
 

 

 

ׁש  ֵּ֖ ה־֑טֹוב ַבקֵׂ ָרע ַוֲעשֵׂ הּו ָׁש֣לֹום֣סּור מֵֵׂ֭ ֵֽ  )תהילים ל"ד:ט"ו( ְוָרְדפֵׂ

 

 מוערת סביב "עסקת המאה"  אסופת חומרים
 
 

השלום  את עיקרי תוכנית בינואר 29ב דונלד טראמפ ִהִציג ארה"ב ְנשיא
בֵטֵקס בבית  (כאןתכנית המלאה ה) Peace to Prosperity שלו

ראש הממשלה , ארצות הברית שֵנערך בנֹוְכחות ָראֵשי ממשלהלבן, 
איחוד מדינות  ַשגריֵרי . לטקס ִהִגיעו גםומכובדים רבים בנימין נתניהו

בחריין ועומאן. לאחר ַהָצַגת התוכנית על ידי הנשיא, ָנָשא  ,האמירויות
לְנשיא ארצות  הֹוָדה נתניהו .דברים ראש הממשלה בנימין נתניהו

על ְבסיס שא ומתן מְלִהיָכֵנס ל מּוָכן הברית ַוֲאָנָשיו ואמר, בין השאר: "אני
 זמן קצר לאחר . "התוכנית. זו תוכנית טובה לשלום ולישראל

 ֶאֱעמֹוד "תמיד: טראמפ בעברית בחשבון הטוויטר שלו ִצֵייץ ההודעה
 בחוְזקה תומך אניי מדינת ישראל והעם היהוד לצד

ההיסטורית. ִהִגיַע הזמן  מולדתםִלחיות ב ְזכּוָתםִוִביְטחֹוָנם וב ְבטיחּוָתםב
 !". לשלום

 
 

על מנת שכל  לחנך, להנגיש מידע ולאפשר מגוון דעותמשלחת הסוכנות היהודית תפקיד 
באסופת החומרים אחת ואחד יוכלו לנסח לעצמן את מהות הקשר שלהם לישראל. על כן 

 לסייע לך: במטרהשלפניך מגוון מקורות סביב "עסקת המאה" 
 ההיסטורי של התכנית ֶהְקֵשראודות ה... לחנך 

 משמעותהבנה של ומכאן את  –לארץ ישראל והציוני  הרוחניהקשר  אודותידע  הנגיש... ל
  בארץ ישראל על קרקע השיח

, במטרה לסייע בגיבוש דעה מפלגתי-שיח א מתוך ,גישות ודעות לתכניתמגוון  ... לאפשר
 (ֶהְקֵשר אישית )שאינה נטולת

 
 (לשיקולך... מתודותכמה )מה אפשר לעשות? 

 ולדון בקטעי מקור שונים סביב הקשר בין קרקע לציונות סלון ציוני"... לכנס "
 האירועים המרכזיים הקשורים לתהליכי שלום  10של ציר היסטורי ... להכין 

 לבחון מושגים מרכזיים  -מה אומרת התכנית  ולהבין יחד... לקרוא 
 במורכבות הסכסוך תוך שימוש בסרטים שונים )המלצות בהמשך( ולדון... להקרין 

 

 
  

https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
https://hadshon.edu.gov.il/glossary/%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a8/
https://hadshon.edu.gov.il/glossary/%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a8/
https://hadshon.edu.gov.il/glossary/%d7%94%d7%95%d7%93%d7%94/
https://hadshon.edu.gov.il/glossary/%d7%94%d7%95%d7%93%d7%94/


 

 

 

ר   ֶהְקשֵׁ
 

 קישור:  תיאור:  שם:

Israel:  A modern 
History 

על שלושה דפים המרכזים מידע 
 השתלשלות תהליכי מלחמה ושלום 

timeline 

על הפעולות הראשונות שנעשו על ידי  גילויי ריבונות ראשונים
לאחר הכרזת י המדינה מנהיג

המבטאות את הריבונות   ,העצמאות
ישראל: הקמת גופים, מוסדות, של 
ת חוקי יסוד, קביעת מעמדה של חקיק

