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  מלחמת העולם השנייה

  23.10.17 – 1שיעור 

  
  חקר מלחמות

 עד אמצע שנות הששים: דגש על היסטוריה צבאית. -

 :שלושה תחומים -

 טכנולוגיה. •

 טקטיקה צבאית. •

 מנהיגי מפתח צבאיים. •

 חוקרים מרכזיים לגבי מלחמת העולם השנייה המתמקדים בהיסטוריה צבאית: -

 ).1970-1895בזיל הנרי ליזל הראט( •

 ).1934-קיגן(נולד בשג'ון  •

 ).1946-ריצ'רד הולמס(נולד ב •

 בדרך כלל היה לחוקרים אלה קשר עם הממסד הפוליטי הצבאי. •

: חזקה באותה תקופה. המוקד הוא חיפוש סיבות למלחמות והדגש היסטוריה דיפלומטית -

 על פוליטיקה גבוהה ודיפלומטיה.

 .מלכים, ראשי ממשלות, שרי חוץ וגנרלים :השחקנים הראשיים -

 מחלוקות כגון האם להיטלר הייתה תכנית מסודרת או שהוא הגיב לאירועים שקרו. -

 שינוי כיוון בלימודי המלחמה. –בשנות השישים, השבעים והשמונים  -

 שאלות חדשות לגבי מקומה של המלחמה בהיסטוריה. -

גם היסטוריוניים צבאיים מתחילים לכתוב יותר על החיילים  –דגש על חוויות יומיומית  -

 הפשוטים ופחות על הגנרלים.

 השפעה של היסטוריה חברתית, היסטוריה תרבותית ולימודי מגדר. -

 היסטורי של מלחמות מלמטה, לא רק חיילים אלא גם אזרחים. -

  

  :דוגמאות למחקרים

 מחקרים על המחתרת הצרפתית. -

 בבריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה.שינוי מעמד האישה  -

 .1999- מחקר על נשים בצרפת הכבושה מ -

 לימודי מגדר והתגובות של היסטוריונים צבאיים. -

 תפיסות גבריות במלחמה. -

 נשים בצבא הבריטי במחצית הראשונה של המאה העשרים. -

הבנת המלחמה לא רק כתופעה צבאית אלא גם כתופעה חברתית ותרבותית: סרטים,  -

 יזיה, צילום, שירה, תאטרון.טלוו

 תחום מרכזי נוסף: לימודי זיכרון, מעבר יותר מאוחר לדיון בשכחה ובשתיקות. -

התפתחות היסטוריוגפרית עכשווית: בחינת המלחמה גם הראשונה וגם השנייה בזירות שלא  -

נבחנו לעומק עד כה. למשל, באפריקה שמדרום לסהרה ודגש על השתתפות נתינים 

 מלחמות העולם.קולוניאליים ב

  

  

  

  

  

  המונח "המלחמה הטובה"

מקור המונח בארצות הברית והכוונה היא לראייה של מלחמת העולם השנייה כמלחמה  -

הכרחית ברשע ולכן "טובה". מלחמה שבה היה ברור מי הטוב ומי הרע, שהיה בה צדק 
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 מוחלט מבחינת בנות הברית. בכך היא שונה מאוד מהאופן שבו נתפשת מלחמת העולם

 הראשונה.

בשנים האחרונות יש דיון מחודשת בתפישה: בעיקר ב"צדיקות" של בנות הברית. מחקרים  -

על הפצצת דרזדן היא דוגמה לכך. דוגמה נוספת מחקרים המדגישים גם את הגזענות 

 האמריקאית ביחס ליפנים למשל וכן ביחס לחיילים השחורים בצבא האמריקאי.

  

  ם במלחמהכרונולוגיה של האירועים המרכזיי

- 1939: 

בספטמבר. יותר מאוחר באותו חודש ברה"מ פולשת גם  1-גרמניה פולשת לפולין ב •

 היא לפולין והמדינה מחולקת בין השתיים.

 בספטמבר: בריטניה וצרפת מכריזות מלחמה על גרמניה. 3 •

 מלחמת החורף בין ברה"מ לפינלנד. •

- 1940: 

 גרמניה פולשת לדנמרק ונורבגיה. •

 להולנד, בלגיה וצרפת.גרמניה פולשת  •

 הקרב על בריטניה. •

- 1941: 

 החתימה על הצ'רטר האטלנטי. •

 יפן מפציצה את פרל הרבור. •

 ארה"ב מכריזה מלחמה על יפן. •

 גרמניה מכריזה מלחמה על ארה"ב. •

- 1942: 

 ועידת ואנזה. •

 קרב מידויי. •

 קרב סטלינגרד. •

 פלישת בעלות הברית לצפון אפריקה. •

- 1943: 

 לסיציליה ודרום איטליה.בנות הברית פולשות  •

 מוסליני מודח. •

 איטליה מצטרפת לבעלות הברית. •

  

  קרבות שהפכו לסמל

 הקרב על בריטניה. -

 קרב מידווי. -

 סטלינגרד. -

 קרב אלעלמיין ומבצע לפיד. -

 הפלישה לנורמנדי. -

  

 

  

  מלחמה ששינתה את פני העולם

 תלות בארה"ב. –הרס אדיר באירופה והיחלשות בריטניה וצרפת  -

 כוחן של שתי המעצמות הגדולות.עליית  -

 תחילת המלחמה הקרה והמרוץ הגרעיני. -

 התפרקות האימפריות הקולוניאליות. -
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  30.10.17 – 2שיעור 

  
  מדיניות הפיוס

היא מושג שמלחמת העולם השנייה שינתה אותו, מושג שלאו דווקא היה קיים לפני כן בקונוטציה 

שאנו מכירים. ישנה מדיניות שבה ניתן ל"פייס" מישהו ש"לא ניתן לפיוס", למעשה זוהי מדיניות הרת 

לת אסון. כאשר אנו מדברים על פיוס אנו מדברים בעיקר על בריטניה וצרפת. צ'מברליין ראש ממש

בריטניה הוביל את מדיניות הפיוס וזכה לבוז רוב לאחר מכן. אחד הדברים הבעייתיים בשיטת הפיוס 

הוא שלמעשה לא ניתן היה להבין לאן דברים ילכו, לכן ביקורת העבר היא בעייתית במובנים 

  מסוימים.

  

פור. משנת כהיסטוריונים חשוב לנסות לנתק את עצמנו מנקודת המבט בה אנו יודעים את סוף הסי

ישנם שורה של שלבים התקפיים שנוקט היטלר כגון סיפוח אוסטריה והפלישה  1939עד שנת  1933

  לפולין. כל אלה נתקלים בניסיונות פיוס מצד בריטניה וצרפת:

 .יש משבר כלכלי -

 .תמיכה בגרמניה בעניין ורסאי -

 .המצב הקולוניאלי -

 .פציפיזם -

 .גרמניהיש פחד מלעשות ברית עם בריה"מ מול  -

החזית העממית היא ממשלת חירום שקמה בתגובה לאיום הפאשיסטי  – המשבר בצרפת -

היה נסיון להפיכה להשתלט על האסיפה הלאומית. הרעיון היה איחוד בין  34לאחר שבנת 

מפלגות שמאל שלא היה להן הרבה דברים משותפים חוץ מהפחד שלהם מהפאשיזם ולכן 

ייתה ממשלה של שנה וחצי אך היא עשתה מהפכות קמה ממשלת החזית העממית. זאת ה

סוציאליות נרחבות. בסופו של דבר הממשלה נופלת ולאחר מכן יש חוסר יציבות וכאשר 

היטלר נכנס לצ'כוסלובקיה אין אפילו ממשלה מתפקדת בצרפת. לכן לא הייתה ממשלה 

 שיכלה להגיב בחריפות.

  

  30-מצב הצבא הבריטי בשנות ה

ים באירופה היה צבא של מתנדבים עקב התנגדות ציבורית להפעל גיוס בניגוד לצבאות אחר -

 חובה בעתות שלום. 

 צבא בעל ציוד מיושן ביותר. -

 מהצבא היה פרוס ברחבי האימפריה. 75% -

 זה היה מצב של חוסר אחריות להכרזת מלחמה. -

ציגו : הייתה בעד פיוס באופן מובהק. ביומני הקולנוע שהוקרנו לפני תחילת הסרט התקשורת -

 את צ'מברליין כפוליטיקאי אצילי אשר בעד שלום.

 : תמכה באופן נלהב במדיניות הפיוס.העיתונות -

  

  תומכי הפיוס

 .פציפיסטים -

, הוא Mosely: בבריטניה הפשיזם לא מצליח. בבריטניה היה מנהיג פשיסטי בשם פשיסטים -

ולאחר מכן את היטלר והם מתנגדים  מקים מפלגה שמעתיקה במובנים מסוימים את מוסלני

 למלחמה.

, אחיו של המלך אשר וויתר על הכתר 8- : אדוארד המנהיגים שביקרו בגרמניה והתלהבו -

 היה נלהב מהיטלר והנאצים. 

 .מניעים שונים לתמיכה בפיוס -
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  צ'מברליין והפיוס

 . 1869נולד בשנת  -

 .49בגיל  1918נכנס לפרמנט בשנת  -

 .1937שנת התמנה לראשות הממשלה ב -

 היה לו דימוי של ראש ממשלה פחדן והססני. -

התמנה לראש ממשלה כאשר המצב הבינלאומי היה בלתי ברור. הוא האמין שיש לפתור  -

 בעיות בין אומות במו"מ וחשב שהוא יוכל ליצור דו שיח עם הפשיסטים.

