
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף מורשת

העשור הראשון

גיליונות בית מדרש ב  לכבוד  למדינת ישראל

החופש והאחריות של היותך בבית שלך
המסגרת  דרך  החיים  מרכיבי  כל  עם  מתמודדת  היהודית-ישראלית  הזהות 
המחייבת והריבונית של מדינת ישראל, ולכן היקף ועושר היישום שלה לתוך 
יהודי  של  למשל  מיהודיותו  ומשמעותי  ורחב  מלא  ערוך  לאין  הוא  החיים 
במסגרת  נעשות  חייו  של  והחשובות  המשמעותיות  שההכרעות  באמריקה 

לאומיותו או אזרחותו המקומית.
אנחנו בישראל חיים ביחס מחייב זה כלפי זה )כמו כל עם ריבוני במולדתו(: אנו 
נשלטים על ידי היהודים הישראלים, משלמים מסים, נשפטים בבית משפט, 
ההחלטות  וכל  הישראלית-יהודית.  המדינה  במסגרת  הכול  בצבא,  משרתים 
זהותנו  את  ומעצבות  יוצרות  והחברתיות  התרבותיות  הכלכליות,  המדיניות, 
הנאת  את  גם  בה  יש  אבל  ותסכולים,  כאבים  הזאת  בעובדה  יש  ולרע.  לטוב 

החופש של היותך בביתך שלך.
בשבילי ערכים יהודיים אינם מצויים בקופסת בשמים מהודרת שביום שבת 
יומיומית  וחג פותחים אותה ומתענגים על ריחם. הערכים הם מציאות חיים 
של עשרות בעיות שמתעצבות ומוכרעות לטוב ולרע על ידינו. אנחנו נבחנים 

לא על טקסטים אלא על מעשים.
אם אנחנו לא מבינים שיש הבדל משמעותי, ולפי דעתי גם ערכי, בין הזהות 
היהודית שהתקיימה ומתקיימת בגולה לבין הזהות הישראלית, נהיה מוכרחים 
לאשר, מבחינה ערכית, את הירידה מהארץ. כך תהפוך הישראליות במולדת 
גם היא למין בגד שמחליפים אותו בבגד אמריקאי או גרמני לפי הצורך ולפי 
האינטרס המיידי. מבחינה זו יוכלו הפלסטינים לומר: כן צדקנו, אתם באתם 
לפה רק בגלל שרדפו אתכם באירופה. אתם בעצם לא רואים את ארץ ישראל 
כמולדת שהיא הבסיס הראשוני והחשוב ביותר לזהות לאומית. אתם בעצם 

מאשרים את הנחתנו שאתם דת בלבד, וכדת לא מגיעה לכם מדינה. 
לכן אני סבור שצריך שוב ושוב ללטש בתודעה הישראלית את המושג הממשי 
לאומית.  זהות  לכל  וההכרחית  הראשונית  המסגרת  שהיא  מולדת,  של  והחי 
המושג מולדת הוא מושג משני בתודעה היהודית הגלותית. המשפט הראשון 
אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך,  הוא  הראשון  ליהודי  שנאמר 
הארץ אשר אראך". את חלקו הראשון של הציווי הזה קיימו היהודים בדבקות 
לארץ  הראשון  העולה  שהיה  אברהם  ואפילו  ההיסטוריה.  כל  לאורך  רבה 
ישראל היה גם היורד הראשון ממנה, ויעקב נכדו וכל בניו מתו במצרים. בכל 
ההיסטוריה הארוכה שלנו זזנו או נדדנו בקלות מפתיעה בין מולדות של עמים 
זרים, ואת הסוף הנורא של הנדודים האלו לא כדאי שוב להזכיר. הם כתובים 

בספרי ההתבוללות והשואה.
א"ב יהושע, מתוך "ארץ מולדת" )הקטע שוכתב על ידי הכותב לכבוד גיליון זה.(
אברהם ב. יהושע הוא מבכירי הסופרים והוגי הדעות בישראל.

בין שתי התקומות של המאה העשרים
התחלקו  היהודי  והזמן  היהודית  ההיסטוריה  המקדש,  בית  שחרב  מאז 

קיומית  סכנה  בית,  היעדר  פירושה  גולה  ו"גאולה".  "גולה"  קטגוריות:  לשתי 

ואנטישמיות; ואילו גאולה פירושה שיבה אל הבית, חיים במקום שאין בו פער בין 

השאיפות והתקוות לבין המציאות. הציונות שילבה את שתי הקטגוריות הללו – 

גלות וגאולה – אל תוך תפיסת ההיסטוריה שלה, באמצעות הנרטיב של "שואה 

ותקומה". על פי תפישה זו, שואה היא התוצאה, אם לא התולדה ההכרחית, של 

צמיחת  "ראשית   – הגאולה  התממשות  היא  ישראל  של  תחייתה  ואילו  הגולה. 
גאולתנו". 

