לטובת
גרינוואלד¨ וקבע בפסק הדין שקסטנר מכר את נשמתו לשטן ושיתף פעולה
ביודעין עם הנאציםÆ
המשפט שהתנהל בשנת  ¨±πµ¥והעירעור על פסק הדין הסעירו את המדינה¨
שהתפנתה לראשונה לעסוק באופן נוקב בנושא השואה¨ השמדת היהודים
והניסיונות להצילםÆ
שלושה צעירים¨ יוסף מנקס¨ זאב אקשטיין ודן שמר נלכדו זמן קצר לאחר הרצח
והורשעו ברצח ובחברות בארגון טרוריסטי¨ שתיכנן את ההתנקשות מטעמים
אידיאולוגיים Æב≠∏ µÆ±Æµנידונו שלושתם למאסר עולםÆ
מעצרם של השלושה וחשיפת ארגון הטרור¨ שלטענת פרקליטות המדינה המשיך
את דרכו של ארגון הלח¢י¨ גרר מעצרים ומשפטים של חברים נוספים בארגוןÆ
ב≠∏ ¨±µÆ±Æµעשרה חודשים אחרי מות קסטנר¨ קיבלו חמשת שופטי בית המשפט
העליון את עירעורו וניקו את שמו מכל רבבÆ

∑± πµ

˙

ˆÈÈÒÓ ‚ÂÒ Ï¢‰

˘‰
‰

±µÆ±

È˘˙‰
Ú
È

·ıÁÏ‰ ˙Â·˜Ú
והדרישה לאלבום התצלומים ממבצע
סיני הודיע משרד הביטחון שההרשמה
לקבלת האלבום תתחיל ב≠≥ ¨µÆורק אלה
שיירשמו יזכו לקבל את אלבום הניצחוןÆ
©∑≤ בפברואר®

¯‡˘ ‰ÈÈÒÎ‰
הקופטית בישראל ובירדן¨ הכומר יואכים
אל≠אנטוניו¨ נעצר לאחר שהתגלו ברשותו
רשימות של מוסדות ושל בסיסים צבאיים
בישראל Æהוא הורשע כעבור ארבעה חודשים
ונידון ל≠≤ ±שנות מאסר ±±© Æבמרץ®

‰ÏÎ˘‰‰ ˙ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰

▲

קסטנר Æשלוש יריות אקדח ברחובÆ

≥≤≤Æ

Á˙Ù ˙ÏÈ‡ ÏÓ ≠ ¯ÒÂ‰ ¯ÂˆÓ‰
ב≠≥ ¨≤≤Æחמישה חודשים לאחר מבצע קדש¨ חידש נמל אילת את פעילותו Æאוניית המשא הראשונה נכנסה לנמל והתקבלה
בתרועות רמותÆ
הסרת המצור הימי היטיבה מאוד עם העיר הדרומית Æבתי המלון באילת היו מלאים עד אפס מקום Æהואצו התוכניות לפיתוח העיר
ולהרחבת הנמל¨ והחלה גם סלילת כביש חדש לבאר שבע Æתושבים רבים שביקשו לעבור לגור באילת¨ נענו בשלילה¨ ובינתיים
אוכלסה העיר בעיקר על ידי עולים חדשיםÆ
בחודש אפריל הושלמה בניית צינור הנפט מאילת לבאר שבע Æקו הנפט הארוך במדינה הזרים את הנפט מנמל אילת לבירת הנגב¨
ומשם הוא הועבר במכליות לבתי הזיקוק בחיפהÆ
חידוש הזרמת הנפט איפשר לבטל בראשית חודש מאי את ההגבלות על צריכת הדלק¨ שנקבעו ערב מבצע סיני¨ לאחר חסימת
תעלת סואץ Æבעקבות ביטול ההגבלות הורשו תושבי ישראל להשתמש באופן חופשי במכשירי החשמל ובכלי הרכבÆ
ההגבלה היחידה שנותרה בינתיים¨ היתה על שימוש בדוודים חשמליים¨ שהפעלתם הותרה רק משעה תשע וחצי בערב עד לשעה
שש וחצי למחרת בבוקרÆ

הגבוהה המליצה להקים אוניברסיטאות
נוספות¨ בנוסף לאוניברסיטה העברית
ולטכניון ±±© Æבמרץ®

ÌÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú
צפו בתהלוכת העדלאידע¨ שצעדה בתל
אביב ולמחרת בירושלים Æהתחפושות
הפופולריות ביותר היו מסכות של בן גוריון¨
נאצר¨ דאג המרשילד¨ אייזנהואר¨ כרושצßוב¨
מרדכי והמן ±∑© Æבמרץ®

‡¯·ÌÈ¯ÈÚˆ ‰Ú
בני  ≤≤≠±πנורו בירדן כשניסו להגיע לסלע
האדום¨ פטרה Æגופותיהם הועברו כעבור
יומיים לידי ישראל ≤≤© Æבמרץ®

≥≥ Á·˘Ï ÂÈÈÂˆ ÌÈÏÈÈÁ
על פעילותם במבצע קדש Æביניהם גם רב≠
סרן שמואל גורודיש¨ לימים גיבור השריון
במלחמת ששת הימים¨ שהודח מפיקוד
הדרום בעקבות חלקו במחדל שקדם
למלחמת יום הכיפורים ובימי הלחימה
הראשונים ≤∏© Æבאפריל®
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˙Â„‚ ıÂ·È˜ ÏÚ Â¯È ÌÈ¯ÂÒ‰ Æ˙ÂÏÂ·‚· ¯Â¯Ë

·Ï¢‰ˆ Ô‚ÙÓ
ביום העצמאות בתל אביב הוצגו טנקים¨
תותחים רוסיים ונגמ¢שים שנלקחו שלל
ממצרים במבצע סיני µ© Æבמאי®

¨ÔÈÈ„ ÏÚÈ
בתו של רמטכ¢ל מבצע קדש¨ סיימה את
קורס הקצינות¨ הוריה¨ משה ורות דיין¨
והאחים אהוד ואסף הגיעו לטקס הסיוםÆ
בשנת ≤ ±ππנבחרה יעל דיין לכנסת ה≠≥¨±
ויצרה היסטוריה¨ שלושה דורות של חברי
כנסת ≠ הסב שמואל דיין¨ האב משה דיין
והנכדה יעל ≤¥© Æבמאי®

¨ÔÓÏ¯Ù ˜ÁˆÈ
נער בן ≤ ±משותק ברגליו¨ זכה במלגת
השתלמות במוסיקה מטעם קרן התרבות
אמריקה≠ישראל Æיחד אתו קיבלו מלגות ≤±
ילדים נוספים¨ רובם ילדי עולים π© Æביוני®

¯‡˘ ˙¨˙Â¯ÈÁ‰ ˙ÚÂ
מנחם בגין¨ פרש מתפקידו כמפקד בית¢ר¨
והודיע שהוא מתכוון להקדיש את כל זמנו
למערכת הבחירות בעוד שנתיים ±∂© Æביוני®

¯‡˘ ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰
לקצר את עוצר הלילה שהוטל על כפרי
המשולש מאז מלחמת העצמאות µ© Æביולי®

˙‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ ·˘Â
נהרג ושבעה שוטרי משמר הגבול נפצעו
בחילופי אש עם הסורים ליד קיבוץ גונןÆ
הירי הסורי נמשך עשר שעות¨ ובמהלכו ניסו
קציני או¢ם להשיג הפסקת אש Æבהמשך
השבוע ירו הסורים מספר פעמים נוספותÆ
© πביולי®

ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ÒÂÓÚ
זכה בתביעת דיבה שהגיש בינואר ∂ ±πµנגד
חברי ßשורת המתנדבים ±∑© Æßביולי®

¯¨ÔÂÒÏ≠ÔÂÏÈÈ‡ ÈÙ
תושב אילת¨ שעבד כמלח על אונייה דנית¨
נעצר על ידי המצרים כשעברה האונייה
בתעלת סואץ¨ והואשם בריגול לטובת
ישראל Æנלסון עונה בכלא¨ ושוחרר רק אחרי
שלושה שבועות בעקבות התערבות האו¢םÆ
לאחר שנים התפרסם רפי נלסון כבעליו של
כפר הנופש המפורסם בטאבה ≤≤© Æביולי®

∞∞∞∏ Ï¢ÂÁÏ Â‡ˆÈ ÌÈÏ‡¯˘È
בחודש יולי Æהיה זה מספר שיא¨ שכמוהו לא
נרשם מאז קום המדינה ∏∑∞ Æמהם הצהירו
בגלוי שבכוונתם לרדת מהארץ Æלעומתם
הגיעו לארץ ביולי יותר מ≠∞∞∞ µעולים
חדשים ±© Æבאוגוסט®

‰Ó˙Á ‰Ï˘ÓÓ‰
על חוזה עם חברת ßבוני ערים ßשבבעלות
ראש עיריית נתניה¨ עובד בן עמי¨ להקמת
עיר חדשה¨ היא אשדוד Æהעיר עתידה
להיבנות על שטח של כ≠∞ ¥אלף דונם¨
ובשלב הראשון ייבנו בה ∞∞∂ יחידות דיור
לעולים Æעל פי תוכנית האב¨ עתידה העיר
למנות ∞ ±µאלף נפש Æבדצמבר  ≤∞∞µחיו
באשדוד ∞∞≤ אלף איש ¥© Æבאוגוסט®

∞≥

▲

תוצאה של פגיעה ישירה בקיבוץ גדות Æהסורים הפכו את הקיבוץ ליעד מועדף© Æצילום∫ לע¢מ®

