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גודלה של ישראל הוא 1/800 
מגודלו של העולם הערבי.

* איראן איננה מדינה ערבית, אך היא רפובליקה 
מוסלמית תיאוקרטית התומכת בטרור.

טוניס

לוב

אלג’יר

מרוקו



ישראל

לבנון

רצועת עזה

חיפה

ירושלים

הגדה המערבית

רמת הגולן

תל אביב

נתניה

נהריה

חדרה

צפת

קריית שמונה

טבריה

חאן יונס

דימונה

אילת

שדרות חברון

בית לחם

נצרת

ג’נין
טול כרם

שכם
קלקיליה

רמאללה 

יריחו

הרצליה

ראשון לציון
אשדוד

אשקלון
עזה

באר שבע

סוריה

ירדן

מצרים

בנקודה הצרה 
 ביותר שלה, 

רוחבה של ישראל 
הוא 14.5 ק”מ, 

ואורכה 467 ק”מ.



גודלה של ישראל
 שטחה של ישראל הוא
 20,770 ק”מ מרובע.

ישראל קטנה מניו ג’רזי, ששטחה 22,608 קמ”ר. 
ישראל קטנה ממדינת קליפורניה פי 19.

קליפורניה
410,000 קמ”ר

ניו ג’רזי
22,608 קמ”ר



נוכחות יהודית 
רציפה בארץ ישראל

היהודים הם בני הארץ. על פי 
ממצאים ארכיאולוגיים, טקסטים 
היסטוריים והתנ”ך העם היהודי 
שומר על נוכחות רציפה בארץ 
ישראל מזה 3,000 שנה ויותר.

קטע מתוך פסיפס מהמאה ה-6 
)התקופה הביזנטית( בו נראה דוד 

המלך מנגן בנבל, נמצא בבית הכנסת 
העתיק בעזה – מוזיאון ישראל



הציונות:
אומה נולדת מחדש

ציון הוא שם עתיק של ירושלים וארץ 
ישראל. הציונות היא תנועת השחרור 
הלאומית של העם היהודי ששמה לה 
למטרה להשיב את העם היהודי לחיי 

חירות ועצמאות במולדת אבותיו.
בנימין זאב הרצל ייסד את התנועה 

הציונית המודרנית בשנת 
1897, אך חלום השיבה 

לארץ ישראל עמד בלבה 
של היהדות והזהות היהודית 
מאז ומתמיד. לכן רוב תושבי 

ירושלים במאה ה-19 היו 
יהודים.1

1  Sir Martin Gilbert, ”Jerusalem: A Tale of One City,” 
The New Republic, Nov. 14, 1994 www.mefacts.
com/cache/html/wall-ruling_/11362.htm;

דורי גולד, המערכה על ירושלים, עמ’ 20



”מן הצדק הברור הוא כי יהא 
ליהודים המפוזרים מרכז לאומי 
ובית לאומי וכי יתאחדו, והיכן 

יקרה הדבר אם לא בארץ ישראל, 
שאליה הם קשורים באופן כה קרוב 

ומעמיק זה 3,000 שנה?”

- וינסטון צ’רצ’יל, 1920



”מי יוכל לערער על 
זכויותיהם של היהודים 

בארץ ישראל? אלי הטוב, 
הרי לאורך ההיסטוריה זו 

אכן ארצכם”.

 - יוסף ד’יא אל-ח’אלידי, 
ראש העיר ירושלים, 1899

יהודים על הר הזיתים, 1893



מדינות העולם לפי 
רוב דתי

מוסלמים   56
נוצרים קתולים   49

נוצרים פרוטסטנטים   20
נוצרים אורתודוקסים  12

בני דת ההינדו   4
יהודים    1



דתות העולם
נצרות:   2 מיליארד איש
1.3 מיליארד איש אסלאם: 
הינדואיזם:  900 מיליון איש
360 מיליון איש בודהיזם: 
14 מיליון איש יהדות:  



”היוונים והרומאים... נעלמו; עמים אחרים 
הופיעו והחזיקו את לפידם גבוה לזמן 

מה, אך הוא כבה... היהודים ראו את 
כולם, שרדו את כולם... כל הדברים 

הם בני תמותה מלבד היהודי; כל יתר 
הכוחות חלפו, אך הוא נשאר. מהו סוד 

אלמותיותו?”

