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האומות  של  הכללית  העצרת  הצביעה  תש”ח,  בכסלו  י”ז   ,1947 בנובמבר  ב-29 
זו  החלטה   .)181 )החלטה  ארץ-ישראל  חלוקת  בדבר  התוכנית  בעד  המאוחדות 

הובילה למעשה להכרזה על מדינת ישראל ב-14 במאי 1948.
ההצבעה בעצרת הכללית של האו”ם נערכה בעקבות המלצת רוב חברי הוועדה 
 UNSCOP – United Nations   – ארץ-ישראל   לענייני  האו”ם  של  המיוחדת 

.Special Committee of Palestine
חברי הוועדה, הגיעו לארץ-ישראל ביוני 1947 ושהו בה כחמישה שבועות. הוועדה 
התרשמה מן האירועים שהתרחשו אז בארץ, ולדברי חבריה, השפיע עליהם במיוחד 
בתום  בחיפה.  עיניהם  לנגד  שנעשה  “אקסודוס”,  באונייה  שבאו  המעפילים  גירוש 
בלבנון  ולבנון.  ירדן  בסוריה,  קצרים  סיורים  הוועדה  ערכה  בארץ-ישראל  שהותה 
פגשו חברי הוועדה את נציגי המדינות הערביות באזור ואת נציגי הוועד הערבי העליון. 

הוועדה ביקרה גם במחנות הפליטים באירופה שניצולי מחנות הריכוז שהו בהם.
ב-31 באוגוסט 1947 פרסמה הוועדה המיוחדת לענייני ארץ-ישראל את מסקנותיה. 
חברי הוועדה המליצו פה-אחד על סיום המנדט הבריטי בארץ-ישראל. רוב חברי 

הוועדה הציעו לחלק את ארץ-ישראל לשתי מדינות עצמאיות, יהודית וערבית.
אף שמפת החלוקה שהציעה ועדת האו”ם השאירה בידי המדינה היהודית חלק קטן 
משטחה של ארץ-ישראל המערבית, הסכימו ההסתדרות הציונית ומוסדות היישוב 
היהודי בארץ-ישראל לקבל את תוכנית החלוקה, שכן היתה בה הכרה בזכות העם 

היהודי למדינה.
ב-29 בנובמבר 1947 נערכה ההצבעה בעצרת האו”ם. בעד אישור התוכנית הצביעו 
33 מדינות, 13 מדינות הצביעו נגדה ועשר מדינות נמנעו מלנקוט עמדה. על סמך דוח 

אונסקו”פ נקבע בהחלטת האו”ם כי המנדט הבריטי יסתיים עד 1 במאי.
החלטת העצרת הכללית של האו”ם לתמוך בהקמת מדינה יהודית נתקבלה ביישוב 
היהודי בשמחה רבה; קרוב לחצות הלילה, כאשר שודרה ברדיו הידיעה כי הושג 
כי הקמת  היה  ואולם ברור  הרוב הדרוש בעצרת האו”ם, רקדו המונים ברחובות. 
המדינה תיתכן רק לאחר מאבק צבאי ומדיני קשה, שכן מדינות ערב וערביי ארץ-

ישראל יצאו למלחמת חורמה נגד מימוש התוכנית וכינון המדינה היהודית.

"November 29, 1947: The Story of a Vote" מביא את סיפור ההצבעה לתוכנית החלוקה של האו״ם ב29 בנובמבר, מאת האנשים 
שביצעו, חיו, וחגגו את האירוע ההיסטורי זה. יהודים רבים ברחבי העולם האזינו בדאגה לדיווח ברדיו. בתוך כמה רגעים קצרים, הגיעו 
לסיומן עשרים מאות בהן לא היה קיים בית יהודי. הסרט הוא הפרק שני ב"עדי ראיה״, סדרת סרטים קצרים שהופקו בשיתוף על ידי 

״תולדות ישראל ״וערוץ ההיסטוריה הישראלי לתוכנית פיילוט חינוכית בארה״ב. הסרטים בסדרה נצפו יותר מ-500,000 פעמים. 

״תולדות ישראל״ היא עמותה העוסקת בתיעוד עדויות ממקור ראשון של גברים ונשים שסייעו בהקמתה של מדינת ישראל. מאז 2007 
״תולדות ישראל״ עורכת ראיונות עם בני דור תש״ח, במטרה לגלות את האפוס הגדול של הקמת המדינה ולשמרו, בטרם נאחר את 
המועד. עד כה ראיינו יותר מ -750 ממייסדי המדינה, וצילמנו למעלה מ -3,000 שעות של חומר מרגש בעוצמתו. מטרתנו היא לראיין 

http://youtu.be/QrIjzUK0FKgכמה שיותר אנשים מהדור בתקופה הקצרה שנשארה לנו.



מחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות יזום והפקת התוכנית: ה
המחלקה לארגון וקשר  עריכה ראשית: גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת 

עם ישראלים בתפוצות
איסוף חומרים וכתיבה: אראלה גורן, איתי אמינוף ואדם מרגוליס

אסנת דבורקין ליקוט, עריכה, ריכוז והפקה בפועל: 
החוברת הופקה לצרכים חינוכיים פנימיים בלבד

המעוניינים בהפעלת התוכנית ובקבלת פרטים בנושא
 wzo.israelis@gmail.com :מתבקשים לפנות למחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות

כ”ט בנובמבר,1947 יום ההצבעה באו”ם על גבולות  תוכנית החלוקה, הוא היום בו החל יישום חזונו של 
בנימין זאב הרצל  להשיג עבור עמנו מדינה, “כברת ארץ מובטחת.”

בעוד שבישראל מציינים את המועד כיום שבו החליטה עצרת האו”ם על סיום המנדט הבריטי והקמת 
שתי מדינות - יהודית וערבית, במטות האו”ם בניו-יורק ובז’נבה  מנצלים בשנים האחרונות את המועד 

הזה, להתכנסויות שבמרכזם הצבעות אנטי ישראליות.
התבטאויות אנטי ישראליות, המערערות על זכות קיומה של מדינת ישראל נשמעות בעוצמות משתנות 

גם מחוץ לכותלי האו”ם, במקומות שונים בעולם.
במקביל אנו עדים לכך  שיש יותר יהודים החיים בתפוצות, בעיקר בקרב הדור הצעיר, הבוחרים לנתק 
בין זהותם היהודית לקשר כלשהו עם מדינת היהודים- מדינת ישראל. עבור אלה, ישראל הפכה במהלך 
השנים ממקור לגאווה למקור לנטל, למבוכה ואי נחת. אנו מבקשים לאתגר את השיח הזה אודות 
היחס למדינת ישראל, באמצעות בחינה עדכנית של אחד המועדים היותר משמעותיים בהיסטוריה של 

.

. העם היהודי בעת החדשה - “כט בנובמבר“
תוכנית “בית העם” פותחה ע״י המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים התפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית, במטרה

לעודד שיג ושיח בנושאים של משמעות הציונות במאה ה 21- . האם הושלם החזון הציוני? מה תפקידה של מדינת ישראל 
עבור החיים מחוצה לה ואיזה חזון יש לכולנו עבורה?

באמצעות מגוון תכנים הכוללים טקסטים מסורתיים ומודרניים, סרטונים, יצירות אומנות, משחקים ועוד, אנו שואפים ליצור
. דיון תוסס, ביקורתי ועדכני במרכיבי הזהות הציונית במאה ה- 21

התוכנית מזמינה את משתתפיה לדון בשאלות זהות אישית, דתית ורעיונית, במשמעות העצמאות המדינית של העם היושב
בציון ויחסי הגומלין המתקיימים בין היהודים החיים בישראל לבין אלה החיים בתפוצות.

זוהי הזדמנות לכל אחת ואחד, ללא תלות בידע מוקדם, להכיר ללמוד, לחשוב, לדון ולהרהר על משמעות הציונות עבורה/ו.
“בית העם” מכיל מערך של 12 חוברות פעילות בנושאים שונים.

תוכנית “בית העם” קיימת בעברית, באנגלית, בספרדית ובפורטוגזית ותתורגם לשפות נוספות בהתאם לדרישה. התוכנית
מתאימה לגילאים שונים, לצרכים מקומיים ולסוגיות קהילתיות שונות. בנוסף מפיקה המחלקה חומרים חינוכיים לחגים

ולמועדים שונים. צוות המחלקה עומד לרשותכם בתכנון קורסים מתמשכים, סמינרים, הנחיה מקצועית והכשרת מנחים
. מקומיים להנחיית "בית העם”

נשמח לקבל הערות ורעיונות שיסייעו לנו להמשיך ולפתח אמצעים להעמקת השיח הציוני הציוני.
אנו מאחלים לכם חוויה פוריה ומשמעותית,

גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות.