נמשכות ההתקפות בגבולות Æבתחילת מאי נהרג אדם אחד ושלושה נפצעו בשלוש התקפות על כלי רכב ליד באר מנוחה¨
בדרך לאילת Æב≠∂ ±∂Æנהרג מהנדס מים ליד הירדן מאש צלף סורי בשעה שערך בדיקות שגרתיות של תחנות ההידרומטיות
שעל הירדןÆ
שבוע לאחר מכן ב≠∂ ¨≤≥Æנהרגה חברת קיבוץ גדות מירי של חיילים סורים לתוך הקיבוץ Æהאש נורתה ממקלעים וממכונות ירייה¨
בשעה שרוב חברי הקיבוץ שהו בחדר האוכל ובחצר המשק בסיום העבודה Æהחובשת רעיה גולדשמיט¨  ¨≤±מיהרה למרפאה¨ אבל
בדרך פגע כדור בבטנה¨ והיא נפטרה כעבור זמן קצר Æבשנים שלאחר מכן הפך קיבוץ גדות ליעד המועדף לצלפים ולתותחנים
של הצבא הסוריÆ
בגבול רצועת עזה נפצעו מספר ישראלים ממוקשים שהוטמנו בדרכי עפר Æעדרי הבקר של קיבוץ ניר יצחק נשדדו
מספר פעמיםÆ
ב≠ ≤±Æµהחליטה הממשלה להצטרף לßתוכנית אייזנהאור ¨ßולפיה מוכנה ארצות הברית להפעיל את כוחה הצבאי לעזרת כל מדינה
שתבקש סיוע נוכח תוקפנות מזוינת מצד מדינה הכפופה לשלטון הקומוניזם הבין≠לאומיÆ
בנאום בכנסת כעבור שבועיים הסביר ראש הממשלה¨ דוד בן גוריון¨ שישראל חייבת להצטרף לßתוכנית אייזנהאור ßבגלל התחמשותן
הגוברת של סוריה ומצרים∫ ברית המועצות העבירה לסוריה מטוסים ומדריכים¨ ומצרים קיבלה צוללות וכלי נשק נוספיםÆ

‡·˙ÂÓÂ‰ÓÂ ‰ÏË
·ÌÈÏÂÚ‰ È·Â˘ÈÈ

±∞Æµ

ב≠∂ ±±Æהתפרעו עולים חדשים בעיירה שדרות בדרום¨ לאחר
שהפועלים תקפו את מזכיר לשכת העבודה של אשקלון ואת
השוטר שליווה אותו Æתושבי שדרות זעמו משהובהר להם שלא
יוכלו לקבל מפרעות על חשבון שכר העבודה בעתיד Æאפשרויות
העבודה באזור אשקלון מעטות¨ ומדי יום מיתווספים למעברות
עוד עולים חדשיםÆ
ההתמרמרות כנגד האבטלה גברה ועשרות פועלים באשקלון
סירבו לצאת לעבודות זמניותÆ

∏≥Æ

˙Â¯ÚÂÒ ˙·˘ ˙Â‚Ù‰
·˙·È·‡ Ï
ב≠∏ ≥Æבשעות הערב התאספו מאות חרדים בשכונת
שפירא שליד התחנה המרכזית להפגנת חרדים ראשונה
נגד חברת ßדן ßהמפעילה את האוטובוסים שלה לפני
צאת השבתÆ
המפגינים טענו שהשוטרים שנקראו לפזר את ההפגנה
הכו ופצעו רבים מהם¨ ואף השתמשו נגדם בכלביםÆ
תלונות הדתיים עוררו סערה בכנסת¨ ובעקבותיה החליטה
המשטרה שלא להשתמש עוד בכלבים לפיזור ההפגנותÆ
במהלך אוגוסט נערכו מספר הפגנות של רבנים ושל
מאות תושבים דתיים בדרישה לאסור על חברת ßדןß
להפעיל אוטובוסים לפני צאת השבת Æבßדן ßניסו למצוא
פשרה¨ וקבעו שהאוטובוסים יצאו חצי שעה בלבד לפני
צאת השבת Æהחרדים התנגדו לפשרהÆ

˘·ß‡˙‡ß· ‰˙È
∞∞∑ ±פועלי ßאתה ßפתחו ב≠ ±∞Æµבשביתה¨ לאחר שנדחו
תביעות השכר שלהם Æזו היתה תחילתו של סיכסוך
העבודה הגדול ביותר בתולדות המדינה Æהסיכסוך
נמשך מאה ימים¨ הסעיר את צמרת המדינה וכמעט גרם
למשבר במפא¢יÆ
ראשי מועצת הפועלים בחיפה¨ בהנהגתו של חבר הכנסת
יוסף אלמוגי¨ סירבו לקבל את תכתיבי הוועד הפועל של
ההסתדרות ושל מרכז מפא¢י ליישוב הסיכסוך Æאלמוגי¨
שייצג את פועלי ßאתא ¨ßהאשים את צמרת המפלגה
בניסיון לדכאם Æראש הממשלה דוד בן גוריון נאלץ
להתערב בסיכסוך¨ ובכינוס מיוחד של מרכז מפא¢י תבע
להפסיק את מה שכינה מרד ראשי מפא¢י בחיפה Æהוא
איים שלא יהסס לגרום לקרע במפלגה¨ לפזר את מועצת
הפועלים בעיר חיפה ולהוציא חברים מההסתדרותÆ
בכל תקופת השביתה מנעו הפועלים כל כניסה למפעלÆ
בתקרית אחת אף פצעו שני פועלים את חבר הנהלת
ßאתא Æßלאחר כשלושה חודשי שביתה החל להסתמן
בחנויות מחסור בכמה ממוצרי המפעל¨ בעיקר מכנסי
חאקי וחולצות חאקי בעלות שרוולים קצריםÆ

·ÔÂÓÈ¯Ó ÚˆÙ ÔÂÈ¯Â‚ Ô
·˙ÒÎ

È‡·ˆ‰ Â¯ÈÎÊÓ „·‡˙‰
˘‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï

ב≠∞ ≤πÆ±הושלך רימון יד בכנסת וגרם לפציעת ראש
הממשלה ושלושה שרים Æשר הדתות¨ משה שפירא¨
נפצע קשה Æהוא נותח מספר פעמים ושהה בבית החולים
כחודשיים Æבפיצוץ נפצעו קל ראש הממשלה¨ דוד בן
גוריון¨ שרת החוץ¨ גולדה מאיר¨ ושר התחבורה¨ משה
כרמל Æכל השרים אושפזו בבית החולים ßהדסה ßלמספר
שבועות Æעשרות תושבים המתינו במשך ימים בפתח בית
החולים כדי לשמוע על מצבם של השרים הפצועיםÆ
המתנקש¨ משה דוויק¨ ∂≤¨ היה חולה נפש¨ ולא פעל
ממניעים פוליטיים Æלמרות עיתוי זריקת הרימון ביום
השנה למבצע סיני לא היה לדוויק כל קשר עם גורם
פוליטי Æדוויק עלה מסוריה כילד¨ שירת בצה¢ל¨ ואחרי
שהשתחרר ניסה לתבוע כספים מהסוכנות בשל מצבו
הבריאותי הירוד Æלאחר ששלח מכתב איום לנשיא בית
המשפט העליון¨ עבר הסתכלויות ומבדקים פסיכיאטריים
ואושפז בבית החולים לחולי נפש בבאר יעקבÆ
את הרימון גנב ממחנה צה¢ל Æבחקירה התברר שהיו
ברשותו שני רימונים נוספים¨ שלא הספיק לזרוקÆ
מספר ימים לאחר ההתנקשות שלח דוד בן גוריון מכתב
אישי להוריו של דוויק¨ שחיו בעוני רב במעברת פרדסיה¨
וכתב להם שהוא יודע שהם מצטערים על הפשע שביצע
בנם¨ והבטיח שלא יאונה להם כל רעÆ
דוויק ריצה עונש מאסר¨ שוחרר לאחר מספר שנים¨ ושקע
בתהום הנשייה Æבשנת ∏∏ ±πהופיע פתאום על הבימה
הציבורית¨ כשהגיש את מועמדותו בבחירות לכנסת
כנציג מפלגת ßתרשיש Æßהוא גייס את החתימות הדרושות
להגשת המועמדות¨ אך לא עבר את אחוז החסימהÆ

ב≠ ≤Æ±±התאבד אלוף≠משנה נחמיה ארגוב¨ מזכירו הצבאי
של ראש הממשלה Æארגוב ירה בראשו בשתיים לפנות
בוקר¨ לאחר שדרס ופצע קשה רוכב אופניים כשנסע
ברכבו מירושלים לתל אביב Æבעדותו במשטרה סיפר¨
שבגלל עקיצת דבורה בעינו איבד את השליטה על ההגה
ופגע ברוכב האופנייםÆ
במכתב שהשאיר אחריו כתב ארגוב¨ שגם אם יחיה רוכב
האופניים¨ אין הוא מוצא עוד טעם לחייו Æהוא הוריש את
כל רכושו לקורבן התאונה¨ דוד קדוש¨ עולה חדש ממרוקו
שחי בצריף במעברה ברמלהÆ
ארגוב¨ בן ≥ ¨¥שהיה מזכירו הצבאי של בן גוריון מאז קום
המדינה¨ השאיר מכתב פרידה אישי ארוך¨ שהיה ממוען
אל ראש הממשלהÆ
ביום ההתאבדות היה בן גוריון מאושפז בבית החולים
בעקבות הפציעה מרסיסי הרימון שהושלך בכנסתÆ
כדי להסתיר ממנו את הידיעה על מות ארגוב¨ שהיה
אחד האנשים המקורבים אליו ביותר¨ הדפיסו מערכות
העיתונים מספר גיליונות במהדורה מיוחדת¨ שלא
הופיעה בה הידיעה על התאבדותו של המזכיר הצבאי¨
ורק גיליונות אלה הועברו אליו Æרק כעבור שלושה ימים
גילו לבן גוריון את האמת המרה ומסרו לו את מכתב
הפרידה של ארגובÆ
בציבור¨ אגב¨ נפוצו באותו ימים שמועות שארגוב התאבד
או הוצא להורג על רקע מעורבותו בריגול לטובת רוסיהÆ
רק כעבור זמן רב הופרך גל השמועותÆ
▼
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È˘Ú‰
¯
È
¯·Ó

≠ „ˆ

‰ÈÈ·ÎÓ‰ È˜Á˘Ó
החמישית נפתחו בהשתתפות מאות
ספורטאים יהודים מ≠∞≤ מדינות Æהתחרויות
התקיימו בכפר המכבייה ברמת גן¨ שנבנה
במיוחד לצורך האירועים ±µ© Æבספטמבר®

‰¯Â‰ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
לכל בתי הספר להעמיק את התודעה
היהודית בקרב התלמידים Æהתוכנית כוללת
הגברת לימוד התורה¨ לימוד פרשת השבוע¨
שני שיעורי משנה¨ לימוד האגדה¨ סדרי
תפילה ועוד ≤≥© Æבספטמבר®

·¯‰¯‚È˘ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È
את הלוויין הראשון לחלל Æהßספוטניק ßמקיף
את כדור הארץ אחת ל≠ πµדקות Æהרוסים
הצליחו להפתיע את העולם ולהקדים
את האמריקנים במרוץ לחלל Æב≠≥Æ±±
שיגרו הרוסים את הכלבה לייקה לחללÆ
© µבאוקטובר®

