
מלחמת העולם הראשונה  
 והשלכותיה  



 ?מה נלמד ביחידה זו
 (1918 – 1914) "הגדולה המלחמה" - הראשונה העולם מלחמת

 הראשונה העולם מלחמת לפרוץ הגורמים .א

 הראשונה העולם מלחמת מאפייני .ב

 והשלכותיהם השלום הסדרי .ג
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 הגורמים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה
 הצדדים הנלחמים

,  בריטניה, צרפת: "ההסכמה"מדינות •
-ב מ"ארה, 1915-איטליה מ, סרביה, רוסיה
 .יוון, יפן, 1917

,  הונגריה-אוסטרו: "המרכז"מדינות •
 .מאנית ובולגריה'האימפריה העות, גרמניה

 שאלות לדיון

 ?מכונות כך" המרכז"מדוע מדינות 1.

 ?מכונות כך "ההסכמה"מדוע מדינות 2.
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 הגורמים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה
 :הנושא לפתיחת עבודה

 .46 'עמ את לקרוא יש .1

   .היד סימן על לחצו .2

 

 

 

 

 .7 – 1 השאלות על ענו .3
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 הגורמים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה
בעת ביקור בסרייבו  , ואשתו פרדיננדפרנץ  הארכידוכסיורש העצר האוסטרי נרצחו  28.6.1914-ב1.

 .  פרינציפ גברילובשם  לאומן סרביהמתנקש היה . שבבוסניה
 (.28.7.1914) סרביההכריזה מלחמה על  הונגריה-אוסטריה2.
 .  למחרת על גיוס כללי רוסיהבתגובה הכריזה 3.
הכריזה   3.8-וב רוסיההכריזה מלחמה על  1.8.1914-וב, ראתה בצעד זה סכנה לביטחונה גרמניה4.

 . בלגיהולמחרת גם על  -בעלת בריתה של רוסיה , צרפתגרמניה מלחמה גם על 
שהייתה אחת הערבֹות  , בריטניההניעה את  4.8.1914-התקדמות הצבא הגרמני לעבר בלגיה ב5.

 .להכריז מלחמה על גרמניה, לניטרליות של בלגיה
וצרפת ובריטניה הודיעו כי מצב מלחמה שורר בינן  , הונגריה הכריזה מלחמה על רוסיה-אוסטריה6.

 .הונגריה-לבין אוסטריה
ובסוף אוקטובר הצטרפה אף , על ברית צבאית עם גרמניה מאנית'האימפריה העותבו בזמן חתמה 7.

 .היא למלחמה
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 הגורמים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה
 הציבור התלהבות

 לאומיות תנועות להתפתח החלו ,(?הזאת במאה יש שנים אילו) 19-ה המאה של השנייה המחצית במהלך

   .אירופה תושבי של הזהות מעגלי לשינוי גרמו אלו תנועות .(הבאה בשנה נלמד כך על) באירופה

 .המסכם התרשים את ונמלא 50 – 47 'עמ את הלימוד בספר נקרא

 

 לדיון שאלה

   ?המצורפות הכרזות פי-על למלחמה ביציאתם אירופה תושבי של המניע הכוח היה מה
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 ?מה היא מנסה לומר ?מי לדעתכם פרסם את הכרזה
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 מאפייני מלחמת העולם הראשונה
 .טוטלית עולם מלחמת1.

 ?טוטלית מלחמה מהי

 .החיים תחומי כל של היקף רבת מלחמה1.

  ,והפסיכולוגיים הכלכליים ,האנושיים ,הצבאיים משאביהן כל עם יחד ,מגויסות והחברה המדינה 2.

 .ההישרדות למען או הניצחון למען

 "כל העם צבא וכל הארץ חזית"
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 מאפייני מלחמת העולם הראשונה
 .טוטלית עולם מלחמת1.

 ?לטוטלית המלחמה את הפך מה

 ( חיילים מיליון 65 ) אזרחים מיליוני של חובה גיוס1.

 (שנים ארבע) התארכה שהמלחמה הזמן משך2.

