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 כ"ט בנובמבר

 החלוקה תותוכניהזכות למדינה 
 

 

 מבוא

החליטה עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי ועל  חלוקתה של  ,1947 בכ"ט בנובמבר

כנית ותכנית זכתה לשם ומדינה יהודית ומדינה ערבית. הת – ארץ ישראל לשתי מדינות עצמאיות

ביישוב היהודי . עשרה נמנעונגד ו היו 13 .קולות בעד 33.  ההחלטה התקבלה ברוב של החלוקה

בשמחה אדירה, יהודים רקדו משמחה ברחובות הערים  מדינה יהודיתההחלטה על הקמת התקבלה 

כנית, ומנהיגי היישוב היהודי קיבלו את עקרונות התוהיישובים ברחבי ארץ ישראל וגם מחוצה לה. 

 חרת היום. ולמבמלחמה ואילו מנהיגי היישוב הערבי דחו אותה ופתחו 

 

 

 1תמונה אחת שווה אלף מילים: 1פעילות מס' 

 מרחוקלמידה 

 המטר

  בהיסטוריה של עם ישראל. וחשוב להעלות למודעות את כ"ט בנובמבר כתאריך משמעותי 

  מדינה יהודית אז והיום.קיומה של לחדד את ערך 

 במליאה

נסביר כי  .יום קודםשאל את המשתתפים מה קרה . נ30.11.1947-מ עיתון דברנפתח בהצגת  .1

החלטה על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות ועל באומות המאוחדות מבר התקבלה בכ"ט בנוב

 הקמת מדינה עברית בארץ ישראל. 

 .מפת החלוקה ואת על ההצבעה באו"ם ןנקרין את הסרטו .2

כיצד , ומקבלים בבוקר עיתון זה הייתם חיים באותה תקופה : אםנשאל את התלמידים .3

 ?מרגישים ומדועהייתם להערכתכם 

 

                                                        
 ועל בסיסה. הלאומיתיה יבספר נכתב בהשראת פעילות לכ"ט בנובמבר 1

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP4100&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%D7%9B%22%D7%98%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26indx%3D1%26bulkSize%3D10
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP4100&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dany%2Ccontains%2C%D7%9B%22%D7%98%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26indx%3D1%26bulkSize%3D10
https://www.youtube.com/watch?v=mPdXKx74PBk
https://www.youtube.com/watch?v=mPdXKx74PBk
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/PartitionPlan1947.PNG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/PartitionPlan1947.PNG
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP5130&presentorid=NLI_EDU
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 בקבוצות

לחפש ברשת תמונות היסטוריות מכ"ט נבקש מהקבוצות ו נחלק את המליאה לקבוצות משימה

( ולמלא את Padlet, jamboardלקובץ שיתופי )תמונה שמדברת אליהם ביותר  להעלות ,בנובמבר

 כרטיס המשימה. 

 

 

 כרטיס משימה
 

תמונה היסטורית שמתעדת את חפש ול , לעיין במאגריםהמומלציםאינטרנט הלהיכנס לאתרי עליכם 

 .לאישור הצעת החלוקה בכ"ט בנובמברשוב יתגובת הי

 ם ביותר. כתמונה אחת שמדברת אליב בחרו .א

 .העלו את התמונה ללוח השיתופי .ב

 ., מה רואים בה ומה היא מייצגת בעיניכםהמדוע בחרתם דווקא ב התמונה כתבו מתחת .ג

מה מוסיפה  ."כ"ט בנובמבר: "שמחה שנמשכה ימים ולילות, הייתה אופוריהעיינו בכתבה:  .ד

 לכם כתבה זו על התחושות שמאחורי התמונות?

  

 

 

 אתרי האינטרנט

 ארכיון הצילומים של קק"ל

 אוסף התצלומים הלאומי

 הארכיון הציוני המרכזי

 יה הלאומיתיהספרשל ומים אוסף התצל

 ארכיון צה"ל
  

 

 במליאה

 שאלות לדיון 

  המשתקפת בהןמה משותף לתמונות שהעליתם? מהי האווירה? 

