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תכנית  חדשות  השבוע -נושא: 1פרק 

 מרשל
 

 מרשל' ורג'ג

 מרשל' ורג'ג

George Marshall General George C. Marshall, official military photo, 1946.JPEG 

 מרשל' ורג'ג הגנרל

 הברית ארצות  מדינה

 1880 בדצמבר 31  לידה תאריך

 שבפנסילבניה יוניונטאון  לידה מקום

 (78 בגיל) 1959 באוקטובר 16  פטירה תאריך

 .סי. די וושינגטון  פטירה מקום

 בוויקינתונים הנתון עריכת ארלינגטון הלאומי הקברות בית  קבורה וםמק

 פוליטי שיוך ללא  מפלגה

 1949 בינואר 20 – 1947 בינואר 21  כהונה תקופת 50-ה הברית ארצות של המדינה מזכיר

 (שנתיים)

 ברנס פרנסיס יימס'ג  הקודם

 יסון'אצ דין  הבא

 טרומן הארי  הברית ארצות נשיא תחת

 1951 בספטמבר 12 – 1950 בספטמבר 21  כהונה תקופת 3-ה הברית ארצות של הגנהה מזכיר

 (שבועות 51)

 ונסון'ג ארתור לואיס  הקודם

 לווט. א רוברט  הבא

 טרומן הארי  הברית ארצות נשיא תחת

 6) 1945 בנובמבר 18 – 1939 בספטמבר 1  כהונה תקופת הברית ארצות צבא מטה ראש

 (שבועות 11-ו שנים

 קרייג מלין  דםהקו
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 אייזנהאואר דווייט  הבא

 רוזוולט דלאנו פרנקלין  הברית ארצות נשיא תחת

  טרומן הארי

( 1959 באוקטובר 16 - 1880 בדצמבר George Catlett Marshall; 31: באנגלית) מרשל קטלט' ורג'ג

 בדרגת הברית ארצות צבא מטה כראש תפקידיו במסגרת שירת אשר, אמריקאי ומדינאי גנרל היה

 ביצוע לידי הביא, המדינה כמזכיר תפקידו במסגרת. המדינה ומזכיר ההגנה מזכיר, הצבא גנרל

 מרשל תוכנית נקראה אשר השנייה העולם מלחמת לאחר אירופה מדינות של כלכלי לשיקום תוכנית

 .שמו על

 

 אחרל אירופה מערב של הכלכלי בשיקומה עזרתו על, 1953 לשנת לשלום נובל פרס חתן היה

 .המלחמה

 ביוגרפיה

 

 הצבאי המכון את סיים 1901 בשנת. פנסילבניה, ביוניונטאון הבינוני המעמד מן למשפחה נולד מרשל

 שונים בבסיסים שירת הראשונה העולם למלחמת עד. הברית ארצות לצבא והתגייס, יניה'וירג של

 .בצרפת בקרבות ףוהשתת, מבצעים כקצין שירת המלחמה במהלך. ובפיליפינים הברית בארצות

 

, בסין שנים שלוש בילה, הברית ארצות צבא במטה מבצעים בתכנון עסק העולם מלחמות שתי בין

 של הכללי במטה מלחמה תוכניות מחלקת למפקד מונה 1938 ובשנת, שונים פיקוד בתפקידי שירת

 ולתפקיד לגנר לדרגת קידומו(. ל"בצה אלוף לתת מקביל) גנרל בריגדיר בדרגת הברית ארצות צבא

 ארצות צבא של הכללי המטה לראש מונה 1939 בספטמבר 1-וב, מהיר היה הכללי המטה מפקד סגן

 .השנייה העולם מלחמת סוף עד החזיק בו תפקיד, הברית

 

 הברית ארצות שהצטרפה לאחר. למלחמה הברית ארצות צבא בהכנת חשוב תפקיד בעל היה מרשל

 הברית בעלות מבצעי כל של לאסטרטגיה הבסיס את שיהווה המסמך את מרשל כתב למלחמה

 את עמו ביחד תכנן, באירופה הברית בעלות כוחות כמפקד אייזנהאור דייוויד בדוויט בחר, באירופה

 הברית בעלות מבצעי כל בתיאום חשוב תפקיד בעל והיה, לנורמנדי הפלישה" אוברלורד מבצע"

 .השקט ובאוקיינוס באירופה

 

 להביא ולנסות, הלוחמים הצדדים בין נשק שביתת לתאם מנת על לסין נשלח המלחמה סיום לאחר

 האזרחים במלחמת לחמו אשר והקומוניסטים הלאומנים נציגי את שתכלול קואליציה לממשלת

 פרישתו על הודיע 1947 בפברואר. 1947 בינואר הברית לארצות שב והוא נכשלו מאמציו. הסינית

 .טרומן הארי הנשיא תחת המדינה למזכיר מונה, זאת הודיע בטרם עוד. הברית ארצות מצבא
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 הברית ארצות ממשלת של נכונותה את הביע הרווארד באוניברסיטת 1947 ביוני 5-ב שנשא בנאום

 אירופה של בשיקומה סייעה מרשל כתוכנית שנודעה זו תוכנית. אירופה של לשיקומה לתרום

, החיוניות התשתיות מן ורבות, לחלוטין הרוסה הייתה השנייה העולם מלחמת לאחר אשר המערבית

 לשלום נובל פרס את לו הקנה זו תוכנית של ביצועה. חורבות לעיי היו, עצמן והערים התעשייה מפעלי

 .1953 בשנת

 

 התקיפים המתנגדים בין מרשל היה ישראל מדינת הקמת על גוריון-בן דוד של הכרזתו לאחר

 נובע במדינה להכיר רצונו כי טרומן בפני טען אהו. החדשה במדינה הברית ארצות של להכרתה

 היו המועצות ברית עם ביחד, הברית וארצות, נתקבלה לא דעתו. בבחירות היהודי הקול אחר ממרדף

 .ישראל במדינת להכיר הראשונות

 

 האדום הצלב נשיא בתפקיד מה זמן ושימש, המדינה מזכיר מתפקיד פרש 1949 בינואר 21-ב

 לאחר 1951 בשנת הפוליטיקה מן פרש אך, ההגנה שר תפקיד את קיבל 1950 בשנת. האמריקני

 תפקידו". בעולם לשליטה הקומוניסטי למרוץ סייע" בהחלטותיו כי רמז מקארתי וזף'ג שהסנטור

 באוקטובר 16-ב מת מרשל. קרב למצבות האמריקנית הוועדה של ראש היושב היה האחרון הציבורי

1959. 

