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 יחידת הדרכה – ועידת אוויאן 1938

  

1) United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Martin Smith   

2) United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records Administration, College Park 

 

 מטרות:

משבר הפליטים היהודים בשנות לפתור את  ןהניסיו ןלכישלו כדוגמאויאן וועידת את לימוד פרש -
 השלושים באמצעים דיפלומטיים בינלאומיים.

  בהווה. בשנות השלושים והבינלאומית לעזור לפליטים במשבר,  הבנת המחויבות -

   הווה. ב גםנמשכות  בעבר פליטיםנוגעות למשברי השאלות באופן בו  דיון -

 מסגרת הזמן:

 דקות.  90 -סך הכל  -
o דקות. 20ראשון: השלב ה 
o דקות  5-דקות שחזור של ועידת אוויאן, ו 45דקות הקדמה,  5דקות ) 55שני: השלב ה

 סיכום(.
o דקות.  15שלישי: השלב ה 

 
 חומרים מבנה תוכן שלב חינוכי שלב

דיון על  – 1
גדים בנושא יה

 הפליטים

זיהוי עמדות אישיות  הקדמה
בנושאי הפליטים 

הגירה, ומדיניות 
דים בעזרת היג

 שונים.

סרט הדבקה או  דיון במליאה
 דפי הערכה.

מצלמה )טלפון 
 נייד(. 

שחזור ועידת  -2
 אוויאן

שחזור ועידת אוויאן  פיתוח הנושא
וסוגי השיח 

העיקריים שעלו בה, 
על מנת ללמוד את 

מבחינה הנושא 
ולהעמיק היסטורית. 

 רציפות את הדיון על 

עבודה בצוותים 
 ופרזנטציות. 

 דפי עבודה. 
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 השאלות בנושא
 . הפליטים

הפנמה ויישום  סיכום -3
 הלמידהתוצאות 

ה השווא .א
 לעמדות 

המשתתפים 
בשלב 

על , הראשון
לבחון  מנת

אם חלו 
שינויים 

 בעמדותיהם. 

סרט הדבקה או  מליאהדיון ב
 דפי הערכה. 

לחילופין:  .ב
דיון פתוח 

גם העוסק 
 . כיוםבנושא 

 דפי עבודה דיון פתוח

 

 1שלב 

בנושא הפליטים ומדיניות קציה אישית של המשתתפים על עמדותיהם מטרת השלב הראשון להביא לרפל
 גדים. יהגירה, בעזרת ה

 2שלב 

מטרת השלב השני היא מתן ידע היסטורי על בעיית הפליטים בשנות השלושים, והעמקת החשיבה על 
-פליטים שהתקיימה באוויאן בהבינ"ל לנושא האמצעות שחזור של הועידה שאלות הנוגעות לפליטים, ב

1938 . 

 3שלב 

היא הפנמה ויישום של תוצאות הלמידה, באמצעות חזרה על הפעילות  –הסיכום  –מטרת השלב השלישי 
 . , אם היו כאלהבעמדות המשתתפים על שינויים שחלובשלב הראשון, ודיון במליאה 
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Philo-Atlas. Handbuch für jüdische Auswanderung, Karte 20, Philo G.m.b.H, Jüdischer Buchverlag Berlin, 1938 (A legal 

successor could not be determined. Should any rights be affected, please contact us.) 

 

 השלב הראשון – דיון רפלקטיבי על היגדים בנושא הפליטים

 

 וראותה

שנראים מתאימים ומועילים ביותר  ההיגדיםאת  וובחר, מצורףאת ההיגדים בקובץ ה בעיון וקרא
 למשתתפים בקבוצה. 

"ברומטר", על ידי הדבקת סרט הדבקה ארוך על רצפת הכתה, שבקצהו האחד מסומן  הכינו •
 ."מתנגד/ת"מסכימ/ה" ומצד שני "

 מהמשתתפים לעמוד על הברומטר, על פי המידה בה הם תומכים או מתנגדים לכל היגד. ובקש •

זאת לעמדות )על מנת להשוות  היגדאת המשתתפים העומדים על הברומטר בכל  מוצל •
 כלפי אותם ההיגדים בשלב השלישי(. המשתתפים 

 עם המשתתפים בשאלה מדוע הם בחרו לעמוד בנקודה שבחרו על הברומטר.  דונו •

 

 מתודה חלופית:

 הוסיפו את ההיגדים שנבחרו לעמודה הראשונה בדף ההיגדים המצורף. •
 הדפיסו את הדף וחלקו אותו למשתתפים.  •
 בקשו מהמשתתפים לסמן באיזו מידה הם מסכימים או מתנגדים לכל אחד מההיגדים. •

 בקשו מהמשתתפים להביע את דעותיהם ולדון בהן.  •

 בקשו מהמשתתפים לשמור את הדף עד לסוף התכנית.  •
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 היגדים בנושא הפליטים

 באיזו מידה מוטלת עלי אחריות לעזור לפליטים? .א

לבין אנשים אחרים. כולנו בני אדם שחיים  ,הקרובים אליהאנשים אין הבדל מהותי ביני ו .1

 , ולכן עלינו לעזור זה לזה.  אחדבעולם 

 אני מזדהה עם האנשים הקרובים אלי יותר מאשר עם]הטענה הנגדית:[ באופן טבעי  .2

 .לאחריםם המחויבות והאחריות שלי לעזור נקבעת ג, ובהתאם לכך זריםאנשים 

 חרים לעזור לי בשעת צרה. אם לא אעזור לזרים, לא אוכל לצפות או לדרוש מא .3

זרו לא מוטלת עלי חובה לעזור לזרים, משום שאין שום וודאות שהם יע]הטענה הנגדית:[  .4

 לי בשעת צרה.  

ההיסטוריה הוכיחה שכל אדם וכל מדינה דואגים בראש ובראשונה לאינטרסים של  .5

 עצמם. 

 

האיזון הראוי בין דאגה לאינטרסים של מדינתי לבין המחויבות הבינלאומית לעזור  מהו .ב

 לפליטים?

טים. הם בני אדם ממש כמונו. האנושיות המשותפת לנו ימחויבות לעזור לפלמוטלת עלינו  .1

בראש ובראשונה בני אדם, ולא  אנוחשובה יותר מהדאגה לאינטרסים הייחודיים שלנו.  

 רק אזרחים של מדינה מסוימת. 

, ולכן לא מוטלת עלינו חובה באו הפליטיםלא אשמים במשברים בארצות מהן  אנחנו .2

. קליטת פליטים למדינתנו תלויה ברצוננו הטוב בלבד. היא איננה חובה לקלוט אותם

 מוסרית.  

נימיים של מדינות זרות על ידי עידוד הגירה של פליטים הפ ןבענייניהאסור לנו להתערב  .3

 למדינתנו. מדינות אלה מ

בעיות במדינות להשקיע מאמצים לפתור את ה ישבמקום לדרוש מאתנו לקלוט פליטים,  .4

 . יטים באיםמהם הפל

דומה  אוכלוסייהעל הפליטים לפנות למדינות הסמוכות למדינותיהם, או למדינות בעלות  .5

 להם מבחינה דתית ואתנית. 

אזור ממנו הם באים, או במדינות ההמדינות שצריכות לקלוט את הפליטים הן א. 

 מבחינה דתית ואתנית. לפליטים דומה ה אוכלוסייהמדינות עם 

עול הכרוך בקליטת בבאופן שווה, או לפחות לחלוק  וט פליטיםעל כל המדינות לקל .6

 הפליטים. 

 עשות זאת.  אם מדינות אחרות מסרבות ל ,המדינה שלי לא צריכה לקלוט פליטים .א

מדינות אחרות מסרבות  המדינה שלי לקלוט פליטים אפילו אםעל  :)לחילופין .ב

 (לעשות זאת.

 

 לסירוב לקבל פליטים?מהם שיקולים לגיטימיים ולא לגיטימיים  .ג
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אי אפשר לבטוח משום שעוינות,  ממדינותלגיטימי להגביל את מספר הפליטים המגיעים  .1

 בהם. 

