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  השבוענושא חדשות   -נושא: 1פרק 

 תכנית בילטמור
 1942בילטמור",  תכנית"

( צירים 600) אמריקה ציוני ועידת -:  בילטמור תוכנית

 יורק-שבניו בילטמור במלון 1942 במאי שהתכנסה

 

  

 

 נשיא ובראשים הציונית התנועה ראשי גם השתתפו בועידה

 ר"יו~  גוריון בן ודוד, ויצמן חיים ר"ד הציונית ההסתדרות

 .היהודית הסוכנות הנהלת

 

  

 

 :רקע

 

 מדינית בפעילות עסקה הציונית ההנהלה המלחמה לתמתחי

 החמורות הקיום בעיות, נקלעה אליו לסבך פתרון למצוא כדי

 היהודית והמדינה העם של העתיד לתכנון וכן היהודי העם של

 .המלחמה לאחר
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" הלבן הספר"ו"( פיל ועדת)" החלוקה תכנית רקע על זאת 

, העליה את תרביו חמור באופן שהגביל הבריטים של השלישי

 .  הקרקעות ורכישת ההתיישבות

 

 באירופה יהודים של המוני רצח על המידע נוכח במיוחד

 ציונית-האנטי הבריטית שהמדיניות החשש, להגיע שהחל

 המנדט שתקופת העובדה וכן, יהודית מדינה הקמת תמנע

 .להסתיים עומדת י"בא הבריטי

 

 

 אסון~  יההשנ העולם מלחמת שיצרה החדשים התנאים לאור

 בית חסרי שנותרו יהודיים פליטים ומיליוני היהודי העם

 להעלאתם אישור להשיג יש,  הנאצים  י"ע שנכבשו במדינות

 . הציונית התנועה של ויעדיה דרכה את מחדש ולהגדיר י"לא

 

 ב"ארה כי שהבין גוריון בן דוד היה זו לועידה שהוביל מי

 וכן המלחמה חרלא העולמית במדיניות מכריע גורם תהווה

 .הציונית במדיניות מכריע גורם ב"ארה יהודי של היותם

 

 ועל  הממשל על להשפיע יכולים ב"ארה שיהודי האמין הוא

 .האמריקני הציבור דעת
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 :בילטמור בועידת שנתגבשו ההחלטות

 

 .יהודית עליה בפני יפתחו י"א שערי  -

 

  

 

, יהודיתה העליה את לנהל תוסמך" היהודית הסוכנות"  -

 לא בשטחים    ישובים והקמת הארץ של לפיתוחה תדאג

 .מעובדים ולא מיושבים

 

  

 

 מהקהיליה כחלק", קומונוולט" - יהודית  כקהילייה תכונן י"א  -

 .י"א של משטחה   חלק על  גם, הבינלאומית הדמוקרטית

 

 זה בשלב להמנע שהעדיף גוריון בן היה זה קו שהתווה מי

  אפשרויות כמה יש קהיליה למונח. מדינה~  במונח מהשימוש

 הקיסרות במסגרת אוטונומית קהילה או ריבונית מדינה~

( מדיניות של גוש) מפדרציה כחלק מדינה או, הבריטית

 ולא מעורפל בהיותו הוא זה במונח הבעייתיות. התיכון במזרח

 הציונית שהתנועה היה ברור אולם  .משמעי-חד באופן מפורש

 ".ודמוקרטית יהודית המדינ"ל מתכוונת
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 ונקראה בירושלים הסוכנות הנהלת בישיבת אושרה התוכנית 

 ".ירושלים-בילטמור תכנית"

 

 י"בא היהודי והישוב הציונית שהתנועה הבהירה זו ועידה

 עם פעולה לשיתוף הבריטים עם פעולה משיתוף עוברים

, הבכיר המעמד את תתפוס ב"שארה ובהבנה בידיעה ב"ארה

 .בעולם מובילוה המשפיע

 

  

 

 :ושוללים מחייבים היו זו לתכנית

 

   גוריון בן בראשם - המחייבים

 מיליוני של עליתם תאפשר יהודית מדינה שהקמת טענו

 הערבי הרוב בעית את ותפתור המהירה העברתם, יהודים

 .י"בא

 

 

 

   התכנית שוללי

   לשלמותה ושאפו י"א לחלוקת התנגדו
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 .טבנקין יצחק אשםבר המאוחד הקיבוץ אנשי אלה

 לאומית-דו מדינה להקים

 כי לאומית-דו מדינה להקים שיש טענו" הצעיר השומר" אנשי  

 . לערבים יהודים בין האיבה את תנציח הארץ חלוקת

 

 הוכחה בה ראו כי התכנית על אחד מצד ברכו הרביזיוניסטים

 זקוק היהודי שהעם למסקנה הגיעה הציונית שההנהגה לכך

 או הבריטים עם פעולה לשיתוף מקום יותר ואין למדינה

 . הערבים עם להסדר

 

 .העמים לשני י"א חלוקת של להתפשרות התנגדו שני מצד אך

  

 

 : התכנית משמעות

 הציוני במאבק משקל ובעל מעורב לגורם הפכה ב"ארה יהדות

 מטרת את ברור באופן הגדירה התכנית. המדינה להקמת

 .יהודית מדינה הקמת~  הציונות

 

 של החלטה נתקבלה 1942 בנובמבר 6-וב אומצו עיקריה

 לתכנית ולהפכה לאמצה בירושלים הציונית ההסתדרות

 .הציונית התנועה של המוצהרת הרשמית
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000 

 החלטת בילטמור: התפתחויות מדיניות ומאבקים פנימיים

 הציונות האמריקנית בשנות השלושים והארבעים - שינוי והתפתחות

 תכנית בילטמור

 

 אבא הלל סילבר שנים 75  בילטמור ועידת

 

 לראשונה,  שתבעה,  העולמית הציונית התנועה של מדינית תוכנית

 .   ישראל בארץ_ יהודית מדינה הקמת,  במפורש

 יורק שבניו"  בילטמור"  המלון בבית נתכנסה 1942 מאי בחודש 

 .   אמריקה ציוני של מיוחדת ועידה

 תוכנית" המלון שם על ושכונו,  כוועידה שנתקבלו ההחלטות 

 ישראל ארץ שערי ופתיחת"  הלבן הספר"•  ביטול תבעו, "  בילטמור

 .   ישראל בארץ( _ י קומונולת)  יהודית קהיליה והקמת יהודים לעליית

 על הנוסח אושר,  המלחמה בימי ציוני קונגרס לקיים אפשרות מאין 

 הציוני הפועל הוועד ובישיבות הארציות הציוניות ההסתדרויות ידי

 .   ירושלים תוכנית""  לכינוי זכתה ומאז 1942,  בנובמבר בירושלים

 קוםשי,  החדש העולם סדר: " השאר בין נאמר בילטמור בתוכנית"  

 יסודות על להתבסס יוכל לא,  השנייה העולם במלחמת הניצחון לאחר

 לבעיית סופי כיתרון בו ימצא כן אם אלא,  ושיוויון צדק,  שלום של

 .   היהודים של המולדת חוסר

 אשר,  בלפור הצהרת של המקורית המטרה הגשמת דורשת הוועידה 

 נתכוונה,  אלישר ארץ אל היהודי העם של ההיסטורי בקשר בהכירה, 

 קהילייה בה להקים האפשרות את,  וילסון הנשיא בהצהרת,  לו לתת

 .   יהודית
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 לסוכנות ימסר כי,  ישראל ארץ שערי ייפתחו כי דורשת הוועידה 

 .  חהפיקו היהודית

 

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

 

 

 

 

 

היא תוכנית שהתקבלה בוועידה של  בילטמור תוכנית

ניו בילטמור ב מלוןאשר נקראה על שם  ,הציונייםהארגונים 

  1942  .מאישבו התכנסה ב ,יורק

אבא  ,י אמריקהארגון ציונהוועידה, שאורגנה על ידי נשיא  

 ,העולמית ההסתדרות הציוניתבשיתוף עם נשיא  ,הלל סילבר

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

בתקופת  הקונגרס הציוניכונסה בהיעדר אפשרות לקיים את 

אולם נעשה מאמץ משמעותי לדמות  ,מלחמת העולם השנייה

 18-רים מצי 600-אותה ככל האפשר לקונגרס, והשתתפו בה כ

 מדינות.  

גוריון -ועידת בילטמור סימנה את פתיחת המאבק שהוביל בן

להקמת המדינה היהודית לאלתר, על רקע אכזבה בתנועה 
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שהשלים את הנסיגה 1939 ,של  הספר הלבןמהציונית 

לעם  הבית הלאומיממחויבותה לעקרון  בריטניהההדרגתית של 

 היהודי בארץ ישראל. 

 

נוכח תלותה של בריטניה בסיוע האמריקני בזמן המלחמה,  ~ 

ארץ כי כל החלטה שתתקבל בעניין -1941 גוריון ב-חשב בן

ת של לאחר המלחמה תיעשה תוך מעורבות מכרע ישראל

ולכן החל לחזק את קשריו עם המנהיגות  ,ארצות הברית

הציונית שם, על מנת שזו תגביר את השפעתה על הממשל 

 .  ~יוניתהאמריקני כדי שיתמוך בתוכנית הצ

 

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

שהתקבלה בה כללה הצעת פתרון בת שלושה סעיפים לשאלת 

 :ארץ ישראל

 .  ~חופשית יהודית עלייהפתיחת שערי הארץ ל .1

מסירת הפיקוח על העלייה ועל פיתוח הארץ באזורים  .2

 .  ~הבלתי מיושבים לסוכנות היהודית

 Jewish") "דרישה להקמת "קהיליה יהודית .3

Commonwealth") יהודית ריבונית  מדינה ,ולמעשה

שתשולב במערך הדמוקרטי שיכון בעולם  ארץ ישראלב

 .  ~עם תום המלחמה

 .  ~חייבה, למעשה, את חלוקת ארץ ישראל ריבונותהתביעה ל

על כן קמו לתוכנית מתנגדים, הן מבין אלה שהאמינו בשלמות 

דהיינו,  - לאומיות-דוהארץ, הן מקרב אלה שתמכו ברעיון ה

גוריון הוסיף -בן .  ~ארץ ישראל כמדינה אחת לשני עמים
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 ,לקדם את התוכנית שיזם, על אף התנגדות רבה גם במפלגתו

 .  ~מפא"י

 ,ירושליםב הוועד הפועל הציוניבנובמבר אותה שנה אישר 

ברוב גדול, את עיקרי התוכנית שהפכה למצע המדיני הרשמי 

 .  ~של התנועה הציונית

 

000 
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  חדשות   -  נושא: 2פרק  

 החלטת בילטמור: התפתחויות מדיניות ומאבקים פנימיים

000 

 

  

פנימיים ומאבקים מדיניות התפתחויות: בילטמור החלטת  

 חייו מפרקי תעודות מבחר השני הממשלה ראש שרת משה:  < מתוך

]1894-1965[  בחשבון קשור עולמנו חשבון" 1939-1945 שישי פרק < 

 התפתחויות: בילטמור החלטת<  השנייה העולם מלחמת": העולם

פנימיים ומאבקים מדיניות  

 

233:עמוד  

 