˙ÂÁÈ˙Ó‰ ‰ÙÈ¯ÁÓ

נחמיה ארגוב עם בן גוריון© Æצילום∫ לע¢מ®

בגבול ירדן ובגבול סוריה Æשלושה
ישראלים נהרגו בהתקפות הסורים על
יישובים בצפון Æחייל צה¢ל נפצע קשה
מידי צלף ירדני ליד קיבוץ מגל Æהמזכיר
הכללי של האו¢ם¨ דאג המרשילד¨ הגיע
לביקור באזור כדי לנסות ולהרגיע את
המתיחות ≤© Æבנובמבר®

·È·ˆ Ô
‰Èˆ„˜Ï
˘‰ÈÈ

È˘‡¯‰ ·¯‰

נשיא המדינה יצחק
בן צבי נבחר ב≠∞≤∏Æ±
לקדנציה נוספת Æאיש
לא התנגד לבחירה¨
ולא היו מועמדים
אחרים לתפקיד הרםÆ

יצחק ניסים החרים את עצרת הזיכרון
במלאות חמש שנים לפטירת הנשיא חיים
ויצמן¨ משום שטקס הזיכרון לא נערך לפי
מסורת ישראל ≥© Æבנובמבר®

Ï‡¯˘ÈÏ ‰¯ÈÊÁ‰ Ô„¯È
את גופותיהם של שני צעירים שנהרגו בדרכם
חזרה מפטרה Æהם נורו על ידי חיילים בדווים
מהמשמר הלאומי הירדני כשמונה קילומטר
מהסלע האדום ≤¥© Æבנובמבר®

˘‚¯·ÈÈË˘ Ï‡ÂÓ
בן צבי© Æצילום∫
משה פרידן לע¢מ®

±Æ±±

בן החמש מפרדס חנה¨ שנפטר משיתוק
ילדים¨ נקבר מחוץ לגדר בית העלמין לפי
הוראת הרב המקומי Æלטענת הרב¨ הילד ¢לא
נחשב יהודי על פי דין ישראל ¨¢משום שאמו
נוצרייה והילד לא נימול ≤∏© Æבנובמבר®

·‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡‰ ˙Î¯ÚÓ

˙ÏÈ‡Ï ‰ÓÂ¯„ ÈÈ‰

העברית התלוננו שההסתדרות מפעילה
לחצים כדי להשפיע על תכנים Æבהסתדרות
טוענים בתגובה¨ שהעורכים ממעיטים
מדמותה של תנועת העבודה והישגיה
בהקמת המדינה Æרוב הביקורת מכוונת
כלפי כרך ו ßשל האנציקלופדיה העברית¨
המוקדש לערך ßארץ ישראל ¨ßוכלפי עורכו
הכללי¨ ד¢ר בן≠ציון נתניהו¨ רוויזיוניסט
ואביו של בנימין נתניהו ∂© Æבדצמבר®

סלילת הכביש החדש לאילת מתקדמת
במלוא הקצב Æהסוללים כבר הכינו את
תשתית הכביש לכל אורכו¨ ועכשיו מצפים
אותו באספלט ובזפת Æהכביש החדש אמור
להחליף ב≠∏ ±πµאת הכביש הישן לאילת¨
דרך מעלה העקרבים Æרק באמצע שנות
השישים נסלל כביש הערבה המהיר¨ שהפך
לנתיב העיקרי לעיר הדרומית וקיצר בצורה
משמעותית את זמן הנסיעה אליהÆ

˙˘Â·Ï˙ ‰‚‰Â‰ ÌÂÈ‰Ó
▲

זיפות אחרון לכביש Æברקע ≠ מכתש רמון שבו עובר הכביש לאילתÆ
©צילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

אחידה בבתי הספר היסודיים בתל אביבÆ
התלבושת האחידה¨ שנמכרה במחיר קבוע¨
נועדה לטשטש את הפער בין תלמידים
משכבות כלכליות שונות ±≤© Æבדצמבר®
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ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â·ÂÁ¯· Ï¢‰ˆ „ÚˆÓ ˙‡¯˜Ï ˙È‡·ˆ ˙ÂÁÈ˙Ó

È
·ÔÂÈ¯Â‚ Ô

קיבל מנדט מהנשיא והרכיב ממשלה
חדשה¨ זהה בהרכבה לממשלה היוצאתÆ
גם בן גוריון וגם שרי אחדות העבודה נסוגו
מהאולטימאטומים המשותפים ∂© Æבינואר®

¯˘˜ ÍÁ
רדיו≠טלפון עם יישובי הנגב הדרומי Æרשת
הרדיו תאפשר סוף סוף לחמישה ישובים
בנגב ≠ שדה בוקר¨ מצפה רמון¨ ניר יצחק¨
צאלים וגבולות ≠ להתקשר לכל חלקי
הארץ ∏© Æבינואר®

ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘Ú
לאחר רצח ד¢ר ישראל קסטנר החליט בית
המשפט העליון לקבל את ערעורו ולבטל את
החלטת השופט המחוזי בתל אביב¨ בנימין
הלוי¨ שקבע כי קסטנר מכר את נשמתו
לשטן כששיתף בפעולה עם הנאצים ברצח
יהודי הונגריה ±µ© Æבינואר®

¨ÌÈÒ ‰˘Ó
בנו של הרב הראשי יצחק נסים¨ התגייס
לצבא Æצו הגיוס הוצא בעקבות חשיפת
השתמטותם של שני בניו של הרב Æמשה
נסים עבד כמזכירו של הרב הראשי¨ ולכן
לא נכלל בקטגוריית ¢תורתו אמונתו¢
המאפשרת לו להימנע משירות צבאיÆ
©≤ בפברואר®

▲

צועדים בירושלים Æירדן הכריזה על מצב חירום© Æצילום∫ לע¢מ®

מתיחות גוברת לקראת מצעד צה¢ל בירושלים ביום העצמאות העשירי¨  Æ≤¥Æ¥בעקבות מחאות של ירדן הוחלט להציב משקיפי או¢ם
משני עברי הגבול בירושלים במהלך המצעד Æירדן הכריזה על מצב חירום וכוננות צבאית בעיר העתיקהÆ
ארצות הברית חששה מהתלקחות צבאית בעקבות המצעד הצבאי בבירה¨ ובשלב מסוים אף שקלה לפנות את האזרחים
האמריקנים מישראלÆ
בסופו של דבר עבר המצעד בשלום Æצה¢ל הציג לראווה נשק חדיש לצד תותחים וטנקים שנלקחו שלל במבצע קדש ובהתקפה
האחרונה על מוצב סורי ליד החולהÆ
בשבועות האחרונים התרבו הפיגועים מהגבול הירדני Æבחודש פברואר רצחו מסתננים שוטר בגלבוע¨ ובשרון נרצח תושב הכפר
ינוב Æבערב פסח נרצחו אברהם זהב ונחום שמואל¨ שעשו את דרכם בגßיפ לחבל לכיש Æהם נורו מאש מקלעים מטווח של עשרה
מטר Æהרוצחים השליכו את גופותיהם מהגßיפ ונסעו בו לכיוון הגבול הירדני Æכעבור שבועיים ירו חיילים ירדנים מסירה צבאית על
תושב אילת שיצא לדוג עם חבר במימי ים סוףÆ

≤≤∑Æ

˜·˙È¯ËÒÈ‰ ÌÈÙ ˙Ï
ליעקב חודורוב¨ שוער נבחרת ישראל
בכדורגל¨ ששב מלונדון לאחר שנפצע
באפו במשחק נגד נבחרת ויילס Æלמרות
ההפסד ≤∫∞ זכתה הנבחרת לשבחיםÆ
©∞ ±בפברואר®

ÚÂÓÏ ÌÈÒÓ ÌÈ„¯Á‰
‰ÈÈÁ˘ ˙ÎÈ¯· ˙ÁÈ˙Ù
ÌÈÏ˘Â¯È· ˙·¯ÂÚÓ

‰Ï·È˜ ˙ÒÎ‰

הפגנות סוערות של נטורי קרתא בירושלים במחאה
על פתיחתה של בריכת השחייה המעורבת הראשונה
בעיר¨ בשכונת תלפיות Æמתחילת חודש ינואר מתפרעים
מאות חרדים בהפגנות בלתי חוקיות¨ שבמהלכן נעצרו
עשרות מפגיניםÆ
ב≠≤ ≤∑Æבאחת ההפגנות הסוערות ביותר¨ נפצעו ±µ
מפגינים ושלושה שוטרים¨ לאחר שהחרדים יידו אבנים
והכו את השוטרים באלות ובמוטות ברזל ≤∞ Æמאנשי נטורי
קרתא נעצרו Æלמרות סירובם לעמוד לדין בנימוק שאין
הם מכירים בסמכותו של בית המשפט¨ נידונו עשרה מהם¨
וביניהם מנהיגם עמרם בלוי¨ לעשרה חודשי מאסר Æנשיא
המדינה חנן אותם ועונשם קוצר¨ אבל בלוי סירב לקבל
את החנינה בטענה שאינו מכיר בנשיאÆ

פה אחד את חוק הגנת השכר¨ האוסר להלין
שכר וקובע עונשים למעביד שיעכב את שכר
עובדיו ∏© Æבמרץ®

·Âßˆ˘Â¯Î ‰ËÈ˜È
הדיח את ראש הממשלה בולגאנין והתמנה
לראש ממשלת ברית המועצות Æבכך הסתיים
מאבק הירושה¨ שהחל לאחר מותו של
סטאלין חמש שנים קודם לכן ≤∑© Æבמרץ®

˜¯·ÌÈ˜Ë ˙Â
ומרגמות כבדות בין צה¢ל לבין הסורים
בצפון Æקיבוצניק מגדות נהרג ≥∞© Æבמרץ®

Ú·˜ ÌÈ˜˙‰ ÔÂÎÓ
תקנים ללחם הלבן והשחור Æהוחלט שהחלק
הפנימי של הלחם חייב להיות גמיש¨
נקבובי¨ אחיד¨ בלתי דביק¨ ובלתי מתפוררÆ
© ±באפריל®

ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
החל בחלוקת תעודות זהות חדשותÆ
ההנחיות לציון הלאום ßיהודי ßבתעודות
החדשות¨ עוררו את התנגדותן של המפלגות
הדתיות¨ והביאו לפרישת המפלגה הדתית≠
לאומית מהקואליציה ±µ© Æבאפריל®

