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                                                                                                                                         סוף   חלופי      ליאו   סילארד
 

 ב1939   סילארד   כתב   מכתב,   בו   הוא   המליץ   לנשיא   ארצות   הברית   להשקיע   בפרויקט   מנהטן,
 הפרוייקט   לפיתוח   נשק   הגרעיני   בו   סילארד   היה   שותף.

 לאחר   כמה   חודשים   ללא   תגובה   מצד   הממשל   האמריקני,   סילארד   עזב   את   תחום   הפיזיקה   והחל
 בלימודי   רפואה,   לאחר   שהתאכזב   כי   הממשל   האמריקני   לא   תמך   ברעיונו.   בשנת   1942   גרמניה
 הצליחה   לפתח   נשק   גרעיני   והמלחמה   בין   יפן   לארצות   הברית   רק   החריפה.   כעבור   כמה   ימים,   יפן
 שלחה   טילים   לכיוון   ארצות   הברית,   אשר   פגעו   במקומותיה   הכלכליים   וכתוצאה   מכך   גם   שאר

 כלכלת   העולם   נפלה.   במקביל   לתקיפות   של   יפן   על   ארצות   הברית   גרמניה   התחילה   לפלוש   לרוסיה
 במסגרת   מבצע   "ברברוסה",   ושלחה   מטוסים   עם   פצצות   האטום   מעל   אוכלוסיה   אזרחית.   המטוסים
 הטילו   את   הפצצות   על   אוכלוסיות   מקומיות,   בערים   גדולות   וגם   במבצרים   ובבתי   חולים.   כך   גרמניה

 הצליחה   לכבוש   את   רוסיה.   יפן   המשיכה   בתקיפות   טילים   אל   עבר   ארצות   הברית,   עד   שגרמניה
 שלחה   ספינות   מלחמה   לכיוון   ארצות   הברית,   תקפה   גם   אותם   עם   פצצות   אטום   וכבשה   את   ארצות
 הברית   תוך   שבוע.   כעבור   ארבע   חודשים   גרמניה   ויפן   הצליחו   לכבוש   את   כל   העולם   עד   שהם   החלו

 להילחם   אחת   כנגד   השנייה,   והגיעו   למצב   בו   גרמניה   לא   שמה   לב   לאנשים   שנמצאים   בגטאות.
 היהודים   שהיו   מוחזקים   בגטו,   הצליחו   לברוח,   בזמן   שיפן   וגרמניה   נלחמו   עד   הסוף   המר.   אנחנו,

  היהודים   הצ'אנים,   היחידים   שהצליחו   לשרוד   במלחמה   הנוראית   וכיום   אנו   חיים   בהרמוניה.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שקד   לוי

 סוף   חלופי   רגשות   האשם

 
 הדילמה   של   סילארד   הייתה   גדולה,     הוא   היה   חסר   אונים,   לא   ידע   מה   לעשות,   הוא   הרגיש   שנזק

 והרג   רב   ייגרמו   בגללו   והוא     לא   יוכל   לשאת   זאת   מבחינה   נפשית.   ולבסוף,   החלטתו   של   סילארד

 הייתה   לחבל   בפרויקט   מנהטן.   סילארד   לא   יכל   היה   לקחת   את   הסיכון   שיגלו   אותו,   אז   הוא   החליט

 לעבור   לעיירה   מרוחקת   בארצות   הברית,   לאחר   שחיבל   בפצצה.   לא   עבר   זמן   רב   עד   שצבא   ארצות

 הברית   גילה   את   מעשו   של   סילארד,   והחל   בחיפושים   אחריו.   הם   חיפשו   אותו   בכל   מקום   שקשור

 אליו,   החל   מביתו   ועד   למקום   עבודתו,   ולבסוף,   גילו   אותו   וגזרו   עליו   גזר   דין   מוות.

 המלחמה   בין   יפן   לארצות   הברית   נמשכה   זמן   רב,   בעוד   שגרמניה   המשיכה   עם   מסע   הכיבושים   שלה

 והחליטה   לתקוף   את   ארצות   הברית.   לאחר   4   שנים   של   מלחמה   קשה   בין   המעצמות,   הצליחה

 גרמניה   לנצח   את   ארצות   הברית   במלחמה   וכרתה   ברית   עם   יפן.