 כן.  וייצמן של מנהיגותו לכושר בנוגע ספקותיו על הקרובים לחבריו

 לא שרתוק.  בילטמור תכנית את לאמץ י"  מפא עידתמוו ביקש גוריון

 כפי בילטמור בהחלטת תמיכה והביע בהתנגדותו להמשיך טעם ראה

 ראה מעשית תכנית בה משראה יותר אז גם אולם.  גוריון בן שהציגה

 השליטה הוא העיקר כי הדגיש בדיונים.  תמיכה לגיוס קריאה כה

 הנהלת.  הערבים מן התעלמות מפני והזהיר העלייה על היהודית

 שהייתה,  בילטמור תכנית את אישרו הציוני הפועל והוועד הסוכנות

. "  ירושלים תכנית" מעתה ונקראה התנועה של רשמית למדיניות

 דו מדינה שתבעה)  הצעיר השומר תנועת היו לתכנית המתנגדים

 ומרכז גרמניה עולי של, "  חדשה עלייה" מפלגת נציגי;)  לאומית

 כ סיעה.  נמנעו י"  במפא כ סיעה חברי. "  שמאל ציון פועלי; " אירופה

 הארץ לחלוקת תביא לאלתר מדינה הקמת על שהתעקשות חששה

 יהודית ומדינה יהודי רוב להשגת עד כעלייה להמשיך שיש וטענה
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 השתתפו לא 1942 באוקטובר י"  מפא בוועידת גם.  סוציאליסטית

 י"  מפא.  בילטמור יתתכנ את שאישרה בהצבעה כ סיעה חברי

 להתנער סירבה היא אולם,  גוריון בן של המדינית תכניתו את אימצה

 פעולה ולשתף להמשיך השניים מן ודרשה,  וייצמן עם הברית מן

,  ששרתוק וביקש לדיונים ישראל לארץ לבוא סירב וייצמן.  ביניהם

 כדי הברית לארצות יישלח,  י"  מפא מבכירי ביותר אליו המקורב

,  שרתוק.  בירושלים הסוכנות הנהלת של מדיניותה את לו להבהיר

 ומנחום מווייצמן נרגשות פניות שם קיבל,  ללונדון בינתיים שיצא

 ההנהלה עם משבר עוד שפרץ לאחר,  הברית לארצות לבוא גולדמן

 מבקש שווייצמן טען גוריון בן.  בוושינגטון פוליטי משרד פתיחת על

 מדיניות את עמו לקבוע כדי הברית תלארצו שרתוק את להביא

 ניסו כצנלסון וכרל גולומב.  בירושלים בהנהלה להתחשב בלי התנועה

.  הצלחה ללא אך,  שרתוק של לנסיעתו שיסכים גוריון בן את לשכנע

 בן את לפייס שיצליח וקיווה הברית לארצות לנסוע החליט שרתוק

 הייתה תוקשר של נסיעתו של נוספת מטרה.  מעשה לאחר גוריון

 בה יזמה,  סעוד אבן עם למגעים המדינה מחלקת של יזמה לקטוע

 עם בפגישה שרתוק השתתף לוושינגטון בואו עם.  יל'  רצ י צ תמך

 סעוד אבן בין פגישה לדבריו.  הרעיון את ופסל המדינה מחלקת אנשי

 סעוד אבן יסכים היותר לכל.  כלל מעשית אינה יהודית משלחת לבין

 הוא.  המעצמות כך על יחליטו אם ליהודים ישראל ארץ למסירת

 לאחר היהודית הקהילייה את לכונן שצריכות הן שהמעצמות הדגיש

 בין לפיוס הביא לא הברית בארצות שרתוק של ביקורו.  המלחמה

 את מסית גוריון שבן על לקבול המשיך וייצמן.  גוריון לבן וייצמן

,  שרתוק טען לארץ שובו םע.  כהתפטרות ואיים נגדו הסוכנות הנהלת

 מן להתייאש שאין,  באפריל 27 כ י"מפא במזכירות ביקורו על בדיווח

 ספק המטילים הקולות מתרבים שם כי באנגליה המדינית הפעילות

 בשום,  פנים כל על" לכן.  הלבן הספר מדיניות של קיומה בהמשך

.. . אמריקה על יהבינו כל את ולהשליך מאנגליה להתייאש לא אופן

 את תאמה זאת מסקנה. "  הצדדים משני המנהרה את לחפור צריך

 את הסביר גם שרתוק.  גוריון בן את כנראה והרגיזה וייצמן של הקו

 העולם בירת" מעין שהיא,  בוושינגטון המשרד כהקמת הדחוף הצורך

 בניו יושב,  המרכזי הציוני המוסד, "  הציוני החירום ועד" ואילו, " 
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 על הסוכנות הנהלת בישיבת גוריון בן אותו חקר,  דיווחה לאחר.  יורק

 בן של מיחסו מאוד נפגע שרתוק.  וייצמן של כוונותיו ועל פעולותיו

 הברית בארצות שפעל וטען" משה" לכנותו חדל גוריון בן.  גוריון

 גוריון בן התקיף י"  מפא של המדינית בוועדה גם.  גבו מאחורי

 הכשר לקבלת שרתוק את ניצל שהוא ורמז וייצמן את רבה בחריפות

 אולם,  וייצמן מהלכי על ביקורת יש לו שגם ענה שרתוק.  למהלכיו

 האישי המשבר על נוסף.  במינו יחיד פוליטי נכס עודנו התנועה נשיא

,  בינואר.  הצבא שלטונות עם משבר גם פרץ הסוכנות בהנהלת

 נגד חופשהב וחיילים ההגנה חברי של אלימות פעולות רקע על 1943

 חדשות תקנות הממשלה פרסמה,  היישובי הגיוס מן משתמטים

 על והן משתמטים נגד סנקציות הפעלת על הן שאסרו,  חירום לשעת

 ירידה חלה לפיכך,  הסוכנות מטעם שחרור ותעודות סמלים מתן

 שאפה הממשלה.  בעצמם לעשותו החליטו הצבא ושלטונות בגיוס

 משמש שהוא חשדה כי הסוכנות של הגיוס מפעל את לבטל ממילא

 על שנסמכו,  פקידיה לדעת.  להגנה וכספים חברים לגיוס מסווה

 ומכינה הממשלה סמכויות על משתלטת הסוכנות,  מודיעין דוחות

 נערך באפריל 29 ב.  הלבן הספר מדיניות נגד מזוינת התקוממות

 שלה הקישור וקצין אביב בתל הסוכנות של הגיוס במשרדי חיפוש

 בתוך המחנה את לעזוב הצטווה(  צריפין)  כסרפנד הקליטה נהבמח

 ההנהלה.  הצבא ביחידות הנהלה חברי ביקורי הופסקו.  יומיים

הגיוס לשכות את לסגור החליטה  . 
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המנהיגות  חדשות -  נושא: 3פרק 

 הציונית והמאבק ביניהם

 (הסכמי בן-גוריון - ז'בוטינסקי )הסכמי לונדון

 ז'בוטינסקיהתנועה הרביזיוניסטית, בהנהגתו של 
 כרוניקה של העם היהודי בעת החדשה

 (לונדוןז'בוטינסקי )הסכמי  -גוריון -הסכמי בן
תנועת הם סדרה של הסכמים שנחתמו בין מנהיג  הסכמי לונדון

 ,התנועה הרוויזיוניסטיתלבין מנהיג  ,גוריון-דוד בן ,יישובב העבודה

כחלק מהניסיון לפייס ולגשר על הפערים בין שתי  ,זאב ז'בוטינסקי

ההסכמים נחתמו  .20-של המאה ה 30-שנות ההתנועות בראשית 

פגישות  16במסגרת של  פנחס רוטנברגבתיווכו של  ,אנגליה ,לונדוןב

ים לאחר שנ .גוריון וז'בוטינסקי בתקופה של חודש-שהתקיימו בין בן

של אלימות ויריבות קשה בין שתי התנועות ביישוב היהודי הייתה זאת 

נקודת השיא בהתקרבות בין שתי התנועות והמנהיגים שלהן בניסיון 

 .תנועה הציוניתלאחות את הקרע ב
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 הרקע להסכמים 1

 המשא ומתן הגלוי שקדם להסכמים 2

 הסכמי לונדון -המשא ומתן החשאי  3

 קבלת ההסכמים על ידי המפלגות 4

 לאחר ההסכמים 5

 "המחזה "הילכו שניים יחדיו 6
 

 הרקע להסכמים

תנועות אידאולוגיות שפעלו במסגרת התנועה הציונית, היו שרויות  ,התנועה הרוויזיוניסטיתו מפא"י

ביריבות שהלכה והחריפה. עצם הקמתה של התנועה הרוויזיוניסטית הייתה מעין התנגדות לתוכניות 

 ציונותייתה התנועה השלטת בתנועה הציונית, והצעת תוכנית חלופית להמדיניות של מפא"י, שה

 .ולדרכי פעולתה

נה מקור כוחה של מפא"י היה בעיקר ביישוב העברי בארץ ישראל, בעוד התנועה הרוויזיוניסטית נשע

התקיימה המערכה 1931 ,, בשנת 17-ה קונגרס הציוניעל היהודים אנשי המעמד הבינוני בגולה. ב

גוריון לרוויזיוניסטים בראשותו של ז'בוטינסקי. שני -הפוליטית הראשונה בין מפא"י בראשות בן

 .הצדדים יצאו זה נגד זה בהתקפות בוטות כשהנושא העיקרי של המחלוקת היה המדיניות הציונית

ת של שיתוף פעולה עם השלטון הבריטי, ויתרה ניהלה מדיניו ,חיים ויצמןבראשות  ,ההנהלה הציונית

על חלק מהמטרות המדיניות של הציונות והסתפקה בפיתוח היישוב היהודי בארץ בקצב שהממשלה 

הבריטית הייתה מוכנה לאשר. למדיניות זו התנגדו הרוויזיוניסטים שדרשו להפעיל לחץ מדיני על 

 .הצהרת בלפורייבה לה בהממשלה הבריטית ולאלץ אותה לאמץ את המדיניות שהתח

המאבק הפנימי בתנועה הציונית בא לידי ביטוי גם ביישוב היהודי בארץ ישראל. התקיים מאבק על 

מנסה ליצור מונופול בשוק זה. בנוסף,  הסתדרות העובדים הכלליתהשליטה בשוק העבודה כש

המאבק  .נות לאומיתציויים מאבק אידאולוגי בין מפא"י הסוציאליסטית לרוויזיוניסטים שדגלו בהתק

חיים הפנימי הביא את היישוב אל סף מלחמת אחים. החרפת המאבק באה לידי ביטוי כאשר 

ה מהבולטים באנשי מפא"י ודגל במדיניות פייסנית ביחס לבריטניה, החל במשא ומתן שהי ,ארלוזורוב

של רכוש יהודי מגרמניה לארץ ישראל באמצעות  "העברה "לביצוע ,גרמניהב נאציםעם השלטונות ה

כל תוצרת גרמנית בעידוד ותמיכה של  סחורות גרמניות. ז'בוטינסקי הכריז על חרם יהודי כללי על