≤≥

▲

הפגנות חרדים בירושלים Æרצו להפוך את
הבריכה למקווה© Æצילום∫ חנניה הרמן לע¢מ®

≠ È˘ÈÓÁ‰ Ï¢ÎËÓ¯‰
·Â˜ÒÏ
רב≠אלוף חיים לסקוב החליף את משה דיין כרמטכ¢ל החמישי
של צה¢ל Æארבע שנות כהונתו של דיין התאפיינו בעיקר בפעולות
הגמול הרבות¨ ברכש והתחמושת צה¢ל ובניצחון במבצע סיניÆ
הרמטכ¢ל החדש¨ שהחל את כהונתו ב≠ ¨±Æ±היה מפקד גיסות
השריון במבצע סיני ואחר כך מפקד פיקוד דרוםÆ

≥±Æ±

ÌÈ¯ˆÓÂ ‰È¯ÂÒ
Â„Á‡˙‰
סוריה ומצרים הכריזו ב≠ ≥±Æ±על איחודן לפדרציה ≠
הקהילייה הערבית המאוחדת ≠ קע¢ם Æלמדינה המשותפת
דגל אחד¨ פרלמנט אחד¨ בירה אחת בקהיר ונשיא אחד
≠ גמאל עבדול נאצר Æבתגובה על האיחוד המצרי≠סורי
הודיעו גם ירדן ועיראק על איחוד Æחוסיין מלך ירדן ודודנו
פייסל מלך עיראק הכריזו ב≠≤ ±µÆעל הקמת הממלכה
ההאשמית המאוחדת¨ ובראשה המלך פייסל Æאוחדו
מערכות החינוך¨ המכס¨ המטבע והוחלט שרבת עמון
ובגדאד ישמשו לסירוגין¨ כל חצי שנה¨ כבירת הפדרציהÆ
שתי המדינות ימשיכו לשמור על מערכת שלטונית נפרדתÆ
כעבור חצי שנה אירעה הפיכה צבאית בעיראק¨ ומחתרת
ßהקצינים החופשיים ßתפסה את השלטון בתמיכת האיחוד
המצרי≠סורי Æלאחר מספר ימי קרבות בין המורדים לבין
תומכי המלך פייסל נכנע השלטון המלוכני Æהמלך וראש
הממשלה נרצחוÆ
המלך חוסיין פנה בבקשת עזרה למערב Æארצות הברית
ובריטניה הזרימו כוחות צבא דרך עקבה¨ ורכבת אווירית
העבירה נשק מקפריסין לרבת עמון Æלמרות מחאותיו
של חוסיין הכירו לבסוף האמריקנים והבריטים בשלטון
החדש בעיראקÆ

∏± πµ

·¯‰Ë‡˘ ‡ÏÎÓ ˙ÈÂÓ‰ ‰ÁÈ
∂∂ אסירים ערבים הצליחו להימלט ב≠∑ ≥±Æמכלא שטא שבעמק יזרעאל¨ בהתקוממות המאורגנת הגדולה ביותר בבתי הסוהר מאז
קום המדינה Æשני סוהרים נהרגו במהלך המהומות¨ שני סוהרים נוספים וחמישה אסירים נפצעו Æהאסירים היהודים¨ ובהם גם כאלה
שהורשעו ברצח¨ שיתפו פעולה עם הסוהרים¨ סייעו להם להשתלט על המרידה¨ והגנו עליהם מפני התוקפיםÆ
האסירים הערבים¨ רובם מסתננים ואנשי פידאיון מצריים¨ השתלטו על מחסן הנשק של הכלא¨ ופרצו את דרכם החוצה מבית
הסוהר Æאחד האסירים היהודים¨ שריצה עונש על רצח¨ ניסה למנוע מהערבים להגיע אל מחסן הנשק¨ אך ללא הצלחה Æהוא
יצא מבית הסוהר יחד עם הבורחים¨ נסע במונית לתחנת המשטרה והזעיק עזרה Æאחר כך חזר יחד עם השוטרים להילחם נגד
הבורחים Æהאסיר צוין לשבחÆ
מיד לאחר הבריחה החל מצוד נרחב אחר הנמלטים Æחלקם נתפסו בשדות הקיבוצים שבאזור כלא שאטה Æרוב האסירים הצליחו
לחצות את הירדן ולהימלט לירדןÆ
ועדת החקירה שבדקה את האירוע הקשה¨ הצביעה על שורה של ליקויים חמורים בכלא¨ בעיקר בקרב צוות הסוהרים במקוםÆ
הוועדה קבעה כי ראשי שירות בתי סוהר הם הנושאים באחריות לכל הליקויים הביטחוניים החמורים בבתי הכלא ולרשלנות
שבמילוי הוראות הביטחוןÆ
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È‡Ó

‚ËÒÂ

≠ ‡Â

·ˆÂËÈÏÁ‰ Ï¢‰
להנהיג נעל אחידה לכל החיילים המשרתים
בחילות היבשה Æעד היום היו ליחידות סוגים
שונים של נעליים∫ נעלי שריון¨ נעלי צנחנים
ונעלי חיל רגלים ∏© Æבמאי®

ÔÂÁËÈ· Ò¯Ù
ישראל הוענק לרב≠סרן עוזיאל גל¨ ממציא
הßעוזי Æßהפרס הוענק לו ארבע שנים
לאחר המצאת ה ßעוזי ¨ßשהפך לתת≠מקלע
הסטנדרטי בצה¢ל Æבאחת מחופשותיו
מקורס קצינים פיתח גל בביתו תת≠מקלע¨
והראה אותו למפקדו¨ אל¢מ מאיר זורעÆ
בצה¢ל הטילו עליו להשלים את משימת
הפיתוח¨ וכך נוצר התמ¢ק הישראלי
המפורסם ±µ© Æבמאי®

Í¢˙‰ Ô˙Á ≠ ÌÎÁ ÒÂÓÚ
עמוס חכם¨ נכה שלקה בשיתוק בילדותו¨ זכה בתואר חתן התנ¢ך הבין≠
לאומי Æחידון התנ¢ך הבין≠לאומי הראשון נערך ב≠∏ ±πÆבאמפיתיאטרון בקריית
האוניברסיטה בירושלים במסגרת חגיגות העשור למדינה Æחכם¨ פקיד פשוט
וחסר כול בבית חינוך לעיוורים בירושלים¨ הפך בן≠יום לאחד מגיבורי התרבות
של המדינה הצעירה ולשם נרדף לידע ולבקיאות בתנ¢ך Æחכם¨ שייצג את ישראל¨
התמודד מול  ±µנציגים של מדינות שונות בעולםÆ
ההתרגשות סביב החידון היתה רבה Æהשאלות חוברו בקפידה ובסודיות מוחלטת
על ידי צוות השופטים בראשותו של השופט העליון¨ שלמה זלמן חשין Æאלפים נהרו
לירושלים לצפות בחידון¨ שהתקיים בנוכחות ראש הממשלה ונשיא המדינהÆ

‡¯·ÌÈ¯ËÂ˘ ‰Ú
▲

חתן התנ¢ך הראשוןÆ
©צילום∫ משה פרידן לע¢מ®

∏≤∏Æ

ÔÂ˘‡¯‰ Ë˜¯Ó¯ÙÂÒ‰
הסופרמרקט הראשון בישראל נפתח ב≠∏ ≤∏Æברחוב בן יהודה בתל אביב על ידי השופרסל Æמאות חנוונים¨ ירקנים וקצבים הפגינו
מול החנות וניסו למנוע מהקונים להיכנס¨ לאחר שבעלי הסופרמרקט הורידו את מחירי המוצרים מתחת למחירם הקבוע Æעשרות
שוטרים פיזרו את ההפגנה ואיפשרו למאות הקונים להיכנס לחנות בקבוצות של ∞ µאיש בכל פעםÆ

ישראלים נהרגו בהתקפה ירדנית בהר
הצופים בירושלים Æבהתקפה נהרג גם
קולונל פלינט¨ יו¢ר הוועדה הישראלית≠
ירדנית ≤∂© Æבמאי®

˙È˙Ù¯ˆ ‰¯·Á
וחברה בריטית מעבדות הצעה להקמת
רכבת תחתית בתל אביב Æבעירייה החליטו
לבחון אפשרות כזו בגלל לחצי התנועה
בעיר ≤∏© Æבמאי®

˙¯˘ ‰˘Ó
סירב לקבל את ßאות ההגנה ¨ßכיוון שלא
נכלל ברשימת מפקדי ההגנה¨ שזכו
לקבל את האות במעמד מיוחד מידי ראש
הממשלה Æשרת¨ שהיה אחראי להגנה מטעם
הנהלת הסוכנות¨ כתב למנכ¢ל משרד
הביטחון¨ שמעון פרס¨ וזה החזיר לו מכתב
התנצלות כנוע Æבסופו של דבר¨ קיבל שרת
את ßאות ההגנה ßמידי נשיא המדינה ב≠∑Æ≥∞Æ
©≤ ביולי®

ÈÏ‡¯˘È‰ ËÓÂÏÙÈ„‰
יעקוב ברמור גורש מפולין בנימוק שגייס
אזרחים ¢למטרות הנוגדות את האינטרסים
הלאומיים של הפולנים Æ¢הגירוש מתווסף
להחלטת פולין להפסיק את העלייה
לישראל ±µ© Æביולי®
▲

אטרקציה בבן יהודה© Æצילום∫ פריץ כהן לע¢מ®

‰Ï˘ÓÓ‰Ó ‰˘¯Ù Ï¢„ÙÓ‰ ¨ßÈ„Â‰È Â‰ÈÓß ¯·˘Ó
המפד¢ל פרשה מהקואליציה ב≠∂ ≤¥Æבעקבות המחלוקת בשאלה ßמיהו יהודי Æßהפרשה התעוררה בעקבות התקנות החדשות¨ ולפיהן
יירשם כל ילד בתעודת הזהות כיהודי¨ אם שני הוריו מצהירים על כך Æהדתיים טוענים שהתקנה החדשה מתירה לרשום כיהודי גם מי
שלפי ההלכה אינו כזה Æלמשל¨ די שאם לא יהודייה תצהיר שבנה יהודיÆ
בסוף החודש הגישו שרי המפד¢ל ≠ משה שפירא¨ שר הדתות¨ ויוסף בורג¨ שר הדואר ≠ את התפטרותםÆ
לאחר שנכשלו במשך מספר חודשים כל ניסיונות הפשרה¨ הוקמה בעקבות המשבר הקואליציוני ועדת שרים מיוחדת לענייני רישום
קטינים Æחברי הוועדה היו ראש הממשלה ושר הדתות בפועל¨ דוד בן גוריון¨ שר המשפטים¨ פנחס רוזן¨ ושר הפנים¨ ישראל בר≠יהודהÆ
הוועדה ביקשה לקבוע קריטריונים לקביעת ßמיהו יהודי Æßלשם כך פנה בן גוריון ל≠∞ß ¥חכמי ישראל ßבארץ ובתפוצות¨ ובהם רבנים ידועים¨
סופרים¨ משפטנים ואנשי מדע¨ בבקשה שיחוו את דעתם בנושאÆ
עד היום¨ חמישים שנה לאחר התקנות לרישום בתעודות הזהות¨ טרם נפתרה הבעיה¨ ושאלת ßמיהו יהודי ßמרחפת מעל ראשי כל ממשלות
ישראל שהוקמו מאז ועד היוםÆ