לגיטימי להגביל את מספר הפליטים אם הם עלולים להביא לבעיות חברתיות או למתחים  .2

 . תיבמדינשונות בין קבוצות 

על מדינתי לקבל פליטים אפילו אם יהיו לכך השלכות שליליות על התעסוקה והכלכלה  .3

 במדינה. 

אין לקבל פליטים ללא השכלה מינימלית או כישורים מקצועיים, משום שהם יהוו עול על  .4

 החברה והכלכלה. 

 אין לקבל פליטים צעירים או מבוגרים מדי, משום שהם יהוו עול כלכלי על החברה.  .5

הפליטים היא בעיה בינלאומית. לפיכך, עלינו לקבל פליטים רק אם נקבל עזרה  תבעיי .6

 כלכלית בינלאומית בקליטתם. 

 יש לקבל פליט רק אם יש אדם במדינה שמוכן לממן אותו.  .7

 לגיטימי לדחות פליטים שלא מתכוונים לחזור לארצם בסופו של דבר.  .8

 אחרת. ניתן לקבל פליטים רק אם הם יעברו לאחר מכן למדינה  .9

אין לקבל פליטים שהגיעו באופן בלתי חוקי. פליטים שהגיעו באופן בלתי חוקי יש לכלוא  .10

 או לשלוח בחזרה לארצם. 

 יש לקבל פליטים רק אם הם מוכנים לחיות על פי ערכי החברה שלנו.  .11

קבלת פליטים עלולה לעודד גירוש של אנשים נוספים ממדינותיהם, משום שהיא מעבירה  .12

 ת המדינות האלה שיש למגורשים לאן ללכת.  מסר לשלטונו

 

 באיזו מידה דיפלומטיה מהווה אמצעי יעיל או הכרחי לפתרון בעיית הפליטים? .ד

בעיית הפליטים היא בעיה בינלאומית ומצריכה שיתוף פעולה בינלאומי, ולכן דיפלומטיה   .1

 היא הדרך היעילה ביותר )או אף היחידה( להתמודד עמה. 

בתחום הדיפלומטי כל מדינה מנסה לקדם את האינטרסים שלה ולא לקדם ערכים  .2

אוניברסליים או אינטרסים בינלאומיים. לכן דיפלומטיה איננה דרך יעילה לפתרון בעיית 

 הפליטים. 

 

 

 השלב השני – שחזור ועידת אוויאן

.  בכך, הם ילמדו 1938-פליטים שהתקיימה באוויאן בהוועידה הבינ"ל בנושא ההמשתתפים ישחזרו את 
 על האירוע ההיסטורי, ויעמיקו את הדיון בארבע השאלות המרכזיות:

 באיזו מידה מוטלת עלי אחריות לסייע לזרים? .א
 מהו האיזון הראוי בין דאגה לעצמי לבין המחויבות הבינלאומית לסייע לפליטים? .ב
 לגיטימיות לדחיית פליטים?-מהן סיבות לגיטימיות ולא .ג
 דיפלומטיה מהווה אמצעי יעיל או הכרחי לפתרון בעיית הפליטים?באיזו מידה  .ד

 

 :הוראות

 דקות[. 5ף המידע המצורף( ]ועידת אוויאן )בעזרת ד את אירועהסבירו בקצרה  -
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קבל דף עם ראשי הפרקים של טיעוני אחת הקבוצה לחמישה צוותים.  כל צוות יאת  וחלק -
ארה"ב, בריטניה, פרו, ארגנטינה, והרפובליקה  –אוויאן  תמהמדינות שהשתתפו בוועיד

הדומיניקנית. על כל צוות ללמוד את הטיעונים ולכתוב נאום קצר אותו יישאו מול שאר 
 דקות[.  20המשתתפים ]

 5על ידי חלוקתם למספר קטגוריות ] ,שהועלואת הטיעונים  ביחד עם המשתתפים בקצרה סכמו -
 דקות[:
o על מערכת הרווחה(. טיעונים כלכליים )אבטלה, עומס 
o ה מקום לפליטים(.רות אוכלוסין במדינה, שלא משאיפטיעונים דמוגרפיים )צפי 
o תרבותיים של המדינה(.-טיעונים גזעיים/אתניים )רצון לשמור על המאפיינים האתניים 
o .)טיעונים פוליטיים )חשש מאי שקט פוליטי בעקבות הגעת הפליטים 
o ( מרכניסת חשש מכגון שיקולי ביטחון.)גלים 

מופיעים בדפי ה )שהאינטרסים של המדינ –מהצוותים לחשוף את "האג'נדה הנסתרת"  ובקש -
 דקות[. 15.  ]לא נאמרו בנאומים הפומביים, והמידע שקבלו(

 דקות[. 5שוועידת אוויאן לא השיגה כמעט שום תוצאות מעשיות. ] הסבירו -

 אם מסגרת הזמן מאפשרת: -
o דיק את המדיניות את כישלון הוועידה כאמצעי להצ ניתן לציין שגרמניה הנאצית ניצלה

"שאף אחד לא רוצה לקבל את  לכךטענה שזוהי "הוכחה" האנטישמית שלה. גרמניה 
 מצוקתםלהשתמש ]בתיאור המהגרים היהודים, למרות שהמדינות הדמוקרטיות מוכנות 

 של היהודים[  כאמצעי תעמולה ]נגד גרמניה[". 
o  לטיעוני המדינות  בתגובה, שהעלתה הסוכנות היהודית טענותמספר ניתן לציין

 :המשתתפות בוועידה

 בנוגע לחשש מאבטלה: ההיסטוריה מראה שמדינות הגירה דווקא הרוויחו מכך ▪
מיליוני מהגרים,  וברוב הגיעו  למשל לארצות הבריתשהגיע אליהן כוח עבודה. 

 הזמן לא נוצרה שם בעיית אבטלה משמעותית.  

הדמוגרפיים: בקנדה, אוסטרליה, ניו זילנד וארצות הברית אין בנוגע לחששות  ▪
גביר את הייצור תוכל דווקא להבעיה משמעותית של צפיפות אוכלוסין. הגירה 

 והרווחה במדינה. 
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 אוויאןמידע על ועידת 

 

 public domain, 1938מדרכות. יהודים מוינה מאולצים לנקות 

, 
 Bundesarchiv Bild, 1939במיינקשראסה בברלין, ינואר  "פלסטיין אנד אוריינט לויד" הנסיעותודים מול סוכנות יהמהגרים 

183-E01073, CC-BY-SA 3.0 

 

מידה מסוימת של בגרמניה , יהודי גרמניה נהנו משוויון זכויות.  למרות שהייתה 19-ה המאמצע המא

, מבחינה חברתית, תרבותית וכלכליתהשתלבו היטב בחברה הגרמנית, תרמו לה היהודים אנטישמיות, 

 ביתם. וראו בגרמניה את 

, והחלו ליישם את מדיניותם האנטישמית 1933-מצב זה השנה באופן דרמטי כשהנאצים עלו לשלטון ב

( הייתה לבודד ולרדוף את היהודים, במטרה לגרום ההשנייהקיצונית. מטרת הנאצים )לפני מלחמת העולם 

בדו את זכויותיהם האזרחיות והחוקיות, רבים מהם פוטרו ממקומות יודים אלהם לעזוב את גרמניה. היה

פעולות ו, שלטונות המדינה החרימו את רכושם הוכחו לעזוב את מקומות לימודיהם. עבודתם או

יומיומיות כגון ביקור בתיאטרון או בקולנוע או שימוש בתחבורה ציבורית הוגבלו או נאסרו עליהם 

ר אותם מהמרחב הציבורי.  הממשלה הנאצית פרסמה והפיצה ללא הרף תעמולה להדי על מנתלחלוטין, 

 אלימות על יהודים הלכו וגברו.   התקפות האנטישמית, וה
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הפכו גם אלף איש(  180-200 -שמנו כ)אוסטריה  יהודיאת אוסטריה,  וגרמניה הנאצית סיפחה  1938במרץ 