א מספר ימים לאחר שחזר מהמש ארלוזורוב נרצח .יהודים בגולה ואפילו בקרב חוגי הפועלים בארץ

ומתן בגרמניה. מפא"י וההסתדרות האשימו ברצח את הרוויזיוניסטים, מה שהחמיר את המאבק 

 .[1]הפנימי ביישוב ואיים על קיום המפעל הציוני

האשמת הרוויזיוניסטים ברצח כשמספר הצירים  באה לידי ביטוי1933 ,, בשנת 18-בקונגרס הציוני ה

לעומת זאת, הרוויזיוניסטים לא אבדו מכוחם 1931 .שזכו בו היה נמוך מהקונגרס הקודם בשנת 

א"י הצליחה בגולה והקואליציה שהקימה מפא"י נתמכה רק על ידי מחצית מהצירים בקונגרס. מפ

גוריון נכנס להנהלה הציונית בזמן שהוא עדיין -לכפות לראשונה נשיאות ללא הרוויזיוניסטים כשבן

 .סתדרותמזכ"ל ההמכהן כ
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רצח ארלוזורוב המשיך להשפיע על מערכת היחסים ביישוב היהודי בארץ בין הפועלים 

 אבא אחימאיר :והרוויזיוניסטים. שלושה חשודים, חברי התנועה הרוויזיוניסטית, נעצרו בחשד לרצח

צבי ו אברהם סטבסקיוהיה קיצוני בדעותיו נחשד בתכנון הרצח, ו "ברית הבריונים "שהקים את

בעוד אחימאיר ישב  1934 ,ביולי- 20נחשדו בביצועו. שני האחרונים זוכו מאשמת הרצח ב רוזנבלט

ולבסוף נשפט על הקמת "ברית הבריונים" בלי קשר לרצח ארלוזורוב ונידון לשנה וחצי  שנה במעצר

 .של מאסר בפועל

גם אחרי שזוכו השלושה מאשמת רצח ארלוזורוב המשיכה מפא"י להאשים את הרוויזיוניסטים 

בביצוע הרצח שלטענתה היה פוליטי. כל מי שהיה בעד הרוויזיוניסטים וזכאותם בכל מה שקשור 

 .צח נידון להשתקה ולנידוילר

 המשא ומתן הגלוי שקדם להסכמים

מספר ימים לאחר הזיכוי של אברהם סטבסקי מאשמת רצח ארלוזורוב, ז'בוטינסקי יצא ביוזמת שלום 

בסוכנות הידיעות היהודית המרכזית "אגרת  הצה"רפרסמה  1934ביולי  31-המכוונת כלפי מפא"י. ב

לפעילות התנועה  "יוונדימודוס ו "שלום" הקוראת למפא"י לשבת לשולחן המשא ומתן במטרה להשיג

הציונית. הפנייה הרשמית למפא"י הגיעה לאחר שבוע והחלו דיונים במרכז מפא"י על התגובה 

ל"אגרת השלום". מפא"י התחבטה האם להיכנס למשא ומתן עם התנועה הרוויזיוניסטית ובסוף בחרה 

קריאה למשא ומתן פרסמה מפא"י  1934באוגוסט  24-שלא להגיב באופן ישיר ל"אגרת השלום". ב

 .עם כל המפלגות בתנועה הציונית

. שאיפתה הייתה לקיים דיאלוג 1934באוגוסט  6-במקביל החלו דיונים דומים בהנהלה הציונית ב

תנועתי והתקבלה החלטה לזמן את הסיעות השונות בתנועה הציונית לשיחות על השכנת שלום -כלל

התקיימו שיחות ישירות בין נציגי מפא"י ונציגי בתנועה. הזמנה זו דומה להחלטת מפא"י ולכן לא 

הסיעות השונות אלא רק שיחות בראשות נציגי ההנהלה הציונית. כחלק מתהליך זה התקיימו שתי 

 .1934באוקטובר  8-שיחות עם נציגי התנועה הרוויזיוניסטית ב

בין ראשי שתי  בלי קשר למשא ומתן בין ההנהלה הציונית והתנועה הרוויזיוניסטית, התנהלה פגישה

שהיה מגדולי המעסיקים  ,חברת החשמלמייסד  ,פנחס רוטנברגהסתדרויות העובדים בארץ, ביוזמת 

במטרה  "הסתדרות העובדים הלאומית"ו "הסתדרות העובדים הכללית "ביישוב. היה ניסיון לאחד בין

להגיע להקמת לשכת עבודה כללית שתהיה אחראית על חלוקת העבודה במשק לכלל העובדים ועל 

שהיה יו"ר  דוד רמזיישוב המחלוקות בין עובדים ומעבידים. את "הסתדרות העובדים הכללית" ייצגו 

" ייצגו עקיבא שהיה חבר מרכז מפא"י. את "הסתדרות העובדים הלאומית ברל רפטורההסתדרות, ו

שהיה יו"ר הצה"ר בארץ ישראל. פגישה זו לא השיגה את  אברהם וינשלברון שהיה מזכ"ל הארגון, ו

ים דרשו לדון בשאלות מדיניות שלטענתם עמדו בבסיס המחלוקת מטרתה כיוון שנציגי הרוויזיוניסט

 .בין התנועות ולא בשאלת לשכת העבודה

 הסכמי לונדון -המשא ומתן החשאי 

-לאחר השיחות בין הנציגים הרוויזיוניסטים לנציגי ההנהלה הציונית, שבהן לא הושג דבר, הבין בן

להתקדם במשא ומתן עליו להפגש איתו פנים  גוריון שהנציגים הם רק שליחים של ז'בוטינסקי וכדי

גוריון -פגישות בין ז'בוטינסקי ובן 16התקיימו  בנובמבר- 11ל 1934 באוקטובר 10אל פנים. בין 

כשבחמש מהן נכח גם פנחס רוטנברג, שהיה המתווך בין הצדדים. הפגישות התקיימו בחשאי, בלי 

עות בארץ ובלי התייעצות איתם או עם ראשי התנועות. המשא ומתן נחלק ידיעתם של חברי התנו

פגישות והוקדש לדיונים בנושא האלימות בין המפלגות והיחסים בין  7לשניים: החלק הראשון כלל 

פגישות ובו דנו בהסכם שלום כולל שהיה אמור להביא לסיום הסכסוך  9הפועלים. החלק השני כלל 

 .ועה הציוניתהפוליטי בין המחנות בתנ
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 :סעיפים והם 7הסכם "נימוסי הפולמוס המפלגתי" שדן בנושא האלימות בין המפלגות כלל 

 .התחייבות להימנע מכל אמצעי מלחמה מפלגתיים היוצאים מגדר ויכוח אידאולוגי ופוליטי

 .בכל התנאים, כולל הטפה לטרור ואלימות אלימותומעשי  טרוראיסור מפורש על 

 .התחייבות למנוע הפרת ההסכם בדבר יחסי העבודה בין התנועות

"מעשה בלתי הוגן במלחמה המפלגתית", כגון: התחייבות לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע 
 .פגיעה בכבוד אישים והפצת ידיעות שקר ,דיבה ,עלילה

יריבים פוליטיים לבין ממשלות המתנגדות לזרם כלשהו בתנועה איסור על שיתוף פעולה בין 
 .הציונית

 .איסור על הפרעה לאסיפות

התחייבות של כל המפלגות להעניש את החברים, אשר יפגעו באחד הסעיפים בהסכם, באחד 
 .מהעונשים הבאים: נזיפה, קנס, הפסקה זמנית של חברות וגירוש מהמפלגה

גוריון -ידי ולא דרש אישורים של המוסדות אותם ייצגו בןהסכם זה נכנס לתוקף באופן מי

וז'בוטינסקי. לעומתו, "הסכם העבודה בין ההסתדרות והעובדים הרוויזיוניסטים" לא נכנס לתוקף 

לאחר החתימה כיוון שהיה זקוק לאישור של הסתדרויות העובדים בשני הצדדים. הצעת ההסכם 

 :סעיפים והם 13שהוגשה להסתדרויות העובדים בארץ כללה 

 .חלוקת עבודה שוויונית בין כל הפועלים על פי חוקת תור מוסכמת

 .התחייבות למנוע תחרות בין הפועלים על ידי הרעת תנאי עבודה

 .שיתוף פעולה לשם השלטת עבודה עברית בכל ענפי המשק היהודי

 .מתן אפשרות לריכוז עובדים במקום עבודה אחד לפי מידת האפשר

 .עשה בכל ענף על פי מפתח מוסכםחלוקת העבודה ת

 .עד שתקום לשכת עבודה אחת, מתן אפשרות לכל הסתדרות לקיים לשכת עבודה משלה

 .תיאום קבוע בין לשכות העבודה, לצורך חלוקת העבודה בין הנרשמים בשתי הלשכות

 .במצב בו לא הצליחו מזכירי שתי לשכות העבודה להגיע להסכמה, יועבר הדיון לוועדה ארצית

 .הוועדה הארצית תורכב משני באי כוח של ההסתדרויות ובורר שלישי שיוסכם ביניהן

מקום עבודה בו כל הפועלים שייכים להסתדרות אחת, או שמספר חברי ההסתדרות השנייה הוא 

יקבעו התנאים שעל פיהם  (פחות מ___אחוז מהפועלים במקום העבודה )אחוז החברים לא נקבע

על ידי ההסתדרות בעלת הרוב במקום, וההסתדרות השנייה מתחייבת לא לשלוח  ,שביתהתוכרז 

 .פועלים למקום העבודה, עד גמר השביתה

ע(, לא מקום עבודה בו אחוז חברי ההסתדרות השנייה מגיע עד___אחוז )אחוז החברים לא נקב
או פסק אם ידחה המעביד את הצעת הבוררות,  .בוררות חובהתוכרז שביתה מבלי שתוצע קודם 

דינה, רשאי הרוב להכריז על שביתה המחייבת גם את המיעוט. יחד עם זאת, לא יוכל המיעוט 

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%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2_%28%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2_%28%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2_%28%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94&action=edit&redlink=1


 Ω   com.  ~ohd@gmail.  ~ohmדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

לעכב שביתה בשלושה מקרים: אם ידרוש המעביד מהפועל לא להיות חבר בהסתדרות פועלים 
 .כלשהי, אם המעביד מרע את תנאי השכר, אם המעביד מפטר עובדים ללא סיבה מספקת

 .נציגי שתי ההסתדרויותהידברות מתמדת בין 

 .תוקף ההסכם, עד לכינון מועצה כלכלית ולכינון חוקת עבודה

נשארו פתוחים. סעיפים אלה קובעים את אחוז המיעוט אשר ישפיע על  11-ו 10שני הסעיפים, 

תהליך קבלת ההחלטות בדבר פתיחת שביתה. הסעיף מתייחס ברובו לפועלים הרוויזיוניסטים כיוון 

גוריון הציע שהאחוז ייקבע על -מקומות שבהם היו הפועלים הרוויזיוניסטים רוב. בן שכמעט ולא היו

בטענה שבשום מקום עבודה לא מגיעים הפועלים הרוויזיוניסטים  15%בעוד ז'בוטינסקי הציע  25%