‡‰˘Ó≠ÛÂÏ
עזר ויצמן התמנה למפקד חיל האוויר
במקום האלוף דן טולקובסקי Æויצמן¨ שטבע
את הסיסמה ßהטובים לטיס ¨ßכיהן בתפקיד
זה שמונה שנים¨ היה אחראי לקליטת
הßמיראזßים ßהצרפתיים¨ והפך את חיל
האוויר לאחד הטובים בעולם ≤¥© Æביולי®

˜Ï‡¯˘È ÏÂ
אסר להשמיע את שני השירים¨ ßהסלע
האדום ßוßאנקש ¨ßבלדה על חייה של יצאנית¨
בגלל השפעתם המזיקה ≥∞© Æביולי®

ÏÈÈÁ ÏÎ
בשירות קבע שילמד ערבית¨ יקבל תוספת
של עשר לירות למשכורת ∂© Æבאוגוסט®
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‚¨¯Â‚ÓÏ‡ ‰ÏÈ
שחקנית הßסמבטיון ßנפלה במהלך הצגה
לבור מים עמוק באולם בצפת Æרק לאחר
שלא עלתה לבמה למלא את תפקידה ולחלק
כוסות תה¨ הרגישו השחקנים בהעדרהÆ
©≤ באוקטובר®

˙‰ÎÊ ß‰ÓÈ·‰ß ÔÂ¯Ë‡È
למעמד של התיאטרון הלאומי¨ ומעתה יקבל
כל שנה מענק של מאה אלף לירותÆ
©≤ ±באוקטובר®

∞±∂Æ±

Áˆ¯· ÂÚ˘¯Â‰ ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ ËÙ˘Ó ÈÓ˘‡
שמונה מ≠ ±±החיילים הנאשמים במשפט כפר קאסם הורשעו ב≠∞ ±∂Æ±באחריות לרצח ≥ ¥תושבי הכפר¨ אירוע שהתרחש שנתיים
קודם לכן Æשלושה מהנאשמים זוכו Æבין המורשעים היו מפקד גדוד משמר הגבול¨ רב≠סרן שמואל מלינקי¨ מפקד המחלקה¨ סגן
גבריאל דהאן¨ ושישה חיילי משמר הגבולÆ
הטבח בכפר קאסם בוצע ב≠ ≤πבאוקטובר ∂ ¨±πµביום הראשון של מבצע קדש Æרב≠סרן מלינקי קיבל ממפקד החטיבה¨ אלוף≠
משנה יששכר שדמי¨ הוראה להטיל עוצר על כפרי המשולש¨ ובהם כפר קאסם Æהפקודה היתה לשמור על העוצר ולירות בכל מי
שיפר אותו Æמלינקי העביר את הפקודות למפקדים בגדודוÆ
העוצר החל בחמש בערב Æתוך שעה נהרגו ≥ ¥בני אדם¨ לרבות נשים וילדים Æחלקם נהרגו כשחזרו מהעבודה¨ בלי שידעו על
הכרזת העוצרÆ
שלושת השופטים קבעו שמלינקי ציית לפקודה בלתי חוקית¨ והרשיעו אותו בשידול לרצח Æעוד קבעו השופטים שיש מקום להעמיד
לדין גם את אל¢מ שדמי¨ מפקד החטיבה Æפסק הדין קבע מהי פקודה בלתי
חוקית¨ שהציות לה מטיל אחריות פלילית על כל חייל∫ ¢מן הדין שסימן
היכרה של פקודה בלתי חוקית יתנוסס כדגל שחור מעל לפקודה הנתונה¨
ככתובת אזהרה האומרת∫ אסור¢°
רב≠סרן מלינקי נידון ל≠∑ ±שנות מאסר Æסגן דהאן וטר¢ש שלום עופר¨ שנתן
את פקודת הירי¨ נידונו ל≠ ±µשנות מאסר כל אחד Æשאר חמשת החיילים
נידונו לשבע שנות מאסרÆ
מלינקי ±∑ ÆשנהÆ

ÌÈ‚Â¯‰ ‰¯˘Ú
ו≠∑ ¥פצועים בתאונת אוטובוס ßדן ßשנפל
לתוך ואדי מוצררה ≠ האפיק שבו עוברים
היום נתיבי איילון Æהאוטובוס¨ שנסע מתל
אביב לגבעתיים¨ עלה על הגשר ברחוב
נחלת יצחק¨ שבר את המעקה והידרדר
מגובה שמונה מטרים ≤∂© Æבאוקטובר®

Ï‡¯˘È ÈÎÏÓ ¯ÎÈÎ
נכבשה על ידי טנקים במסגרת שלושת
ימי גיסות השריון Æיחידות שריון נוספות
התמקמו ברחוב סלמה וביד אליהוÆ
©∏≤ באוקטובר®

·ÁÏ˘ ÔÂÈ¯Â‚ Ô
מטוס ßפייפר ßכמתנה לראש ממשלת גאנה
לכבוד יום ייסודה של המדינה Æהßפייפר¨ß
מדגישים בישראל¨ נועד לשימושו האישי של
ראש הממשלה ≤π© Æבאוקטובר®
▲

ÚÈ‚‰ ÙÂ‰≠‰ÏÂ‰‰

מספר חודשים לאחר הרצח נערכה בכפר קאסם סולחה גדולה© Æצילום∫ משה פרידן לע¢מ®

לישראל Æחישוק הפלסטיק שכבש את
ארצות הברית¨ מיוצר גם בישראל Æכאן
קוראים לו חישוק הקסם¨ ומחירו  ≥Æ¥πלירותÆ
© ±±בנובמבר®

ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
לממשלה החליט להעמיד לדין באשמת
ריגול את אהרון כהן¨ מוותיקי הקיבוץ הארצי
וממייסדי קיבוץ שער העמקים Æכהן¨ שהעביר
מידע לסוכן רוסי¨ הורשע ונידון לארבע שנות
מאסר ±≤© Æבנובמבר®

˙¯Â˜È·Ï ‰ˆÚÂÓ‰
סרטים החליטה להתיר הקרנת סרטים
דוברי גרמנית¨ אבל אסרה לייבא סרטים
מתוצרת גרמניה Æנאסרו להצגה סרטים
של שחקנים שהזדהו עם המפלגה הנאצית¨
סרטים המציגים את גרמניה באור חיובי¨
סרטים המבוססים על עלילה המתרחשת
בגרמניה¨ או כאלה שברקע שלהם מופיע
נוף גרמני ±µ© Æבדצמבר®

∂Æ±±

‰ÈÙ‰ Ô·‡ ‰ÁÂ‰
˙ÒÎÏ

ÏÚ ˙Â˘˜ ˙ÂÊ‚Ù‰
ÔÂÙˆ‰ È·Â˘ÈÈ

ב≠∞ ±¥Æ±הונחה אבן הפינה למשכן החדש של הכנסת בקריה
בירושלים Æאת אבן הפינה הניחה דורותי רוטשילד¨ אלמנתו של
אדוארד רוטשילד¨ שרשם בצוואתו שישה מיליון לירות לבניית
משכנה החדש של הכנסתÆ
הכנסת שכנה עד אז במבנה ישן וצפוף ברחוב קינג גßורגß
במרכז ירושלים Æעבודות הבנייה של הכנסת החדשה נמשכו
שמונה שנים והסתיימו בסוף אוגוסט ∂∂ ¨±πכתשעה חודשים
לפני פרוץ מלחמת ששת הימיםÆ
מאז משמש המבנה את הכנסת ואת ממשלת ישראלÆ

ב≠ ∂Æ±±חידשו הסורים את ההפגזות הקשות על יישובי
החולה Æרועה מקיבוץ גונן נהרג ושלושה נפצעו מאש
תותחים ומרגמות ∞≤ ±מילימטר Æנזקים כבדים נגרמו
ליישובים גדות¨ יסוד המעלה¨ שמיר¨ להבות הבשן
וחולתא Æמבנים רבים נפגעו¨ חדרי אוכל¨ חדרי ילדים
ורפתות נהרסו Æבחולתא לא נשאר מבנה או בית מגורים
אחד שלא נפגעÆ
במהלך החודשים נובמבר ודצמבר הפגיזו הסורים שוב
ושוב את היישובים ואת הפועלים העוסקים בעבודות
הניקוז והכשרת הקרקע באזור אגם החולה Æעיקר האש
נורתה מהמוצבים דרבשיה וגßלבינה Æצה¢ל לא נשאר חייב
והשיב באש תותחים לעבר המוצבים הסוריים החולשים
על יישובי עמק החולה Æהקרבות נמשכו שעות רבותÆ
ב≠ ±∑Æ±±רצחו מסתננים מסוריה את אשת הנספח
האווירי הבריטי בישראל¨ מרי גßויס דורן¨ שהתארחה
בבית ההבראה של המנזר האיטלקי בכפר נחום¨ מצפון
לכינרת Æלאחר שלושה ימים נמצאה גופתה ליד חירבת
אבו≠זינא¨ מצפון לכפר נחוםÆ
בגבול הדרומי המשיכו מטוסים מצריים לחדור לשטח
האווירי של ישראל למטרות צילום Æב≠≤ ≤∞Æ±הצליחו
מטוסי חיל האוויר להפיל מטוס אחד מתוך שמונה
מטוסים מצריים שטסו בשמי הנגב Æהמטוס מדגם ßמיג
∑ ¨ß±נפל בסיניÆ

‰¯˘È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰
את יחסי הגומלין שלה עם העיתונאיםÆ
בין היתר סוכם שעיתונאי לא ינסה להשיג
ידיעות במשרדי הממשלה במחתרת¨ וכל
שר ימנה מספר פקידים בכירים¨ נוסף
על דובר המשרד¨ ואלה יוסמכו למסור
לעיתונאים ידיעות מתחום עבודתם¨ שאינם
סודות מדינה ≤∏© Æבדצמבר®

