
ם היסטורי  "או---- אומה

2011א "הרצליה תשע

סימולציה היסטורית המשחזרת את  

, ם"באו 242החלטה תהליך קבלת 

עיריית הרצלייהעיריית הרצלייהעיריית הרצלייהעיריית הרצלייה
המחלקה לחינוךהמחלקה לחינוךהמחלקה לחינוךהמחלקה לחינוך, , , , אגף החינוך והרווחהאגף החינוך והרווחהאגף החינוך והרווחהאגף החינוך והרווחה

, ם"באו 242החלטה תהליך קבלת 

1967נובמבר 

מייצגים את המדינות שהשתתפו בוועדה  
בהרצליהתלמידי בתי הספר העל יסודיים 



  

.ואני תלמידת בית ספר היובל, שמי עדי קוך

אני מבקשת לפתוח את מושב הסיכום של תוכנית  

.   המתקיימת בעיר זו השנה השנייה, אומה

מושב הסיכוםפתיחת 

עיריית הרצלייהעיריית הרצלייהעיריית הרצלייהעיריית הרצלייה
המחלקה לחינוךהמחלקה לחינוךהמחלקה לחינוךהמחלקה לחינוך, , , , אגף החינוך והרווחהאגף החינוך והרווחהאגף החינוך והרווחהאגף החינוך והרווחה

.   המתקיימת בעיר זו השנה השנייה, אומה

.  היינו כאן גם בשנה שעברה וחזרנו, נכון

זו הייתה חוויה מיוחדת במינה ואנו ממליצות לכל 

.התלמידים להצטרף



 בסימולוציהר הוועדות "תלמידים יו

2010בשנה שעברה 



היוזמה הראשונית לקיים את הסימולציה ההיסטורית של 

סגנית ושל ראש העיר יעל גרמן  ם בהרצלייה הייתה של"האו

שנה להרצל   150בישיבת העירייה לציון  ראש העיר טובה רפאל

.  הן נענו לבקשת התלמידים לקיים תוכנית זו בעיר .בשנה שעברה

מורים ותלמידים בוחרים יחד החלטה חשובה של , נציגי הרשות

עיריית הרצלייהעיריית הרצלייהעיריית הרצלייהעיריית הרצלייה
המחלקה לחינוךהמחלקה לחינוךהמחלקה לחינוךהמחלקה לחינוך, , , , אגף החינוך והרווחהאגף החינוך והרווחהאגף החינוך והרווחהאגף החינוך והרווחה

מורים ותלמידים בוחרים יחד החלטה חשובה של , נציגי הרשות

משחזרים את , ם הנוגעת להיסטוריה של מדינת ישראל"האו

.התהליכים שקדמו לקבלתה ומסכמים אותם בכינוס חגיגי

מנהלת אקדמית של , אוקי מרושקפותחה על ידי " אומה"תכנית 

רותי  , יועצת הסימולציה ולמןאביבה ש' הגב, מדרשת אדם

.מדרשת אדם, יולנדה גרינהוטונט פרגמ



בשנה שעברה שיחזרו תלמידי העיר את פעילותה של וועדת 

שהתקבלה , פ אשר גיבשה את תכנית החלוקה"אונסקו

 .1947ט בנובמבר "ם בכ"באו

1947פ בזמן עבודתה "וועדת אונסקו



השנה בחרו הנציגים לשחזר את הדיונים

שהתקיימו במועצת הביטחון אחרי  

,1967נובמבר , מלחמת ששת הימים

  .242החלטה בעקבותיהם נוסחה   .242החלטה בעקבותיהם נוסחה 



סיןצרפתבריטניהמ"בריהב"ארה

דנמרקקנדהבולגריהברזילארגנטינה

את שהרכיבו המדינות  15

1967מועצת הביטחון בשנת 

מאלייפןניגריההודואתיופיה



כותב בספרו  , 1967ם ב "שהיה שגריר ישראל באו, גדעון רפאל    

":  בסוד לאומים"

    

?מדוע נבחר הנושא

גדעון רפאל
שולטת , מאז שהתקבלה"