 שלטון הדיכוי הנאצי. תחת הם לנתונים 

רוב  , אךרבים מהיהודים ניסו נואשות לעזוב את גרמניה ואוסטריה מדיניות הרדיפות הנאציתבעקבות 

, מה גם מדינות העולם נקטו במדיניות הגירה נוקשה ולא היו מוכנות לקבל פליטים במספרים גדולים

דים אלף יהו 130, 1937עד סוף שנת מהיהודים היו חסרי אמצעים עקב מדיניות הנישול הנאצית.  רביםש

 1אלף יהודים עדין נותרו בה. 400הצליחו לברוח מגרמניה, אך 

על ממשלת ארצות הברית לקבל את שהופעל במיוחד והלחץ  ,בעקבות ההחמרה בבעיית הפליטים היהודים

 תבעייבדרכים לפתרון  ועידה בינלאומית כדי לדוןנשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולט יזם הפליטים, 

 רמניה ואוסטריה. הפליטים היהודים מג

בעיירה אוויאן בצרפת, וסוקרה באופן נרחב על ידי אמצעי התקשורת.   1938באוגוסט  6 -הועידה נפתחה ב

.  הבוועידמדינות ממערב אירופה, צפון ודרום אמריקה, אוסטרליה וניו זילנד, השתתפו  32נציגים של 

ת ולשנות את מדיניות ההגירה הקייממראש שהן לא יוכרחו הובטח למדינות המשתתפות לציין ש חשוב

 שלהן בעקבות הוועידה. 

 

 

 .public domain, 1938המדינות שהשתתפו בוועידת אוויאן, 

 

  

 

                                                           

1 Die Verfolgung und Ermordnung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 

1933,1945, Band 2 Deutsches Reich 1938 – August 1939, Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2009, 
Hrsg. v. Bundesarchiv / Institut für Zeitgeschichte / Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der 

Universität Freiburg 
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 . 1938בה, האתר בו נערכה הועידה הבין לאומית לנושא הפליטים בשנת -גלויה תקופתית מאוויאן לה

Photo Credit: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Martin Smith. June 1938 

 

 

 

 

 USHMMסרטון מוועידת אוויאן, 

 

 

https://lcmedia-assets.ushmm.org/film/dfe0702f.mp4
https://lcmedia-assets.ushmm.org/film/dfe0702f.mp4
https://lcmedia-assets.ushmm.org/film/dfe0702f.mp4
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 אוויאן: תוועידבתיאור המקום והאווירה 

הצבעים של -תלתהדגל התנוסס  –רכבת -תחנת המזכיר – הקזינובראש כיפת הזכוכית הירוקה של "

הצטופפו מהמרים  ,צהרים-מהמרים גאוותו של הלאום הדגול; אפילו עתה, בשעת אחרעל  לוצרפת, כאי

עור רבים וגמעו -נים ישבו אנשים שזופיטקהקפה ה-סבלנות על מעלותיו הרחבות. בחוצות בתי-חסרי

סוס כרכרו על -עגלות מצלמה מאיטה. ת האגם התנהלו זקנים וזקנות כבעדעל טיילו ...אפריטיף ירקרק

 גופריתהאגם נתערב בריחות הקלים, אך מתמידים, של -הכביש שזיפותו נקי להפליא. ריחם של מימי

והגנים הזכירו את  מרחצאות עתיקות. סגנון הבניה-ריחות האופייניים לערי-ושוקולד, אותם תאומי

 ...המרחצאות-ת בית. רוח קלה הניע את הנדנדות הריקות שעל מרפס.המאה החדשה. שלשחריתה 

  2העבר הלזו לדיונים בנוראות ההווה."-הפרופסור שאל עצמו מדוע נבחרה דווקא חממת

 

 

מיירון טיילור נואם בפני הועידה הבינ"ל בנושא הפליטים באוויאן.  יושב לידו ג'יימס גרובר מק'דונלד. קיצוני מימין רוברט 

 . יושב ג'ורג' קולון ת'ומפסון פל, עזרו של טיילר. שני משמאל לטיילור

Photo Credit: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records 

Administration, College Park. July 1938 

                                                           

פראגה האבה, כתב העיתון "   . 50אפשטיין בע"מ, עמ' -גד, הוצאת א. לוין-. תרגום: שושנה עיןהשליחותהנס האבה:   2
, נחשב לרומן הראשון Three Over the Frontierטאגבלאט", היה אחד ממאתיים עיתונאים שסיקרו את ועידת אוויאן.  ספרו, 

  העוסק בנושא הפליטים בתקופה הנאצית.
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 ארצות הברית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתם נציגי ארצות הברית בוועידת אוויאן.

הכינו נאום לוועידה  )בעזרת המידע המופיע בדף זה(, ושאו אותו מול הקבוצה. חישבו אילו נקודות יש  

 .ילו נקודות עדיף שלא לומר בפומבילכלול בנאום, וא
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 :רקע

 3.6%) מיליון יהודים 4.7מיליון תושבים, מתוכם  130 -כ מנתה 1938 -ארה"ב ב תאוכלוסיי •
 .הכללית( המהאוכלוסיי

 בשנות השלושים ארצות הברית ביססה את עצמה כמעצמה עולמית.  •

הגיעו  1900-1915ונבנתה על ידי מהגרים. לדוגמא, בשנים  שנוסדהארצות הברית היא מדינה  •
 ירופה לארצות הברית. מיליון מהגרים מא 15-יותר מ

סקסית והפרוטסטנטית באמריקה -רבים מאזרחי ארצות הברית חששו שהתרבות האנגלו •
התנגדות הציבורית ה. בשנות העשרים הרבים שבאו אליה עומדת בסכנה, בגלל המהגרים

 

(, ראש משלחת     1874-1959מיירון טיילור )

 אוויאן. תארצות הברית לוועיד
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המהגרים מכל  מספריצירת מכסות הגירה )הגבלת  , כגוןמשפטיותלהגבלות  הה הובילהגירל
 מדינה(. 

 . 1938נשיא ארצות הברית, פרנקלין רוזוולט, היה זה שיזם את ועידת אוויאן בשנת  •

 

 אוויאן: תבוועידשהועלו על ידי משלחת ארה"ב  תהעיקריוהנקודות 

 הצורך לסייע להם. את ם יהודי גרמניה ואוסטריה, וע ההמשלחת הדגישה את הזדהות •

עם גרמניה, ויתנו  ושיישאארצות הברית(  בהדרכתלהקמת מוסדות בין לאומיים )המשלחת קראה  •
  אותה. לבודד משום שחשוב לא 

הפליטים הפוליטיים רחבה ומורכבת. ככל הנראה כל מה שניתן לעשות במפגש הבינלאומי  תבעיי" •
מערכות שכבר קיימות, כדי לבין  ולתאם בינה ,המערכתהראשוני הזה, הוא להתחיל להפעיל את 

 אנו דנים".  בהםשיפור מעשי במצב האנשים האומללים ל שבטווח הארוך הן תתרומנה

למעשה חסרי מדינה, באופן ממשי או פוטנציאלי. מספרם עולה מדי הם  "כמה מיליוני אנשים...  •
קיום הלה רציניים במדינות רבות, אמצעי שיעורי אבט קיימיםיום, וזאת בתקופה בה 

 בשיא גודלה." נמצאתהעולם  יתואוכלוסי מצטמצמים,

 את הוועידה הזאת באוויאן".  יזםשל מצב הפליטים,  לדחיפותלט, המודע "הנשיא רוזוו •

ממשלת ארה"ב גאה בכך שחוקי ההגירה ומדיניות ההגירה שלה ליברליים. הן במספר המהגרים " •
שארה"ב קולטת בכל שנה כדי שישתלבו באוכלוסייתה, והן בטיפול באנשים אלה כאשר הם 

 ומאוסטריהכסות ההגירה מגרמניה מ לעיצובהדרושים מגיעים... ממשלת ארה"ב נקטה בצעדים 
על פי המכסה שנתנה  ,לארצות הברית סלהיכנמהגרים יוכלו  27,370של  לשעבר, כך שמספר כולל

 למהגרים מגרמניה בכל שנה."