≥¥

▲

דורותי רוטשילד נואמת בטקס הנחת אבן הפינה לכנסתÆ
©צילום∫ משה פרידן לע¢מ®

± πµπ

‰È¯ÂÒÂ ÌÈ¯ˆÓÂ ˙ÂÚË· Â¯„Â˘ ÒÂÈ‚ ˙Â‡ÓÒÈÒ
‰ÓÁÏÓÏ ÂÎ¯Ú
שר הביטחון¨ דוד בן גוריון¨ הדיח מתפקידיהם את ראש אג¢ם¨ האלוף מאיר
זורע¨ ואת ראש אמ¢ן¨ האלוף יהושפט הרכבי¨ לאחר תרגיל גיוס
מילואים שאיים לסחוף את המזרח התיכון למלחמה חדשהÆ
הכול התחיל כשתחנת הרדיו של קול ישראל בישרה בשידור
דרמטי ב≠ ±Æ¥על גיוס מילואים בישראל Æהידיעה¨ בשמונה
שפות¨ שודרה פעמים רבות¨ ועוררה מיד בהלה כללית
במדינות ערבÆ
מדובר היה בתרגיל גיוס בהיקף קטן¨ שגלש לדרמה
תקשורתית בגלל שורת טעויות טכניות ותיפקוד לקוי
של שני קצינים בכירים¨ וכמעט הביא להתלקחות כללית
במזרח התיכוןÆ
בעקבות שידור הודעות הגיוס הוכרז מיד על גיוס חירום
בסוריה ובמצרים Æחיל המצב המצרי בסוריה הוכנס
אף הוא לכוננות Æגם בירדן הועמד הצבא במצב הכןÆ
במדינות אירופה ובארה¢ב שודרו ידיעות דרמטיות על
¢גיוס כללי ¢בישראל ועל החרפת המתיחות באזור וחשש
מפרוץ מלחמהÆ
ההודעות ששודרו התייחסו אמנם רק לשלוש יחידות¨ אך
במערב ובמדינות ערב פירשו אותן כגיוס כללי של הצבאÆ
ההכחשות המהירות מירושלים לא הועילו¨ וכלי התקשורת
בעולם דיווחו בדרמטיות על ¢ההתפתחויות המפתיעות
והמסוכנות בישראל¢Æ
ראש הממשלה ושר הביטחון¨ דוד בן גוריון¨ הקים מיד ועדת
חקירה לבדיקת הפרשה Æהאופוזיציה דרשה מהממשלה
להתפטר¨ ולכנסת הוגשה שורה ארוכה של הצעות אי≠אמוןÆ
בבדיקה התברר שהעיתונות ודעת הקהל לא הוכנו לתרגיל¨
לקול ישראל נמסרו ידיעות סותרות¨ והמילה ßתמרונים ßנשמטה
משום≠מה מלשון הודעת השידורÆ
בסופו של דבר הודחו מתפקידיהם שניים מבכירי צה¢לÆ
האלוף מאיר זורע¨ שהיה מועמד לתפקיד הרמטכ¢ל¨
הועבר לתפקיד אלוף פיקוד צפון Æיהושפט הרכבי¨ לימים
מזרחן נודע ומומחה בנושא הסיכסוך הישראלי≠ערבי¨
פרש מצה¢לÆ
שידור≠הגיוס המוטעה נודע בכינוי ßליל ברווזים ßעל שם
אחת הסיסמאות המשודרותÆ
בן גוריון Æהקים ועדת חקירה לבדיקת ßליל הברווזיםÆß
©צילום∫ לע¢מ®
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בתו של הרמטכ¢ל לשעבר משה דיין¨ יצאה
למסע ממושך באירופה¨ לאחר שמו¢לים
רכשו זכויות הסרטה לספרה ßפנים חדשות
במראה ≤∞© Æßבינואר®

¨˜ˆÈ¯Ù˘ ÛÒÂÈ
היושב≠ראש הראשון של הכנסת¨ מת
מהתקף לב בגיל  Æ∑¥שפרינצק סבל ממחלת
לב במשך זמן רב¨ ובשלב מסוים המליצו
רופאיו שיתפטר מהכנסת Æמקורביו של
שפרינצק לא העבירו לו את ההמלצה כדי
לא לצערו Æעם מותו הכריזה מפא¢י על שבוע
אבל Æבמקומו נכנס לכנסת ח¢כ צעיר¨ חיים
צדוק ≤∏© Æבינואר®

·ÊÎ¯Ó· ‰ÏÈ‚ ÔÂÈ¯Â‚ Ô
מפא¢י¨ שלפני הבחירות לכנסת השלישית
הציעה לו ¢קבוצת אנשים ¢לתפוס את
השלטון בכוח Æכמעט כל סיעות האופוזיציה
הגישו בעקבות הגילוי הצעות לסדר היוםÆ
© ±בפברואר®

È˜ÒÈ·Â˘ ˜ÁˆÈ ÔÈÈ˘Ú˙‰
חשף את מפעלי ßאוטוקארס ßלהרכבת
מכוניות¨ שהקים במחתרת Æלדבריו¨ פעילות
המפעל נשמרה בסוד מסיבות מדיניותÆ
עד שנחשף קיום המפעל¨ הורכבו בו מאה
מכוניות¨ ∞≤ לשוק המקומי ו≠∞∏ לייצואÆ
מדובר במכונית נוסעים קטנה¨ בעלת
מנוע של ≤ ±כוח סוס¨ ושמה ßסוסיתאÆß
גוף המכונית עשוי מחומר מיוחד∫ תערובת
פלסטיק וסיבי זכוכית ≥© Æבפברואר®

¨ÈÓ„˘ ¯Î˘˘È
מח¢ט כפר קאסם¨ נידון לקנס סמלי על
אחריותו לטבח בכפר ≤∂© Æבפברואר®Æ

±∂Æ¥

‰ÓÈ¯ÁÓ ÌÈ¯ˆÓ
˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙Â¯ÂÁÒ
˘‰ÏÚ˙· ˙Â¯·ÂÚ
בחודש מרץ החלה מצרים לעכב בתעלת סואץ אוניות
טעונות סחורות ישראליות המיועדות לייצוא Æהמצרים
עצרו שתי אוניות סוחר¨ את האונייה הליברית ßקפטן
מנוליס ßואת האונייה הגרמנית ßליאלוט ¨ßועליהן מטענים
גדולים של מלט¨ פרי הדר¨ אשלג ומזון משומר Æהסחורות
היו מיועדות לציילון¨ להונג≠קונג ולמדינות נוספותÆ
ב≠ ±∂Æ¥הוציא בית דין באלכסנדריה צו להחרים את כל
הסחורות הישראליות שהיו על האוניות ולהחרים ספינת
דיג ישראלית שנעצרה שנה וחצי קודם לכן הרחק מהמים
הטריטוריאליים של מצריםÆ
המצרים טענו שהם מחרימים את הסחורות לטובת
הפליטים הערבים¨ והסחורות או שוויין יועברו
לצורכי שיקומםÆ
במקביל הגבירה ישראל את המאמצים הדיפלומטיים
באו¢ם ובוושינגטון במטרה להביא לשינוי המדיניות
המצרית Æסגן מזכ¢ל האו¢ם¨ ראלף באנץ ¨ßהגיע לקהיר
כדי לדון בכך עם שר החוץ המצריÆ
המגעים הדיפלומטיים לא עזרו והתעלה נותרה חסומה
לסחורות המיועדות לישראל עד מלחמת ששת הימיםÆ

ÌÈÏÂÚ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú
‰ÈÓÂ¯Ó ÌÈ˘„Á
בתחילת  ±πµπהחלו להתאמת הידיעות על גל עלייה גדול
שצפוי ממזרח אירופה¨ במיוחד מרומניה Æשליט ברית
המועצות¨ ניקיטה כרושצßוב¨ אישר בריאיון עיתונאי שהורה
על פתיחת השערים בכמה ממדינות מזרח אירופהÆ
ממשלת רומניה שינתה את הנהלים המסובכים הכרוכים
בהשגת הוויזות ואישורי היציאה¨ ועשרות אלפים השיגו
תוך זמן קצר אישורי יציאה מהמדינהÆ
בישראל החלו לנחות מדי שבוע מטוסים עמוסי עולים¨
רובם מרומניה Æמרבית יהודי רומניה¨ ∞∞≤ אלף במספר¨
ביקשו לעלות לישראלÆ
בארץ נערכו סידורים זמניים לקליטת העולים¨ אקדמאים
בחלקם הגדול Æבמקביל החלה הממשלה לחפש מקורות
מימון לקליטה Æלאחר דיונים סוערים הוחלט¨ כרגיל¨
להעלות את מס הקנייה ואת המכס ולהטיל מלווה חובהÆ
התגובות בעולם הערבי היו סוערות Æהליגה הערבית
התכנסה לדיון חירום ושגרירי המדינות הערביות
במוסקבה ובוושינגטון הפעילו לחץ על המעצמות
שיתערבו מיד כדי לבלום את העלייה ה¢בלתי≠חוקיתÆ¢
מזכיר הליגה הערבית נפגש עם שגריר רומניה בקהיר
ודרש ממנו לסגור מיד את השעריםÆ
בסופו של דבר לא הועילו הלחצים Æמרבית יהודי רומניה
עלו לישראל ונקלטו בה Æהאוכלוסייה היהודית הגדולה
יותר¨ זו של ברית המועצות¨ המשיכה להשקיף מרחוק
בגעגוע על המדינה היהודית Æחלפו עשרות שנים עד
ששערי ברית המועצות נפתחו גם הם לרווחהÆ

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰„ÚÂ
החליטה שאין מקום להקים קזינו בישראלÆ
את ההצעה להקמת קזינו העלתה החברה
הממשלתית לתיירות בתקווה שהדבר ימשוך
תיירים רבים לארץ ±© Æבמרץ®

¨‡ÚÓ˘ ˙ÁÙ˘Ó
שעלתה מתימן בßמרבד הקסמים ¨ßדורשת
לברר מה עלה בגורל הילד פלטיאל¨ שנעלם
עשר שנים קודם לכן¨ כשהיה במוסד לילדים
בירושלים Æהמשפחה טוענת שהוא נמסר
לאימוץ למשפחה יוצאת גרמניה שחיה
בכפר אונו Æהתביעה נדחתה¨ אבל המשטרה
לא הצליחה למצוא את הילד הנעלםÆ
©≤ במרץ®

Â·≠ÏÎ‰ ˙ÂÁ
של ßהמשביר לצרכן ßנפתחה בכיכר דיזנגוף
והפכה למקום עלייה לרגל ≤≤© Æבמרץ®

˘ÂÁˆ¯ ÌÈÏÈÈËÓ È
ליד מצדה במהלך טיול Æהשניים נורו מטווח
קצר כשישבו לנוח על צוק Æהרוצחים נמלטוÆ
©∂≤ באפריל®