בזירה   242החלטה 

הדיפלומטית של המזרח 

כבסיס המשותף , התיכון כבסיס המשותף , התיכון

אף שנתפרשה  , היחיד

פירושים שונים  

".מתמודדים גם היום"



?מדוע נבחר הנושא

: והתלמידים שלמדו את הנושא הוסיפו

ההחלטה עוסקת בבעיות היסוד של הדיפלומטיה של "

"מדינת ישראל אתן אנו ממשיכים ומתמודדים גם היום

התקבלה פה אחד ואושרה במהלך השנים 242החלטה 

. על ידי רוב המדינות שהשתתפו במלחמה. על ידי רוב המדינות שהשתתפו במלחמה

מסיבות אלו התלמידים והמורים ראו חשיבות בהיכרות של 

בוגרי מערכת החינוך בעיר עם ההחלטה ותכניה  

. ואנו תקווה שתוכנית אומה תורמת ללמידה זו



מה צריך להיות עתיד השטחים שנכבשו במלחמת ששת  �

?  הימים

ולבעיית  1948מה צריך להיות הפתרון לבעיית פליטי �

?הפליטים שנוצרה בעקבות מלחמת ששת הימים

?כיצד יש לפתור את הקונפליקט בירושלים�

242הנושאים בהם עוסקת החלטה 

?כיצד ניתן לשמור על חופש השיט �

תיווך  ? מ ישיר"מו? מהי הדרך הטובה לקדם הסכם שלום�

?תיווך של המעצמות? ם"של האו



;ברכות ודברי פתיחה•

;נציג בפניכם את התהליך החינוכי שקדם לערב זה•

;תקציר הדיונים שקיימו התלמידים בכינוס ומסקנותיהם•

על המתווך " קטשופ"חנוך לוין נסיים בקטע ממחזהו של •

?מה בתוכנית הערב

על המתווך " קטשופ"חנוך לוין נסיים בקטע ממחזהו של •

המחזה יוצג על ידי תלמידי . גונאר יארינג שנשלח לאזורנו

תיכון הראשונים בבימוי איטה , מגמת התיאטרון

. ברנדשטטר



ראש העיר הרצליה, יעל גרמן' הגב•

סגנית ראש העיר , טובה בן ארי•

מנהלת אקדמית  , קלארמן- אוקי מרושק•

הזמנה לשאת דברים

של מדרשת אדם



נציגי המדינות המשתתפות בכינוס

המדינות שהשתתפו בדיוני  15-בנוסף ל

  1967מועצת הביטחון  בשנת 

השתתפו בכנס נציגי המדינות שהיו מעורבות 

מצרים  , סוריה, ירדן, ישראל: במלחמה מצרים  , סוריה, ירדן, ישראל: במלחמה

.ונציגי הרשות הפלסטינית



ב"ארה

חברה קבועה  

במועצת הביטחון

ברית המועצות

חברה קבועה   

במועצת הביטחון

בריטניה

חברה קבועה  

במועצת הביטחון

צרפת

חברה קבועה  

במועצת הביטחון

סין

חברה קבועה  

במועצת הביטחון

ארגנטינה

נציגה לאמריקה  

הלטינית והקריביים

ברזיל

נציגה לאמריקה  

הלטינית והקריביים

בולגריה

נציגה לארצות מזרח 

אירופה  

קנדה

נציגה למערב  

אירופה ומדינות  

דנמרק

נציגה למערב  

אירופה ומדינות  

הזמנת נציגי מדינות המשתתפות בכינוס לעלות  

לבמה

הלטינית והקריביים

1967בשנת 

הלטינית והקריביים

1967בשנת 

אירופה  

1967בשנת 

אירופה ומדינות  

1967אחרות בשנת 

אירופה ומדינות  

1967אחרות בשנת 

אתיופיה

נציגה למדינות 

אפריקה ואסיה

1967בשנת 

הודו

נציגה למדינות 

אפריקה ואסיה

1967בשנת 

ניגריה

נציגה למדינות 

אפריקה ואסיה

1967בשנת 