 כולו העולם ברחבי לחימה ואתרי משתתפות מדינות 323.

 (פצועים מכך וכפול הרוגים מיליון 10 ) הנפגעים היקף4.

 למאמץ מגויסת , "מלחמה כלכלת " – ריכוזית כלכלה הנהגת5.

 האויב עם הסחר על סנקציות ,ימי סגר ,מצור – כלכלית מלחמה6.

 המאבק ולצדקת לאומי מוראל למען ,ובעורף בחזית - תעמולה7.

 האויב כוח מערעור כחלק האזרחי העורף של וחורבן הרס8.

 משל הצעיר והזקן

כֵּם י עָֹלה ַויַשְׁ ָרם ַויְַׁבַקע ֲעצֵּ  ,ַויֵּלְֵּך, ַאבְׁ

ש וְֶׁאת ַהַמֲאֶכֶלת ַויִַּקח יָדֹו ֶאת ָהאֵּ  .בְׁ

ָדו, וְַׁכֲאֶשר ָבאּו ֶאל ַהָמקֹום נֵּיֶהם יַחְׁ  ,שְׁ

ָחק ן ַהבְׁכֹור, יִּצְׁ י, ָאַמר, ַהבֵּ  ,ָאבִּ

זֶל, ַהבֵּט ֶאל ַהַמֲעָרָכה ש וְַׁהַברְׁ  ,ָהאֵּ

ַבןוְַׁאיֵּהּו ָקרְׁ ה לְׁ  ?עָֹלה- ַהֵֵּּׂ

רֹוְך ַויֲַעקֹד זֹור ּושְׁ ָרם ֶאת ַהנַַער בְׁאֵּ  ,ַאבְׁ

ירֹות ָבֲאָתר ַויִֶּבן  ,סֹולְׁלֹות ַלֲחפִּ

ַלח ֶאת ַהַמֲאֶכֶלת  חֹטַויִּשְׁ נֹו לִּשְׁ  .ֶאת בְׁ

ה אֵּ ן ַהָשַמיִּם! ּורְׁ ָליו ַמלְָׁאְך מִּ ָרא אֵּ  ַויִּקְׁ

ָך ֶאל ַהנַַער, ַויֹאֶמר ַלח יָדְׁ שְׁ  ,ַאל תִּ

אּוָמה ה. ַאל ַתַעש לֹו מְׁ אֵּ  ,ַהבֵּט ּורְׁ

ַבְך  נָיוַאיִּל נֱֶאַחז בִּסְׁ ַקרְׁ    ַהֲעלֵּהּו;בְׁ

נְָׁך ָך-לְׁעָֹלה ַתַחת בִּ ידְׁ  .יְׁחִּ

ן אֵּ ן מֵּ נֹו ָשַחט, ַאְך ַהזָקֵּ  ,וְֶׁאת בְׁ

ירֹוָפה ָעּה ֶשל אֵּ י זַרְׁ  .ֶאָחד, ֶאָחד, ַוֲחצִּ
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 מאפייני מלחמת העולם הראשונה
 .טוטלית עולם מלחמת1.
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 מאפייני מלחמת העולם הראשונה
 .טוטלית עולם מלחמת1.

 .המגויס הכלכלי במשק הנשים של ומקומן במלחמה העורף מרכזיות2.

   .האישה במעמד העלייה היה בהם הבולטים שאחד לכת מרחיקי ופוליטיים חברתיים לשינויים גרמה המלחמה

   .המדינות ברוב העבודה לכוח רבות נשים לצירוף הביאו לחזית רבים גברים ויציאת המלחמה מאמץ

 .ולהיבחר לבחור הזכות ובראשן ,אז עד להן היו שלא זכויות תבעו זאת בעקבות
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 מאפייני מלחמת העולם הראשונה
 .טוטלית עולם מלחמת1.

 .המגויס הכלכלי במשק הנשים של ומקומן במלחמה העורף מרכזיות2.

   .החפירות מלחמת3.