“קראתי פעם לציונות אידיאל אין סופי, ואני מאמין 
באמת כי גם לאחר השגת ארצנו, ארץ ישראל..., 
לא תחדל מלהיות אידיאל. כי בציונות, כפי שאני 

מבין אותה, כלולה לא רק השאיפה אל כברת ארץ 
מובטחת כחוק, בשביל עמנו האומלל, אלא גם 

השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית”...
בנימין זאב הרצל
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הרצל, בפני עם ועולם, מרץ 1904
קראתי פעם לציונות אידאל אין סופי, ואני מאמין באמת כי גם לאחר 
השגת ארצנו, ארץ – ישראל, לא תחדל מלהיות אידאל: כי בציונות כפי 
שאתה מבין אותה, כלולה לא רק השאיפה אל כברת ארץ מובטחת 
כחוק בשביל עמנו האומלל, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית” 

מפת גוגל של הצבעת המדינות באו”ם בכט’ בנובמבר:

הקלטה של ההצבעה באו”ם:

ה

https://www.youtube.com/watch?v=mPdXKx74PBk

1. האם יש חשיבות לכך שכברת הארץ המובטחת
 ניתנה לעם ישראל בהצבעה באו”ם? או שמדובר

 בהצהרה סמלית שאינה משמעותית להקמת המדינה
 עצמה?

2. האם מדינת ישראל עומדת בחזון של הרצל של
    שאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית?

3. האם ציונות היא אידאולוגיה רלוונטית כיום, או שלאחר
 הקמת המדינה התנועה הציונית סיימה את תפקידה

  ההיסטורי?

זכות ראשונים?

http://historytouch.cettalk.co.il/2011/11/14/כט-בנובמבר-על-המפה-הדיגיטלית
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בראשית יב’, א’
ית  ָך ּוִמֵבּ אֶמר ה’ ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתּ “ַויֹּ

ר ַאְרֶאָך “ ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

רש”י על בראשית א’, א’*
“אמר רבי יצחק, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, 
ליסטים )גנבים( אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם 

אומרים להם, כל הארץ של הקב”ה היא, הוא בראה.”

1. מה המשמעות של הציווי האלוהי על הזכות על ארץ
 ישראל כיום? האם היא רלוונטית ובעלת תוקף?

 האם גם היום יש לנו קשר לארץ שנובע מההקשר
 הדתי והמסורתי? מהו אותו קשר?

2. בישראל, מרגיש צורך לכתוב בפירושו על הקשר
    לישראל? מה הקשר של היושבים בתפוצות עם הציווי

 האלוהי? האם הוא שונה מהקשר של היושבים
    בישראל?

3. האם הקשר של היהודים לציון הוא קשר דתי בלבד?
 האם ללא זיקה דתית אין משמעות לישיבה בציון?

רש”י על בראשית א’, א’
*רש”י שואל מדוע מתחילה התורה בבריאת העולם על ידי אלוהים ועונה כי הסיבה היא שאם יבואו הגויים 
ויגידו שישראל גנבו את הארץ מידי העמים שיושבים שם, יענו ישראל שהארץ נבראה על ידי אלוהים ולכן 

הוא מחליט למי לתת את הארץ. אלוקים ציווה את הארץ לישראל ולכן עם ישראל יושב בארץ ישראל.
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שנת 2084 בישראל החדשה ובפלסטין:
אלפרד מ. ברוקסטיין

אחרי שבעים שנות הטרדה מתמשכת מצד שכניהם במזרח התיכון החליטו הישראלים להמשיך הלאה. הם רכשו בשנת 2018 
כמה חוות גדולות בצפון-מערב אוסטרליה, ובתמיכתה הנלהבת של ממשלת אוסטרליה, יישבו אותן בהמוניהם והקימו בשטחן 
לקהיליית  הצטרפה  הצעירה  המדינה  החדשה.  ירושלים  שבירתה  החדשה”,  “ישראל  הקרויה  הטריטוריאלית  המדינה  את 
ועד לשנת 2038 הקימו תושביה מחדש את כל הערים שהותירו מאחור בפלסטין, והחלו בחיים פוריים כחלק  אוסטרליה, 

מהיבשת. על דגלם המתנוסס בגאון, בין שני פסים כחולים, הופיעו מגן דוד וצלב דרומי.
ולמרבה הפלא, הכול הסתדר על הצד הטוב ביותר.

האוסטרלים קידמו בברכה את הגעת הדם החדש “הנחמד”, שקיבל לידיו שממה רחבת-ידיים וצחיחה ופנה להפריחה באמצעות 
טכנולוגיות חדשות של התפלה וטפטפות. בתוך עשרים שנים קצרות הפכה טריטוריית ישראל החדשה כמעט לבדה את 
אוסטרליה לאחת ממעצמות המדע והטכנולוגיה החשובות ביותר עולם. כ-5.5 מיליון יהודים ישראלים וכמאתיים אלף ערבים 

ישראלים עברו ליבשת אוסטרליה והיו שם ל”אוסטרלישראלים” גאים, הנהנים משלום, משקט ומשלווה, ומאוטונומיה...
... בשנת 2048 כבר הפכה פלסטין לבת-דמותן של עירק וסוריה: מכוניות תופת התפוצצו בה מדי יום ביומו, וגבו מאות הרוגים 
והעלאווים, להוכחת עליונותם של אלה על אלה, מילאו הטבח, המוות,  ופצועים. במלחמת הקודש שבין הסונים, השיעים 

האונס והגזל תפקידים ראשיים.
את  שעזבו,  היהודים  את  האשימו  כולם 
בזוהמה  הקולוניאליזם  ואת  אמריקה, 
ובעוני שבהם התבוססו. ברשתות הסי-
אן-אן, הבי-בי-סי ואל ג’זירה סיקרו את 
נמרץ,  בקיצור  אזורים  באותם  הנעשה 
ובמהרה התרגל העולם לשמוע מדי יום 
חדשות רעות מפלסטין. בחלוף השנים, 
להתעניין  ובאירופה  בארה”ב  חדלו 
נותר  לא  היהודים  בהיעדר  כי  במצב, 
נגד  נשאר  לא  וכבר  להאשים,  מי  את 

מי להפגין.
לחדש,  מה  היה  לא  כבר  לעיתונאים 
הפכה  המוסלמיות  במדינות  האלימות 
מהם  רבים  כן  ועל  משעממת,  לשגרה 
עצמם  ומצאו  העולם  רחבי  בכל  פוטרו 
עובדים בעבודות אפורות שונות: בבנקים, 

בטאטוא רחובות ובתחנות דלק...

מה לדעתכם היו תוצאות ההצבעה של האו”ם
על חלוקת הארץ אילו היו מתקיימות היום?
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http://blogs.timesofisrael.com/2084-a-nightmare 

... האבוריג’ינים האוסטרלים ראו את האדמות הפורחות, את האוניברסיטאות המשגשגות, ואת מרכזי התרבות והספורט שצצו 
במדבר שלהם, ושפשפו עיניהם בתדהמה. בחוות שרכשו הישראלים, שבעברן היו רק שממה צחיחה, שעוטרה לפרקים בעדרי 
בקר רועים, נהגו הם להתהלך, לעשן ולהביט בשמי הדרום בשלווה. הם אהבו לחיות כך, ובעלי המקום האוסטרלים לא התנגדו 
לנוכחותם. גם האוסטרלישראלים הניחו להם לנפשם ולא פגעו בהם כלל, אך כעת חצו כבישים את האדמות לאורכן ולרוחבן, ובינות 
לגנים הירוקים המלבלבים צמחו מבני בטון וזכוכית מודרניים וגבוהים שהסתירו את הנוף. היו שייעצו לאבוריג’ינים להתמרד ולתבוע 

את זכויותיהם: אחרי הכול, האדמות הללו היו שייכות לאבות אבותיהם במשך עשרות אלפי שנים.
ב-26 במאי 2084 הוקם בעיר פרת הארגון לשחרור האבוריג’ינים )אש”א(. ברשתות הסי-אן-אן, הבי-בי-סי ואל ג’זירה סיקרו את 
האירוע בפירוט מתנשא. ממשלות דרום-אפריקה, ונצואלה, ח’ליפות דאע”ש בבגדד, איראן וסוריה הכירו מיד בזכותו של העם 
האבוריג’יני למולדת בשטחים הכבושים של ישראל החדשה, ובעוד שאוסטרליה מנסה לשווא להסביר שמדובר בעניין פנימי, מיהר 
האו”ם לפרסם החלטה אחר החלטה הקובעת כי הטריטוריה האוסטרלית של ישראל החדשה היא מדינה סוררת שיש לפרקה 

ולהשמידה באופן מיידי על מנת להבטיח את זכויותיו הלגיטימיות של העם האבוריג’יני...
... בשלב הזה התעוררתי: השנה איננה 2084 אלא 2014; כולנו עדיין במזרח התיכון, וחמאס מוסיף להמטיר עלינו טילי טרור. 
כיפת ברזל מצליחה ליירט את מרביתם, הצבא שלנו נלחם בחמאס בעזה, מחבלים רצחניים מגיחים ממנהרות תת-קרקעיות כמו 

עכברושים, ומוות והרס צורחים אלינו מהמסכים בעוד שבכל רחבי העולם מתקיימות נגדנו הפגנות.
אין כמו ההרגשה, אח, אין כמו ההרגשה לחזור למציאות!

1. אם מדינת ישראל הייתה מוקמת במיקום אחר כגון
 אוסטרליה, האם זה היה משנה את המצב של ישראל?

 האם האתגר הביטחוני של ישראל נובע ממיקומה 
 לדעתך?