  

  דיון במאמר

 יש הכרה בכך שההגדרה של מי שמכונים מתנגדי הפיוס פתוחה לדיון. -

 רוב המתנגדים לפיוס הציגו את האלטרנטיבה של "דיפלומטיה של בריתות". -

 היו חילוקי דעות משמעותיים בקרב אלו שכונו מתנגדי הפיוס. -

 מדוע בחר כותב המאמר לנתח את עמדתו של אמרי? -

 עמדת בני זמנו של אמרי ועמדת ההיסטוריונים בנוגע למידת תמיכתו או התנגדות לפיוס. -

 מדיניותו של אמרי. ארבעה הממדים של -

 עמדתו כלפי חבר הלאומים. -

 עמדו כלפי חימוש ושימוש במטוסי קרב. -

 גושים כלכליים. -

 עמדו כלי המושבות. -

  

  

  6.11.17 – 3שיעור 

  
  נפילת צרפת והקרב על בריטניה

היא שנה מאוד דרמטית במלחמה, מצב הפתיחה של האנגלים היה מאוד גרוע. צרפת  1940שנת 

  חלקים: 8- מחולקת ל

 האזור הצפוני שכולל את פריז שייך לגרמניה, כשני שליש מצרפת. -

 החלק הדרומי נשלט על ידי משטר וישי. -

  

כאשר גרמניה פולשת לפולין, צרפת ובריטניה  1.9.1939-מלחמת העולם השנייה מתחילה ב

צרפת מכריזה מלחמה על גרמניה. מתחילה תקופה שחלה עד מאי,  3.9.17-מכריזות מלחמה וב

וזו מעין "מלחמה מדומה", כמעט ולא קורה כלום. זוהי תקופה שהשפיע לרעה על הכוחות  1940

  מורליזציה. - הצרפתים מכיוון שהיא גרמה לדה

  

  מתוך: טייס קרב

ישנו מעין דימוי על כך שאין לידיעות המודיעין הקטנות שום משמעות, אין באמת ידע על מה שקורה. 

מעין חוסר אונים, התבוסה משתקת. התחושה שאפילו  הסופר מעביר תחושה שבה אין טעם, יש

  למפקדים אין מושג מה קורה, שאין להם מושג מה לעשות גורם לכך שהכול נהיה חסר טעם.

  

  1940יוני -מאי

מתרחשת תבוסה קשה לגרמניה ואנשים מרגישים מיואשים, אומללים, מושפלים. אין שום סמכות 

ף של פליטים אשר מגיע לערים בדרום, אנשים נמצאים שאומרת לאזרחי צרפת מה לעשות. ישנו שט

  ברחוב, אין להם מה לעשות. 

  

ראש ממשלת צרפת הוא פול רנו. עדיין הייתה אופציה להילחם מהמושבות, הממשלה בורחת 

לבורדו. למעשה, ככל שהגרמנים מתקדמים הממשלה בורחת דרומה, הממשלה יכלה לברוח 
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לא לעשות זאת. היא לא רצתה להשאיר את העם הצרפתי  למושבה כמו אלג'יריה אך היא בחרה

לחסדי הגרמנים, ללא מישהו שיעמוד על זכויותיו. יש כאן שיקול כבד משקל, שיקול שנוגע לאנשים 

שלך. בסופו של דבר מה שעושה רנו הוא למנות מישהו שינהיג את המדינה במקומו, הוא מביא אדם 

המרשל הגרמנים וינהיג את צרפת בתקופה הזאת והוא שייקח את המושכות, שינהל משא ומתן עם 

  . פטן

  

, קרב ורדן. זהו קרב אשר 1- המרשל פטן הוא גיבור של אחד הקרבות הגדולים של מלחמת העולם ה

בקרב, נהרס המורל בקרב והחלו להיות מרידות  1916-נמשך חודשים, מאות אלפי הרוגים וב

ד, הוא נוהג בשיטת המקל והגזר, משפר את תנאי ועריקות. מביאים את פטן והופכים אותו למפק

החיילים ועושה תחלופה אך הוא מעניש בחומרה רבה עריקים. הוא נהיה גיבור הקרב, הם מצליחים 

  לנצח בקרב הזה ומקבל את ההילה של ורדה. 

  

, אדם מבוגר אך מאוד סמכותי, הוא משדר תחושה של סב חביב, משהו אבהי, 84כעת הוא בן 

יש נבחר להיות מנהיג צרפת גם בגלל הקרב, הסמכות אך הוא בייחוד הופך להיות האדם מרגיע. הא

זאת כיוון שהוא איש מרכז, הוא נהג לשמור מרחק מפוליטיקה,  –הרצוי מכיוון שיש סביבו קונצנזוס 

  לא ידעו מה הוא חושב ומה עבר לו בראש.

  

  

  

  

  

  1883-1945פייר לאואל 

ים לבין חתימת הסכם שביתת הנשק. כאשר פטן קיבל את המושכות, היו לו תפקיד חשוב, בין הפליט

הפרלמנט איבד את המשמעות שלו. הרעיון היה שבו הפרלמנט יצביע לפזר את עצמו. פייר היה איש 

מרכז, התחיל בתור סוציאליסט אך ויתר על הרעיון. הוא היה במעמד הבורגני, התחתן עם בת -שמאל

ה חלק ממשלות רבות ונחשב כפוליטיקאי שיודע לעשות עסקאות, אצולה. בתור פוליטיקאי הוא הי

הוא משוכנע שחייבים לקיים הסכם שביתת  40- הוא חשב שזוהי תכליתה של הפוליטיקה. בשנות ה

נשק עם גרמניה. פטן מגייס אותו, הוא מבין שיש כאן אדם שיכול לסייע לו לשכנע אנשים אך הם לא 

ב"יהדות", למרות שזה לא היה נכון, זאת עקב המראה שלו וגם  סובלים אחד את השני. האשימו אותו

מכיוון שהוא לא היה אנטישמי. הוא היה בטוח שהוא יכול להציל את צרפת, שהוא היחיד שיכול להציל 

  את צרפת ושהדרך שלו היא היחידה והוא עוזר לפזר את הפרלמנט.

  

  פירוק האסיפה הלאומית

. הרפובליקה 80צירים מול  569על פירוקה ברוב של האסיפה הלאומית הצביעה  ביולי 9-ב

  השלישית מפסיקה להתקיים וצרפת הופכת להיות המדינה הצרפתית שפטן עומד בראשה. 

  

המרשל פטן משדר ברדיו הצהרה שבו הוא פיזר את הפרלמנט ומכין את הצרפתים  17.6.1940- ב

רפת הפסידה בקרב אך לא במערכה". לכניעה. יום לאחר מכן, משדר שרל דה גול מלונדון ואומר ש"צ

  לעומת הנאום של דה גול, את הנאום של פטן אנשים רבים שמעו. 

  

  תנאי הסכם שביתת הנשק

 תחולק צרפת לאזור כבוש בצפון ואזור חופשי בדרום(בוישי). -

 חיילים שישמרו על הסדר. 100,000צרפת יפורק מלבד  -

 שם אבל הגרמנים לא ייגעו בהם. הצי יפורק מנשקו והאניות ישובו לנמליהן, יישארו -

 ממשלת צרפת תשלם את ההוצאות האדמיניסטרטיביות של הכיבוש. -

  השבויים הצרפתים לא ישוחררו עד סוף המלחמה. -
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  13.11.17 – 4שיעור 

  
  המלחמה במזרח אסיה

שנה עד תום מלחמת העולם השנייה התקיימה ללא  55ובמשך  1890- נכנסה לתוקף ב חוקת מייג'י

שינוי. על אף חסרונותיה מהווה חוקת מייג'י צעד חשוב לקראת דמוקרטיה. חשיבותה העיקרית 

  הייתה בעצם קיומה. יפן אימצה כללי משחק חוקתיים בניגוד לארצות אסיה האחרות ולרוסיה.

  

 25לא היה כפוף לפרלמנט, זכות הבחירה הייתה מוגבלת, גברים מעל גיל  חוקת מייג'י הקיסרתחת 

  בעלי הכנסה. 

  

  )1894-1895יפן(- מלחמת סין

 העילה הישירה לפרוץ המלחמה היה ניסיונה של סין לשלב את קוריאה באימפריה שלה. -

וזו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהיא  1.8.1984- יפן הכריזה מלחמה על סין ב -

זאת. יפן הצליחה בתור מספר חודשים להכניע את צבאה האדיר של סין. הניצחון עשתה 

הביא יפנים רבים שהעריצו עד אז את סין את תרבותה לזלזל במדינה זו ובתושביה. ניצחונה 

 של יפן הבהיל מאוד את רוסיה שחששה מהתחזקותה של יפן.

עם הקיסרות הרוסית. סלע הניצחון על הקיסרות הסינית העלה את יפן על מסלול העימות  -

 המחלוקת בין שתי המדינות היו קוריאה ומנצ'וריה.

חתמו בריטניה ויפן על ברית שהפתיעה את העולם. זו הייתה הפעם הראשונה  1902בינואר  -

בתקופה המודרנית שמעצמה מערבית חותמת על הסכם עם מדינה אסיאתית. לפי הברית, 

רלית אך אם צרפת או גרמניה יעזרו לרוסיה אז אם רוסיה תלחם ביפן בריטניה תישאר ניט

 בריטניה תצטרף.

