
ברוכים הבאים 
לאירוע המסכם את השחזור ההיסטורי של 

" דיוני ועדת הפיוס לארץ ישראל"
1949ם בשנת "של האו

ג"ח אדר תשע"י-ז"י  w 2013פברואר  28-27,  כנס



, אנו היהודים, מחובתנו

, להציע לעולם את ניסיוננו העצוב בן אלפי השנים

 –ותוך נאמנות למסורת המוסרית של אבותינו 
, להיות חיילים במאבק על השלום

שכם אחד עם הכוחות הנעלים ביותר 

. בכל החוגים התרבותיים והדתיים
אלברט איינשטיין

ח אדר "י-ז"י  w 2013פברואר  28-27,  כנס
ג"תשע



1949משנת , סימולציה של הסכמי שביתת הנשק: 2012

משנת  , פ"סימולציה של ועדת אונסקו: 2010
1947

1967משנת ,  242סימולציה של החלטה : 2011

שהתקיימו בשנים קודמות הסימולציות



נושאי הסימולציות הקודמות
1967,  242החלטה : 2011

"שטחים תמורת שלום"
 1947, פ"דיוני ועדת אונסקו:  2010

תכנית  – 181שהובילו להחלטה 
החלוקה

1949,  הסכמי שביתת הנשק: 2011
"הסכמי רודוס"

ספרי עליית הגג, פלסטיני והדרכים ליישובו-הסכסוך הישראלי, גבול בינינו וביניכם, שאול אריאלי: מקור
2013, ספרי חמד, ידיעות אחרונות, 



סוגיות הליבה 

פלסטיני -הסכסוך הישראלי, גבול בינינו וביניכם, שאול אריאלי: מקור
עמודים , 2013, ספרי חמד, ידיעות אחרונות, ספרי עליית הגג, והדרכים ליישובו

19-20 



ברכות 
מתכבדים להזמין לבמה את, לברכות 

  ;ראש העיר מר יהונתן יסעור

סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק , טובה רפאל' הגב
;החינוך

;מנהל אגף החינוך והרווחה, ר אבי בנבנישתי"ד

;ל לחינוך"סגנית הסמנכ, ר אורה לנדא"ד

;המנהלת האקדמית של מדרשת אדם, ר אוקי מרושק"ד



תכנית הערב 
מהי וועדת הפיוס  -נציג בפניכם את התוכן בו עסקנו השנה £  

?ומה עלה בגורלה 1949-ם  ב"שכינס האו
נספר לכם על תהליך הלמידה בבתי הספר שקדם לכנס£

עדי תיאור התהליך ייעשה על ידי סרטון קצר שהוכן על ידי . 
המלמדת במגמת , מהתיכון החדש  המורה מלווה, פרידלנד

.השגרירים
התלמידים יציגו . נתאר בפניכם את הדיונים שהתקיימו בכנס£

בפניכם דיון לדוגמה כדי שתוכלו לקבל מושג על הנעשה 
.בחדרי הדיונים במהלכו

עם מאמנה יוסי נאזין לקטעי שירה של להקת בית הספר דור £
.לוי



המורים המלווים בתכנית

תיכון היובל –ארנון נוסבאום 

תיכון מפתן ארז –נטלי שטרובל 

תיכון דור –רון פולק 

תיכון הנדסאים –אלכס רוזנשטוק 

תיכון ראשונים –אהוד נבו 

תיכון חדש –עדי פרידלנד 



מידע על הנושא
המידע על עבודת   

הוועדה נמצא בספרים 
. ובמאמרים שונים

ר אלעד בן דרור"ד

סייע לנו באיתור , 
להפתעתנו. החומרים

הצלחנו למצוא רק , 
אקדמית מקיפה  עבודה

. אחת בנושא
עבודתה של 

ד רותי לוי נינבורג"עו

 
1949, העמדה הערבית כלפי ועידת לוזאן

רות לוי נינבורג

עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך

אוניברסיטת חיפה

הפקולטה למדעי הרוח

החוג להסטוריה של המזרח התיכון

  1987נובמבר 



הרכב וועדת הפיוס
בדצמבר אותה . ם"נדונה שאלת ארץ ישראל באו 1948במהלך שנת "  

