
ברוכים הבאים  

לאירוע סיום הסימולציה 

רס ושל הצעת סאדאת 'של תכנית רוג

להסכם עם ישראל



פתיחת מושב הסיכום

 תוכניתאנו מבקשים לפתוח את מושב הסיכום של 

זוהי שנתה החמישית של התכנית .  ד"תשע ה"אומ

בשנים קודמות התכנית עסקה בהדמיית החלטות . בעיר

: ם הקשורות בהיסטוריה של מדינת ישראל"של האו : ם הקשורות בהיסטוריה של מדינת ישראל"של האו

;181פ לתכנית החלוקה "וועדת אונסקו�

;1949הסכמי שביתת בין ישראל לשכנותיה בשנת  �

;ם באותן שנים"וועדת הפיוס של האו�

;בתום מלחמת ששת הימים 242החלטה �



wA1VH9www.youtube.com/watch?v=mHlnAhttp://

מאולפן החדשות



, שנה למלחמת יום הכיפורים 40במלאת 

.חרגנו ממנהגנו

,ם"ההדמיה לא עסקה בהחלטות האו

אלא בחלק מההצעות להסכם 

,  בין ישראל לשכנותיה

שהובאו בפני מדינת ישראל  

בתקופה שבין מלחמת ששת הימים

. למלחמת יום הכיפורים



רס להסכם כולל  'הצעות  וויליאם רוג

במזרח התיכון ולהפסקת אש במלחמת 

ב  "רס היה מזכיר המדינה של ארה'רוג(; ההתשה

).1973עד אוגוסט 

:ההצעות בהן עסקנו 

).1973עד אוגוסט 

להסכם עם ישראל  ,  הצעת חאפז איסמעיל

;לפני מלחמת יום הכיפורים
חאפז עיסמאיל היה היועץ לביטחון לאומי של הנשיא  (

).סאדאת



:השאלות אותן ביקשנו לברר

?האם ניתן היה למנוע את המלחמה

?  האם ניתן היה לשנות את תוצאותיה



ייצג את ישראל–תיכון היובל 

ייצג את מצרים–תיכון חדש 

ייצג את ירדן–תיכון מפתן ארז 

כל בית ספר בחר מדינה מהמדינות המעורבות , כמדי שנה

, במהלך היומיים האחרונים. בסכסוך או בהצעת ההצעות

:התכנסנו לקיים את הדיון בין המדינות

ייצג את ירדן–תיכון מפתן ארז 

ייצג את הפלסטינים–תיכון דור 

מ"ייצג את בריה–תיכון הראשונים 

ב"ייצגו את ארה–תיכון הנדסאים 

למדו עם תיכון החדש וייצגו  –תלמידי חטיבת יד גיורא 

אף הם את מצרים



ברכות �

ס דור"קטעי שירה של להקת ביה�

תיאור מהלך הלמידה�

?מה בתכנית הערב

תיאור מהלך הלמידה�

הדמיה של חלק מהדיונים בפני הקהל �

חלוקת תעודות למשתתפים �

תודות�



ברכות



קטעי שירה של 

להקת בית הספר דור



,  בתהליך החקר למדנו על מלחמת ההתשה
,"טראומת יום הכיפורים"על  

נציג את תהליך העבודה של הצוות הנפלא שעסק 

התלמידים יושבי , המורים המלווים–בתכנית 

.התלמידים מייצגי המדינות, הראש

,"טראומת יום הכיפורים"על  
. ועל הדרך בה חוו מדינות האזור את התקופה

אחר כך התמקדנו בלימוד
הניסיונות להגיע להסכם בין ישראל  

.לשכנותיה בין המלחמות 



למדנו לבחון את האירועים ההיסטוריים 

מזוויות ראייה שונות על ידי ייצוג עמדותיהן  

.  של המדינות השונות

0TIfkc7v_7www.youtube.com/watch?v=V 0TIfkc7v_7www.youtube.com/watch?v=V



מספר על כך חיים גורי בראיון  

:שנתן לנו במהלך התכנית 

הדבר היה לאחר ביקור סאדאת נשיא מצרים "