 

 .א"נאס שהקימה מרשל החלל טיסות מרכז שמו על נקרא 1960 ביולי

 

 תוכנית מרשל 

 

ERP  

, אירופה להבראת התוכנית הרשמי בשמה או, מרשל תוכנית

 אירופה לשיקום הברית ארצות של המרכזית התוכנית הייתה

 . השנייה העולם מלחמת לאחר

' ורג'ג האמריקאי המדינה מזכיר של שמו על נקראה היוזמה

 במחלקת בכירים של תכנונם פרי בעיקר והייתה מרשל

 .קנאן' ורג'וג קלייטון כויליאם, הברית ארצות של המדינה

 

 13-כ הושקעו במהלכן, שנים 4-כ נמשך התוכנית מימוש

 במונחים, 2016ב־ דולר מיליארד 130כ־) ולרד מיליארד
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 אירופה למדינות טכני ובייעוץ כלכלית בתמיכה( ריאליים

 כלכלי פעולה לשיתוף הארגון) OEECה־ לארגון שהצטרפו

 (. OECD כיום, אירופי

 השתתפו לא השפעתה תחת והמדינות המועצות ברית

 .איום בה ראה, המועצות ברית מנהיג, סטלין שכן בתוכנית

 

 לאחר אירופה שיקום הצלחת את לתוכנית ייחסו שבעבר בעוד

 . תועלתה לגבי חלוקות הדעות כיום, המלחמה

 ההבראה תהליכי את במעט אך שיפרה היא כי הטוענים יש

 את בעיקר שירתה ולמעשה, באירופה להתרחש החלו שכבר

 גדול לשוק זכתה תוצרתם אשר, האמריקאים היצרנים

 .תוכניתה מאמצי בזכות באירופה

  

מיליארד דולר  13-שנים, הושקעו כ 4-התוכנית נמשכה כ

מיליארד דולר במונחים ריאליים  100נומינלית שהם מעל 

( התמיכה האמריקאית ניתנה למדינות אירופה 2007)

 .OECD -שהצטרפו ל

ברית המועצות וגרורותיה לא היו חלק מהתוכנית בשל 

 .התנגדותו של סטלין

מלחמה יוחס במידה רבה לתוכנית שיקום אירופה לאחר ה

  מרשל, 

 

 מה זה תוכנית מרשל

 ביטוי מובהק של המלחמה הקרה.  -תוכנית מרשל
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כלכלי. בתחום ה -הביטוי המובהק ביותר של דוקטרינת טרומן
ארה"ב תסייע לכל עם  -שפירושה  )דוקטרינת הבלימה של טרומן

חופשי מול איומי מיעוט אלים מבית או מול לחץ מבחוץ, המסכנים את 
חירותו של העם. הנשיא טרומן ביטא לראשונה, הכרזה זו מעל בימת 

, שהיא למעשה התחייבות של ארה"ב 1947 -הקונגרס בנאומו ב
עזרה לכל עמי אירופה והעולם כולו לצורך למערבות פעילה והבטחת 

 בלימת הקומוניזם( .

היא תוכנית לשיקום כלכלי של אירופה בקנה מידה  –תוכנית מרשל 
 רחב כולל מדינות הגוש המזרחי בלי משמעות אידיאולוגית.

  

 -מטרות:

מרשל )שהיה ראש המטות  -להביא להבראת המשק העולמי
לשר החוץ של ארה"ב (  1947 -המשולבים של צבא ארה"ב ונתמנה ב

טען כי רק השקעות גדולות בתשתית הכלכלית שנפגעה קשות 
במלחמה, יביאו לשיקומה של אירופה לטווח הארוך. יביאו 

להתאוששות כלכלית של אירופה שנהרסה בלחמה, וימנעו את 
קריסתה לאור העובדה שאחרי המלחמה כל מדינות אירופה סבלו 

ר במזון, אי יציבות המטבע, והייתה מבעיות כלכליות: היה מחסו
 -היה חורף קשה ביותר באירופה 1946אבטלה. בנוסף על כך חורף 

של קור ורעב. הרעיון היה להחזיר את הביטחון של עמי אירופה 
 בעתידן הכלכלי ולחזור לכלכלה נורמלית .

מרשל חשב כי כך יוכלו מדינות אירופה להחזיר את הכספים שהלוו 
 מאז נכנסו למלחמה ובעיקר מאז סוף המלחמה.להן האמריקאים 

מרשל חשב כי עזרה כלכלית גדולה מצד האמריקאים  -היבט פוליטי
אירופה מההשפעה הסובייטית. ותחבר אותם יותר      תחלץ את

 למשק הקפיטליסטי. מעבר
לסיבה ההומניטרית, תוכנית מרשל הניחה כי מצב כלכלי קשה       

המפלגות הקומוניסטיות   ת ולעלייתיביא לחוסר יציבות פוליטי
 לשלטון, כמו שקרה במקומות רבים באירופה אחרי המלחמה. 

  -התוכנית

שאליו הוזמנו כל מדינות  1948 -התוכנית הוגשמה בכינוס בפריז ב
 אירופה כולל בריה"מ.

 17שנים  4מדינות כאשר ארה"ב מבטיחה לתת תוך  16באו רק 
צור והיציאה מהשפל הכלכלי מילארד דולר מה שהביא להגברת הי

 שהיה אחרי המלחמה. 

  –עקרונות התוכנית 
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הסיוע צריך לשמש כריפוי ולא כתרופת הרגעה. לכן הממשלות 
צריכות לשתף פעולה ולא להנציח את הסבל האנושי כדי לזכות 

 ברווחים פוליטיים.
צריך להכין תוכנית כללית של כל ארצות אירופה. תוכנית משותפת 

מה החלק שיקבלו כסיוע ועזרה ומה החלק  –כל הצדדים  ומוסרית של
 שכל מדינה עושה למדינתה.