ההבחנה המקטבת בין שואה ותקומה, בין גולה וגאולה, יוצרת ֶעמדה של "שלילת-

הגולה". על פי חלוקה זו, הגולה היא מציאות של ירידה מן הארץ שבהכרח תוליך 

 – העלייה  ואילו  מהתבוללות.  כתוצאה  ואם  מאנטישמיות  כתוצאה  אם  לשואה, 

הכמיהה והמחויבות הבסיסית של הציונות – אינה סתם הצטרפות לבניין הארץ, 

אלא הבחירה היחידה האפשרית בגאולה על פני גולה ומוות. 

הנרטיב של "שואה ותקומה" אינו מותיר לישראלים נקודות התייחסות רלוונטיות 

משתייכים  אינם  הם  התפוצות.  ויתר  אמריקה  צפון  של  והיהדות  היהודים  כלפי 

צפון  יהוֵדי  אותם.  מגדירה  אינה  "שואה"  גם  אבל  הישראלי,  במובן  ל"תקומה" 

מרגישים   – ההתבוללות  ובראשם   – איומים  עם  מתמודדים  שהם  אף  אמריקה, 

בבית ובונים יהדות תוססת וחזקה, שעוזרת הן בבניין הארץ מבחינה פיזית והן 

בבניין הרוח באמצעות עיצוב רעיונות וערכים יהודיים. הם ציוניים, לא במובן של 

"לעשות עלייה", אלא במובן של תמיכה בזכותו של עם ישראל למולדת, וַבחיבור 

לתפקידה של ישראל כמקור השראה ַלערכים יהודיים, לגאווה ולחיוניות כמרכיב 

בזהות היהודית של כל יהוִדי או קהילה בעולם. 

אל  הגיעו  לא  עדיין  הם  אך  ב"גולה",  נמצאים  אינם  אמריקה  וצפון  ישראל  יהודי 

יעד ה"גאולה". בישראל הרוב היהודי הוא חזק, וריבון בביתנו. בצפון אמריקה עם 

ולאהבה  וזוכה לכבוד  בזרועות פתוחות,  ישראל הוא מיעוט משמעותי, המתקבל 

מהאומה  בלתי-נפרד  כחלק 

בונים  ואלה  אלה  האמריקאית. 

חדשות  אפשרויות  ויוצרים 

לזהות  חדשות  ומשמעויות 

היהודית במאה ה-21.

הרב ד”ר דניאל הרטמן הוא נשיא מכון 
שלום הרטמן בירושלים.

 עַיִן לְצִּיֹון צֹופִיָּה?
ישראל ויהדות העולם

חברי משלחת 'תגלית' במצדה. צילום: לע"מ
קמה מדינת ישראל! רבים ראו בה את הגשמת שאיפת 
העצמאות(.  מגילת  )מתוך  ישראל  לגאולת  הדורות 
יהודים הגיעו ארצה  גלי עליה המונית של מאות אלפי 
מארצות אירופה ומארצות ערב. תוך עשור שנים קלטה 
המדינה הצעירה כמעט פי שניים עולים ממספר תושביה 
היהודים ערב הקמתה. עם זאת, רבים יותר בחרו שלא 
אמריקה  וצפון  אירופה  מערב  תושבי  בעיקר  לעלות, 
ובמשך מרבית שנות קיום המדינה, חי רוב העם היהודי 
ישראל  )רק בעשור השביעי לקיומה הפכה  לה  מחוצה 

למרכז היהודי הגדול בעולם(.

? 
מהי המחלוקת בין א"ב יהושע ודניאל הרטמן בשאלה 

מקומם וזהותם של היהודים? חוו דעתכם.

? 
איזה קשר ראוי שיתקיים לדעתכם בין יהודי ישראל 

לבין יהדות העולם?

ארץ שהיא בית
אינני זוכרת אם סיפרתי כבר שאני ציונית. אני מרגישה עכשיו שיהודייה 

לעלות  ומטרתי  ביהדותי,  מתגאה  אני  מאודי  ובכל  הכרה,  בעלת  אנוכי, 

לארץ ישראל ולהשתתף בבניינה. רעיון אחד מעסיק אותי בלי לחדול – 

ארץ ישראל. מקום אחד יש בעולם שלשם איננו נפלטים, אף לא מהגרים, 

אלא באים הביתה – ארץ ישראל. 