יפן הכריזה מלחמה עם רוסיה. הקרבות תבעו קורבנות רבים משני הצדדים  10.2.1904- ב -

 אך ליפנים היה מורל גבוה יותר. היה להם ברור למה הם נלחמים בעוד לחיילים הרוסים לא.

לה הראשונה במאה העשרים וננקטו בה מלחמת רוסיה יפן הייתה המלחמה המודרנית הגדו -

 נכנעו הכוחות הרוסים בפורט ארתור. 1.1.1905- שיטות לחימה חדישות. ב

  

  יפן במלחמה העולם הראשונה

: המהפכה הסינית. הפלת הקיסרות והקמת רפובליקה ששליטה הוא סון יאט סן. 1911 -

סין למדינת חסות  מנהיגי יפן ביקשו לנצל את התמוטטות הקיסרות הסינית כדי להפוך את

יפנית. עם פרוץ מלחמה העולם הראשונה בריטניה נאלצה לפנות את כוחותיה מאסיה ולכן 

ביקשה מיפן שתגן על האינטרסים שלה שם. יפן הסכימה רק בתנאי שתהיה בת ברית 

 ושותפה במלחמה.

פריז שלאחר מלחמה העולם הראשונה הוקם חבר הלאומים ויפן כאחת מחמש עידת ובו -

ות קיבלה בו מושב קבוע. יחד עם זאת הצעתה שבאמנה של חבר הלאומים יהיה המעצמ

 סעיף בדבר שוויון גזעים אך ארה"ב התנגדה וההצעה נפלה.

  

  קיסר יפן הירוהיטו

מונה כיורש העצר של יושיהיטו שאופשז על ידי הממשלה בבית חולים פסיכיאטרי, אך הוא נהיה 

  קיסר רשמי רק כאשר יושיהיטו מת. 
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  כיבוש מנצ'וריה

לאחר פרובוקציה של צבא יפני  1931. בשנת 1925בסין ירש צ'יאנג קאי שק את סון יאט סן בשנת 

ניסה הצבא שלא באישור הממשלה להשתלט על מנצ'וריה. ממשלת יפן הועמדה בפני דילמה משום 

י פוו לשליט שחששה להודות שהצבא לא תיית לה. בסופו של דבר מונה הקיסר האחרון של סין הנר

בובות של ננצ'וריה שהייתה כיביכול מדינה עצמאית. כיבוש מנצ'וריה היווה הפרה של אמנת חבר 

הלאומים וועדת חקירה בינלאומית מונתה. הוועדה פסקה שיפן צריכה לפנות את מנצ'וריה. בתגובת 

  מחבר הלאומים. כמה חודשים אחר כך פרשה גם גרמניה.  1933פרשה יפן בשנת 

  

  מה בסין והברית עם היטלרהמלח

: החתימה על האמנה נגד הקומינטרן. תחילת ההתקרבות היפנית לגרמניה בגלל 1936 -

ברית המועצות. זו הייתה יותר הצהרת כוונות מאשר ברית מעשי. סעיף  –האויב המשותף 

סודי כלל התייעצויות בין גרמניה ליפן אם תשקף לאחת מהן סכנה מכיוונה של ברית 

 המועצות. איטליה הצטרפה להבנה הזאת זמן קצר לאחר מכן.

הסינים חטפו אותו יש סיפור מיתי על חייל יפני שהלך לשירותים ולא ידעו זאת, לכן חשדו כי  -

 והחל קרב יריות. מתחילה מעין מלחמת התשה בין יפן וסין.

  

  1937האונס של נאנג'ינג דצמבר 

אלף איש, אונסים נשים רבות. זה הפך להיות סמל  100- היפנים נכנסים לנאנג'ינג ולמעשה רוצחים כ

במערב אך הסיפור לברבריות היפנית. עד האירוע הזה כל מה שקורה בסין זוכה לאדישות מוחלטת 

  הזה עורר רגש שעורר אהדה מאוד גדולה לסינים.

  

נחקק ביפן חוק גיוס בינלאומי שאפשר לממשלה להתכונן למלחמה. באותה  1983במרץ  -

שנה מונה גם סגן שר מלחמה חדש, טוג'ו הידקי. הוא טען שהסיבה לכך שבעיית סין לא 

נים ולכן יש להתכונן למלחמה נגד אמריקאי והסיעו הרוסי לסי- נפתרה היא הסיוע האנגלו

 הוא מונה לשר המלחמה היפני ויש לו שאיפות כיבוש. 1940כולם. ביולי 

  

  הברית עם היטלר

השגריר היפני בברלין חתם על הברית המשולשת עם גרמניה ואיטליה.  1940בספטמבר  -

הברית לא חייבה את יפן להצטרף למלחמה אבל כל אחת מהחתומות התחייבה לסייע 

חרות אם יותקפו על ידי מדינה שלא הייתה במלחמה עד אז. לטווח הקרוב זה היה הגנה לא

מפני ארה"ב וברית המועצות אולם בטווח הארוך ארה"ב החלה להתייחס ליפן כחלק 

מהמחנה של היטלר. ביפן גברה הדרישה למשטר סמכותי אך הפרלמנט לא פוזר. יפן ראתה 

 ה במזרח אסיה ללא התערבות גרמניה.בהסכם היתר לעשות ככל שעולה על רוח

יפן משתלטת על הנאווי בויאטנם שהיא תחת כיבוש צרפתי, הדבר הזה  1940בספטמבר  -

 מדאיג מאוד את ארה"ב.

  הרצאת אורח של גיא ביינר – 20.11.17 – 5שיעור  -

-   
  מבטים עטורי סמליות על המלחמה במזרח -

  השקט נגד יפן תמונות אייקוניות ממאמץ המלחמה האמריקני באוקיינוס -

-   

אייקון, אייקונות מגיע מהנצרות, כאשר יש תמונות של קדושי הכנסייה אך יש אנשים בנצרות  -

שרואים בזה צלם ויוצאים נגד זה. אנו נסתכל על המלחמה של ארה"ב כנגד יפן דרך תמונות 

  אייקוניות.

-   

  בר. יש קולנוע, סרטים ובמהלך המלחמה יש צלמים רבים שמצלמים כל ד 20-הבמאה  -
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, בסיס הוואי של ארה"ב, שם 7.12.1941-ב פרל הרבורהתמונה הראשונה היא תמונה מ -

נמצא הצי האמריקאי העיקרי באוקיינוס השקט. היפנים יוזמים מתקפת פתע נגד הבסיס 

בפרל הרבור. הרעיון היה להנחית לאמריקאים מכה כל כך גדולה שלא יהיה לה שווה לקחת 

ם היפנים. החדשות מנפחות זאת בצורה עצומה, שחיל חלק במלחמה ולהגיע להסדר ע

האוויר האמריקאי נפגע בצורה קשה למרות שהאמת היא שמרבית המטוסים לא היו בבסיס. 

 18שנפגעו. בנוסף  159מטוסים שנהרסו,  188- נפגעים וכ 1,178הרוגים,  2,400אך כן יש 

  אניות נהרסו.

-   

רשמי אך לאחר המתקפה איטליה וגרמניה ארה"ב לא הייתה לפני כן חלק מהמלחמה באופן  -

הכריזו מלחמה על ארה"ב מכיוון שהם תפסו אותה כחלשה. ארה"ב, להפתעת היפנים 

הגיבה. אמריקאים רבים מתסכלים על יומני החדשות מזועזעים, ארה"ב חטפה מכה והם לא 

על יודעים איך היא תתאושש ממנה. התגובה האמריקאית היא שרוזוולט מכריז על מלחמה 

  . אמריקה מגויסת לנקום את נקמת המתים מפרל הרבור.8.12.1914-יפן ב

-   

היפנית ממשיכה, קשה לבלום אותם והאמריקאים ממשיכים בגיוס. היפנים כורתים המתקפה  -

ברית עם תאילנד וממשיכים להתקדם בפיליפינים ויוצאת פקודה לנטוש את האי. חיילי קרקע 

נשבע לחזור ולנקום. החיילים האמריקאים נשבים נכנעים שם והגנרל דאגלס מק'ארתור 

בתנאי כליאה קשים ביותר: מכריחים אותם ללכת מאות קילומטרים ולחיות בתנאים קשים 

מצעידים אנשים במצעדי המוות הגדולים בגזרה המזרחית. כל זה  1942ביותר. באפריל 

  ".מגייס את התעמולה האמריקאית לגייס חיילים לנקמה ביפנים "הרצחניים

-   

עם נפילת הפיליפינים נראה שכבר אי אפשר לעצור את האמריקאים. באי  1942באפריל  -

מידווי התנהל קרב אווירי קשה וחשוב ביותר וישנה טענה ששם הוכרעה המלחמה. הקרב 

, וישנו קרב שמתנהל באוויר ובקרב הזה האמריקאים נותנים מכה 1942ביוני  4-7התרחש ב

משחתות  2-נושאות מטוסים וב 4-פנים מתים, ישנה פגיעה בכי 3000- אנושה לצי היפני. כ

אמריקאים שנהרגו והיא איבדה משחתה אחת. היפנים מגלים שהם לא  307גדולות. ישנם 

  יכולים להמשיך להתפשט כרגע ויכולת ההתאוששות שלהם לא חזקה כמו של האמריקאים.