אפליה ודיכוי כנגד קבוצות מיעוט והתעלמות מזכויות אדם בסיסיות, נוגדות את העקרונות של  •
 מה שנתפס בעיננו כסטנדרטים מקובלים של חברה מתורבתת.   

 

 העמדות פוליטיות לגבי ההגירה בשנות השלושים:גורמים שהשפיעו על דעת הקהל ו

 עהימנעדיף לארצות הברית ללפיה , המתבודדתהגישה  היא יטית של ארצות הברית הגישה הפול •
 היואינטרסים של עצמה. בצרכים ובלהתמקד  נושאים בינלאומיים, משום שעדיף להבממעורבות 
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להתערב ארצות הברית פנימי, ואסור לענו שרדיפת היהודים בגרמניה הנאצית הוא ענין גרמני טש
 בנושא. 

חשש מהגעת מרגלים נאצים ביחד  כגוןבנושא ההגירה,  םביטחונייהיו אמריקאים שהעלו חששות  •
 עם המהגרים. 

יש לתמוך במאבק הוא האיום הגדול ביותר על העולם, ולכן היו אמריקאים שטענו שהבולשביזם  •
 ה. גרמניהעלמת עין מרדיפת היהודים בשל גרמניה הנאצית בבולשביזם, גם במחיר 

הממשל  ת בקרב חלקים מהחברה האמריקאית ובקרב יועציהיתה מידה מסוימת של אנטישמיו •
 . האמריקאי

עכשיו ומכסות ההגירה שלה כבר  יזמה את ועידת אוויאןארצות הברית  היא זו שהיו שטענו ש •
 לקבל פליטים נוספים.  ללחוץ עליה אין מקוםנדיבות בהשוואה למדינות אחרות, לכן 

היה חשש שהפליטים יתחרו עם אזרחים אמריקאים על משאבים כלכליים )כגון מקומות עבודה,  •
ויש  (בעיקר עקב המשבר הכלכלי הגדולהמצב הכלכלי קשה )בארצות הברית . כסף, מזון ומגורים(

 אזרחים מובטלים. מיליון  10-14 -כ בה 

האם יש לאפשר לפליטים מגרמניה, לגבי השאלה " 1938מיולי סקר דעת הקהל תוצאות להלן  •
 יים אחרים להיכנס לארצות הברית?":אוסטריה ופליטים פוליט

o 4.9%  - "עלינו לעודד פליטים להגיע אפילו אם נצטרך להגדיל את צדדו באמירה  ש
 גירה."מכסות הה

o 18.2% - "מכסות ההגירה.יש לקבל את הפליטים אך לא להגדיל את צדדו באמירה ש" 

o 67.4% -  יש לנסות למנוע מהפליטים להיכנס."בתנאים הנוכחיים, "שצידדו באמירה 

o 9.5% -  .לא הביעו דעה  
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Poll taken by Fortune Magazine, July 1938 

 

מגרמניה שנרדפים כיהודים להגביל את הסיוע לאנשים  היו שטענו שישאוויאן,  תוועידבנוגע ל •
בעלות מדיניות  נוספותמדינות מ גל נוסף של הגירה המונית יהודית למנועואוסטריה, כדי 

גירוש עלולות לקבל רושם מוטעה לפיו אלה אנטישמית )כמו רומניה, הונגריה ופולין(. מדינות 
 , בגלל שמדינות אחרות יהיו מוכנות לקבל אותם. דבר מקובלהיהודים הוא  אזרחיהןונישול 

 

רק לאנשים שהיו מסוגלים להוכיח לארצות הברית ניתנו אשרות הגירה  1937באופן מעשי, עד  •
, בעקבות הלחץ על 1937 -דולר, ומכסות ההגירה לא נוצלו עד תום. ב 1000שיש להם לפחות 

 יותר יהודים, ניתנה הוראה למלא את מכסות ההגירה.  כניסתארצות הברית לאפשר 
 

 
 :מקורות

 

Ernst G. Löwenthal. (Hg.), Ernst G. Löwenthal, Hans Oppenheimer (Redaktion): Philo-Atlas Handbuch für 

jüdische Auswanderung, Phil G.M.B.H. Jüdischer Buchverlag, Berlin 1938 

Verbatim Record of the Plenary Meetings of the Committee. Resolutions and Reports – Proceedings of the 

Intergovernmental Committee, Evian, July 6th to 15th, 1938, Leo Baeck Institute New York: Robert Weltsch 

Collection, 1770-1997, AR 7185 / MF 491 

Hans Habe: The Mission, 196 

Relico- Committee for Relief of the War-Stricken Jewish Population, World Jewish Congress, Geneva: Rules 

for emigration to various countries, a document prepared marking the first anniversary of the Evian Conference, 

July 1938-July 1939 

http://countrystudies.us/united-states  

Fortune Magazine: Poll, July 1938, https://twitter.com/HistOpinion/status/666390749882277889/photo/1  

Fritz Kieffer: Judenverfolgung in Deutschland – eine innere Angelegenheit? Internationale Reaktionen auf die 

Flüchtlingsproblematik 1933-1939, Stuttgart 2002. 

 

 

  

http://countrystudies.us/united-states
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 בריטניה

 

 

 

 פת האימפריה הבריטיתמ         

 

 

נציגי בריטניה בוועידת אוויאן. הכינו נאום לוועידה  )בעזרת המידע המופיע בדף זה(, ושאו אותו מול אתם 
 בנאום, ואילו נקודות עדיף שלא לומר בפומבי.הקבוצה. חישבו אילו נקודות יש לכלול 

 

 

 רקע:

 אלף יהודים.  340-מיליון תושבים, מתוכם כ 47.5-כ  : 1938בריטניה בשנת  תוכלוסייא •

היא  מאוד באירופה ומדינה מובילה בעולם.  היא מדינה חשובה בריטניה היא מעצמה עולמית: •

בתת היבשת ההודית ועוד, וגאה באפריקה, במזרח התיכון,  גדוליםמפריה השולטת בשטחים יא

 . ובערכיה המאוד בהישגי

ות למדיני נחרצותכמדינה דמוקרטית, בריטניה מחויבת לערכי זכויות האדם, ומתנגדת  •

 האנטישמית של גרמניה הנאצית. 

בריטניה חוששת מאוד מכוונותיו וממדיניותו התוקפנית של היטלר. חלק מפקידי הממשל הבריטי  •
טוענים שכדי למנוע את תוקפנותו של היטלר וההידרדרות למלחמה, יש לנהוג בגישה פייסנית 

 כלפי גרמניה הנאצית. 
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 אוויאן: תשהועלו על ידי משלחת בריטניה בוועיד תהנקודות העיקריו

 הואדתיות נותיהם מסיבות פוליטית, גזעניות או מתן מקלט לאנשים שנאלצו לעזוב את מדי •
 חלק מהמסורת הפוליטית הבריטית. 

עם זאת, בריטניה איננה מדינת מהגרים.  בריטניה היא מדינה מתועשת וצפופת אוכלוסין,  •
 שסובלת מבעית אבטלה. 

באים לבריטניה יהיו חייבים להמשיך ממנה ליעדים אחרים מעבר לים. בים מהפליטים הר •
 מקצועית תעשייתית. והכשרה  השכלהבריטניה מוכנה לספק לאנשים אלה 

 חשוב לשלב בחברה.  ימים לחיי החברה והכלכלה בבריטניה, מתאשכן את הפליטים  •

מורכב, בגלל בעיות  נושאקליטת פליטים בשטחים שתחת שליטת בריטניה ברחבי העולם היא  •
פיתוח פוליטי. ברבים מהשטחים האלה יש כבר עכשיו צפיפות בעיות של גזע ובעיות אקלים, 

 אוכלוסין גדולה, או שהם אינם מתאימים להתיישבות של אירופאים. 

