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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  ואולם ברור היה  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.



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

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”
הסתדרות הציונית העולמית, במטרה  תוכנית ”בית העם“ פותחה ע״י המהמחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות 
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. 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:

http://historytouch.cettalk.co.il/2011/11/14/כט-בנובמבר-על-המפה-הדיגיטלית/

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?
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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/
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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 
ה-60  שנות  של  בניו-יורק  מתרחשת  מן”,  “מד   ,AMC רשת 
ועוקבת אחר חייהם של הגברים והנשים התחרותיים והאכזריים 
עולם   – מדיסון  בשדרות  הפרושים  הפרסום  במשרדי  העובדים 
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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dénigrée la semaine dernière par le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.
Alors que les partisans du BDS poursuivent leur campagne contre Israël dans le monde entier, on a demandé à Abbas son 
opinion au sujet de la campagne du BDS pendant une conférence de presse à Johannesburg, où il assistait aux funérailles de 
Nelson Mandela. Il a déclaré qu’il ne soutenait pas le boycott d’Israël.
Ironie du sort, alors que Abbas dit non au boycott d’Israël, l’Association des Etudes Américaines, une association de professeurs 
d’université qui compte près de 5 000 membres, a voté pour approuver le boycott universitaire d’universités et de collègues 
israéliens.  Il semble évident que les professeurs américains se moquent pas mal de ce que le président de l’Autorité Palestinienne 
pense du boycott d’Israël. Les professeurs, comme d’autres partisans du boycott, estiment, semble-t-il, que Abbas est un « 
traitre » parce qu’il a engagé des pourparlers de paix avec Israël.
La critique d’Abbas contre le mouvement BDS a mis dans l’embarras les militants anti-israéliens de ce mouvement, dont 
beaucoup ne sont pas palestiniens. Ses déclarations ont mis en colère les militants du BDS dans le monde entier et certains ont 
remis en question le droit de Abbas de parler au nom des Palestiniens.
Un éminent journaliste palestinien, Daoud Kuttab, a fait remarquer que la déclaration de Mahmud Abbas à Johannesburg « a 
naturellement mis en colère beaucoup de Palestiniens et de militants du mouvement de boycott dans le monde ».
Kuttab a prétendu que la déclaration de Abbas « reflète l’absence d’une stratégie claire de la part du leadership politique palestinien 
excepté pour ce qui concerne les négociations. On peut se demander si la raison de l’attaque du mouvement BDS par le leader 
palestinien est motivée par la tentative de protéger l’élite palestinienne ou s’il ne veut pas mettre en colère les Israéliens et leurs 
alliés américains ». Pourtant, Abbas a bien lancé un appel dans le monde pour boycotter les produits des territoires occupés. 
« Non, nous ne soutenons pas le boycott d’Israël, a dit Abbas. Mais nous demandons à tous de boycotter les produits des 
territoires occupés car les territoires occupés sont dans nos territoires. Ceci est illégal ».
Les déclarations de Abbas s’opposent au « Consensus national palestinien qui a soutenu fortement le BDS contre Israël depuis 
2005 », a dit Omar Barghouti, l’un des fondateurs du BDS, à « l’Intifada électronique ».
« Il n’y a aucun parti politique palestinien, union commerciale palestinienne, réseau de journaux palestinien, aucune organisation 
de masse palestinienne qui ne soit pas un partisan enthousiaste de la campagne de boycott BDS, a ajouté Omar Barghouti. Par 
conséquent, un personnage officiel palestinien qui ne bénéficie pas d’un mandat démocratique et d’un soutien public réel ne 
peut pas prétendre parler au nom du peuple palestinien ».
Salim Vally, porte-parole du Comité de Solidarité d’Afrique du Sud avec la Palestine, a dit à « l’Intifada électronique » que les 
commentaires de Abbas étaient « choquants » et constituaient une « attaque du mouvement de solidarité mondial ». L’assertion 
selon laquelle Abbas ne représente pas le « consensus » palestinien au sujet du boycott d’Israël est fausse. Il semble que 
beaucoup de Palestiniens ont la même opinion que lui et sont partisans de boycotter uniquement les produits des territoires. 

1. Est-ce que le mouvement BDS est légitime
    selon vous ?
2. Est-ce qu’il est légitime que des Juifs

soutiennent le BDS en Diaspora ou en Israël ?
3. Est-ce qu’il y a une différence entre le

boycott de produits provenant de tout Israël
et le boycott de produits en provenance des
« implantations » ?

4. Est-ce que le dialogue interne palestinien
décrit  dans l’article a influencé vos idées 
sur le mouvement du BDS ? Si c’est le cas, de
quelle manière ?