ß¯ÂËÂÂß‰ ÈÒÂËÓ
הראשונים שנרכשו בצרפת הגיעו לישראלÆ
מדובר במטוסי סילון חדישים המיועדים
להפצצה ≤∏© Æבאפריל®
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˜Ò¯˙‰ ß¯ÙÈÈÙß ÒÂËÓ
בקיבוץ אלומות שליד טבריה Æהטייס נפצע
קשה Æבחקירה התברר שהוא ביקש לפזר
מעל הקיבוץ הזמנות לחתונתו¨ ומרוב
התרגשות התרסק על הקרקע ≥© Æבמאי®

„ÊÈ¯Î‰ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· „Â
על הפעלת התקנות לשעת חירום בבתי
מלון Æעל פי התקנות¨ ניתן לפנות אזרחים
ישראלים מבתי מלון לטובת תיירים Æהסיבה∫
הצפת המדינה בכ≠≤ ±אלף תיירים שתפסו
את כל החדרים הפנויים באזור תל אביב
וירושלים ¥© Æבמאי®

¨¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ „˜ÙÓ
אלוף≠משנה עזר ויצמן¨ חשף את העובדה
שמדינת ישראל קיבלה מצרפת מטוסי
ßסופר≠מיסטר ßהמסוגלים להתמודד גם
עם מטוסי ßמיג ∑ ß±של חיל האוויר המצריÆ
© ¥במאי®

„¨˜Ï‡Ò ‰ÂÈ ¯¢
ממציא החיסון נגד שיתוק ילדים¨ ביקר
בארץ ונפגש עם כל ראשי הממסד הרפואיÆ
התרכיב שפיתח הצליח להדביר את המחלה¨
שפגעה בילדים רבים בישראל בתחילת שנות
החמישים ∑© Æבמאי®

‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰
להקים עיירה חדשה בין עכו לבין צפת Æשמה
יהיה כרמיאל¨ ותושביה¨ עשרת אלפים איש¨
יתפרנסו בעיקר מחציבת שיש¨ מתעשייה
ומחקלאות ≤∏© Æבמאי®

Ï‚¯Â„Î· Ï‡¯˘È ˙¯Á·
בהנהגתו של גיולה מאנדי נחלה את אחת
התבוסות הגדולות בתולדותיה ≠ ≤∫∑ נגד
נבחרת פולין בעיר ורוצלאב Æההפסד בא
לאחר שורה של הישגים נאים במשחקים
בין≠לאומיים ≤≤© Æביוני®

ÚÈˆ‰ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó
להתיר לערבים אזרחי ישראל תנועה
חופשית בכל הארץ Æהשר פנחס רוזן הציע
לבטל את הממשל הצבאי לתקופת ניסיון
של שנה אחת ±µ© Æביולי®

·ÏËÈ· ÔÂÈ¯Â‚ Ô
את ßהנחיות הרישום ßשל שר הפנים בנושא
ßמיהו יהודי ¨ßשגרמו לפרישת הדתיים
מהממשלה Æמעתה ייחשב יהודי מי שההלכה
הכירה בו ככזה Æהביטול נחשב לניצחון
החוגים הדתיים בארץ ולפרשת דרכים
ביחסי דתיים≠חילוניים ≤π© Æביולי®

˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰
דחתה ניסיון לארגן בארץ ביקור של רופאים
מגרמניה¢ Æהרופאים הגרמנים הם הפושעים
הגדולים ביותר שידע העולם ¢Æאמרו ראשי
ההסתדרות הרפואית Æכשנשאל מה יהיה
אם בכל זאת תזמין הממשלה את הרופאים
מגרמניה¨ ענה מזכיר הארגון∫ ¢על גופותינוÆ¢
©∞ ±באוגוסט®

∂≥

∑∏Æ

¯ÚÂ· ·ÈÏ‡Ò È„‡Â
בהיסטוריה ייזכר האירוע הזה
כהנפת נס המרד Æעולי מרוקו
נגד הוותיקים Æהעולים החדשים
המקופחים והמסכנים נגד האשכנזים
העשירים והשבעיםÆ
ב≠∑ ∏Æהתפרע שיכור באחד מבתי
הקפה בעיר התחתית בחיפה Æשוטרים
שהגיעו למקום ירו באוויר Æבמהומה
שהתפתחה נפגע אחד המתקהלים
ברגלו Æתוך דקות נפוצה שמועה
שהאיש נהרג מכדורי המשטרהÆ
מאות יוצאי צפון אפריקה התקהלו תוך
זמן קצר¨ והאירוע הפך להתפרעות
המונית Æניידות משטרה נרגמו באבנים¨
משרדי מפא¢י וההסתדרות נפרצו
ונבזזו¨ חלונות ראווה נופצו¨ מכוניות
הוצתו Æתוך דקות התארגנה תהלוכה
אלימה של מאות גברים¨ כשהיעד
▲ בן הרוש מוביל את מתפרעי ואדי סאליב© Æצילום∫ אוסקר טאובר®
≠ שכונות הכרמל והדר הבורגניות
והשׂבעות Æבסוף האירוע פונו לבתי החולים  ±µשוטרים פצועיםÆ
ההתפרעות בוואדי סאליב התפשטה למקומות נוספים¨ בדרך כלל לשכונות המאוכלסות עולים ממרוקו¨ בעיקר בבאר שבע ובמגדל
העמק Æכל אחד מהאירועים הללו הסתיים בעשרות פצועים ועצוריםÆ
המהומות העלו על סדר היום את מצוקת העולים מצפון אפריקה¨ את תנאי חייהם¨ את האפליה מול הוותיקים¨ את עבודות הדחק¨
את האבטלה¨ את הזילזול וההשפלה מצד האוכלוסייה הוותיקה בארץ Æבעקבות המהומות החליטה הממשלה להקים ועדת חקירה
לבדיקת האירועים והטענות בדבר הקיפוחÆ
ועדת חקירה משטרתית קבעה שלא היתה לשוטרים הצדקה לפתוח באש בהפגנה הראשונה בוואדי סאליב Æאבא חושי¨ ראש עיריית
חיפה¨ האשים גורמים פוליטיים בהסתה ובמהומותÆ
ב≠∏ ±∑Æנמסר דוח ועדת החקירה לידי גולדה מאיר Æהדוח קבע שמאחורי המהומות לא עמד גוף מארגן כלשהו¨ והן לא הוגדרו
כמהומות ßבין≠עדתיות Æßהדוח קבע גם שעולי צפון אפריקה לא הופלו לרעה בהשוואה לבני עדות אחרות¨ אבל צוין בו כי יש להיות
ערים יותר לבעיותיהםÆ
פרשת ואדי סאליב הותירה חותם בולט על חיי החברה Æהשם ואדי סאליב הפך סמל למצוקה ולהתעוררות חברתיתÆ

‰ÈÓ¯‚Ï ˜˘ ˙¯ÎÂÓ Ï‡¯˘È
עסקה של מכירת כמויות גדולות של נשק ותחמושת מישראל לגרמניה
המערבית נחשפה בישראל ב≠∂ ≤µÆוגרמה לסערה ציבורית ובין≠לאומיתÆ
הגילוי שנשק ותחמושת מתוצרת ישראל נמסרים לצבא שחיסל רק לפני
שנים מעטות את מרבית יהודי אירופה¨ הביא להתפטרות הממשלה
ולבחירות חדשות בישראלÆ
את המתקפה נגד הממשלה הובילו סיעת אחדות העבודה¨ תנועת החירות
והמפלגות הדתיות Æבוטה מכולם היה ראש תנועת החירות¨ מנחם בגין∫ ¢אין
מילים בשפת אנוש כדי להגדיר את המעשה הזה¢Æ
מנכ¢ל משרד הביטחון¨ שמעון פרס¨ האיש שמאחורי העסקה¨ ניסה להגן
עליה ועל חשיבותה לביטחון הלאומי Æנציגי הממשלה טענו שמדינות ערב
מצטיידות בנשק מודרני הכולל מטוסי ßמיג  ß±πחדישים¨ וישראל חייבת
לשפר את מאזן התשלומים שלה ולהגדיל את הרזרבות במטבע חוץ¢ Æאני
לא מוכן לקבל עצות מאף אחד בענייני ביטחון¨ ¢רגז בן גוריוןÆ
▲ פרס Æעסקה חשובהÆ
במסגרת העסקה מכרה ישראל לגרמניה תת≠מקלעים מסוג ßעוזי ¨ßמטולי
רימונים ותחמושת Æהגרמנים הביעו שביעות רצון רבה מאיכות הנשק
הישראלי וממחירו הזול יחסיתÆ
הסערה הציבורית בארץ החריפה¨ התפשטה לאירופה ועוררה הדים נרחבים Æב≠∑ µÆהגיש בן גוריון בפעם המי≠יודע≠כמה את
התפטרותו לנשיא המדינה Æהממשלה הפכה לממשלת מעבר¨ ומועד הבחירות החדשות נקבע לנובמבר¢ Æבכל מקרה¨ לא אשב
אתם יותר¨ ¢אמר בן גוריון¨ והתכוון לשרי אחדות העבודהÆ

≤∞Æµ

˙ÈÏ‡¯˘È ˙ÂÁ¯Ê‡ ÔÈ‡ ÔÂË‚È˘ÂÂ· Ï‡¯˘È ¯È¯‚˘Ï
משרד הפנים נעתר לבקשתו של שגריר ישראל בוושינגטון¨ אבא אבן¨ והעניק לו ב≠ ≤∞Æµאזרחות ישראלית Æבכך הסתיימה פרשה
מביכה¨ שבמהלכה התברר כי לשגריר ישראל בארה¢ב¨ שהיה בעבר שגריר באו¢ם¨ אין כלל אזרחות ישראליתÆ
הספקות הראשונים לגבי אבא אבן התעוררו בתחילת שנת  ¨±πµπכשמפא¢י החליטה שאבן יסיים את תפקידו בוושינגטון וישתלב
בהנהגת המפלגה Æבשלב הזה התברר שאבא אבן¨ יליד דרום אפריקה¨ אינו אזרח ישראליÆ
בדיקה העלתה שאבן מעולם לא הגיע לישראל כעולה חדש¨ ולכן לא קיבל אזרחות באופן רשמיÆ
גם העובדה שמילא שורה מכובדת של תפקידים דיפלומטיים מאז קום המדינה והחזיק דרכון דיפלומטי ישראלי¨ לא היה בה כדי
לשנות את המצב התמוה הזהÆ
משפטנים ניסו לבדוק אם העובדה שחי בירושלים מספר שנים כפקיד הסוכנות היהודית מקנה לו אזרחות ישראלית¨ אבל התשובה
היתה שלילית Æוכיוון שאבן הופיע ברשימת מפא¢י לכנסת הרביעית¨ הוחלט שהוא יבקש אזרחות ישראלית Æבאיחור רב הפך אבא
אבן לאזרח ישראלי הזכאי לבחור ולהיבחר לכנסתÆ
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▲