שיקום כלכלת אירופה זה לא רק עניינה של ארה"ב. זה לא הוגן שהיא 
תעשה זאת לבד ותעמיד את אירופה על הרגלים. זה אינטרס של כל 

 המדינות.
 -תגובות לתוכנית

כן ע"י מדינות הגוש התוכנית התקבלה ברצון ע"י בריטניה וצרפת ו
הקומוניסטי כמו: יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה. אלא שהרוסים עמדו 

וראו בתוכנית ניסיון להשתלטות אמריקאית   מהר על טיבו של הסיוע
על מדינות אירופה דרך הכסף. הם חששו כי אחרי הכסף יהיה ניסיון 

ת כי להתערבות אמריקאית מבחינה פוליטית וצבאית. בריה"מ. חושב
התוכנית הופנתה נגדה והיא מגיבה בחריפות ופותחת במאבק נגד 

 התוכנית. 
בריה"מ לא מרשה לגוש הקומוניסטי להצטרף. היא עושה פעולות 

כביטוי לאימפריליזם האמריקאי  -הסברה ותעמולה נגד התוכנית
החותר לתלות ולשעבוד אירופה מבחינה כלכלית ומדינית לארה"ב. 

מולה הזו למרות שהיא זקוקה מאד לכסף בריה"מ עושה את התע
הזה בייחוד פולין, וצ'כוסלובקיה שמאד רוצות להצטרף. רוב מדינות 

הגוש מוכנות לקבל את מרות "אמא רוסיה" מלבד יוגוסלביה. גם 
 פרנקו הספרדי מקבל סיוע. 

ארגון לסיוע  -כתגובה לתוכנית מקימה בריה"מ את ארגון "הקומיקון"
 . כלכלי למדינות הגוש

 -שנות קיומה מ 4 -תוכנית מרשל זכתה להצלחה כלכלית מדהימה: ב
היתה התאוששות כלכלית מדהימה בכל ארצות  1952ועד  -1948

מערב אירופה עד כי בסופה המדינות הגיעו לעצמאות כלכלית 
וצמיחה. התוכנית פתחה את שוקי מערב אירופה לתוצרת אמריקאית 

 ארה"ב. ובכך תרמה גם להמשך השפע הכלכלי ב
 

 הנס הכלכלי ותוכנית מרשל

שתחולתה הורחבה  ,תוכנית מרשל ,בניגוד לאמונה המקובלת

כדי לכלול גם את מערב גרמניה לאחר שהתברר שדיכוי 
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לא  [5],כולה אירופההכלכלה הגרמנית מעכב את שיקומה של 

אילו זה היה  [6][1].הייתה הכוח העיקרי מאחורי הנס הכלכלי

שקיבלו סיוע ) צרפתנכון, הרי שמדינות אחרות כמו בריטניה ו

כלכלי גבוה יותר מאשר גרמניה מן התוכנית( היו אמורות 

 נס" דומה."לעבור 

לאמיתו של דבר, כמות הסיוע הכספי )בצורת הלוואות(  

מיליארד דולר בסך הכול( מתגמד  1.4-כ)שקיבלה גרמניה 

 פיצויי מלחמהגרמנים לשלם כלמול הסכום שהיה על ה

והסכומים שבעלות הברית חייבו בהם את הגרמנים כדי 

 [1].(מיליארד דולר לשנה 2.4-לכסות את הוצאות הכיבוש )כ

מיליארד דולר מן  1.1להחזיר  הוחלט שעל גרמניה 1953-ב

 הכספים ששולמו לה. 

 [6].1971-התשלום האחרון הועבר ב

 גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה

 מלחמת העולם השנייהב גרמניהבעקבות תבוסתה של 

 ,פוצלה גרמניה לשתי מדינות ,המלחמה הקרהותחילה של 

שנים, פיצול  40-למשך כ ,מזרח גרמניהו מערב גרמניה

 .גוש המערביול גוש המזרחישסימל את חלוקתה של אירופה ל

גרמניה  ,1989בשנת  חומת ברליןעם נפילת  ,1990רק בשנת 

 .התאחדה מחדש

 תוכן עניינים

  1945תמונת המצב במאי  1  

  תקופת הכיבוש 2  

  הקמת הרפובליקה הפדרלית 3  
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  הקמת רשויות השלטון 4  

  תקופת אדנאואר 5  

 סגירת הגבול בין שתי הגרמניות 5.1

 חומת ברלין 5.2

  וילי ברנדט ומדיניות האוסטפוליטיק 6  

 נפילת חומת ברלין ואיחוד גרמניה 7  

 

 

 1945תמונת המצב במאי 

 1945 במאי 8-ב גרמניה הנאציתללא תנאי של  כניעתהעם 

בחלקה המערבי של  בריטייםו אמריקאייםהחזיקו כוחות 

 אנהלט-סקסוניה ,סקסוניהובחלקים מ תורינגיהוכן ב גרמניה

בהתאם להסכמות שהושגו קודם לשוך הקרבות  .גמקלנבורו

בגבולות  1945 ביולי 1המערביות ביום  בעלות הבריתנערכו 

 .שעליהם הוסכם

 

חילקו ביניהם ארבע בעלות  1945באוגוסט  ועידת פוטסדםב

 בריטניה ,ברית המועצות ,ארצות הבריתהברית המנצחות 

לאזורי כיבוש  רפובליקת ויימאראת גרמניה בגבולות  צרפתו

 .נפרדים
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המועצות זכתה בחלוקה זו בשטח שעליו קמה מאוחר ברית 

מזרח גרמניה( וכן ) הרפובליקה הדמוקרטית הגרמניתיותר 

למעט אזור  ,פוליןשטחים במזרח שהועברו לריבונות 

  .קלינינגרד

-מאוחר יותר למדינותבריטניה מצדה זכתה בשטחים שהיו 

-נורדרייןו סקסוניה תחתית ,המבורג ,הולשטיין-שלזוויגהמחוז 

 ,הסה ,בוואריהאזור הכיבוש האמריקני השתרע על  .וסטפאלן

וברמרהאפן. צרפת  ברמןוכן ב וירטמברג-באדןחלקים מ

 פפאלץ-ריינלנדהסתפקה באזור שהפך לימים למדינת 

הועמד תחת  סארלנדוירטמברג. אזור ה-ובחלקים מבאדן

מנהל צרפתי. בעלות הברית חילקו ביניהן את בירת הרייך 

 .לארבעה חלקים ברלין

בראש מערך הכיבוש הועמדה "מועצת הפיקוח של בעלות 

 .הברית" שמושבה היה בברלין

ובאזורים אחרים של מזרח אירופה,  צ'כוסלובקיהבפולין, ב

גירוש שיטתי של בהם התגוררו גרמנים אתנים, הוחל ב

מיליון בני אדם אולצו  16עד  14-כ .האוכלוסייה הגרמנית

לעקור למערב ולמזרח ותרמו בכך להכבדת המצב הכלכלי 

באזורים  .מלחמת העולם השנייהום הקשה ששרר בה בת

 .מסוימים אף הפכו מגורשים אלו לרוב באוכלוסייה המקומית

מניה גופא התנהלו החיים בדוחק ובמצוקה גדולים, וזאת בגר

בשל ההפצצות הכבדות שספגו ערי גרמניה, החוסר במקומות 

התשתית שנפגעה,  ,מזוןמגורים, קשיי האספקה של מצרכי 

רבים מן הגברים  .דלקששותקה והמחסור ב חשמלאספקת ה

היו עוד שבויי מלחמה, ולכן עסקו "נשי החורבות" בפינוי עיי 

הערים יצאו בהמוניהם אל אזורי החורבות בערים. תושבי 
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הכפר, כדי לקנות שם מצרכי מזון בסחר חליפין תמורת 