מתוך יומנה של חנה סנש, בהיותה בת 17

לְעֹולָם יָדּור אָדָם ּבְֶארֶץ יִשְׂרֵָאל 
נָכְרִים,  ׁשֶרּוּבָּה  ּבְִעיר  ֲאפִיּלּו 
יָדּור ּבְחּוצָה לָאָרֶץ ֲאפִיּלּו  וְאַל 
]...[ יִשְׂרֵָאל  ׁשֶרּוּבָּה   ּבְִעיר 
לַעֲלֹות  זירא  רַּבִי  ּכְשֶּׁביקֵש 
מְִתחַּמֵק  הָיָה  יִשְׂרֵָאל  לָאָרֶץ 
יְהּודָה  רַב  שֶׁהָיָה  יְהּודָה.  מֵרַב 
אֹומֵר: ּכָל הָעֹולָה מִּבָבֶל לְֶארֶץ 

יִשְׂרֵָאל עֹובֵר ּבַעֲשֵׂה ]חֹוֵטא[.
על פי תלמוד בבלי, כתובות קי", ב-קיא,א

שורשים
 מילים: יורם טהרלב

לחן וביצוע: אבי טולדנו

ָיֹכְלִּתי ָלִׁשיר ַעל ֵּביִתי ַּבּגֹוָלה
ַהַּבִית ַההּוא ַהָּיָׁשן

ָיֹכְלִּתי ָלִׁשיר ַעל ַהַּבִית ַּבֵּלב
ָמה ֶׁשָעָׂשה לֹו ַהְּזַמן

ָיֹכְלִּתי ָלִׁשיר ַעל ֵּבית ְּכֶנֶסת ַּבַחג
ַעל ֶעֶרב ַׁשָּבת ִמְׁשַּפְחִּתי 

ַעל אֹור ַהֵּנרֹות ַהּמֹוְׁשֵכִני ְלָׁשם
ָלׁשּוב ֶאל ְיֵמי ַיְלדּוִתי

ֲאָבל ֲאִני זֹוֵכר ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם
ַהָּׁשָרִׁשים ֶׁשִּלי ָהיּו ַהְרֵחק ִמָּׁשם

ַהָּׁשָרִׁשים ֶׁשִּלי ָּתִמיד הֹוִליכּו ֵהָּנה
ֶאל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּבין ִמְדָּבר ְוָים

ָיֹכְלִּתי ִלְהיֹות ְקָצת נֹוְסַטְלִּגי יֹוֵתר 
לֹוַמר ִּכי ָעמֹק ְּבִלִּבי

עֹוד ִאָּמא ִלי ָׁשָרה ִׁשיר ֶעֶרׂש ָמתֹוק
י  ֶשל ָסִמי ֶאל-מּוְגַרבִּ

ָיֹכְלִּתי ָלִׁשיר ַעל ֵריחֹות ַּתְבִׁשיִלים
ַעל ַטַעם ַהֶּלֶחם ַהּטֹוב

ְוַעל ַאֲחַות ַהְּׁשֵכִנים הַעְרִבים
ְוַעל ַהְּדָקִלים ָּבְרחֹוב

ַהֹּכל ָׁשם ָהָיה ְמֻצְחָצח ְוָנִקי
ַּגם ֹחל ְוַגם ַחג וַׁשָּבת

ַאְך ּכֹל ֶזה ִנְרָאה ְלכּוָּלנּו ְזַמִּני 
ָּתִמיד ָׁשם ָחִיינּו ִלְקַראת

 ִלְקַראת ְּגֻאָּלה ְוִלְקַראת ֲעִלָּיה
ִּכְמַעט ֶׁשָּיָצאנּו ְוֹלא

ָהִיינּו ְּכִאּלּו, ָעַמְדנּו ָלזּוז
ַאְך ִאיׁש ֹלא ָאַרז ַּתְרִמילֹו

ְוֶעֶרב ֶאָחד ִעם ְשִקיַעת ַהַחָּמה
ָלַקְחִּתי ִּגיָטָרה ַּבָּיד

ָעַזְבִּתי ַהֹּכל ֶאת ֲאִבי ְוִאִּמי
ּוָבַרְחִּתי, ָּבַרְחִּתי ְלַבד 

ִהְׁשַאְרִּתי ַרק ֶּפֶתק ָקָטן ְוָעצּוב
ָּכַתְבִּתי: ִסְלחּו ָנא ִלי 

ָעַזְבִּתי ֶאְתֶכם, ְלעֹוָלם ֹלא ָאׁשּוב
ָיָצאִתי ַלֶּדֶרְך ֶׁשִּלי

מדוע אינני חי בישראל?
"לביאת   – הישראלים  אותנו  שואלים   – מחכים?"  אתם  "למה 

המשיח?" 