C’est la raison pour laquelle  beaucoup de Palestiniens continuent 
à faire des affaires avec des Israéliens au quotidien. C’est aussi 
la raison pour laquelle, malgré la campagne du BDS, des 
Palestiniens et des Israéliens continuent à participer ensemble 
à des séminaires et à des conférences en Israël et dans 
d’autres pays. A la suite des déclarations de Mahmud Abbas, 
le mouvement du BDS devrait reconsidérer sa stratégie. Des 
appels au boycott, d’où qu’ils viennent, ne contribuent pas à la 
cause de la paix. La déclaration de Abbas contre le BDS devrait 
aussi tirer la sonnette d’alarme des supporters de ce mouvement, 
particulièrement ceux qui ne sont pas palestiniens, et leur faire 
comprendre que des campagnes négatives ne servent qu’à 
attiser la haine et le fanatisme dans la région.
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La campagne de boycott BDS qui milite contre Israël s’est pris une claque
Par Khaled Abu Toameh   17 décembre 2013, 5 :00
La déclaration de Mahmud Abbas contre la campagne du BDS devrait sonner l’alarme chez les partisans de ce 
mouvement, particulièrement ceux qui ne sont pas palestiniens, car il déclare que des campagnes   négatives ne servent 
qu’à promouvoir la haine et le fanatisme dans la région.
Beaucoup de Palestiniens semblent avoir la même opinion que Mahmud Abbas. C’est la raison pour laquelle beaucoup 
de Palestiniens continuent à faire des affaires avec des Israéliens au quotidien et à organiser des conférences communes, 
en Israël et dans d’autres pays.
La campagne internationale pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions (BDS) contre Israël a été vigoureusement

Il est faux de suggérer qu’Israël est la conséquence directe de l’Holocauste
Obama a montré qu’il ignorait l’histoire du Mouvement sioniste pendant son discours du Caire de l’an dernier.
Par Moshé Arens | 2 février 2010 | 2 :17 du matin
Les Nations unies ont déclaré que le jour de la libération du camp  d’extermination d’Auschwitz serait la Journée 
Internationale de  Commémoration de l’Holocauste. C’était donc tout à fait normal que le Premier ministre d’Israël, 
Benjamin Netanyahu, soit invité à prononcer un discours à l’occasion des cérémonies de commémoration du 65e 
anniversaire de la libération de cet enfer par l’Armée Rouge. Pour certains, la fondation de l’Etat d’Israël est liée 
à l’Holocauste, ou même elle est considérée comme une conséquence directe de l’Holocauste. C’est ce que le 
président des USA, Barack Obama, qui ignore probablement l’histoire du Mouvement sioniste, a prétendu dans son 
discours du Caire, l’an passé.
Mais en fait c’est presque le contraire qui est vrai. L’extermination de six millions de Juifs par les Allemands pendant 
la Deuxième Guerre mondiale a presque mis fin au rêve de fonder un Etat juif en Palestine. Le réservoir d’immigrants 
juifs en Palestine était décimé. Vladimir Jabotinsky, lors de son témoignage devant la Commission Peel à Londres, le 
11 février 1937, a déclaré que le but du sionisme était la fondation d’un Etat juif sur les deux rives du Jourdain dans 
lequel il y aurait de la place pour « la population arabe, sa progéniture et des millions de Juifs ». Mais à l’époque, la 
population juive de Palestine ne comptait guère plus de 400 000 personnes.
Au moment où la guerre s’est achevée, des millions de Juifs avaient été exterminés à Auschwitz, Tréblinka, Majdanek, 
Sobibor et sur les champs de bataille de la Russie. Pour les leaders sionistes, il était évident que non seulement il 
n’y avait pas assez de Juifs pour constituer une majorité juive forte, ce qui était la condition nécessaire à la fondation 
d’un Etat juif sur les deux rives du Jourdain, mais que l’immigration juive ne suffirait même pas à avoir une population 
majoritaire dans la région située à l’ouest du Jourdain.
Le mufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, avait compris le 
potentiel que représentait la destruction du judaïsme européen 
pour mettre fin aux aspirations sionistes, et par conséquent il a 
conclu une alliance avec Hitler. Les leaders arabes d’Egypte et 
d’Irak avaient eux aussi de bonnes raisons d’espérer la victoire 
d’Hitler. Cependant après la guerre, malgré les efforts de la Grande-
Bretagne pour leur barrer la route de la Palestine, le Yishouv et les 
survivants du judaïsme d’Europe ont eu suffisamment de vitalité 
et de force pour proclamer la fondation de l’Etat d’Israël dans une 
partie du territoire attribuée précédemment à la Grande-Bretagne 
par la Ligue des Nations « pour l’établissement d’un Etat juif sur les 
deux rives du Jourdain »…

1. Est-ce que vous êtes d’accord avec le
    Prof. Moshé Arens, qui déclare que la 
    fondation de l’Etat d’Israël n’est pas la 
    conséquence directe de l’Holocauste ?
2. A votre avis, de quelle manière

l’Holocauste a-t-il influencé la fondation
de l’Etat d’Israël ?

3. Est-ce que le souvenir de l’Holocauste
est important à l’heure actuelle, alors
qu’on parle de l’Etat d’Israël dans le
monde entier ?