 שוק שחורשגשג  ,הילך חוקיחפצים יקרי ערך. בהיעדר 

אמריקניות. בשל  סיגריותלסחורות מסוימות, במיוחד ל

 .פחם רכבותרבים ונבזזו המחסור בחומרי דלק נחטבו עצים 

קיצוב -מצרכי מזון ניתן היה להשיג רק בתמורה לתלושי

מן  35%ות ייצרה רק מיוחדים או מגידול עצמי. החקלא

התוצרת שהייתה לפני המלחמה, וצפיפות האוכלוסייה גדלה 

ומשטחי גרמניה שסופחו  אירופהבשל הגעת הפליטים ממזרח 

 .ברית המועצותול פוליןל

 

 

התאפיינה במחיקה של האידאולוגיה מהתודעה  1945שנת 

 כיוון שהוטל עליו להישרד.  ,הגרמני הפשוטשל 

המוסדות החברתיים קרסו. בתי ספר ואוניברסיטאות נסגרו או 

 נהרסו פיזית. 

רשויות השלטון חדלו מלהתקיים. המשטרה התפוררה 

הגרמני הפשוט לא חשב על אידאולוגיה  .[1].והפשיעה גאתה

בשנה זו, אלא רק כיצד להגן על קורת הגג, כיצד להשיג את 

ריו. ערים רבות חרבו מנת הלחם הבאה ומה עלה בגורל יקי

והמאבק על מזון ועל אמצעי חימום גרם לגרמני הממוצע 

או במה שנשאר ממנה  –להתבצר ביחידה המשפחתית שלו 

 .ולהתנכר לזולת, עד כדי איבה –

 

כל גרמני רביעי איבד בן משפחה. גרמנים רבים איבדו את כל 

משפחתם. רבע מהילדים הגרמנים לאחר המלחמה היו ללא 
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ל רכושם או נעקרו מיליון גרמנים איבדו את כ 12-כ .[2].אבות

 (חבל הסודטים ,שלזיה ,פרוסיה) לנצח מבתיהם במזרח

 .צ'כיהול פוליןשסופחו ל

מיליון חיילים גרמנים נפלו בשבי הסובייטי. לפחות  1.6

רבים מהשבויים היו צעירים  [3].מהם נספו בשבי 700,000

יחידות  ,(Volkssturm) "שגויסו כצעד של יאוש ל"פֹולְקְסְשטּורם

של נערים שגויסו בחודשים האחרונים של המלחמה. אלו 

הסובייטי פרק זמן ארוך בהרבה ששרדו בלחימה שהו בשבי 

או  היטלריוגנדמאשר החודשים המעטים שבהם היו בשורות ה

חיילים מבוגרים ששירתו במשמר המולדת  -ה"פולקסשטורם" 

הם שבו לגרמניה מרירים  .(הקרב על ברליןמני )ראו הגר

 .ומוכים

 
 

000 
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 תחילתחדשות   -  נושא: 2פרק 

 ,טרומן דוקטרינת, הקרה המלחמה

 מרשל תכנית
 

 

  עולם במלחמה הקרה

 

 

 :מעצמות שתי בין גלובלי עימות היא הקרה המלחמה

, צבאי, דיפלומטי: החיים תחומי בכל התנהל זה עימות. מ"ובריה ב"ארה 

 .העולם כל על פיעוהש, ותרבותי אידיאולוגי, כלכלי, פוליטי

 

 להשיג – התפשטות) ובלימה התפשטות – צירים בשני התנהל המאבק

(, השניה המעצמה ההתפשטות את לבלום – בלימה, עולמית עליונות

 האידיאולוגיה את ולהפיץ להתפשט שואפת מהמעצמות אחת כל כאשר

 .האחרת המעצמה התפשטות את לבלום ובמקביל, שלה

 

  

 

 על מתמיד ואיום משבר של אוירה, אחד מצד, יוצרת הקרה המלחמה

 כל על מאיימת והיא המונית להשמדה נשק כלי בה נוצרו) האנושות שלום
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 את שמנע באירופה הכוחות מאזן נשמר בזכותה רק, שני ומצד(, העולם

 ".האימה מאזן" וכונה הבאה המלחמה פרוץ

 

, סין :כגון – מדינות בתוך מקומיות מלחמות על גם משפיעה זו מלחמה

 .וויאטנאם קוריאה

 

  

 

 ולא דמוקרטית, מעצמות שתי בין בעימות מדובר בהיסטוריה לראשונה

, למערב מזרח בין – באירופה תחילתו. בעולם השליטה על, דמוקרטית

 .גלובלי כמאבק והמשכו

 

 ואילו החופשי העולם על מאיימים שהרוסים בכך התבטאה המתיחות

 מדיניות. )"אותם לבלום אגתדו החופשי העולם כמנהיגת, ב"ארה

 "(הבלימה

 

  

 

 :הקרה למלחמה הגורמים

 

, המלחמה לפני בעולם המרכזיות המעצמות היו אשר ובריטניה צרפת

 תפיסות שתי המייצגות מעצמות שתי. מ"ובריה ב"לארה כוחן את איבדו

 הפרט בזכויות המכירה, דמוקרטית היא ב"ארה:לחלוטין שונות עולם

 בו, טוטליטרי – קומוניסטי משטר בעלת היא מ"בריה לוואי ושוויון לחופש

 כל על השולטים אחת ומפלגה אחד מנהיג בראשו אשר ריכוזי שלטון

 .במדינה המתרחש
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 אשר, 2-ה ע"מלחה מתקופת עוד עוינות קיימת, המעצמות שתי בין