יפן

נציגה למדינות 

אפריקה ואסיה

1967בשנת 

מאלי

נציגה למדינות 

אפריקה ואסיה

1967בשנת 

ישראל

נציגות בכינוס

נציגות העם  

הפלסטיני

נציגות בכינוס

סוריה

נציגות בכינוס

ירדן

נציגות בכינוס

מצרים

נציגות בכינוס



בועדותנציגי המדינות 

תיכון דור•

תיכון היובל•

תיכון הנדסאים•

•

ספר על יסודיים בהרצליה -בתי 10

בסימולציה  השנה משתתפים 

בועדותמשקיפים 

חטיבת בן גוריון  •

גיורא-חטיבת יד•

חטיבת רעות•

• תיכון חדש•

תיכון מפתן ארז•

תיכון הראשונים•

חטיבת סמדר•

תעדו את הדיונים המשקיפים 

והשתתפו בשאילת שאלות לחברי 

מועצת הביטחון



תפקידי התלמידים בתכנית
כל אחד מבתי הספר המשתתפים בתכנית בחרו    :נציגי מדינות

תלמידים שייצגו בסימולציה את עמדות המדינות שהיו בדיונים  

.  242שהובילו להחלטה 

תלמידים שמונו לתפקיד בוגרי תכנית דומה : יושבי ראש הוועדות

במהלך כל שלבי  . משנים קודמות ובוגרי הסימולציה משנה שעברה

ריכוז ובניית מסגרת , התכנית יושבי הראש מתכנסים לתכנון

הם אחראים . בהתאם לתהליכים המתרחשים בבתי הספר, הדיונים

. ידם-על הכנס כולו והדיונים מונחים ומרוכזים על

תלמידים מחטיבות הביניים הוזמנו להשתתף בכנס והם   :משקיפים

. תיעדו את הדיונים

 



, התלמידים קיבלו את המדינות אותן ייצגו במהלך הכנס -  בשלב הראשון

. אחת או יותר

במשך מספר חודשים התלמידים ערכו תחקיר היסטורי ולמדו   -בשלב השני 

 . על הדמויות והמדינות שייצגו

התקיים כינוס מקדים לכל התלמידים המשתתפים –בשלב השלישי 

.  אליהם יהיו מחויבים בסימולציה, ם"ובמהלכו למדו את כללי הדיון של האו

ע"שלבי תכנית אומה תש

.  אליהם יהיו מחויבים בסימולציה, ם"ובמהלכו למדו את כללי הדיון של האו

התלמידים צלמו והכינו סרטון הסברה של כללי השיח בסימולציה וניתן  

 YI6HCPL2https://www.youtube.com/watch?v=CjC: לצפות בו

מתקיים כנס בן יומיים ובו נערכת הסימולציה של תלמידי  –בשלב הרביעי

העיר המשתתפים בתכנית ובמהלכן התקיימו הדיונים ההיסטוריים שליווי  

.את מועצת הביטחון



התלמידים הציגו את עמדות המדינות החברות במועצת   1.

.   הביטחון בשבע קבוצות דיון

:  התלמידים קיימו דיונים על כל אחד מנושאי ההחלטה2.

ירושלים והדרכים  , הפליטים, עתיד השטחים שנכבשו

.לקידום התהליך

שני ימי הכנס–מהלך הסימולציה 

את  . מהקרבות ברמת הגולן" עדים"התלמידים פגשו 3.

העדות ביימו חברי הקיבוץ העירוני של מחנות העולים בעיר  

.ממדרשת אדםעאדל עאמר ו



תמונות מהיום הראשון בסימולציה



תרבות השיח בדיוני בוועדות



הוועדות התבקשו לסכם כל  7-המשתתפים בכל אחת מ4.
שני . בהכרעת רוב ובהחלטה פה אחד: דיון בשני אופנים

אופני הסיכום היו חשובים הן מבחינת פיתוח דרכי  
החשיבה ומיומנויות השיח של התלמידים והן בגלל 