 .שני הסעיפים הללו ריכזו את מרבית ההתנגדות להסכם והיוו את לב ההסכם כולו .25%-ל

החל המשא ומתן על ההסכם השלישי שנועד לפתור את הבעיות הפוליטיות בין  באוקטובר- 31ב

ארוכות, הצה"ר והתנועה הציונית. לאחר ימים ארוכים של פגישות בין שני האישים, שנמשכו שעות 

 :נחתם הסכם שעיקריו הם

  .1934בנובמבר- 26התחייבות של שני הצדדים לאשר את שני ההסכמים הראשונים עד ל

 .68-ו 60לבטל את פקודות מספר  בית"רהתחייבות של 

 .מבית"ר סרטיפיקטיםהפסקת פעולת פסק הדין השולל 

 .קביעת אחוז המיעוט -תן על הסכם העבודה סיום המשא ומ

 .המשך המשא ומתן בשאלות ציוניות לאחר אישור כל הסעיפים הקודמים

 .[2]כשנחתם ההסכם השלישי, נסתיים למעשה המשא ומתן, ולא חודש למרות שסוכם על כך

 קבלת ההסכמים על ידי המפלגות

נמתחה ביקורת על ההסכמים שפורשו כניסיון למנוע את פרישת  במחנה הרוויזיוניסטי בארץ ישראל

התנועה מההסתדרות הציונית. למרות ההתנגדות למשא ומתן עם מפא"י מכיוון ראשי התנועה בארץ, 

כיוון שז'בוטינסקי הפעיל לחץ  ,קראקובאושרו ההסכמים בוועידת הצה"ר בכינוס העולמי השישי ב

 .וכינס לצידו את ראשי הצה"ר בגולה

במחנה הפועלים המצב היה יותר מסובך כיוון שאת הסכם העבודה הייתה צריכה לאשר "הסתדרות 

שהתנגדו  ,השומר הצעירהעובדים הכללית" ובין חבריה, חוץ ממפא"י, היו גם גופים אחרים, כמו 

והשומר הצעיר בראשות  הקיבוץ המאוחד ,להסכם. קבוצת המתנגדים כללה את הדור הצעיר במפא"י

ם היו ראשי ההנהגה הוותיקה, פעילי המושבות והמרכז בקבוצת התומכים בהסכ .יצחק טבנקין

לאחר משאל  "החקלאי. בסופו של דבר נדחה הסכם העבודה על ידי "הסתדרות העובדים הכללית

. דחיית הסכם העבודה 11,522נגד  16,474ברוב של  1935 ,במרץ- 24שנערך בקרב כל חבריה ב

 .הביאה לנפילת שלושת ההסכמים שהושגו בפגישות בלונדון וכך קרס כל המשא ומתן

 לאחר ההסכמים

המוני היהודים  ז'בוטינסקי אירגן פטיציה בתביעה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל לשם קליטת

כהפרת המשמעת הציונית.  חבר הלאומיםגוריון ראה בעצם הגשת הפטיציה ל-הנרדפים בגולה. בן
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לתקנה הקובעת שקבלת המשמעת הציונית היא תנאי  וועד הפועל הציוניהוא הצליח לגבש רוב ב

ההסתדרות פרשה התנועה הרוויזיוניסטית כולה מ לחברות בתנועה הציונית. במחאה על פעולה זו

שתפעל לפי המדיניות של ז'בוטינסקי.  ,הסתדרות ציונית חדשה - והקימה את הצ"ח הציונית

גוריון הפך לראש -. בקונגרס זה בן1935בשנת  19-הרוויזיוניסטים לא השתתפו בקונגרס הציוני ה

הסוכנות ולאישיות הדומיננטית בהנהלה הציונית בעוד ז'בוטינסקי והרוויזיוניסטים נדחקו לשולי 

 .הפעילות המדינית הציונית

 "המחזה "הילכו שניים יחדיו

העוסק בפגישות שנערכו בשנת  ,אברהם ב. יהושעהיסטורי מאת  מחזההוא  "הילכו שניים יחדיו'"

בתיווכו של רוטנברג. במחזה מוצגות שתי פגישות בלבד,  ,גוריון לז'בוטינסקי-בלונדון, בין בן 1934

ל המחבר, אך הוא מתבסס על עובדות היסטוריות הראשונה והאחרונה. תוכן המחזה הוא פרי רוחו ש

 ,הוצאת הקיבוץ המאוחדב2012 ,אודות האישים המשתתפים בו. המחזה יצא לאור כספר בשנת 

בבימויו של  ,ליהתיאטרון אנסמבל הרצו התיאטרון הקאמריובאותה שנה הועלה בהפקה משותפת של 

 .עודד קוטלר

 לקריאה נוספת

ראובן  ,מדוע הקים ז'בוטינסקי את ההסתדרות הציונית החדשה -הפילוג בציונות  ,אפרים אבן

 .1992מס, 

יריב הדר,  ,ז'בוטינסקי וכשלונו -גוריון -הסכם בן -ללא פשרות  ,יעקב שביטו יעקב גולדשטיין

1979. 

 קישורים חיצוניים

הספרייה באתר  ,מאבקים על ההגמוניה בהנהגת היישוב ובהנהגה הציונית ,ישעיהו-אביגיל פז

 הווירטואלית של מט"ח

 באתר הסתדרות המורים בישראל ,ניצחון המיעוט הנרדף

 באתר תנועת העבודה הישראלית(" ז'בוטינסקי -גוריון -הסכם לונדון )"הסכם בן

 הערות שוליים

ן וז'בוטינסקי, המאבק על ההגמוניה ביישוב ובציונות גוריו-בן -לשלטון בחרתנו  ,מנחם שריד^ 

1930-1935, 2005. 

-אוניברסיטת בר  MAעבודת ,1934 -המשא ומתן להשכנת שלום בתנועה הציונית  ,לוי קובי^ 

 .2004אילן, 
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מאבקים   חדשות  -  נושא: 4 פרק 

 ותנועות
 תנועת העבודה

 אגד

 אחדות העבודה

 (אחווה )קבוצה

 ארכיון מפלגת העבודה

 (אשנב )עיתון

 במעלה

 גדוד העבודה

 אהרן דוד גורדון

 (דבר )עיתון

 דבר הפועלת

 דבר לילדים

 דן חברה לתחבורה ציבורית

 הארגז

 הבחרות הסוציאליסטית

 (הדור )עיתון

 ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

 ההתיישבות העובדת

 הוצאת דבר

 הוצאת הקיבוץ המאוחד

עלון קירהחומה ) ) 

 החורש

 המחנות העולים

 המנון הפועל

 המשביר לצרכן

 הנוער העובד

 הנוער העובד והלומד

ז'בוטינסקי )הסכמי לונדון -גוריון -בן הסכמי ) 

 הסתדרות הפועלים החקלאיים

 הפועל

 השומר הצעיר

 התנועה המאוחדת

 התנועה הקיבוצית

 חוג עין ורד

 חטיבת בני המושבים

 אליעזר יפה

ולות העם בדליהכנס מח  

 ברל כצנלסון
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%92_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9C_%D7%9B%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

ועליםמועצת פ  

 מושב

 מכון לבון

 מעונות עובדים

 משק פועלות

 ניר שיתופי

 נעמת

 עמל

 פלוגות הפועל

 ציונות סוציאליסטית

 צים

 (קבוצה )התיישבות

 קהליתנו

אופ צפון-קו  

 קיבוץ

 שיר החלוצים

 שיר העבודה והמלאכה

 (שיר עבודה )נח שפירא

 שירותי בריאות כללית

 מרדכי שניר

 תחזקנה

 תעש מערכות

דפים( 38קט',  5) ציונות רוויזיוניסטית  

דפים( 14קט',  2) ארגון ספורט בית"ר ◄  

דפים( 6)קט' אחת,  הסתדרות העובדים הלאומית ◄  

דפים( 18קט',  2) זאב ז'בוטינסקי ◄  

דפים( 36) משקי חרות בית"ר ◄  

דפים( 104) רוויזיוניסטים ◄  

 הסיעה המקסימליסטית בארץ ישראל

 ציונות רוויזיוניסטית

 אונזער טריבונע

 ארגון נשי חירות בישראל

 ארגון צבאי לאומי

מכון ז'בוטינסקי בישראלארכיון   

 בית"ר

 ברית הבריונים

 ברית החייל

 ברית החשמונאים

 ברית הציונים הרוויזיוניסטים

 דואר היום

 האומה

 (הדר )הוצאת ספרים

 (הירדן )כתב עת

 המשקיף

ז'בוטינסקי )הסכמי לונדון -גוריון -הסכמי בן ) 

 הסתדרות העובדים הלאומית

 הסתדרות ציונית חדשה

 (העם )עיתון ארצישראלי

 בנימין זרעוני

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%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%28%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95-%D7%90%D7%95%D7%A4_%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%28%D7%A0%D7%97_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%A9_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98_%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98_%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98_%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99_%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99_%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99_%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%A2%D7%A8_%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%A9%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A8_%28%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F_%28%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_-_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99_%28%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9D_%28%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
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 חזית העם

 (חרות )עיתון

 שלמה יעקבי

 !כן, לשבור

 כפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי

ומית שירותי בריאותלא  

 מכון ז'בוטינסקי

 סיעת תכלת לבן

 פלוגות הגיוס של בית"ר

 קבוצת מנורה

 יוסף קלוזנר

 קרן תל חי

 ראזסווייט

 רודי גל

 ישראל בנימין רוזוב

 שמאל הירדן

 תנועת החרות

יוןגור-דוד בן  

 או"ם שמום

גוריון-בית בן  

 בלי חרות ומק"י

 אביגדור גרין

 החוג לתנ"ך בבית ראש הממשלה

 הילכו שניים יחדיו

ז'בוטינסקי )הסכמי לונדון -גוריון -הסכמי בן ) 

גוריון-יד דוד בן  

 מכתב הסטטוס קוו

 מן העיר אל הכפר

גלה המלאה והעגלה הריקהמשל הע  

 עוד יסופר

גוריון-ןפולה ב  

גוריון-צריף בן  

נדל גריןשיי  

דפים( 8) שירי זאב ז'בוטינסקי  

 זאב ז'בוטינסקי

לאומיארגון צבאי   

 בית"ר

 ברית החייל

 ברית הציונים הרוויזיוניסטים

 הגדודים העבריים

 הילכו שניים יחדיו

כמי לונדוןז'בוטינסקי )הס -גוריון -הסכמי בן ) 

 (העורב )פואמה

 ערי ז'בוטינסקי

 חמשתם

 !כן, לשבור

 מגילת הגדוד

 מתוך קרירות ואיתנות

 על קיר הברזל

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%97%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_%28%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9F,_%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8%21
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ויצמן נגד בן חדשות  -  נושא: 5פרק 

 גוריון

 גוריון -ב על בןפרק גנוז מספרו של חיים ויצמן מגלה מה הוא חש

 גוריון-פרק גנוז מספרו של חיים ויצמן מגלה מה הוא חשב על בן
, כלל רק 1949–כיצד ייתכן ש"מסה ומעש", ספרו עב הכרס של חיים ויצמן מ

, דוד לתנועה וחברו הראשון הממשלה לראש ארבע התייחסויות אקראיות 

רונה, מראה בן־גוריון? פרק גנוז מתוך הספר, שהקריאה בו התאפשרה לאח
 שלפעמים הנעדר חושף יותר מהנוכח