לפתור אם רק  ניתן, היהודים"היו שאמרו שאת הבעיה כולה, לפחות במה שנוגע לפליטים  •
לומר ... שלדעתי הנחה כזו איננה  יפתחו להגירה יהודית ללא הגבלה.  ברצוני פלשתינהשערי 

שאין להתעלם ה, יתר על כן יש שיקולם מיוחדים אינה ארץ גדול פלשתינהשימה. ... ראשית, י
 מתנאי המנדט ומהמצב המקומי." הנובעיםמהם, 

קיים את ל מסוגליםולא  ושלו מאמצעי הקיום שלהםבריטניה לא תוכל לקבל מהגרים שנ •
על גרמניה הנאצית לאפשר למהגרים להחזיק בנכסים מספיקים כדי  עצמם מבחינה כלכלית. 

 לבנות את חייהם בארצם החדשה. 

 גורמים שהשפיעו על עמדת בריטניה:

לבריטניה היתה מסורת של גישה הומניטרית ונכונות לקבל קורבנות של רדיפות היסטורית,  •
 פוליטיות.

כמה פקידי ממשל העלו את החשש שהכנסת מספר גדול של פליטים יהודים יביא לגל של מחאה  •
טענו שההגירה הכפויה של יהודים מגרמניה הנאצית היא אף אנטישמית בתוך בריטניה. אחרים 

 דה להגביר את האנטישמיות והבעיות הכלכליות בבריטניה. מזימה גרמנית שנוע

הציבור. הקהילה היהודית בבריטניה הכריזה על היה חשש שהפליטים שיגיעו יהוו עול כספי  •
, ברור שהיא לא מסוגלת 1938-בתחילת שנות השלושים שהיא תתמוך בפליטים, אבל כעת, ב

 לספק את המשאבים הדרושים לקליטת כל הפליטים. 

, לפיהם בהכנסת מספר גדול של מהגרים ביטחונייםר פקידי ממשל בריטיים העלו חששות מספ •
 בזמן קצר יש סיכון של הכנסת סוכני אויב. 

דים גם מפולין, היה חשש שקליטת פליטים יהודים מגרמניה ואוסטריה יוביל לגל של הגירת יהו •
 רומניה והונגריה.

 

 מקורות:

The United Kingdom: historical demographical data of the whole country. 

http://www.populstat.info/Europe/unkingdc.htm  

Dennis R. Laffer, The Jewish Trail of Tears: The Evian Conference of 1938, University of South Florida, 2011.  

http://www.populstat.info/Europe/unkingdc.htm
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 הרפובליקה הדומיניקנית

 

 

 

 

 

 

נציגי הרפובליקה הדומיניקנית בוועידת אוויאן. הכינו אתם 

נאום לוועידה  )בעזרת המידע המופיע בדף זה(, ושאו אותו מול 

בנאום, ואילו נקודות הקבוצה. חישבו אילו נקודות יש לכלול 

 עדיף שלא לומר בפומבי.

 

 

 

 

 רקע:

 : כמיליון תושבים. 1938הרפובליקה הדומיניקנית בשנת  תאוכלוסיי •

 טבק, קקאו וסוכר(.  במיוחדהכלכלה הדומיניקנית מתבססת בעיקר על חקלאות ) •

ברפובליקה הדומיניקנית מגוונת מבחינה אתנית, וכוללת אנשים ממוצא ספרדי,  ההאוכלוסיי •
  האיים הקריביים. מהאיטי ומ

  במדינה.  אבסולוטיותבעל סמכויות כמעט  שליט - טרוחיוהמדינה נשלטת על ידי רפאל  •

גם כיום מדינה. היא שלטה למעשה ב 1919-1924 בשניםבאזור. מאוד מעורבת ארצות הברית  •
, והיא שואפת לשלוט ת( יש לה שליטה מסוימת על המסים של הרפובליקה הדומיניקני1938)

 באזור. 

 

 הרפובליקה הדומיניקנית בוועידת אוויאן:מרכזיות שהועלו על ידי משלחת נקודות 

 ויש לשבח את הנשיא האמריקאי רוזוולט שיזם את הוועידה. יש להציל את היהודים,  -

 ים, בתנאי שיהיו אנשי חקלאות המתאימיםהדומיניקנית מוכנה לקבל פליטים יהודהרפובליקה  -
ם את חלקה על ידי הממשלה הדומיניקנית... מוכנה לתרולדרישות חוקי ההגירה הלאומיים: "
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ללא דופי  עברמתן תנאים עדיפים במיוחד לגולים מאוסטריה וגרמניה, אנשי חקלאות עם 
 .חוק הדומיניקני בנושא ההגירה"שנקבעו במתאימים לתנאים שנתוניהם 

בשפע. הממשלה הדומיניקנית תספק למתיישבים  הפורייברפובליקה הדומיניקנית יש אדמה  -
 אדמה, זרעים וסיוע טכני.

"הממשלה שיש לי את הכבוד מיוחדים לחוקי ונהלי ההגירה: מדענים יתקבלו וייחשבו כחריגים  -
לייצגה כאן תהיה מוכנה להעניק תנאים מיוחדים למהגרים בעלי מקצוע, שכמדענים מוכרים 

 ערך לעמיתיהם הדומיניקנים".  רבלתת שרות  כמורים, ,יוכלו

 

 הדומיניקנית בוועידת אוויאן:השפיעו על עמדת הרפובליקה גורמים ש

הרפובליקה הדומיניקנית, צריך לשקם את המוניטין שלו אחרי טבח של אלפי בני  שליטטריחיו,  -
.   קבלת הפליטים היהודים על בסיס הומניטרי יסייע 1937האיטי בארצו במהלך הקונפליקט של 

 לו בכך. 

 הקריביים. הפועלים מהאיטי ומאירופה שיכולו להחליף את  קבלת פליטים יהודים "לבנים" -

 יעזור לשנות את ההרכב האתני של אוכלוסיית הארץ.  יהודיםקבלת פליטים  -

יוכל לעזור בהכנסת הון וטכנולוגיה שהם יביאו איתם לכלכלה  יהודיםקבלת פליטים  -
 הדומיניקנית. 

וניה יעזור להקל על הלחץ האמריקני וההגמ ןשיתוף פעולה עם ארצות הברית בוועידת אוויא -
 באזור.  שלההאזורית 

 

 :מקורות

 

Dennis R. Laffer, The Jewish Trail of Tears: The Evian Conference of 1938, University of South Florida, 

2011.Fritz Kieffer: Judenverfolgung in Deutschland – eine innere Angelegenheit?  

Verbatim Record of the Plenary Meetings of the Committee. Resolutions and Reports – Proceedings of the 

Intergovernmental Committee, Evian, July 6th to 15th, 1938, Leo Baeck Institute New York: Robert Weltsch 

Collection, 1770-1997, AR 7185 / MF 
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 ארגנטינה
 

 
 

 

 

 

נציגי הרפובליקה הדומיניקנית בוועידת אוויאן. הכינו נאום אתם 

לוועידה  )בעזרת המידע המופיע בדף זה(, ושאו אותו מול 

בנאום, ואילו נקודות הקבוצה. חישבו אילו נקודות יש לכלול 

 עדיף שלא לומר בפומבי.

 

 

 

 

 :רקע
 

 אלף יהודים. 270-כמיליון איש, כולל  13.5-: כ1938-אוכלוסיית ארגנטינה ב -

בתחילת שנות השלושים, ארגנטינה סבלה מאבטלה מרובה ומשבר כלכלי קשה. עם זאת, בשנת  -
 המצב הכלכלי בארגנטינה השתפר באופן משמעותי, וארגנטינה התגברה על המשבר.  1938

ארגנטינה החלה  1932במהלך ההיסטוריה שלה, ארגנטינה היתה ארץ הגירה. עם זאת, בשנת  -
את שעריה למהגרים, וקבעה נהלי הגירה מגבילים חדשים.  הנהלים החדשים התירו כניסה לסגור 

בעיקר למהגרים חקלאים )אותם ניתן לשלוח לישובים חקלאיים(, או קרובי משפחה מדרגה 
ראשונה של אזרחים ארגנטינאים )רוב הפליטים היהודים לא היו חקלאים ולא היו להם קרובי 

 משפחה בארגנטינה(.