.ם פה אחד"התקבלה באו 242העובדה שהחלטה 

המשך–מהלך הסימולציה 

.ם פה אחד"התקבלה באו 242העובדה שהחלטה 



תיכון הראשונים   -אור צורף  ובר לוי 

תיכון דור   -ברק שוחט 

התיכון החדש  -דורון אלבז וערן מרגלית 

תיכון היובל -נטע יסוד ועדי קוך 

תלמידים יושבי הראש–מפעילי התכנית 

. יושבי הראש הנחו את הדיונים בקבוצות ותכננו את מהלך הכינוס

. הם עשו זאת למרות לחץ הבחינות ומשימות סוף שנה מרובות

תיכון היובל -נטע יסוד ועדי קוך 



שיווקו ובמקביל הכינו את  , חקרו, המורים לימדו

:תלמידיהם לבגרות

תיכון הראשונים–אודי נבו 

תיכון הנדסאים–אייל אדלר 

תיכון היובל–ארנון נוסבאום 

המורים המלווים–מפעילי התכנית 

תיכון היובל–ארנון נוסבאום 

תיכון ארז–נטאלי שטראובר 

תיכון דור–שרון מייזלס 

התיכון החדש–שוש כהן 

  !תודה למורים 



תמונות מדיוני הוועדות היום השני  



תלמידי העיר לומדים בדרך כלל על מלחמות ישראל 

ועל תהליכי השלום עם שכנותיה מזווית הראיה 

. לאומית של תושביה/האזרחית

:הפעם אומצו שתי נקודות ראות חדשות

זוויות למידה חדשות 

.נקודת הראות של המדינה שבחרו לייצג .1

נקודת הראות של החברות במועצת הביטחון  .2

.  כקבוצת משימה





,  לכל מדינה אינטרסים ובעיות מיוחדות

.אתן הגיעה למועצת הביטחון

.  הושפעה מהם 242החלטה 

השפעות על החלטות המדינות

....למדנו על השפעות אלו בעבודת החקר



 242החלטה 

פה אחד
מ"ברה–ב "ארה

מלחמה קרה ביניהן

מלחמת–סין 

התרבות

אייכמן –ארגנטינה 

נלכד בתחילת העשור

מ"ברה–ב "ארה

מלחמה קרה ביניהן

??