 
 גוריון-פרק גנוז מספרו של חיים ויצמן מגלה מה הוא חשב על בן 

, כלל רק 1949–כיצד ייתכן ש"מסה ומעש", ספרו עב הכרס של חיים ויצמן מ

 דוד, לתנועה וחברו הראשון הממשלה לראש ארבע התייחסויות אקראיות 

ספר, שהקריאה בו התאפשרה לאחרונה, מראה בן־גוריון? פרק גנוז מתוך ה
 שלפעמים הנעדר חושף יותר מהנוכח

  

. ויצמן ואחרים חששו מהנחת היסוד של 1945צמן בשווייץ, בן־גוריון ווי
 בן־גוריון, שמלחמה עם הערבים היא בלתי נמנעתלע"מ 

באחת מישיבות מזכירות מפא"י ציינה גולדה מאיר שהיא אינה מוצאת טעם 
בכתיבת זיכרונות. מדוע לעשות זאת? תהתה. את מה שמעניין היא אינה יכולה 
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יכללו רק את הדברים הלא מעניינים. ואמנם, לעתים ולפיכך זיכרונותיה  ,לספר

עצם העובדה שדבר מה אינו מופיע בספר או באוטוביוגרפיה היא סימן לכך 
דוגמת הערתו החכמה של שרלוק הולמס על המקרה  —שהוא בעל עניין 

המוזר של הכלב שלא נבח בלילה. במילים אחרות, לפעמים ההיעדר אומר 

  .דרשני
מן, הנשיא הראשון וממנהיגי הציונות מראשיתה, "מסה ספרו של חיים ויצ

, שלוש שנים לפני פטירתו, הוא מקרה מובהק של 1949–ומעש", שפורסם ב
עמודים המתארים את פעילותו  450–שבו יותר מ ,"הכלב שלא נבח". הספר

הציבורית של ויצמן, כולל רק ארבעה אזכורים אקראיים של דוד בן־גוריון, ראש 
חלק את הנהגת התנועה שנים רבות. לשם השוואה, בנימין  הממשלה שעמו

  .זאב הרצל מופיע עשרות פעמים
נהוג להציג את מנהיגי הציונות כאישים שמשכו ביחד לאותו כיוון. לכך תרמו לא 
אחת המנהיגים עצמם, שהעדיפו להצניע את המחלוקות האמיתיות. משה דיין, 

, אמר שהוא ואלון חלוקים בכל שיריבותו עם יגאל אלון היא מן המפורסמות
הדברים המהותיים, אולם יש ביניהם הסכמה, שאת המחלוקות לא חושפים 

ברחבת שוק המוגרבי לעיני הציבור. ויצמן היה זהיר עוד יותר ולא נטה לחשוף 
את התוכן הרעיוני והפוליטי שעמד מאחורי המאבקים בהנהגה ובמיוחד את אלו 

  .שהיו לו עם בן־גוריון
ת ההיסטוריה נוטים הניגודים והמחלוקות ללבוש אופי של מאבק אישי, בכתיב

הנעוץ במבנה אישיות ותכונות אופי ולא בהתנגשויות בין השקפות חברתיות 
שונות. תוכנם של המאבקים תופס מקום משני בדיון ההיסטורי והבכורה ניתנת 

למשטר היצרים והחתירה לכיבודים. זו הסיבה לכך שארבעת האזכורים 
  .הבודדים בספר של ויצמן מעלים תהיות

מאיר וייסגל, ממקימי מכון ויצמן למדע, יד־ימינו ואיש־סודו של ויצמן, סייע 
כתב את הדברים הבאים:  1972–בהוצאת הספר ובאוטוביוגרפיה שלו מ

"בהכרח כלל ספרו של ויצמן )'מסה ומעש'( הרהורים על היחסים בינו לבין 
ש השנים האחרונות או מעין זה. כאשר קראתי שוב בן־גוריון במשך עשרים וחמ

את דפי ההגהה הרגשתי, שהפרק הדן בבן־גוריון הוא מבוא בלתי מתאים 

בענווה הצעתי לוויצמן לבטל את הפרק  ...לשלב הפתיחה של המדינה היהודית

על יחסיו עם בן־גוריון. הסברתי לו את נימוקי. הוא הסכים מיד, בתנאי הבא: 
ציא כל מה שאתה רוצה, אך אל תוסיף דבר'... לחזור עכשיו 'אתה רשאי להו

לפרק על בן־גוריון שהוצא מהספר: זה כעשרים שנה הוא מצוי בארכיון של 
יד־ויצמן. מו"לים רבים בעלי יוזמה בישראל ניסו להניח ידיהם על 'מכרה זהב' 

ם זה, ועלי להתוודות, שהיו זמנים שהייתי נרגז במיוחד מחמת מעשים וביטויי
המסוכן'. אך מה ש)לואי( ליפסקי 'של בן־גוריון... והתפתיתי לגלות את האוצר 

היה נוהג לכנות 'האינטרסים העליונים' של מדינת ישראל מנע בעדי. הוא עודנו 
אשר אפשר שלאחר  —מכתבי אהבה וכדומה  —שם, יחד עם חומר נפץ אחר 

  ."שאני ועוד כמה אנשים נסתלק, יעמוד לרשות מלומדים
פרק הגנוז פתוח כיום לעיון בארכיון ויצמן וגם אם הוא לא "מכרה זהב" ה

כמאמר וייסגל, הוא מאפשר הצצה להערכתו של ויצמן את פועלו של בן־גוריון 
כנגדו בתקופה שקדמה להדחתו בקונגרס הציוני הכ"ב, שנפתח בדצמבר 
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בת . ויצמן מספר על ביקורו של בן־גוריון בארצות הברית ועל ישיבה 1946
שעתיים שכינס עם מספר מצומצם של מנהיגי התנועה ובו האחרון "פתח באש" 

עליו. בסיכומה של הרצאת הדברים של בן־גוריון הוא דרש את התפטרותו 
המיידית של ויצמן מתפקידו על בסיס שלוש האשמות: הראשונה, ויצמן פועל 

טה לטובת כל ויצמן הוא פרו־בריטי ונו ,כ"אוטוקראט" וללא התייעצות; השנייה

  .הצעה בריטית במשא ומתן; וויצמן לא מגלה עניין בצבא יהודי

)במרכז מלפנים( בוועידת השולחן העגול בסנט ג'יימס בלונדון, ויצמן ובן־גוריון 
 הניגוד בין השניים היה עמוקלע"מ  .1939

 עוד כתבות בנושא
כתבה זאת  20.05.2015  גוריון -מהם מאפייני אישיותו המיוחדת של דוד בן

 ינה למנויים בלבד זמ
  07.11.2012  גם הוא בנשיאים: למה נדחקה מורשתו של חיים ויצמן 

בתגובה להאשמות הקשות שהוטחו בו, ניכר שוויצמן הגיב בספרו באיפוק 
כך כדי לפגוע באישים אופייני: הוא לא אוטוקראט המוקף ב"יס־מנים" ויש ב

בעלי החשיבה העצמאית שעמם עבד; אין זה נכון שהוא נוטה לטובת ההצעות 
הבריטיות )בספרו מפריך ויצמן טענה זו( ואין הוא מתנגד להגנה צבאית יהודית, 
אלא רק לגוזמאות בנוגע לאיתנותו האפשרית של כוח צבאי יהודי בארץ ישראל 

י התנועה. ויצמן סיכם בכך שהוא נבחר עם סיום המלחמה, המשרתות את יריב
כיו"ר הגוף הנציגותי של העם היהודי  ,בצורה דמוקרטית לראשות הקונגרס

שבו ייערכו בחירות חדשות.  ,ולאחר המלחמה יכונס בוודאי קונגרס נוסף

הדחת ויצמן( היתה כוונתו )"בן־גוריון צפה קדימה, בתקווה )לקונגרס(. זו 

  .קה", סיכם את דבריו בפרק הגנוזבפעילותו הרב־צדדית באמרי
האינטנסיביות שבה פעל בן־גוריון נגד ויצמן באותן שנים שוללת את הטענה 

שהבדלי אישיות הם שהניעו את בן־גוריון ומחייבת לעמוד על ההבדלים 
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לפני באי הקונגרס הכ"ב עמדו הכרעות קשות  .בהשקפה ובמדיניות ביניהם

ת לבריטים. סיעת העבודה, שהיתה הגדולה וויצמן הוצג כמי שמוכר את הציונו
שהטרור היהודי )"הכוחות  ,ביותר בקונגרס, תמכה בעמדתו של ויצמן

הפורעים"( בארץ ישראל מחליש את המאבק להקמת המדינה ועל הציונות 
  .ללחוץ לפתרון סוגיית הפליטים היהודים באירופה כאמצעי להקמת המדינה

ריטים, אולם הרוב ראה את הפתרון בן־גוריון תמך בהמשך המאבק נגד הב
בהמשך המשא ומתן ובעד כהונה נוספת של ויצמן. בן־גוריון נטש את הישיבה 
בהפגנתיות ובתכסיס פוליטי, שהיה נעוץ בברית שכרת עם "הציונים הכלליים" 

הודיע האחרון שסיעתו לא תשב בקואליציה  ,בראשות אבא הלל סילבר

ויצמן, על־אף עמדת הרוב במפא"י. ויצמן הדבר הוביל להדחת  .שבראשה ויצמן

ציין שגם הפעם הפך ל"שעיר לעזאזל" של חטאי הממשלה הבריטית, על אף 
שמתנגדיו ידעו ש"ה'הסתערות' שלהם על הממשלה הבריטית היא חסרת 

  ."תועלת )ולפיכך( הפנו את חציהם אלי
ת עם כינון המדינה חתר בן־גוריון להשאיר את הנשיא החדש משולל סמכו

וכך אכן עוצב תפקיד נשיא המדינה, על אף התנגדותו  —כמעין "מלך חוקתי" 
של ויצמן. באותם ימים, ויצמן כינה את עצמו "השבוי מרחובות". השובה היה 
בן־גוריון. הניגוד בין השניים היה עמוק ובבסיסו היו דגשים פוליטיים שונים. 