, הממשלה הארגנטינאית חששה שתומכים 1936-בות מלחמת האזרחים בספרד בבעק -
 קומוניסטים יהגרו לארגנטינה. רבים ראו את היהודים כקשורים לקומוניסטים. 

נהלים אלה אפשרו הגירה, בזמן בו התקיימה וועידת אוויאן, הוכנו נהלי הגירה מגבילים אף יותר.  -
אחרי בחינה מדוקדקת, רק למהגרים שהוכיחו שהם יכולים להיטמע היטב בארגנטינה מבחינה 

 חברתית וכלכלית )ולא לפליטים הנסים על נפשם(. 

הקתולית  המדיניות ההגירה המגבילה הושפעה מהלאומנים הארגנטינאים ומחלק ניכר מהכנסיי -
הארגנטינאית, שהיא גורם משפיע מבחינה חברתית ופוליטית בארגנטינה. הם ראו את האזרחים 

והמהגרים היהודים כ"גוף זר" בחברה הארגנטינאית, אותה הם ראו כבעלת זהות תרבותית, 
 דתית וחברתית לטינית וקתולית. 

עיתונאים ופוליטיקאים בה בעת, היתה מידה של ביקורת על מדיניות ההגירה המגבילה מצד  -
 ליברליים ארגנטינאים, שקראו לסייע לפליטים. 

פעילו עליה לחץ לקלוט ארגנטינה חוששת מאוד שמעצמות המערב )כגון בריטניה וארצות הברית( י -
  שאותם הן לא מוכנות לקבל. , פליטים יהודים
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 בוועידת אוויאן: ארגנטינהנקודות מרכזיות שהועלו על ידי משלחת 

כבר קבלה את המספר הגדול ביותר של מהגרים יהודים אחרי ארצות הברית )אם ניקח ארגנטינה  -
בחשבון את גודל האוכלוסייה, ארגנטינה אף קבלה שיעור גדול יותר של פליטים מאשר ארצות 

 כבר מלאה את חובתה בנושא. ארגנטינה חשה שהיא הברית(.  

מדינה חקלאית. לכן ההגירה צריכה להיות מנותבת לעבודה  ארגנטינה היא בראש ובראשונה" -
 ."תעסוקהמסוימות ב חקלאית ולהתמחויות

"אסור שמספר המהגרים שמתכונים לעסוק במקצועות שכבר מלאים בעובדים יעלה על כמות  -
 סבירה. אחרת...יצטמצמו אפשרויות התעסוקה של אנשינו ]וגם של[ המהגרים שכבר קלטנו."

 מידע על מספר המהגרים בכל מקצוע שנוכל לשלב בכל זמן". תתנה רשויות ההגירה -

"לא ננסה להשפיע על ההחלטות שיתקבלו על ידי ארצות אחרות לגבי הדרך בה הם משלבים  -
מהגרים. באותה מידה, אנו נקבל בעצמו את ההחלטות שלנו בנושאים אלה על פי היכולות שלנו 

 והנסיבות". 

"אחד מהמאפיינים המיוחדים שלנו הוא העדר דעות קדומות משום סוג. אנו מסבירי פנים 
 מטבענו... אנו נחושים לחלוטין לשתף פעולה, במסגרת גבולות היכולת שלנו". 

 

 :מקורות

Dennis R. Laffer, The Jewish Trail of Tears: The Evian Conference of 1938, University of South Florida, 2011. 

Argentina: historical demographical data of the whole country. 

http://www.populstat.info/Americas/argentic.htm 

 

Verbatim Record of the Plenary Meetings of the Committee. Resolutions and Reports – Proceedings of the 

Intergovernmental Committee, Evian, July 6th to 15th, 1938, Leo Baeck Institute New York: Robert Weltsch 

Collection, 1770-1997, AR 7185 / MF 

 . 1982, ירושלים: הוצאת מאגנס, נטינהמביטול האינקוויזיציה ועד חוק השבות: תולדות ההגירה היהודית לארגאבני, חיים. 

יהדות  'רנו, מרגלית ואחרים )עורכים(:בז בן דרור, גרסיאלה. "העיתונות הקתולית הארגנטינית ועיצוב דעת הקהל". בתוך:
-אגודת מחקר יהדות לטינו -ירושלים: המכון ליהדות זמננו ועמיל"ט אמריקה הלטינית: קובץ מאמרים לכבוד חיים אבני.

 . 127-140, עמ' 2001אמריקה, 

 

 

 

  

http://www.populstat.info/Americas/argentic.htm
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 פרו
 

 

 

 

 

נציגי פרו בוועידת אוויאן. הכינו נאום לוועידה  )בעזרת המידע  אתם 

המופיע בדף זה(, ושאו אותו מול הקבוצה. חישבו אילו נקודות יש לכלול 

 בנאום, ואילו נקודות עדיף שלא לומר בפומבי.

 

 

 

 

 :רקע

 יהודים.  3000-מיליון איש, מתוכם כ 6.5-: כ1938אוכלוסיית פרו בשנת  -

 עובדת בחקלאות ומתגוררת בכפרים. ההאוכלוסיירוב  -

מדינות אמריקה הלטינית מייצאות את רוב המוצרים שלהם )כגון סוכר, כותנה וקפה( למדינות  -
 באירופה, כולל גרמניה, ושואפות לשמור על יחסים טובים עמן. 

קיימים פערים חברתיים וכלכליים משמעותיים בין עניים ועשירים ובין האוכלוסייה העירונית  -
 והכפרית, דבר שמוביל למתחים חברתיים ופוליטיים לעיתים קרובות.  

האוכלוסייה בפרו מורכבת מקבוצות אתניות שונות )כגון קבוצות ילידיות וקבוצות שהגיעו  -
 ת הקתוליות. המסורמסורת וזהות היספניים חזקים ובפר במקורן מאירופה(. בה בעת, יש

תפקיד מרכזי בתרבות, בזהות ובערכים של רבים בארצות אמריקה  והכנסייה הקתולית משחקות
 הלטינית. 

פרו חוששת מאוד שמדינות המערב )כמו בריטניה וארצות הברית( ילחצו עליה לקבל את רוב  -
 הפליטים היהודים. 

 בוועידת אוויאן: פרונקודות מרכזיות שהועלו על ידי משלחת 

 פרו מוכנה לשתף פעולה ולקבל פליטים, בהתאם למגבלות חוקי ההגירה שלה.  -

 עובדים בחקלאות וטכנאים העובדים בתעשייה.  פרו  מוכנה לקבל -

יש להגביל את כניסתם של רופאים ועורכי דין, על מנת לשמור על יציבות המעמד העליון הקיים.  -
מקצוע ואנשי עסקים אינטלקטואלים, מתווכים וסוחרים עלולים להיות מתחרים של בעלי 

 פרואנים: 

פרו תשמח להגעת מתיישבים, עובדים מנוסים בחקלאות, או טכנאים מומחים עבור התעשייה " -
כלית או ליצור שלה. אם יבואו סוחרים או פועלים, הדבר עלול לערער את המערכת הכל הצעירה

תן ארצות אחרות נאלצו להתמודד. באותה מידה, יש להגביל התיישבות של בעיות דומות לאלה א
 מספר גדול של עורכי דין ורופאים, כדי למנוע צמיחה של פרולטריון אינטלקטואלי..."

טוענת שהיא חייבת לשמר את המהות הלאומית שלה, המבוססת על מסורות לטיניות פרו  -
 . "זרם בלתי מאורגן ]של מהגרים שאינם קתולים או לטינים[ יהווה סכנה"וקתוליות. לכן 

המשלחת הפרואנית מזכירה שבעבר גם הממשלה האמריקאית הגבילה הגירה של זרים, כדי  -
 וע קונפליקטים עם המיעוטים. לשמר את המורשת האנגלוסקסית ולמנ
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 :מקורות
 

Dennis R. Laffer, The Jewish Trail of Tears: The Evian Conference of 1938, University of South Florida, 2011. 