  היריב את להכריע שאף מהצדדים אחד כל .שנים ארבע ארכה היא ,קצר בזמן להסתיים אמורה הייתה שהמלחמה למרות

 הושגה לא ההכרעה שבו גרמניה לבין צרפת בין שחצץ באדמה חפורות תעלות של קו המלחמה במהלך נוצר לפיכך .התשה י"ע

  אף על ,המלחמה של לסמלה הפכה תעלות באותן הלחימה .שכנגד בצד לפגוע ניסה ומהן מאחוריהן התבצר צד שכל כיוון

 .העצום הקורבנות מספר גבתה חפירות באותן הלחימה .אחרים באזורים לחמו רבים שחיילים
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 מאפייני מלחמת העולם הראשונה
 .טוטלית עולם מלחמת1.

 .המגויס הכלכלי במשק הנשים של ומקומן במלחמה העורף מרכזיות2.

   .החפירות מלחמת3.

 .הקרב בשדה חדישה טכנולוגיה4.

  תפיסת השתנתה המלחמה במהלך ,אולם .בלחימה והמכריע המרכזי לכוח הפרשים חיל נחשב הראשונה העולם מלחמת עד

  ,המטוס ,הטנק :כגון ,הקרב בשדה חדישים טכנולוגיים באמצעים צבאי שימוש לעשות החלו הלוחמים והצדדים הלחימה

 .במיוחד והרסניים קטלניים אלו אמצעים כי התברר מהרה עד .הכימי והנשק הצוללת
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 מאפייני מלחמת העולם הראשונה
 .טוטלית עולם מלחמת1.

 .המגויס הכלכלי במשק הנשים של ומקומן במלחמה העורף מרכזיות2.

   .החפירות מלחמת3.

 .הקרב בשדה חדישה טכנולוגיה4.

 .ולעמם למדינתם הנאמנות במבחן יהודים - המתרס צדי משני לחימה - היהודי ההיבט5.

 חיו היהודים רוב .תקדים חסרת הייתה ההמונים על והשפעתה הראשונה העולם במלחמת חלק נטלו חיילים מיליוני

  להיפטר שאף י"בא העברי הישוב .מאנית'העות האימפריה בשליטת כאמור שהייתה י"בא חיו אלף ממאה ופחות בתפוצות

 ."ההסכמה" במדינות תמך בארץ העברי היישוב תמך לכן .המלחמה שנמשכה ככל והדרדר הלך ומצבו התורכי השלטון מעול

  ,בוטינסקי'ז זאב בשם נלהב ציוני של יוזמה החלה התורכים י"ע י"מא שגורשו יהודים בו ישבו אשר במצרים פליטים במחנה

  במסגרת יהודים חיילים של יחידה להקים הבריטי הצבא את לשכנע החליטו ויחד ,מחנה באותו טרומפלדור יוסף את שפגש

 .הבריטי הצבא
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 מאפייני מלחמת העולם הראשונה
 .טוטלית עולם מלחמת1.

 .המגויס הכלכלי במשק הנשים של ומקומן במלחמה העורף מרכזיות2.

   .החפירות מלחמת3.

 .הקרב בשדה חדישה טכנולוגיה4.

 .ולעמם למדינתם הנאמנות במבחן יהודים - המתרס צדי משני לחימה - היהודי ההיבט5.

 

 :הבאים מהנושאים אחד על חקר עבודת הכינו – לסיכום

 .ותוצאותיה המלחמה אופי על הטכנולוגיים החידושים והשפעת המלחמה של ייחודה•

 .המלחמה בעקבות במעמדן שחל והשינוי המלחמתי למאמץ הנשים של תרומתן•

 .המתרס צדי משני הלוחמים בצבאות ששירתו היהודים של הדילמה•
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 רצח העם הארמני
במהלך מלחמת העולם הראשונה  מאנית 'האימפריה העותשביצעה רצח עם מכוון ושיטתי 

 .באוכלוסייה הארמנית שבשטחה

 .ארמנים נוספים 5,000-ארמנים ו מנהיגים 300נעצרו ונרצחו , 1915באפריל  24-ב1.