משלחת עיתונאים יצאה מישראל  , בירושלים

ליוו . הצטרפתי אליה ) חיים גורי( לקהיר ואני  ליוו . הצטרפתי אליה ) חיים גורי( לקהיר ואני 

שמיר חוקרי המזרח ' ששון סומך ופרו' אותי פרו

ר חוסיין פאוזי אחד "בקהיר נפגשתי עם ד. התיכון

לפני כן סיירנו . מאנשי הרוח המכובדים במצרים

בתעלת סואץ ושם עצרנו ליד מצבת זיכרון לנפגעי 

היו מאוד , המצרים, הם. הצליחה ביום הכיפורים

.  גאים בכך שגרמו לנו הרבה נפגעים



. הדיבור היה בצרפתית והחלה שיחה על המלחמה 

האם אתה חושב שחלום , טענתי בפני המשורר המצרי

הרי הכול התחיל ?ולהקיז את דמו  שלו , הנוער להילחם

?ולא ברור למה מצרים פתחה במלחמה נגדנו 48ב 

איש לא שאל את  :  מחמוד פאוזי ענה תשובה מפתיעה איש לא שאל את  :  מחמוד פאוזי ענה תשובה מפתיעה

. ישראל צדקה,  להפתעתי אמר,ואז הוסיף . העם המצרי

אבל מה עשיתם בששת הימים מדוע  : ואז המשיך

? ביזיתם אותנו והנפתם את דגל ישראל על קו בר לב



:  הוא הוסיף קטע משירו

אילו המודיעין "...  בנינו בזו לנו, נשותינו בושו בנו"

הישראלי היה קורא את השירה המצרית שנכתבה 

היה יודע שאוקטובר בלתי , אחרי תבוסת ששת הימים

הכול  ". כל קצין מודיעין טוב חייב לקרוא שירה. נמנע הכול  ". כל קצין מודיעין טוב חייב לקרוא שירה. נמנע

. נאמר שם



נציג בפניכם את הדיונים  

והמסקנות

רס'מתוכניות רוג



מחדרי הדיונים



1970-1969רס 'תכניות רוג

  1969דצמבר   - תכנית ראשונה 

קביעת  ; לאומי עם מצרים- נסיגה ישראלית לגבול הבין

כדי  , ומתן-במשא' שיח-עזה ושארם א- מעמדן של רצועת

השארת העיר ירושלים  ; שלא יישארו בשליטה ישראלית

הבטחת ; בניהולן של שלוש העדות הדתיות, מאוחדת הבטחת ; בניהולן של שלוש העדות הדתיות, מאוחדת

חופש השיט לספנות הישראלית בתעלת סואץ



  - רס שנייה 'תכנית רוג

  1970יוני 
קיימא -הסכם שלום צודק ובר

המבוסס על הכרה הדדית  

, בריבונותן של כל המדינות, בריבונותן של כל המדינות

בשלמותן הטריטוריאלית 

ועל נסיגת  , ובעצמאותן המדינית

-ישראל משטחים שכבשה ב

כל זאת בהתאם להחלטת –1967

242מועצת הביטחון 



אוקטובר   - רס שלישית 'תכנית רוג

1971  

רס תוכנית שלישית  'הגיש רוג 1971באוקטובר  4-ב

.  לעיון הצדדים, תכנית להסכם ביניים לאורך התעלה

כיוון , אולם זו נדחתה עוד באותו היום על ידי ישראל

שלא נכתב בה שלאחריה יבואו מהלכים להשכנת שלום שלא נכתב בה שלאחריה יבואו מהלכים להשכנת שלום 

. בין ישראל ושכנותיה

, גולדה מאיר, יגאל אלון

אבא אבן, רס'וויליאם רוג



מחדרי הדיוניםמחדרי הדיונים



איסמעיל להסכם   חאפזהצעת 

בין ישראל למצרים

התקיימו שיחות בין   1973בפברואר  26-25-ב

ר המועצה לביטחון "חאפז איסמעיל שהיה יו

לאומי במצרים ושליחו המיוחד של סאדאת  

במוקד . ר'הברית עם הנרי קיסינג- לארצות במוקד . ר'הברית עם הנרי קיסינג- לארצות

השיחות  הועלתה הצעה מרחיקת הלכת ביותר  

הצעה לפתרון הסכסוך  -שהמצרים הגישו 

במסגרת הסכם ישראלי בכמה שלבים -המצרי

.  כולל



מצריים מוכנה לקבל כל הסדר בין ישראל ובין ירדן  1.