תצלום של שר ההגנה הגרמני אוחז בידיו
תת≠מקלע ßעוזי ¨ßוהתקשורת הגרמנית
מרבה לדבר בשבח הנשק הישראלי היעילÆ
במסגרת עסקת הנשק הגדולה רכשה
גרמניה כמות גדולה של תמ¢קים Æהעולם
הערבי¨ ומצרים בראשו¨ תקף את גרמניה על
העסקה ≥© Æבספטמבר®

הממשלה של בן גוריון Æדיין שר החקלאות¨ אבן שר בלי תיק המטפל בענייני חוץ© Æצילום∫ משה פרידן לע¢מ®

‰Ï˘ÓÓÏ ≠ Ô·‡ ‡·‡Â ÔÈÈ„ ‰˘Ó
בן גוריון הוביל את מפא¢י לניצחון גדול בבחירות לכנסת הרביעית Æמספר חברי הכנסת של מפא¢י עלה מ≠∞ ¥ל≠∑ Æ¥ירידה גדולה
לציונים הכלליים¨ לאחדות העבודה ולמק¢י Æחירות בראשותו של מנחם בגין עלתה מ≠ ±µל≠∑ ±מנדטיםÆ
הבחירות שהתקיימו ב≠ ≥Æ±±הכניסו לכנסת ∞≥ ח¢כים חדשים¨ ביניהם שלושה שהטביעו את חותמם על הפוליטיקה הישראלית
בעשרות השנים הבאות∫ הרמטכ¢ל לשעבר¨ משה דיין ªמנכ¢ל משרד הביטחון לשעבר¨ שמעון פרס¨ והשגריר לשעבר בוושינגטון¨
אבא אבן Æעם הח¢כים החדשים נמנו גם מנחם פרוש¨ משה קול ומשה ברעםÆ
מפלגות השמאל סירבו בשלב הראשון להצטרף לממשלה על רקע ßחוק המשמעת ßהחדש¨ המחייב את השרים להתפטר במקרה
שיצביעו בכנסת נגד הממשלהÆ
במשא ומתן עם אגודת ישראל הציבה המפלגה החרדית תנאים נוקשים להצטרפותה לממשלה∫ פטור לתלמידי ישיבה משירות
צבאי¨ סטטוס≠קוו לגבי שירות בנות ולגבי שמירת השבת בארץ ותמיכה מלאה בזרם החינוך האגודאי הנפרד Æהמפד¢ל דרשה
פיקוח על החינוך העל≠יסודי¨ חקיקת ßחוק שמירת השבת ßוביטול ההנחיות לגבי ßמיהו יהודיÆß
גם במפא¢י נתקל בן גוריון בקשיים לא מעטים Æשרת החוץ¨ גולדה מאיר¨ איימה לפרוש בעקבות חששה שהמצטרפים החדשים¨
בעיקר אבא אבן ומשה דיין¨ יכרסמו בסמכויותיה כשרת חוץÆ
במחצית דצמבר הציג דוד בן גוריון ממשלה חדשה המורכבת ממפא¢י¨ הפרוגרסיבים¨ המפד¢ל¨ אחדות העבודה ומפ¢ם Æגולדה
מאיר נשארה במשרד החוץ¨ ואבא אבן מונה לשר בלי תיק המטפל בענייני חוץ Æמשה דיין מונה לשר החקלאות¨ ושמעון פרס
≠ לסגן שר הביטחוןÆ

≤±∂Æ±

‰ÙÈÁÏ ‰ÚÈ‚‰ ‰Â˘‡¯‰ ˙ÏÏÂˆ‰
ßתנין ¨ßהצוללת הראשונה של חיל הים הישראלי¨
הגיעה לנמל חיפה ב≠≤ß Æ±∂Æ±תנין ¨ßצוללת
בריטית מתחילת שנות החמישים¨ ששופצה
במספנות בבריטניה נכנסה לנמל חיפה במשט
חגיגי במיוחד¨ כשהיא מלווה במטוסים ומסביבה
טרפדות ומשחתות¨ והתקבלה בטקס מרשיםÆ
ראש הממשלה דוד בן גוריון¨ שנכח בטקס¨ הכריז
שיום הגעתה של ßתנין ßהוא יום חג למדינה¨ וציין
שעתה נוסף ממד חדש לצה¢ל Æתושב בת≠ים
שנכח בטקס קבלת הצוללת¨ קרא לבנו על שם
הצוללת ≠ ßתניןÆß
עם הגעתה של ßתנין ßהתחיל עידן חדש
בחיל היםÆ
זמן קצר לאחר הגעת הצוללת קיבל חיל הים עוד
שלוש צוללותÆ

˜ˆ¨Ï¢‰ˆ ÔÈ
סרן יאיר פלד¨ נרצח בנגב על ידי בדווים
שהסתננו מסיני Æכשהגיעו חיילים למאהל¨
פתחו הבדווים באש Æשלושה מהם נהרגו
בחילופי הירי ∏© Æבספטמבר®

‰¯‚Ò ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ
רחוב שלם לתנועה בעקבות תלונות של
הסופר ש¢י עגנון¨ שהרעש במקום מגוריו
בשכונת תלפיות מפריע לו להתרכז בכתיבהÆ
הרחוב נסגר לתנועה בין השעות ∞ ±בלילה
ו≠∑ בבוקר ±¥© Æבספטמבר®

·ÌÈ‡Â˙ÈÚ ˙·ÈÒÓ
במהלך ביקור בארצות הברית נשאל מנהיג
ברית המועצות¨ ניקיטה כרושצßוב¨ מדוע
אין ארצו מגלה יחס ידידותי לישראל לאור
העובדה שהיא המדינה הקרובה ביותר
לסוציאליזם בעולם המערבי Æכרושצßוב ענה∫
¢עוד לא הומצא המיקרוסקופ שיגלה את
הסוציאליזם בישראל ±µ© ¢Æבספטמבר®

˘ÌÈ˘„Á ÛÒÎ ˙Â¯Ë
נכנסו לשימוש במדינה Æבמקביל התבטלה
חלוקת הלירה לאלף פרוטות Æמעתה יש בכל
לירה ∞∞ ±אגורות Æלשוק הוצאו שטרות של
חצי לירה¨ לירה¨ חמש לירות ועשר לירותÆ
© ±µבאוקטובר®

‰È„Ó‰ ÌÂ˜ Ê‡Ó ‰Â˘‡¯Ï

▲

ßתנין ßמגיעה לנמל חיפה Æהחל עידן הצוללות בחיל היםÆ
©צילום∫ משה פרידן לע¢מ®

נבחר מועמד של מפא¢י לראשות עיריית תל
אביב Æמועמד המפלגה¨ מרדכי נמיר¨ זכה
ב≠∑≥ אחוזים מהקולות ונבחר לראש העירÆ
עד אז היתה ראשות העיר בידיהם של נציגי
הציונים הכלליים ≥© Æבנובמבר®

‰˘ ÈˆÁ

˙ÈÈÂÂÎ· ÔÓÎÈÈ‡ ˙‡ ˘ÙÁÓ ÏÂÙ¯ËÈ‡‰
עיתוני ישראל פירסמו ב≠∞ ±±Æ±שעקבותיו של אדולף אייכמן¨ בין האחראים לרצח מיליוני יהודי אירופה¨ התגלו במפרץ הפרסיÆ
על פי הפירסומים¨ עבד אייכמן בחברת נפט בכוויית Æבפירסום זה נחשף לראשונה בארץ שמו של האיש¨ שהפך תוך שנה לסמל
השואה ומנגנון ההשמדה הנאצי Æאייכמן לא שהה כלל בכוויית Æכל אותה תקופה הוא המשיך להסתתר בארגנטינהÆ

È·¯Ú‰ Ì¯ÁÏ ‰ÚÎ ßÂ¯ß
תקופה ארוכה לאחר שחדלו להגיע חלקי חילוף למכוניות ßרנו ßאל חברת ßקייזר פרייזר ßהמשווקת אותן בישראל¨ אישרה החברה
הצרפתית ב≠∞ ±∂Æ±שהפסיקה את המשלוחים לארץ Æבמקביל נודע כי החברה נמחקה מהרשימה השחורה של החרם הערביÆ
ßרנו ßהכחישה כל קשר בין המקרים¨ אבל ישראל האשימה את חברת המכוניות הצרפתית הגדולה בכניעה מבישה לתכתיבי
החרם הערביÆ
על רקע זה החליטה ישראל לדחות את חידוש ההסכם המסחרי עם צרפת Æממשלת צרפת התערבה בפרשה והבטיחה שהעניין לא
יזיק לידידות העמוקה בין שתי המדינות Æצרפת ניסתה לשכנע את ממשלת ישראל שהחלטת ßרנו ßהיתה עניינית בלבד¨ ללא שום
קשר לחרם הערביß Æרנו ßנתקלה בינתיים בקשיים לא צפויים מבית∫ בצרפת ביטלו לקוחות יהודים רבים את הזמנותיהם למכוניות
מתוצרת החברה Æגם סוכני החברה בארה¢ב דיווחו על ביטולים רבים מצד לקוחות יהודיםÆ

אחרי מהומות ואדי סאליב קיבלה רשימתו
של דוד בן הרוש¨ מנהיג תושבי הוואדי¨
רק ∏ ¥πקולות בבחירות לעיריית חיפהÆ
©≥ בנובמבר®

‰„·Î‰ ‰Áˆ‰
של הירקון הבריחה מאות תושבים מבתיהםÆ
כל המאמצים לטהר את הנחל נכשלו Æמאות
אנשים¨ בעיקר בשיכון הוותיקים ברמת
גן ובהדר יוסף¨ עזבו את בתיהם לשעות
ארוכות¨ כיוון שלא יכלו עוד לשאת את
הריח ±© Æבדצמבר®

‡ÌÈÏÂÚ ¯˘Ú≠„Á
מתימן¨ שנדדו במדבריות בדרך לישראל¨
נספו בדרך Æשאר חברי הקבוצה¨ ∂≤ במספר¨
הגיעו בסוף המסע לישראל ≤© Æבדצמבר®

∑≥