על הקמתה של וועדת , אשר דן בין השאר, ם"התכנס מושב האו, שנה

ב"ארה: ם"וועדה זו הורכבה משלוש מדינות החברות באו. י"הפיוס לא

', מרק ארתרידג –ב "נציג ארה. צרפת ותורכיה, 
)בתמונה(

ב "ראש המשלחת עיתונאי מדרום ארה
. שמילא שליחויות בעבר

)פול פורטרכ "החליף אותו אח(
 ה'קלוד דה בוסנג –נציג צרפת 

דיפלומט רב ניסיון ומכובד

 ין'חוסין יאלצ –נציג תורכיה 
אנטי סובייטי , עיתונאי קשיש



המדינות שהשתתפו בדיוני הוועדה

ישראל

לבנון

ירדן

מצרים

פלשתינאים
נציגות הוועד 
הערבי העליון

סוריה



תפקיד ועדת הפיוס
תפקיד וועדת הפיוס היה למצוא פתרונות אפשריים לבעיות 

:וביניהם, 1948שהתעוררו בעקבות מלחמת 
ß שאלת שיקומם הכלכלי חברתי פוליטי של הפליטים

;הערבים
ßשאלת הסדר הגבולות;
ßובינאום ירושלים;

מדינות ערב בין , כל זאת מתוך כוונה להגיע להסדר שלום
.וישראל

לאחר , וועדת הפיוס החליטה לזמן את המשלחות ללוזאן
בטרם . שקיבלה את הסכמתן לדון בשאלות אלו בתיווכה

סיירה וועדת הפיוס בבירות הערביות , התכנסו המשלחות
. ובישראל על מנת לעמוד על עמדות הצדדים

.1949לאפריל  27-ב וועידת לוזאןכינסה את , לאחר סיורה



12.5.1949  –פרוטוקול לוזאן 
פרוטוקול לוזאן מ היה החתימה על "ההישג הראשון של ועדת הפיוס במו

פרוטוקול זה היווה בסיס לעבודה משותפת בין המשלחות . 1949במאי 
. לוועדת הפיוס

בגבולות תכנית , מן הפרוטוקול עולה כי מדינות ערב הכירו במדינת ישראל
ואילו ישראל עמדה על כך שקווי שביתת הנשק ישמשו בסיס ,  החלוקה

.לדיון
הוועדה ניסחה מסמך שיהיה מקובל על כל הצדדים והחתימה אותם עליו 

כי בסיס הדיונים לשלום כולל , הפרוטוקול קבע. בטרם התחלת השיחות
: ם"יהיו שני מסמכים של האו, בסכסוך
הדורשת מישראל לאפשר לפליטי  1948ם מ "החלטת עצרת האו –הראשון 

;);194;החלטה(מלחמת העצמאות לחזור לבתיהם  
;)181החלטה ( 1947בנובמבר  29מפת החלוקה מ  -והשני 

יש הטוענים כי ולטר איתן שעמד בראש המשלחת הישראלית חתם עליו בלי שקיבל 
בהמשך ניסתה ישראל להמעיט עד כמה שניתן מערכה של . על כך אישור בארץ

.החתימה
אך לא במחיר ויתור על שטחים , מדינת ישראל רצתה בכינון שלום עם שכנותיה

אך לא בכל מחיר, הסברה הייתה שהשלום נחוץ וחיוני. שהושגו במהלך המלחמה
.העמדה הישראלית נקבעה על ידי שיקולים ביטחוניים כלכליים חברתיים . 



