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 ההסתדרות הציונית והשאלה היהודית
 

 ועידת  ברמודה הפרוטוקלים

מנת לחפש -אמריקנית, על-הבריטית ועידת ברמודהכונסה  1943באפריל 

 ברמודהיהודי אירופה המושמדים בשואה. בוועידת  פתרונות לבעיית

 ) הוחלט שיש לקיים ועידה בינלאומית

 ועידת אוויאן

 ועידת אוויאן

 ביולי 6-ב צרפתשב אוויאןתכנסה בעיר ועידת אוויאן היא ועידה שה

ופליטים אחרים, בהם מתנגדי  הפליטים היהודיםלדיון בבעיית  ,1938

רוב המדינות  .[1]משטחי גרמניה הנאציתהמשטר הנאצי, שנמלטו 

שהשתתפו בוועידה היו מוכנות להמשיך ולקבל פליטים נוספים על פי 

להרחיבן. רוב הפליטים היהודים המכסות הקיימות, אך לא הסכימו 

 ישראל-ארץ ,דרום אמריקה ,הברית-ארצותבאותה תקופה נקלטו ב

 .בריטניהו
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 קישורים חיצוניים 6  

 

 הסיבות לכינוסה של הוועידה

ארצות הברית קיבלה עשרות אלפי יהודים שהיגרו מגרמניה הנאצית 

לשטחה על פי מכסות חוקי ההגירה שלה. זרם המהגרים המתגבר 

לשנות את חוקי  רוזוולטשביקשו להיכנס לארצות הברית יצר לחץ על 

ולהגדיל את מכסות  המשבר הכלכליההגירה שחוקקו לצורך יציאה מ

ההגירה. רוזוולט, שלא רצה בכך, ניסה להימנע מהלחצים על ידי 

ליטים הנוספים והפנייתם ליעדים אחרים מארצות מציאת פתרון לפ

ולצורך כך יזם את הוועידה. סיבה נוספת לכך היא הטענות  ,הברית

שהופנו לארצות הברית ממדינות שונות על כך שאינה עושה מספיק 

 .כדי לסייע לפליטים במצוקתם

 מטרת הוועידה

הפכו את יהודי גרמניה לנרדפים, ללא  1935-שנחקקו ב חוקי נירנברג

 500,000מתוך  150,000, 1938עד  .אזרחות, במדינתם שלהם

ארץ  ,דרום אמריקה ,ארצות הבריתיהודי גרמניה נמלטו ממנה. רובם ל

יהודי אוסטריה  200,000נוספו  1938במרץ  .בריטניהו ישראל

הברית, -הגרמני באוסטריה. ארצות אנשלוסרדפים בעקבות הלנ

בריטניה ומדינות נוספות קלטו רבבות של פליטים יהודים שביקשו 

 .להימלט מגרמניה הנאצית, אך הביקוש עלה על ההיצע

 ,פרנקלין דלאנו רוזוולט ,נשיא ארצות הבריתועידה יזם את הו

בוועידה השתתפו  .אמריקהו אירופהוהשתתפו בה נציגים ממדינות 

ארגונים התנדבותיים אשר דנו בהגירת  24-מדינות ו 32נציגים של 

למקומות אחרים  אוסטריהומ גרמניהמ ~בעיקר יהודים~המונים 

באירופה ובעולם. עיקר יוזמתו של רוזוולט באה על מנת להוריד את 
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היהודים והפליטים האחרים  פליטיםעלו עליו לגבי ההלחצים שהופ

 .מגרמניה הנאצית ולהראות כי ארצות הברית פועלת למענם

כבר בתחילת הוועידה, בנאום הפתיחה של נציגו האישי של הנשיא 

ר, היה ניתן לראות כי הוועידה לא תחולל שינוי מיירון טיילו ,רוזוולט

מהותי בממדי קליטת המהגרים הנוכחית. בהתייחסו לחשיבות הטיפול 

במהגרים מגרמניה הנאצית הנרדפים בגלל השקפותיהם הפוליטיות, 

 :אמונותיהם הדתיות או מוצאם ציין הדובר

יא עלינו להודות בגילוי לב, כי בעיה זו של הפליטים הפוליטיים ה"

בעיה עצומה ומורכבת כל כך, שכפי הנראה לא נוכל בפגישת פתיחה 

בין ממשלתית זו לפעול יותר מאשר להניע את המנגנון הדרוש 

שיסייעו ברבות הימים בגדר האפשר  ,ולהתאימו אל המנגנון הקיים

שבגורלם אנו דנים  ,לשיפור מצבם של אותם בני האדם האומללים

צריכה להיות הקמת הסתדרות אשר עכשיו. למשל, מטרתנו הסופית 

מצד הממשלה  סובלניתטפל בכל הפליטים, בכל מקום שיחס בלתי 

יגרום להתהוותה של בעיית פליטים; אך במקרה זה עלינו לרכז את 

בעיה הדחופה ביותר של הפליטים הפוליטיים מגרמניה תשומת לבנו ב

 ."~לרבות אוסטריה~

 עמדת המדינות שהשתתפו בוועידה

ולפליטים אחרים מקום  יהודיםהנציגים בוועידה הסכימו כי יש למצוא ל

לגרמניה הנאצית. רבות מהמדינות הסכימו להמשיך ולקבל  מחוץ

פליטים יהודים ואחרים אל שטחן, אך הגבילו את מספרם על פי 

היו  בריטניהאו  הברית-ארצותהמכסות שקבעו מדינות כמו  .מכסות

גבוהות ומדינות אחרות קבעו מיכסות נמוכות יותר. אף מדינה לא 

 :הסכימה להגירה חופשית אליה ללא הגבלה של מספר הפליטים
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יע בנאום הפתיחה כי ארצות הברית מוכנה להמשיך לקבל טיילור הוד