Y-a-t-il un moyen terme ?

Le boycott d’Israël
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Est-ce que votre communauté vit actuellement une période dangereuse?
Des protestations anti-israéliennes violentes ont ébranlé la Diaspora juive ce week-end, au moment où Israël a 
commencé son incursion terrestre dans la Bande de Gaza, au cours de la deuxième semaine de l’opération militaire 
Rocher Inébranlable.
Le vendredi, des étudiants pro-israéliens de Boston ont été « extraits » par la police d’une embuscade pro-palestinienne 
et un jeune homme du Cachemire a été tué samedi pendant des manifestations anti-israéliennes en Inde.
A Paris, des centaines de Juifs ont été pris au piège dans une synagogue assiégée la semaine dernière, des milliers de 
militants pro-palestiniens ont pris part à des émeutes  samedi à l’occasion de manifestations de protestation interdites 
qui se sont soldées par 14 policiers blessés.
Une manifestation qui a eu lieu samedi à Londres était composée d’une foule de 15 000 personnes qui chantaient 
des slogans contre l’opération militaire à Gaza – et l’Etat juif d’une manière générale – alors que la manifestation pro-
israélienne du dimanche comptait seulement quelques 1 500 supporters.
Les exemples sont innombrables, du Cap à Berlin, de Sydney à New-York. Il semble que dans beaucoup de pays, les 
Juifs font l’expérience de représailles antisémites sans précédent à cause des combats à Gaza.
http://www.timesofisrael.com/is-this-a-watershed-moment-
for-your-jewish-community/

1. Quel est le lien que vous avez avec
Israël actuellement et quel lien
souhaiteriez-vous avoir dans une
réalité idéale ?

2. Est-ce que l’Etat d’Israël influence
votre vie sans que ce soit votre choix
actif / conscient ? Si oui, quand et dans
quelles circonstances ?

3. Est-il exact de penser que tous les Juifs
éprouvent un certain lien envers Israël ?

Les hommes fous, UTOPOS, un lieu qui ne peut pas exister
A propos de la pièce : Dans le New York des années soixante, le 
drame sexy, stylisé et provocateur de la chaîne AMC, Mad Men (les 
Fous) décrit la vie d’hommes et de femmes compétitifs et cruels qui 
travaillent dans des agences de publicité situées à Madison Avenue, 
un monde sous l’emprise de l’égo, où les principaux protagonistes 
ont fait de leurs dons pour la vente un art.
Dans cette épisode, le gouvernement israélien des premières 
années s’adresse à une agence de publicité pour qu’elle crée une 
image de marque du jeune Etat. Don Draper s’adresse à la seule 
femme juive qu’il connaît pour avoir une idée sur l’Etat d’Israël.
http://youtube/Xb9CM9Ffxzk

1. Est-ce qu’on peut être sioniste sans
vivre en Israël ? Quels sont les actes
ou les croyances / conceptions du
monde qui font de toi un sioniste ?

2. Est-ce qu’Israël doit aspirer à être une
société exemplaire ou au contraire
vouloir être un pays comme les autres?

3. Est-ce que les Juifs qui vivent en
Diaspora ont besoin de l’existence
d’Israël du point de vue idéologique
et/ou pratique ?

Israël, une source de fierté ?
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Et après tout, qu’y aurait-il de mal à vivre en Ouganda ?
Projet de fin d’étude de Yoav Gati, étudiant en design à Shenkar 
Qu’est-ce qui se serait passé si l’Etat juif se trouvait en Ouganda ? De quoi aurait-il l’air ?  Et nous, comment serions-
nous ? Et même si la vie dangereuse ici nous fait souvent pousser des soupirs – est-ce que tout serait vraiment plus 
simple en Afrique ?
« J’ai voulu faire une expérience et je me suis demandé si l’identité sioniste, celle des pionniers, celle des habitants du 
kibboutz qui ont fait refleurir le désert, aurait pu avoir lieu dans n’importe quel pays. J’ai découvert que beaucoup de 
choses appartenant à notre tradition et qui forgent notre identité – la mémoire, les guerres, le sionisme, faire refleurir 
le désert, la sanctification des morts – auraient pu avoir lieu n’importe où.
« Je ne savais pas où ce projet allait nous mener, dit Gati, je ne me suis pas dit à moi-même et à mon professeur que 
je fais un projet sur les Juifs en Afrique et que là-bas nous serons les colonisateurs. C’est comme ça que les choses 
se sont passées. Du fait que nous possédons un territoire là-bas, il y a une voie de chemin de fer, alors c’est logique 
qu’il y ait aussi des villes, c’est logique que les Africains désirent que ce territoire leur soit restitué. Et c’est logique 
de posséder la côte de Mombassa comme nous possédons Tel Aviv. C’est l’homme blanc qui arrive dans un pays 
étranger où l’indigène est soi-disant moins avancé. L’homme blanc veut exploiter les terres, les cultiver, en faire un 
Etat. Il veut montrer à celui qui est de là-bas : Tu vois, on peut créer une usine, une industrie, un Etat ».
« Dans mon scénario, j’ai poussé les choses jusqu’à leur plus extrême limite. Je photographie un pionnier en gros 
plan alors qu’il regarde le ciel d’un air pathétique, un agneau sur son épaule – d’un seul coup je change l’agneau et 
je le remplace par une antilope : ça paraît alors surréel. Il s’agit de nous voir par le biais d’un autre pays. Et comme 
nous sommes ridicules lorsque nous nous regardons sous un autre angle. Lorsque j’ai regardé le défilé militaire, avec 
les drapeaux et les tanks, même la dernière cérémonie du Jour de l’Indépendance m’a semblée un peu bizarre et 
détachée du réel. C’est comme cela que les non-Israéliens voient les choses. Notre identité est tellement ancrée en 
nous que la seule fois où nous la remettons en question – c’est quand nous l’expliquons à quelqu’un d’autre. Et moi 
j’ai expliqué notre identité aux Israéliens ».