 לא קיומן על אשר, ב"ארה י"ע, יפן על האטום פצצות הטלת עם מתחזקת

 שיאו. השתיים בין החימוש מרוץ את מזניק זה מצב. דבר מ"בריה ידעה

 את ומחלקת אירופה מזרח על משתלטת מ"בריה כאשר, העימות של

 הקמת – אירופה מזרח בכיבוש הרוסים של הסיבה. גושים לשני אירופה

 שוב להתקיף מגרמניה תמנע אשר, לביןגרמניה בינם ביטחון חגורת

 .בעתיד

 

 דמוקרטיות" הוקמו – הרוסים י"ע נכבשו ראש, אירופה מזרח במדינות

 הדגם י"עפ, טוטליטרי קומוניסטי משטר בעלות היו הן –" עממיות

 .הסובייטי

 

  

 

 טרומן דוקטרינת

 

 תורכיה על גם להשתלט עומד שהקרמלין חוששת ב"ארה, 1946 תחילת

 על לרעה וישפיעו, עצום אסטרטגי יתרון לסובייטים יתנו ואלו, ויוון

 הנאום את( ב"ארה נשיא) טרומן נושא לכן.  ועוד יטליהא, ת"המזה

 :1947-ב", טרומן דוקטרינת" המכונה

 

 אם. חירותם על בשמירה עזרתנו את מבקשים בעולם החופשיים העמים"

 ..."העולם שלום את לסכן עלולים אנו, במנהיגותנו ניכשל
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 יבאוי מול חירותם על המבקשיםלשמור לעמים מתייחסת טרומן דוקטרינת

" הדב חיבוק"מ ויוון תורכיה את להציל טרומן רצה בכך(. מ"בריה) חיצוני

 .המערבית ההשפעה בתחום אותן ולשמור, הרוסי

 

  

 

 מרשל תוכנית

 

 ב"ארה עזרת את, מארשל' ורג'ג, האמריקני החוץ שר שהציע תוכנית

, נדיב כלכלי סיוע להגיש נכונות הביעה ב"ארה. ההרוסה אירופה בשיקום

 .ב"מארה סיוע ויבקשו במידה, המזרח מדינות כולל, באירופה ינהמד לכל

 

 ממשבר אירופה ולהצלת הקומוניזם לבלימת מארשל פועל זו בתוכנית

 הסובייטית באחיזה לפגיעה מארשל פועל בכך. רגל פשיטת כדי עד כלכלי

 ..אירופה מערב על ולפיקוח אירופה מזרח מדינות של

 

 מבחינה ב"בארה המערבי העולם לש התלות את העמיקה זו תוכנית

. לעזרה פנו רבות מדינות. מ"בריה עם המתח את והגבירה כלכלית

.  אירופה מערב מדינות בין כלכלי פעולה שיתוף ליצירת תרמה התוכנית

 .הקרמלין י"ע נבלמו, בתוכנית להשתתף שניסו אירופה ממזרח מדינות
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 הישגיהחדשות   -  נושא: 3פרק 

 "מרשל תכנית" לש ומשמעותה
 

 

" טרומן דוקטרינת" למימוש המובהק הביטוי – 1947-1953 מרשל תכנית

 :אירופה של ולשיקומה להבראתה הכלכלי בתחום

 אירופה של מצבה

 את הרסה המלחמה. קשה היה כלכלית מבחינה אירופה של מצבה

 1946/7 של הקשה החורף, יסוד במצרכי מחסור נוצר. הכלכלית התשתית

, פוליטית יציבות אי שררה ובצרפת באיטליה. המצב את יותר עוד הקשה

 סכנת. הקומוניסטית המפלגה של לפעילותה הנוחים התנאים את שיצרה

 הסיוע. אירופה ודרום מזרח מעל רק ריחפה לא הקומוניזם התפשטות

 מדינות שאר של שלומן את להבטיח כדי בו היה לא ולתורכיה ליוון שניתן

 סיוע במתן להסתפק ניתן לא כי הבינו ב"בארה. מהבמלח שנפגעו אירופה

 להעלות, להשתקם כדי סיוע לקבל חייבת אירופה. ולתורכיה ליוון רק כלכלי

 יציבות ואי אבטלה, עוני, שמחסור משום, עבודה ולספק החיים רמת את

 החליטה, לכן. הקומוניזם לצמיחת פורייה קרקע לשמש עלולים המטבע

 מעשית מבחינה שתממש אירופה להבראת יתכלכל תכנית ליזום ב"ארה

' ורג'ג שם על" מרשל תכנית" נקראת זו תכנית". טרומן דוקטרינת" את

 .1947-מ( החוץ שר) המדינה מזכיר, מרשל

 

 התכנית

 

 שיתוף, אירופה מזרח מדינות כולל, אירופה מדינות לכל הציע מרשל

 משקן ראתהב לשם ביניהן הכלכליים הקשרים והידוק רחב כלכלי פעולה
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 בתנאי זאת. התכנית למימוש ב"מארה מלא סיוע בהבטיחו, שנהרס

 .באירופה מדינות מספר על ומוסכמת צדדית-דו תהיה שהתכנית

 

 ליציבות נאותים תנאים ייווצרו הכלכלי הסיוע שבאמצעות קיוו האמריקאים

 מרשל. הקומוניסטית ההתפשטות תיבלם ובכך הדמוקרטיים המשטרים

 יביאו, במלחמה שנהרסה הכלכלית בתשתית אדירות עותהשק רק כי טען

 את להחזיר אירופה מדינות יוכלו כך רק. הארוך לטווח אירופה לשיקום

 תום מאז ובעיקר, למלחמה כניסתם מאז, האמריקאים להן שהלוו הכספים

 .המלחמה

 

 מצד מאסיבית עזרה כי הניח מרשל: פוליטי פן גם היה זו כלכלית למטרה

 למערכת אותה ותקשור, הרוסית ההשפעה מן אירופה את תחלץ ב"ארה

 .אמריקאית וביוזמה במימון, קפיטליסטית

 

 מרשל לתכנית התגובות

 

. הנדיבה האמריקאית להצעה בחיוב הגיבו המערבית אירופה ארצות

 מזרח מדינות את הכריחו ואף האמריקאי הסיוע על לוותר החליטו הרוסים

 כוסלובקיה'וצ שפולין למרות זאת עשותל, הסובייטיות הגרורות, אירופה

 מצבן בשיפור מעוניינת היתה לא מ"בריה. אמריקאי סיוע לקבל רצו

, מרשל תכנית נגד תעמולה לנהל והחלה אירופה מזרח מדינות של הכלכלי

 לשעבד שנועדה עזרה, אמריקאי – אימפריאליסטי כביטוי ידה ע שהוצגה

 .גושים לשני אירופה את ולפלג כלכלית אירופה עמי את

 