מדי שנה,  צ'כוסלובקיהומ אוסטריהמ ,גרמניהמהגרים מ 27,370אליה 

 .אך לא מעבר לכך

הסכימה לקליטת אלפי פליטים יהודים בשטחה. היא התנתה  בריטניה

ון היחיד לא תועלה כפתר ארץ ישראלאת השתתפותה בוועידה בכך ש

לקליטת הפליטים היהודים, עקב המרד הערבי והחשש מהיווצרות 

מתח בארץ אם בריטניה תאשר כניסת יהודים נוספים לארץ מעבר 

למכסות העלייה הקיימות. חלק מהיהודים שהסכימו הבריטים לקבל 

 .ישראל-וחלקם נקלטו בארץ ,נקלטו בבריטניה עצמה

טען כי צרפת כבר מלאה בפליטים ואינה יכולה לקלוט עוד  צרפתנציג 

נוסף על אלה שהיא כבר קולטת, ובנוסף מצבה הכלכלי לא מאפשר 

 .לה לקלוט עוד פליטים

 .הצטרף לטענת צרפת בלגיהנציג 

 .הסכימה לקבל אליה פליטים בתנאי שימשיכו ליעד אחר הולנד

טענה כי קליטת הפליטים יכולה להביא להתעוררות בעיית  אוסטרליה

פליטים  300הסכימה להמשיך בקליטת המכסה הקיימת של  .גזענותה

ודש, והסכימה לאשר לפליטים לקבל ערבות כספית מארגון מדי ח

 .יהודי כדי להקל על תנאי ההגירה

כי הן קלטו עשרות אלפי יהודים אך טענו  דרום אמריקהמדינות 

 .גוברת ולא יכולות להגדיל את המכסות הקיימות אבטלהסובלות מ

אלף  100-הצהירה שהיא מוכנה לקבל כ הרפובליקה הדומיניקנית

 .פליטים

אך כיוון  ,חקלאותפליטים שעוסקים ב הסכימה לקבל בעיקר קנדה

שהפליטים לא הגיעו מרקע חקלאי, הצעה זו הייתה רלוונטית רק 

 .למעטים ביותר
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 הנהלת הסוכנות הייתה ספקנית לגבי תוצאות הועידה אולם החליטה

 נחום גולדמןו ארתור רופין ,גולדה מאירלשלוח נציגות שכללה את 

שהיו משקיפים בוועידה. החשש שהובע בהנהלה היה כי היא תפגע 

ראל ליעד ההגירה היחיד של יהודי במאמץ הציוני להפוך את ארץ יש

 .העולם

 תוצאות הוועידה ואחרית דבר

 

יורק, -ברלין בגרמניה בדרכם לניו יהודים אורזים חפציהם ועוזבים את

1939 

 .1938 ביולי 15-הוועידה ננעלה כעבור תשעה ימים, ב

ממשלתית -השיגה הרבה פרט להקמתה של ועדה ביןועידת אוויאן לא 

לענייני פליטים. המדינות הדמוקרטיות הביעו אמפתיה לסבל 

הפליטים, והיו מוכנות להמשיך ולקבל רבים מהם, אך סירבו להגדיל 

את מספר המהגרים לשטחן מעבר למכסות הקיימות. בכך הראו 

הודים שנכונותן לתת תשובה כוללת ומקיפה לבעיית הפליטים הי

והפליטים האחרים שנמלטו מגרמניה היא מוגבלת. מטרת ארצות 

הברית בכינוס הוועידה הייתה להוכיח לדעת הקהל שהיא מנסה 

למצוא פתרון לבעיה, ואכן מטרה זו של ארצות הברית הושגה. 

הוועדה זכתה לעניין תקשורתי רב, ועיתונים שונים עקבו אחרי 
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מעט. החלטות הוועדה זכו  הדיונים, אך מבחינה מעשית הושג בה

 .לביקורת מצד רבים

זרם הגירת הפליטים היהודים מגרמניה הנאצית הלך וגבר בעיקר 

שאירע חודשים ספורים לאחר  ,1938לאחר "ליל הבדולח" בנובמבר 

ת הסכנה שבה נתונים סיום הוועידה. אירועי ליל הבדולח המחישו א

היהודים בגרמניה, ועוררו את ממשלות המערב לפעול ביתר שאת 

למענם. ממשלת בריטניה החליטה להתיר את הגירתם של כל הילדים 

 .קינדרטרנספורטלשטחה במבצע  17היהודים מגרמניה עד גיל 

הורה בצו נשיאותי לאפשר לאלפי  פרנקלין רוזוולטהנשיא האמריקני 

מבקרים מגרמניה להוסיף לשהות בארצות־הברית יותר מהתקופה 

ילדים  200שאושרה להם בוויזה. ממשלת צרפת התירה כניסת 

פליטים בחודש. גם הולנד ושווייץ הסכימו לקבל ילדים יהודים 

 .[2]פליטים

בסך הכל, מראשית השלטון הנאצי ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה, 

אלף יהודים, כמחצית מיהודיה, ואליהם נוספו  282היגרו מגרמניה 

אלף מהגרים יהודים משטחי אוסטריה המסופחת לגרמניה,  117עוד 

שליש מכלל היהודים שבה. המספר הכולל של המהגרים מכלל כשני 

החלוקה של  .אלף יהודים 400-אזורי גרמניה הנאצית היה איפוא כ

ארצות היעד העיקריות שקיבלו את המהגרים היהודים משטחי 

 [3]:גרמניה הנאצית הייתה כדלקמן

 95,000 -ארצות הברית 

 75,000 -דרום אמריקה 

 60,000 -ארץ ישראל 

 40,000 -בריטניה 

 יד ושםבאתר  ,החלטות ועידת אוויאן
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 םיד ושבאתר  ,האנציקלופדיה של השואהמתוך  על ועידת אוויאן