האם היה ניתן להגיע להסכם 
?שלום

: כותבתרות לוי נינבורג ד "עו  
בשנה . 1949הסדר בין מדינת ישראל למדינות ערב היה אפשרי ב "

זו עדיין לא התגבשה עמדה ערבית תקיפה ביחס לשאלות המפתח 
העמדה , משנות החמישים. שיאפיינו את הסכסוך הערבי ישראלי

".נוכח עליית כוחות חדשים במזרח התיכון, תקיפה יותר

":  השלום שחמק"כותב בספרו  'איתמר רבינוביץ' פרוואילו 
באותן שנים לא היה אפשר להשיג שלום מתוך עמדות המוצא של "

לצדדים היריבים לא היה כוח הדרוש לכפות שינוי עמדות. שני הצדדים
בראש וראשונה בדמותה של ארצות הברית(והמערכת הבינלאומית , 
לא , כיוון שכך. החליטה בסופו של דבר להימנע מאכיפת הסדר) 

". נפרץ המחסום של הסכמי שביתת הנשק והסכסוך הלך והעמיק
).8מ "ע, הוצאה לאור כתר-מקמילן–הוצאת מאקסוול, השלום שחמק', איתמר רבינוביץ(



שאלת ירושלים בדיונים

  
צריכים בנושא ירושלים התלמידים היו 

להגיב למסמך העקרונות שהוועדה 
:הביאה בפניהם ולפיו

העיר הבינלאומית ירושלים תהווה גוף .  א
;נפרד נבדל מכל מדינה אחרת

;לירושלים תהיה חוקה עצמאית.  ב
מרחב העיר הבינלאומית יפורז וייהפך .  ג

;ניטראלי באופן קבוע
בתוך גבולות העיר תינתן לאזורים .  ד

הערבים והיהודים אוטונומיה מקומית 
;מרבית

ולה , ם"תמונה רשות מטעם האו.  ה
הסמכות להגן על המקומות הקדושים 

;ועל הגישה החופשית אליהם



מומחים שהרצו בדיונים

  
שאול אריאלי 

חוקר את הסכסוך הישראלי פלסטיני ומלווה את התהליך המדיני 
פרסם מאמרים רבים וארבעה ספרים על הסכסוך. על כל סוגיותיו

עמד בראש מנהלת הסכם הביניים ; ל"שירת כקצין בכיר בצה. 
מיוזמי ומבילי . מ להסדר הקבע"המוהלת נימולאחר מכן כראש 

.  וחבר הנהלת המועצה לשלום ולביטחון" נבה'הבנות ז"

:  במהלך הכנס התלמידים פגשו מומחים אשר הרצו בפניהם

מירי איזין
בוגרת תואר שני בלימודי ביטחון מאונ, אלוף משנה במילואים

תל אביב ובוגרת המכללה לביטחון ' תואר ראשון אונ, חיפה' 
. לאומי



עדים שבאו לדיונים

 – עאדל עאמר  
מדרשת אדם, מנהל תכניות חינוכיות לבתי הספר הערבים

. יליד כפר קאסם ומתגורר שם
.עסק בתקשורת ועיתונות, פעיל חברתי

במהלך הכנס התלמידים פגשו שני רכזים של מדרשת אדם שסיפרו למשתתפים 
:  על החוויות של בני משפחותיהם אשר חלקם הפכו להיות פליטים

 –כאמל אבו רביעה 
מנהל תכניות חינוכיות לבתי הספר הערבים

מדרשת אדם, 
ממשפחת אל עוואודה מכפר . יליד דרום הר חברון

. דורא
רביעה הבדווי -בזכות החסות של השבט הבדווי אבו

הוא 
.את בנגב'כיום גר בכפר דריג. היום אזרח ישראלי



הדיונים בשאלת ירושלים

  
:הדיון בשאלת ירושלים נסב על ההצעות הבאות

העיר הבינלאומית ירושלים תהווה גוף נפרד נבדל מכל מדינה אחרת       £
Corpus seperatum;

;לירושלים תהיה חוקה עצמאית£
;מרחב העיר הבינלאומי יפורז ויהפוך לניטראלי באופן קבוע£
בתוך גבולות העיר תינתן אוטונומיה מקומית מרבית לאזורים ערביים £