  לבוש, גיל, שייכות פוליטית, מגזרית ועוד. הערה ותבתמונשמה מאפיין את הדמויות( ?

למנחה: חשוב להראות כי החגיגה כללה את רוב שכבות העם: צעירים כמבוגרים, דתיים 

חלקם הזדהו עם מאבקו של ש ,בתמונותשוחילונים. כדאי להתייחס גם לחיילים הבריטים 

 (.העם היהודי למדינה משלו

  תה יאותה? מה הי יםשואל ם, מה הייתותבתמונשאת אחת הדמויות  ניםמראיי םהייתאם

 ?כםמשיבה לדעת

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5045541,00.html
https://salkkl.kkl.org.il/ArchiveTazlumim/ArchiveTazlumimSearch.aspx
https://gpophoto.gov.il/haetonot/Default.aspx
http://www.zionistarchives.org.il/datelist/Pages/unscop-recommendations-un--approves-.aspx#!prettyPhoto
https://www.nli.org.il/he/archives/NNL_ARCHIVE_AL990026407370205171/NLI?_gl=1*1q29l3v*_ga*NDk3Mzc0NTE4LjE2MzM5ODM0NTI.*_ga_8P5PPG5E6Z*MTYzNDcxNTYwNy40LjEuMTYzNDcxNjE2MS40MQ..&_ga=2.125718723.879605890.1634713591-497374518.1633983452
https://archives.mod.gov.il/Pages/default.aspx
https://archives.mod.gov.il/Pages/default.aspx
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 לאזרחי מדינת  – היו חיים כיום, מה להערכתכם היו אומרים לנו שבתמונות אנשיםאם ה

 ?ישראל בת ימינו

 אני לא יכולתי לרקוד, , באותו ערב רקדו ההמונים ברחובות" אותו ערב: דוד בן גוריון סיפר על

גוריון:  בן  ,בר זהר מיכאל)" ידעתי שאנו ניצבים בפני מלחמה ושנאבד בה את מיטב בחורינו

 . )1986 ,ביוגרפיה

o  חרת ההכרזה? ודעתכם על דבריו של בן גוריון? האם ידוע לכם מה קרה יום לממה

במלחמת למוחרת פתחו ונספר שהערבים לא קיבלו את הצעת החלוקה )

  (.העצמאות

o  ,על החלטתו של בן גוריון לתמוך בהצעת החלוקה ולפעול  מה דעתכםבראייה לאחור

 שה? ומילמ

  :לא רק אנו, יהודי ארץ־, וכך הגענו עד הלום"מנאומו של בן גוריון בפני ועדת אונסקו"פ

השארית הקטנה של יהודי אירופה ויהודי שאר  – העולםישראל, אלא היהודים בכל 

הארצות. ואנו תובעים את המקום המגיע לנו תחת השמש כבני־אדם וכעם; אנו דורשים 

אותה הזכות שיש לבני אדם אחרים ולעמים אחרים, את זכות הביטחון, החירות, השוויון, 

 ,מעשה להיות בן־חוריןקוממיות ממלכתית וחברות באו״ם. שום יהודי יחיד אינו יכול ל

כל עוד העם היהודי בתורת עם איננו  – מובטח בקיומו ושווה־זכויות בשום מקום שבעולם

אתם תמלאו שליחותכם  ...מושרש שוב בארצו כאומה שוות־זכויות ועומדת ברשות עצמה

בהצלחה אם תקראו דרור לארץ־ישראל. תגמלו צדק לעם היהודי ותעניקו יציבות, קידמה 

 (.193 ;179' עמ, בנובמבר"ט כ להחלטת שנה 60)רות גביזון,  למזרח התיכון."ופריחה 

 

o הדגימו ובססו את האם הם רלוונטיים לימינו?  ?דעתכם על דבריו של בן גוריון מה

 דבריכם. 

 

 

 

 

http://www.metzilah.org.il/webfiles/fck/file/novemberfinal.pdf