 יד ושםבאתר  ,דיווח נאצי על ועידת אוויאן

 ~לועזית ~ ~עברית ~ רמב"ירשימת מאמרים על ועידת אויאן באתר 

באתר  ,הרצאתו של נציג ארצות הברית בוועידת אוויאן למען הפליטים

 דעת

 ,?1938מה לעשות ביהודים בשנת ועידת אוויאן:  ,מאריאן פיקאר

 "באתר "עלומים

באתר מוזיאון השואה  ,~1933-1939~הפליטים היהודים מגרמניה 

 ~באנגלית~בוושינגטון 

Ervin Birnbaum, Evian: The Most Fateful Conference of All 

Times in Jewish History, part one, part II, Nativ, 2009 

 ועידת ברמודה

הייתה ועידה  ~Bermuda Conference :אנגליתב~ועידת ברמודה 

 ,ברמודהב 1943 באפריל 29-וה 19-שהתכנסה בין ה אמריקאית-אנגלו

ה המוצהרת של הוועידה הייתה שהייתה טריטוריה בריטית. מטרת

המדיניים", אך למעשה היא נועדה להשקיט את  פליטיםדיון בנושא "ה

בעלות דעת הקהל ואת ארגוני ההצלה היהודיים שתבעו ממעצמות 

 לעשות דבר מה על מנת לעצור את השמדת היהודים במסגרת הברית

 .לא היו לוועידה כל תוצאות משמעותיות ."הפתרון הסופי"
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 רקע

החלו להגיע ידיעות מוסמכות על החלת "הפתרון  1942בספטמבר 

עו הסופי לבעיית היהודים" כלומר תהליך ההשמדה. הידיעות הגי

ולמשרד החוץ שלה באמצעות  סטיבן וייז יהדות ארצות הבריתלמנהיג 

קם  1942בנובמבר  .לונדוןב ממשלה הפולנית הגולהול מברק ריגנר

שנועד כדי לעורר את דעת הקהל  הסוכנות היהודיתשליד  ועד ההצלה

תביעת  .ג'וינטים כגון הבעולם. כמו כן פעלו למען הצלת היהודים ארגונ

דעת הקהל היהודית וההומניסטית במדינות החופשיות הייתה 

שמעצמות בעלות הברית "יעשו משהו" כדי לפעול ולהציל את 

 .היהודים

ית היו אחרים והן חששו שטיפול אולם, האינטרסים של בעלות הבר

בעודפי פליטים יקשה עליהן במאמץ המלחמתי. לכך הצטרפה 

ובמסגרתה סירבו  1938-שנערכה ב ,ועידת אוויאןהעובדה שמסקנות 

המדינות להגדיל את מספר המהגרים לשטחן מעבר למכסות 

הקיימות, היו בתוקף. במטרה להשקיט את דעת הקהל החליטו בסוף 

ממשלות בריטניה וארצות הברית לכנס ועידה לדיון בסוגיה, אך  1942

"בעיית הפליטים המדיניים הנרדפים על ידי הנאצים" ביקשו להציגה כ

 .ולא כבעיה יהודית
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 ההכנות לקראת הוועידה

בישיבות המכינות לקראת הוועידה צומצמו נושאי הדיון. הוחלט שלא 

יידון שינוי המכסה הקבועה בחוק ההגירה של ארצות הברית, שלא 

 כמקום מקלט ובפרט שלא ייפרצו גדרי ארץ ישראלתידון שאלת 

 מחנות הריכוזא תידון שאלת סיוע לאסירים בושל "הספר הלבן"

כהעברת משלוחי מזון למשל. כמו כן הוגדרה דרישה מקדימה שלא 

 .חלטות הוועידהיהיה כל משא ומתן עם השלטון הנאצי כתוצאה מה

 ,קנדה .חילוקי דעות בין הממשלות התגלעו בקשר למיקום הוועידה

על מנת שלא ייקשר שמה בשם  ,אוטווהלמשל, התנגדה לארח אותה ב

ועידה שנדונה מראש לכישלון. לבסוף הוחלט על האי ברמודה, 

שנמצאה בשל המלחמה תחת  ,אוקיינוס האטלנטיטריטוריה בריטית ב

של הוועידה ומנע  עיתונאיהסגר ימי, דבר שאיפשר בקרה על הכיסוי ה

גוני ההצלה היהודיים. הפצרותיהם של ארגוני גישת גורמים כנציגי אר

ההצלה לצרף מומחים מטעמם, להכין את נציגי המשלחות או לשמש 

כמשקיפים נפלו על אוזניים ערלות. כמו כן הגבילו השלטונות את 

 .מספר צוותי העיתונות לחמישה בלבד

בנו של ~הנציגים הבריטים הבכירים לוועידה היו סגן השר ריצ'רד לואו 

ואוזברט פיק ג'ורג'  ~אנדרו בונאר לואו ,לשעבר ראש ממשלת בריטניה

הול ממשרד הפנים הבריטי, דרג גבוה יותר מאשר הנציגים 

 ,אוניברסיטת פרינסטוןהאמריקאים שמנו את הרולד דודז, נשיא 

ניו מ בית הנבחריםסקוט לוקס וחבר  אילינוימ דמוקרטיה סנאטורה

שהיה גם  ,סול בלום ,וראש ועידת בית הנבחרים לענייני חוץ יורק

היהודי היחיד במשלחות לוועידה. ארגוני ההצלה והארגונים הציוניים 

בארצות הברית, שהבינו כי הוועידה היא הונאה, ניסו להניא את בלום 

 .עלה תאנה" יהודי לוועידה, אך נכשלו"מלהיות 

 הוועידה

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F_%281939%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F_%281939%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F_%281939%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95_%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95_%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95_%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A0%D7%90%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A0%D7%90%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