זוויות הראייה של המדינות השונות

ב "ארה

מלחמת וייטנאם

– ניגריה 

מלחמת אזרחים



זווית הראייה של חברות מועצת הביטחון

למדנו איך נראית מלחמת ששת הימים  

מזווית הראיה של חברות המועצה ולמה  

. היה עליהן לשים לב

נראה לדוגמה מהם הנושאים בהם עסקה 

:המועצה עם סיום הקרבות



:עובדות– – – – תוצאות המלחמה עם סיומה 

,  הרוגים 780-מתוכם כ, נפגעים 3,400-ל היו כ"לצה

.חיילים שנפלו בשבי 15, פצועים 2,590-כ

בחזית 

:המצרית
,  הרוגים 338: ישראל

פצועים 1400

  15,000עד  10,000: מצרים

.שבויים 5,000הרוגים 

בחזית 

הירדנית 
הרוגים   300: ישראל

,  )בירושלים 183(
, שבויים 636הרוגים  800: ירדן

הירדנית 

וירושלים

,  )בירושלים 183(

.מאות פצועים
.  פליטים 200,000- כ

בחזית 

הסורית ברמת  

:הגולן

,  הרוגים 141: ישראל

.מאות פצועים

הרוגים 450-500: סוריה

- כ, שבויים 328פצועים  2500

  .פליטים 100,000



מפת האזור עם סיום 

מלחמת ששת 

הימים



ישראל כבשה את ירושלים ומאוחר יותר סיפחה אותה

7.6.1967חיילים בכותל 



פליטים פלסטינים בגשר אלנבי

פליטים ברחו מהגדה לירדן 200,000



:ההרוגים והפצועים, מתייחסת למצב השבויים•

.מצביעה על כך שגם במצב מלחמה יש לשמור על זכויות אדם•

.בכל הנוגע לשבויים 12.8.49-נבה מה'דורשת שמירה על אמנת ז•

דורשת מישראל לשמור על בטחון התושבים ורווחתם במקומות  •

הלחימה ולסייע להשבת האזרחים שברחו בזמן הקרבות למקום 

1967ביוני  14–תגובת מועצת הביטחון 

הלחימה ולסייע להשבת האזרחים שברחו בזמן הקרבות למקום 

.  מושבם

.דורשת נקיטת צעדים ליישום ודיווח למועצה•



" הקהילה הערבית המאוחדת"ביקשה  1967בנובמבר �

לכנס בדחיפות את מועצת הביטחון לדיון במצב המסוכן 

...השורר במזרח התיכון

לבקשה זו כונסה מועצת הביטחון ודנה במשבר �

.1967בנובמבר  22, 20, 16, 15, 13, 9בישיבותיה בימים 

?242מה היה תהליך קבלת החלטה 

.1967בנובמבר  22, 20, 16, 15, 13, 9בישיבותיה בימים 

: בראשית הדיונים הוצגו למועצה שתי הצעות החלטה�

מאלי וניגריה והשנייה על ידי , האחת על ידי הודו

.ארצות הברית



:במהלך הדיונים הוגשו שתי הצעות נוספות�

;  )16.11(האחת על ידי בריטניה   ����   

;  )20.11(והשנייה על ידי ברית המועצות   ����   

.  ההצעה הבריטית בלבד הועמדה להצבעה והיא נתקבלה פה אחד

המשך –?  242מה היה תהליך קבלת החלטה 

הדמות המובילה 

בניסוח ההצעה היה 

הלורד קרלדון



התלמידים גיבשו הצעות החלטה דומות לאלו שהוגשו 

:הקבוצה ניסחה, בכל נושא. ם"באו

; "פה אחד"הצעה אחת בהחלטה  .א 

.הצעה שנייה שהתקבלה בהחלטת רוב.  ב 

גיבוש ההחלטה 

על ידי התלמידים בסימולציה

אנו מזמינים את נציגי המשתתפים  

.להציג את המסמכים וקטעים נבחרים מהדיונים



מהפליטים הפלסטינים  50%-אנו מוכנים לקלוט כ":  נציג סוריה•

"תמורת נסיגה מלאה של ישראל מרמת הגולן

אנו נסכים לכבד את ההסכם לפיו נרשה לישראלים ": נציג ירדן•

להיכנס לחלקים מסוימים בירושלים המזרחית להתפלל ונפתח  

"לתנועה את הכביש להר הצופים

על ישראל להקים שטחים מפורזים   חובה": נציג ברית המועצות•

קטעים נבחרים ומקוריים מהדיונים

על ישראל להקים שטחים מפורזים   חובה": נציג ברית המועצות•

!"בשטחה

צריכה להיות , יציאת ישראל מן השטחים שנכבשו: "נציג ברזיל•

באמצעות הסכם ורק אם לא יושג הסכם אז יהיה צורך בנסיגה חד 

".צדדית

מדינת קנדה בעד חזרה של ישראל לגבולות החלוקה ": נציג קנדה•