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

1. Si vous deviez choisir 3 choses qui constituent
l’ADN de la société israélienne, quel serait votre
choix ?

2. Est-ce que des lieux différents justifient un
leadership différent ? Yoav Gati estime que  Moshé
Dayan serait devenu chef d’Etat même si nous
avions été en Ouganda ? Etes-vous d’accord avec
Yoav ?

3. Est-ce que les photos de Yoav Gati vous font 
mieux comprendre Israël ? Quelles questions sur
la société israélienne vous inspirent-elles ?
(amour de la nature, lien de la population avec la
localisation géographique, utilisation de la

langue, etc.)Attached to this booklet, please find a file with the work of 
Yoav Gati for your use. You can download the material at the following address:
http://www.xnet.co.il/design/articles/0,14563,L-3101907,00.html
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1. Si l’Etat d’Israël perdait la guerre, qu’est-ce
que ça signifierait pour lui ?

2. Est-ce que la légitimation de l’ONU est
importante pour l’Etat d’Israël ? Même
lorsque la majorité des membres des
comités les plus importants sont des pays
hostiles à Israël ?

3. Quelles sont les qualités qu’un Tsadik-
Ha-Dor doit posséder selon vous ? Et le
leader du peuple juif ?

L’Association des Policiers Yiddish
Michael Chabon
The past:
Le passé :
En 1948, l’Etat d’Israël a été attaqué et détruit par les armées arabes. Beaucoup de Juifs ont été déplacés dans une 
nouvelle patrie, dans les steppes glacées de Sitka, en Alaska. Cette réinstallation n’était pas destinée à être permanente 
et maintenant, 60 ans plus tard, la restitution du pays au gouvernement des Etats-Unis est sur le point d’avoir lieu. 
Certains habitants vont être autorisés à rester mais un grand nombre d’entre eux seront obligés de partir. Ne sachant pas 
s’ils feront partie des heureux élus, beaucoup de personnes ont déjà quitté le pays.
Le présent :
… A chaque génération naît un Tsadik-Ha-Dor, un Messie potentiel que les Juifs attendent depuis des millénaires.
Beaucoup de personnes croyaient que c’était Mendel. Lorsqu’il était un jeune homme, il y a de nombreuses années, 
il savait des choses qu’il était seul au monde à connaître et il avait la réputation de faire des miracles, comme guérir le 
cancer par exemple.
Extrait du livre :
- C’est l’homme le plus méprisé et le plus repoussé des hommes, dit Bina, ou plutôt elle cite : « Un homme de douleur,
expert en maladies » (Isaïe 53, 3).
- C’est ce que je dis, dit Landsman. N’importe qui. Un clochard. Un érudit. Un narcomane. Même un bedeau.
- C’est possible » dit Bina. Elle a déjà compris comment, d’un prodige qui faisait des miracles chez les Hassidim de
Verbover, il est devenu un narcomane assassiné dans un asile de nuit, rue Max Nordau. Une vie qui  a mal fini, c’est le
moins qu’on puisse dire, et cela semble l’attrister. - Quoiqu’il en soit, je suis contente que cela ne soit pas moi.
- Vous ne voulez plus sauver le monde ?
- Est-ce que voulais sauver le monde jadis ?
- Je pense que c’est ce que vous vouliez.
Elle réfléchit, en se frottant le nez de son doigt, pour essayer 
de se rappeler. « Il me semble que ça m’a passé », dit-elle, 
mais Landsman n’est pas dupe. Bina n’a jamais cessé de 
vouloir sauver le monde. Elle a juste laissé le monde qu’elle 
essayait de sauver se rétrécir de plus en plus  jusqu’à ce 
que, à un certain moment, il soit devenu tellement minuscule 
qu’il tient dans le chapeau d’un policier désespéré.
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sereinement le ciel du Sud. Ils aimaient ce mode de vie et les propriétaires australiens ne les empêchaient pas d’être 
nomades et d’errer librement dans ces vastes territoires. Les Austraisraéliens ne les empêchaient pas non plus d’errer 
librement et ne leur faisaient aucun mal, mais maintenant des routes sillonnaient le pays d’un bout à l’autre et au beau 
milieu des parcs verdoyants, de grands immeubles modernes en béton et en verre avaient surgi qui leur bouchaient la vue. 
Certaines personnes eurent vite fait de conseiller aux Aborigènes de se révolter et d’exiger leurs droits : après tout, ces terres 
appartenaient à leurs ancêtres depuis des dizaines de milliers d’années.
L’Organisation de Libération Aborigène (O.L.A) a été fondée le 26 mai 2084, à Perth. La CNN, la BBC et Al Jazeera ont 
rendu compte de cet événement avec un grand luxe de détails. Les gouvernements d’Afrique du Sud, du Venezuela,  
le Califat de Daesh-Bagdad, l’Iran et la Russie ont immédiatement reconnu les droits du peuple Aborigène à une patrie 
dans les territoires occupés du Nouvel Israël et alors que l’Australie tentait d’expliquer, en vain, que tout ceci était une 
affaire interne, l’ONU promulgua très vite résolution sur résolution qui déclarait que le Territoire Australien du Nouvel Israël 
était un Etat mécréant, qui devait être supprimé et détruit immédiatement afin de garantir les droits légitimes du peuple 
Aborigène.
...C’est alors que je me suis réveillé : non, nous ne sommes pas en 2084, mais en 2014. Nous sommes toujours au 
Moyen-Orient et les roquettes du Hamas s’abattent sur nous en grand nombre dans le but de semer la terreur. Le Dôme 
de Fer réussit à les intercepter presque toutes, notre armée combat le Hamas dans Gaza, des terroristes émergent des 
tunnels souterrains pour nous massacrer, à la télé, le spectacle de la mort et des destructions est omniprésent et des 
manifestations contre nous ont lieu dans le monde entier.
Mince ! Quelle émotion d’être ici et  de me retrouver dans la vraie vie !

