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Abstract 

This study aims at the acquaintance with what is being taught concerning 
Egypt in the Israeli curricula in pre-university education after the peace treaty. This 
study includes what has been mentioned about Egypt in the Israeli school books that 

has been acquired in fields of (area and population – political status – social status – 
economic status which includes the infrastructure, agriculture, industry and tourism 
– the Egyptian/ Israeli relations) to closely understand what is being transmitted to 
the minds of the Israeli students and what are they being taught, and whether what is 
being taught inside Israel neutrally conveys Egypt’s image, or does it have purposes 
meant to be deep-rooted into the minds of those students. 
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לרכושבדשנים הקרקע איכות את לשפר ואפשרויות ידעמספיקאיןלחקלאים

מזיקיםלהשמדתהדברהבחומריולהשתמשטוביםזרעים

ובמקומותהשנים במשך משתכללות הנילוס לאורך שנהוגותההשקיהשיטות

משתמשיםרבים פלאחים עדיין אך מודרנית מים במשאבות משתמשים רבים

ומרובהקשהעבודהשלהשקעההדורשותמאודעתיקותבשיטות



(0241 يونيه - إبريل) 14اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 عال عبدالوهاب على

131

האיכרשל העלובים החיים ותנאי העוניהואצריםמשלהקשיםהמאפייניםאחד

הכפראת הצמיחה בעולםביותרהעשירההנילוסאדמתכילחשובעצובהמצרי

ביותרהעניהפלאחואתביותרהעלוב

בימישהייתה כפי הטכנולוגיה נשארההכפריתהמצריתהאוכולוסייהמרביתעבור

הפרעונים

מהתקופהמצבות על הנראים מאלה בהרבהשוניםואינםפרימיבייםהעבודהכלי
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מכדינמוכה הממוצעת הכנסתו מאודגרועהפלאחשלוהבריאותיהכלכלימצבו

הייתהבשנת הפלאח של הכנסתו כיבנפשכםשערוחייותנאיאתלשפר

מחלותמארבע בממוצעהפלאחסובלהסטטיסטייםהנתוניםפיעלליוםדולרכשני

ושחפת מין מחלות שונות מעייםמחלותגרענתבילהרציהמלריההןוהנפוצות

כןועל ויוזמהמרץחסרוהואכוחואתמתישהממוצעהפלאחשלהבריאותימצבו
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החקלאותששטחי מכך נובעת זו בעיה במזון מחסור של בעיה יש במצרים 

לפתוראפשרוגדלההולכתהמדינהאוכלוסייתואילוומוגבליםמצומצמיםבמצרים

לעומקמחוץ גם במצרים החקלאות שטחי את ירחיבו אם חלקיבאופןזובעיה

מתאימיםשנמצאו השטחים בהרחבתמושקעיםרביםמאמאציםואכןהצרהנילוס

האזוריםמים מאגרי ובפיתוח ודישון זיבול הקרקעשבחתבהחקלאילעיבוד

המערביבמדברהשקעיםהםאלומאמציםמושקעיםשבהם
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האלוהשיטות מן כמה שונות השקיהשיטותפיתחוהםכןכמוהמיםאתלשאוב

כיוםגםמופעלות
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שניקושילמדואשראתלשכוחכללבדרךשנוטיםלימודשנותחמשדעארבע

מקצועיאדםכוחהעדרהוא
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למיליוניגרםבמצריםתעסוקהמקומותהעדראחריםלמקומותנשאבמצריםשל