"לאחר קביעת ההסכם 1947שנקבעו בשנת 



.ב"בריטניה וארה: מגישה ראשית

, בולגריה, קנדה, ברית המועצות, יפן, נגריה: מגישות משניות

.קנדה, דנמרק, צרפת, סוריה

ם עם גישה "ירושלים עיר בינלאומית  בשליטת האו

חופשית לכל הדתות למקומות הקדושים להן על מנת  

.למנוע סכסוכים דתיים

שאלת ירושלים–מסמך שכנוע 

.למנוע סכסוכים דתיים

אחת לחצי שנה תתקיים ועידה בשיתוף נציגי האום 

.ושגרירים לקבלת החלטות בנוגע לירושלים

ישראל: מגישה ראשית

ניגריה, ב"ארה :מגישות משניות

.ירושלים בשליטה ישראלית

.ישראל תיתן גישה לשאר העמים להתפלל בירושלים



:וגורסת כיצרפת רואה בכל נושא המתווך עניין חשוב 

.המתווכים יהיו ממדינה ניטראלית שלא הייתה מעורבת במלחמה

על מנת לתת מגוון רחב של דעות  , אלא קבוצה, לא יהיה מתווך אחד

.בנושא

.על המתווכים להיות בקיאים בסכסוך

לעשות כל שביכולתם כדי להגיע להסכם  , על קבוצת המתווכים

שאלת המתווך–הצעת החלטה 

לעשות כל שביכולתם כדי להגיע להסכם  , על קבוצת המתווכים

.שלום

על המצב במזרח  ,באופן שוטףלהעביר דיווח חודשי , על הקבוצה

.למועצת הביטחון, התיכון

צרפת קוראת לכל החברות במועצת הביטחון לחבור אליה ולהגיע  

ביחד להסכמה שפועלת לטובת כל הצדדים ונותנת מענה לכל  

.הבעיות בכל עניין המתווך

!עבר                                                                      
  



נסיגה מהשטחים–הצעת החלטה 

בידיעה כי מלחמת ששת הימים החלה בהפתעה מוחלטת לאחר 

.מרוץ חימוש ארוך ונסתיימה בקצרה תוך שישה ימים

:גורסת כי

על כל השטחים הכבושים להיות מפורזים בשלב זה ועד לאחר 

.תום הדיונים בנושא הסכמי השלום בין המעורבות במלחמה

לאחר חתימת הסכמי השלום תחזיר מדינת ישראל את השטחים 

ל יישארו עד להתייצבות השלום תוך כדי  "שכבשה והכוחות הבינ

.שמירה על ריכוז כוחות נמוך של המדינה הריבונית באזור זה

.על מדינות ערב לפתוח את כל נתיבי השיט



)קולות 9עבר ברוב של (פליטים –הצעת החלטה 

נוצר מצב שהרבה אזרחים ערביים ברחו מבתיהם  , בעקבות המלחמה בהבנה כי

.יש כמות רבה של פליטים שאין איפה למקם מדגישה כי

.כי על כל מדינה לדאוג לפליטיה בציפייה

:מציעה 

על מדינות האזור לקלוט , בעקבות כך שהרשות הפלסטינית אינה מדינה1.

פליטים אלו באופן זמני עד אשר הרשות הפלסטינית תוכל לקלוט וליישב  

.אותם במקומות מגורים קבועים.אותם במקומות מגורים קבועים

שהפליטים שייקלטו במדינות יקבלו אזרחות זמנית רק עד קבלת עצמאות 2.

.  פלסטינית

:על המדינות המעורבות תחולק האחריות לפליטים באופן שלהלן כי - קובעת 

.ישראל צריכה לקבל מאה אלף פליטים1.

.ירדן צריכה לקבל מאה חמישים אלף פליטים2.

.סוריה צריכה לקבל מאתיים אלף פליטים3.

.מצרים צריכה לקבל מאתיים אלף פליטים4.

.בחלוקה ביכולתה של כל מדינה לקבל פליטים לפי יכולתה -מתחשבת  

  



:לסיום נראה קטע ממחזהו של

"קטשופ"חנוך לוין 

על המתווך גונאר יארינג 

ם לקדם את "שנשלח על ידי האו ם לקדם את "שנשלח על ידי האו

.  שיחות השלום באזורנו



נקדים ונאמר כמה מילים על דמותו של המתווך כפי שתיאר אותה      

: גדעון רפאל בספרו

דיפלומט שבדי ותיק אשר שירת בהצטיינות , הנבחר היה גונאר יארינג"

מינויו  . בוושינגטון ועמד בקשרים הדוקים עם השלטונות במוסקבה

הוא היה איש שקדן  . ם"עלה בקנה אחד עם כללי האיזון של האו

אין וויכוח שהיה חרוץ ומצפוני אך יש סבורים שחסרה לו  . ולמדן אין וויכוח שהיה חרוץ ומצפוני אך יש סבורים שחסרה לו  . ולמדן