 "מרשל תכנית" של ומשמעותה הישגיה

 

 .מ"ובריה ב"ארה בין הקרע להעמקת גרמה התוכנית    
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 – ותורכיה יוון – ומוגדרת מצומצמת ממעורבות עברה ב"ארה    

, אירופה ממדינות גדול חלק על השפעתה את שהגבירה מקיפה למעורבות

 .יקאיתאמר הנהגה סביב שהתלכד מערבי גוש ליצירת והביא

 אירופה לשיקום בתכנית: אירופה מדינות של הכלכלי במצבן שיפור חל    

, דולר מיליארדי 13-מ שנהנו, ומרכזה אירופה מערב מדינות 16 השתתפו

 כלכלית להצלחה זכתה מרשל תכנית. למשקיהן ב"ארה שהזרימה

 גבר, עלתה החיים רמת, במהירות להשתקם החלה אירופה -מדהימה

 הגולמי הלאומי התוצר ועלה פחתה האבטלה, הצריכהו הייצור קצב

 .כלכלית וצמיחה עצמאות אפשרו אלה כל. הממוצע

 תרמה וכך, אמריקאית לתוצרת אירופה מערב שוקי את פתחה התכנית    

 לרגיעה הביאה הכלכלית ההצלחה. ב"בארה הכלכלי השפע להמשך גם

 השיקום. פהבאירו הקומוניסטיות המפלגות של כוחן ולירידת חברתית

 עצמן את לקיים ביכולתן, המערב מדינות של ביטחון תחושת יצר הכלכלי

 .הדמוקרטיים מוסדותיהן ואת

 .ב"בארה אירופה של תלותה גברה    
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חדשות  מדיניות  -  נושא: 4פרק  

 אמריקה לאחר המלחמה
" טרומן וקטרינתד", "הבלימה מדיניות:"השנייה העולם מלחמת לאחר האמריקאית החוץ מדיניות

 "מרשל תכנית"ו

 

 הבלימה למדיניות הרקע

 

. ויוון תורכיה איראן: מדרום שכנותיה על חזקים לחצים להפעיל מ"בריה החלה המלחמה לאחר מיד

 מיצרי על להשתלט, העשירים הנפט לאזורי, ת"למזה לחדור כניסיונות במערב התפרשו אלה לחצים

 .וןהתיכ לים ולחדור והבוספורוס הדרדנלים

 

 נקבע. גרמנית השתלטות למנוע כדי איראן על ובריטניה מ"בריה השתלטו המלחמה במהלך: באיראן

 אך זו התחייבות כיבדה בריטניה. איראן ריבונות את ויכבדו צבאותיהן את הצבאות יפנו 1946 שבמרץ

 יראןא. האיראנית הקומוניסטית במפלגה ותמכה באזור כוחותיה את הגדילה ואף השאירה מ"בריה

 הבהירו ב"וארה בריטניה. הפנימיים בענייניה בהתערבות מ"בריה את והאשימה ם"לאו פנתה

 מ"בריה של כוחותיה יצאו 1946 במאי. כוח נגדה יופעל כוחותיה את תוציא לא שאם מ"לבריה

 .יותר קשה המצב היה ובתורכיה ביוון. הנפט עתירת מאיראן

 

 הבוספורוס, המייצרים על השפעה ביקשו הם. ואיומים לחץ הסובייטים הפעילו: וביוון בתורכיה

 שלאור חשש היה אך אלה לתביעות להיענות מוכנה היתה לא תורכיה. גבול ותיקוני, והדרדנלים

 ב"ארה. סיוע לבקש מנת על מ"לבריה תפנה היא, תורכיה נתונה היתה שבו הקשה הכלכלי המצב

 אזרחים מלחמת התחוללה במקביל. גברה זורבא המתיחות ת"למזה ימי כוח ושיגרה בתורכיה תמכה

 השמרנית המדינה על להגן שביקשו, החוקית היוונית הממשלה תומכי לבין הקומוניסטים בין ביוון

 האזרחים מלחמת בתוצאות תלוי מ"לבריה להתנגד תורכיה של שיכולתה ברור היה. בריטית-הפרו

 הממשלה רציני סיוע ללא כי החשש ברוג והחמיר הלך יוון ממשלת של מצבה(. 1946 מאי) ביוון

 טבעי בלם ששימשה בריטית להשפעה זה אזור נתון היה השנייה העולם מלחמת עד. תובס החוקית

 לכוחות סיוע לתת ביכולתם אין כי לאמריקאים הבריטים הודיעו כעת אך. מ"בריה של להתפשטותה

 ב"שארה קיוותה בריטניה. זו מארץ כוחותיהם את להוציא נאלצים הם וכי בקומוניסטים הנלחמים

 ליטול האם השאלה בפני הועמדה ב"ארה. הקומוניסטים מול מעמד להחזיק החוקית לממשלה תעזור

 על קיבלה היא, ואכן. החופשי העולם כמנהיגת, בעולם" הקומוניזם בולמת" תפקיד את עצמה על

 .  ביוון הקומוניסטית ההתנגדות התפוררה אמריקאי בסיוע. זה תפקיד עצמה
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 מדינות של מגדולתן ירידתן לאור ריק חלל נוצר. והרוסה מותשת אירופה, המלחמה לאחר, כאמור

 .עולה על מעצמת, מ"בריה תיכנס זה לחלל כי היה החשש. וצרפת בריטניה כמו

 

 :גורמים במספר קשור מ"מבריה אירופה מדינות של חששן

 

 .לפנותן והסירוב אירופה במזרח םיד על ששוחררו במדינות רוסיה צבאות התמקמות    

 .אירופה במזרח קומוניסטיים משטרים הקמת    

 הכיבוש לאיזורי מחוץ קומוניסטיות מפלגות יחזקו כלכלית ומצוקה אבטלה, עוני כי המוצדק החשש    

 .הקיצוני השמאל מפלגות מתחזקות ובצרפת באיטליה ואכן. הסובייטים

 בכל הקומוניזם את להשליט החותרת ככזו הקומוניסטית וגיהבאידיאול ראתה במערב הקהל דעת    

-ב מאמר שפרסם, בכיר אמריקאי דיפלומט, קינן' ורג'ג של דעתו חוות על התבססה זו דעה. העולם