 .הועברו למחנות עבודה בכפייהו" שוחררו"ארמנים שגויסו לצבא 2.

 .  באופן שיטתי י הטורקים"נרצחו עהעובדים החדשים שרוכזו במחנות 3.

הדרך . לסוריה גירשו את התושביםהארמניים ו נכנסו לערים ולכפריםהטורקים 4.

ילדים וקשישים  , נשים. עבור הארמנים למעשה צעדת מוותהייתה , הארוכה לסוריה

,  תחת השמש הקופחת, ללא מזון וללא מים, רבים הולכו במשך שבועותארמניים 

 .ונשרפו חיים, נאנסו, נשדדו

 .הטביעו אותם ביםמילאו הטורקים ספינות בארמנים ו, באזורים לחוף הים השחור5.
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 רצח העם הארמני
 נחשב לאחת הזוועות הגדולות ביותר של מלחמת העולם הראשונה  •

לא נקפו אצבע לטובת הארמנים  , שהטורקים לחמו לצדם, הגרמנים•

 .ואף עודדו את בני בריתם להמשיך

  90%. נותרו כמיליון ארמנים בלבד 1-בסוף מלחמת העולם ה•

מאנית  'מהאוכלוסייה הארמנית באזורי השליטה של האימפריה העות

 .נרצחו או הוגלו

, 20-הטבח הטורקי בארמנים נחשב לרצח עם הגדול הראשון במאה ה•

 .עד לשואת היהודים והוא מוסיף לעורר סערות פוליטיות עד היום

 .מיליון וחצי ארמנים נרצחוהעריך כי  1916ח שהוכן בפברואר "דו
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 רצח העם הארמני
מדינות רבות במערב ובהן ישראל לא מכירות בשואת העם 

 .  הארמני
ם "נשיא ישראל הזכיר בנאומו על במת האו, למרות זאת

את רצח  2015בינואר  27-בטקס יום השואה הבינלאומי ב
 :העם הארמני

בימים בהם התרחש רצח בני העם הארמני   1915בשנת "
: י את הדברים הבאים"איש ניל, כתב אבשלום פיינברג

רשאי אני לבכות על שבר בת עמי בלבד ואם לא הזיל  "...
שנים  100לפני " ... ?גם על הארמנים, ירמיהו דמעות דם

, בארץ ישראל של אז. שנים של גמגום והכחשה 100. בדיוק
תושבי . איש לא התכחש לרצח שארע, אליה נולדתי

ראו אותם מגיעים באלפיהם מזי רעב אודים  , הורי, ירושלים
בירושלים הם מצאו מקלט וצאצאיהם חיים . מוצלים מאש

  ."בה עד היום
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 כשנת מפנה במלחמה 1917

התעלמה גרמניה מההגבלות שהוטלו על לחימת צוללות והחלה לתקוף  1917החל מראשית 
ביחד עם הצעתה של גרמניה למקסיקו לעזור לה  , מדיניות זו. שוב אניות ללא הבחנה
הובילו  , יוטה ואריזונה שנכבשו ממנה על ידי ארצות הברית, נבדה, להחזיר את קליפורניה

 .  לניתוק יחסים סופי של ארצות הברית עם מעצמות המרכז

וזה נענה לו ברוב גדול  , ביקש מהקונגרס להכריז מלחמה, וילסון וודרו, נשיא ארצות הברית
 .1917באפריל  6-ב

 .  וכך נכנסה למלחמה ארצות הברית

.  יכלה גרמניה לשלוח בחופשיות חיילים למערב, עם תבוסתה של רוסיה בחזית המזרחית
,  שליחתן של תגבורות גרמניות רעננות מחד וחיילים אמריקנים מאידך לחזית המערבית

 .קבעה חזית זו כמקום שבו תושג ההכרעה הסופית
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
 הסכמי השלום