- מרק טוויין, 1898



”היהודים מעדיפים להיות 
אסירים בירושלים על פני חירות 

במקומות אחרים... אהבת 
היהודים לארץ הקודש שאותה 

איבדו... מעוררת פליאה.”

- האב הישועי מייקל נאוד, על עלייתו לרגל לארץ 
הקודש, 1674



חזרה למולדת העם 
היהודי

באמצע המאה ה-19 חלה 
התעוררות בקרב היהודים החיים 

בישראל, שנקראה אז ”פלשתינה”*. 
בסיועם של נדבנים כמו משה 

מונטיפיורי ותרומות מיהודים רבים 
מרחבי העולם, יצאו היהודים מן 

הערים והחלו לרכוש קרקעות 
ולהקים חוות, כפרים, ובתי ספר.

עד שנת 1854, היו היהודים לקבוצה 
הדתית הגדולה בירושלים; ב-1870 
הם שוב היו לרוב באוכלוסיית העיר.

* פלשתינה הייתה השם שניתן לאזור במאה הראשונה 
לספירה, כאשר הרומאים כבשו את ממלכת יהודה, 

אומה בת יותר מ-1,000 שנה.



תל אביב
בשנת 2009 חגגה העיר תל אביב 

100 שנים להיווסדה.

1909

2009



הפליטים היהודים 
ממדינות ערב

לאחר הקמת המדינה ב-1948, יותר 
מ-850,000 יהודים ברחו מרדיפות 
או גורשו ממדינות ערב. הם הפכו 

לחסרי בית, אף שחלק מאותן קהילות 
היו פעילות יותר מ-2,000 שנה. אף 
שמדינת ישראל הייתה אז בתחילת 

דרכה ומנתה כ-650,000 תושבים, היא 
החלה לקלוט לא רק ניצולי שואה 

אלא גם יהודים שברחו ממדינות ערב.



ירידה באוכלוסייה 
היהודית במדינות 

המזרח התיכון

בעקבות מלחמת 1948, יותר מ-850,000 יהודים 
אולצו לעזוב את מדינות ערב שבהן חיו במשך 

אלפיים שנה.

1948 2004
פחות מ-140,000100אלג'יר
פחות מ-75,000100מצרים
100,00011,000איראן

פחות מ-150,00040עיראק
פחות מ-20,000100לבנון

38,0000לוב
265,0005,500מרוקו
פחות מ-30,000100סוריה
105,0001,500טוניס
55,000200תימן



פליטים פלסטינים-
ערבים ממלחמת ערב 

נגד ישראל ב-1948
בשנת 1948, 160,000 ערבים שחיו בשטח 

מדינת ישראל קיבלו את הזמנת ישראל לבחור 
בשלום ולהפוך לאזרחים ישראלים. בין 472,000 
ל-750,000 פלסטינים-ערבים )אין הסכמה בקרב 

החוקרים על המספר( עזבו את האיזור שהפך 
למדינת ישראל ממספר סיבות:

כדי לברוח מהמלחמה.1  .1
כיוון שמנהיגים ערביים עשירים עזבו, וללא   .2

הנהגה הקהילות הערביות התפרקו.2
כיוון שמנהיגי ערב עודדו את ההמונים לפנות   .3
את הדרך לצבאות ערב המתקדמים, בהבטחה 