 2. האם אלטרנטיבה אחרת למיקום במזרח התיכון היא
     אפשרות רלוונטית או שאין מקום למדינה יהודית שאינו

     בציון?
3. אם היום הרצל היה מציע את אוגנדה כאלטרנטיבה,
   האם להערכתך תוצאות הדיון היו אחרות מהתוצאות

 בקונגרס הציוני העולמי השישי ב-1903?

הצעות לפעילויות:
ציוני המשקף את העמדות  קונגרס  מיני  לקיים  ניתן 
השונות של ימינו בישראל ובעולם היהודי ימין/שמאל/
בהצעת  ידון  הקונגרס  וכו',  אורתודוכסים/רפורמים 

אוגנדה מנקודת מבט של ימיינו.
חוזר"  "הרצל  הסרטון  את  מהיוטיוב  להקרין  ניתן 
)בהפקת המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות 
הציונית העולמית(. סרטון הומוריסטי קצר בו הרצל 
קם לתחיה ושואל מחדש איפה צריכה לקום המדינה 
"קליל"  כפתיח  לשמש  יכול  הסרטון  היהודי.  לעם 

שמגרה לדיון מעמיק.
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איגוד השוטרים היידיים / מייקל שייבון
העבר:

בשנת 1948 הותקפה ישראל והושמדה על ידי צבאות ערב. יהודים רבים היגרו למולדת חדשה בערבות הקפואות של סיטקה 
שבאלסקה. המעבר מעולם לא נועד להיות קבוע, וכעת, כעבור 60 שנה, עומדת הקרקע לשוב לשליטת ממשלת ארה”ב. אחדים 

מן התושבים יורשו להישאר, אך רבים ייאלצו לעזוב. מכיוון שלא ידעו אם תיפול בחלקם הזכות להישאר, בחרו רבים לעזוב.
ההווה:

... בכל דור נולד “צדיק הדור” – המשיח הפוטנציאלי שלו חיכו היהודים במשך אלפי שנים. רבים חשבו שמנדל היה כזה. בצעירותו 
לפני שנים רבות ידע דברים שאיש לא יכול היה לדעת, ואמרו שהיה בכוחו לחולל ניסים קטנים כגון ריפוי סרטן.

מתוך הספר:
“הוא שנוא ודחוי על ידי הבריות”, אומרת בינה, או למעשה, מדקלמת. “איש מוכה יגון שהצער לא זר לו”.

“זה מה שאני אומר”, עונה לנדסמן. “כל אחד. קבצן. למדן. נרקומן. אפילו שמש”.
“אני מניחה שאפשר”, אומרת בינה. היא כבר מבינה איך הפך מבן הטיפוחים מחולל הפלאות של חסידות ורבובר לנרקומן שנרצח 

במלונית העלובה שברחוב מקס נורדאו. הסיפור מסתדר באופן מעציב. “בכל אופן, אני שמחה שזו לא אני”.
“את כבר לא רוצה לגאול את העולם?”

“פעם רציתי לגאול את העולם?”
“כן, אני חושב שכן”.

היא מהרהרת בכך ומעבירה אצבעה על צדו של אפה בנסותה להיזכר.
“כנראה שעבר לי”, היא אומרת, אבל לנדסמן לא מאמין לה.

בינה מעולם לא הפסיקה לרצות לגאול את העולם.
היא פשוט הניחה לעולם שביקשה לגאול לקטון ולקטון עד כי,

1. מה תהיה המשמעות של הפסד במלחמהבשלב מסוים, ניתן היה למלא בו את כובעו של השוטר חסר התקווה.
 למדינת ישראל?

2. האם הלגיטימציה של האו”ם חשובה למדינת
    ישראל? גם כאשר ישנו רוב של מדינות עויינות

    לישראל בוועדות מרכזיות?
3. מה הן התכונות הנדרשות לדעתך ל”צדיק

 הדור”? ולמנהיג של עם ישראל?



מה היה לנו רע באוגנדה?
פרויקט גמר של יואב גתי בשנקר

מה היה קורה אילו המדינה היהודית הייתה מוקמת באוגנדה? איך היא הייתה נראית ואיך היינו אנחנו נראים? והאם באמת – כמו 
שהחיים המסובכים פה גורמים להיאנח לא פעם – הכל היה הרבה יותר פשוט באפריקה?

“עשיתי ניסוי שבדק אם ה-DNA הציוני, החלוצי, הקיבוצניק שמפריח את השממה, היה יכול להתקיים בכל מקום. גיליתי שהרבה 
דברים מהמורשת שלנו וממי שאנחנו - הזיכרון והמלחמות והציונות והפרחת השממה וקידוש המת - יכלו לקרות בכל מקום”.

“לא ידעתי לאן הפרויקט הולך”, אומר גתי. “לא אמרתי לעצמי ולמנחה שלי שאני עושה פרויקט על יהודים באפריקה ושנהיה 
שם עם כובש. הדברים קרו. כי יש לנו את השטח שם, יש מסילת רכבת, אז הגיוני שיהיו יישובים, והגיוני שהאפריקאי ירצה אותם 
בחזרה, והגיוני שיהיה לנו חוף ים במומבאסה כמו שיש לנו את תל אביב. זה מקום של אדם לבן שמגיע לארץ זרה, שהאדם שנמצא 
בה הוא כביכול פחות מתקדם. האדם הלבן רוצה לנצל את הקרקע, להשתמש בה ולהפוך אותה למדינה. להראות למקומי ‘תראה, 

פה יכול להיות מפעל, תעשייה, מדינה’”.
“לקחתי את הדברים שאנחנו מכירים לנקודת קיצון. תמונה של חלוץ שמצולם מלמטה כשהוא מסתכל בפאתוס אל השמיים עם גדי 
על הכתף – פתאום כשאני מחליף את זה באנטילופה, זה נראה הזוי. זה להראות מי אנחנו דרך מקום אחר, וכמה אנחנו מצחיקים 
מהצד. כשהסתכלתי על תהלוכות עם דגלים וטנקים, אפילו טקס יום העצמאות האחרון שצפיתי בו, זה נראה לי קצת מוזר ולא 
קשור, וככה זה גם נראה לאנשים לא ישראלים. מכיוון שזה כל כך טמון בנו, הפעם היחידה שבה אנחנו מסבירים לעצמנו למה זה 

קיים – היא כשאנחנו מסבירים למישהו אחר מי אנחנו. אז במקום זה, הסברתי את זה לנו”.

http://www.xnet.co.il/design/articles/0,14563,L-3101907,00.html

1. אם הייתם צריכים לבחור שלושה דברים שנמצאים
 ב- DNA של החברה הישראלית, מה הם שלושת

 הדברים שהייתם בוחרים?
2. האם מקומות שונים מצריכים הנהגה שונה? יואב גתי

    סבור שמשה דיין היה ראש הממשלה אם היינו באוגנדה, 
האם אתם מסכימים עם יואב?

3. מהסתכלות בתמונות של יואב גתי האם יש לכם תובנות
  חדשות על ישראל? אלו סוגיות בחברה הישראלית

 מעלות התמונות )יחס לטבע, יחס לאוכלוסייה במיקום 
 הגאוגרפי, שימוש בשפה וכו’(?

7

לחוברת זו מצורף קובץ עבודותיו של יואב גתי לשימושכם, את הקובץ ניתן להוריד בכתובת:
http://izionist.org/29-nov-info/



8

1. האם אפשר להיות ציוני בלי לחיות בישראל?
 מה הם המעשים או אמונות/ תפיסות עולם

    שהופכים אותך לציוני?
2. האם ישראל צריכה לשאוף להיות חברת מופת

 או דווקא להיות מדינה ככל המדינות?
3. האם ליהודים הגרים בתפוצות יש צורך בקיום

 של ישראל כרעיון ואו כמקום מציאותי?

http://youtu.be/Xb9CM9Ffxzk

האם זהו רגע מכונן בקהילתך?
הפגנות אלימות נגד ישראל זעזעו את יהדות התפוצות בסוף השבוע האחרון עם כניסת הכוחות הישראליים לרצועת עזה בשבוע 

השני למבצע “צוק איתן”.
העמידו  שבה  פרו-פלסטינית  מהפגנה  המשטרה  כוחות  ידי  על  פרו-ישראלים  סטודנטים  ו’  ביום  “הוצאו”  שבארה”ב  בבוסטון 

המפגינים פני מתים, בעוד שבקשמיר שבהודו נהרג צעיר בשבת במהלך עצרת אנטי-ישראלית.
בפריס בירת צרפת נותרו מאות יהודים לכודים ונצורים בבית הכנסת בשבת שעברה בעת שאלפי פעילים פרו-פלסטינים התפרעו 

בהפגנות בלתי-מאושרות ופצעו 14 שוטרים.
בעצרת בשבת בלונדון דקלמו 15,000 איש סיסמאות נגד המבצע הישראלי בעזה – ונגד מדינת ישראל ככלל – בעוד שבעצרת 

ההזדהות עם ישראל ביום א’ השתתפו כ-1,500 איש בלבד.
ניו-יורק. נראה שבמקומות רבים חווים היהודים פעולות תגמול  ועד  ומסידני  ועד ברלין,  נדמה שאין קץ לדוגמאות, מקייפטאון 

-http://www.timesofisrael.com/is-this-a-watershedאנטישמיות חסרות-תקדים על הלחימה בעזה.
moment-for-your-jewish-community/

1. מהו הקשר שיש לכם עם ישראל כרגע ואיזה קשר
    הייתם רוצים שיהיה לכם במציאות אידאלית?