;ויהודים
ולה הסמכויות להגן על המקומות , ם"תמונה רשות מטעם האו£

;ולהגן על זכויות האדם, הקדושים ועל הגישה החופשית אליהם



ההצעה לסיפוח עזה 

ישראלית , אמריקאית(הצעה   

לסיפוח עזה על כל תושביה ) 

;לישראל

מתן אזרחות שווה לכולם

ומתן שטח חלופי תמורתה 

;באזור הנגב

שאול ס, פלסטיני והדרכים ליישובו-הסכסוך הישראלי, גבול בינינו וביניכם: מקור המפה
, אריאלי

2013, ספרי חמד, ידיעות אחרונות, ספרי עליית הגג



ההצעה הסורית

ההצעה שהועלתה על ידי   

:שליט סוריה, חוסני זעים

פליטים לשטחה 300,000לקלוט 

 ,

, בסיוע כלכלי של ארצות הברית

ובתמורה לשלום ולחלופי 

.שטחים

שאול ס, פלסטיני והדרכים ליישובו-הסכסוך הישראלי, גבול בינינו וביניכם: מקור המפה
, אריאלי

2013, ספרי חמד, ידיעות אחרונות, ספרי עליית הגג



הצעות בנושא החזרת הפליטים

  

הצעה לממש את 
זכות השיבה של 

הערבים לפי 
הפרשנות הערבית 

.194להחלטה 

הצעה של ישראל 

 100,000לקלוט 

פליטים 

וליישב את הנותרים 

. במדינות ערב



סדר ניהול הדיונים

  

:כל דיון מורכב ממספר שלבים
הצגת ניירות עמדה של אחת מהמדינות 1.

;בסוגיה הנדונה
;זמן לשאלות הבהרה2.
;זמן לדיון3.
;גיבוש הצעת החלטה של הועדה4.



הדגמת דיון בנושא 
ההצעה לסיפוח עזה 

  

ישראלית , אמריקאית(הצעה 

לסיפוח עזה על כל תושביה ) 

;לישראל

מתן אזרחות שווה לכולם

ומתן שטח חלופי תמורתה 

;באזור הנגב

פלסטיני והדרכים -הסכסוך הישראלי, גבול בינינו וביניכם, שאול אריאלי: מקור המפה
2013, ספרי חמד, ידיעות אחרונות, ספרי עליית הגג, ליישובו



הדגמת דיון בנושא ההצעה 
לסיפוח עזה 

  

:הצעת ישראל
ß ישראל מציעה כחלק מפתרון בעיית הפליטים לספח את חבל עזה על המספר

. הפליטים בו ולהעניק לתושבי החבל אזרחות 200,000 המשוער של כ
ß ישראל מבקשת להבטיח את זכויותיהם של הפליטים  ויישובם על ידי שיקום

.בתמיכה בינלאומית, כלכלי חברתי
ßכדי , כי הצבא המצרי יורחק מעבר לגבול סיני, ישראל מבקשת במסגרת הצעתה

.לצמצם איום אפשרי בעתיד
ßמתן מענה לדרישות , ישראל רואה במתן אזרחות לפליטים שיסופחו לחבל עזה

. הערבים
ß מדינת ישראל בהכרה בפליטים אלו כאזרחיה תשתתף באחריות לגורלם ולמצבם

. הכלכלי
ßשמדינת ישראל רואה את הערבים אחראים לבעיית הפליטים, חשוב להדגיש

שלתפיסתה נוצרה כתוצאה מפלישתם לישראל מיד עם צאת הבריטים את , 
. הארץ

ßייושבו בעזרת מדינות העולם , הפליטים שלא יימצא להם מענה על ידי סיפוח עזה
. במדינות השכנות