 קינן ניסח זה במאמר. האמריקאית החוץ מדיניות את ינחו אשר היסוד עקרונות את היתווה ובו 1947

 של מעמדן את לערער בשיטתיות חותרת מ"בריה, דבריו לפי". בלימהה מדיניות:"בשם שנודע מה את

 ולא מאחר. בעולם להתפשט שואף מהותו מעצם הקומוניזם וכי, בעולם קומוניסטיות הלא המדינות

 המדיניות את לבלום יש, המערב מעצמות עם להסכם תגיע מ"שבריה אפשרות הקרוב בעתיד נראית

 לקחת ועליה הקומוניסטית הסכנה מול לעמוד המסוגל היחידי הכוח היא ב"ארה. בעולם הסובייטית

 כך. אפשרית דרך ובכל זמן בכל, מקום בכל החופשי העולם ומגינת הקומוניזם בלימת תפקיד את

 20-ל קרוב במשך האמריקאית החוץ במדיניות פינה לאבן שהיתה", הבלימה תורת" נוצרה למעשה

 .שנה
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 הגרמניות שתי חדשות -  נושא: 5פרק 

 המלחמה אחרי
 

 והקנצלר", האחרת גרמניה, "נאטו, הכלכלי הנס, מרשל תכנית, גרמניה מערב

, 1953 ברלין במזרח המרד, הקומוניסטית גרמניה – וממול. אדנאואר הראשון

, 1968 של הסטודנטים מרד. השטאזי שלטון, החומה הקמת, ברלין משברי

 נפילת עד מעברה נמלטת גרמניה ".הירוקים, "מיינהוף באדר של הטרור

 .מחדש והאיחוד 1989 בנובמבר החומה
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חדשות גרמניה  -  נושא: 6פרק  

 המאוחדת

 גרמניה אחרי האיחוד

 באוקטובר 3-ב לאחר קריסת הגוש הסובייטי באירופה, הוכרז על איחוד גרמניה

 .בתוך גרמניה המערבית מהלך שהיה למעשה בליעה של גרמניה המזרחית ,1990

האיחוד שימר את חוקיה של גרמניה המערבית, השתמש במטבע של גרמניה 

גרמניה  בירת ,המערבית ושמר על השם של גרמניה המערבית. בתחילה שמרה בון

הוחלט להעביר  1991המערבית, על מעמדה כבירת גרמניה. לאחר דיון לוהט בשנת 

 .1999מעבר שהושלם בשנת  ,ואת רוב מוסדות השלטון לברלין את הבונדסטאג

 .נערכו הבחירות הראשונות המשותפות לבונדסטאג 1990 בדצמבר 2-ב

בגלל חוסר  בעקבות האיחוד, רבים מהעסקים במזרח גרמניה פשטו את הרגל

התאמתם לשוק תחרותי. מזרח גרמניה עברה תהליך של איבוד הרבה מהתעשייה 

במזרח גרמניה הגיעו ל-25%, דבר שהשפיע מאוד על רמת  שלה ושיעורי האבטלה

האבטלה הגבוהה הכוללת של גרמניה. קיימת תנועת הגירה מתמדת של תושבי מזרח 

 .גרמניה לאזורים במערב המדינה

זרח בשיקום מ 1990הממשל הגרמני השקיע כספים רבים במהלך השנים מאז 

להשוואת רמת התשתיות במזרח  2006גרמניה, אולם גם כספים אלו לא הביאו עד 

להשקעות  לאלו שבמערב. בשנת 2006 הקצה הממשל המרכזי 10 מיליארד אירו

 .במזרח גרמניה

ת מאוד והוערכו על ידי האוניברסיטה החופשית של ברלין עלויות האיחוד היו גבוהו

מיליארד אירו. עלויות אלו הביאו להאטה במשק הגרמני אשר  1,500-כמגיעות ל

 .[דרוש מקור]כמעט ולא נהנה מצמיחה במהלך השנים לאחר האיחוד

רבים אשר הגרו ממזרח אירופה בעקבות קריסת  גרמניה קלטה גרמנים אתניים

השלטון והכלכלה בארצותיהן. הגירה זאת הביאה למתחים בתוך גרמניה לגבי קליטת 

 .מהגרים אלו ופגיעתם במקומות העבודה של תושבי גרמניה שנולדו בה

למרות הקשיים הכלכליים, גרמניה היא בין הגדולות והחזקות במדינות אירופה, 

והיא  מבחינה מדינית וכלכלית. גרמניה היא מהשחקנים המובילים באיחוד האירופי

עומדת בראש המדינות המבקשות להביא לאיחוד מדיני, צבאי וביטחוני של אירופה, 
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יצול המומנטום הנובע מהצעדים הכלכליים ששיאם באיחוד המטבע האירופיתוך נ . 

של האו"ם,  גם הביע עניין במושב קבע גרמני במועצת הביטחון הקאנצלר הגרמני

 .ויפן רוסיה ,תוך שהוא זוכה לתמיכתן של מדינות כמו צרפת
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 סיוע התפתחותחדשות  -  נושא: 7פרק  

 האמריקאי החוץ
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 המוזיקאי  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 כהן אבשלום
 לעולמו הלך"( בנגב הסבתא", "סוסה עם עגלה)" כהן אבשלום המוזיקאי 

" בנגב הסבתא"ו" סוסה עם עגלה" השירים את והלחין כתב הוא. 89 בגיל מת כהן אבשלום המוזיקאי

 במוזיקה חלוצים שהיו הראשונים מהתימנים הוא. "נפטר בה, הברית בארצות שנותיו מרבית וחי

 ",  הישראלית

  

 

 הוא, השאר בין. וגאס בלאס חולים בבית לעולמו( שלישי) אתמול הלך כהן אבשלום המוזיקאי

 של להיטים שני"(, והסבתא אני" בכינויו הידוע" )בנגב הסבתא"ו" סוסה עם עגלה" בזכות התפרסם

 כפי תתקיים הלווייתו. ילדים שני אחריו והותיר, במותו היה 89 בן. והלחין כתב אותם ירקוני יפה

 .המלאים הפרטים ידועים טרם אך, הברית בארצות הנראה

 

 בין. וזמר מלחין, כפזמונאי פעל המאוחרות הארבעים משנות. אביב בתל 1928 בשנת נולד כהן