ושאים היחידים שעמדו על סדר היום היה החייאתה של אחד הנ

ממשלתית לנושא פליטים" עליה הוחלט בוועידת אוויאן -"הוועדה הבין

אולם הדרישה שלא לקיים  ,במטרה לשאת ולתת עם הממשל הנאצי

מה גם  ,כל משא ומתן שכזה מנעה את המשך הדיון הפורה בנושא

 .ות הוועדהשאף אחת מהממשלות לא הסכימה לממן את פעיל

נקודה נוספת הייתה קליטת פליטים שהצליחו להגיע למדינות 

אמנם הם לא נמצאו בסכנת חיים אלא העיקו  ,שווייץו ספרדנייטרליות כ

על מדינות הקלט שלהם בתוך אירופה. ההצעה שהועלתה הייתה 

רות התנגדות בריטניה להקים למ .צפון אפריקהמעבר ב-הקמת מחנה

הוחלט לבסוף על הקמת מחנה שכזה. גם  ,מוסלמימחנה שכזה באזור 

 650-היה קטן ביותר ובו מקום ל 1944המחנה שקם לבסוף רק במרץ 

 .איש בלבד

ההודעות לעיתונות היו אופטימיות ובישרו על התקדמות ושיחות 

פוריות, אך לאמיתו של דבר לא הייתה כמעט כל התקדמות. ג'ורג' 

 - Jewish Telegraphic Agency~ "בקר, חבר "סוכנות הידיעות היהודית

JTA~ והתריע שאם לא יהיו לוועידה  באפריל 25-נאם בפני הוועידה ב

כל הישגים היא לא תצליח אפילו במשימתה המוגבלת, קרי ניטרול 

יהודים והוצאתם משטחי  125,000א דרש הצלת דעת הקהל. הו

ובהם אלפי ילדים, אולם תביעתו  מזרח אירופההכיבוש הנאצי ב

 .נדחתה

דעה אופטימית וקצרה לעיתונות באפריל בהו 30-הוועידה ננעלה ב

 .בנוגע לסיוע ל"מספר ניכר" של פליטים

 מסקנות והשפעות

התפרסם בעיתונות דו"ח מסכם של הוועידה. הדו"ח  1943בדצמבר 

התקבל בזעם וככלל העיתונות היהודית גינתה את הוועידה ואת 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1944
https://he.wikipedia.org/wiki/1944
https://he.wikipedia.org/wiki/JTA
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

המחאה הציבורית לא זאת  .צביעותן של ממשלות בעלות הברית

, אלא רק לובתה יותר בשל קיום הוועידה ופרסום בלבד שלא שככה

 .דיוניה ומסקנותיה

בית הספר המרכזי בפרסומים הרשמיים של  יד ושםלטענת מוסד 

ה מפתח בהבנת מדיניות הממשלים הוועידה מהוו ,להוראת השואה

היהודים במלחמת בבריטניה ובארצות הברית בסוגיית הפליטים 

גם כאשר התעורר הציבור ותבע פעולה מממשלתו,  .העולם השנייה

היו הממשלות מוכנות להשקיע לא מעט בהונאה כדי לא לבצע את 

 .הנדרש ולהציל יהודים

 קישורים חיצוניים

ערך באנציקלופדיית מונחי השואה של בית הספר  - ועידת ברמודה  

  יד ושםהמרכזי להוראה השואה של 

  ~באנגלית~ BBC-באתר ה על ועידת ברמודה  

באפריל  23 ,דבר ,רוגז רב על מהלך העניינים בוועידת ברמודה  

1943  

 באפריל 28 ,דבר ,עם ועידת ברמודה  

 ועידות במלחמת העולם השנייה

 ~דפים 11~ ועידות במלחמת העולם השנייה

 פגישות בין מנהיגי בעלות הברית במלחמת העולם השנייה  

 ועידת ברמודה  

 ועידת ואנזה  

 ועידת טהראן  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201632.pdf
http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201632.pdf
http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201632.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/timeline/factfiles/nonflash/a1140355.shtml
http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/timeline/factfiles/nonflash/a1140355.shtml
http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/timeline/factfiles/nonflash/a1140355.shtml
https://he.wikipedia.org/wiki/BBC
http://jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin_TAU.asp?From=Archive&Skin=TAUHe&BaseHref=DAV/1943/04/23&EntityId=Ar00109&ViewMode=HTML
http://jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin_TAU.asp?From=Archive&Skin=TAUHe&BaseHref=DAV/1943/04/23&EntityId=Ar00109&ViewMode=HTML
http://jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin_TAU.asp?From=Archive&Skin=TAUHe&BaseHref=DAV/1943/04/23&EntityId=Ar00109&ViewMode=HTML
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8_%28%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8_%28%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8_%28%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%29
http://jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin_TAU.asp?From=Archive&Skin=TAUHe&BaseHref=DAV/1943/04/28&EntityId=Ar00200&ViewMode=HTML
http://jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin_TAU.asp?From=Archive&Skin=TAUHe&BaseHref=DAV/1943/04/28&EntityId=Ar00200&ViewMode=HTML
http://jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin_TAU.asp?From=Archive&Skin=TAUHe&BaseHref=DAV/1943/04/28&EntityId=Ar00200&ViewMode=HTML
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8_%28%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8_%28%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8_%28%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9F


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 ועידת יאלטה  

 ועידת מזרח אסיה רבתי  

 ועידת פוטסדאם  

 ~1943ועידת קהיר ~  

 ~1943ועידת קוויבק ~  

 ~1944ועידת קוויבק ~  

 קזבלנקהועידת   

 

 תוכנית בילטמור

 ועידת בילטמור

 תוכנית בילטמור

 

 אבא הלל סילבר
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 שלט רחוב בילטמור בפתח תקווה

