ביום העצמאות של שנת  1967הודיע גמאל עבד אל נאצר ,נשיא מצרים ,כי
הוא קורא לחיילי האו"ם באזור המפורז בין ישראל למצרים להתפנות .עם
קריאה זו החלה תקופה שנקראה "תקופת ההמתנה" – תקופת מתח צבאי
שקדמה למלחמת ששת הימים .בתקופה זו התקדמו כוחות של צבאות ערב
לעבר גבולות מדינת ישראל ומנהיגי המדינות הצהירו על כוונתם להתקיף את
ישראל.
לוי אשכול ,ראש הממשלה ושר הביטחון ,הוביל את הממשלה בתקופה הזו.
הייתה זו תקופה של מתח וחרדה בציבור הישראלי ,תקופה בה כורסם אמון
הציבור הישראלי בהנהגה .למרות ביטחונו של אשכול בצבא אותו הכין
למלחמה במשך ארבע השנים הקודמות ,עלה צורך להרחיב את תמיכת
הציבור בממשלה ולנסות ולהרגיע את הציבור.
באופוזיציה ,מחוץ לממשלה ,ישבו מפלגות שהתנגדו לשלטון של מפא"י,
מפלגתו של אשכול ולשלטון של אשכול עצמו .ביניהן בלטו שתי מפלגות:
אחת מהן הייתה רפ"י – מפלגה בראשותו של ראש הממשלה הראשון של
מדינת ישראל ,דוד בן גוריון .בן גוריון היה מבקר חריף של מחליפו ,אשכול,
ולמעשה מפלגתו קמה כדי להחליף את שלטונו של אשכול .ברפ"י ישבו גם
מנהיגים צעירים שהיה להם ניסיון ביטחוני ובראשם רמטכ"ל המלחמה
הקודמת והמוצלחת ,משה דיין .בציבור נשמעו קולות כי משה דיין צריך
להחליף את אשכול במשרד הביטחון בזכות הניסיון שלו.
כוח שני היה מח"ל – מפלגת הימין הגדולה בראשותו של מנחם בגין.
מפלגה זו הייתה יריביה של מפא"י שנים ארוכות .בגין וחבריו תקפו את
מפא"י כמעט על כל מהלך שעשו מאז הקמת המדינה ונחשבו אויבים מרים.
חשבו וכתבו:

מה כדאי לאשכול לעשות?

אשכול החליט להרחיב את הממשלה .הוא צרף
אליה גם את מפלגת הימין הגדולה מח"ל בראשות
ראש האופוזיציה מנחם בגין .הוא צרף גם את רפ"י
אך ללא בן גוריון .לבסוף ,ואחרי התלבטויות רבות,
ויתר על תיק הביטחון ומינה את דיין לשר .כך,
במלחמה עצמה היה דיין שר הביטחון והניצחון
הגדול נרשם על שמו.

מה היו היתרונות להחלטתו של אשכול?

מה היו החסרונות?

שערו :מדוע החליט כפי שהחליט?

מיד לאחר הכרזת המדינה הגיעו לארץ גלי עלייה גדולים של יהודים מכל
העולם .היישוב היהודי בארץ-ישראל ,שמנה ב 1948-כ 650,000-נפש,
קלט בארבע שנים יותר מ 700,000-נפש .תופעה זו של הכפלת אוכלוסייה
של מדינה בתוך  4שנים ,היא ייחודית בעולם .המדינה הצעירה התקשתה
לקלוט את כל העולים .קשה היה לבנות בתים במהירות מספיקה ,להקים
בתי ספר ,לפתח מקומות עבודה ,לספק בגדים ואפילו מזון לכל כך הרבה
אנשים חדשים.
אשכול היה גזבר הסוכנות היהודית ,שעליה הוטל רוב הנטל הכלכלי של
קליטת העולים .בגלל הקשיים הגדולים בקליטה והחשש להתמוטטות
כלכלית דרש אשכול כי מספר העולים יוגבל ל 10,000-לחודש .למרות
התנגדות של חברים רבים להנהגה והתפישה כי העלייה לישראל צריכה
להיות חופשית התקבלה דרישתו של אשכול .אבל החלטה זו לא יושמה
והעולים המשיכו להגיע במספרים גדולים הרבה יותר .מדינת ישראל
דאגה לכל העולים – ביניהם היו צעירים וחזקים אבל גם זקנים ,נכים,
חולים ,ילדים ללא הורים ועוד .קבוצות אלה הכבידו במיוחד על המדינה.
משפחות שלא יכלו לפרנס את עצמן הפכו לנטל על תקציב המדינה
והסוכנות היהודית.
אשכול ואנשיו עשו ככל האפשר כדי לקלוט את מאות אלפי העולים
שהגיעו לארץ .הם יזמו פתרונות כמו בתים זמניים במעברות ,עבודות
יזומות ועוד.
בשנת  1952מונה אשכול גם לשר האוצר והנטל הכלכלי של העלייה רק
החריף .המדינה הייתה על סף התמוטטות כלכלית.
חשבו וכתבו:

מה יכול אשכול לעשות?