שהניצחון יהיה מהיר והם ישובו במהרה.3
סיפורים על מעשי זוועה ישראליים לכאורה   .4

עוררו בהלה.4
במקרים אחדים, כוחות ישראלים אילצו    .5
תושבים ערבים לצאת מבתיהם באזורים 
אסטרטגיים רגישים החיוניים להישרדות 

המדינה היהודית.5
1-5 Benny Morris, The Birth of the Palestinian 
Refugee Problem: 1947-1949



מצבם הייחודי 
של הפליטים 

הפלסטינים
בניגוד לעשרות מיליוני הפליטים מאזורי מלחמה 

אחרים בעולם, שבמהלך תקופה זו התיישבו 
במדינות אחרות, מדינות ערב השכנות, פרט 

לירדן, לא הסכימו לקבל את הערבים הפלסטינים 
למרות ההיסטוריה, השפה והדת המשותפות. 
הממשלות של מדינות ערב סגרו את הפליטים 

במחנות פליטים, סירבו להעניק להם אזרחות, ואז 
השתמשו בצרתם כנשק תעמולתי נגד ישראל.

”מדינות ערב לא רוצות לפתור את בעיית 
הפליטים. הן רוצות לשמור עליה כפצע פתוח, 

כעלבון לאו”ם וכנשק נגד ישראל”. 
- ראלף גאלווי, מנכ”ל אונר”א לשעבר, 1958

”מאז 1948 מנהיגי ערב... השתמשו בעם הפלסטיני 
למטרות פוליטיות אנוכיות. זהו... פשע”. 

- חוסיין מלך ירדן, 1960
”כל מדינות ערב רוצות להשאיר בעיה זו כפצע 

פתוח”. 
- אנה ליריה-פראנץ’, נציגה אזורית בקהיר 

לנציבות האו”ם לפליטים, 2003



גדר ההפרדה
לא הייתה גדר הפרדה לאורך הגדה 	 

המערבית לפני מעשי האלימות של 
האינתיפאדה השנייה, שבמהלכה 

מפגעים מתאבדים נכנסו לישראל 
באין מפריע מתוך ערים וכפרים 

פלסטיניים.

הגדה נבנתה בין 2002-2004. מתוכה 	 
97 אחוזים גדר, ו-3 אחוזים חומה.

ישנן עשרות מדינות שגבולותיהן 	 
תחומים על ידי גדרות ו/או חומות, 
כולל ארה”ב, טורקיה, צפון אירלנד, 
הולנד, הודו, ספרד, תאילנד, פינלנד 

ותימן.



מלמדים שלום
הילדים הפלסטינים נחשפים 
למסרים של שנאה ואלימות 

במסגדים, בבתי ספר ובטלוויזיה, 
וממשיכים לעודד אותם לג’יהאד 

נגד ישראל.* 
על מנת שיהיה שלום במזרח 
התיכון, חייבים ללמד שלום.

*צפו בקטעים מהתקשורת הפלסטינית:
www.memri.org וגם www.pmw.org.il 



אמנת החמאס* היא 
מסמך אלים וגזעני

”ישראל תקום ותוסיף להתקיים עד 
אשר יכרית אותה האסלאם, כפי 

שהכרית אחרים לפניה”. 
כאשר ישראל יצאה מעזה, החמאס 

נבחר למפלגת השלטון החדשה. 
מסמך הייסוד של תנועת החמאס 

קורא להשמדת ישראל ולרצח יהודים. 
)תרגום האמנה פורסם באינטרנט.(

כל עוד זהו המסמך המנחה את דרכם 
של החמאס או העם הפלסטיני, חלום 

השלום נותר בלתי אפשרי. 

* האמנות של תנועת החזבאללה ואש”ף אלימות 
וגזעניות באותה מידה.



איומי הביטחון על 
ישראל

מנהיגי איראן קוראים ”למחוק” את 	 
ישראל מהמפה ונמצאים במרוץ 

לפיתוח נשק גרעיני.
תנועות החמאס והחזבאללה הפועלות 	 

בתמיכת איראן מגדילות את מחסני 
התחמושת ומאיימות על ישראל 
בגבולה הצפוני ובגבולה הדרומי.