http://blogs.timesofisrael.com/2084-a-nightmare

1. Si l’Etat d’Israël était situé ailleurs, par exemple
en Australie, est-ce que cela changerait la situation
pour Israël ?  Est-ce que le défi sécuritaire qu’Israël
doit relever provient de sa localisation géographique,
à votre avis ?

2. Est-ce qu’il est possible d’envisager qu’Israël soit
situé ailleurs qu’au Moyen-Orient ou bien n’y-a-t-il
pas d’autre endroit au monde pour un Etat juif
excepté à Sion ?

3. Si aujourd’hui Herzl proposait de fonder un Etat
juif en Ouganda, les conclusions du débat à ce
sujet seraient-elles différentes des conclusions
du 6e Congrès sioniste de 1903, à votre avis ?

Activités proposées :
Organiser un mini-Congrès sioniste qui reflète 
les diverses opinions actuelles en Israël et 
dans le monde juif : la droite / la gauche / les 
Orthodoxes / les Réformés, etc. Le Congrès 
débattra de la proposition d’un Etat juif en 
Ouganda telle qu’on peut la concevoir à notre 
époque.
On peut projeter la vidéo « Herzl revient » 
que l’on trouve sur YouTube (production du 
Département des Activités en Diaspora de 
l’Organisation Sioniste Mondiale). C’est une 
vidéo drôle et brève où Herzl réapparaît et 
se demande à nouveau où doit se situer le 
pays du peuple juif. Cette vidéo peut servir 
d’introduction « facile » à des discussions 
approfondies.
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2084 dans le Nouvel Israël et en Palestine, Alfred M. Bruckstein
Après soixante-dix ans d’un harassement perpétuel par leurs voisins du Moyen-Orient, les Israéliens ont décidé de partir 
ailleurs. En 2018, ils  ont acheté plusieurs  fermes de bétail immenses dans le nord-ouest de l’Australie, et avec le support 
enthousiaste du gouvernement australien, les Israéliens y sont allés en masse. Ils ont fondé un Etat-territoire dénommé le 
Nouvel Israël, qui s’est joint au Commonwealth australien et dont la capitale a été nommée la Nouvelle Jérusalem. En 2038, 
ils ont rebâti les villes qui avaient été abandonnées en Palestine et ils ont recommencé à mener une vie productive parmi 
les autres nations d’Australie. Leur drapeau arborait fièrement les raies bleues et l’Etoile de David ainsi que la Croix du Sud.
Et ô surprise ! Tout se passait le mieux du monde !
Les Australiens accueillirent chaleureusement cet influx d’un « bon » sang nouveau et les Israéliens avaient bien assez de 
terres arides à cultiver et à exploiter en utilisant les technologies innovantes de la désalinisation et de l’irrigation au goutte à 
goutte. Très vite, en l’espace de vingt ans, le Territoire du Nouvel Israël aida l’Australie à devenir l’un des centres de science 
et de technologie les plus importants au monde. Environ 5,5 millions de Juifs et 200 000 Arabes israéliens étaient venus 
s’installer en Australie ; ils étaient désormais  de fiers « Austraisraéliens » qui appréciaient beaucoup la paix, le calme et 
l’autonomie La-Bas, à l’autre bout du monde…
.. En 2048, la Palestine subissait le même sort que l’Irak et la Syrie : des explosions quotidiennes de voitures piégées faisaient 
des centaines de morts et de blessés du fait que les Musulmans Sunnites et les musulmans Shiites et Alawites se livraient au 
meurtre, au viol et aux exactions dans leur guerre sainte pour remporter le pouvoir. Ils accusaient tous les Juifs qui avaient 
quitté le pays ainsi que l’Amérique et le colonialisme de ce chaos épouvantable et de la pauvreté dans laquelle on les avait 
laissés. La CNN, la BBC et Al Jazeera faisaient rarement des reportages sur la situation en Palestine et le monde s’habitua 
vite aux drames quotidiens de ce pays. Avec le temps, l’opinion publique d’Europe et d’Amérique cessa de s’intéresser 