תוכנית בילטמור היא תוכנית שהתקבלה בוועידה של הארגונים 

שבו התכנסה  ,ניו יורקבילטמור ב מלוןאשר נקראה על שם  ,ציונייםה

ב הר ,ארגון ציוני אמריקההוועידה, שאורגנה על ידי נשיא  .1942 מאיב

 ,העולמית ההסתדרות הציוניתבשיתוף עם נשיא  ,אבא הלל סילבר

כונסה  ,גוריון-דוד בן ,הסוכנות היהודיתויו"ר הנהלת  ,חיים ויצמן

מלחמת העולם בתקופת  הקונגרס הציוניבהיעדר אפשרות לקיים את 

אולם נעשה מאמץ משמעותי לדמות אותה ככל האפשר  ,השנייה

 .מדינות 18-צירים מ 600-לקונגרס, והשתתפו בה כ

גוריון להקמת -ועידת בילטמור סימנה את פתיחת המאבק שהוביל בן

מהספר המדינה היהודית לאלתר, על רקע אכזבה בתנועה הציונית 

 בריטניהשהשלים את הנסיגה ההדרגתית של  ,1939של  הלבן

לעם היהודי בארץ ישראל. נוכח  הבית הלאומיממחויבותה לעקרון 

גוריון -תלותה של בריטניה בסיוע האמריקני בזמן המלחמה, חשב בן

לאחר המלחמה  ארץ ישראלכי כל החלטה שתתקבל בעניין  1941-ב

חל לחזק את ולכן ה ,ארצות הבריתתיעשה תוך מעורבות מכרעת של 

קשריו עם המנהיגות הציונית שם, על מנת שזו תגביר את השפעתה 

 .על הממשל האמריקני כדי שיתמוך בתוכנית הציונית

והתוכנית שהתקבלה  ,1942 במאי 11-ל במאי 9הוועידה התכנסה בין 

 :בה כללה הצעת פתרון בת שלושה סעיפים לשאלת ארץ ישראל
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 .חופשית יהודית עלייהפתיחת שערי הארץ ל

מסירת הפיקוח על העלייה ועל פיתוח הארץ באזורים הבלתי מיושבים 

 .לסוכנות היהודית

 ("Jewish Commonwealth") ""קהיליה יהודיתדרישה להקמת 

שתשולב במערך  ארץ ישראליהודית ריבונית ב מדינה ,ולמעשה

 .הדמוקרטי שיכון בעולם עם תום המלחמה

חייבה, למעשה, את חלוקת ארץ ישראל. על כן קמו  ריבונותהתביעה ל

ין אלה שהאמינו בשלמות הארץ, הן מקרב לתוכנית מתנגדים, הן מב

דהיינו, ארץ ישראל כמדינה אחת  - לאומיות-דואלה שתמכו ברעיון ה

גוריון הוסיף לקדם את התוכנית שיזם, על אף -ןלשני עמים. ב

 .מפא"י ,התנגדות רבה גם במפלגתו

ברוב גדול,  ,ירושליםב הוועד הפועל הציוניבנובמבר אותה שנה אישר 

פכה למצע המדיני הרשמי של התנועה את עיקרי התוכנית שה

 .הציונית

 .יפו רחוב על שם תוכנית בילטמור-ובתל אביב פתח תקווהב

 

000 

   בנות ידעו מהחדשות  -  נושא: 2פרק  

 שואהה על הברית
 מסמכים של האום: המעצמות ידעו על השמדת היהודים כשנתיים לפני  

 1942-כבר במסמכי האו"ם נחשפים: בעלות הברית ידעו על השואה 

על השמדת יהודים באירופה, שנים לפני שהגיעו  ידעומסמכים של האו"ם מוכיחים כי ארה"ב, בריטניה ובריה"מ 

 .העולם למחנות הריכוז
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 בעלות הברית ידעו על השואה בשלב מוקדם

 תגובת העולם לשואה

 תגובת העולם לשואה

לדון בבעיית הפליטים היהודים מגרמניה הנאצית לא הסכימו רוב המדינות  1938שהתכנסה ביוני  וועידת אוויאןב

סות ההגירה אותם קבעו. בעקבות הזעזוע שעורר השונות להרחיב את מספר הפליטים הנקלטים בהן מעבר למכ

מגרמניה  17עולמית הסכימה בריטניה לקלוט ילדים יהודים עד גיל בדעת הקהל ה 1938בנובמבר  ליל הבדולח

הסכימו לקלוט פליטים ילדים יהודים. בסך הכל  שווייץו הולנדגם  .טרנספורט-קינדרהנאצית בשטחה במבצע שכונה 

טחי גרמניה הנאצית נקלטו במדינות שונות בעולם, בתקופה שבין עליית הנאצים פליטים יהודים מש 400,000

 [1].לחמת העולם השנייהמלשלטון ועד לפרוץ 

 1942. בדצמבר במהלך המלחמה, כשידיעות על "הפתרון הסופי" הופצו בעולם, איש לא האמין להן בהתחלה

כאשר נודע לעולם על תוכנית ההשמדה הנאצית גינו אותה בעלות הברית בלשון חריפה, והודיעו כי יעמידו את 

יצחון מהיר האחראים הנאצים לדין. ההסבר שניתן בדיעבד ליחסן הסביל של המדינות לשואה הייתה עמדתן כי נ

במלחמה יביא גם לשחרור היהודים. לאחר תום המלחמה, ניתן סיוע לניצולים, אך הדיונים על פתרון בעיית 

 .הפליטים היהודים באירופה נמשכו זמן רב

 

 

 תוכן עניינים

 ארצות הברית ובריטניה 1

 דנמרק 2

 הולנד 3

 צרפת 4

 פולין 5

 בולגריה והונגריה 6

 רומניה 7

 יוון ואיטליה 8

 הכנסייה הקתולית 9

 "הצלב האדום" 10

 חסידי אומות העולם 11

 הברית-תגובת יהודי ארצות 12

 פעולות ההצלה של יהודי שווייץ 13
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 ראו גם 14

 יאה נוספתלקר 15

 חיצוניים קישורים 16

 הערות שוליים 17

  לאחר היטלר", דן פלש, הספר "זכויות אדם 

ידעו ארה"ב, בריטניה ומדינות הגוש הסובייטי על רציחתם של לפחות שני  1942בספר מתואר כי כבר בסוף שנת  

מיליון יהודים ועל עוד חמישה מיליון נוספים שהיו תחת סיכון ממשי. עם זאת, כמעט ולא נעשה דבר כדי לפעול 

 למען חילוצם מפני המוות.