2. האם מדינת ישראל משפיעה על החיים שלכם ללא
 שבחרתם בכך באופן אקטיבי/ מודע?? אם כן מתי

    ובאיזה מקרה מדובר?
3. האם זה נכון להניח שלכל יהודי יש קשר לישראל?

מד מן: אוטופוס, המקום שלא יכול להיות קיים
על התכנית: הדרמה הסקסית, המסוגננת והפרובוקטיבית של 
רשת AMC, “מד מן”, מתרחשת בניו-יורק של שנות ה-60 ועוקבת 
אחר חייהם של הגברים והנשים התחרותיים והאכזריים העובדים 
במשרדי הפרסום הפרושים בשדרות מדיסון – עולם של אגו שבו 

השחקנים הראשיים הופכים את כישורי המכירות לאמנות.
בפרק הזה: ממשלת ישראל הצעירה פונה למשרד הפרסום 
פונה  דרפר  דון  הצעירה.  המדינה  את  ימתגו  שהם  בכדי 

ליהודיה היחידה שהוא מכיר כדי ללמוד על מדינת ישראל.

ישראל מקור גאווה?



1. האם אתם מסכימים עם פרופ’ משה ארנס,
 שהקמת מדינת ישראל איננה תוצאה ישירה

    של השואה?
2. איך השפיעה השואה לדעתך על הקמת מדינת

 ישראל?
3. האם זכר השואה משמעותי גם היום, כאשר

 מדברים על מדינת ישראל בעולם?

אין לראות בישראל תוצאה ישירה של השואה
אובמה חשף את בורותו ביחס לתולדות התנועה הציונית בנאומו בקהיר בשנה שעברה.

משה ארנס | 2 בפברואר, 2010 | 02:17
האומות המאוחדות הכריזו על יום שחרור מחנה אושוויץ כעל יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה. היה זה אך הולם שראש ממשלת ישראל, 
בנימין נתניהו, יוזמן לנאום בטקס לציון מלאת 65 שנה לשחרור המקום האיום על ידי הצבא האדום. רבים חושבים שקיים קשר בין 
הקמת מדינת ישראל והשואה, ויש שאף רואים בהקמתה תוצאה ישירה של השואה. נשיא ארה”ב, ברק אובמה, שככל הנראה אינו 

מודע לתולדות התנועה הציונית, רמז שכך הדבר בנאומו בקהיר בשנה שעברה.
אך האמת כמעט הפוכה לגמרי. השמדת ששת מיליון היהודים על ידי הגרמנים במלחמת העולם השנייה כמעט שמה קץ לחלום 
הקמתה של מדינה יהודית בפלשתינה. מספר העולים היהודים לפלשתינה פחת באחת. ולדימיר ז’בוטינסקי, בעדותו בפני ועדת פיל 
בלונדון ב-11 בפברואר, 1937, דיבר על מטרת הציונות להקים מדינה יהודית בשני עברי נהר הירדן, שבה יהיה מקום “לאוכלוסייה 

הערבית ולצאצאיה, ולמיליונים רבים של יהודים”. באותה העת מנתה האוכלוסייה היהודית בפלשתינה לא יותר מ-400,000 איש.
כשהסתיימה המלחמה כבר הושמדו מיליוני יהודים באושוויץ, בטרבלינקה, במיידנק, בסוביבור ובשדות הקטל שברוסיה. למנהיגי 
הציונות היה ברור כשמש שלא זו בלבד שאין די יהודים בכדי לקיים רוב יהודי קונקרטי – התנאי להקמת מדינה יהודית בשני עברי 

נהר הירדן – אלא שאפילו העולים היהודים לא יספיקו לקיומו של רוב שכזה בכל השטח שממערב לירדן.
מלוא  את  אלחוסייני, שתפש  אמין  חאג’  ירושלים,  של  המופתי  זה  היה 
התנועה  של  שאיפותיה  למיטוט  אירופה  יהדות  הרס  של  הפוטנציאל 
הציונית, ועל כן חבר להיטלר. המנהיגים הערבים במצרים ובעירק מצאו 

גם הם סיבות טובות לייחל לניצחונו של היטלר.
ובכל זאת, לאחר המלחמה, מצאו היישוב היהודי בארץ-ישראל ושארית 
יהודי אירופה, שהצליחו לגבור על מאמצי הבריטים לחסום את  פליטת 
ישראל  מדינת  להביא להקמתה של  וחיוניות  כוח  די  לפלשתינה,  דרכם 
בחלק מן השטח שהעניק חבר הלאומים לבריטניה מנדט להקים בו את 

מדינת היהודים משני עברי נהר הירדן...
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סטירה בפרצופה של תנועת החרם נגד ישראל
ח’אלד אבו-טועמה, 17 בדצמבר, 2013, 05:00

עמדתו של עבאס נגד הקמפיין הקורא להחרים את ישראל צריכה להדליק נורה אדומה בקרב כל תומכיו, ובמיוחד בקרב מי מהם 
שאינו פלסטיני, שלפיה קמפיינים שליליים נועדו לקדם רק שנאה וקיצוניות באזור.

נדמה כי פלסטינים רבים שותפים לדעתו של עבאס. זאת הסיבה שפלסטינים רבים ממשיכים לעשות עסקים עם ישראלים מדי יום 
ומוסיפים לקיים כנסים משותפים עמם בישראל ובמקומות שונים בעולם.

הקמפיין העולמי הקורא להחרים את ישראל קיבל סטירה בפרצוף בשבוע שעבר מראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס.
בעוד שהתומכים בחרם נגד ישראל ממשיכים בקמפיין שלהם ברחבי העולם נשאל עבאס על עמדתו בנוגע למהלך במסיבת 

עיתונאים ביוהנסבורג, שם נכח בהלווייתו של נלסון מנדלה, וענה שאינו תומך בחרם נגד ישראל.
כמה אירוני שבעוד שעבאס מתנגד לחרם על ישראל הצביעה אגודת הלימודים האמריקאית, אגודה של פרופסורים אמריקנים 

המונה קרוב לחמשת אלפים חברים, לתמוך בחרם אקדמי נגד עמיתים ואוניברסיטאות ישראלים.

השביל המחבר?

BDS boycott divestment and sanctions movement
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לפרופסורים האמריקנים כנראה לא אכפת מה חושב ראש הרשות הפלסטינית על החרם נגד ישראל. הם, כמו תומכי החרם 
האחרים, מאמינים כנראה שעבאס הוא “בוגד” כי הוא מנהל משא ומתן עם ישראל.

מתקפתו של עבאס על תנועת החרם מהווה מבוכה רצינית לפעילים האנטי-ישראלים, שרבים מהם אינם פלסטינים.
אמירותיו הכעיסו פעילים המקדמים את החרם בכל העולם, ויש שהביעו פקפוק בזכותו של עבאס לדבר בשם הפלסטינים.

העיתונאי הפלסטיני המוכר דאוד כותאב ציין כי הציטוט מפי עבאס ביוהנסבורג “הכעיס כמובן פלסטינים ותומכים רבים בתנועת 
החרם בכל העולם”.

כותאב טען שדבריו של עבאס “משקפים את היעדרה של אסטרטגיה ברורה מצד ההנהגה המדינית הפלסטינית מלבד בכל הנוגע 
למשא ומתן. לא ברור אם הסיבה למתקפה הפומבית על תנועת החרם מצד המנהיג הפלסטיני היא תולדה של הניסיון להגן על 

האליטה הפלסטינית או נובעת מחוסר הרצון להרגיז את ישראל ואת בת-בריתה, ארה”ב”.
אך עבאס כן קרא לעולם להחרים את תוצרת ההתנחלויות. “לא, אנחנו לא תומכים בחרם על ישראל”, אמר עבאס. “אבל אנחנו 

מבקשים מכולם להחרים את המוצרים מההתנחלויות כי ההתנחלויות הם השטחים שלנו. זה לא חוקי”.
דבריו של עבאס עומדים בסתירה “לקונצנזוס הלאומי הפלסטיני התומך מאוד בחרם נגד ישראל משנת 2005”, אמר עומר ברגותי, 

ממייסדי תנועת החרם, ל”אינתיפאדה אלקטרונית”.
“אין שום מפלגה פלסטינית, איגוד מסחרי פלסטיני, רשת עמותות פלסטינית או ארגון פלסטיני גדול שאינם תומכים נלהבים של 
תנועת החרם”, הוסיף עומר ברגותי. “ולכן שום בכיר פלסטיני שאין לו מנדט דמוקרטי או תמיכה ציבורית אמתית אינו יכול לטעון 

שהוא מדבר בשם העם הפלסטיני”.
סלים ואלי, דובר ועדת הסולידיות הפלסטינית בדרום אפריקה, סיפר ל״אינתיפאדה אלקטרונית” שאמירותיו של עבאס היו “מזעזעות” 

והיוו “מתקפה כנגד תנועת הסולידריות העולמית”.
הטענה שעבאס אינו מייצג את “הקונצנזוס” הפלסטיני ביחס לחרם על ישראל איננה מדויקת. למעשה, נראה כי פלסטינים רבים 

שותפים לדעתו, התומכת בחרם נגד תוצרת ההתנחלויות בלבד.
וכנסים משותפים  לקיים סמינרים  והישראלים  ישראל ממשיכים הפלסטינים  זו הסיבה שלמרות הקמפיין הקורא להחרים את 

בישראל ובמקומות שונים בעולם.
לאור דברי עבאס צריכה תנועת החרם לשקול מחדש את האסטרטגיה שלה. הקריאה להחרים צד זה או אחר אינה תורמת לקידום 
השלום. עמדתו של עבאס נגד תנועת החרם צריכה גם להדליק נורה אדומה בקרב תומכיה, ובפרט מי מהם שאינם פלסטינים, 

שלפיה קמפיינים שליליים נועדו לקדם רק שנאה וקיצוניות באזור.