 ביצעוש" השחור השוק, "ירקוני יפה של בביצועה כן גם", אילת חוף על: "והלחין שכתב השירים

 את היווה שלימים" פארק לונה"ו" במחנה שבת, "חביבי עובר הכל להקת ובהמשך יצחקי ישראל

 שם, הברית לארצות היגר 1955 בשנת. יצחקי ישראל של" פארק ללונה בוא לה'אבא" לשיר הבסיס

 .יהודיים ספר בבתי מורה שימש

 

 עם בשיחה לו ספד(, כהן של ודוד בן הוא קיסר של אביו) משפחתו קרוב, קיסר יהודה המוזיקאי

 שרוב בתקופה, הישראלית במוזיקה החלוצים אחד היה, במוצאו תימני, אבשלום. "תרבות! וואלה

. קיסר אומר", שירים לבד לכתוב התחיל, קטן תימני, הוא והנה, אחרות מעדות באו בה היוצרים

 כישרון. סבתי שהיא, חותהוא שלו אמא גרה שם, פינסקר ברחוב, 1928-ב, אביב בתל נולד אבשלום"

 שירים כתב אבשלום. ופסנתר אקורדיון על לנגן התחיל והוא, מילדותו כבר בו טמון היה המוזיקה

', בצוותא ישבנו והסבתא אני' והשיר, שלמים דורות עליו שגדלו', סוסה עם עגלה' ביניהם, רבים

 יש. סבתו ללא לארץ ימןמת באה שלו אמא. סבתא לו היתה שלא בעוד זה את כתב שהוא שמעניין

 השירים. החתונות בכל, בתימן במסיבות שר היה שלו הסבא גם, מוזיקלי כשרון המון במשפחה לנו

 ".זה את לי שרו בגן. ילד כשהייתי עוד הושמעו אבשלום של הבולטים

 

 ",המדינה קום לפני עוד מקומות בהמון ניגן. עטרי יונה ואת דמארי שושנה את כאן ליווה אבשלום"

 לעודד במטרה, בתפוצות העולם ליהודי לשיר כדי משלחת עם לצאת לו הוצע, לימים. "קיסר מוסיף

 לא היהודיות הקהילות ההיא בתקופה כי, חלוץ אבשלום היה בכך גם. עשה וכך. ארצה לעלות אותם

 אהו. חייו רוב הברית בארצות נשאר הוא, מכן לאחר. עצמן ביוזמת ויהודית ישראלית מוזיקה שמעו

 ".מוזיקה שם ולימד למד גם
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 שלו כשאמא. בחיי ספורות פעמים רק אותו ראיתי. נולדתי אני, לים מעבר נסע שאבשלום בזמן"

, 1980 בשנת גם בארץ ביקר הוא כך אחר. אונו בקריית שלנו בבית, לשבעה לארץ בא הוא נפטרה

. הרבה דיברנו האחרונות יםבשנ. טלפוני בקשר היינו השנים לאורך אבל. דיברנו, שלי באולפן ישב

. הרפואי מצבו בגלל, להגיע היה יכול לא כבר הוא. ם"אקו של הצדעה ערב עבורו נערך כשנה לפני

 להגיד בשבילי כבוד היה זה תמיד, בראיונות שלו בשם השתמשתי תמיד. לי ייחסר מאוד אבשלום

 ".תהזא במדינה שנולדו החשובים היוצרים אחד שהוא. משפחה קרובי שאנחנו

 

 שהתפרסם, דודיפדיה, פטימר דודי של לבלוג בריאיון כהן אבשלום סיפר בחייו ההחמצות אחת על

 אמו. מצווה לבר שהכנתי לילד פרטי מורה הייתי ואז, יפה מנגינה חיברתי1961 בשנת: "2015 בשנת

 םמילי שכותבת חברה לה שיש אמרה היא'. סמית קלי, דאז פופולארית זמרת של אמרגנית הייתה

 אליי צלצלה המשוררת אחד יום. לחברתה שתעביר בכדי התווים את לה שאתן וביקשה, באנגלית

 אמרה היא'. The Secret Of Lasting Love' נקרא והשיר יפות מילים חיברה שהיא לי ואמרה, יורק מניו

 הוא אם אבל, לשמוע שמח שאני עניתי בטיפשותי ואני, קול קינג לנט השיר את להציע רוצה שהיא

 ואתה הקליט לא עוד הוא: 'לי ואמרה כעסה היא. מהתמלוגים אחוז חמישים רוצה אני זה את יקליט

 ".יותר ממנה שמעתי ולא ניתקה היא?', תמלוגים על מדבר

 

 

 

 כהן אבשלום המוזיקאי

 40-שנות המ .ילידי תימןבן זקונים להורים  ,תל אביבב 1928-כהן נולד ב

שיר  :בארץ. מפזמוניו המפורסמים עברי זמרו מלחין ,פזמונאיהמאוחרות פעל כ

 "הסבתא בנגב" ,יפה ירקוניששרה  ,(1949) "עגלה עם סוסה "הפופולרי הילדים

על חוף " ,פלמ"חאני והסבתא"(, שבו מספרת הסבתא לנכדה על ימיה כלוחמת ")

 ,תקופת הצנעב שוק השחורשניהם בביצוע ירקוני(, "השוק השחור", על ה) "אילת

הכרם", "שבת במחנה" מחול " ,הכל עובר חביביכך -ואחר ישראל יצחקיששר 

אבא'לה  "(, "לונה פארק" )שמאוחר יותר שימש את ישראל יצחקי לשירו1955)

 .("בוא ללונה פארק

והיה מורה בבתי ספר  סמינר למוריםלמד ב .היגר לארצות הברית1955 בשנת 

 .יהודיים

לאחר מאבק במחלה  89נפטר בגיל  .לאס וגאסהתגורר עד שנותיו האחרונות ב

אסתי( ושני בניו, רוני )מוזיקאי )חשוכת מרפא. הותיר אחריו את גרושתו אסתר 

 .(ומורה( ויונתן )מוזיקאי וסופר
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World Climate Agreement 
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Angela Merkel and Emmanuel Macron Unite Behind Paris 

 

World Awaits Trump Decision on U.S. Future in Paris 

 

Paris Climate Change Conference 2015 - The New York . 

 

Trump Will Withdraw U.S. From Paris Climate Agreement  

 

Climate Change - The New York Times 

 

As Trump Exits Paris Agreement, Other Nations Are Defiant 
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