-   

ודשים, המוני יפנים יש קרב עקוב מדם שמתרחש במשך ח 1942קנל, בדצמבר בגוודאל -

מתים בקרב הזה אך גם האמריקאים משלמים מחיר כבד, זוהי לוחמת ג'ונגל קשה. ישנה 

תחושה במטה האמריקאי שהציבור לא מבין את גודל המאמץ, אי אפשר לנצח את 

  האמריקאים במכה, היפנים מכותרים עם צבא ענק בהרבה מאוד איים. 

-   

". בתמונה שלושה אמריקאים על החוף בבונה" –מגיעה התמונה האייקונית הראשונה כן  -

) מתוארים שלושה אמריקאים שמתו בקרב בבונה בניו 31- (כנראה ה1942שצולמה בדצמבר 

. עד אז לא פרסמו מתים אמריקאים מחשש שזה 20.9.1943-גיני אך היא מתפרסמת רק ב

ר מצלם ), הוא צלם מלחמתי אש1911-1977יפגע במורל. את הצלם צילם גורג' סטרוק(

  תמונות באזור גינאה החדשה, בג'ונגלים. 

השאלה היא מי הופך תמונה לתמונה אייקונית? ישנו אדם בשם וויפל אשר משמש כנציג של  -

עיתון "לייף"(כתבות עם תמונות). עיתון "לייף" קיבל את התמונה של סטוק אך לא קיבל 

את התמונה הזאת. הוא אישור מהצנזורה האמריקאית אך וויפל החליט שזה חשוב לפרסם 

מסתובב בפנטגון ולא מאשרים לו את התמונה עד שזה הגיע לנשיא והנשיא אישר. הוא הבין 

כי זה חשוב שהאמריקאים יבינו את המחיר שהם משלמים. התמונה הזאת מטלטלת את 

  הציבור והצבא מבין שיש לכך פוטנציאל חשוב. 

-   
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יטו להפגיש את הציבור עם המתים רוזוולט ומשרד המידע והתעמולה שלהם החלהנשיא  -

שלהם, הדבר הזה יצר הד עצום והם מכינים את הציבור ללחימה קשה, זוועתית. זה היה 

  מורליזציה א זה יצר את ההפך. -הימור גדול לפרסם את התמונה הזאת, זה יכל ליצור דה

-   

יכול הם כובשים מחדש את הפיליפינים, מק'ארתור ממלא את הרגע שלו ו 1944באוקטובר  -

להגיד "חזרתי". ישנה תמונה אייקונית נוספת שבה מק'ארתור מגיע לחוף וחוזר חזרה אל 

הפיליפינים. בתמונה שצולמה הוא מגיע כעוס מכיוון שנאלץ ללכת במים עד החוף אך הוא 

לקח את התמונה ושיווק אותה כנחישות, חשובה לו התדמית שלו, של מורל החיילים ושל 

  דעת הציבור בבית.

-   

  קרב איוו ג'ימה -

האמריקאים עוד לא הגיעו יפן וברור להם שהמחיר הוא עצום וישנו קרב אייקוני,  1945בשנת  -

קרב איוו ג'ימה, קרב על אי קטן באוקיינוס השקט והופכים אותו לקרב אייקוני. האחים וורנרס 

 20מתגייסים להפיק סרט על הקרב. הציגו אותו בתור האי המבוצר ביותר בעולם, אי עם 

  אלף חיילים יפנים.

חיילים יפנים  22,000אניות נוחתים על האי אל מול  500חיילים אמריקאים ומעל  70,000 -

יפנים. הסטטוס של האי הזה הוא  18,844-אמריקאים ומתים כ 6,821מבוצרים. נהרגו 

מיוחד ביותר, היפנים לא מפנים את האי, זהו טווח, קרב דמים. התמונה האייקונית 

", זוהי Old Glory Goes Up On Mt.Suribachiת ביותר בחזית המזרחית היא "והמפורסמ

התמונה של הרמת הדגל האמריקאי. הרמת הדגל היא למעשה תחילת הקרב, כיבוש ההר, 

  הדגל עלה והקרב המשיך. זוהי תמונה אשר זכתה בפרס פוליצר.

-   

-ה שהתחיל בקמפיין גדול לגיוס כסף באמצעות התמונה ומגויס בקמפיין הזמושק  -

שבועות. הם משחזרים את עליית הדגל פעם אחר  6- מיליארד דולר ב 26-כ 14.5.1945

פעם, מביאים את שלושת החיילים ששרדו מתוך החבורה, הם מתחילים בטיים סקוור להשיק 

זאת, ישנו מצעד ענק ותהלוכה של חיילים ואזרחים, יש פסל של הדגל וכך מחילים במעין 

וגיוס כספים. הסיפור האייקוני של המלחמה הוא פנים אמריקאי, היפני  מסע הופעות לשיווק

  זה הזר.

-   

  הירושימה ונגסקי -

) ועל 4.8.1945התמונות האייקוניות של המלחמה הם בהפצצות על הירושימה( -

). האמריקאים רוצים להכריז שהם מנצחים את המלחמה, שהם לא 9.8.1945נגסקי(

ם זורקים פעמיים פצצות אטום. צ'רלס לוי הוא צלם מתכוונים לכבוש עוד אי ועוד אי. ה

שנמצא בתוך המטוס, זוהי תמונה באוויר שרואים בה את הפטרייה הענקית אך לא רואים 

מה שקורה בקרקע, זאת תמונה שנותנת עוצמה אמריקאית אך לא מבינים את המשמעויות 

  האמתיות שלה.

-   

ת תמונות הזוועה, לקהל האמריקאי את נגסקי ומראה א 10.8.1945- ימאהה מצלם ביושוקו  -

, עד ש"לייף" יקבל אישור לפרסם את התמונות 1952אסור לראות את התמונות האלו עד 

הללו מיום ההפצצה. היה רצון לא לפתוח את הדיון המוסרי הזה, לא לדבר על כמויות 

  ההרוגים והנפגעים. 

-   

את הקיסר הירוהיטו לבוא  ישנה תמונה אייקונית של מק'ארתור, הוא מחייב 1945בספטמבר, -

  אליו בטקס משפיל, הגנרל למעשה הופך להיות לגנרל יפן.

והיא נקראת  14.8.194התמונה האחרונה היא האייקונית ביותר, היא מהניו יורק טיימס ב -

"V-J Day in Times Squre אצל ארה"ב אין ניצחון עד שהיפנים מנוצחים, לא מספיק הניצחון ."
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ביס את היפנים. בתמונה רואים חייל מנשק אחות אקראית, היא על הגרמנים, חשוב לה

  אמורה להיות תמונת ניצחון ושמחה אך היא למעשה תמונה אייקונית של הטרדה מינית. 

  

  

  28.11.17 – 6שיעור 

  

  נבחן בשיעור את דרך ההתמודדות היומיומית עם הכיבוש הנאצי דרך מקרה בוחן של צרפת. 

נכבש החלק הצפוני וקצת מהדרום ע"י משטר וישי. משטר זה קם בדרך לאחר התבוסה של צרפת, 

לגיטימית והאידיאולוגיה שלו היא שיתוף פעולה עם הגרמנים. לא מדובר במשטר בובות, יש לו הרבה 

מאוד אוטונומיה. המשטר התנגד לערכי הרפובליקה, כלומר ישנה התנגדות רבה לערכי המהפכה 

מכוון יש ניסיון למחוק את עברה של צרפת. משטר וישי מתייחס הצרפתית. בחינוך אליו המשטר 

  לגיטימציה לדמוקרטיה. - לרפובליקה כמשטר חסר כוח, הם עושים דה

משטר וישי מאשים את הרפובליקה השישית והתרבות הנהנתנית שייצג במה שאירע לצרפת. משטר 

רעיות. מעבר לכך משטר וישי וישי מעודדים את חזרתן של הנשים לתפקידיהן המסורתיים כאימהות ו

עוין כלפי זרים, בניהם יהודים ואף נוקט בפעולות אנטישמיות. מדובר במשטר בעל מאפיינים 

  פאשיסטיים. המשטר מאופיין בחיבה גדולה לכנסייה ומדבר פעמים רבות בשפה מאוד נוצרית

שני של המצב הוא שאנשים חים בצרפת שמחולקת לשניים כאשר קשה מאוד לעבור אל הצד ה

  הגבול. משטר וישי מנסה להקל על המעבר בין הצדדים מה שלא ממש מצליח.

ישנן פעילות התנגדות רבות, הטריגר לכך הוא שכבר ניכר כי ניצחון הגרמנים לא בטוח כמו  42אחרי '

  כלומר למתנגדים יש תקווה להמשיך בפעולות התנגדות. -שהיה נראה בעבר

. ניכר כי מציאת 44ל 38תחת הכיבוש: ניכר כי כמות המזון הנצרך עבר צמצום מהותי בין  חיי היומיון

מזון האופן מספר הייתה כרוכה במאמץ גדול. מחירי המזון גם הבסיסיים ביותר היו נמכרים בשוק 

  השחור במחירים גבוהים בהרבה, כך שהעשירים יכלו להרשות לעצמם כמות מזון גדולה יותר.

ל נשות שבויים רואים כמה היה מחסור בדברים בסיסיים שהוביל לחולי ורעב. קשיים אלו מראיונות ש

  יצרו מעגלי תמיכה נשיים וחברות אמיתית.

סטנלי הופמן הבחין בין שיתוף פעולה לא רצוני שנובע מצורך הישרדותי לעומת שיתוף פעולה רצוני  

בעיקר בשנתיים הראשונות בהן היה שהביע שאיפה לשפר את המעמד ואת המצב הכליכלי הפוליט (

  שיתף פעולה עם הגרמנים). -נראה כי גרמניה תנצח, מי שרצה תגמול בעולם החדש שנבנה

  מה שמאפיין את הפשיזם בצרפת זה שהוא אף פעם לא הצליח לייצר מנהיג רציני לאורך זמן. 