הרשות הפלסטינית בגדה המערבית 	 
לא מצליחה או לא מעוניינת לעקור 

מהשורש את קבוצות הטרור, או לעצור 
מזימות טרור או הברחת נשק.



הקמת המדינה 
הערבית הפלסטינית 

הראשונה 
בהיסטוריה

לאורך ההיסטוריה לא הייתה מדינה ערבית 
פלסטינית או ריבונות ערבית פלסטינית בגדה 

המערבית, בעזה, או בישראל.
ישראל סייעה להקים את הממשל העצמי הראשון 

לפלסטינים – הרשות הפלסטינית – בהסכמי 
אוסלו 1993. כיום, הרשות הפלסטינית מושלת 

ב-98 אחוז מהאוכלוסייה הפלסטינית בגדה 
המערבית.

אם ישראל תסכים לוותר על רוב או על חלקים 
מהגדה המערבית במשא ומתן עם הפלסטינים, 

לא תהיה זו ”החזרה” של שטחים מאחר שמעולם 
לא הייתה ממשלה פלסטינית ריבונית באזור זה. 

ישראל תעזור להקים אומה פלסטינית ריבונית 
לראשונה בהיסטוריה, תוך ויתור מצדה על 

החזקתה בחלקים מהמולדת היהודית העתיקה 
שבה שמרו היהודים על נוכחות רציפה במשך 

שלושת אלפים שנה.



קהילות פלסטיניות 
בגדה המערבית 

98 אחוז מהאוכלוסייה הפלסטינית 
חיים ב-40 אחוז מהשטח. 

60 אחוז מהשטח אינו מיושב.

שכם, העיר הפלסטינית הגדולה ביותר בגדה 
המערבית, מוקפת בשטחים פתוחים.



רוב הפלסטינים בגדה 
המערבית חיים בערים בנויות 

כמו שכם וטול כרם.

רמאללה – המרכז הפוליטי והכלכלי של הרשות 
הפלסטינית



קהילות ישראליות 
מעבר לקו הירוק

לאחר שישראל כבשה את הגדה המערבית 	 
מירדן ואת עזה ממצרים ב-1967, סירבו 

המדינות הערביות להצעת ישראל למסירת 
שטחים תמורת שלום.

ישראל בנתה ישובים כדי להבטיח את ביטחונה. 	 
ישראלים רבים התיישבו מחדש בקרקעות שהיו 
בבעלות משפחותיהם בגדה המערבית, שם חיו 

יהודים במשך אלפי שנים.
השטחים הבנויים בהתנחלויות הישראליות 	 

מכסים כיום פחות מ-1.7 אחוז משטח הגדה 
המערבית.1

שמונים אחוז מהמתנחלים היהודים חיים 	 
בקהילות הקרובות או סמוכות לקו הירוק. 

במשא ומתן של שלום ניתן לשלבם בשינויים 
קלים במתווה הגבולות בלא שישפיעו על מרכזי 

האוכלוסייה הפלסטינית.

מחמוד עבאס, יוני 2009 ב:  1

www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD244009; 
ארגון בצלם מדווח על 1.7%:  

www.btselem.org/english/press_releases/20020513.asp



זכויות אדם בישראל
ישראל מגינה על חופש הדת של 	 

בני כל הדתות.
הומואים ולסביות מוגנים מפני 	 

אפליה ופשעי שנאה.
המדינה מעודדת חינוך שיוויוני 	 

לנשים וגברים.
ישראל מתייחסת לרצח על רקע 	 

כבוד המשפחה כאל כל רצח 
אחר.