 .  הסתיימה מלחמת העולם הראשונהנחתמה הפסקת אש ו 1918נובמבר ב

הכניעו את  , איטליה וארצות הברית, צרפת, בריטניה –המדינות הדמוקרטיות 

 .  מנית'הונגריה והאימפריה העות-אוסטרו, גרמניה –המונרכיות 

 .  בארמון ורסאי כדי לדון בהסדרי השלום" ארבעת הגדולים"התכנסו  1919בינואר 

 ווילסון וודרוהנשיא  -ב "ארה•

 'ורג'ג לוידראש הממשלה  -בריטניה •

 קלמנסו' ורז'הנשיא ז -צרפת •

 ראש הממשלה ויטוריו אורלנדו -איטליה •

 .לא הייתה בוועידה נציגות למנוצחים, בניגוד למקובל עד אז –שימו לב 
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
 השלום הסכמי

 המנצחות המדינות של האינטרסים

  הצבאי כוחה את למינימום לצמצם ודרשה ,במלחמה קשות נפגעה צרפת1.

  של גבוה לתשלום גרמניה את לחייב דרשה היא .גרמניה של והפוליטי

  דרשה לכך ובנוסף ,המלחמה במהלך שגרמה והנזק הסבל תמורת פיצויים

 .גבולותיה את לצמצם

  המידה על יתר גרמניה את להעניש חששה ,זאת לעומת בריטניה2.

  אירופה מדינות בין מאוזנים כוחות יחסי על לשמור ושאפה ,ולהחלישה

   .הפיצויים תשלום על לוותר הבריטים סירבו ,זאת עם .לתועלתה

  הטריטוריאליות ההבטחות את לממש כדי לוורסאי הגיעו האיטלקים3.

  בשליטה לכן קודם שהיו שטחים מסירת) המלחמה במהלך להם שניתנו

 .(הונגרית-אוסטרו
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
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http://www.historicalmoments2.com/רק-לפני-שנה-השתחררה-בריטניה-מהנטל-הפינ


 הסדרי השלום והשלכותיהם
 עצמית להגדרה בזכות ההכרה

 הנקודות של וילסון 14

  שלפיהם העקרונות את ראה בהן ,נקודות 14 ובה כולל לשלום תכנית ,וילסון וודרו ,ב"ארה נשיא פרסם ,המלחמה תום לפני

 :את הדגיש הוא .(הלימוד בספר 70 'עמ) המלחמה לאחר "החדש העולמי הסדר" יעוצב

 הגלויה הדיפלומטיה של חשיבותה•

 הכלכליות המחיצות כל של סילוקן•

 הסחר בתנאי השוויון קביעת•

 "עצמית ההגדרה" עקרון•

   "הלאומים חבר" הקמת•

  עד אך .בעולם והדמוקרטיה השלום לביטחון ערובה שיהווה ומנוצחים מנצחים ללא שלום הסכם על לחתום שאף וילסון

  אותו אילצו שלבסוף ,עליהם לגשר קשה שיהיה המעצמות בין ומחלוקות אינטרסים ניגודי קיימים כי התברר מהרה

 .עמדותיו על להתפשר
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http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94775007
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94775007
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94775007
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94775007
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94775007
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94775007
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94775007
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94775007


 "חבר הלאומים"

 ?למה נועד? מה הייתה מטרתו של גוף זה•

 ?אילו לא? אילו מדינות הרכיבו אותו•

 ?כיצד היה יכול לאכוף את החלטותיו•

 ציינו הצלחה אחת של גוף זה והסבירו מדוע זו הצלחה•

 ציינו כישלון אחד של גוף זה והסבירו מדוע זה כישלון•

 ?כיצד נקרא הארגון שהוקם במקומו? מדוע ?מתי פורק•

 2017גבעתיים  צ"שב



 הסדרי השלום והשלכותיהם
 השלום בהסכמי גרמניה של והשפלתה החלשתה

 וחויבה אליה התייחסו שנחתמו וההסכמים שהתנהלו מהדיונים שחלק אף ,השלום לדיוני מלאה שותפה הייתה לא גרמניה

   .בכבודה בעיקר שפגע ,וכפוי מוכתב שלום הסכם על ולחתום ,במלחמה ובתבוסתה המלחמה בפרוץ באשמתה להכיר