כתבו בעלות הברית בהצהרה רשמית שנותרה חסויה במשרדי האו"ם כי  1942כבר בשנת  החוקר חשף כי

 מתקיים טבח ביהודים, וכי חמישה מיליון נמצאים בסכנה.

פלש מציג בספר דברים שאמר ויסקונט קרנבורן, שר וחבר בקבינט המלחמה של ווינסטון צ'רצ'יל, שאמר כי אסור 

 בריטניה כבר "עמוסה" במהגרים ושלא ניתן לקלוט עוד. להחשיב את היהודים כמקרה מיוחד וכי

 

 

000 
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 יהדות יוון חדשות -  נושא: 3פרק  

 בעלות הברית בלמו את הצלת יהודי יוון

 

 נשיא ארהב בזמנו, רוזוולט, התבקש להציל יהודים, וסרב

 תגובת היישוב היהודי בארץ ישראל לשואה 
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 נגד    האנטישמיות חדשות  -  נושא: 4פרק  

 ישראל

    

 העיירה שריפה חדשות -  נושא: 5פרק    

 בוערת
 בוערת העיירה שריפה

 

 

 גגבירטי מרדכי: מילים

 לוינסון אברהם: עברי נוסח/תרגום

 גבירטיג מרדכי: לחן

 1938: כתיבה

ֵרָפה ֵרָפה, ַאִחים, שְׂ  !שְׂ

 ,כָֻּלּה ּבֹוֲעָרה ֲעָיָרֵתנּו

ֹחרֹות רּוחֹות ָּבה ָערּו שְׂ  ,ִיסְׂ

ָּבן ַלֲהבֹות רְׂ ָערּו חֻּ  ,ִיבְׂ

בֹוֶתיהָ  ָארּו לֹא ִעקְׂ  ,ִנשְׂ

 .ָּבֵאש עֹוָלה ִהיא

 

ַאֶתם ִקי וְׂ  ָיַדִים םחֹובְׂ

ִלי ָרה הֹוִשיט ּבְׂ  ,ֶעזְׂ
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ִלי  ,ַהַלַהב ֵאש ֶאת ַכּבֹות ּבְׂ

 .ָהֲעָיָרה ֵאש

 

ֵרָפה ֵרָפה, ַאִחים, שְׂ  !שְׂ

רֹוָבה ָחִליָלה ַחס, קְׂ  ,ַהָשָעה, וְׂ

ָהבֹות ִכי ִמידּו ַהלְׂ  ,ַיתְׂ

ִמידּו ֹפה כָֻּלנּו ֶאת  ,ַישְׂ

ִריֵדי ַרק  ָיִעידּו ִקירֹות שְׂ

 .ָהָיה ֶשֹפה ַמה

 

ַאֶתם ִקים וְׂ  ָיַדִים חֹובְׂ

ִלי ָרה הֹוִשיט ּבְׂ  ,ֶעזְׂ

ִלי  ,ַהַלַהב ֵאש ֶאת ַכּבֹות ּבְׂ

 .ָהֲעָיָרה ֵאש

 

ֵרָפה ֵרָפה, ַאִחים, שְׂ  !שְׂ

ֶכם ַרק ֶידְׂ ַבד ּבְׂ ָרה ִהיא ִּבלְׂ  .ָהֶעזְׂ

 אֹוֶהֶבת ָיד הֹוִשיטּו ִחיש

ַהִצילּו  ,ֵמַהָמֶות וְׂ

ֶכם ַדמְׂ ֶהֶבתשַ  ַכּבּו ּבְׂ  ,לְׂ

ָדם ַכּבּו ִחיש  .ּבְׂ

 

 ,ַתֲעֹמדּו ַאל ֵמָרחֹוק

 .עֹוָלה ָהֵאש ִכי

קּו ָנא ַאל ַחּבְׂ  ,ָיַדִים תְׂ

ֵרָפה דֹוָלה ַהשְׂ  !גְׂ
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 נוספים פרטים  

 

 

 לוינסון תרגום של מקורי נוסח

 

 :[ראשונה שורה, ראשון בית]

ֵעָרה, ַאִחים ֵרָפה, ּבְׂ  ! שְׂ

 

 [:ראשונה שורה, שני בית]

ֵרָפה, ַהִצילּו, ַאִחים  !שְׂ

 

 :[ראשונה שורה, שלישי בית]

ֵרָפה, ַאִחים ֵעָרה, שְׂ  !ּבְׂ

 

 

 נוספים פרטים  

 

 

 

 ירמיה דב של מפנקסו

 

 :[1 שורה; לוינסון של המקורי הנוסח לפי]

ֵרָפה ָּבֲעֶיֶרת, ַאִחים  .שְׂ

 

 

 נוספים פרטים  
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 (יידיש) המקור בשפת מילים

 

 ברענט עס ,ברידער, ברענט'ס

 ,ברענט נעבעך שטעטל אונדזער אוי

 ,ירגזון מיט ווינטן בייזע

 צעבלָאזן און ברעכן רַײסן

 ֿפלַאמען ווילדע די נָאך שטַארקער

 !ברענט שוין ַארום ַאלץ

 