וסקו. שליש מי שהיה ידוע כמשתף פעולה זכה ליחס עוין מצד המחתרת, חלונות משרדיהם ר

ממשתפי הפעולה היו בעלי עבר פוליטי כלשהו כאשר רובם היו חלק מהמחנה הימני קיצוני. מדובר 

באנשים אופורטוניסטים אשר רצו לזכות בתגמול מהגרמנים והם נחשבו לאאוטסיידרים בחברה 

  הצרפתית. משתפי הפעולה היו נתונים בתלות מוחלטת בנאצים בעוד אלו ניסו להחלישם. 

  וף פעולה של אנשי רוח:שית

כתב את "מסע אל קצה הלילה" ספר שיוצא נגד מלחמות, סוציאליזם  -לואי פרדיננד סלין  -

  וקפיטליזם, לאחר כתיבת הספר שינה את עמדותיו והפך להיות אנרכיסט ואנטישמי.

ערך כתב עת בחסות גרמנית. טען כי הוא לא רוצה לחיות בעולם ללא  -דריאו לה רושל  -

  נאצים.

. קרא 30אהב את ההשתייכות לחבורה, סבר שהחיים אינם שווים לאחר גיל  -רובר ברזיליאק  -

  לחיסול קומוניסטים ויהודים.

  גישות שונות של אמנים ואינטלקטואלים כלפי הכיבוש הנאצי:

  לא נטה לשום צד. צייר את גרניקה  -פבלו פיקאסו   -

  גול, לכן נחשב לזיקיתכתב שיר על פטה ולאחר מכן על דה  -פייר קלודל  -

  צונזרו ע"י הנאצים -לה פבר ובלוך (שהיה יהודי)ANNALESעורכי   -

  נדרש להוציא מאחד מחיבוריו איזכור של קפקא. -אלבר קאמי  -
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היו הרבה סיטואציות שכל פעולה הכי פשוטה וניטרלית הייתה יכולה להתפרש באופן שלילי ע"י 

  משטר הכיבוש.

 

  4.12.17 – 7שיעור 

  
  על בריטניה הקרב

הקרב על בריטניה מתייחס לשלב הראשון של המלחמה ולניסיון של היטלר לכבוש את בריטניה. 

היטלר תכנן להגיע תחילה עם בריטניה להסכם ולהשאיר אותה מחוץ למלחמה, הבריטים לא שיתפו 

יר איתו פעולה והוא מחליט לתקוף אותם. המטרה הראשונית של היטלר הייתה לחסל את חיל האוו

והזהירו את היטלר שאי אפשר לפלוש לבריטניה ללא עליונות אווירית אך אמרו לו שהדבר אפשרי. 

ימים לחסל את חיל האוויר הבריטי אך לבסוף הם גילו שהם  4גרינג אמר להיטלר שהוא יצליח תוך 

לא מסוגלים לכך. הקרב על בריטניה הוא קרב שהפך להיות מיתוס וסיסמאות שנגעו לקרב הפכו 

"זו הייתה שעתנו היפה". אלו אמירות שעזרו  –להיות משהו שעד היום הבריטים מתרפקים עליו 

  למורל של האנשים(כגון צ'רצ'יל) וכל זאת היה חשוב מכיוון שאנשים היו נתונים להפגזות.

  

היטלר ריכז את רוב ההפצצות על לונדון והוא חשב שיהיה נזק מוראלי אך הוא טעה כי ערי תעשייה 

ות לא הופצצו. חלק מתיאורי הקרב הזה הייתה גבורתם של האזרחים וחלק נוסף מהמיתוס היו גדול

הטייסים. אחד מתוך עשרה טייסים בחיל האוויר הבריטי היו פולנים אשר ברחו מפולין והגיעו 

לאנגליה כדי להמשיך את המלחמה, מטוס אחד מתוך שמונה מטוסים גרמנים שהופלו על ידי 

  ל ידי טייסים פולניים. עמידות הצבא וחיל האוויר הבריטי נשאר כעובדה היסטורית. הגרמנים הופל ע

  

  מחקר על המלחמה

ישנו מחקר רב על הרטוריקה של צ'רצ'יל, על שיטות הקרב. אחד החוקרים שעוסק בחקר חיילים הוא 

". מה שהוא מנסה לעשות בספר The Soldier’s Taleאשר כתב ספר בשם " סמואל היינסאדם בשם 

הזה זאת טענה שבגדול ישנו סיפור אחד של חיילים ולא סיפורים רבים שהוא בכל מקום, בכל זמן 

וישנם קווים משותפים שעוברים לכל הסיפורים הללו. הוא מנסה להעביר את המלחמה לפסים 

  אישיים יותר והוא מתמקד בחיילים בריטים ואמריקאים. 

  

אחד הדברים שהוא מדבר בספר זה המושג של "אני הייתי : ם לבין "הבית"פער בין הלוחמי -

שם, אני חוויתי". נוצר איזשהו פער בין אנשים שהיו בקרב לבין אלה שהיו בבית. הם לא 

מצליחים להסביר את מה שהיה במלחמה, רק מי שהיה במלחמה יש לו את הסמכות לדבר 

 עליה ורק הוא יכול להבין אותה. 

אחד הדברים המדוברים ביותר הוא האופן שבו אנשים נוטים לדבר על : טלגינוסתיאור  -

חוויות המלחמה שלהם, יש משהו שיש בו איזושהי התרפקות, ישנה הנאה לדבר על 

המלחמה. ישנה חזרה לתקופה שבה הייתה לנו משמעות, שעשינו משהו חשוב, זה מעורר 

 נוסטלגיה.

מגיעים לאזרחות ויש להם תחושה של אכזבה, אנשים שמשתחררים, ש ישנם: בשחרורקושי  -

  שלא מספיק דברים השתנו, שהם איבדו דברים ולא הצליחו. 

המלחמה מתוארת כטקס בין הילדות לבגרות, לבין להיות  :המלחמה בתור מסע עצמי -

 גברת.

 : אנשים מחברים את עצמם לדברים גדולים שקרו בהיסטוריה.חיבור לדברים גדולים -

  

  יתן ללמוד מהסיפורים הללו מספר דברים:מבחינה מסוימת נ

זה לא ממש היסטוריה, אנשים מספרים סיפורים שונים, יותר אישיים,  היסטוריה או לא? -

ללא קונטקסט רחב. הם לרוב לא מתארים קרבות, האם הייתה תבוסה או ניצחון, הם 

 מתארים לרוב הישרדות. הם לא מדברים על הסיבות למלחמה ולמה הם היו שם.
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ישנה  אלו הם מקורות ראשוניים, למה עוזרים לנו הסיפורים הללו? הם היו שם? למה -

אפשרות להבין איך החיילים באמת חוו את הדברים. ניתן להביל למשל את הסיבות 

 למוטיבציה, מדוע אנשים מחליטים להתגייס או ללכת ליחידות מסוכנות יותר. 

  מאפייני מלחמת העולם השנייה

לם הראשונה היה מאוד שונה ממלחמת העולם השנייה. היא מלחמה האופי של מלחמת העו

בעלת תזוזות גדולות יותר, עם קרבות גדולים, היא יותר אידיאולוגית של מחנות שונים אשר 

מציגים את האויב כסכנה לאנושות. אחד הדברים שקיים במלחמת העולם הראשונה שאין 

הראשונה, יש רקע שמעודד אנשים לכתוב בשנייה הוא שכבר יש כתיבה רבה על מלחמת העולם 

יותר על מלחמות. מדינות המערב בעלות משטר דמוקרטי, עם גיוס כללי, במלחמת העולם 

הראשונה לא היה אפשר להיות קצין אם באת ממעמד נמוך. במלחמת העולם הראשונה היה 

ר ולא הייתה מעין כבוד הדדי בין האריסטוקרטיה, הקצינים השבויים זכו לתנאים טובים ביות

  בריחה מהשבי, עוד היו סממנים ממלחמת העולם הראשונה. 

  

מלחמת העולם השנייה היא יותר עולמית, אנשים זזו הרבה מאוד, ישנן חוויות חדשות ושזה 

עם האוכלוסייה  ההופך את הסיפור להרבה יותר דינמי ובעל אופי. בנוסף, הייתה יותר אינטראקצי

  אפיינו את המלחמה והן החלו להשתלט על העניינים. האזרחית. יתר על כן, מכונות

  

  טייסי קרב

אחת הסיבות שטייסי קרב נחשבים להרואיים יותר מאחרים הוא אופי הקרב של מטוס מול מטוס. 

ישנה תחושה שזהו האביר על הסוס החדש, ישנו שחזור של המלחמה כמו שהיא צריכה להיות. 

היות מלוכלכת וטייסי הקרב מרגישים שהם חלק יש תחושה שיש מיאוס במלחמה אשר הופכת ל

ממשהו נקי. אפשר ללמוד מהתיאור של "הילארי" כי ישנו מעין זלזול, הפרדה בין חיל האוויר 

לחילות הרגליים. ישנו מעין משבר של שינוי כללי המשחק של המלחמה, המלחמה הופכת להיות 

  אחרת ממה שהיה קודם. 