ישראל מקווה שהצעה זו תענה בחיוב על ידי וועדת הפיוס ועל ידי הגורמים 



הדגמת דיון בנושא ההצעה 
לסיפוח עזה 

  
:תגובת הוועד הערבי העליון להצעה

יש להתיר לפליטים לחזור לבתיהם משום שזוהי זכותם לחזור למקום מושבם 1.
.היכן שעמלו וצברו רכוש ונכסים, הטבעי

יש להתיר לפליטים לחזור לבתיהם משום שהוכרחו בכוח לעזוב את כפריהם2.
.על ידי התקפות ומעשי טבח מצד היהודים, 

יש להתיר לפליטים לחזור לבתיהם משום שהפליטים עצמם רוצים לשוב 3.
.לבתיהם

.יש להתיר לפליטים לחזור לבתיהם מהסיבה הדתית4.

הקל וההוגן , יש להתיר לפליטים לחזור לבתיהם משום שזהו הפתרון הטוב5.
. ביותר מבין שאר הפתרונות

על בסיס עמדות אלו ברורה התנגדותנו הנחרצת להצעה לספח את עזה לישראל 
.כדי לפתור את בעיית הפליטים



הדגמת דיון בנושא 
ההצעה לסיפוח עזה 

  

:תגובה ושאלות הבהרה של ישראל להצעה

ספינת פליטים יהודים המגיעים לנמל 
חיפה 

כיצד מציע נציגי הוועד העליון המייצג 
לתת מענה , את הפליטים בדיון

הרי ? לבעיותיהם הכלכליות בישראל
מצבה הכלכלי של ישראל איננו איתן 

והיא משקיעה את מירב מאמציה בבניית 
.המדינה החדשה

ישראל מבינה את בעיותיה הכלכליות 
אך סבורה שדווקא מסיבות , של מצרים

אלו עליה לתמוך בהצעת ישראל לספח 
בהציעה לספח את עזה. את עזה

לוקחת על עצמה ישראל את האחריות , 
הכלכלית על הפליטים ומקלה בכך על 

התנגדות מצרים להצעה איננה . מצרים
.ברורה דיה

כיצד מציעים חברי הוועד הערבי העליון להתמודד עם הבעיה שחלק מבתי 
פליטים יהודים שהגיעו מאירופה ועל ידי פליטים הפליטים כבר יושבו על ידי 

יהודים שחיו במדינות ערב ועזבו אותן בעקבות יחס השלטונות שם אליהם בזמן 
? המלחמה ואחריה



הצגת סיכומי הדיונים בקבוצות

  
הסדר הפליטים – 1קבוצה 

 
פליטים לפי איחוד  200,000עד  150,000 תקלוט לשטחהישראל 

.משפחות מורחבות בהגדרה הערבית

קליטת הפליטים תהיה בתנאי שלא יהוו איום על ישראל ושהם רוצים 
.לגור בארץ ישראל

 
 8 –מיליון דולר לישראל ו  20סיוע כלכלי בסך  תעניקארצות הברית 

מיליון  5סיוע כלכלי בסך  תעניקצרפת . מיליון דולר לכל מדינה אחרת
מיליון דולר לכל מדינה  2 מוכנה להעניקארצות הברית  .דולר לישראל

.אחרת
 

 60,000 תקלוטטורקיה ,  פליטים 70,000 תקלוטכל מדינה ערבית 
פליטים שאינם פוגעים במרקם הדתי של  30,000 תקלוטפליטים ולבנון 

.לבנון



הצגת סיכומי הדיונים בקבוצות

  
הסדר הפליטים –  2קבוצה 

 
אלף פליטים לפי הצעת איחוד  350מתחייבת לקבל לשטחה : ישראל 

). 18אב אם הוריהם וילדיהם מתחת לגיל (המשפחות 

מתחייבות לקבל אליהן את שאר הפליטים באופן שווה: מדינות ערב
.לתת הכרה למדינת ישראל ולחתום על הסכם שלום עם ישראל, 