הנפטבארצותולעבודמצריםאתלעזובהמצריהעבודהשבכוחהמיומניםמצרים

תחבורהכלומרמתאימהכלכליתתשתיתהעדרהואהשלישיהקושישבאיזור

להביאכדיהוןהעדרהוארביעיקושיופרסוםשיווקבנייהשירותיבנקים

ההוןלרשותהעומדשאינורבלהוןמצריםזקוקההתעשייהבתחוםדרךלפריצת

התעשייהפיתוחולפיכךלאוכלוסייהמזוןמוצריברכישתמושקעויהמצהמועט

איטיבקצבמתנהל

57

מאודתתקשהמיומןואינוטכנולוגיתהכשרהחסרשלההאדםכוחשמרביתמדינה

אופטיקהאלקטרוניקהמקצועיאדםבכוחהתלוייםמתוחכמיםתעשייהענפילפתח

הכשרהדורשיםשאינםבענפיםמתקדמתמצריםלפיכךועודמתקדםצבאיייצור

בעברהמזוןייצורוענףוההלבשההטקסטילענפיתכדוגמאדםהכוחשלרבה

שלהכוללתהתעשייתיתמהתפוקהאחוזיםאלהענפיםשלתפוקתםהייתה

בלבדכשלישוהיוםמצרים
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בעיקרהמתבססתתעשייההמצריתהתעשיהשללמדיעגומהמצבתתמונשרטטנו

וחכמתמתתעשייהעלמעטורקפשוטיםייצורענפיעל

5547

בעיקר יציבהאינהמצריםבהתיירותבשנתתייריםמיליוןכתיירות

ביטחוןבעיות בגלל

42772

דומההתיירותימעמדהאיןלתייריםמצריםשמציעההמרתקההיצעאףעל

למשלבשנתהאלההנתוניםיעידוכךועלמובהקותתיירותלארצות
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מצריםולתייריםמיליוןכשבעהבטורקיהתייריםמיליוןשישיםבאיטליהביקרו

אנשישלוחששםמצריםשלהעוניהואלכךההסברתייריםמיליוןרקבאו

לקוייםובשירותיםקשיםוהיגיינהאקליםבתנאיייתקלושמאמפונקיםמערב

בממשלהנלחמתמוסלמיתקיצוניתקבוצהמפניהחששגםנוסףהאחרונותבשנים

בעיניכאמורשכןמהמערבבתייריםמספרפעמיםפגעההיאפעולתיהשארובין

ללבהמערבחטאיאתשמביאכמיהמערביהתיירנראההקיצוניהאסלאם

האיסלאם

1990

470

3.0

תנאיהאבטלהבארצםהחייםמתנאימרוציםאינםמצריםמתושבירבים

לכעסגורמיםוהעוניהזיהוםהצפיפותעבודהבמקומותהמחסורהקשיםהמגורים

לתושביםפוניםקיצונייםמוסלמייםדתמנהיגירביםאצלמרירותולתחושת

טרורפעולותיוזמיםהקיצונייםהמוסלמיםלשלטונותהתנגדותאצלםומעוררים

הכלכלהמענפיאחדאתמחלישיםהםכךבתיירותובעיקרבאנשיםגועיםופ

רביםתייריםביטחוןבעיותיששכאשרמפניהתיירותענףבמצריםהחשובים

במצריםלערוךשתכננוהביקוראתמבטלים
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התנהלוומרחביו ישראללביןמצריםביןחיץסיניהאיחצישימשההיסטוריהבכל

ב מצרים עם מלחמהזהבמרחבניהלההמודרניתישראלקרבותמעטלא

האחרונההפעםהייתהשזוונקווהבושובבב

1941195419401903

השכנות ערב ומדינות ישראלביןומלחמותשנאהעוינותשלרבותשניםאחרי

שראלי בין דיוויד קיימפבהשלוםהסכםנחתםכאשרלשלוםפתחצוהרנפתח

להביאשמטרתו וממושך ארוך תהליך של תחילתוהואזהההסכםמצריםובין

מדינותעםוהשכנותהאזורפניישתנוהתהליךיושלםכאשרבאזורנואמיתישלום

כלכליפעולה לשיתוף בסיס אלא בלבד גיאוגרפית שכנות עודתהיהלאערב

וחברתי
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הקהליהשגשגהישראלמדינתלקוםועדשנהכילפנההמאהמסוף