 גרמניה   הייתה   המדינה   החזקה   ביותר   בעולם   לאחר   חיסול   ארצות   הברית,   והיטלר   המשיך   בשלטונו

 הדיקטטורי.   כאשר   היטלר   ירד   מהשלטון,   הרגישו   שאר   המדינות   שנלחמו   כנגד   גרמניה   צורך

 להתקומם   נגדה,   ולהחזיר   את   השטח   שלהן.   לבסוף,   גרמניה   הובסה   וחזרה   להיות   מדינה   קטנה   ללא

 משאבים,   ובדומה   לה   גם   סין,   וכאשר   המדינה   הדומיננטית   ביותר   היא   רוסיה,   שהייתה   חלק   גדול

 מהבסת   גרמניה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אדיר   אמר



                                                                                                                       סוף   חלופי      רגשות   האשם
 

 הדילמה   של   סילארד   הייתה   גדולה,     הוא   היה   חסר   אונים,   לא   ידע   מה   לעשות,   הוא   הרגיש   שנזק

 והרג   רב   ייגרמו   בגללו   והוא     לא   יוכל   לשאת   זאת   מבחינה   נפשית.     לאחר   מחשבות   רבות   עלה   במוחו

 של   סילארד   רעיון.   הוא   ידע   שאם   ישלח   מכתב   ויבקש   מהצבא   לא   להשתמש   בפצצה   אף   אחד   לא

 יקשיב   לו,   ולכן,   החליט   סילארד   להשפיע   מהצד   השני.   הוא   ידע   שהוא   לוקח   סיכון,   אבל   זו   הדרך

 היחידה   להציל   את   נפשו   ולעצור   את   ההשפעות   הנוראיות   של   פצצת   האטום,   שידע   עליהן   יותר

 מכולם.   סילארד   כתב   להירוהיטו,   קיסר   יפן   באותה   תקופה,   מכתב   בו   ביקש   להיפגש   איתו   על   מנת

 להציל   את   יפן.   הוא   רשם   לו   שפצצת   האטום   של   ארצות   הברית   הברית   היא   דבר   הרסני   שאסור

 להתעסק   איתה.   סילארד   אף   רשם   במכתב   כמה   מהחישובים   של   תהליך   העבודה   וההפעלה   של

 הפצצה   ובכך   נתן   להירוהיטו   את   האמונה   בו.   הירוהיטו   הכיר   את   סילארד   וידע   שהוא   חלק   גדול

 מפצצת   האטום   והזמין   אותו   לפגישה.   לאחר   תכנונים   רבים   של   סילארד,   ביחד   עם   ממשל   יפן   הוא

 תכנן   הסתננות   ליפן.   הוא   שט   ליפן   בדרך   עקיפה   דרך   סין,   ומשם   ממשלת   יפן   הביאה   אותו   אליה.

 סילארד   נפגש   עם   הירוהיטו   ומספר   פיזיקאים   של   ממשלת   יפן   והסביר   להם   צעד   אחר   צעד   על

 תהליך   עבודתה   של   הפצצה.   לסילארד   לא   היה   אכפת   שיפן   תדע   איך   לייצר   את   פצצת   האטום,

 מכיוון   שידע   שכשיש   למדינות   יריבות   את   אותו   איום,   יהיו   יחסי   כוחות   שווים   ואף   אחד   לא   יפעיל

 את   הפצצה.   כתוצאה   מכך,   לאחר   כמה   שבועות,   כשארצות   הברית   איימה   על   יפן,   יפן   נכנעה   מיד

 וביטלה   את   התוצאות   ההרסניות   של   פצצת   האטום   במדינתה,   והצילה   הרוגים   רבים   ושטחים

 גדולים.   לבסוף,   סילארד   נתפס   על   ידי   הממשל   האמריקני   ונשלח   לכלא.   אבל   העדיף   לחיות   כך,   עם

  השלמה   עצמית   וללא   רגשות   אשם.

 
 
 
 
 
 
 
 

 נדב   בלום

                                                                                                                       סוף   חלופי      רגשות   האשם
 

 הדילמה   של   סילארד   הייתה   גדולה,     הוא   היה   חסר   אונים,   לא   ידע   מה   לעשות,   הוא   הרגיש   שנזק

 והרג   רב   ייגרמו   בגללו   והוא     לא   יוכל   לשאת   זאת   מבחינה   נפשית.     לאחר   מחשבות   רבות   עלה   במוחו

 של   סילארד   רעיון.   הוא   ידע   שאם   ישלח   מכתב   ויבקש   מהצבא   לא   להשתמש   בפצצה   אף   אחד   לא

 יקשיב   לו,   ולכן,   החליט   סילארד   להשפיע   מהצד   השני.   הוא   ידע   שהוא   לוקח   סיכון,   אבל   זו   הדרך