1. האם תנועת ה – BDS  לגיטימית בעיניך?
2. האם לגיטימי שיהודים בתפוצות או בישראל

?BDS -יתמכו בתנועת ה 
3. האם יש הבדל בין החרמת מוצרים מכלל

    ישראל לבין החרמת מוצרים מה “התנחלויות”?
4. האם הדיאלוג הפנים פלסטיני שמתואר בכתבה

?BDS -משפיע על תפיסתך את תנועת ה  
  כיצד?
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Asociación de Estudios Americanos, una organización de profesores de EEUU con alrededor de 5.000 miembros, voten a 
favor de recomendar un boicot académico a colegas y universidades israelíes. 
 Los profesores norteamericanos obviamente tienen muy sin cuidado lo que el Presidente de la Autoridad Palestina tenga 
para decir sobre el boicot a Israel. Los profesores, al igual que los seguidores de BDS, creen aparentemente que Abbas es 
un “traidor”, debido a que mantiene conversaciones con Israel. 
 El ataque de Abbas contra el movimiento BDS es un verdadero bochorno para los activistas anti israelíes, muchos de los 
cuales no son palestinos. 
 Las declaraciones han encolerizado a los activistas de BDS en todo el mundo, al punto que muchos de ellos han puesto 
en tela de juicio el derecho de Abbas a hablar en nombre de los palestinos. 
 El destacado periodista palestino Daoud Kuttab indicó que la declaración de Abbas en Johannesburgo “ naturalmente ha 
enojado a muchos palestinos y a muchos seguidores internacionales del movimiento BDS”. 
 Kuttab escribió que la declaración de Abbas “refleja la ausencia de cualquier estrategia clara por parte de la conducción 
política palestina excepto en todo lo tocante a las negociaciones. No queda claro si la razón del ataque público del líder 
palestino contra el movimiento BDS es un intento de proteger a la elite palestina, o de no enojar a los israelíes y a sus aliados 
norteamericanos”. 
 Abbas, sin embargo, ha llamado a la gente en todo el mundo a boicotear productos provenientes de los asentamientos 
judíos en los territorios. “No, no apoyamos el boicot a Israel”, dijo Abbas. “Pero les pedimos a todos que boicoteen los 
productos de los asentamientos, porque ellos están en nuestros territorios. Son ilegales”. 
 La declaración de Abbas choca “con el consenso nacional palestino, que ha apoyado sólidamente a BDS contra Israel 
desde 2005”, dijo a Electronic Intifada Omar Barghouti, uno de los fundadores de BDS. 
 ”No hay un solo partido político palestino, gremio, ONG, red u organización de masas que no apoye firmemente a BDS”, 
agregó Barghouti. “Ningún funcionario palestino que carezca de mandato democrático y de cualquier apoyo público real, 
por lo tanto, puede pretender hablar en nombre del pueblo palestino”. 
 Salim Vally, portavoz del Comité de Solidaridad Palestina en Sudáfrica, dijo a The Electronic Intifada que los comentarios de 
Abbas eran “shockeantes”, y que representaban “un ataque contra el movimiento de solidaridad global”. 
 El argumento de que Abbas no representa el “consenso” palestino respecto del boicot a Israel es inexacto. De hecho, 
muchos palestinos parecen compartir la posición de Abbas, de apoyar un boicot solamente de productos provenientes de 
los territorios. 
 Es por ello que muchos palestinos continúan haciendo negocios con Israel de manera cotidiana. Es también por ello que, 
a pesar de la campaña de BDS, palestinos e israelíes continúan
llevando a cabo seminarios y conferencias conjuntas en Israel 
y en diferentes lugares del mundo. 
 A la luz de las declaraciones de Abbas, el movimiento BDS 
debería reconsiderar su estrategia.
Los llamados a boicotear a cualquiera de las partes no 
contribuyen a la causa de la paz. La clara postura de Abbas 
contra BDS debería servir también como un llamado de 
atención a sus seguidores, especialmente a aquellos que no 
son palestinos, en el sentido de que las campañas negativas 
sólo sirven para promover el odio y el extremismo en la región.

1. ¿Creen que el movimiento BDS es 
legítimo?

2. ¿Es legítimo que judíos en la Diáspora o
en Israel apoyen el movimiento BDS?

3. ¿Existe alguna diferencia entre el boicot
de productos israelíes y el boicot a
productos de los “asentamientos”?

4. El diálogo interno palestino descripto
en el artículo, ¿afecta su percepción del
movimiento BDS? ¿De qué modo?
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1. ¿Están de acuerdo con el Prof.
Moshé Arens, en el sentido de que la
creación del Estado de Israel no fue 
una consecuencia directa de la Shoá?

2. ¿Cómo influyó la Shoá, creen ustedes,
en la creación del Estado de Israel?

3. ¿Creen que la memoria de la Shoá es
significativa hoy, cuando el mundo
habla de Israel?

ahora, 60 años después, la restitución del territorio a control del gobierno de Estados Unidos está por ser implementada. A 
algunos residentes se les permitirá quedarse, pero muchos tendrán que partir. Sin saber si estarían entre los afortunados, 
muchos ya se han marchado.
El presente: … En cada generación nace un Tzadik Hador, el mesías potencial que los judíos han estado esperando 
por miles de años. Muchos pensaban que se trataba de Mendel. De joven, hace muchos años, él sabía cosas que nadie 
más podía saber, y tenía la reputación de haber realizado pequeños milagros, incluyendo la cura del cáncer. Del libro: 
”Él es el más despreciado y rechazado de los hombres”, dice Bina o, más bien, recita. “Un hombre de lamentos, amigo 
de la aflicción”. ”A eso me refiero”, dice Landsman. “Cualquiera. Un mendigo. Un estudiante. Un drogadicto. Incluso un 
shamash”.  ”Supongo que puede ser”, dice Bina. Ella ya entiende cómo se convirtió, de un niño prodigio hacedor de 
milagros de la jasidut de Verbober, a un drogadicto asesinado en un hotelucho de mala muerte en la calle Max Nordau. La 
historia encaja de un modo desgarrador. “De todos modos, estoy contenta de que no sea yo”.   ”¿Ya no quieres redimir el 
mundo?”  ”¿Alguna vez quise redimir el mundo?” ”Sí, creo que sí”.  Ella lo piensa, y se pasa un dedo por el costado de la 
nariz intentando recordar. “Se me habrá pasado”, dice, pero Landsman
no le cree. Bina nunca dejó de querer redimir el mundo. Sencillamente
dejó que el mundo que quería redimir se redujera más y más hasta
que, en algún punto, se podía llenar con él la gorra del
desesperanzado policía.

 Una bofetada al movimiento de boicot anti israelí BDS
 Por Khaled Abu Toameh
17  de diciembre, 2013, 5.00AM
 http://www.gatestoneinstitute.org/4095/abbas-bds.
 La posición de Mahmud Abbas contra la campaña de BDS debería 
servir como un llamado de atención a todos sus seguidores, 
especialmente a aquellos que no son palestinos, en el sentido de 
que las campañas negativas sólo sirven para promover el odio y el 
extremismo en la región. 
 Muchos palestinos parecen compartir la visión de Abbas. Es por 
ello que muchos palestinos continúan haciendo negocios con 
israelíes de manera cotidiana, y continúan realizando seminarios y 
conferencias conjuntas, tanto en Israel como en diferentes partes 
del mundo. 
 La campaña internacional por el boicot, la desinversión y las 
sanciones (BDS) contra Israel, han recibido una dura bofetada la 
semana pasada por parte del Presidente de la Autoridad Palestina, 
Mahmud Abbas. 
 Mientras los seguidores de BDS continúan su campaña contra 
Israel por todo el mundo, Abbas, preguntado sobre su postura 
respecto de la campaña de BDS en una rueda de prensa en 
Johannesburgo, donde asistió al funeral de Nelson Mandela, 
declaró que no apoya el boicot a Israel. 
 Es irónico que, mientras Abbas dice no al boicot a Israel, la 

1. ¿Qué implicaría perder una guerra
para el Estado de Israel?

2. ¿Es importante la legitimización por
la ONU para el Estado de Israel? ¿Lo
es, aun cuando la mayoría de los
miembros clave del organismo son
países hostiles a Israel?

