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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 

 

 )מפגש כפול( : פולמוס החלוקה3פעילות מס' 

 מטרות

  לסוגיית תוכנית החלוקה.בנוגע  ישוביבתקופת השהובעו להכיר דעות שונות 

 להביא למודעות המשתתפים שהתלבטויותיהם של מנהיגי הציונות התאפיינו במתח 

 אפשרי.לרצוי בין  – בין חזון למציאותשפער ובהבנת ה

 רלוונטיות הנושא לימינומידת רר את לב. 
 

 

 מהלך ההפעלה

 בקבוצות

  לקבוצות.נתחלק 

  הסיכויים את כל אחד מחברי הקבוצה יספר על משאלה שברצונו כי תתגשם ויציין

גשמתה ובמה זה תלוי, או על משאלה שידוע לו שהתגשמה ויציין מה אפשר את הל

 הגשמתה.

  שכבר התגשמה או שעוד לא התגשמה(.במליאה  הלהצגמשאלה אחת בכל קבוצה תבחר( 
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 במליאה

 להציג את המשאלות באמצעות כלי  אפשר את המשאלות הנבחרות. נציגי הקבוצות יציגו

 .(פאדלט)כגון: דיגיטלי 

 

 שאלות לדיון

 ?מה הסיכויים שהמשאלה תתגשם ובמה זה תלוי 

  שעלו בקבוצה משאלותהאיזה מחיר יש לשלם לפעמים בדרך להגשמת? 

  תלוי?האם הגשמת משאלות אפשרית תמיד? במה זה 

 עזר למנחהפירוט הנדרש למילוי משאלה ל

     דבקות במטרה  -

      הקרבה  -

 אמונה חזקה -

         רצון חזק  -

  יכולת, נכונות להתגבר על קשיים -

 עזרה משמיים -

 אורך רוח -

 ראייה לטווח ארוך -

 תנאים מתאימים  -

 מזל -

 גישה מציאותית -

 פשרה -

 רציונליות -

 התחשבות בזולת -

 ראייה מורכבת -

   הבנת האפשרי -
  

 :יציג למשתתפים את המשפטהמנחה 

 

ניטש מאבק  ,רך שניםלאו בהגשמת חזון הריבונות הלאומי.ישוב יעסקו מנהיגי ה ,בתחילת המאה

שנמצא  המנדט שוב הערבי ומוליישוב היהודי לייבין ה ליהודים בארץ ישראל על הקמת בית לאומי

בתווך. לאורך השנים הגיעו ארצה ועדות שונות של מומחים והציעו חלוקות שונות של ארץ ישראל 

כנית החלוקה, והיא הובאה לאישור והציעה ועדת אונסקו"פ את ת ,1947-בין יהודים וערבים. ב

 ם בכ"ט בנובמבר. "האו
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שעליה נערכה ההצבעה באומות המאוחדות  1947-מ מפת החלוקה את המנחה יציג למשתתפים

 .1947-ב

  להצעהמה דעתכם על החלוקה המוצעת במפה? איך, לדעתכם, הגיבו מנהיגי היישוב? 

 .כנית החלוקהוכ"ט בנובמבר ותנצפה בסרטון: 

 

 : להרחבה

  ציוני ארכיון;  משרד החוץ; ארכיון המדינה

  
 

 בקבוצות

 המשתתפים יתחלקו לקבוצות.  

 :כל קבוצה תקבל 

 רטיס משימהכ -

בנושא חלוקת ארץ ישראל לשתי  השוב היהודי שהתבטאיבי דמות"תעודת זהות" של  -
 .דף מקור עם דברי האישו מדינות )יהודית וערבית(

  

 

 רטיס משימהכ
 

 .התמצית דבריקראו את ו של הדמות שקיבלתםעיינו ב"תעודת הזהות" 

 :אלוהתייחסו לשאלות 

 א. מה שאיפתו של האיש?

 ?רעיון חלוקת ארץ ישראללתייחס הב. כיצד הוא 

דקות לקראת הצגת האיש, פועלו ועמדתו בדרך יצירתית )תשדיר  15-עליכם להתכונן במשך כ

 כנית טלוויזיה, נאום וכו'(.ושיר, חמשיר, ציור, הצגה פנטומימה, מכתב, ת ,תעמולה, הרצאה
 

 

 

 עמדה המציגלכל חבר בקבוצה מקטע , אפשר לתת לקצר את הפעילות אם רוצים: הצעה חלופית

 שוב,יחשף למגוון הדעות שהתקיימו ביכך שכל הקבוצה יחד תי ,בנושא החלוקה של דמות אחרת

ערך דיון בשאלת העמדה יכך שכל יחיד בקבוצה יציג את עמדתו וילשנות את כרטיס המשימה ו

 כל קבוצה תשתף את המליאה בתוצאות הדיון. ,הנכונה בעיני הקבוצה. בתום הדיון
 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/PartitionPlan1947.PNG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/PartitionPlan1947.PNG
https://youtu.be/i7519Ucsw50
https://catalog.archives.gov.il/chapter/29november1/
https://mfa.gov.il/Jubilee-years-he/Pages/1947-UN-General-Assembly-Resolution-181-The-international-community-says-Yes-to-the-establishment-of-the-State-of-Israel.aspx
https://mfa.gov.il/Jubilee-years-he/Pages/1947-UN-General-Assembly-Resolution-181-The-international-community-says-Yes-to-the-establishment-of-the-State-of-Israel.aspx
http://www.zionistarchives.org.il/Pages/UNSCOP.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/noar/29nov_people.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/29nov_people.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/29nov_people.pdf
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 במליאה 

 הקבוצות יציגו את העמדות השונות.

 

 שאלות לדיון

 ןמה הנחה את הדמויות השונות בהכרעותיה? 

 לוותר? מדוע?  ותעל אילו ערכים לא היו מוכנ 

 לימינו? תרלוונטידעה זו האם  ?ומדוע םהזדהיתדעה או  עם איזו דמות 

 דוגמות מסוגיות שעל סדר היום של החברה הישראלית שיש בהן מתח בין רצוי לאפשרי.  ציינו

 ?ללמוד מפולמוס החלוקה לסוגיות אלה אפשרמה 

 ?פרטו. האם הדיון בהצעת החלוקה רלוונטי לימינו 

  ממפגש זה? יכולים לקחת איתכםאתם מה 

 