à la situation, maintenant qu’il n’y avait plus de Juifs qu’ils auraient pris plaisir à accuser et contre lesquels ils auraient 
pu manifester. Les journalistes n’avaient plus rien de 
nouveau à dire, la violence dans les pays musulmans 
était devenue tellement banale. C’est pourquoi 
beaucoup de journalistes furent licenciés. Certains 
trouvèrent un emploi ennuyeux quelque part dans le 
monde : employés de banques, balayeurs de rues 
ou pompistes…
… Le peuple Australien Aborigène vit le pays devenir 
prospère, les terres fertiles, les villes, les universités, 
les théâtres et les complexes sportifs avaient fait 
leur apparition dans leur pays désertique et ils 
n’en croyaient pas leurs yeux. Les fermes que les 
Israéliens avaient achetées étaient jadis situées dans 
un immense désert, avec de rares troupeaux de 
bétail qui paissaient tranquillement, et les Aborigènes 
pouvaient se déplacer, fumer et contempler 

A votre avis, si les Nations unies votaient pour ou contre le partage 
d’Israël ces jours-ci, quels seraient les résultats ?
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Commentaire de Rachi, Genèse 1, 1
« L’Eternel avait dit à Abram : « Eloigne-toi de ton 
pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va 
au pays que je t’indiquerai. » (Genèse 12,1)

Explication du Commentaire de Rachi, Genèse 1, 1
Rachi se demande pourquoi Dieu attribue Eretz-Israël au peuple juif dès le début de la Thora, au moment de la création du 
monde, et Rachi répond que si les nations du monde viennent dire qu’Israël a volé ce pays aux nations qui y demeurent, le 
peuple juif répondra que ce  pays a été créé par Dieu et par conséquent c’est Lui qui décide à qui le donner. Dieu a ordonné 
qu’Israël appartienne au peuple juif, c’est pourquoi le peuple juif demeure en Eretz-Israël.

1. Quelle est la signification du commandement divin
par rapport au droit des Juifs  à posséder Eretz-Israël
à notre époque? Est-ce qu’il a gardé tout son sens ?
Est-ce qu’il est encore valable ?  Est-ce que même à
notre époque nous avons conservé un lien avec Eretz-
Israël qui découle du lien religieux/traditionnel ?
Quel est ce lien ?

2. Pourquoi est-ce que Rachi, qui vivait en France, éprouve
la nécessité de parler dans son commentaire du lien du
peuple juif avec Israël ? Que pensent les juifs vivant en
Diaspora du commandement divin ? Et pour ceux qui
habitent en Israël, est-ce différent ? 3. Est-ce que le lien des juifs à

Sion est uniquement religieux?
Est-ce qu’on peut dire que sans
croyance religieuse, vivre à Sion
n’a pas de sens ?

Genèse 15, 18
« Ce jour-là, l’Eternel conclut avec Abram un pacte,  
en disant : « J’ai octroyé à ta race ce territoire, depuis 
le torrent d’Egypte jusqu’au grand fleuve, le fleuve 
d’Euphrate »
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Herzl, Face à mon peuple et au monde, mars 1904
« J’ai défini jadis le sionisme comme un idéal que l’on n’atteint 
jamais, et je crois vraiment que même lorsque nous aurons notre 
pays, Eretz-Israël, le sionisme ne cessera jamais d’être un idéal. Car 
le sionisme, tel que je le comprends, c’est non seulement l’aspiration 
à posséder légalement une parcelle de la Terre Promise pour notre 
malheureux peuple, c’est aussi  l’aspiration à la perfection morale 
et intellectuelle. »

Carte de Google du vote des nations à l’ONU le 29 novembre :
http://historytouch.cettalk.co.il/2011/11/14/כט-בנובמבר-על-המפה-הדיגיטלית/

Enregistrement du vote aux Nations-unies :
https://www.youtube.com/watch?v=mPdXKx74PBk

1. Est-ce que c’est important qu’une parcelle de
la Terre Promise ait été attribuée au peuple juif
par un vote de l’ONU ? ou bien s’agit-il d’un
vote symbolique dépourvu de signification pour
la fondation de l’Etat d’Israël ?