ארבעים וחמישה אחוז מהנשים 	 
משתתפות בכוח העבודה, אותו 

שיעור כמו בארה”ב.
ישראל היא מדינה דמוקרטית עם 	 

חופש ביטוי ומשפט הוגן ופתוח.



ב-1948, 160,000 הערבים 	 
הפלסטינים שנשארו בגבולות 
ישראל הפכו לאזרחי המדינה.

שלושה ערבים ישראלים נבחרו 	 
לכנסת הראשונה.

כיום, 1.3 מיליון ערבים הם אזרחי 	 
ישראל.

ערבית ועברית 	 
הן שתי השפות 

הרשמיות של 
המדינה.

ישראל נקטה 	 
במדיניות העדפה 

מתקנת כדי לעזור 
לאזרחים בני 

מיעוטים ליהנות 
משוויון חברתי 

וכלכלי מלא.

ערבים החיים 
בישראל



פעילות הומניטרית 
של ישראל

ישראל הקימה את בית חולים השדה 	 
המתקדם ביותר בהאיטי לאחר רעש 

האדמה שהכה במדינה.

הרכבות האוויריות מאתיופיה לישראל 	 
הצילו 28,000 יהודים אפריקאים.

ישראל העניקה סיוע ברעש האדמה 	 
בטורקיה וביוון.

 	 )Save A Child’s Heart( SACH ארגון
הישראלי הוא המקיף בעולם להצלת ילדים 
ממדינות מתפתחות הזקוקים לניתוחי לב.

ישראל הייתה בין המדינות הספורות 	 
שקלטה ”אנשי סירות” שנמלטו מווייטנאם.

ישראל מארגנת קרוב ל-300 קורסים בכל 	 
שנה במדינות מתעוררות והכשירה קרוב 

ל-200,000 משתתפים ב-130 מדינות, 
מאלבניה ועד זימבבואה, במגוון תחומים: 
חקלאות מדברית, ניהול משק מים, מניעת 

מדבור, רפואת חירום ואסון, קליטת 
פליטים, ותכניות תעסוקה.



חידושים מישראל - 
הידעת?

בישראל שיעור התארים האקדמיים לנפש הוא 	 
בין הגבוהים בעולם.

בישראל שיעור המדענים והטכנאים הגבוה 	 
ביותר בכוח העבודה; 135 לכל 10,000 אזרחים, 

לעומת 85 בארה”ב.
אחרי עמק הסיליקון, בישראל נמצא ריכוז 	 

חברות ההיי-טק הגבוה בעולם.
מספר החברות הישראליות הנסחרות בנאסד”ק 	 

הוא השלישי בעולם, אחרי ארה”ב וקנדה.
המצאות ישראליות:

הטלפון הסלולרי )מוטורולה ישראל(	 
 	 Windows NT רוב מערכות ההפעלה

)מיקרוסופט ישראל(
 הטכנולוגיה עבור	 

AOL Instant Messenger
תוכנת האנטי-וירוס הראשונה 	 

למחשב האישי
טכנולוגיית דואר קולי	 
שבבים אלקטרו-אופטיים 	 

וננוטכנולוגיה
מעבד פנטיום 4 למחשבים 	 

שולחניים
מעבד סנטרינו למחשבים ניידים	 



עזרו לנו להפיץ פרסום זה 
באוניברסיטאות, בבתי ספר 

ובמקומות נוספים.

לתרומות: 
StandWithUs

ת.ד. 7440, ירושלים 91073

להזמנת פרסומים נוספים:
shipping@standwithus.com

לקבלת מידע נוסף:
www.standwithus.co.il

טל’: 02-6360200
Israel@standwithus.com :דוא”ל

StandWithUs הוא ארגון הסברה חינוכי 
הפועל לחיזוק מעמד ישראל, עם משרדים 

בלוס אנג’לס, ירושלים, לונדון, פריז ומקומות 
נוספים ברחבי העולם.

EVELYN &
DR. SHMUEL

KATZ
Sponsored By:


