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של הסכמי  

רודוס



?מה בתכנית

יעל גרמן' ברכת ראש העיר הגב•

.  טובה רפאל' ברכת סגנית ראש העיר הגב•

.מדרשת אדם, קלארמן מרושקאוקי ר "ד–דברי פתיחה •

בביצוע , "ח"תש", קניוקקטע מומחז מתוך ספרו של יורם •

.גריןתלמידי בית ספר היובל בבימוי אביגיל  .גריןתלמידי בית ספר היובל בבימוי אביגיל 

תאור תהליכי הלמידה והחקר של הסכמי רודוס על ידי •

.התלמידים

.המסתיים הערב ה"אומהצגת סיכומי הדיונים מכינוס •

.חלוקת תעודות•



?מהם הסכמי רודוס

הסכמים , ם"נחתמו ברודוס בתיווך האו 1949במהלך •

לבין עבר הירדן , לבין לבנון, בין ישראל לבין מצרים

ההסכמים כללו הסדרים . ולבין סוריה) ירדן היום(

להסגת , לאזורים מפורזים, בנוגע לסימון גבולות

לאיסור ירי מעבר  , לאיסור חדירת כוחות עוינים, כוחות לאיסור ירי מעבר  , לאיסור חדירת כוחות עוינים, כוחות

ההסכמים ציינו את סיומה הרשמי של  . לגבול ועוד

. מלחמת העצמאות

בחרנו בהסכמים אלה בגלל חשיבותם ההיסטורית  •

ובגלל ייחודיות התופעה בה ישראל ושכנותיה הצליחו 

.להגיע להסכם ביניהן



שהיו , אנו והאנושות כולה לא נשכח לעולם את מאמציך"

ם לשלום "עד כה התרומה המשמעותית ביותר של האו

".העולם

.'בנץ ראלף, למתווך בשיחות גוריוןדויד בן כך כותב 

ם מאז  "הניצחון המרכזי של האו"אחרים סברו כי היה זה 

וכי הם העניקו את האישור , הקמתו וכי הם העניקו את האישור , הקמתו

"  לאומי החדש־לנחיצותו של הארגון הבין

ר "מתוך טיוטת ספרו של ד(

").המתווך"אלעד בן דרור 



...סרט



,כדי להכניס אתכם לאווירת מלחמת העצמאות   

יעלו לבמה תלמידי מגמת התיאטרון מתיכון היובל 

,  "ח"תש"ויציגו בפנינו קטע מספרו של יורם קניוק 

.  אשר עובד למחזה על ידי נויה לנצט



נציג בפניכם עתה חלק מתהליכי החקר של  

.  התלמידים על הסכמי רודוס

?  מי התלמידים שהשתתפו•

? מה למדנו•

?מה חידשה לנו התכנית• ?מה חידשה לנו התכנית•

...יוצאים למסע•



ח גבתה אבדות רבות בנפש וברכוש "מלחמת תש•

. לכל המדינות שלקחו בה חלק

האינטרסים של ישראל המנצחת ושל שכנותיה  •

מדוע נכנסו מדינות   -תחילה למדנו 

מ על הסכמי רודוס"האזור לתהליך המו

האינטרסים של ישראל המנצחת ושל שכנותיה  •

אך מסקנתם הייתה  , שהפסידו במלחמה היו שונים

.  יש לעשות מאמץ לסיים את המלחמה: אחת



שלא , יש לחסל את המלחמה מהר ככל הניתן•

.  תמשיך ותדרדר

.יש להתפנות לטפל בפליטים •

ם לסיים את  "האינטרס של האו

:המלחמה היה

הוא –הסכם שלום /הסדר קבע/ייתכן שהסדר כולל•

לכן יש להשיג הסדר  . יעד רחוק שקשה להשיגו

וישמש כתשתית , שירגיע את המצב, ביניים יציב

.   להסכם קבע



יש להפנות את המשאבים לבניית המדינה  •

.  ולקליטת העלייה

.המלחמה גבתה חללים רבים•

כל יום שהמלחמה  -מחירה הכלכלי היה אדיר •

האינטרס הישראלי הכללי לסיים את  

:המלחמה היה

כל יום שהמלחמה  -מחירה הכלכלי היה אדיר •

ממשיכה מהווה מעמסה כבדה על המדינה  

.הצעירה

חשוב לבסס את הלגיטימציה של המדינה במישור  •

הבין־לאומי על ידי הסכמים ועל ידי קבלת ישראל 

.   ם"לאו







אובדן . חשש מפני התדרדרות נוספת במלחמה•
.  שסופן מי ישורנו–שטחים ומפלות נוספות 

כל עוד המלחמה נמשכת מדובר בפצע פתוח •
יש  . שמשפיע פוליטית לרעה על השלטון בבית פנימה

לסיים את המלחמה ולהתפנות לתיקון הנזקים והמשך  

האינטרס הערבי הכללי לסיים את  

:המלחמה היה

לסיים את המלחמה ולהתפנות לתיקון הנזקים והמשך  
.ניהול המדינה

הסכמי שביתת הנשק מותרים מבחינה אסלאמית •
ומוגבלותם לתחום הצבאי ולא המדיני הוא , )הודנה(
הערבים לא הכירו –" משהו שאפשר לחיות איתו"

במדינת ישראל ולכן אין כאן באמת בעיה עקרונית 
.    שסותרת את גישתם הבסיסית





עניין בלתי ניתן לריסון בלימוד ההיסטוריה בכלל  •

.וההיסטוריה של עם ישראל באופן מיוחד

.חוויה חברתית מיוחדת במינה•

.נקודות גמול בלימודי האזרחות וההיסטוריה•

ומה היו האינטרסים של התלמידים 

?ה"להצטרף לתכנית אומ

.נקודות גמול בלימודי האזרחות וההיסטוריה•

.נקודות גמול במחויבות אישית•

,במגמת עולם הערבים והאסלאם בתיכון דור•

.התוכנית הוכרה כיחידה פנימית לבגרות





רותי ביריד המחויבות האישית

–ילדי תיכון דור 

חוויה חברתית מיוחדת



ההסכם בין ירדן לבין ישראל וההסכם בין מצרים  •

.לבין ישראל הושגו בעיקר במלון השושנים ברודוס

.ההסכם עם לבנון הושג בראש הנקרה•

?היכן הושגו ההסכמים

ליד קיבוץ  ( 232ההסכם עם סוריה הושג בגבעה •

).מחניים



מלון השושנים ברודוס

232גבעה 



כנס היכרות של התלמידים  –תיכון מפתן ארז •

.ר אלעד בן דרור"המשתתפים והרצאה של ד

הרצאה לכל התלמידים על –תיכון הראשונים •

ההיבט הפלשתיני בהסכמים מפי עאדל עאמר 

?ה"היכן התקיימו ההכנות לאומ

ההיבט הפלשתיני בהסכמים מפי עאדל עאמר 

.ממדרשת אדם

ביקור של התלמידים אצל  –שגרירות מצרים •

.השגריר ללמידה על עמדת מצרים בהסכמים



עאדל עאמר ממדרשת אדם עאדל עאמר ממדרשת אדםמפגש הכרות של התלמידים   מפגש הכרות של התלמידים  

בתיכון מפתן ארז

ביקור תלמידים מתיכון 

הראשונים אצל השגריר 

המצרי בתל אביב



ר אלעד בן דרור לשתף אתכם "אנו מזמינים את ד•

.בקצרה בתוכן הרצאת הרקע שנתן לתלמידים

.  אלעד מלווה אותנו כבר שנה שלישית בתכנית•

נעזרנו בעבודת , בשנה הראשונה לסימולציה בעיר•

פ ואילו השנה  "הדוקטורט שלו על ועדת אונסקו

בטיוטת ספרו העומד לצאת לאור על המתווך  

.'רלף בנץ, בהסכמי רודוס

ר אלעד בן דרור מרצה "ד

לתלמידים במפגש ההכנה



,  תחילה נחתם ההסכם בין ישראל לבין מצרים•

.ברודוס, בפברואר 24–בינואר  12    

,אחר כך בין ישראל לבין לבנון•

.בראש הנקרה, במרץ 23–במרץ  1    

,אחריהם בין ישראל לבין ירדן•

1949 - ולהסכמי שביתת הנשק 

,אחריהם בין ישראל לבין ירדן•

.ברודוס, באפריל 3–במרץ  1    

,  ואחרונים בין ישראל לבין סוריה•

.232בגבעה , ביולי 20–באפריל  4   

התקבלה                 1949במאי  11 -עוד חשוב לציין כי ב   
. ם"ישראל לאו



להיות המתווך בין  ' ברלף בנץם בחר "האו•

, פ"וועדת אונסקועמד בראש ' רלף בנץ. המדינות

.  הכיר את האזור וניחן בכישורי גישור יוצאי דופן



. בהרצליה נבחרו מיטב המורים ללוות את התכנית

.  גם הם היו זקוקים לכישורי ארגון וגישור נדירים

תיכון הראשונים -אודי נבו •

תיכון הנדסאים - אייל אדלר •

תיכון היובל - ארנון נוסבאום •

המורים המלווים

תיכון היובל - ארנון נוסבאום •

תיכון מפתן ארז - נטלי שטרובל •

התיכון החדש -שוש כהן •

תיכון דור - שרון מייזלס •



 -מ "הפרדה מוחלטת בין מדינות ערב במחזורי המו•
.כל מדינה נכנסה לדיונים מול ישראל בנפרד