2. Est-ce que l’Etat d’Israël correspond à la vision
de Herzl et à son aspiration à la perfection morale
et intellectuelle ?

3. Est-ce que le sionisme est une idéologie valable
actuellement ou bien après la fondation de l’Etat
d’Israël, le Mouvement sioniste a-t-il achevé sa
mission historique ?

Le droit à la terre de nos ancêtres ?



« J’ai défini jadis le sionisme comme un idéal 
que l’on n’atteint jamais, et je crois vraiment  
que même lorsque nous aurons notre pays, 
Eretz Israël… le sionisme ne cessera jamais 
d’être un idéal. Car le sionisme, tel que je le 
comprends, c’est non seulement l’aspiration à 
posséder légalement une parcelle de la Terre 
Promise pour notre malheureux peuple, c’est 
aussi l’aspiration à la perfection morale et 
spirituelle… »  
Theodor Herzl, Face à mon peuple et au monde

Conception et réalisation: Le Département de l'Irgoon et les Israéliens à l'étranger,  
5775-2014,
Rédactrice en chef : Gousti Yehoshua Braverman
Compilation des documents et rédaction: Erella Goren, Ittai Aminoff, Adam Margolis 
Coordination et production: Osnat Dvorkin
Cette brochure a été publiée uniquement à des fins  pédagogiques internes. 

Nous demandons aux personnes intéressées par le programme qui souhaitent 
recevoir davantage d’infos à ce sujet de s’adresser au Le Département de l'Irgoon et 
les Israéliens à l'étranger: wzo.israelis@gmail.com

Le Kaf Tet (29 novembre) 1947, l’Assemblée générale des Nations-unies a voté la Résolution 181, le Plan 
de partage de la Palestine. C’est ce jour-là que la vision de Binyamin Ze’ev Herzl, qui souhaitait obtenir 
pour notre peuple «une parcelle de la Terre Promise », a commencé à se réaliser.
En Israël, Kaf Tet commémore la décision de l’Assemblée générale de  l’ONU de mettre fin au Mandat 
britannique et de fonder deux Etats – un Etat juif et un Etat arabe. Mais actuellement, au siège de l’ONU, 
à New-York et aussi à Genève, on fourbit ce jour-là des votes et des résolutions anti-israéliennes.  
Les prises de position anti-israéliennes qui remettent en question le droit à l’existence de l’Etat d’Israël 
sont proclamées avec plus ou moins de virulence également hors des Nations unies, en divers lieux dans 
le monde.
Parallèlement, nous sommes témoins du fait qu’il y a davantage de Juifs vivant en Diaspora, surtout parmi 
les jeunes, qui refusent de s’identifier à l’Etat d’Israël. Pour eux, Israël qui était autrefois une source de fierté 
est devenu au fil des ans un fardeau, une gêne.
Nous voulons relever le défi de la propagande anti-israélienne en examinant l’une des dates les plus 
importantes de l’histoire contemporaine du peuple juif : « Kaf Tet Bénovember - le 29 novembre 1947 ».

Le programme « Beit Ha’am » a été conçu et réalisé par Département de l'Irgoon et les Israéliens à l'étranger de l’Organisation sioniste 
mondiale,  dans le but d’inciter aux discussions sur des sujets importants pour le sionisme au 21e siècle. Est-ce que l’idéal sioniste a été 
entièrement réalisé ? Quel est le rôle de l’Etat d’Israël dans la vie juive des autres pays et comment envisager l’avenir d’Israël ?
Grâce à une grande diversité de contenus, dont des textes traditionnels et modernes, des  vidéos, des œuvres d’art, des jeux, etc. 
nous souhaitons susciter un débat animé, critique et actuel portant sur les composantes de l’identité sioniste au 21e siècle.
Ce programme invite les participants à débattre de questions portant sur leur identité personnelle, religieuse et idéologique, la signification 
de l’indépendance politique du peuple qui vit à Sion et les relations mutuelles entre les Juifs qui vivent en Israël et ceux qui demeurent 
en Diaspora.
C’est une occasion pour chacun d’entre vous, sans avoir besoin de connaissances préalables, de réfléchir, de discuter et de remettre 
en question la signification du sionisme pour vous. Le programme « Beit Ha’am » comporte une série de 12 brochures qui présentent 
des activités sur des thèmes variés.
« Beit Ha’am » existe en hébreu, anglais, espagnol et portugais et il sera traduit dans d’autres langues en fonction des besoins. Ce 
programme convient à des âges divers, à des besoins locaux  et à des thèmes importants pour certaines communautés. De plus, 
le Département produit  des documents pédagogiques pour les fêtes et pour des célébrations et commémorations. L’équipe du 
Département est à votre disposition pour organiser des cours à long terme, des séminaires et pour former des modérateurs locaux qui 
animeront les activités de « Beit Ha’am » et de votre communauté. Nous serons heureux de recevoir vos remarques et vos idées qui 
nous aideront dans la poursuite de notre travail : créer des ressources pour approfondir le débat sioniste.