במצריםוהתרבותהכלכלהעלרבההשפעהבעלגורםוהייתהבמצריםהיהודית

כולםוכמעט במצרים היהודיםעלקשיםלחציםהופעלוישראלמדינתהקמתלפני

יהודים כבמצריםחיובשנתמאדקצרהתקופהבתוךאותהעזבו

מצריםיהודי של המהירה עזיבתם קשישים יהודיםעשרותכמהבהנותרוכיוםו

השנייהמצריםיציאתלשםזכתה

19127

177777

1941

שאחרונימפני בו שיתפלל מי אין אך נסתכביתבאלכסנדריהנמצאבימינוגם

בממנהברחומצריםיהודי

1954
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מלחמתמאזרבותשניםבמשךמלחמהיחסישררומצריםוביןישראלבין

עםשלוםהסכםעלשחתמהנההראשוהערביתהמדינההיתהמצריםאךהעצמאות

ומצריםישראלביןשלוםיחסירשמיבאופןשורריםכיוםבשנתישראל

אינםהמדינותשתיביןהיחסיםשכןקרשלוםאלהביחסיםרואיםרביםאבל

שלוםבריתביניהןשכרתומדינותשתיביןשנהוגכפיופותחיםהדוקים

1909

לנמלנימסינפטבהעברתומתמציתמאודדלהלישראלמצריםביןהסחורותתנועת

היאואיןקרשלוםישראלעםמצריםמקיימתהשלוםהסכםנחתםמאזאילת

למצריםהישראליתהתיירותהממצריהשוקאתתציףישראלשתוצרתמעונינת

ביןהקשראתשמקטיןמהבמצריםהאסלאמיהטרורבעקבותהיאגםהתמעטה

המדינותשתי

לאממנוגדוליםשחלקיםהמוסלמיביהערבעולםבכירהמנהיגההיאמצרים

חששבישראלקייםזומסיבהאותהעויניםועדייןישראלשלקיומהעםהשלימו

גםהניזוןחששלישראלמצריםביןעוינותשלמחודשתהתלקחותמפנימתמיד

בנילוסבמיםלמחסורשהביאוהאקליםשינוייבמצריםשמתרחשיםמתהליכים

תהיהלכךוגםסיניצפוןשלהמצריהפיתוחלעצירתגםםולגרולהימשךעלולים

עלולהמצריבצדהעונייגברלמשלאםהמדינותשתיביןהיחסיםעלהשפעה

שלבאוכלוסייתהעצוםגידוללישראלולחדורלנסותהמצריםאתלדחוףזהעוני

גדוליםחלקיםשלרצוןשביעותאיובעוניבנחשלותגידולגוררמצרים

אפשרותמפניחשששמעוררמההקיצוניהאסלאםשלכוחווהתגברותבאוכלוסייה

התהליכיםאתלהכירעלינוישראלכאזרחיאירןבנוסחאסלאמיתמהפכהשל
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במיוחדסיניהאיועלבכללמצריםעלהעובריםוהפוליטייםהכלכלייםהגאוגרפיים

אתהיוםמשמשישראלבידיבעברשנסללסואסשייחאשרםאילתהכביש

ובעיקרהסואסמפרץלחופינפטלהפקתהקשורהפעילותבחלקהיתהמצרהפעילות

שייחאשרםועדשמאילתהחוףלאורךישראליםתייריםתנועת
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1

2

3

4194119541940

1903

51941

4

עזב ברח 0

השנייהמצריםיציאת
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141943

1954

195437.777

07771940

17.77715.7779.777

9.7774.777

נתוניםטבלת

הפיתוחרמתהמדינה

שלמקומה

ביןהמדינה

מדינות

בעולם

שטח

רקמ

גודל

האוכלסיה

במיליונים

מספר

יודעי
קרוא

וכתוב

לכל

תושבים

מספר

משתמשי
אינטרנט

לכל

תושבים

תוחלת

חיים

בשנים

מספר

רופאים

לכל

תושבים

מספר

המתגוררים
בערים

לכל

תושבים
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711

711

7111711111711

 92 375 30279 96 7 20,770 22ישראל

42 218 69 29 56 74 1,001,450 120מצרים
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4

41
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5
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