מתחייבים לתת סיוע כלכלי ומשאבים למדינות : ם"ב צרפת והאו"ארה
.שיקלטו את הפליטים

ם "בין מדינות ערב לנמל חיפה ייסלל כביש סחר חופשי בחסות האו
.שישמש להעברת סחורות



הצגת סיכומי הדיונים בקבוצות

  
הסדר הפליטים –   3קבוצה  

 
בעיית הפליטים תיפטר על ידי הסכם רב צדדי לקליטת הפליטים 

. במדינות ערב

ם כדי "מדינה הקולטת פליטים תזכה לסיוע כלכלי ניכר מידי האו
לאפשר את התהליך הקליטה ולהביא לפיתוח כלכלי של האזור בו 

.ישוכנו הפליטים

בעדיפות לאיחוד ,  פליטים 200,0000ישראל תחויב לקלוט לפחות  
.משפחות שהופרדו כתוצאה מהמלחמה

,מדינות אשר לא יעמדו במועד המצוין. 1954ההסדר יבוצע עד שנת  
י  "יחולו עליהם סנקציות כלכליות ע, או יפרו אחד מן התנאים שצוינו

.שאר המדינות החברות החתומות על מסמך זה



הצגת סיכומי הדיונים בקבוצות

  
הצעת החלטה בנושא ירושלים –   4קבוצה  

 
הפתרון הריאלי הוא לחלק את ירושלים בין ישראל וירדן כאשר 

י משטר מוסד בינלאומי שיחזיק בהם על "המקומות הקדושים ינהלו ע
.בסיס נאמנות

פתרון זה גם מקובל גם על ישראל וגם על ירדן המחזיקות כל אחת 
.נראה שהוא יכול להתקיים ולהחזיק מעמד, בחלק אחר של העיר ולכן



הצגת סיכומי הדיונים בקבוצות

  
הצעת החלטה בנושא ירושלים –   5קבוצה  

 
הצעה משותפת של ישראל ופלסטין

.באחריות בינלאומית, ם"המקומות הקדושים יהיו בפיקוח האו

החלק המערבי של ירושלים ישאר בידי ישראל ושאר השטחים יהיו 
.עד להקמת מדינה פלסטינאית, ללא מעורבות צבאית, בפיקוח ירדן

ירדן תאפשר סלילת דרך גישה . הר הצופים יהיה בבעלות ישראל
בתמורה מדינת ישראל .  שתהפוך לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל

.ם יפקח על המעבר בכביש הגישה"האו.  פליטים מירדן 20,000תקלוט 

י פלסטין וישראל ועברה בפה אחד בקרב כל "ההצעה גובשה ע(
).המשתתפים



הצגת סיכומי הדיונים בקבוצות

  

הצעת החלטה בנושא פליטים –   6קבוצה  
 

500,000כ "סה(אלף פליטים  125כל אחת מארבע מדינות ערב תקלוט 
.אלף פליטים 200ובישראל יישארו ) 

.ב ומטורקיה"מדינות חלשות יקבלו סיוע מארה
 

. פליטים נוספים כל אחת 15,000סוריה ומצריים יקלטו 

סוריה תקים , בנוסף. ב וטורקיה יסייעו במימון פיתוח מדינת ישראל"ארה
. במימונה מתקני התפלה למדינת ישראל

והחצי השני , בתמורה ישראל תספח לשטחה חצי משטח רצועת עזה
יחד עם זאת ישראל תותר על חצי משטח הכינרת . יסופח למצרים
. לטובת סוריה