 ,זיך אזוי קוקט און שטייט איר און

 הענט ֿפַארלייגטע מיט

 ,זיך ַאזוי קוקט און שטייט איר און

 .ברענט שטעטל אונדזער

 

 ,ברענט'ס, ברידעלעך, ברענט'ס

 ,ברענט נעבעך שטעטל אונדזער אוי

 ,צונגען ֿפַײער די שוין הָאבן'ס

 ,אַײנגעשלונגען שטעטל גַאנצע'ס

 ,הודזשען ווינטן בייזע די און

 !ברענט שטעטל גַאנצע'ס

 

 ... שטייט איר און

 

 ברענט'ס, ברידעלעך, ברענט'ס

 מָאמענט דער קומען חלילה קען'ס אוי

 ,צוזַאמען אונדז מיט שטָאט נדזעראו

 ,ֿפלַאמען און ַאש אין ַאוועק זָאל
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 ,שלַאכט אַ  נָאך ווי זָאל בלַײבן

 .ווענט שווַארצע פוסטע נָאר

 

 ... שטייט איר און

 

 .ברענט'ס, ברידעלעך, ברענט' ס

 ,געווענדעט ַאליין אַײך אין נָאר איז הילף די

 טַײער אַײך איז שטעטל דָאס אויב

 ,ֿפַײער דָאס לעשט כלים די נעמט

 ,בלוט אייגן ַאַײער מיט לעשט

 .קענט דָאס איר ַאז בַאווַײסט

 

 ,זיך ַאזוי ָאט, ברידער, נישט שטייט

 !הענט ֿפארלייגטע מיט

 ,ֿפַײער דָאס לעשט, ברידער נישט שטייט

 !ברענט שטעטל אונדזער

 

 

 

 מיידיש מילולי תרגום

 

 בוער, אחים, בוער

 ערתבו הדלה עיירתנו אוי

 בירגזון רעים רוחות

 ומפיחים מבעירים, משברים

 פרא בשלהבות עוז ביתר

 בוער כבר מסביב הכל

 כך לכם ומביטים עומדים ואתם
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 ידיים בחיבוק

 כך לכם ומביטים עומדים ואתם

 בוערת עיירתנו כיצד

 

 בוער, אחים, בוער

 הרגע לבוא חלילה יכול

 יחד עימנו העיירה כי

 ולהבות באפר תכלה

 קרב כלאחר יישארו

 ושוממים שחורים קירות רק

 ...ואתם

 

 בוער, אחים, בוער

 בוערת הדלה עיירתנו, אוי

 לכם יקרה העיירה ואם

 האש את וכבו כלים קחו

 אתם בדמכם כבו

 יכולים אתם אשר את הראו

 כך לכם אחים תעמדו אל

 ידיים בחיבוק

 האש את כבו, תעמדו אל

 בוערת עיירתנו כי

 000 

 

000
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 ב"ארה נשיא  הדחתחדשות  -  נושא: 6פרק  

 -   מה זה התיקון ה-25 לחוקת ארצות הברית
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מכשיר ראייה  חדשות  -  נושא: 7פרק  

BRAINPORT 
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   דונג תולעתחדשות  -  נושא: 8פרק  
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 2 שעה   2017 מאי 20  עולמית שבת

 

 ד'ר יצחק נוי 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 NYT ............................................................................... 31  השבוע  חדשות -:נושא  1  פרק

Saudi Arabia - The New York Times ...................................................................... 31 

Comey Tried to Shield the F.B.I. From Politics ........................................................ 31 

In Mexico, 'It's Easy to Kill a Journalist' - The New York Times ................................. 31 

F.D.A. Warns of Faulty Lead Testing in Children and ............................................... 31 

Magazine|What if PTSD Is More Physical Than ... - The New . ................................. 31 

Smoking and Tobacco - The New York Times ......................................................... 31 

How Ebola Roared Back - The New York Times ...................................................... 31 

Years of Ethics Charges, but Star Cancer Researcher Gets ....................................... 31 

Babies From Skin Cells? Prospect Is Unsettling to Some .......................................... 31 

The Japan Times - News on Japan, Business News ................................................. 31 

Space exploration and human evolution | The Japan Times .................................... 31 

Japan's Emperor Akihito Is a Step Closer to Abdicating ........................................... 32 

US Air Force deploys WC-135 “nuclear sniffer” plane to ......................................... 32 

US Deploys "Nuclear Sniffer" Plane To Japan As North ........................................... 32 

Hayfever: The right response : Pharmacy Magazine ............................................... 32 

Exclusive: MI5 opened file on Jeremy Corbyn amid ................................................ 32 

How MI5 caught a chill | The Independent ............................................................ 32 

Jeremy Corbyn was ............................................................................................. 32 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

Who is Theresa May: A profile of UK's new prime minister ..................................... 32 

Theresa May urged to rethink new £35000 ........................................................... 32 

 33 ......................................................................החשמלית המכונית  חדשות -  :נושא 2  פרק

 33 ......................................................... בעולם המהירה המכונית - S מודל טסלה - רכב

 Model S – .................................................................................................. 33 טסלה
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Food waste in the world .............................................................................................. 33 

Food Waste: The Facts - World Food Day .............................................................. 33 

Food Loss and Food Waste | FAO | Food and Agriculture ....................................... 33 

 33 ............................................................. ויקיליקס מייסד נגד האונס תיק את סגרה שוודיה
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 33 ..................................... ישראל בייער של האויבת היא זועבי חנין: ומחריבייך מהרסייך

 34 ...................................................................................... כינורות  חדשות -  :נושא4   פרק
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Violin-making: Older and richer - The Economist ................................................... 34 