 .הטבע ואוצרות התושבים ואיתם ,משטחה 13% מגרמניה נלקחו – גרמניה של בגבולות שינויים .א

 ;החובה גיוס נאסר ;הצבאי המטה פורק :חמורות צבאיות הגבלות גרמניה על הטיל ורסאי חוזה - הצבאי במישור הגבלות .ב

  ולרכוש ביצורים להקים גרמניה על ונאסר צומצם הגרמני הצי ;(קצינים כולל) בלבד חיילים 100,000-ל הוגבל גרמניה צבא

   .כבד ונשק מטוסים ,צוללות לבנות או

   .מחדש זו סוגיה תידון מכן ולאחר ,1921 שנת עד דולר מיליארד 5 בסך פיצויים תשלם גרמניה כי הוחלט - הפיצויים הסדר .ג

  במדינות גרמניים מיעוטים על ונאסר מחדש להתאחד אוסטריה ועל גרמניה על נאסר - הדיפלומטיים היחסים במישור .ד

 .עצמית הגדרה לתבוע כוסלובקיה'וצ פולין כמו החדשות
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
 אירופה של המדינית במפה שינויים

  לשינויי הביאה - הרוסית הקיסרותו מאנית'העות האימפריה ,הונגריה-אוסטרו – הוותיקות הקיסרויות שלוש התמוטטות

  ,כוסלובקיה'צ ,פולין ,ליטא ,לטביה ,אסטוניה ,פינלנד :אתני בסיס על באירופה חדשות מדינות תשע של ולהקמתן גבולות

 .יוגוסלביה ,אוסטריה ,הונגריה

  איטליה שבין בגבולות שינויים וחלו ,תוקן ולפולין לצרפת גרמניה בין הגבול :גבולות שינויי חלו הוותיקות אירופה במדינות

 .ליוון תורכיה ובין לרומניה הונגריה בין ,לאוסטריה

  ,לבנון ,סוריה ,ישראל ארץ ,מצרים של באזורים :ת"המזה במפת שינויל גם הביא מאנית'העות האימפריה של פירוקה

 אוטונומיה יתר הבטיח זה שלטון .ובריטניה צרפת של בחסותן ,מנדטורי בשלטון התורכי השלטון הוחלף ,וירדן עיראק

 .באזור לעמים

  הצאר שלטון שנות 400-ל קץ ששמה מהפכה רוסיה עברה 1917 במהלך .המלחמה במהלך התמוטטה הרוסית הקיסרות

 .לנין 'איליץ ולדימיר של בראשותו ,לשלטון הבולשביקית המפלגה את והעלתה
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http://www.cet.ac.il/history/masa/maps/f120a.asp?mikra=m120a.asp&main=ma120a.htm


 הסדרי השלום והשלכותיהם
   :התיכון במזרח וצרפת בריטניה של סותרות הבטחות

 לאומי כמיעוט ביהודים הכרה – בלפור הצהרת•

  בצורך להכיר בריטניה של נכונותה על הצהיר ובה אגרת ,בלפור יימס'ג הלורד ,בריטניה של החוץ שר שלח 1917 בנובמבר 2-ב

 עצמית להגדרה היהודים של בזכותם מעצמה הכירה שבה הראשונה הפעם זו .לאומי בית בהקמת היהודי העם של

   .משלהם בטריטוריה

 בלפור הצהרת – מהעבר חדשות
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
 לאומי כמיעוט ביהודים הכרה – בלפור הצהרת
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
   :התיכון במזרח וצרפת בריטניה של סותרות הבטחות

 לאומי כמיעוט ביהודים הכרה – בלפור הצהרת•

 מהון-מק מכתבי•

  .מכה של האמיר חוסיין השריף לבין ,במצרים העליון הבריטי הנציב ,מקמהון בין התכתבות החלה 1914  באוקטובר

  .מאנית'העות האימפריה כנגד המלחמה בעת בבריטניה חוסיין של לתמיכתו בתנאים השניים דנו מקמהון מכתביב