  

  היפנים

מפרידים בין סיפורי קרב בחזיתות שונות. הקמיקאזות, הרעיון שבו אדם ניתן להבין דברים כשאר 

אמור לפוצץ את עצמו, להתאבד למען האומה היה חדש. הם היו מנחיתים את המטוס שלהם על 

האויב. המספרים של אנשים ששימשו כקמיקאזות היו מספרים מאוד גדולים וזה הכניס את 

  האמריקאים לחרדות איומות. 

  

  ומץ לב(חווית השבי)פחדנות וא

אין מקום מתאים יותר לדבר על כך מאשר שדה הקרב. כל המושג של הלם קרב הוא מצב 

   פסיכולוגי שנגרם מתוצאה של קרב שיש לו הסבר נפשי ולאו דווקא פסילת בן אדם כאופי פחדני.

פחדנים הוגדרו ככאלה שאינם מוכנים להילחם והם אלה אשר עוזבים את  בעת העתיקה -

 המלחמה, מי שאמיץ הוא מי שנשאר אפילו אם מכים בו. 

ממלחמת העולם השנייה הוגדרה כשאר אדם מפגין יחס לא חיילי  בצו בריטיהגדרת פחדנות  -

לביטחונו האישי בנוכחות האויב, נוטש את עמדתו או מניח את נשקו, מי שבורח משדה 

 הקרב הוא פחדן.

אומץ הוגדר כיכולת לעשות משהו אשר מפחיד. פחדנות מוגדרת כחוסר  במילון אוקספורד -

 אומץ.

  

, מי לא, כיצד מגדירים אומץ לב. ישנה כתיבה שיוצאת מזרם מסוים חיילים רבים התעסקו במי פחדן

  ". 22שעושה צחוק מהעניין של פחדנות ואומץ והוא "מלכוד 
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  ארצות הברית

  )1882-1945פ.ד.ר רוזוולט(

. הוא היה מודע לסכנות הטמונות בהתפרקות הסדר העולמי אך דעת 1933-רוזוולט נבחר לנשיאות ב

בדלנית לא הותירה לו מרחב תמרון. משבר השפל הגדול שכנע אותו שעליו הקהל הפציפיסטית וה

הוא חותם על חוק הניטרליות. יחד עם זאת הוא מאוד מודאג ממה  1937- להתרכז בענייני פנים. ב

רוזוולט הכריז שאם תפרוץ מלחמה ארה"ב לא  1939שקורה באירופה ובמזרח אסיה. באפריל 

די לתמוך בבנות בריתה. הוא ביקש מהקונגרס תקציב גדול יותר תצטרף אבל תעשה הכול חוץ מזה כ

  לשיקום צבא היבשה והשיג אישור לחוק.

  

שלשה שבועות לאחר פרוץ המלחמה רוזוולט הביעה חרטה על חוק הניטרליות, יש סברה שהיטלר 

יש  1940יותש ושהבאת אספקה לבריטניה יסיימו את המלחמה אך הדבר לא מתרחש. בשנת 

  ארה"ב ורוזוולט זוכה בכהונה נוספת.בחירות ב

  

America First Committee  

הוקמה כדי להתנגד למערובות ארה"ב במלחמה. צ'ארלס לידנברג, הטייס הראשון אשר חצה את 

  אלף חברים בוועדה אך היא מתפרקת לאחר פרל הרבור. 800-האטלנטי נאם בישיבה. היו כ

  

  6.1.1914 –נאום ארבע החירויות 

  ושא נאום שאחת ממטרותיו הוא להפגין את מחויבות ארה"ב לשלומה של אירופה:רוזוולט נ

 חירות הביטוי וההבעה. -

 חירות דת. -

 חירות ממחסור. -

  חירות מפחד. -

  העולם הזה עולה בסתירה למשטר הנאצי.

  

  ארה"ב במלחמה

וארה"ב מכריזה  8.12.1941-מכניסה את ארה"ב למלחמה ב 7.12.1941- ב ההפצצה על פרל הרבור

  מלחמה על יפן ולאחר מכן גרמניה ואיטליה מכריזות מלחמה על ארה"ב. זוהי נקודת מפנה למלחמה.

  

  הרעיון של "המלחמה הטובה"

ויכוח בין היסטוריונים על הצורך של ארה"ב להיכנס למלחמה ועל הסיבות האמיתיות  -

 כנסה אליה.שבגללה נ

 ערעור על האמונה שמדובר במלחמה שמטרתה הייתה מוסרית. -

  

  איומים על שטח ארה"ב

ישנן פצצות בלון יפניות אשר מאיימות על ארה"ב, הן נשלחות בייחוד כלפי הוואי והחוף המערבי של 

  ארה"ב. בנוסף ישנן צוללות גרמניות אשר מפציצות את ארה"ב.

  

  צעדי חירום

 שיא בניהול המלחמה.סמכויות מקיפות לנ -

 חוק סמכויות המלחמה. -

 לנשיא יש שליטה על כל החוזים הקשורים למלחמה. -

 סוכנויות ממשלתיות נותנות עדיפות לנושאים הקשורים במלחמה. -

 הקפאת נכסים זרים. -

 צנזורה. -
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  גיוס

 אלף 400-אלף נשים. מעל ל 216מיליון התגייסו, מתוכם  15- , למעלה מ45עד  18כל הגברים מגיל 

  פצועים. 700-הרוגים ומעל ל

  

  11.12.17 – 8שיעור 

  
  נושא הגזע במלחמה

כאשר מסתכלים על הקשר הגזע מבינים שעניין הגזע היה כמעט בכל מקום, לא רק בהקשר היהודי 

ולא רק בהקשר הנאצי. פעמים רבות חוקרים את השואה ואת האנטישמיות כמשהו נפרד מהגזענות 

יש הבדלים בין שנאת יהודים לשנאת אחרים אבל בסופו של דבר זהו כשלמעשה זוהי אותה תופעה. 

  משהו שקיים תחת אותה תופעה, אם לא חוקרים זאת יחד, לא מבינים אף אחד כמו שצריך.

  

  גזע

אנו מדברים על תורות הגזע, איזושהי מדעיות מוכחת. זוהי המצאה מערב אירופית של תורת גזע 

  יש ניסיון לעשות סיווגים למיניהם.  18-אך עד המאה ה 19-המערבית והיא מתחילה במאה - מסודרת

  

  שתי המשמעויות של המילה "גזענות" על פי תודורוב:

): צורת התנהגות, שנאה או בוז כלפי אנשים מסוימים בעלי מאפיינים פיזיים Racism(גזענות -

 שונים מאתנו.

 18-בין אמצע המאה ה ): תנועה רעיונות שמקורה במערב אירופה. פרחהRacialism(גזעיות -

 .20-לאמצע המאה ה

  

  חמש עקרונות דוקטרינת הגזע:

 .קיומם של גזעים .1

: לא רק שיש גזעים שונים אלא שיש קשר בין מאפיינים קשר בין מאפיינים פיזיים לאופי .2

פיזיים לאופי. זהו דבר שכיום לא מקובל לחשוב, זה שאדם נראה בצורה מסוימת זה קשור 

 מוסר, אינטליגנציה.לתכונות אחרות כגון 

: בגלל שאדם שייך לגזע תרבותית על התנהגות הפרט שבתוכה- השפעת הקבוצה הגזעית .3

 מסוים, הוא יתנהג בצורה מסוימת.

 .קיומה של היררכיה ערכית בין הגזעים .4

 .השפעת דוקטרינת הגזע על הפוליטיקה(הפיכת התיאוריה לפרקטיקה) .5

  

מתחילים לדבר על גולגולות. היו עושים סדרות של  לא מדברים רק על צבעי העור אלא 19-במאה ה

ניסויים על הגולגולות והם היו חסרי בסיס מדעי אפילו לתקופתם. אלו היו ניסויים מאוד מוטים 

הם  19-שמטרתם היו להוכיח שלשחורים יש גולגולות קטנות יותר ולכן הם פחות חכמים. במאה ה

ים מקבלים את התורות הללו כתורה חברתית. מקבלים גם הכרה מדעית וגם הכרה חברתית, אנש

לאט לאט הרעיונות הללו הופכים להיות פחות פופולריים אך הנאצים עושים שימוש מאוד ברור 

  בתורות הגזע. 

  

-אך האיש שהנאצים מסתמכים עליו הוא ארתור גובינו, "אבי הגזענות המודרנית". הוא חי במאה ה

ים האנושיים. הוא התייחס כמקבילים למעמדות, הוא לא וכתב מאסה על אי השוויון בין הגזע 19

האמין בדמוקרטיה בכלל. מבחינתו הגזע הלבן הוא האצולה, עליון, הגזע "הצהוב" הוא בורגני והגזע 

"השחור" הוא האספסוף. יש לו טקסט שבו הוא מתאר את היהודים של פעם, של התנ"ך, הוא מתאר 

אורה סביבתית"(שהסביבה משפיעה על אנשים). הוא מסביר אותם במילים יפות. הוא יוצא כנגד "תי

זאת סביב אינדיאנים ויהודים: הוא אומר שהאינדיאנים יושבים באמריקה, בארץ שופעת אך לא יוצא 
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מהם כלום. לעומת זאת, היהודים חיו בסביבה מדברית, לא נוחה ובכל זאת הם הפכו להיות עם ספר, 

  את הכתבים שלו הם מטילים צנזורה על הקטע הזה.  עם מצליח ומשגשג. כשהנאצים מאמצים

  

  

תורות הגזע הללו הם לא המצאה של הנאצים, הם השפעה של אירופה המערבית והם משפיעים על 

ארצות הברית. בארצות הברית יש גזענות כבדה כנגד שחורים, גם לאחר שהסתיימה העבדות ומצב 

ארה"ב עדיין שקועה בגזענות,  40- ות ההשחורים לא משתפר כלל ואף נהיה גרוע יותר. בשנ

  לשחורים אסור ללמוד בבתי ספר של לבנים.