Rex A. Hudson, ed. Peru: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1992. 

http://countrystudies.us/peru/ 

Peru: historical demographical data of the whole country. http://www.populstat.info/Americas/peruc.htm 

Verbatim Record of the Plenary Meetings of the Committee. Resolutions and Reports – Proceedings of the 

Intergovernmental Committee, Evian, July 6th to 15th, 1938, Leo Baeck Institute New York: Robert Weltsch 

Collection, 1770-1997, AR 7185 / MF 
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 עיתונאים

 

צוות של עיתונאים מ"רדיו פראג" בוועידת אתם 

עליכם להציג את עצמכם  ,דקות 15-אוויאן. לאחר כ

 םבקצרה מה שתסברנהבפני המשלחות ולבקש 

, קראו בעיון  את בינתיים הטיעונים המרכזיים שלהן.  

שהעלו הארגונים הנתונים להלן, וכן את הטיעונים 

הכינו גרמניה הנאצית.  המסרים מ ואת היהודיים 

שבו ישידור רדיו קצר המסכם את העמדות השונות וח

כיצד הן קשורות לנתונים שבחנתם. השתמשו 

 בציטוטים וציינו זאת עבור קהל המאזינים. 

 שימו לב במיוחד לנקודות הבאות:

 את מי המשלחות השונות מוכנות לשקול להכניס לארצותיהם? -

 לברוח מגרמניה?מבקשים המה הרקע המקצועי של האנשים הנרדפים,  -

 מי אמור לממן את ההגירה? -

 

 

 ציטוטים בנושא ההגירה הכפויה של היהודים:

 3עצום להגר, ומצד שני אפשרויות כניסת המהגרים לארצות אחרות מוגבלות מאוד".מצד אחד יש לחץ "

 

צדקה, כספי "שיעור גדול של יהודים בגרמניה )ויש לזכור שגם שיעור דומה בפולין ורומניה( תלוי לקיומו ב

; יהיה זה אבסורד להניח שכל אינם בלתי מוגבלים האלההצדקה ה מחו"ל. מקורות כספי שרובה מגיע

כל מארצות זרות...  הנתרםיה היהודית בגרמניה ואוסטריה יכולה להתקיים בעתיד על מימון יהאוכלוס

, לעזוב... למרבה הצערידה לכל יהודי גרמניה היא משטר הנוכחי, התקווה היחנמצאת תחת העוד גרמניה 

ממשלות היו פחות מוכנות לקבל זרים כמו היום. אולי בסופו של דבר תקופה בה  לא זכורה בהיסטוריה

, אבל פליט משמעותי הוןלגבי פליטים שמביאים איתם  להגמיש ]את תנאי ההגירה[שלות יהיו מוכנות ממ

  4"ל ההכנסה הלאומית.עוכנטל  כעולעדין נתפס  חסר אמצעים

 

של  רכושםלשחרר את  להסכיםשל יהודי גרמניה, עליהן  רחבה"... אם רשויות הרייך רצות לקדם הגירה 

  5המהגרים, ולאפשר הסדרי חילופין עם קהילות אחרות לשם מימוש מטרה זו".

                                                           

3   Evian Memorandum by the Council of German Jewry, July 1938, p. 4 

4 4 The Manchester Guardian, July 5 1938, p. 10: ‘The Task at Evian’ 

 

5 Memorandum of certain Jewish Organisations [sic!] concerned with Refugees from Germany and Austria, p. 

9, in: Robert Weltsch Collection 1770-1997, LBI NY AR 7185 MF 491 Reels 1-31 
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 מערכי הגירה והכשרה מקצועית

 

בדאלם בפאתי ברלין. ארנסט מאייר עומד משמאל. גרמנים לומדים כישורים חקלאיים בחוות הכשרה -שלושה בני נוער יהודים

1936 .Photo Credit: USHMM, courtesy of Ilse Marcus, 1936 

 

.  במהלך פרעות נובמבר )"ליל 1918-נולד בברסלאו ב –של אילזה מרקוס  הצעיראחיו  – ארנסט מאייר

בבוקר למחרת, כוחות  נבזזה.והסחורה הבדולח"(, כנופיות נאציות שברו את חלון החנות של המשפחה, 

 , לאחרשלושה שבועות אחריסער נאצים נכנסו לדירה ועצרו כמה מהגברים במשפחה. הם שוחררו 

תור לקבלת ויזה ה לנסוע לארצות הברית, אך היות ומקומם בשהבטיחו להגר מגרמניה.  המשפחה קיוות

להוואנה שם יוכלו להמתין עד היה רחוק מאוד, הם החליטו לקנות כרטיס נסיעה באנייה סנט לואיס 

, הממשלה הקובנית 1939במאי  27-הברית. כשהספינה הגיעה להוואנה ב לארצותשיקבלו אישור כניסה 

דו לחוף , הם ירעקבותיה לאירופהאסרה על הנוסעים לרדת לחוף. אחרי שהספינה הוכרחה לשוב על 

, הבלגים 1940לשה לבלגיה במאי פליטים בבריסל. לאחר שגרמניה פכיו בבלגיה ובשנה שלאחר מכן ח

 מזויפיםה בה השתמשו במסמכים תקופ". לאחר אויבאסרו את ארנסט ובני משפחה אחרים כ"נתיני 

ואלפריד הלשינו לשלטונות על כך שהם אילזה שכניהם לשעבר של  1944בתחילת ינואר ובמקומות מסתור, 

ארנסט מייר, אמו ואחרים. נרצחו  שם, יץלאושוומספר בני משפחה נשלחו יהודים ועל מקום המצאם. 

שנה באושוויץ. היא עלתה  ה, לאחר שהיית1945בינואר  27-צבא האדום באלזה מרקוס שוחרר על ידי ה

אף אחד לא שב. היא משפחה שאולי ניצלו, אך להמתין לבני כדי רכבת להולנד ומשם חזרה לבלגיה ל

עלה שנרצח, שהיה קרוב המשפחה היחיד אחיו של בלהיות בקרבת  כדיהחליטה להגר לאצות הברית 

 שניצל. היא מעולם לא נישאה.

 

ים את בודות כפיים יצרניות בארצות אליהן מפנבוד בעהדור היהודי הצעיר חייב להיות מוכן לעהתברר ש"

מחדש  ההגירה; כמו כן, אלה שנאלצו לעזוב את המקצועות הישנים שלהם במסחר, צריכים לקבל הכשרה

 . הארגון היהודי ת, כדי שתהיה להם הזדמנות ]תעסוקה[ חדשהיותר ביקוש בארץ אחר למקצוע שאליו יש
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צריך לפיכך להקים מרכזים...  ,Die Reichsvertretung der Juden in Deutschlandהמרכזי בגרמניה, 

  6".18-14נערות בין הגילאים ומרכזים... עבור נערים ו 30-17כדי להכשיר מחדש אנשים בין הגילאים 

 

 גורשו על ידי הנאצים(למעשה, להגר ) שבקשונתונים אודות היהודים 

נמנע מיהודים לעבוד מקצועות שונים, כגון שבמשך דורות רבים  כאשר אתם בוחנים את הנתונים, זכרו

חקלאות. דבר זה גרם ליהודים רבים גם בתקופה המודרנית להתמקד במקצועות אחרים. על מנת לאפשר 

מוד בדרישות המקצועיות של הארצות אליהן הם בקשו להגר, ארגונים יהודים לפליטים היהודים לע

להכשיר את הפליטים כחקלאים, גננים, אחיות ועוד.  במטרהשונים פתחו תכניות להכשרה מקצועית 

 יהודים השלימו לימודיהם במסגרות ההכשרה האלה.  4000-יותר מ 1938במאי 

 

 

  

.  שלהן תנאי ההגירה עיקרלציין בקצרה את  השונות ובקשו מהן כעת הציגו את עצמכם בפני המשלחות

 המידע הזה עם המידע שלהלן:רשמו דיווח קצר לשימושכם, ושלבו את 

 

 

 נקודת המבט הגרמנית )משרד החוץ הגרמני(

                                                           