 .ירושלים כעיר בירה ועוד

בספרייה 
הוירטואלית של 

  מט"ח

התכנית  :עושים פוליטיקה
 ום הסכסוךלצמצ

דפנה ליאל מראיינת את  :פודקסט
פורט כמה צעדים ה ,מיכה גודמן

מעשיים שיצמצמו את הסכסוך באופן 
דרמטי מבלי לפתור אותו ומסביר למה 
זו התוכנית שהמרכז הפוליטי צריך 

 .לאמץ

פודקסט ליאל 
 וגודמן

: מורכבות "חיים יקרים" 
 כמהות 

שיצא , של שלומי אלדרהתיעודי סרטו 
. הסרט עוקב אחר 2010בשנת 

המאמצים להציל את חייו של תינוק 
מרצועת עזה המאושפז בישראל 
לצורך השתלת מח עצם, על רקע 

פלסטיני. הסרט -הסכסוך הישראלי
זכה בפרס אופיר לסרט התיעודי 
הטוב ביותר ובצל"ש בפסטיבל 

באם יש ביקוש הקולנוע ירושלים. 
 נבדוק זכויות הקרנה. 

 קישור לקדימון

www.shaularieli.com  מידע ומפות לביותר  מומלץמאגר
ו, בנוגע לכל ההסכמים שהיו, שהוצע
 : שנידונו, שנחתמו או לא נחתמו

 באתר של שאול אריאלי

 מפות

 
 

 

  קרקע ארץ ישראל
 

 קישור:  תיאור:  שם:

A Zionist Salon on Land 
 מתוך הספר: 
The Zionist Ideas: 
Visions for the Jewish 
Homeland—Then, 
Now, Tomorrow /  
Gil Troy 

 

שפות נוספות  –)באנגלית  טקסטים
של הוגים שונים נא לפנות אלינו( 

המקום של שטח/קרקע. סביב 
הטקסטים ארוכים במתכוון על מנת 

 לאפשר הקשר רחב. 

Salon texts 

כשהפלשתינים אומרים לא 
 למה הם מתכוונים? 

מה אנחנו מפספסים פודקסט: 
בקריאת מפת המזרח התיכון: איך 
משפיעים עלינו קרבות השיעים 

פודקסט ליאל עם 
 צבי יחזקאלי

https://drive.google.com/a/jafi.org/file/d/16GRIzsW11UlgtTJ7u_17i4Gz_fEznDqN/view?usp=sharing
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20397&kwd=8374
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20397&kwd=8374
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20397&kwd=8374
https://castbox.fm/episode/%5b%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%5d-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A-id1061163-id141058255?utm_source=whatsapp&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%5B%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%5D%20%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A-CastBox_FM
https://castbox.fm/episode/%5b%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%5d-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A-id1061163-id141058255?utm_source=whatsapp&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%5B%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%5D%20%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A-CastBox_FM
https://youtu.be/f6lvD5roV7o
https://www.shaularieli.com/en/maps/among-other-things/
https://www.google.com/search?q=the+zionist+ideas,+gil+troy&rlz=1C1GCEA_enIL830IL830&sxsrf=ACYBGNQ6eOkVpejVlFWZ0VNtkPYiqcnIOA:1580729375230&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UKYJGArqFPpGrM%253A%252CbNV4OkiXb3AyCM%252C%252Fg%252F11gg9mxjpw&vet=1&usg=AI4_-kQ6Fo70MvSY1xx8si8FTgLCW0kTiA&sa=X&ved=2ahUKEwj96ZXno7XnAhXIShUIHYm-DxYQ_B0wCnoECAgQAw#imgrc=UKYJGArqFPpGrM:
https://www.google.com/search?q=the+zionist+ideas,+gil+troy&rlz=1C1GCEA_enIL830IL830&sxsrf=ACYBGNQ6eOkVpejVlFWZ0VNtkPYiqcnIOA:1580729375230&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UKYJGArqFPpGrM%253A%252CbNV4OkiXb3AyCM%252C%252Fg%252F11gg9mxjpw&vet=1&usg=AI4_-kQ6Fo70MvSY1xx8si8FTgLCW0kTiA&sa=X&ved=2ahUKEwj96ZXno7XnAhXIShUIHYm-DxYQ_B0wCnoECAgQAw#imgrc=UKYJGArqFPpGrM:
https://drive.google.com/a/jafi.org/file/d/1vCftk05VonmbW-eZh19LF512uBnLtcsc/view?usp=sharing
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%93%D7%A4%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C-osim-politica/id1215589622?i=1000461607446
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%93%D7%A4%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C-osim-politica/id1215589622?i=1000461607446