ים במלחמה הקרה ויצמן תמך באי־הזדהות של ישראל עם אף אחד מן הצדד
שהתרקמה, כדי שתוכל למלא תפקיד מפשר ומתווך. לפיכך גם התנגד לתמיכה 
ישראלית בפעולה צבאית של האו"ם בצפון קוריאה. ויצמן חתר לכונן את ישראל 

ככוח פרוגרסיבי משכין שלום. כשהזהיר בנאום  ,"כ"שווייץ מזרח־תיכונית

ים "לקרב את הגאולה בדרכים הפרידה שלו בקונגרס "מפני נביאי שקר", החותר
שאינן מדרכי היהודים", התכוון לבן־גוריון. ויצמן ואחרים חששו מהנחת היסוד 
של בן־גוריון, שמלחמה עם הערבים היא בלתי נמנעת ולכן על המדינה לקום 

  .תוך כדי מלחמה
תזת ה"עם לבדד ישכון" שבן־גוריון טיפח דורשת דיון נפרד, אולם דבריו בפתח 

( מעידים עד כמה רחוקים היו הוא וויצמן בהשקפותיהם 1960ממשלה )שנתון ה

הרי למעשה הביאה התנגדות זו  —עד כמה שהדבר נשמע תמוה " :ומדיניותם

)הערבית( עד היום ברכה לא מעטה לחיזוק היישוב לפני קום המדינה ולהרחבת 
המדינה ולהתעצמותה לאחר קומה... מעשה האיבה החריף ביותר וברוך 

היה התקפת שליטי ערב על מדינת ישראל ביום  —אות מאין כמוהו התוצ
  ."קומה

ויצמן התנגד ל"מולך" הצבאיות שהוביל בן־גוריון ועל־אף שראה רק את ראשית 
התנגד לו. לפני מותו חלק לו שבחים, אולם סיים  —הפיתוח הגרעיני הישראלי 

ה להרוס את כל ש"לא הייתי רוצה להיות במקום כשהוא עצמו ינס ,דבריו בכך

  ."הדברים שהוא עזר ליצור
ראש הממשלה השני, שגם הוא הודח על ידי  —כמו ויצמן, גם משה שרת 

הוזז הצדה בגלל מדיניותו. כבר אז החלה מלאכת הרמיסה  — בן־גוריון

ההיסטורית ותפקידם של שני האישים בהיסטוריה הציונית והמדינתית הושכח 
ת למושגים ולכן קרויים שני האישים "מתונים" וגומד. הכתיבה ההיסטורית נזקק

או "פשרנים" כמעין הכרה בכך שדרכם לא היוותה אלטרנטיבה של ממש. אולם 
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האמת שונה ואלטרנטיבות ריאליות היו. הזיכרון ההיסטורי של כל חברה הוא 
דבר פוליטי, כלומר נתון למניפולציה ומשקף מאבק אינטרסים. מייחסים 

האימרה "האמת היא בתו של הזמן". אולי כמו ויצמן, יש לאסטרונום קפלר את 
  .להיות אופטימיים

000 
 

  

 

 זיכרון השואהחדשות   -  נושא: 6פרק  

 זיכרון השואה
 www.yadvashem.org | "כתב העת "יד ושם - ירושלים

 

 משפחת אברך -קובל 

 

 בן ציון דינור, היסטוריון לאומי כמחנך האומה

 (חה"כ בן-ציון דינור )דינבורג

 בן-ציון דינור 

 קובל - משפחת אברך
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דה לגיטימציה  חדשות -  נושא: 7רק  פ 

 של ישראל והפוליטיקה העולמית

 תופעת הדה־לגיטימציה: אתגרים ומענים - המכון למחקרי ביטחון לאומי

  BDS – Boycott, Divestment, Sanctions נגד ישראל

 

http://heb.inss.org.il/ 
  BDS – Boycott, Divestment, Sanctions נגד ישראל החרםתנועת 

 המכון למחקרי ביטחון לאומי -תופעת הדה־לגיטימציה: אתגרים ומענים 

 תופעת הדה־לגיטימציה: אתגרים ומענים - המכון למחקרי ביטחון לאומי
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סכנות ואתגרים חדשות  -  נושא: 8פרק  

 לישראל

 דה-לגיטימציה בסיסית לישראל - מכון ראות

 איום הדה לגיטימציה — שורשיו, גילוייו והמאבק בו

 ומענים אתגרים

   
 

 2שעה    2017  מאי  06שבת עולמית   

 

 

 ד'ר יצחק נוי 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 37 ....................................................................................... השבוע  חדשות -:נושא  1  פרק

 37 ......................................................................................... מקרון המועמד על הידיעות

 37 .......................................................... רפורמה לעבור חודהאי על: ימינה חותך מקרון

 37 ..................................................... משיח מצאה צרפת: בבחירות מקרון של ההצלחה

 37 ............................................................................................ ב"ארה ואבטלה תעסוקה

 37 ......................................................................................... ב"בארה התעסוקה דוח

 37 .................................................................................................. ב"בארה אבטלה
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 37 ................................................................................... קוריאה צפון על מאיימת יפן
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 חדשות  השבוע  -נושא: 1פרק 

 

 מקרון המועמד על הידיעות

 מקרון חותך ימינה: על האיחוד לעבור רפורמה

 ההצלחה של מקרון בבחירות: צרפת מצאה משיח

 ב"ארה ואבטלה תעסוקה

 דוח התעסוקה בארה"ב

 אבטלה בארה"ב

 

 קוריאה צפון על מאיימת יפן

 יפן מאיימת על צפון קוריאה

 צפון קוריאה: תרגלנו תקיפת בסיסי צבא ארה"ב ביפן

 ... - דיווח: יפן שוקלת להציב טילי שיוט בתגובה לאיומי צפון קוריאה

 - "ראש ממשלת יפן: "צפון קוריאה יכולה לשגר טילים עם גז סארין

 הכיבוש היפני בקוריאה

 

000 
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 גברים עלחדשות  -  נושא: 2פרק 

 – מין רוצים שלא

 על גברים שלא רוצים מין - סלונה

 

  - כל הגברים אוהבים ילדות קטנות

 מדוע גברים מבוגרים רוצים נשים צעירות. - סלונה

 כשהגבר לא רוצה לקיים יחסי מין

 גברים שלא רוצים סקס | שירותי בריאות כללית

www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/P 
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 מערכתחדשות  -  נושא: 3פרק  

 בטורקיה המשפט

 בטורקיה השופטים

 ביהמ"ש בטורקיה דחה את הערעור: ויקיפדיה תישאר חסומה 

 ניסיון ההפיכה הצבאית בטורקיה )2016

 

 בטורקיה השופטים
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 השפה עתידחדשות   -  נושא: 4פרק 

 בעולם   האנגלית

   איפה יודעים הכי טוב אנגלית? טורקיה בתחתית - חדשות

 ?אנגלית מדברים לא   בעולם מדינות באיזה

  ?באיזה מדינות בעולם מדברים אנגלית

 

 השפה הכי נפוצה בעולם | וול סטריט

 אנגלית - מקורה וההיסטוריה שלה

 כמה עובדות על השפה האנגלית - לימוד נעים

 אנגלית לילדים - מתנה לעתיד מוצלח

 איזו מדינה מדברת אנגלית הכי טוב בעולם? - חדשות

 בעולם   האנגלית השפה עתיד

 כשפת אם: אוסטרליה, קנדה, בריטניה, ארצות הברית, ניו זילנד, אירלנד    

 (שפה רשמית אך משנית: הודו, הפיליפינים ועוד הרבה, קישור מצורף מפרט את הכול )באנגלית

 :קישורים מצורפים

• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_where_English_is_an_official_

language 

 

 בחירות בעולם

List of elections in 2017 
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 נוסעים מטוסחדשות   -  נושא: 5פרק  

 חדש סיני
 

 התשובה לבואינג ואיירבאס: הכירו את מטוס הנוסעים של סין

 סין חשפה מטוס נוסעים גדול ראשון מתוצרתה שיתחרה בבואינג

 חדש סיני נוסעים מטוס

 סין חשפה מטוס נוסעים גדול ראשון מתוצרתה שיתחרה בבואינג ובאיירבוס 
המטוס  .יחידות 517הודיעה שהיא כבר קיבלה הזמנות ל־ C919החברה הממשלתית שמייצרת את ה־

 שנים לעומת התכנון המקורי  3, בעיכוב של 2019ב־ייכנס לשירות מסחרי 
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 נדידת תערוכתחדשות  -  נושא: 6פרק 

 העמים
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 Ω   com.  ~ohd@gmail.  ~ohmדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 הפרה האדם  חדשות   -  נושא: 7פרק 

 היסטורי
   קופות היסטוריות

   היסטוריה לפי אלפים ◄

   היסטוריה לפי מאות ◄

   קטגוריות לפי תקופה ◄

   אימפריאליזם ◄

   התקופה ההלניסטית ◄

   התקופה הכלקוליתית ◄

   ימי הביניים ◄

   מודרניות ◄

   העת החדשה ◄

   העת העתיקה ◄

   הרנסאנס ◄

   תקופות בתולדות ארץ ישראל ◄

   תקופות בתולדות יפן ◄

   תקופות בתולדות עם ישראל ◄

   תקופת האבן ◄

   תקופת הברונזה ◄

   תקופת הברזל ◄

תקופת השיקום לאחר מלחמת האזרחים  ◄

   האמריקנית

 תקופת האביב והסתיו  

 תקופת האבן  

 אינטררגנום  

 בל אפוק  

 תקופת הברונזה  

 תקופת הברזל  

 -Xדור ה  

 -Zדור ה  

 דור הבייבי בום  

 העידן האליזבתני  

 העידן ההרואי של חקר אנטארקטיקה  

 העת החדשה  

 העת העתיקה  

 טנזימאט  

 יוון העתיקה  

 ימי הביניים  

 התקופה הכלקוליתית  

 מפנה המאה  

 מפנה המאה העשרים  

 עידן התגליות  

 העת החדשה המוקדמת  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94-X
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94-X
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94-Z
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94-Z
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%99%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%99%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%99%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA
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 פרהיסטוריה  

 רנסאנס-פרוטו  

 רנסאנס  

 תקופת השיקום  

 תור הזהב של אתיופיה  

 תור הזהב של האסלאם  

 תור הזהב של ספרד  

 3תקופת אור   

 תקופת בין המלכים  

 תקופת המעבר ביוון  

 תקופת השופטים האתיופית  

 תקופת עובייד  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95-%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%90%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95-%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%90%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%90%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%90%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%90%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8_3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8_3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93


 Ω   com.  ~ohd@gmail.  ~ohmדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 המרחב חדשות  -  נושא: 8פרק 

 מערב סרטים  הקיברנטי
 בסרטים צפיה אחר מעקב

 .. איך לשמור על הפרטיות שלכם ולדאוג שלא יעקבו/יפרצו/יאזינו לכם

 ... - ך עוקבים אחריכם דרך הטלפון החכם
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 רחם שקיתחדשות  -  נושא: 9פרק 

   מלאכותית

 היריון מחוץ לבטן

 להיוולד מתוך שקית - טיפוסט

 רחם מלאכותי לפגים: בקרוב זה יכול להיות אפשרי

  ?פריצת דרך: בדרך לגידול עוברים בשקיות פלסטיק

 ... !רחם מלאכותי: מתברר שאפשר לגדל בעלי חיים בשקיות עכשיו - וואלה

 

 ... - השבועות שביליתם בבטן אמכם - ישפיעו על בריאותכם כל חייכם 40

 ארה"ב: חוקרים פיתחו "רחם מלאכותי" שנשא עוברי בע"ח
רחם מלאכותי שפותח בבית חולים בפילדלפיה הצליח לשאת 

להריון אנושי.  23עוברי כבשים שנולדו במועד התואם לשבוע 

העוברים נשמרו בחיים והתפתחו באופן תקין במתקן, המכיל 

מעביר חמצן וחומרי תזונה לחבל הטבורמי שפיר ומכשיר ש . 