הבאה  , מדינה מסיימת: מ במקביל"אין קיום מו•
. בתור נכנסת

לניהול  ' של באנץ" סט הכללים"

שיחות שביתת הנשק

. בתור נכנסת

מגעים ישירים ועידוד                                         •
ובכלל   (הערוץ הבלתי־פורמלי   
זה יצירת אוירה נעימה                                                
).  ודינאמיקה אישית  

                                           
מ"צלחת זו הוענקה למי שהצליח במו



אצלנו ישבו בכל חדר  , בניגוד להסכמים ברודוס•

כמו כן השתתפו  . נציגים של כל המדינות, דיונים

)  תלמידי החטיבות בעיקר(בדיונים משקיפים 

.שהוזמנו להקשות בשאלות על המתדיינים

הנוכחות המשותפת של כולם בדיונים אפשרה  •

ה"סט הכללים של אומ

הנוכחות המשותפת של כולם בדיונים אפשרה  •

למשתתפים להבין שהמחלוקות על פתרון הבעיות 

אלא גם  , באזורנו אינן רק בין ישראל לשכנותיה

בין ירדן  , בין ירדן לפלסטינים: בינן לבין עצמן

.  בין סוריה ללבנון ועוד, למצרים



...  תמונות מחדרי הדיונים



ה הופיעו בפני התלמידים עדים שהציגו          "בתכנית אומ   

:בפניהם היבטים שונים של התקופה

עדים

כלת פרס ישראל 

וחברת מועצת העיר 

,  רות רזניק,  רות רזניק

סיפרה לתלמידים  

ל "על חברותה באצ

ועל חוויותיה 

ומחשבותיה בזמן 

.המלחמה



הציגה בפניהם את מירי אייזן ) 'במיל(מ "אל•

תמונת המודיעין בשנות המלחמה מזווית הראיה  

פארוק מלך (של מנהיגי המדינות הערביות 

).עבדאללה מלך ירדן ואחרים, מצרים



רכז של , סאבר ראבי

תושב כפר  , מדרשת אדם

סיפר על חוויות , קאסם

הפליטים הערבים 

.1948ב־ .1948ב־



 1948אשר לחם ב־, ניסן נבו, ואחרון חביב במיוחד•

ניסן סיפר לתלמידים על הלחימה בלוד ובצפון  . ח"בפלמ

.  הארץ

למשפחת נבו יש השנה שלושה נציגים מכובדים בתכנית •

המורה המלווה , הבן–אודי נבו , הסב–ניסן נבו :  ה"אומ

תלמיד תיכון  אמיַתי –של תיכון הראשונים והנכד 

!תודה לכולכם. הראשונים



:ה דנו הקבוצות בשלושה נושאים"בתכנית אומ

הגבולות בין המדינות שנלחמו במלחמת  . 1

.העצמאות

?כיצד ניתן לפתור את בעיית הפליטים. 2

מבנה הדיונים בכינוס

?כיצד ניתן לפתור את בעיית הפליטים. 2

?כיצד ניתן לפתור את בעיית השבויים במלחמה. 3



נקודות המוצא של המדינות בהסכמי רודוס היו גם  •

.אלו של התלמידים בכינוס

כל אחד מהדיונים החל בנקודת המוצא ההיסטורית •

ולאחר פרק זמן אפשרו יושבי הראש למשתתפים  

עדיין  (להעלות את רעיונותיהם באופן חופשי 

נקודות המוצא

עדיין  (להעלות את רעיונותיהם באופן חופשי 

).בהתאם לנתוני התקופה



מפת מדינת 

ישראל 

לאחר הסכמי 

שביתת הנשקשביתת הנשק

החשיבות ההיסטורית*



:בנושא הגבולות

חלוקת ארץ ישראל למדינה      

ומתן שטחים , פלשתינאית, עברית

לירדן ולמצריים

.השטח הכחול יעבור למצרים•

.  בשטח הצהוב תוקם מדינת ישראל•

?ומה החליטו תלמידנו

.  בשטח הצהוב תוקם מדינת ישראל•

. השטח הסגול יעבור לשליטת ירדן•

ירדן תחזיר לישראל חלק מהשטחים 

ובתמורה , כולל ירושלים, שכבשה

תקבל את איזור הגליל והכנרת  

.לצרכי אספקת מים

אספקת מים מהכינרת תינתן גם  •

.למדינה הפלסטינאית



בהסכמי רודוס לא דנו באופן ישיר בנושא הפליטים  •

אך במהלך הדיונים הועלו , של מלחמת העצמאות

.  הצעות שונות בעניינם