   .גרמניה לצד למלחמה מאנית'העות האימפריה הצטרפה זו בתקופה

  דוברי בהם שיושבים באסיה מאנית'העות האימפריה של בשטחים עצמאית ערבית מדינה להקים חוסיין דרש במכתבים

  לאחר ,זה עם .במפות שורטטו לא ואף בחוזה נחתמו לא האלה המכתבים חילופי .בראשה ולעמוד הערבית השפה

 המדינה מן חלק היא ישראל ארץ פיהן ועל בריטניה מממשלת הערבים שתבעו לתביעות בסיס שימשו הם המלחמה

   .בה להכיר הבטיחה שבריטניה העצמאית הערבית
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
   :התיכון במזרח וצרפת בריטניה של סותרות הבטחות

 לאומי כמיעוט ביהודים הכרה – בלפור הצהרת•

 מהון-מק מכתבי•
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
   :התיכון במזרח וצרפת בריטניה של סותרות הבטחות

 לאומי כמיעוט ביהודים הכרה – בלפור הצהרת•

 מהון-מק מכתבי•

 פיקו – סייקס הסכם•

  בזמן שנחתם וחשאי סודי הסכם ,פיקו-סייקס הסכםב ביטוי לידי באו מאנית'העות האימפריה בשטחי ובריטניה צרפת של האינטרסים

  .הצרפתי החוץ משרד נציג פיקו 'ורז'זו ,הבריטי החוץ משרד נציג סייקס מרק - מתכנניו שם על נקרא ההסכם .1916  במאי המלחמה

  לשליטה תועבר ישראל ארץ זה הסכם פי על .(55  'עמ) השפעה לאזורי מאנית'העות האימפריה שטחי של חלוקה על חתמו וצרפת בריטניה

 ."החום האזור" לכנותו נהוג ולכן חום בצבע במפה סומן האזור - לאומית-בין

  שרוסיה מכיוון ,מאוד מהר התערער ההסכם של כוחו אולם ;חוסיין לשריף נמסר אף ההסכם ודבר ,זה להסכם הצטרפו ואיטליה רוסיה

  לאזורים מדינית עצמאות להעניק יש שלפיהן ,וילסון הנשיא של הנקודות עשרה ארבע בהשפעת וגם ,(55  'עמ) המלחמה מן פרשה

  העובדה גם .(70  'עמ ,ב"י סעיף ,הנקודות עשרה ארבע) בשלטונה שהיו אחרים לעמים ואוטונומיה מאנית'העות האימפריה של התורכיים

   .ההסכם של כוחו את ערערה ,לאומית-בין בשליטה להיות אמור שהיה ,החום באזור שלט הבריטי הצבא המלחמה שבתום
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
   :התיכון במזרח וצרפת בריטניה של סותרות הבטחות

 לאומי כמיעוט ביהודים הכרה – בלפור הצהרת•

 מהון-מק מכתבי•

  פיקו – סייקס הסכם•
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 הסדרי השלום והשלכותיהם
 עצמית להגדרה בזכות וההכרה השלום הסכמי

 

 השערות העלאת ,מסקנות הסקת ,תרומה והערכת מקורות ניתוח של עבודה

 :תרומתם את והעריכו וילסון של הנקודות 14 ואת מרכיביהם כל על השלום הסכמי את בחנו

 .לאום מדינות להקמת1.

 .הלאומים חבר להקמת2.

 .עצמית להגדרה היהודים של בזכות להכרה3.

  בריטניה של מחויבויותיה את והסבירו - בלפור והצהרת סייקס־פיקו הסכם ,מק־מהון מכתבי - המסמכים שלושת את נתחו

  כתוצאה שנוצרה הבעייתיות את הציגו ,זו מפעילות כמסקנה .מהם אחד בכל ביטוי לידי באה שהיא כפי ת”המזה בסוגיית

 .סותרות הבטחות של מציאות עם להתמודד ניתן כיצד מנומקת עמדה גבשו .האלה המסמכים משלושת
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