החוקרים: הפיתוח יסייע להציל פגים אנושיים שנולדו בשבוע 

 מוקדם מאוד

21:43,  25.04.17  פורסם:ד"ר איתי גל   

התקדמות מדעית משמעותית שעשויה לשפר את סיכוייהם של 

חוקרים הצליחו לגדל עוברי כבשים בתוך רחם מלאכותי.  :פגים

נוזל דמוי מי שפיר שהוזרם אל השק, וחבל הטבור העוברים שחו ב

חובר למכשיר המעביר חמצן ומסלק חומרי פסולת. כל העוברים 

התפתחו באופן תקין. החוקרים מאמינים שהרחם המלאכותי יהיה מוכן 

 .לניסויים בבני אדם בעוד שלוש עד חמש שנים
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ים הניסוי בוצע בבית החולים לילדים בפילדלפיה. שישה עוברי כבש

בעוברי  23-הוצאו מרחם אמם בניתוח קיסרי במועד המקביל לשבוע ה

רפואי אליו -הכבשים נאטמו בשק ביו ,אדם. בתוך דקות מהלידה

 .הוזרם נוזל דמוי מי שפיר שבו שהו העוברים

 

חבל הטבור חובר למכונה המזרימה חמצן לדם ומסלקת את הפחמן הדו 

לשליה. נוזל מי השפיר  ובנוסף מעבירה חומרי תזונה בדומה ,חמצני

אפשר לעוברים להתפתח באופן דומה לרחם אמם. החוקרים דיווחו כי 

העוברים התפתחו באופן תקין, חלק מהם עברו בתקופה של ארבעה 

שבועות ממצב של עוברים ורודים ללא פרווה, לכדי עוברים מפותחים 

 .לבנים
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חלק מהעוברים הומתו במהלך הניסוי ועברו נתיחה שלאחר המוות 

שהראתה כי איבריהם הפנימיים וגם מוחם התפתחו באופן זהה 

חלוטין לעוברים שהתפתחו בהריון רחמי רגילל . 

 

 :קראו גם

 

 סיפורו של הפג ששקל 1,500 גרם – והפך לרופא פגים
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 צפו: נולד הפג הקטן ביותר בישראל - בשבוע 22 להריון

 

 "רק מי שחווה לידת פג יכול להבין את עוצמת הרגשות"

 

לדברי החוקרים, הפיתוח יאפשר לשפר את הישרדותם של פגים 

אנושיים גם בשלבים מוקדמים מאוד של ההריון. כיום, סיכויי 

להריון  23-הוא אפסי. בשבוע ה 22-ההישרדות של עובר בשבוע ה

15%-יעים לכסיכויי הפג לשרוד מחוץ לרחם מג סיכויי  24-בשבוע ה ,

להריון סיכוייו של הפג לשרוד הם  25-ובשבוע ה 55%ההישרדות הם 

%80 . 

 

 

 

דים ללא פרווה, לעוברים מפותחים לבנים מעוברים ורו

 :בארבעה שבועות. הרחם המלאכותי בפעולה )צילום

Partridge et al/Nature Communications) 
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גם לאחר ששרדו, סובלים הפגים שנולדו בשבוע מוקדם להריון 

מבעיות רפואיות שונות הכוללות מחלות ריאתיות, בשל היעדר 

מההתפתחות תקינה של מערכת הנשי . 

 

ד"ר אלן פלייק, החוקר הראשי מבית החולים לילדים בפילדלפיה, 

הסביר כי הפיתוח החדש עשוי לסייע להציל את חייהם של פגים 

להריון. "אם נוכל לתמוך בבשלות  28-ל 23-שנולדו בין השבוע ה

איברי הגוף למשך כמה שבועות, נוכל לשפר דרמטית את הסיכוי 

 .שלהם לשרוד" הסביר

 

מעצמת טיפולי הפוריות ולידות הפגיםישראל:   

אלף פגים שנולדים לפני השבוע  16-מדי שנה באים לעולם בישראל כ

אלף לידות בשנה. אחת הסיבות המרכזיות  160-להריון, מתוך כ 37-ה

ללידת פגים היא טיפולי הפוריות. על פי נתוני משרד הבריאות, 

פולי פוריות, אלף מחזורי טי 40-מתבצעים מדי שנה בישראל קרוב ל

מה שהופך את ישראל למעצמה בתחום. מכלל טיפולי הפוריות, רק 

 .כרבע מסתיימים בהריון, ורק חמישית מסתיימים בלידת תינוק חי

 

אחרי לידתם, נשארים הפגים פעמים רבות גם חודשיים שלמים 

בפגייה, כשגופם שברירי ומצבם הגופני עלול להחמיר בכל רגע. פג 

שבועות כשהוא מחובר  12אושפז בפגייה במשך יישאר מ 24בשבוע 

לעירויים, מכונות הנשמה ומוניטורים מהבהבים ומצפצפים מכל עבר. 

מערכות גופו של הפג אינן בשלות, ובעיות בהן שכיחות יותר ככל 

שהפג נולד בשבוע מוקדם יותר. למשל, גופו של הפג חשוף לזיהומים 

 .בשל מערכת חיסון שלא השלימה את התפתחותה
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עורו דק, וחוסר יכולתו לווסת כהלכה את חום הגוף חושף אותו 

ודות קיצוניות של חום גבוה או תת חום, שניהם מסכני חיים. גם לתנ

ריאותיו של הפג אינן בשלות ומביאות לא פעם לקוצר נשימה, תמט 

טיפול שמסכן  -של הריאות וצורך תכוף בהנשמות וטיפול בחמצן 

ות הצעירות של הפג אינן מיומנות עדיין כשלעצמו את העובר. הכלי

בסילוק הפסולת הרעילה מהגוף ואיזון המלחים, מה שעלול להשפיע 

 .כמעט על כל רקמה בגופו

 

דימום בתוך  - IVH אחת הסכנות המרכזיות העומדות בפני פגים היא

להריון עטופים חדרי המוח ברקמה  34-עד השבוע ה .חדרי המוח

טים לדמם בשל מצבים לא יציבים שבהם עשירה מאוד בכלי דם, שנו

מצוי הפג, כגון תנודות לחץ דם, זיהומים, נמק של המעיים, צורך 

בהנשמה מסיבית או התפתחות חזה אוויר. שכיחות הדימום התוך מוחי 

מהדימומים מתרחשים  40%-עולה ככל שיורד שבוע ההריון. כ

28-בשבוע ה . 
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 חדשות  מוזיקה -  נושא: 10פרק 
Wish Me Luck As You Wave Me Goodbye - Gracie Fields 

Wish Me Luck As You Wave Me Goodbye - Gracie Fields  

גראסי שדות - שלום לי גל שאתה כמו מזל לי מאחל
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קווים אדומים מול צפון חדשות  -  נושא: 11פרק 

    קוריאה

 קוריאהקווים אדומים מול צפון 

 כלכלת קוריאה הדרומית

 צפון קוריאה: ארה"ב וסיאול תכננו להתנקש בקים ג'ונג און - חדשות

 היסטוריה של קוריאה

 מלחמת קוריאה

 קוריאה הצפונית 

 קוריאה הדרומית

 

 צפון קוריאה מתכוונת להמשיך בניסויי טילים "על בסיס שבועי

 טיול מאורגן לצפון קוריאה וחבל מנצ'וריה בסין 

 בצפון קוריאההאם יש איזו דרך לטפל 

 קוריאהקווים אדומים מול צפון 
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 סנט הלנהמהו האי הנידח חדשות  -  נושא: 12פרק 

 תיירות סנט הלנה

 באי המבודד בעולם: שוקם ביתו של

 סוף סוף גם אתם תוכלו להגיע לאי המדהים הזה

 סנט הלנה – ויקימסע

 (ג'יימסטאון )סנט הלנה

  ?מהו האי סנט הלנה שאליו הוגלה נפוליאון בסוף חייו

 סנט הלנה
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https://eureka.org.il/item/49929/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%A0%D7%98-%D7%94%D7%9C%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%95
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חדשות הצלבנים  -  נושא: 13פרק 

 באים

 תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל: התקופה הצלבנית, 1099 - 1291 

 מסעי הצלב: הרעיון והתפשטותו

 מסעי הצלב: האירועים ומבצעיהם

 מסע הצלב הראשון 

 ?כמה מסעי צלב התקיימו בהיסטוריה

 

 

  

 חדשות -  נושא: 14פרק  

 ותהרפורמציה בנצר

 מרטין לותר

 הרפורמציה בנצרות

 הרפורמציה הפרוטסטנטית בנצרות

 הרפורמציה הפרוטסטנטית
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 דתית מהפכה – הרפורמציה

 .הקאתולית הנצרות – אחת דת הנצרות היתה, 16-ה המאה עד

 .כללית – קאתולית

 .הנוצרים המאמינים כל את בתוכה כללה הקאתולית הנצרות

 ".הקאתולית( דתי ארגון) הכנסייה" בשם אותה כינו

 .האפיפיור עמד ליתהקאתו הכנסייה בראש

 .אירופה ביבשת רב כוח היה הקאתולית לכנסייה

 :לותר מרטין :מאמיניה לבין בינה חזק קשר היה הקאתולית לכנסייה 

 .הקאתולית בכנסייה שהתחנך, מגרמניה דת איש

 ,הקאתולית הכנסייה של הרב העושר למראה נדהם, ברומא ביקורו בעקבות

 .בה השחיתויות מן והזדעזע

 :היו וטענותי

 .הכנסייה אנשי של( פינוקים, לאדם הכרחיים שאינם דברים) מותרות וחיי בזבוז    

 .הכמורה אנשי – התפקידים ממלאי אצל שחיתויות    

 ,המנזר לתקנון צייתו לא נזירים)

 ,וכתוב קרוא ידעו לא כמרים
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 (,מנשים הימנעות) מנשים פרישות על שמרו לא כמרים

 הכנסייה –( אינדולוגנציות) מחילה שטרי מכירת   (בכסף משרות ומכרו רכשו

  שטרי מכרה הקאתולית

 .מאמיניה לציבור מחילה

, סליחה) מחילה, השטרות את שיקנה המאמינים לציבור הבטיחו הכנסייה אנשי

 .חטאיהם על( כפרה

 .הבא בעולם( הצלה) גאולה גם להם והבטיחה

 תושבי גם כאשר .רב כסף, ריםולאפיפיו הקאתולית לכנסייה הכניסה השטרות מכירת

 95" – שנקרא מסמך לפרסם החליט הוא,מחילה שטרי רכשו לותר מרטין של עירו

 .הכנסייה נגד לותר מרטין של הדעות, העקרונות 95 –( עקרון=  תזה"  )התזות

 .דתית מהפכה באירופה החלה, זה מסמך פרסום בעקבות

 .יתהנוצר בדת לרפורמה להביא היתה המהפכה של מטרתה

 .מחדש עיצוב, שינוי, תיקון – רפורמה

 הכנסייה של מחדש ועיצוב שינוי, תיקון: ופירושה רפורמציה נקראה זו מהפכה

 .הנכונה לדרכה, לטוהרתה והחזרתה, הקאתולית

 האדם את הופכת(, שבלב האמונה) אמיתית אמונה רק לותר  מרטין של תורתו עיקרי

 .לצדיק

 .הכנסייה אנשי של בתיווך צורך אין – ללא ישירות לפנות יכול האדם   
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 החדשה ובברית ך"בתנ: הקודש בכתבי המובאים האל בדברי להאמין צריך האדם    