 היחידה   להציל   את   נפשו   ולעצור   את   ההשפעות   הנוראיות   של   פצצת   האטום,   שידע   עליהן   יותר

 מכולם.   סילארד   כתב   להירוהיטו,   קיסר   יפן   באותה   תקופה,   מכתב   בו   ביקש   להיפגש   איתו   על   מנת

 להציל   את   יפן.   הוא   רשם   לו   שפצצת   האטום   של   ארצות   הברית   הברית   היא   דבר   הרסני   שאסור

 להתעסק   איתה.   סילארד   אף   רשם   במכתב   כמה   מהחישובים   של   תהליך   העבודה   וההפעלה   של

 הפצצה   ובכך   נתן   להירוהיטו   את   האמונה   בו.   הירוהיטו   הכיר   את   סילארד   וידע   שהוא   חלק   גדול

 מפצצת   האטום   והזמין   אותו   לפגישה.   לאחר   תכנונים   רבים   של   סילארד,   ביחד   עם   ממשל   יפן   הוא

 תכנן   הסתננות   ליפן.   הוא   שט   ליפן   בדרך   עקיפה   דרך   סין,   ומשם   ממשלת   יפן   הביאה   אותו   אליה.

 סילארד   נפגש   עם   הירוהיטו   ומספר   פיזיקאים   של   ממשלת   יפן   והסביר   להם   צעד   אחר   צעד   על

 תהליך   עבודתה   של   הפצצה.   לסילארד   לא   היה   אכפת   שיפן   תדע   איך   לייצר   את   פצצת   האטום,

 מכיוון   שידע   שכשיש   למדינות   יריבות   את   אותו   איום,   יהיו   יחסי   כוחות   שווים   ואף   אחד   לא   יפעיל

 את   הפצצה.   כתוצאה   מכך,   לאחר   כמה   שבועות,   כשארצות   הברית   איימה   על   יפן,   יפן   נכנעה   מיד

 וביטלה   את   התוצאות   ההרסניות   של   פצצת   האטום   במדינתה,   והצילה   הרוגים   רבים   ושטחים

 גדולים.   לבסוף,   סילארד   נתפס   על   ידי   הממשל   האמריקני   ונשלח   לכלא.   אבל   העדיף   לחיות   כך,   עם

  השלמה   עצמית   וללא   רגשות   אשם.

 
 
 
 
 
 
 
 

 נדב   בלום

















גולן קצבאלמוג אמיגה

                                                                סוף   חלופי   -   מלחמת   העולם   השנייה
 

 בשנת   1939   פרצה   מלחמת   העולם   השנייה   לאחר   סיום   ביסוס   הנאציזם   בגרמניה   והפיכתה
 מדמוקרטיה   ליברלית   לשלטון   טוטליטרי   נאצי.   עד   1941   המלחמה   הייתה   רק   באירופה   אבל   לאחר

 תקיפתה   של   גרמניה   על   בריה"מ   במבצע   ברברוסה   ותקיפתה   של   יפן   על   הצי   האמריקאי   בפרל
 הארבור   המלחמה   נהפכה   למלחמת   עולם   טוטלית   של   מדינות   הציר   (גרמניה,   יפן,   איטליה   וספרד)
 נגד   בעלות   הברית   (ברה"מ,   בריטניה   וארה"ב).   לכל   אורך   המחצית   השנייה   של   מלחמת   העולם

 השנייה,   עשו   בעלות   הברית   מאמצים   עילאיים   להכניע   את   כוחות   הציר-ובעיקר   גרמניה   ויפן.   אלו,
 לא   הסכימו   להיכנע   והמשיכו   להילחם   על   אף   נחיתות   צבאית.   במערכה   בין   ארה"ב   ויפן,   יפן   גרמה

 לארה"ב   נזקים   בצבא   שלה   אבל   בהמשך   ארה"ב   הצליחה   להשתלט   על   המצב   עד   שהיא   הגיעה
 למצב   בו   היא   נאלצה   להחליט   האם   להפציץ   את   יפן   ולגמור   את   המלחמה   אבל   להרוג   מאות   אלפי

 אזרחים   חפים   מפשע,   או   להמשיך   במלחמה   ולעצור   אותה   בדרכים   אחרות.   בסוף,   המלחמה   נגמרה
 בכך   שלארצות   הברית   היה   את   הכוח   לעצור   את   המלחמה   ע"י   הכנעת   יפן   בכך   שתפציץ   אותה   אבל