3. ¿Qué cualidades creen que debe tener
el Tzadik Hador? ¿Y el líder del pueblo
judío?
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Ministro del Estado de Israel, Biniamín Netanyahu, a hablar en el acto de conmemoración del 65° aniversario de la 
liberación por el Ejército Rojo de ese lugar terrible. Muchos creen que existe una relación directa entre la creación 
del Estado de Israel y la Shoá, y hay incluso algunos que ven en su creación, el resultado directo de la Shoá. El 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que al parecer no conoce la historia del Movimiento Sionista, dejó 
entrever que esto es así en su discurso en El Cairo el año pasado. 
 Pero la verdad es inversa, casi por completo. El exterminio de seis millones de judíos por los alemanes en la Segunda 
Guerra Mundial casi puso fin al sueño de la creación de un estado judío en Palestina. El número de inmigrantes judíos 
a Palestina se redujo súbitamente. Vladimir Jabotinsky, en su testimonio ante la Comisión Peal el 11 de febrero de 
1937, habló del objetivo sionista de crear un Estado judío a ambas márgenes del río Jordán, en el que hubiera lugar 
“para la población árabe y sus descendientes, y para los muchos millones de  judíos”. En aquel tiempo, la población 
judía de Palestina contaba con no más de 400.000 almas. 
 Para el fin de la guerra, millones de judíos habían sido exterminados en Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor y en 
los campos de la muerte en Rusia. Los líderes sionistas tenían claro como el agua que no sólo no había suficientes 
judíos para tener una mayoría judía real –condición sine qua non para crear

1. ¿Se puede ser sionista sin vivir en
Israel? ¿Cuáles son los actos, las artes
o las cosmovisiones que lo convierten
a uno en sionista?

2. ¿Israel debería aspirar a ser una
sociedad modelo o un país como
todos?

3. ¿Los judíos que viven en la Diáspora
necesitan la existencia de Israel como
una idea o como un lugar real?

un Estado judío a ambos márgenes del Jordán – sino que ni
siquiera los inmigrantes judíos alcanzarían para alcanzar dicha
mayoría en todo el territorio al oeste de ese río.  Fue el muftí de Jerusalem, Hadj Amín al-Husseini, el que
percibió el gran potencial de la destrucción de la judería europea para poner fin a las aspiraciones sionistas, de modo que 
se alió con Hitler. También los líderes árabes en Egipto y en Irak hallaron buenas razones para desear la victoria de Hitler. 
 Aun así, luego de la guerra, el ishuv (el poblado judío en Eretz Israel pre-Estado) y los sobrevivientes judíos de Europa, 
que se habían sobrepuesto a los esfuerzos de los británicos por bloquear su camino a Palestina, tuvieron suficiente 
fuerza y vitalidad como para crear el Estado de Israel en la parte del territorio previamente concedido por la Sociedad 
de las Naciones a Gran Bretaña con el mandato de crear un Estado judío a ambos lados del río Jordan…

 ”La Unión de Policías Ídishes”, por Michael Chabon
 El pasado: En 1948, Israel fue atacado y destruido por los ejércitos árabes. Muchos judíos fueron reubicados en una nueva 
patria, en el yermo y congelado territorio de Sitka, Alaska. El reasentamiento nunca había pretendido ser permanente y 
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israelí en Gaza –y contra el Estado judío en general- mientras que el domingo, una manifestación pro israelí contó con 
apenas 1.500 asistentes. 
 Los ejemplos son innumerables, desde Ciudad El Cabo hasta Berlín, Sídney y Nueva York. Parece ser que en muchos 
lugares, los judíos están sufriendo represalias antisemitas sin precedentes debido a los combates en Gaza.

 Mad Men: Utopos, el lugar que no puede existir
 Sobre la serie: se trata de una serie sexy, con estilo y provocativa producida por AMC. Ubicada en la Nueva York de los 
años ‘60, la serie da cuenta de las vidas de hombres y mujeres, competitivos, a veces crueles, que trabajan en agencias 
de publicidad sobre la Avenida Madison, un mundo de ego donde los protagonistas convierten su habilidad para las 
ventas en un verdadero arte. 
 En este capítulo: el joven gobierno de Israel se dirige a la agencia de publicidad para que diseñe la marca del joven 
Estado. Don Draper se dirige a la única judía que conoce para aprender sobre el Estado de Israel. 
 http://youtu.be/Xb9CM9Ffxzk

 ¿El camino conector?
 Israel no fue el resultado directo del Holocausto
 Obama puso al descubierto su ignorancia respecto de la historia de Movimiento Sionista en el Discurso de El Cairo el 
año pasado. Por Moshé Arens, 2 de febrero de 2010, 2:17 AM  Las Naciones Unidas declararon el día de la liberación 
de Auschwitz como el Día Internacional de Recordación del Holocausto. Nada más apropiado que invitar al Primer 

1. ¿Qué tipo de vínculo mantienen hoy con el
pueblo judío en el presente, y qué tipo de
vínculo querrían tener en una realidad ideal?

2. ¿El Estado de Israel influye en sus vidas sin
que sea por su elección activa/consciente? Si
es así, ¿cuándo y en qué casos?

3. ¿Es correcto suponer que todos los judíos
tienen alguna conexión con Israel?
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1. Si tuvieran que elegir tres cosas que
conforman el ADN de la sociedad israelí,
¿cuáles serían?

2. ¿Lugares distintos requieren liderazgos
diferentes? Yoav Gati cree que Moshé
Dayan habría sido Primer Ministro si
hubiéramos estado en Uganda. ¿Estás de
acuerdo con él?

3. Mirando las imágenes de Yoav Gati,
¿comprenden mejor a la sociedad israelí?
¿Qué temáticas de esa sociedad tocan las
imágenes (actitud hacia la naturaleza, a la
población en el lugar geográfico, utilización
del idioma, etc.)?

haber existido en cualquier lugar. Descubrí que muchos de los aspectos de nuestra herencia y de lo que somos – la 
memoria, las guerras, el sionismo, el florecimiento de los desiertos y la sacralización de los muertos – podían haberse 
desarrollado en cualquier parte”. 
 ”No sabía en qué dirección iba el proyecto”, dice Gati. “No me dije a mí mismo ni a mi mentor que estoy haciendo un 
proyecto sobre los judíos en África y que allí seríamos un pueblo ocupante. Las cosas sencillamente ocurrieron. Porque 
tenemos un territorio allí, hay vías de tren, entonces es lógico que haya poblados, es lógico que el africano los quiera de 
regreso, y es lógico que tengamos mar en Bombasa, como lo tenemos hoy en Tel Aviv. Es el lugar del hombre blanco 
que llega a una tierra extraña, donde el hombre que se encuentra en ella es supuestamente menos avanzado. El hombre 
blanco desea aprovechar la tierra, utilizarla y convertirla en un país. Mostrarle al lugareño: ‘Mira, aquí puede haber una 
fábrica, una industria, un Estado’”. 
 ”Llevé las cosas que conocemos hasta sus últimas consecuencias. La imagen del pionero fotografiado desde abajo, 
en contrapicado mirando épicamente al horizonte con un cabrito sobre el hombro… De repente, cuando lo convierto 
en antílope, parece ridículo. Es mostrar quiénes somos a través de un lugar diferente, y de paso, mostrar qué cómicos
somos. Cuando vi las marchas con las banderas y los tanques, incluso el último acto de Yom Haatzmaut (Día de la 
Independencia) que vi, parecía medio extraño y descolgado, y así lo ven también los no israelíes. Dado que lo tenemos tan 
incorporado, el único momento en que nos explicamos a nosotros mismos por qué eso existe, es cuando le explicamos 
a otro quiénes somos. Entonces, en lugar de eso, nos lo expliqué a nosotros mismos”

 ¿Israel, motivo de orgullo?
 ¿Es este un momento fundacional para tu 
comunidad?
 http://www.timesofisrael.com/is-this-a-watershed-
moment-for-your-jewish-community/
 Las violentas manifestaciones anti israelíes 
sacudieron a la Diáspora judía este fin de semana 
cuando Israel inició su incursión terrestre a la Franja 
de Gaza durante la segunda semana del Operativo 
Margen Protector. 
 El viernes, estudiantes pro israelíes en Boston fueron 
rescatados por la policía de una manifestación pro 
palestina en la que los manifestantes simulaban 
estar muertos, y un adolescente cachemirano 
resultó muerto el sábado durante manifestaciones 
anti israelíes en la India. 
 En París, cientos de judíos quedaron atrapados en 
una sinagoga la semana pasada, y miles de activistas 
pro palestinos provocaron disturbios en el marco de 
manifestaciones ilegales, hiriendo a 14 policías. 
 El sábado, en una marcha en Londres, 15.000 
manifestantes entonaban slogans contra la operación 
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personas aconsejaron raudamente a los aborígenes revelarse y reclamar sus legítimos derechos: después de todo, estas 
tierras habían pertenecido a sus antepasados por decenas de miles de años. 
 El 26 de mayo de 2084, en Perth, se fundó la Organización para la Liberación Aborigen (ALO). La CNN, la BBC y Al Jazeera 
cubrieron el evento con arrogancia y detalle. Los gobiernos de Sudáfrica, Venezuela, EIIL-Califato de Bagdad, Irán y Rusia, 
reconocieron inmediatamente los derechos del pueblo aborigen a su tierra ancestral en los territorios ocupados de Nueva 
Israel y, mientras Australia intentaba en vano explicar que todo esto era un asunto interno, la ONU aprobó rápidamente 
una resolución definiendo al Territorio Australiano de Nueva Israel como un Estado forajido, que debía ser desmantelado y 
destruido de inmediato, para asegurar los legítimos derechos del pueblo aborigen…
 … En ese momento me desperté: el año no es 2084 sino 2014; estamos todavía en el Medio Oriente, y los cohetes terroristas 
de Hamás nos llueven encima. El sistema Cúpula de Hierro intercepta la mayoría de ellos, nuestro ejército combate a Hamás 
en Gaza, terroristas asesinos emergen de túneles subterráneos como ratas, la muerte y las escenas de destrucción nos 
gritan desde todas las pantallas, y el mundo entero manifiesta en nuestra contra.  ¡Qué sensación, oh, qué sensación, estar 
de nuevo en la vida real!  Fuente: http://blogs.timesofisrael.com/2084-a-nightmare ]

1. Si Israel hubiera sido creado en cualquier otro
lugar, como Australia, ¿habría cambiado con
eso la situación de Israel? ¿Piensas que el
desafío de seguridad que enfrenta Israel es
por causa de su ubicación?