.הסכם שלום ייחתם בין ישראל לסוריה ומצרים



להקת בית ספר דור

בוא נפזר את מסך 
הערפל 

בוא נעמוד באור ולא בצל 
עד מתי נמשיך לברוח 
אל משחקים של כוח 

מותר לך לבכות לפעמים 
כשמשהו נשבר בך בפנים 

ספר לי קצת על רגעי 
הפחד 

קל הרבה יותר לפחד 
ביחד 

וכשרוחות קרות יסערו 
בחוץ 

אשלח בך אש חמה 
יום אחד אולי תפסיק 

בוא
רמי קליינשטיין: לחן/ מירי פיגנבוים : מילים

טל וספיר:  מבצעים

בוא נפזר את מסך הערפל 
בוא נעמוד באור ולא בצל 

עד מתי נמשיך לברוח 
אל משחקים של כוח 

מותר לך לרעוד לפעמים 
כשמשהו נפלא קורה בפנים 

ספר לי קצת על רגעי האושר 
עד שיעלה עלינו הבוקר 

וכשרוחות קרות יסערו בחוץ 
אשלח בך אש חמה 

יום אחד אולי תפסיק לרוץ 
בין הצללים בנשמה 

ספר לי קצת על רגעי הפחד 
קל הרבה יותר לפחד ביחד



להקת בית ספר דור

היום הזה הוא התחלה   
בדף חדש אתה נוגע 

ביום הזה תישא תפילה 
תדע שיש מי ששומע 

אל תוותר מיד 
ויש לך מרחק ללכת 

אל תוותר מיד 
אם לא עכשיו אולי עוד 

שנה 

היום הזה הוא התחלה 
תחשוב אתה יכול אחרת 

והתשובה לשאלה 
בתוכך היא מסתתרת 

אל תפחד עכשיו 
כי לא אבדה לך הדרך 

אל תפחד עכשיו 
אם לא היום אולי עוד 

שנה 

עולם מוזר 
כולו שלך 

כשהתקווה בלב 
בוערת 

יש בדידות 
יש כאב 

והתקווה איתך 
נשארת 

אל תאבד אותה 
תשמור עליה 

ומה יהיה מחר 
אין איש יודע 

שיר תקווה 
היום הזה אתה ראשון שמעון בוסקילה: לחן/ מיכאל וקנין : מילים

בעצמך אתה בחרת 
ביום הזה הניצחון 

בעצם זה שלא נשברת 
אל תתייאש עכשיו 

האמונה אותך שומרת 
אל תתייאש עכשיו 

גם אם חלפה עברה עוד שנה 

...עולם מוזר

מיכאל , ישי , טל, ספיר: מבצעים



חלוקת תעודות

  
:לחלוקת התעודות אנו מזמינים את נשיאות הכנס

סגנית ראש העיר , טובה רפאל' הגב
בשם צוות התכנית, אביבה שולמן



תודות

  
:אנו מבקשים להודות לעיריית הרצליה 

  ;ראש העיר מר יהונתן יסעור
;סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך, טובה רפאל' הגב

;ל לנושאי חינוך ורווחה"סמנכ, ר אבי בנבנישתי"ד

;ל לנושאי חינוך"סגנית הסמנכ, ר אורה לנדא"ד

;מנהל שירותים כלליים, רוני גאון

;לשכת סגנית ראש העיריה, ולרבקה אמיר



תודות

  
 

:תודה מיוחדת לבית ספר תיכון דור

, מנהלת בית הספר, האי-לאביגיל ראש

;טרז וברכה, רון, אורי, לאייל -ולצוות 

; על האירוח של הכנס ברוחב לב ובנדיבות

:תודה ליועצים והמומחים שהעשירו אותנו בידע

;ר אלעד בן דרור על ההרצאה"ד

על עבודת המחקר , נינבורג-ד רות לוי"לעו

;שהעמידה לרשותנו



תודות

  
 

;על אירוח כנס הפתיחה, מנהל תיכון מפתן ארז, לאמיתי לימפסמה

למורים המלווים של התכנית

תיכון חדש –עדי פרידלנד 

תיכון מפתן ארז –נטלי שטרובל 

תיכון היובל –ארנון נוסבאום 

;תודה על הרצאתו המאלפת לתלמידים, תיכון ראשונים –אהוד נבו 

תיכון דור –רון פולק 

תיכון הנדסאים –אלכס רוזנשטוק 

;יועצת הסימולציה, לאביבה שולמן

;מדרשת אדם,  לרותי פרגמנט רובין