 היא   בחרה   שלא.   בעקבות   כך   היא   איבדה   עוד   אלפי   חיילים   במהלך   המלחמה   עד   שהיא   הגיעה
 להסכם   הפסקת   אש   עם   יפן   שסיים   את   המלחמה   בשנת   1945.   זה   קרה   כשפול   טיבטס   שהיה   אמור
 להיות   טייס   של   המטוס   שאמור   להפציץ   את   יפן   סירב   לפקודה   וגרם   לארצות   הברית   אם   כדאי   לה
 להבין   אם   להפציץ   את   יפן   או   לא   עד   שהיא   בסוף   קיבלה   את   החלטה   לא   להפציץ   ולכן   מתו   עוד

 חיילים   במהלך   המלחמה   עד   לחתימת   הסכם   הפסקת   האש   וסיום   המלחמה   מה   שגרם   למלחמה   להיות
 אכזרית   אפילו   עוד   יותר.

 

                                                                   סוף   חלופי   -   מלחמת   העולם   השנייה

 בשנת   1945   ניצבה   ארצות   הברית   בפני   דילמה   מוסרית   קשה.   היא   נאלצה   לבחור   איך   לסיים   את

 המלחמה.   באותה   התקופה   המלחמה   באירופה   נגמרה,   גרמניה   נכנעה,   אבל   יפן   לא.   היטושי

 טווקאמה   לא   הסכים   להייכנע   בגלל   הכבוד   היפני   שלו,   הוא   לא   רצה   להיכנע   עד   שצבא   ארצות

 הברית   יגיע   לביתו.   עד   שארצות   הברית   תגיע   למצב   זה   העריכו   שמיליוני   חיילים   ימותו,לעומת   זאת

 לארצות   הברית   הייתה   אפשרות   נוספת   וזו   להטיל   פצצות   אטום   על   אזורים   מיושבים   עד   שיפן

 תיכנע.באפשרות   זו   יינצלו   מיליוני   חיילים   משני   הצדדים,   אבל   מאות   אלפי   אזרחים   חפים   מפשע

 יושמדו.לבסוף   הוחלט   להשתמש   בפצצות   האטום,אבל   היה   חוסר   הסכמה   כבד   אצל   הצבא,הטייסים

 סירבו   לצאת   למשימה.   היה   מרד   והרבה   חיילים   נכנסו   לכלא.ההשערות   היו   נכונות,בהמשך   המלחמה

 נגד   יפן   מליוני   אמריקניים   ויפנים   נהרגו.   חצי   מיפן   נשרפה.המלחמה   נגמרה   בפברואר   1946.   לחלק

 זה   של   המלחמה   קראו   מלחמת   ההשמדה   הסופית   בין   יפן   לארה''ב.   נוסף   על   כך,   הכלכלה   של   יפן

 נפלה   אז   הטכנולוגיה   העולמית   האטה   את   התקדמותה.

 

 

גולן קצבאלמוג אמיגה



  אליאור בנגלסדורף

                                                             סוף   חלופי   -   מלחמת   העולם   השנייה
 

 היפנים   ראו   את   המטוסים   האמריקאים   והבינו   שסופם   הגיע.   השליט   היפני   הבין   שהיה   צריך   להיכנע

 כשיכל   ועכשיו   הגיע   סופו.   פול   וורפילד   טיביטס   הבין   שההפצצה   הזאת   תהרוג   עשרות   ומאות   אלפי

 יפנים   והחליט   להתחרט   ולא   להפציץ.

 

 ברגע   שהתרחק,   היפנים   יצאו   לרחובות   וחגגו   על   כך   שניצלו   בנס.   מבחינת   היפנים   היה   זה   סימן

 שמיועד   להם   ניצחון   במלחמה.   היפנים   המשיכו   להילחם   עוד   שנים   ארוכות   ולמרות   שהמלחמה

 עצמה   נגמרה,   היפנים   המשיכו   לתקוף   את   ארה"ב.   פול   טיביטס   נכנס   לכלא   על   הפרת   פקודה.

 בהמשך   המלחמה   מתו   מליוני   אזרחים   יפנים   ואמריקאים.

 

 אם   פול   היה   מפציץ   את   יפן   אז   לא   היו   מתים   כל   כך   הרבה   אזרחים   אמריקאים   ויפנים.   אילו   רק   היה

 בוחר   אחרת...

אליאור בנגלסדורף
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בית הספר החדש חולון

תלמידי/ות היסטוריה שכבה יא

תלמידי/ות מגמת אמנויות העיצוב

בהנחיית דנה שירן אליאש וגור סלע

בהנחיית עירית תמרי וענבל הלצר

תעש"ז