ה דנו בנושא הפליטים במלחמת "בכינוס אומ•

.  העצמאות באופן ישיר

הדיונים בנושא הפליטים  

.  העצמאות באופן ישיר

למדנו על ארבעת הישובים הערבים שהיו קיימים  •

.התושבים שחיו בהם 4,000באזור הרצליה ועל 



:בנושא הפליטים

ישראל תתמוך  •

כלכלית בכל 

הפליטים בתנאי  

שהפלשתינים  

?ומה החליטו תלמידנו

שהפלשתינים  

יוותרו על זכות  

.השיבה

סיכום זה תקף •

לפליטים בכל 

מדינות ערב



התלמידים למדו  . למדינת ישראל היו כאלף שבויים•

. על שבויי המלחמה שלנו באזורי הלחימה השונים

על שבויי גוש , הם למדו על שבויי הרובע היהודי

.  ניצנים ומשמר הירדן, עציון

לוחמות  , נשים שבויות 112התלמידים למדו על •

נושא השבויים בהסכמי רודוס  

לוחמות  , נשים שבויות 112התלמידים למדו על •

בחודש . שסיפורן כמעט ולא נשמע, ואזרחיות

.האישה ראוי להזכירן



נשים נכנעו בגוש עציון ושהו בשבי הירדני   93•

.כמעט חודש

שלוש מהן  . עשר נשים נשבו בידי המצרים בניצנים•

.מתו או נרצחו והנותרות נכלאו כשנה

שמונה נשים ממשמר הירדן נפלו בשבי הסורי  •

נשים בשבי

שמונה נשים ממשמר הירדן נפלו בשבי הסורי  •

.ושהו שם יותר משנה

.אשה אחת הייתה שבויה בלבנון•



נשענות על מכונית של , וחווה במחנה השבויים) מימין(מלכה 

מלכה וחווה הוחלפו תמורת  . אנשי הצלב האדום שבאו לבקרן

)סבו של המלך חוסיין(בן דוד של המלך עבדאללה 



שנפלה בשבי  , נעמי עורב•

,  במלחמת העצמאות

מספרת איך החזיקה מעמד

יותר ממאה נשים נפלו בשבי •

 - במלחמת העצמאות 

המלחמה היחידה שבה נשבו  המלחמה היחידה שבה נשבו  

איך החזיקו מעמד . ישראליות

החלטתי שאני  "? בשבי

מספרת , "נמצאת בטיול שנתי

נעמי עורב שנכנעה בגוש  

אבל זה היה הכל  " - עציון 

".מלבד טיול שנתי

•



:נושא חילופי השבויים

סיכום בנושא השבויים



!תודה לכל הנציגים על תיאור הדיונים



:חטיבות הביניים שהשתתפו בתכנית הם

יד גיורא•

סמדר•

רעות•

בן גוריון• בן גוריון•

שמואל הנגיד•



:בתי הספר התיכונים שהשתתפו בתכנית

תיכון דור•

תיכון הנדסאים•

תיכון היובל•

תיכון חדש• תיכון חדש•

תיכון מפתן ארז•

תיכון הראשונים•



:שמות יושבי הראש שהשתתפו בתכנית

•...



–ולא נצא לפני התודות המיוחדות •

,  על היוזמה יעל גרמן' הגב, לראש עיריית הרצליה•

.מזכירתה  לרבקהו, על הכוללטובה רפאל 

על הדפסת הדגלים ועל אירוח  לתיכון מפתן ארז •

.כנס הפתיחה

.על האירוח בהרצאהלתיכון הראשונים • .על האירוח בהרצאהלתיכון הראשונים •

על הסיוע  ולציפי מל על ההצגה לתיכון היובל •

.  ה בשעת הצורך"כשכנים לפסג

ערן  . לערן מרגליתתודה מיוחדת ותעודה נעניק •

סיים את לימודיו בתיכון החדש לפני שנה וטרם  

את השירות הלאומי הוא עשה בינתיים  . התגייס

.אצלנו



.אתה מוזמן לקבל אות הערכה, ערן•

אני מבקשת להודות באופן מיוחד לאנשי מדרשת  •

,  אשר עמלו ימים ולילות להפקת האירוע, אדם

יולנדה גרינהוט אשר  . בפיתוח התכנית ובביצועה

ללאה  . אחראית על התיקיות ועל הפלקטים היפים ללאה  . אחראית על התיקיות ועל הפלקטים היפים

.השותפה שלי לניהול שעקבה מרחוק

שדאגה במסירות אין  , רותי פרגמנט הבלתי נלאית•

, לאביבה שולמן, וכמובן. קץ לצרכים הארגוניים

אשר כמו החלילן  , היועצת לענייני הסימולציה

.מהמלין סחפה אחריה את התלמידים