2. ¿Existe alguna otra alternativa a su ubicación
en el Medio Oriente y es relevante, o no hay
ningún lugar como Sion para un Estado judío?

3. Si Herzl propusiera la alternativa de Uganda
hoy, ¿crees que el resultado de la discusión 
sería el mismo que en el Sexto Congreso 
Sionista de 1903?

 Actividades sugeridas:
Puedes llevar a cabo un mini Congreso 
Sionista reflejando las diversas posturas en 
el Israel contemporáneo y en el mundo judío 
(derecha/izquierda/ortodoxos/reformistas, 
etc.). El Congreso discutirá la propuesta 
de Uganda desde un punto de vista 
contemporáneo. Se puede proyectar el video 
titulado “Herzl ha vuelto” (producido por el 
Departamento de Actividades Sionistas de la 
OSM), un breve video humorístico en el que 
Herzl resucita y pregunta una vez más dónde 
debería ser establecido un Estado judío. El 
video puede servir como buen disparador 
para un debate profundo. 

 Tal vez Uganda no era tan mala idea… 
Trabajo final de Yoav Gati, estudiante de 
diseño en Shenkar:
 h t t p : / / w w w . x n e t . c o . i l / d e s i g n /
articles/0,14563,L-3101907,00.html
 ¿Qué sucedería si el Estado judío hubiese sido 
fundado en Uganda? ¿Cómo se vería y cómo 
nos veríamos nosotros? ¿Acaso tenemos 
razón en quejarnos de la complicada vida israelí, y en pensar que en África todo habría sido mucho más sencillo?
 ”Realicé un experimento para investigar si el ADN sionista, pionero, kibutziano, el que hace florecer los desiertos, podría 
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Alfred M. Bruckstein
 http://blogs.timesofisrael.com/2084-a-nightmare

 Después de setenta años de acoso constante por parte de sus vecinos en el Medio Oriente, los israelíes han decidido 
dar vuelta de página. En 2018 adquirieron varias mega fincas en el noroeste de Australia y, con el apoyo entusiasta del 
gobierno australiano, se mudaron allí en masa, estableciendo un estado territorial llamado Nueva Israel, que se incorporó 
a la comunidad australiana. Su capital se llamó Nueva Jerusalén. Para 2038, habían ya reconstruido las ciudades dejadas 
atrás en Palestina, y habían reiniciado una vida productiva dentro de la Comunidad Australiana, con la bandera luciendo 
orgullosamente las bandas azules y la Estrella de David, junto con la Cruz del Sur. 
 Sorpresivamente, todo anduvo muy bien. 
 Los australianos recibieron con beneplácito el influjo de sangre nueva y “simpática”, y tuvieron masas inconmensurables de 
tierras áridas para cultivar y explotar utilizando nuevas tecnologías de desalinización y riego por goteo. En un breve período 
de veinte años, el Territorio de Nueva Israel ayudó a convertir Australia en uno de los centros de ciencia y tecnología más 
importantes del mundo. Cerca de 5,5 millones de judíos israelíes, junto con doscientos mil árabes israelíes, se mudaron a 
Australia y se convirtieron en orgullosos “austrisraelíes”, gozando de paz, tranquilidad y autonomía…
 … Para 2048, la tierra de Palestina ya se parecía a países como Irak y Siria: explosiones diarias de coches bomba se cobraban 
cientos de víctimas, entre muertos y heridos. En la guerra santa por la supremacía entre chiíes, sunitas y alauitas, la muerte, 
la violación y el saqueo jugaban un rol excluyente. Todos culpaban a los judíos que se habían marchado, a Estados Unidos, 
al colonialismo, por el terrible caos y la pobreza desesperante en la que estaban sumidos. La CNN, la BBC y Al Jazeera se 
limitaron a informar someramente sobre la situación en esos lugares, y el mundo se acostumbró con asombrosa rapidez a 
las malas noticias diarias que llegaban de Palestina. Con el tiempo, las multitudes europeas y norteamericanas dejaron de 
interesarse en la situación, ahora que no había judíos a la vista para acusar gozosamente en vociferantes manifestaciones. 
Los periodistas ya no tuvieron novedades de que informar, la violencia en los países musulmanes se convirtió en un lugar 
común, y muchos corresponsales fueron por ende 
despedidos. Algunos hallaron aburridos empleos en 
bancos, barrido de calles y gasolineras en todo el 
mundo...Los aborígenes australianos vieron la tierra 
floreciente, las nuevas ciudades, las universidades, 
los teatros y los complejos deportivos que 
florecieron en su tierra desértica, y no lo pudieron 
creer. Las fincas que los israelíes compraron 
habían sido un vasto desierto, con algún rebaño de 
ganado pastando en paz, y ellos eran libres para 
caminar, fumar y contemplar los cielos del sur con 
total tranquilidad. A ellos les gustaba así, y a los 
anteriores propietarios australianos no les importaba 
dejarlos vagabundear. A los austrisraelíes tampoco 
les importó ni les hicieron daño en lo más mínimo, 
pero ahora había rutas que surcaban la tierra, había 
parques verdes por todas partes, y rascacielos de 
concreto y vidrio que obstruían su visión. Algunas 

2084  en Nueva Israel y Palestina:
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1. ¿Qué significado tiene hoy el decreto divino del
derecho sobre Eretz Israel? ¿Es relevante y vigente?
¿También hoy tenemos un vínculo con la tierra que
proviene de los lazos religiosos  y tradicionales? ¿En
qué consisten dichos vínculos?

2. ¿Por qué Rashi, que vivió en Francia, sintió la
necesidad de escribir en su comentario acerca
de la conexión con Israel? ¿Qué relación tiene la
Diáspora judía con el decreto Divino? ¿Es diferente
esta conexión de la que tienen quienes viven en
Israel?

3. ¿El vínculo de los judíos
con Sión es meramente
religioso? ¿Sin el nexo
religioso, tendría sentido
vivir en Sión?

 Del libro de Génesis
casaladeyfamiliatudeytierratudeVete‘:AbramaEternoeldijoleY”
paternaalatierraqueteseñalaré’”.(Génesis12:1)”Esedíaestableció
elEterno unPacto conAbram, diciendo: ‘A tu simiente di esta tierra
desdeelríodeEgiptohastaelgranríoÉufrates(Prat)’”(Génesis15:18

  Rashi sobre Génesis 1:1*
quéporpreguntaRashi laTorácomienzacon laCreaciónpor
Dios y responde que la razón es que si vienen los gentiles y
acusanaIsraeldehaberrobadolatierradelospueblosquela
habitaban, Israelresponderáque la tierra fuecreadaporDios
yporlotantoÉldecideaquiéndarla.Diosconfiriólatierraa
IsraelyporelloelpueblodeIsraelhabitalaTierradeIsrael.

 Rashi sobre Génesis 1:1
sietedetierraslasconquistadohanporque,ladronessonUstedes‘,Israeladecíanmundodelnacioneslassi:dijoItzjakRabi“Génesis
naciones’,[Israel]lesrespondía:‘TodoelmundopertenecealSantoBenditoSea.Éllohacreado’”.(RashisobreBereshit1:1)
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 Herzl, al pueblo y al mundo, marzo de 1904
 ”En el pasado hablé del sionismo como de un ideal sin fin, y creo 
de verdad que, aun luego de alcanzar nuestro Estado, Eretz 
Israel… no dejará de ser un ideal. Pues el sionismo, tal como yo lo 
entiendo, lleva en su seno no solo la aspiración a una parcela de 
tierra prometida por derecho para nuestro miserable pueblo, sino 
también a una elevación moral y espiritual…” (Herzl, Theodore, 
Bifnei Am VeOlam (Hebreo, Volumen A), Jerusalem, 1976, p. 285

 Mapa de Google de la votación del 29 de noviembre en la ONU por países:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z4BPQPiwAtdU.kOtfSi-Wopoc&msa=0&ll=10.016705,29.53125&s
pn=167.324493,89.296875

 Grabación de la votación de la ONU: 
https://www.youtube.com/watch?v=mPdXKx74PBk

1. ¿Tiene alguna importancia el hecho de que la
“parcela de tierra prometida” haya sido otorgada
al pueblo judío por una votación en la ONU? ¿O
se trató de una declaración simbólica que no fue
significativa para la creación del Estado en sí?