  

  :יפן-ארה"באחת הדוגמאות שהוא משתמש במאמר הן 

יפן היא סיפור מעניין מכיוון שגם ליפנים עצמם יש גזענות, הם רואים את הסינים, המונגולים 

כנחותים מהם. לא ניתן להתייחס לכל סיפור הגזע במלחמה כאנטישמיות או עליונות  הקוריאניםו

לבנה מכיוון שגם היפנים היו גזענים כלפי אחרים אך גם נתפסו כגזע שונה, תת אנושי. אצל 

  האמריקאים הייתה קרקע לגזענות כנגד היפנים. 

  

דיק את העובדה שגרמניה משתפת מבחינת הגרמנים היפנים לא נחשבים כגזע עליון ולכן צריך להצ

  פעולה עם יפן. 

  

  כליאת יפנים אמריקאים

האמריקאים מתייחסים אל היפנים כאל חיות, לא כאל אנשים וכך הם מסבירים את אופי הלחימה של 

היפנים. היפנים היו נלחמים עד המוות לא משנה מה. מבחינת האמריקאים וצבאות רבים, אתוס 

אלה היא מה עושים עם זה? ניתן לתפוש זאת ולהעביר את האתוס ההקרבה נתפש כגבורה אך הש

הזה בצורה חיובית ואפשר לתפוש את זה בצורה חייתית כמו שהאמריקאים תפשו את היפנים. הם 

  טענו כי היפנים הורגים את עצמם מכיוון שהם גזעית כאלה. 

  

ת הגזע. במלחמת העולם היחס הזה בא לידי ביטוי גם בתוך ארה"ב, יש ניסיון להשוות ולבודד א

אמריקאים, עוצרים אותם במחנות, מכניסים את האנשים -השנייה הם מתחילים לאסוף אזרחים יפנים

למעצר מתוך טענה שהם מסוכנים, שהם גיס חמישי. לעומת זאת, לאזרחים גרמנים האמריקאים לא 

מד גבוה. אנשים עושים זאת, מבחינתם אמריקאים ממוצא גרמני הם לבנים, שייכים לסוג של מע

נאלצו לעזוב את הבתים שלהם לתקפות ארוכות(גם ילדים), הדבר הזה גרם לתסכול אצל יפנים 

  רבים שהרגישו כמופלים לרעה והאמריקאים תירצו זאת כ"אמצעי ביטחון". 

  

אצל האמריקאים ישנה הפרדה ברורה בין המשטר הנאצי לעם הגרמנים, לא קיימת הפיכת העם 

  כמו אצל היפנים, יש רק דמוניזציה להיטלר ולמפלגה הנאצית. הגרמנים למפלצות

  

  אמריקאים- אפריקאים

במלחמת העולם הראשונה אחד המנהיגים החשובים של השחורים כותב מאמר כשמתחילה 

המלחמה. הוא קורא לשחורים להתגייס לצבא האמריקאים("סגרו את השורות") והטענה שלו היא 

ך אם יתגייסו, ילחמו למען ארה"ב, בסופו של דבר יצטרכו לקבל שזה נכון שמפלים את השחורים א

אום כשווים. בעקבות זאת, המון שחורים אמריקאים מתגייסים לצבא אך למעשה מפרידים אותם, 

מתייחסים אליהם בזלזול וכשהם חוזרים הביתה הם לא זוכים להערכה והם חוזרים לאותה מציאות 

יה הוא טוען שהם לא צריכים להתגייס אך עדיין ישנו גיוס, שהייתה קודם. ערב מלחמת העולם השני

" להשיג בבת אחת ניצחון Double V Straggleגם כעניין כספי. באותה תקופה נוצר מושג שנקרא "

כפול, גם לנצח וגם לקבל שוויון זכויות. אותה אמונה של עליונות לבנה קיימת גם אצל הנאצים וגם 

  ך. אצל ארה"ב ואי אפשר להתכחש לכ
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  אופי השירות בצבא האמריקאי

אדם בשם תומס ראסל ג'ונס כתב על חוויותיו במלחמת העולם השנייה. הוא היה עורך דין שחור בן 

, בראיון הוא מתאר את הצבע האמריקאי כמופרד מאוד. הרשויות הצבאיות חשדו בחיילים 28

הפך לקיצין אבל תמיד היה בפיקוח  שחורים וסברו שהם בינוניים, לא נשלחו ליחידות קרבות. גו'נס

לבן. חיילים שחורים ששירתו במחנות בארה"ב לא הורשו להיכנס לקולנוע כאשר שבויים גרמניים 

שחור ולבן וזה היה אבסורדי מבחינת יעלות צבאית.  –יכלו לעשות זאת. היו למעשה שני צבאות 

  ין ההפרדה.במהלך המלחמה רשויות הצבא החלו להבין זאת והחלו לפקפק בעני

  

  השהות בצרפת

כאשר הוא שירת בצרפת, לעיתים קרובות הוא היה צריך להגן על חיילים שחורים שהואשמו באונס 

ובעבירות נוספות. למרות שבמקרים מסוימים ההאשמות היו מצודקות, ברוב המקרים זה לא היה כך 

מספר שהיחס של הצרפתים וחיילים שחורים הואשמו בשל גזענות ואף קיבלו אונס מוות. ג'ונס 

לשחורים היה יותר טוב משל האמריקאים לשחורים. היחס של הצרפתים לחיילים השחורים שלהם 

היה הרבה יותר חיובי, הם לא אהבו אמריקאים והסתדרו יותר עם האמריקאים השחורים(בסוף 

  המלחמה, כאשר האמריקאים שחררו את הצרפתים).

  

  

 

  18.12.17 – 9שיעור 

  
  תעמולה

הפצה מחושבות של רעיונות בקרב, ניסיון להשפיע או לבצע מניפולציה על הציבור על מנת להשפיע 

על התנהגותו או עמדותיו. פעמים רבות התעמולה מנסה לפעול דרך הרגש(פחד, שנאה, חמלה, 

  גאווה) ולא דרך ההיגיון. 

  

הו גרעין אמיתי גם אם תעמולה טובה עובדת כאשר ישנו איזשהו גרעין שמבוסס על המציאות, איזש

היא שקרית. ישנה פנייה לדעות קדומות, להסכמה מסוימת. ההבדל בין חינוך לתעמולה הוא 

  שבחינוך מלמדים ילדים איך לחשוב ובתעמולה מלמדים מה לחשוב. 

  

  25.12.17 – 10שיעור 

  
  ילדים במלחמה

  

המהפכה התעשייתית. עד אז היווצרות הקטגוריה של ילדים כנושא מחקר היסטורי התחילה בתקופת 

ילדים היו נחשבים כ"מבוגרים קטנים", לא הייתה הגדרה לנוער. ילדים היו עובדים בעבודות מסוכנות, 

בתנאים קשים ביותר. כאשר מתחילים להתייחס לילדים כקטגוריה נפרדת מתחילה ההבנה כי יש 

  ות שונים.צורך לדאוג להשכלת הילדים אך כמובן שישנו הבדל בין ילדים ממעמד

  

שעות ביום.  16-עבדו כ 6-7בריטניה הייתה חלוצת תנאי העבודה לילדים, לפני כך ילדים בני 

  מתחילים להתייחס לילדים כקטגוריה נפרדת, לזכויות ילדים. 
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   1.1.18 – 11שיעור 

  
  שלבי מפתח במלחמה לאחר נפילת צרפת

 החזית האטלנטית. -

 הבלקנים. -

 צפון אפריקה. -

 החזית הרוסית. 1941אחרי יוני  -

 החזית באוקיאנוס השקט. 1941מדצמבר  -

 איטליה. –: חזית בדרום אירופה 1943ביולי  9 -

 : פתיחת חזית שנייה באירופה עם הפלישה לנורמנדי.1944יוני  -

  

  )8-7.11.1942מבצע לפיד( –צפון אפריקה 

 הבריטים היו מעוניינים בניצחונות כדי להעלות את המורל. -

 מאפריקה נראה כמטרה קלה יחסית.סילוק איטליה  -

 סילוק מעצמות הציר מצפון אפריקה היה מסייע להשטת ספינות. -

 האיטלקים שלטו באתיופיה ובלוב. -

תקפו הבריטים את הכוח האיטלקי בלוב. אולם  1941עד פברואר  1940בחודשים דצמבר  -

שנה הבריטים אלף חיילים איטלקים נפלו בשבי. באותה  130הם לא הצליחו לכבוש את לוב. 

 גם פלשו לאתיופיה.