6  Memorandum of certain Jewish Organisations [sic!] concerned with the Refugees from Germany and Austria, 

p. 6, in: Robert Weltsch Collection 1770-1997, LBI NY AR 7185 MF 491 Reels 1-31. 
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דוגמא לכך  יהודית שלה. -שלון הועידה כאמצעי להצדקת המדיניות האנטייגרמניה הנאצית ניצלה את כ

 דיפלומט ו"פקיד לענייני יהודים" )"יודנרפרנט"( במשרד החוץ הגרמני. –הוא מזכר שכתב אמיל שומבורג 

 

 

 
 

 

S.11 : אליו זורמים ")...( בצפון אמריקה, בדרום אמריקה, בצרפת, בהולנד, בסקנדינביה וביוון, בכל מקום

ות החוץ של גרמניה צריכה להיות מטרת מדיניעליה ברורה באנטישמיות. המהגרים היהודים, מתועדת 

  חיזוק הגל האנטישמי הזה".
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S.14ל יותר, כך גם ו: )...(ככל שהמהגר היהודי עני יותר והעול שהוא מטיל על הארץ אליה הוא מהגר גד

התעמולה הגרמנית. תוצאה רצויה יותר מבחינת תיווצר ובמדינה המארחת, התגובה ]נגדו[ מתחזקת 

שאינו מוכתב על פתרון ציאת פתרון בינלאומי לשאלה היהודית, המדיניות הגרמנית הזאת היא מ מטרת

סכנה בכל המדינות,  שגורש", אלא על הכרה בוגרת , מצד ידי רחמים מזויפים כלפי "המיעוט היהודי הדתי

 ". ]השונות[ מהווים עבור האופי הלאומי של האומות םשהיהודי

Emil Schumburg: Die Judenfrage als Faktor der Außenpolitik im Jahre 1938, Berlin, den 25. Januar 1939, 

PPAA 83-26 19/1 

 

 

 

 

 השלב השלישי- סיכום

על פי עמדותיהם לגבי ההיגדים שהועלו  ים למקם את עצמם שוב על הברומטרבקשו מהמשתתפ -
 בשלב הראשון. 

שצולמו בשלב עם התוצאות בשלב הראשון )בעזרת התמונות  בשלב זההשוו את התוצאות  -
 (. הראשון

 נושא ועידת אוויאן. עם  םהיכרותהשתנו בעקבות יהם אם וכיצד עמדותעם המשתתפים דונו  -

 השאלות המרכזיות:

 מהו האיזון הראוי בין דאגה לאינטרסים של מדינתי לבין המחויבות הבינלאומית לפליטים? -

 לגיטימיים בסירוב לקבל פליטים?-ים ובלתימהם טיעונים לגיטימי -

 לעזור לפליטים?מוטלת עלי אחריות באיזו מידה  -

 אמצעי יעיל או הכרחי לפתרון בעיית הפליטים? מהווהבאיזו מידה דיפלומטיה  -

 

 דיון נוסף: שיקולים לגיטימיים ולא לגיטימיים בנושא קבלת הפליטים

?" ולקישור לא לגיטימיים לסירוב לקבל פליטיםלגיטימיים והם שיקולים לדיון פתוח נוסף בשאלה "מ
, בה הוא הציג 2014הנושא למצב כיום, ניתן להשתמש בנאום שנשא נציג ירדן בוועידה בברלין בשנת 

 את הבעיות איתן מתמודדת ירדן עקב גל ההגירה של הפליטים מסוריה. 

 שאלות נוספות לדיון:

 מי צריך להיות מוגדר כ"פליט"? -

 ?1938 -באיזו מידה משבר הפליטים היום דומה למצב ב -

תפקיד התקשורת בסיקור האירועים ובעיצוב דעת הקהל, ומהם הדימויים והשפה בהם  ומה -
התקשורת משתמשת בנושא? )ניתן לתת למשתתפים דוגמאות מהסיקור התקשורתי בנושא בעבר 

 ובהווה(.
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 ועידה בנושא הפליטים מסוריהונאומו של מר נאסר ג'ודה, שר החוץ הירדני, ב

 2014באוקטובר  28ברלין 

 

.  

 

 

 

-פחות מלף שהגיעו מאז תחילת הקונפליקט. א 600-מיליון סורים, מתוכם יותר מ 1.5ירדן כיום מארחת 

, הוא מעל ומעבר מידה, על פי כל קנה כשלעצמה ההאוכלוסיימהם מתגורר במחנות פליטים.  גידול  9%

 לאמצעים והיכולת של כל מדינה באשר היא, בלי קשר לכוחה הכלכלי. 

אלף תלמידים סורים הביא לגניזת תכניות  140-הזעזוע למערכת החינוך שלנו כתוצאה מקליטת יותר מ

במשמרות כפולות  יםובלימודוהסיט את עיקר ]המאמצים[ לעיסוק בצפיפות יתר בכתות רפורמה, פיתוח ו

ספר בתי ספר.  שירותי הבריאות שלנו סובלים גם הם מזעזוע דומה, שכן מספר הפליטים הסורים במ

בבתי  יםלניתוח החולים הזקוקים ומספר  בקירוב, 250%-בגדל  הציבורייםבבתי החולים הדורשים טיפול 

 . 600%חולים ממשלתיים עלה בכמעט 

הוא ענין  2014בשנת  16%-ית הביקוש למים בה ביותר מבחינת משאבי מים, עלייבמדינה הרביעית העני

משום שהמשאב המתכלה הזה מתרוקן בקצב גבוה כתוצאה מאירוח הפליטים קיומי בטווח הארוך. זאת 

הסורים, והפער בין המשאבים הקיימים והדרישה להם גדל באופן משמעותי.  יתר על כן, הלחץ על 

  בלתי נסבל.  ע לרמות חסרות תקדים והואהגיתשתיות המים והביוב 

ות, הכלכלה, שרותי הממשלה, התשתיהשפעה כוללת על  נההבסיסיים האלה, יש המגזריםבנוסף לשלושת 

מגיעים לגבולות מצב בו אנו  –למצב של "תשישות המדינה המארחת"  הביטחון והמשאבים. אנו קרובים

לרמות בלתי  גדלים....   ככל שהמספרים ם של הפליטים הסורייםההיכולות שלנו לתת מענה לצרכי

שכר הדירות  . ות, או הזדמנויות מתחיל ליצור חיכוכיםנתפסות, התחרות על מרחב, שירותים, משר

העול על הקהילות המקומיות הופך וכתוצאה מהפליטים הסורים,  300%-בירדן עלה ב מסוימים באזורים

-להגיע מבתי הספר ושיעור תפוסת המיטות  41%-לעלה לבתי נסבל. בדומה לכך, צפיפות היתר בכתות 

 לחלוק ]במשאבים[ הגיעה לקצה שהאפשרותאות ברור לכך , והדבר מהווה בבתי החולים בצפון ירדן 95%

 . גבול היכולת
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אלף משרות השנה, אלא  130, שכן הסורים לא רק לקחו תעסוקההתחרות על הזדמנויות חמור מכך היא 

זרעים של מתח בין הקהילה המארחת וכך נוטעים  ,בשוק העבודה מתחילים להחליף ירדניםגם 

 והפליטים...

היתה זו שבשלבים הראשונים של המשבר נתנה מענה לצרכים של הסורים,  –המדינה המארחת  -ירדן 

לעוני כתוצאה  תלהידרדרוכנה . זו אותה קהילה שנמצאת היום בס2011-כשהם התחילו להגיע לירדן ב

עד שיוגשם הפתרון הפוליטי היא קבלה את פניהם של הפליטים וארחה אותם.  מכך שבתחילת הדרך

תגובה בינלאומית ם לבתיהם, יש צרך דחוף במתאימה לחזרת הפליטיש... שיצור סביבה למשבר הסורי,

חייבת לעזור לירדן לשאת את העול העצום נמרצת כדי לתמוך במדינות המארחות. ...הקהילה הבינ"ל 

 הזה. 

 

 

 


