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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 

 

 

 לעם היהודי להקים מדינה משלואישר בו העולם ש: היום 2מס'  פעילות

 המטר

משמעותי  זה תאריךואת היות להעלות למודעות את חשיבות ההצבעה ביום כ"ט בנובמבר 

 בהיסטוריה של עם ישראל. 

 במליאה

נסביר כי ביום זה התקבלה החלטה באומות  .שאל את המשתתפים מה קרה בכ"ט בנובמברנ .1

 נקריןהמאוחדות על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות ועל הקמת מדינה עברית בארץ ישראל. 

 .החלוקה מפתאת 

 . כנית החלוקהוכ"ט בנובמבר ות;  על ההצבעה באו"ם נקרין את הסרטונים .2

 מה הרשים אתכם בתהליך ההצבעה?  .3

 ההצבעה:אר עמוס עוז את הרגעים שאחרי ית ,"סיפור על אהבה וחושךבספרו " .4

וכעבור רגע שוב הייתי על כתפי אבא, והוא, אבי המשכיל מאוד, המנומס, עמד שם וצעק בכל 

קולו, לא מילים, לא משחקי מילים, לא סיסמאות ציונות ולא קריאת גיל כי אם צעקה ארוכה 

עירומה כמו לפני שהמציאו את המילים... אבי לא שתק אלא נתן את כל קולו בצעקתו הארוכה 

אאאאההה וכשאזל לו האוויר שאף שוב, כטובע, והמשיך וצעק האיש  ה קיבול ריאותיועד קצ

 ונפתחו ... הזה שרצה להיות פרופסור דגול וגם ראוי היה ועכשיו הוא היה כולו רק אאאאההה

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/PartitionPlan1947.PNG
https://www.youtube.com/watch?v=mPdXKx74PBk
https://www.youtube.com/watch?v=mPdXKx74PBk
https://www.youtube.com/watch?v=vsBiFTc89PU
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הברים בכל הערים ועד אור הבוקר חילקו חינם משקאות קלים וממתקים ודברי מאפה וגם 

ומפה לפה עברו בקבוקי המיץ והבירה והיין, וזרים התחבקו משקאות חריפים, ומיד ליד 

ברחובות ונישקו זה את זה בדמעות, ושוטרים אנגלים המומים נגררו גם הם אל מעגלות 

המחול ורוככו בפחיות של בירה ובליקרים, ועל שריוניות הצבא הבריטי טיפסו חוגגים 

 .משולהבים ונופפו עליהם את דגלי המדינה שעדיין לא קמה

 

 משמעותי בדרך להקמת המדינה? ההצבעה באו"ם היהמדוע אירוע  .5

 כנית החלוקה?ומה ידוע לכם על תגובת הציבור הערבי להחלטת האו"ם על ת .6

 מהי משמעות ההחלטה היום?  .7

 לאומי, מה דעתכם על החלטה זו?נההחלטה רואה את ירושלים כשטח בפיקוח בי .8
 

 בזוגות  

  יבה באו"םהמדינות שהשתתפו באותה ישהזוגות יבדקו ברשת ובמקורות מידע מי. 

 הימנעות. ,: בעד, נגדהצבעתן לפי המדינותאת  הזוגות ימיינו  

 ויבדקו"ם באו בישיבה שהשתתפו המדינות עם כיום ישראל יחסי על מידע ברשת יחפשו הזוגות 

 .מאז השתנה או נשמר לישראל אלו מדינות של יחסם אם
 

 במליאה

  את המדינות על פי המיון שערכו. יציגו הזוגות  ,(פאדלטבאמצעות כלי דיגיטלי )כגון: 

 

 שאלות לדיון 

 ?האם מישהו שמע משהו שהפתיע אותו 

  ?באיזו מידה ההצבעה ניבאה את היחס כלפי ישראל בשלב מאוחר יותר 

 מדוע? ?חשוב לציין יום זה עדיין האם 

 

  

https://he.padlet.com/
https://he.padlet.com/
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 רשימת המדינות שהשתתפו בהצבעה

אוסטרליה, אוקראינה, אורוגוואי, איסלנד, איראן, אל סלוודור, אפגניסטן, אקוודור, ארגנטינה, ארצות 

ית, אתיופיה, בוליביה, בלארוס, בלגיה, ברזיל, בריטניה, ברית המועצות, גואטמלה, דנמרק, דרום הבר

האיטי, הודו, הולנד, הונדורס, הפיליפינים, הרפובליקה הדומיניקנית, ונצואלה, טורקיה,  אפריקה,

יקרגואה, סוריה, יוגוסלביה, יוון, לבנון, לוקסמבורג, ליבריה, מצרים, מקסיקו, נורבגיה, ניו זילנד, נ

סין, עיראק, ערב הסעודית, פולין, פנמה, פקיסטן, פרגוואי, פרו, צ'ילה, צ'כוסלובקיה, צרפת,  ,סיאם

 .תימן, קוסטה ריקה, קנדה, שבדיה ,קובה, קולומביה

 
 

 למנחה: תוצאות ההצבעה על תוכנית החלוקה של א"י בעצרת האו"ם:

 נעדרה. 1-נמנעו ו 10נגד,  13קולות,  33ההצעה נתקבלה ברוב של 

: ארצות הברית, אוסטרליה, אורוגוואי, אקוודור, איסלנד, אוקראינה, ברית המועצות, בלגיה, בעד

בוליביה, ברזיל, בלארוס, גואטמלה, דרום אפריקה, דנמרק, הרפובליקה הדומיניקנית, האיטי, הולנד, 

ה, פרגוואי, פרו, הפיליפינים, פולין, ונצואלה, ליבריה, לוקסמבורג, ניו זילנד, ניקרגואה, נורבגיה, פנמ

 צרפת, צ'כוסלובקיה, קוסטה ריקה, קנדה, שבדיה.

: איראן, אפגניסטן, הודו, יוון, לבנון, מצרים, סוריה, עיראק, ערב הסעודית, פקיסטן, קובה, טורקיה, נגד

 .תימן

, אל סלוודור, : ארגנטינה, אתיופיה, בריטניה, הונדורס, יוגוסלביה, מקסיקו, סין, צ'ילהנמנעו

 קולומביה.

 : סיאם.נעדרו

 

 

 