 .1943הקרב על צפון אפריקה נמשך עד מאי  -

  במבצע זה האמריקאים נוחתים בצפון אפריקה ומתחילים לנוע מזרחה.  -

 לחץ של סטלין לפתוח חזית שנייה. -

 התקדמות הבזק של רומל לגבול מצריים. -

 צ'רצ'יל מסכים שהאמריקאים ינהלו את המבצע. -

 חשבו שהיא תהיה במקום אחר. –הגרמנים לא צפו את הנחיתה באלג'יר  -

 כיבוש אלג'יר היה מכריע מכיוון שהוא קירב את בנות הברית לאיטליה. -

 .1943משטר וישי נותר על כנו בצפון אפריקה עד למאי  -

  

  שלביה האחרונים של המלחמה במזרח אסיה

 .1942קרב מידווי יוני  -

 דונם. 4800-מפרל הרבור, שטחו כ ק"מ 1700האי מידווי שוכן  -

 היפנים חשבו להגיע כך להוואי. -

 הם לא העריכו נכון את הכוח של הצי אמריקאי שעמד מולם. -

 תבוסת היפנים בקרב מידווי היוותה את נקודת המפנה של המלחמה במזרח אסיה. -

ה רוזוולט בקזבלנקה, מכריז שמטרת המלחמה בחזית במזרח אסיה היא כניע – 1943ינואר  -

ללא תנאי. הכרזה זו חיזקה את הנחישות היפנית להילחם וככל הנראה גרמה להארכת 

 המלחמה הוגדלת מספר הקורבנות משנים הצדדים.

  

  היסוסים יפנים

לאחר שמטוסו של האדמירל ימאמוטו הופל, עלו תהיות ביפן על מטרת  43כבר באפריל  -

 המלחמה.

 להשתיק את הקולות האלה.ממשלת יפן הקימה "משטרת חשיבה" שהצליחה  -

וניסו לשכנע את הממשלה לחפש דרכים כדי לסיים  43-ראשי ממשלה לשעבר התארגנו ב -

 את המלחמה בכבוד.

 הקיסר מסכים אבל אמר שקודם כל צריך ניצחון מרשים. -
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לאחר שאיטליה יצאה מהמלחמה, היפנים הבינו כי הם למעשה הובסו אבל הם  1943בסוף  -

 לעם היפני שהכול היה לחינם.לא ידעו כיצד להסביר 

לאחר הנחיתה בנורמנדי הקיסר כינס ועידה של אדמירלים וגנרלים בכירים כדי לדון  -

 במהלכים עתידיים של המלחמה והוא מתפטר.

. עשרות אלפי יפנים נהרגו B 29יש הפצצה מאסיבת על ערי יפן של מטוסי  1944בסוף  -

 והוקמה יחידת הקאמיקזה.

אלף יפנים נהרגו.  130- ל 120של פצצות תבערה על טוקיו. בין  התקפה – 9-10.3.1945 -

לפחות מחצית מהעיר נשרפת. למרות זאת האמריקאים מבינים כי לא יצליחו להכניע את יפן 

. תכנון נוסף נעשה לפלישה בטוקיו באביב 1945בנובמבר  1- ללא פלישה. נקבע תאריך ה

1946. 

באוקינאווה לאחר חודשיים נפל האי. הרוסים מודיעים האמריקאים נוחתים  1945באפריל  -

ליפנים שלא יאריכו אתה סכם הניטרליות מכיוון שהאמריקאים מבטיחים להעביר לברה"מ 

 שטחים על חשבון יפן אם זו תתחייב להיכנס למלחמה.

באפריל רוזוולט נפטר והיפנים סבורים שניתן יהיה לשנות את עמדת יורשו לגבי  12- ב -

 הכניעה.

 מצבה של יפן נואש. 1945וני י -

היפנים החלו לגשש לגבי האפשרות לסיים את המלחמה בכבוד אולם לאחר כניעתה של  -

גרמניה ללא תנאי האמריקאים לא יכלו לוותר ליפן. גם דיווחים של שבויים על התעללות 

 בשבי היפני לא עזרה לכך.

  

  פרויקט מנהטן

האנושי כולו. אפשרותה של שואה טוטאלית  , הרג המיןomnicide –המונח "שואה גרעינית"  -

כמעשה ידי אדם ולא כמחשבה אפוקליפטית דתית לא הייתה קיימת כלל עד לתחילת העידן 

 הגרעיני.

חשש בארה"ב שהנאצים ינצלו את זה  –ההצלחה הגרמנית בביקוע האטום בשנות השלושים  -

 למוס שבניו מקסיקו.הוקדם פרויקט מנהטן. הוקמה מעבדה בלוס א 1942צבאית. באוגוסט 

הנשיא טרומן שהיה סגן נשיא רק קצת למעלה מחודשיים עד מותו של רוזוולט לא ידע הרבה  -

על פרויקט מנהטן. לאחר השבעתו הסביר לו שר המלחמה שמדובר בנשק שלא רק יסיים 

 מהר את המלחמה אלא ישנה את עתיד האנושות.

 מקסיקו. הניסוי הוכרת בהצלחה.-וביולי נעשה הניסוי הראשון בפצצת האטום בני 16- ב -

  

  ועידת פוסטדם

כניעה ללא תנאי, כיבוש שיסתיים רק לאחר שיפן תשוב  –הוחלט להציג אולטימטום ליפן  -

לחיק העמים הדמוקרטיים, פושעי מלחמה יפנים יועמדו לדין. לא הוזכר מה יקרה לקיסר, לא 

באוגוסט. ההחלטה להפציץ  8-נרמז על נשק גרעיני ולא נאמר שברה"מ תכנס למלחמה עד ה

 הייתה עוד לפני שהיפנים הגיבו.

עוד לפני שיפן הגיבה להצהרה, אישר שהנשיא לצבא האמריקאי להעביר את שתי הפצצות  -

שהיו כבר מוכנות לסיפון אניית מלחמה ומשם למפציצים שיטילו אותן על מטרות ביפן מתוך 

 רשימה של ערים שכבר נבחרו.

אבל נרתעה מלהיכנע בשל אי הבהירות לגבי מעמדו של הקיסר. הממשלה היפנית התלבטה  -

היפנים חשבו שניתן יהיה להשתמש ברוסים כמתווכים ובינתיים הודיעו לאמריקאים "אין 

באוגוסט  5-תגובה". האמריקאים פירשו זאת כסירוב מוחלט. הסובייטים בינתיים קבעו ב

 באוגוסט. 8-פגישה לשגריר היפני רק ל
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  על הירושימה הטלת הפצצה

 8:10- מהאי טיניאן. ב 29לפנות בוקר המריאו שלושה מטוסי בי  2:30באוגוסט בשעה  6- ב -

הטיל המפציץ אנולה גיי את הפצצה האטומית הראשונה. היא התפוצצה מעל פני הקרקע 

 90אלף בני אדם. רובם פשוט התאיידו מהחום, הפצצה הרסה  80-והרגה במכה אחת ב

ה עצמה כמעט שנמחתה מעל פני האדמה. לאחר ההפצצה הקיסר אחוז מהעיר. הירושימ

רצה לסיים את המלחמה מייד. מדענים יפנים נשלחו להירושימה ודיווחו כי אכן מדובר בנשק 

 גרעיני אולם זה לא דווח ליפנים מחשש לפניקה.

  

  הטלת פצצת אטום על נגסאקי

 אין ויכוח על כך שהפצצה השנייה הייתה מיותרת. -

 הייתה ישבה של ממשלת יפן לגבי הכניעה.באותו יום  -

שלושה שרים היו בעד כניעה ללא תנאי ואילו שלשה אחרים רצו לשפר את התנאים. הוחלט  -

 באוגוסט. 13- שהקיסר יכריע והוא החליט להיכנע ב

 טונג'ו ניסה להתאבד ונכשל. הוא נשפט והוצא להורג על ידי האמריקאים. -

  

  הסיבות להטלת הפצצה

 מן נשיא מחליף.היותו של טרו -

 סירובה של יפן להיכנע. -

 החשש מפני צורך בפלישה ואובדן חיי חיילים אמריקאים רבים. -

 שמירה על המורל של חיילים האמריקאים שרצו לחזור הביתה. -

 הרצון לאותת לברה"מ על העוצמה האמריקאית. -

 רצון למנוע את כניסת ברה"מ למלחמה. -

  

  עצומת המדענים

היה ברור שהגרמנים לא  1944- תחרות בנאצים אינו רלוונטי וכבר בהמדענים הבינו שעניין ה -

 –יגיעו לפצצה. הפרויקט בכל זאת נמשך והיה דיון בקהילת המדענים האם זה בסדר 

 אינשטיין העיד שאם הוא היה יודע שהגרמנים לא יגיעו לפצצה הוא לא היה מסייע בפיתוחה. 

  

  הכיבוש האמריקאי

המטרה: הפיכת יפן לדמוקרטיה שוחרת שלום שלא תסכן עוד את שלום העולם ואת שלום  -

ארה"ב באופן ספציפי. פירוק הצבא, ביטול חוקים אנטי דמוקרטיים, חיסול תעשיית הנשק, 

הקיסר לא מועמד לדין. הקיסר אמור לתת לגיטימציה לרפורמות. במשפטים טענו הנאשמים 

י פעלו מתוך הגנה עצמית. השופט ההודי פאל היה היחיד שלא עשו דבר בניגוד לחוק וכ

שזיכה את הנאשמים מאשמה זו ואמר כי לא הוכחה אשמת הקונספירציה. פושעי מלחמה 

 אחוז מהקצונה היפנית הודחו.  80נמצאו אשמים.  920מתוכם  –נשפטו 

  

 

  

 

 

20

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים


	subject: מלחמת העולם השניה
	department: יוצר המסמך: דניאל רימברג
	txtYear: 2018
	txtIndex: 
	מספר_קורס: 127.1.2431
	name: מרצה: פרופ' רות ג'ינאו
	name2: 
	Text2: סיכום הרצאות