 

 

והסונים, ומדוע המגעים עם שכנינו 
בשנים האחרונות הפכו לשיח של 
חירשים. צבי יחזקאלי, פרשן חדשות 
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The Settlements 
Explained  

אסופה של סרטונים חינוכיים של 
  Israel Unpackedעמותת 

Israel 
unpacked 

 

 
 דעות ופרשנות על התכנית 

 
 קישור:  תיאור:  שם:

בן  –יתרונות התכנית לימין ולשמאל  מכתב לשמאל הציוני
דן בתכנית מעבר לשיוכים  דרור ימיני
 . מלפגתיים

  דרור ימיני בן
 וגם: 

English  

ו"ש: כיצד החלת ריבונות בי
 ם?ישתנו החיים של התושבי

 

הכולל אלישע בן קימון מאמרו של 
ושא הריבונות ותמצית נ עלהסבר 

  תכנית המאה

sovereignty 

The Three Crucial 
Flaws in Trump’s 
‘Peace Vision’:  His 
“ultimate deal” is still 
worth considering 

על  New York Timesמיכה גודמן ב
שאלת שינוי הסטטוס קוו לעומת 

 עסקת שלום 

 Goodman 

A Middle Eastern Fairy 
Tale Unfolds at the 
White House 

 Leil Leibowitzמאמר דעה של 
 Tabletבמגזין התרבות 

tablet 

Trump Tries 
‘Constructive 
Resignation’ in the 
Mideast 

 

  Douglas J. Feithמאמר דעה של 

  Wall Street Journalב
Wall Street 
Journal 

ראש הרשות הפלסטינית 
אבו מאזן אמר כי לא ימכור 

את ירושלים ולא יסכים 
 "לקבל "גבינה שוויצרית

 כתבה של גל ברגר, חדשות השבת
 כאן" " (1.1.2020)

 סרטון 

Trump's "Peace Plan" על באנגלית  יביקורתסט פודק
לחוסר ייצוג  שמתייחסהתוכנית 

  פלסטיני

Middle East 
Focus 

Podcast 161: Deal of 
the Century (MAKOM) 

Mike and Benji discuss the 
breaking news. What is this 
new peace deal about?  

Podcast 161  

Why even the Israeli 
Left has embraced 
Trump's peace plan 

של ד"ר עינת וילף  מאמר דעה
 בטלגרף האנגלי

Wilf Telegraph 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pEkOUvj8ITU&list=PL-DNOnmKkUabCA-3TtK7c8JnBWmhcDRm7
https://www.youtube.com/watch?v=pEkOUvj8ITU&list=PL-DNOnmKkUabCA-3TtK7c8JnBWmhcDRm7
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5667511,00.html
https://www.ynetnews.com/article/BJxzuJR118
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5668308,00.html
https://www.nytimes.com/2020/01/29/opinion/Israel-Peace-Plan-Trump.html
https://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/297854/to-tell-the-truth
https://www.wsj.com/articles/trump-tries-constructive-resignation-in-the-mideast-11580342180
https://www.wsj.com/articles/trump-tries-constructive-resignation-in-the-mideast-11580342180
https://www.youtube.com/watch?v=LmBTieM8WCE
https://castbox.fm/episode/Trump's-%22Peace-Plan%22-id1058973-id226174301?utm_source=whatsapp&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=Trump%27s%20%22Peace%20Plan%22-CastBox_FM&country=us
https://castbox.fm/episode/Trump's-%22Peace-Plan%22-id1058973-id226174301?utm_source=whatsapp&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=Trump%27s%20%22Peace%20Plan%22-CastBox_FM&country=us
https://makomisrael.org/podcast-161-deal-of-the-century/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/02/02/even-israeli-left-has-embraced-trumps-peace-plan/?WT.mc_id=tmg_share_tw