אשכול הוביל החלטה שעל פיה יש למיין את העולים
לפני העלייה ורק הכשירים והצעירים יוכלו לעלות לארץ.
הכשירים והחזקים ,שיוכלו לעבוד בארץ ,יורשו להביא
איתם את בני המשפחה שלהם בהם אבל לא את כל
המשפחה במקרה של משפחות גדולות.
במסגרת הצעה זו הבדיקות הרפואיות ובדיקות כושר
אמורות היו להיערך לפני העלייה – בארצות המוצא .עוד
הוצע כי החלטה זו לא תכלול ארצות בהן יהודים מצויים
בסכנה .ההצעה התקבלה .כיוון שבתקופה זו רוב
המועמדים לעלייה היו מצפון אפריקה וכן כיוון
שבארצות צפון אפריקה אפשרו את המיון ,ההחלטה חלה
כמעט רק בצפון אפריקה.

מה היו היתרונות להצעתו של אשכול?

מה היו החסרונות?

שערו :מדוע הציע אשכול הצעה זו?

מאז הקמת המדינה היו הערבים אזרחי המדינה נתונים לממשל צבאי .משמעותו של
הממשל הצבאי הייתה הגבלת חופש התנועה שלהם ,מקומות העבודה ועוד .מי שחי
תחת הממשל הצבאי היה צריך להצטייד באישור צבאי לכל נסיעה מחוץ למקום מגוריו,
לכל עבודה שמצא והיה נתון להוראות ומעקב של שירותי הביטחון .הממשל הצבאי
התחיל תוך כדי מלחמת העצמאות מתוך חשש כי הערבים יאבקו כנגד המדינה .לאחר
המלחמה היה חשש כי הערבים יצטרפו לאויבי המדינה מחוץ לגבול .כמו כן הגביל
הממשל הצבאי את היכולת של ערבים להרחיב את הישובים שלהם.
למרות החששות ,הערבים אזרחי המדינה לא פעלו כנגד המדינה ולא חברו לכוחות
המתנגדים לה .אבל החשש נמשך .הממשל הצבאי הוקל מפעם לפעם – כך למשל,
כאשר הפך אשכול לראש ממשלה ושר ביטחון בשנת  ,1963איסור הנסיעה מישוב
לישוב הוגבל ללילות בלבד.
מימין ומשמאל נשמעו טענות כנגד הממשל הצבאי .מנהיגי מפלגות השמאל טענו כנגד
הפליה של האזרחים הערבים .מנהיגי הימין טענו שממשל הצבאי מנוגד לזכויות האזרח
של אזרחים אלה.
בשיחות לקראת הקמת הקואליציה בשנת  1965דרשו מפלגות השמאל הציוניות
מאשכול את הפסקת הממשל הצבאי .חבריהן טענו שאין עוד סכנה מהערבים אזרחי
מדינת ישראל שהוכיחו את נאמנותם למדינה .עוד טענו כי הממשל הצבאי מנוגד
לדמוקרטיה ולזכויות האדם .כמו כן טענו כי דווקא הממשל הצבאי המפלה גורם לריחוק
בין הערבים לבין המדינה במקום לדאוג לשלבם .הריחוק דווקא הוא יכול להביא
לאלימות.

כנגד טענות אלה עלה חשש כי ביטול הממשל הצבאי יאפשר התארגנויות שיאיימו על
קיומה של המדינה ועל ההתיישבות בנגב ובגליל .אנשי כוחות הביטחון חששו כי
הערבים לא יהיו נאמנים למדינה ויפריעו להתיישבות של יהודים.

שערו וכתבו:

מה על אשכול לעשות?

שנה לאחר הקמת הממשלה הודיע אשכול
בכנסת על ביטול של הממשל הצבאי על
הערבים אזרחי ישראל .כך ,בוטלו הגבלות על
הערבים אזרחי ישראל שחלו כ 18-שנים -
מהקמת המדינה ועד .1966
למרות ביטול הממשל הצבאי ,חלק מההגבלות
על הכפרים הערבים המשיכו להתקיים כתקנות
נפרדות.

מה היו היתרונות להחלטתו של אשכול?

מה היו החסרונות?

שערו :מדוע החליט כפי שהחליט?