Nous vous souhaitons de faire une expérience passionnante et féconde,
Gousti Yehosha Braverman, chef du Département de l'Irgoon et les Israéliens à l'étranger



Le 29 novembre 1947, 17 Kislev 5708, l’Assemblée générale des Nations unies 
a voté en faveur d’une Résolution qui a adopté le Plan de partage d’Eretz Israël (la 
Résolution 181). En fait, c’est cette Résolution qui a ouvert la voie à la proclamation de 
l’indépendance et à la fondation de l’Etat d’Israël, le 14 mai 1948.
Le Plan de partage a été recommandé à l’Assemblée générale par la majorité des 
membres de l’UNSCOP – United Nations Special Committee of Palestine (Comité 
Spécial des Nations unies pour la Palestine).
Les membres du Comité sont arrivés en Eretz-Israël en juin 1947 et sont restés environ 
cinq semaines. Ils ont été impressionnés par certains événements qui se produisaient 
dans le pays à l’époque, en particulier par la déportation des immigrants clandestins 
arrivés sur l’Exodus, qui s’est déroulée sous leurs yeux à Haïfa. A la fin de leur séjour, 
les membres du Comité ont fait de brèves visites en Syrie, en Jordanie et au Liban. 
Au Liban, ils ont rencontré les représentants des pays arabes de la région et les 
représentants du Haut Comité Arabe. Le Comité a également rencontré des survivants 
des camps de concentration dans les camps de réfugiés en Europe.
Le 31 août 1947, le Comité Spécial des Nations Unies pour la Palestine a publié ses 
conclusions. Les membres du comité recommandaient à l’unanimité de mettre fin au 
Mandat Britannique sur la Palestine. La plupart des membres du comité proposaient 
de fonder deux Etats indépendants, un Etat juif et un Etat arabe.
La carte proposée par le Comité des Nations-Unies laissait à l’Etat juif une portion 
réduite du territoire occidental d’Eretz Israël. Mais malgré tout, l’Organisation Sioniste 
et les institutions du Yichouv juif en Eretz-Israël ont accepté le Plan de partage, qui 
reconnaissait le droit du peuple juif à un Etat.
Le 29 novembre 1947, à l’Assemblée générale des Nations-Unies, 33 pays ont voté 
en faveur de la Résolution, 13 pays ont voté contre et 10 pays se sont abstenus. Le 
rapport de l’UNSCOP stipulait que le Mandat britannique s’achèverait le 1er mai 1948.
L’adoption du Plan de partage par l’Assemblée générale des Nations-Unies fut 
accueillie avec une joie immense par la population juive d’Eretz-Israël. Il était près 
de minuit lorsque la radio annonça la nouvelle que la majorité avait été obtenue à 
l’Assemblée générale des Nations-Unies. Aussitôt, les foules allèrent danser dans les 
rues. Et pourtant tout le monde savait que les pays arabes et les arabes de Palestine 
allaient déclarer immédiatement une guerre sans merci à Israël, contre la réalisation du 
Plan destiné à fonder un Etat juif.

Un vote qui n’a duré que trois minutes le 29 novembre 1947 a changé le cours de l’histoire juive et a mis fin à vingt siècles d’itinérance 
juive. « 29 novembre 1947, l’histoire d’un vote » est le deuxième film de la série Témoins de 1948 produite par Toldot Yisrael et la 
chaîne de télévision d’histoire d’Israël avec le concours de la Fondation Jim Joseph. Ce film est une ressource en documents très 
importante pour les programmes scolaires qui évoque la fondation de l’Etat par les récits de personnes qui ont été témoins de cette 
époque. Les films Toldot Yisrael ont été vus  plus de 500000 fois sur Internet !
Toldot Yisrael est une organisation sans but lucratif implantée à Jérusalem et consacrée à l’enregistrement et à la diffusion des 
témoignages de première main d’hommes et de femmes qui ont contribué à fonder l’Etat d’Israël. Depuis 2007, son équipe a 
interviewé les Israéliens de la génération de 1948 afin de restituer et de conserver l’histoire épique de la fondation d’Israël avant 
qu’il ne soit trop tard. Jusqu’à présent nous avons interviewé plus de 750 fondateurs d’Israël et nous avons enregistré plus de 3 000 
heures de reportages impressionnants et uniques. L’objectif de Toldot Yisrael est de faire encore des centaines d’interviews tant que 
cela est possible.  

http://youtu.be/0dMkdYIJ18o
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