". התעוזה לקרוא את ישראל  ומדינות ערב לוועידת שלום



ס הראשונים"מגמת התיאטרון של בי

בן מויאל      : שחקנים                        

דן בן דוד                                             

ירין פרי                                             

איטה ברנדשטטר:      במאית                 

אתם מוזמנים לצפות בהצגה ומתבקשים להישאר במקומותיכם בסיום כדי 

שנוכל להודות כראוי לכולם



על הכנת השלטים של המדינות ועל האירוח בכינוס - תיכון מפתן ארז   �

.ההכנה לפני מספר  חודשים     

.ס ולמורים המלווים על ההתגייסות בזמנים קשים אלו"למנהלי ביה �

.  ליושבי הראש על ההנחיה וההכנה �

.ממדרשת אדם - אדם וליאת ממחנות העולים ולעאדל עמר –לעדים  �

.ס ראשונים"לאיטה ברנדשטטר ולשחקני בי �

תודות  

.על האירוח הנפלא–לצוות הפסגה  �

.שסייעו בתכנון ובהכנת התוכנית, ס היובל"מבי, לענבל מגר ולנועם קליין �

.בוגר היובל על התמיכה וההשתתפות, לנתיב בן אור �

.על התמיכה, לרבקה מזכירתה של טובה רפאל �

ס דור על העמדה "לסאבר ראבי ממדרשת אדם על ההרצאה לתלמידי בי �

.הפלשתינאית    

.  לחנה ולאלכס על האירוח במשרד לישיבות הצוות המכין �

  



  242נוסח החלטת מועצת הביטחון 

  22.11.1967 -ח "ח תשרי תשכ"י

,בהביעה המשך דאגתה נוכח המצב החמור במזרח התיכון

ושיש צורך לפעול  , בהדגישה שרכישת טריטוריה בדרך של מלחמה היא פסולה

,  שבו תוכל כל מדינה שבאיזור לחיות בביטחון, קיימא-למען שלום צודק ובר

, בהסכימן למגילת האומות המאוחדות, בהדגישה עוד שכל המדינות החברות

.של המגילה 2קיבלו על עצמן התחייבות לפעול בהתאם לסעיף 

קיימא  -קובעת שקיום עקרונות המגילה מחייב השכנת שלום צודק ובר ....1111

:שיושתת על הגשמת שני העקרונות הבאים, במזרח התיכון   

פינוי כוחות מזויינים ישראליים מטריטוריות שנכבשו במסגרת)  א(

;הסיכסוך האחרון      

,  וכיבוד והכרה של הריבונות, ביטול כל טענה או מצב של לוחמה)  ב(

השלמות הטריטוריאלית והעצמאות המדינית של כל מדינה ממדינות        

,ושל זכותן לחיות בשלום בתוך גבולות מוכרים ובטוחים, האיזור      

;ללא איומים או מעשי אלימות     



:מכריזה עוד על הצורך   ....2222

;מים בינלאומיים באיזור-לערוב לחופש השיט בנתיבי)  א(

;להגיע להסדר צודק של בעיית הפליטים)  ב(

לערוב לשלימות הטריטוריאלית ולעצמאות המדינית של כל )  ג(

;באמצעים שבכללם יצירת אזורים מפורזים, מדינה ממדינות האיזור     
שייצא למזרח התיכון כדי, מבקשת מן המזכיר הכללי למנות נציג מיוחד  ....3333

  242נוסח החלטת מועצת הביטחון – – – – המשך 

שייצא למזרח התיכון כדי, מבקשת מן המזכיר הכללי למנות נציג מיוחד  ....3333
כדי לעודד הסכם וכדי , ליצור ולקיים מגעים עם המדינות הנוגעות בדבר    
בהתאם  , לסייע  למאמצים להגיע לכלל הסדר מוסכם בדרכי שלום    
.לתנאים ולעקרונות שבהחלטה זו    

הביטחון בהקדם האפשרי על-מבקשת מן המזכיר הכללי לדווח למועצת  ....4444

.התקדמות מאמציו של הנציג המיוחד    

אתר הכנסתאתר הכנסתאתר הכנסתאתר הכנסת: : : : מקורמקורמקורמקור



שירת התקווה לסיום כנס הסימולציה