שיהיה מקובל על כל , והפלסטינים בגדה המערבית

הצדדים לסכסוך ומבוסס על זכות ההגדרה העצמית  

שפירושה הקמת  , של הפלסטינים ברצועת עזה

.ם"אוטונומיה פלסטינית באזור בפיקוח האו

המרכיב החשוב ביותר בהסדר הוא כיצד ליישב את  2.

שאלת הריבונות המצרית בסיני עם דרישותיה של 

ישראל לקבל ערובות שיבטיחו את בטחונה בגבול  

.המצרי

תמורת נסיגה ישראלית מלאה מסיני התחייבה מצרים  3.

בריבונותה ובשלמותה , להכיר בקיומה בעצמאותה

; )1967בגבולות (הטריטוריאלית של ישראל 



חתנו של נאצר  , אשרף מרואן

וסוכן המודיעין הישראלי



איסמעיל איננה שונה   חאפיזהצעתו של 

בהרבה מזו שהתקבלה בהסכם השלום עם  

1979מצרים ב 

:נשאלת השאלה הבלתי נמנעת 

?האם ניתן היה למנוע את המלחמה 

?האם ניתן היה לשנות את תוצאותיה



אנו מזמינים את נציגי הקבוצות

:להציג את מסקנות קבוצתם



שאלות וזוויות רבות לא נחקרו בעבודתנו ולא מצאו 

.  את הביטוי הראוי להן בכנס

:שאלה אחת התלמידות בתיכון דור 

ומה היה קורה אם היו נשים רבות יותר מעורבות 

בתהליך קבלת ההחלטות ובתרגום אותות המלחמה  בתהליך קבלת ההחלטות ובתרגום אותות המלחמה  

?  לפעולה

אולי התשובה בסרט
s38m51?t=8LFKV3-youtu.be/GgcNhttp://



,לסיום 

נזמין את המורים המלווים לקבל את  

:תעודות ההשתתפות עבור תלמידיהם

תיכון ראשונים–אודי נבו  

תיכון מפתן ארז - נטלי שטרובל  

תיכון היובל - אברהם ידידיה וענת דנון  תיכון היובל - אברהם ידידיה וענת דנון 

תיכון חדש- עדי פרידלנד 

תיכון הנדסאים - נמרוד רגב 

תיכון דור- רון פולק 

נציג התלמידים מחטיבת יד גיורא

 





ולמאיה כץ , פדלוןלראש עיריית הרצליה מר משה �

שייצגה את הרשות , ממלאת מקום וסגנית ראש העיר

;הערב

ליעקב  , ל לענייני חינוך"סמנכ, בנבינישתיר אבי "לד�

;עדי חמו ומרק, נחום

 4- שיזמה והפעילה את התכנית ב, לטובה רפאל�

; השנים הקודמות

;



, האי-לאביגיל ראש -לתיכון דור על האירוח הנדיב �

אורי , אב הבית, אייל, ס"להקת ביה, מנהלת תיכון דור

;תרז המנהלנית ורון, טכנאי המחשבים

;למנהלי בתי הספר והמורים המלווים�

;  לתלמידים יושבי הראש על ההנחיה וההכנה�

;לתלמידים שייצגו את המדינות בכבוד�

;סאבר ראבי ועאדל עאמר, עוזי מור, מירי איזין–לעדים � ;סאבר ראבי ועאדל עאמר, עוזי מור, מירי איזין–לעדים �

רחל , סמדר, דליה סגניתה, לאורנה מנהלת הפסגה�

.וחיים
לצוות המפתן על האירוח בכנס הפתיחה והעזרה �

;במהלכו

ולצוות מדרשת אדם , לאביבה שולמן יועצת הסימולציה�

.רובין-רותי פרגמנט, קלארמן- ר אוקי מרושק"ד–



תודה  



לשירת ההמנון הקהל מתבקש לעמודלשירת ההמנון הקהל מתבקש לעמוד