 .בפרשנות צורך אין –

 .האפיפיור אותו החרים, לותר של פעולותיו בעקבות

 .החרם כתבי את תלמידיו עם ושרף, מכך נבהל לא לותר

 .לותר את החרים גרמניה קיסר גם, לכך בנוסף

 נגד שלו הביקורת דברי את לבטל וסירב, הקיסר בפני עמדותיו את הציג לותר מרטין

 .הכנסייה

 .חרם הקיסר עליו הטיל, בתגובה

 .רבים תומכים התכנסו וסביבו, נפגע לא לותר של כוחו אולם

 .הגרמנית לשפה, הלטינית מהשפה, הקודש כתבי את תרגם לותר

 .בלשונם הקודש כתבי את ןולהבי לקרוא, המאמינים יכלו כך

 :לותר של דמותו מאפייני

 :ומבוסס חזק ממסד נגד מהפכה המוביל יחיד

 .בפומבי דברים עושה    

 .לקיסר פונה    

 .התזות – העקרונות את מפרסם    

 .האפיפיור של החרם כתבי את שורף    

 

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   com.  ~ohd@gmail.  ~ohmדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 גרניקה חדשות -  נושא: 15פרק   

 הפצצת גרניקה

 הפצצת גרניקה הופכת לסמל המלחמה

 גרניקה, הזוועה והציור

 ?מה כל כך מזעזע בציור גרניקה של פיקאסו

  (גרניקה )ציור

 הפצצת גרניקה

 

 

טראמפ  חדשות -  נושא: 16פרק  

 ומשפחתו

Josh Kushner's Complex World: How Jared's Liberal 

Brother of Trump George Joshua Kushner 

John G. Trum 
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הנעה  חדשות -  נושא: 17פרק  

 לעבודה
 על מוטיבציה והנעת עובדים

 מוטיבציה - אומנות הניהול

 הנעה לעבודה, חוסר מוטיבציה לעבוד, לא רוצה לעבוד

 מה נותן מוטיבציה בעבודה - הנעה לעבודה כמו גם הנאה מהעבודה

 הקשר בין מוטיבציה- הנעה , מסלולי ניהול בקידום קריירה

 סודות המוטיבציה, יצירת מוטיבציה, מוטיבציה מוחלטת, הנעה אישית

 מוטיבציה - הנעה - רעיונות ניהול, מנהל עסקים

 

טיפים   חדשות -  נושא: 18פרק  

 פסיכולוגיים

Psychologies 

10 tips to make you more tidy now | Psychologies 

 

 אתה אם. גם יש כנראה ואתה - decluttering כדי המדריכים כל את קראנו

 אתה שבו המפורסם זה - למטה השלישית במגירה מקום תופסים הם, כמונו

 ".אחד יום" עם להתמודד הולך שאתה הדברים את שם

 

 את לגרש ביותר יעילות אך רדיקליות דרכים עשר הנה. עכשיו נגמר זה, ובכן

, עכשיו כראוי שלך הבית מסודר אתה שאם טוען Kondo מארי. לנצח - הבלגן
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 החוכמה את לאבד, עמוקה נשימה קח. שוב declutter צריך לא לעולם תהא

 ... על ולקרוא, ומסודר ניקוי על קיבל שלך

 

 על העצה כל להתעלם עכשיו זה את ולעשות, פעם בכל זה את לעשות. 1

 עם להתחיל או, ביום אחד דבר להיפטר או, פעם בכל דקות 15 במשך מסודר

 אבל. ביחד הכל עם להתמודד זמן קצת להפריש צריך אתה. השינה חדר

 .האפשרי בהקדם זה את לעשות

 

2 .DISCARD ראשון ,SORT ו TIDY LATER "הדברים את לשים חושב לא אפילו 

 שאתה ברגע. "Kondo אומר,"  השלכת של תהליך את שתסיים עד שלך

 השלכת של העבודה את, "הזאת במגירה ישתלב זה אם תוהה אני," חושב

 מה מכל להיפטר כשסיימת דברים לשים איפה על לחשוב יכול אתה. נעצרת

 .צריך לא שאתה

 

 או ישנים תמונות אלבומי עובר ידי על תתחיל אל פשוטים דברים עם התחל. 3

 בסגנון מייגן אתה כן אם אלא. לזרוק קשה הכי הדברים אלה. אהבה מכתבי

, שלך ארוןה עם להתחיל צריך אתה, שלך האולטימטיבית התשוקה הם הבגדים

 פריטים, ולבסוף(, מטבח ציוד למשל) שונים פריטים, ניירות ואז, ספרים לעבור

 .סנטימנטלי ערך בעלי

 

 בגדים וסידור מיון אתה אם הראשון במקום קטגוריה בכל הכל לשים. 4

 כשהיא אומר Kondo. שלך הבית של חלק בכל בגדים פיסת כל למצוא, הראשון

 בשלב לה מביאים לא שהם דבר כל כי אותם מזהירה היא לקוחות עם עובדת

 כל. ערך בעל דבר כל תמצא ואתה, הדבר אותו את לעצמך תגיד. בסל הולך זה

 .לך חשוב כך כל לא הוא כנראה אחר דבר

 

 צריך אתה, נכון מסודר להשיג רוצה אתה אם אוהב לא שאתה מה כל לזרוק. 5

 במקום, אקראי אופןב לזרוק לא - משם זורק שאתה הדברים על לחשוב באמת

 שאם אומר קונדו. לך שלה המשמעות על לחשוב שלך ביד פריט כל להחזיק

 לתת הזמן זה, לא זה אם. מיד זה את תרגיש אתה", שמחה לך מביא" הפריט

 חיוניים שאינם קבוצות שתי עבור במיוחד שימושית זו שיטה מצאתי. ללכת לזה
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 תבחרו, 'אומר שקונדו כפי. יםוספר בגדים - אוהבים במקרה גם אני נכסים של

 '.עליכם האהובה בחנות מתצוגה שאהבתם פריטים מזהים אתם כאילו אותם

 

6 .DITCH PAPERWORK הזמן הגיע. הוגן דבר של בסופו אבל, קשה זה שלך 

 להתאים צריך שלך הניירת כל כי טוען קונדו. משוכללות תיוק מערכות לזרוק

 אומר זה. מטופלים להיות ניירות, להינצל ניירות - קבוצות בשתי, אחד במקום

 תחשוב. חשמליים מדריכים נעלמו. שומר שאתה מה על לחלוטין אכזרי להיות

 צריך באמת אתה אם? נכון, לא - בהם להשתמש חוזר אתה פעמים כמה על

 חשבונות Ditto. עכשיו באינטרנט למצוא ניתן המידע רוב, החוצה חלק להבין

 על לשמור צריך שאתה היחיד הדבר. payslips רותהצה אשראי כרטיס, ישנים

 של ערימות הימנע. ביטוח ופוליסות'(  וכו, חכירה, משכנתא, תעסוקה) חוזים

 .מדי גדול מקבל האוסף את למנוע כדי, זקוף בעל אותם לאחסן - ניירות

 

 את יודע אתה. החיים שינוי באמת זה( ומבצעים מתנות) אהבה עם תן. 7

 זה את לך נתנה מורין הגדולה הדודה כי, שומר שאתה זהה המחריד האגרטל

 בשקט ממליץ קונדו. להיפרד בסדר זה? מהבית הראשונה בפעם כשעברת

 ולאחר, איתך שלה הזמן על עצמו הפריט ואת זה את לך שנתן לאדם להודות

 כדי עובד זה מוזר באופן אבל, משוגע נשמע. צדקה בערימת אותו לשים מכן

 למה עצמך את שאל? ישנים אהבה מכתבי מעל תלבשתמ. האשמה להיפטר

 שאתה סיבה יש האם או? שמחה לך מביאים הם האם. אותם שומר אתה

 שאתה בכנות לומר יכול אתה אם? שלך החיים של הזה החלק את מחזיק

 ... באהבה ללכת להם תנו, אחרת. בסדר, בהם להחזיק יותר מאושר מרגיש

 

 אחסון של סוג כל ניסו כי טוען Kondo מתוחכם או יקר אחסון ציוד לקנות לא. 8

 קופסת הוא שימושי באמת הוא היחיד הדבר דבר של בסופו אומר ביפן בשוק

 מדי יותר שיש מכך נובע" יותר טוב אחסון"ל שלנו נדלה הבלתי הצורך. נעליים

, מאיקאה שלך ביותר היפה בקופסה מאוחסנים ופעם - מלכתחילה דברים

 קופסאות. שלך לחיים דברים של קופסה עוד והוספת, נשכחים שלך הדברים

 בקפידה זקופים בקפלים גרבונים לאחסן כדי במגירה להשתמש ניתן נעליים

 במקום זקופים ומגשים אפייה מחבתות לאחסון המשמש, במטבח, או ארוז

 .זה גבי על זה נערמים
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 סייםומכנ מעילים למעט" קם"  אותם חנות ואז - בגדים לקפל איך למד. 9

 יותר טוב מקופל לעשות הלבוש פריטי רוב, חליפות עדינות שמלות, כבדים

 כי טוען Kondo - מקום פחות הרבה תופסים כראוי מקופלים בגדים, תלוי מאשר

 מקופלים בגדים של חתיכות 40 ל 20 בין להתאים יכול אתה עובי בהתאם"

 :כאן קונדו של המתקפל בסרטון צפה'.  10 לתלות נדרש שטח של כמות באותה

 

 השני על אחד גבי על אותם ללחוץ לא, שלך החדש מקופלים בגדים לאחסן כדי

 אותם לאתר לעצמכם ולעזור -' לנשום' להם אפשרו. Kondo אומר, ערימות

 מקופלים בבגדים עמידה ידי על, יותר רגילים בדברים ולהשתמש קלות ביתר

 .נמצאים הם שבה המגירה בגובה

 

 אבל להתרגל קצת לקחת עשוי זה אנשים כמו שלך דבריםה את תמשיכי. 10

Kondo לחוש לך יאפשר אשר, שלך הדברים עם מתמשך" דיאלוג" על ממליץ 

 קרובות לעתים, "אומרת היא. ללכת להם לתת הזמן הגיע כאשר קלות ביתר

 בהם מטפלים, שלהם הספורט ציוד את הרוכשים ספורטאים על שומעים אנו

 טיפול". עבורנו מאוד קשה עובדים שלנו החפצים...  שיםקדו היו כאילו כמעט

 הבעלים, בך תומכים שהם לוודא ביותר הטובה הדרך היא שלך החפצים

 בבגדים הטיפול לגבי נכון היה שלך סבתא מתברר. )יותר רב זמן במשך, שלהם

 ...( הכל אחרי שלך

 

 לגרש עילהי, פשוטה דרך: Tidying של קסם של החיים שינוי הוא T: עוד קרא

Clutter לנצח (Vremilion, £ 10.99 )בספארק קונדו מארי של החדש וספרה 

 שניהםTidying (Vermilion, £ 10.99 ,) של היפנים לאומנות מאויר מדריך: וי'ג

 .כעת נמצאים

 

 כאן Spark Joy על שלנו הסקירה את קרא
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