 35 ...................................................................... הלוטוס פרח סודות  חדשות -  :נושא 5  פרק

 35 ............................................................................. הלוטוס פרחי של והיופי העוצמה

A lotus in full flower: Narendra Modi's party drubs the .......................................... 35 

 35 ....................................................................................... התעופה בשירות הלוטוס

 35 ................................................ הישראלי הביומימיקרי ארגון - הלוטוס של הנקי הסוד

 35 .........................................................ננוטכנולוגיה|  הלוטוס ופרח לשממית המשותף

 36 ............................................................................... 1967 עתמול ותחדש -  :נושא 6  פרק

 36 .......................................................................................... ... המוגרבים שער גשר

 36 ............................................................. ישראל מחנה המערביים שכונת(  המוגרבים

1967 Medalists Results - SEC/ECC Swimming ......................................................... 36 

 Google ... ......................... 36 - עתידים-ת"באמי היסטוריה - 1967 - הימים ששת מלחמת
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The Nature of German Imperialism: Conservation and the ..................................... 36 
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Cocoa production in Ivory Coast ........................................................................... 38 
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  NYTחדשות  השבוע   -נושא:  1פרק  
 

Saudi Arabia - The New York Times 

Comey Tried to Shield the F.B.I. From Politics 

In Mexico, 'It's Easy to Kill a Journalist' - The New York Times 

F.D.A. Warns of Faulty Lead Testing in Children and  

Magazine|What if PTSD Is More Physical Than ... - The New . 

Smoking and Tobacco - The New York Times 

 

How Ebola Roared Back - The New York Times 

Years of Ethics Charges, but Star Cancer Researcher Gets 

Ebola wakes up 

Babies From Skin Cells? Prospect Is Unsettling to Some  

The Japan Times - News on Japan, Business News 

Space exploration and human evolution | The Japan Times 

 

 

Emperor of Japan 
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Japan's Emperor Akihito Is a Step Closer to Abdicating 

US Air Force deploys WC-135 “nuclear sniffer” plane to 

US Deploys "Nuclear Sniffer" Plane To Japan As North 

 השחת קדחת

hay fever 

 

 

Hayfever: The right response : Pharmacy Magazine 

 

 

Exclusive: MI5 opened file on Jeremy Corbyn amid 

How MI5 caught a chill | The Independent 

Jeremy Corbyn was 

Who is Theresa May: A profile of UK's new prime minister 

Theresa May urged to rethink new £35000 

 

 הפיטורים   טראמפ

 

000 
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 חדשות  המכונית החשמלית - נושא: 2פרק 

 המכונית המהירה בעולם - S רכב - טסלה מודל

 – Model S טסלה

  

 

 חדשות המזון -  נושא:3 פרק 

Food waste in the world 

Food Waste: The Facts - World Food Day 

 

Food Loss and Food Waste | FAO | Food and Agriculture 

 

 שוודיה סגרה את תיק האונס נגד מייסד ויקיליקס
 'ג'וליאן אסאנג

  מהרסייך ומחריבייך: חנין זועבי היא האויבת של ערביי ישראל 
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 חדשות  כינורות -  נושא: 4 פרק 

Famous violins 

Violin-making: Older and richer - The Economist 
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 חדשות  סודות פרח הלוטוס -  נושא: 5פרק  
The lotus flower 

 העוצמה והיופי של פרחי הלוטוס

A lotus in full flower: Narendra Modi's party drubs the 

 

 הלוטוס בשירות התעופה

 הסוד הנקי של הלוטוס - ארגון הביומימיקרי הישראלי

 "הלוטוסאפקט "

 המשותף לשממית ופרח הלוטוס | ננוטכנולוגיה
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 1967חדשות עתמול  -  נושא: 6פרק  

 ...   גשר שער המוגרבים

 המוגרבים ( שכונת המערביים מחנה ישראל

1967 Medalists Results - SEC/ECC Swimming 

 ... Google - מלחמת ששת הימים - 1967 - היסטוריה באמי"ת-עתידים

 
 

 חדשות פלאי הצילום -  נושא: 7פרק  

Photography exhibitions in London 2017 

18 European Natural Wonders To Reignite Your Wanderlust 

The Nature of German Imperialism: Conservation and the 

Wonders, natural and human photography 

 The Animated History of Germany 

BBC - GCSE Bitesize - Germany 1918 - 1939 

Timeline of German history 

History of Germany - HistoryWorld 

Rise of the Nazis Video - Nazi Party - HISTORY.com 

Short History of Germany - Nations Online Project 
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http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Germany-history.htm
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 הדת מלחמות חדשות  -  נושא: 8פרק  

 בעולם

Wars of religion in the world 

  

BBC iWonder - Would the world be more peaceful without 

Religious war  

Wars of religion in the world 
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 חדשות  בריאות -  נושא: 9פרק  

Makeup Tips to Know by Age 40 | Reader's Digest 

 

50 Secrets Hospitals Don't Want to Tell You | Reader's Digest 

 
READER'S DIGEST   DOCTORS 40  TIPS    

 

  

 

 חדשות  עסקים באפריקה -  נושא: 10פרק  

 באפריקה קקאו
Cocoa in Africa 

Top 10 Cocoa Producing Countries 

Cocoa production in Ivory Coast  

Africa | World Cocoa Foundation 

Cocoa in Africa 
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חדשות היסטוריה של  -  נושא: 11פרק  

 האדם

Refuting a Myth About Human Origins » American Scientist 

How China Is Rewriting the Book on Human Origins  

The New Science of Human Origins - Scientific American 

   

 

 

 

 חדשות  בתים בעולם -  נושא: 12פרק  

MOMA NYEW YOURK HOUSES 

 Museum of Modern Art (New York City) 

Exhibitions | MoMA 

 

The House in the Museum Garden | MoMA 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art
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