2. ¿El Estado de Israel cumple con la visión de Herzl
de aspirar a la elevación moral y espiritual?

3. ¿El sionismo es una ideología relevante hoy,
o luego de la creación del Estado el Movimiento
Sionista ha terminado con su rol histórico?

 ¿Derecho natural?



 ”En el pasado hablé del sionismo como de un 
ideal sin fin, y creo de verdad que aun luego 
de alcanzar nuestro Estado, Eretz Israel… no 
dejará de ser un ideal. Pues el sionismo, tal 
como yo lo entiendo, lleva en su seno no solo la 
aspiración a una parcela de tierra prometida por 
derecho para nuestro desdichado pueblo, sino 
también a una elevación moral y espiritual…” 
(Herzl, Theodore, Bifnei Am VeOlam (Hebreo, 
Volumen A), Jerusalem, 1976, p. 285)

 Idea y Desarrollo: Departamento de Irgoon y los israelíes en el 
extranjero OSM, 5775-2014
 Edición: Gusti Yehoshua Braverman
 Recopilación de materiales y redacción: Erella Goren, Itai 
Aminoff, Adam Margolis
 Coordinación y producción: Osnat Dvorkin
 Este cuadernillo es para exclusivo uso educativo interno.

 El 29 de noviembre de 1947, día de la votación en la ONU sobre los límites del Plan de Partición, es el día en 
que comenzó a implementarse la visión de Biniamín Zeev Herzl de lograr un Estado para nuestro pueblo, en 
aquella “parcela de tierra prometida”. 
 En Israel celebramos la fecha como el día en que la Asamblea General de la ONU resolvió el fin del Mandato 
Británico y la creación de dos Estados, uno judío y otro árabe. Irónicamente, aunque fuera la ONU votó a 
favor de la existencia de Israel, en las sedes de la ONU en Nueva York y Ginebra se dedica a menudo esta 
fecha a debates, votaciones y resoluciones anti israelíes. 
 Las expresiones anti israelíes que ponen en tela de juicio el derecho de existencia del Estado de Israel se 
escuchan con intensidad variable también fuera de los muros de la ONU, en diversos lugares del mundo. 
 Al mismo tiempo, somos testigos de un número creciente de judíos de la Diáspora, en especial en la 
generación joven, que eligen desconectar su identidad judía de todo vínculo con el Estado de los judíos, el 
Estado de Israel. Para ellos, Israel ha cambiado con los años, de ser una fuente de orgullo, a una carga, que 
produce vergüenza e incomodidad. 

 Queremos desafiar esta percepcin y generar el debate sobre la actitud hacia el Estado de Israel, por medio de un renovado examen de 
una de las fechas más significativas de la historia del pueblo judo en la era moderna: el “29 de noviembre”. 
 El programa “Beit Haam” fue desarrollado por el Departamento de Irgoon y los israelíes en el extranjero para la Diáspora, 
Organizacin Sionista Mundial, con el fin de generar un debate sobre el significado del sionismo en el siglo 21. ¿Se ha alcanzado la 
visin sionista? ¿Cuál es el rol del Estado de Israel para la vida fuera de l, y qu visin tenemos nosotros para ese Estado?
 Por medio de una variedad de contenidos que incluyen textos tradicionales y modernos, videos, obras de arte, juegos y 
actividades, aspiramos a facilitar un diálogo efervescente, crtico y relevante acerca de la identidad sionista del siglo 21. 
 El programa invita a sus participantes a debatir cuestiones de identidad personal, religiosa e ideolgica, sobre el significado de 
la independencia poltica del pueblo que habita en Sion, y las relaciones recprocas entre los judos que viven en Israel y aquellos que 
viven en la Diáspora. 
 Se trata de una oportunidad para todos, independientemente de sus conocimientos anteriores, para conocer, aprender, pensar, 
reflexionar y debatir acerca del significado del sionismo para cada uno. “Beit Haam” comprende 12 cuadernillos de actividad sobre 
diferentes temáticas.  El programa “Beit Haam” está disponible en hebreo, ingls, espaol y portugus, y será traducido a otros idiomas 
segn la demanda. El programa es apropiado para diversas edades, necesidades locales y diversas temáticas comunitarias. Además, 
el Departamento produce materiales educativos para las diversas festividades y conmemoraciones. El equipo del Departamento 
está a vuestra disposicin para la planificacin de cursos permanentes, seminarios, facilitacin profesional y capacitacin de facilitadores 
locales para la conduccin de los encuentros de “Beit Haam”. Estaremos gustosos de recibir observaciones e ideas que nos 
ayuden a continuar desarrollando recursos para profundizar el debate sionista. 
 Les deseamos una experiencia enriquecedora y significativa,
 Gusti Yehoshua Braverman, Titular del Departamento de Irgoon y los israelíes en el extranjero
 Los interesados en implementar el programa y tener detalles sobre el tema, favor de dirigirse al 
Departamento de Irgoon y los israelíes en el extranjero Para la Diáspora: wzo.israelis@gmail.com



29  de noviembre
El 29 de noviembre de 1947, 17 de Kislev de 5708, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas votó a favor del Plan de Partición  de Eretz 
Israel (Resolución 181). Esta resolución conllevó de hecho a la Declaración de 
Independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948.  La votación en la 
Asamblea General de la ONU se llevó a cabo a raíz de la recomendación de la 
mayoría de los miembros de la Comisión Especial de la ONU para Eretz Israel, 
UNSCOP (United Nations Special Committee of Palestine).  Los miembros de la 
Comisión arribaron a Eretz Israel en junio de 1947 y permanecieron allí por unas 
cinco semanas. La Comisión quedó impresionada por los acontecimientos que 
tenían lugar por aquellos días en el país y, según sus miembros, influyó en ellos, 
especialmente, la deportación de los inmigrantes ilegales que venían en el barco 
“Éxodo”, ejecutada ante sus propios ojos en Haifa. Al finalizar su estadía en Eretz 
Israel, la Comisión efectuó breves recorridas por Siria, Jordania y el Líbano. En 
este último país se reunieron con representantes de los Estados árabes de la 
región, así como con representantes del Comité Árabe Supremo. La Comisión 
visitó también los campos de refugiados en Europa donde residían sobrevivientes 
de los campos de concentración nazis.   El 31 de agosto de 1947, la Comisión 
Especial para Eretz Israel publicó sus conclusiones. Los miembros de la Comisión 
recomendaban por unanimidad el fin del Mandato Británico en Eretz Israel. La 
mayoría de ellos proponía dividir Eretz Israel en dos Estados independientes, uno 
judío y otro árabe. Aunque el mapa de la Partición que proponía la Comisión de 
la ONU dejaba al Estado judío una pequeña parte de la Eretz Israel occidental, la 
Organización Sionista y las instituciones del ishuv, el poblado judío en Eretz Israel, 
aceptaron el Plan de Partición, pues se trataba del reconocimiento del derecho del 
pueblo judío a su propio Estado. El 29 de noviembre de 1947 se llevó a cabo la 
votación en la Asamblea General de la ONU. Treinta y tres países votaron a favor, 
13 lo hicieron en contra y diez países se abstuvieron de tomar postura. Según el 
informe de UNSCOP, se decidió en la resolución que el Mandato Británico llegaría 
a su fin el 1° de agosto a más tardar. La resolución de la Asamblea General de 
la ONU de apoyar la creación de un Estado judío fue recibida por el poblado 
judío con una enorme alegría; cerca de la medianoche, cuando la radio transmitió 
la noticia de que se había alcanzado la mayoría necesaria en la Asamblea, una 
multitud salió a bailar en las calles. Sin embargo, estaba claro que la creación de 
un Estado sería posible solo después de un duro combate militar y diplomático, 
pues los Estados árabes y los árabes de Eretz Israel habían lanzado una guerra sin 
cuartel contra la implementación del Plan y el establecimiento de un Estado judío. 

 ”November 29, 1947:  The Story of a Vote”, cuenta la historia de la votación por el Plan de Partición de la ONU el 29 de noviembre, por las personas que llevaron 
a cabo, vivieron y festejaron ese evento histórico. Millares de judíos en todo el mundo escucharon preocupados la transmisión radial. En minutos, culminaron veinte 
siglos durante los cuales no existía un hogar nacional judío. El filme es el segundo capítulo de la serie “Testigos” una serie de cortometrajes co-producidos por 
“Historia de Israel” y el “Canal de Historia Israelí” para un programa educativo piloto en EEUU. Los cortometrajes fueron vistos más de 500.000 veces. 
 ”Historia de Israel” (“Toldot Israel”) es una organización dedicada a registrar testimonios de primera fuente de hombres y mujeres que contribuyeron a la creación 
del Estado de Israel, y conservarlos, antes de que sea tarde. Hasta ahora hemos entrevistado a más de 750 fundadores del Estado, y filmado más de 3.000 horas 
de material emocionante. Nuestra meta es entrevistar a la mayor cantidad posible de personas de aquella generación, en el poco tiempo que nos queda.  http://
youtu.be/QrljzUK0FKg

http://youtu.be/QrIjzUK0FKg
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