ֶעמדתי היא שעבור היהודי היום מובן מאליו שהוא יכול לאהוב גם את ישראל וגם את יהודי 

התפוצות. הוא לא מוכרח לבחור במחנה אחד על פני האחר, כמו שיהודי – על פי הגדרה ועל 

מקהילה  ליותר  עצמו  את  לקשור  יכול  הוא  כך  אחת,  מתקופה  ליותר  מחובר   – המסורת  פי 

יהרוס  ישראל  לבין  התפוצות  בין  או  התפוצות  לבין  ישראל  בין  שמנגיד  מי  אחת.  גאוגרפית 

בסופו של דבר את שתיהן. אף אחד משני המרכזים האלה לא יכול להחליף את השני או להוות 

תחליף לשני. למרות האהבה הבלתי מותנית שאני חש כלפי ישראל, אני לא מוכן להקריב את 

התפוצה עבורה.

אני יודע רק שאני שייך, באופן שווה, לשניהם. שתי הקהילות מחייבות אותי. לשתיהן זכות 

לשנייה  אחת  ולסייע  השנייה  את  אחת  להעשיר  ההדדית  חובתן  זוהי  ולהתפתח.  להתקיים 

באמצעות מה שהן מסמלות אחת עבור השנייה.

אלי ויזל )1928–2016( היה הוגה דעות וסופר יהודי אמריקני ניצול שואה, חתן פרס נובל לשלום 

באדיבות ד"ר יואל רפל, אוצר ארכיון אלי ויזל )מתורגם מאנגלית( 

 ואמר ]ר' נחמן מברסלב[:
המקום שלי הוא רק ארץ ישראל; מה שאני נוסע, אני נוסע 

רק לארץ ישראל. ולפי שעה אני רועה בברסלב. 

ר' נחמן מברסלב, חיי מוהר"ן, סימן קנו

דילמה
לארץ,  בחוץ  גרים  שהוריו  מי  יוסף:  עובדיה  הרב  שנשאל  שאלה 
מן  ולרדת  להוריו  לציית  עליו  האם  מהארץ,  לרדת  עליו  ומצווים 

הארץ כדי לקיים מצוות כיבוד אב ואם? 
תשובה: ]...[ בסיכום: מצוות ישיבה בארץ ישראל אין ערוך אליה, 
שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה ]...[ ולכן אם ציווהו אביו 
להתיישב  שהזוכה  שכן  ומכל  לו.  ישמע  אל  לארץ,  לעלות  שלא 
אסור  שבוודאי  לארץ,  לחוץ  מהארץ  לרדת  אביו  וציווהו  בארץ, 
לשמוע לו, כי מצוות ישיבת ארץ ישראל דוחה את מצוות כיבוד אב 
והשי"ת  בארץ.  ולהתיישב  לעלות  מצווים  הוריו  שגם  ובפרט  ואם, 

]והשם יתברך[ יקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ. 
על פי הרב עובדיה יוסף, שו"ת יחווה דעת, חלק ד, דף מט

הציונות היא המסד האידיאולוגי של מכלול הגישות לפיהן 
יהודים אינם רק בני קהילה דתית אלא גם בני קהילה לאומית 
את  נעודד  שלא  ראוי  כיום,  דווקא  והיסטורית;  תרבותית 
הגישה לפיה רק היהודים שבחרו לחיות בארץ הם ציונים. בכך 
נאבד במו ידינו את הרבים – יהודים ולא יהודים – המאמינים 
מממש  בו  כמקום  ישראל  של  קיומה  להמשך  בהצדקה  עדיין 

העם היהודי – ולא היהודים "סתם" - 
את זכותו להגדרה עצמית.

מתוך: פרופ’ רות גביזון, “ציונות היא בהחלט 
אידיאולוגיה”, אתר המכון לאסטרטגיה ציונית

חנה סנש בקיבוץ שדות ים

 אלי ויזל.
צילום: לע"מ

ְמַגִּלים ֶאת ַהְּמִגָּלה

הּוִדי,  ַהְיּ ָרֵאל ָקם ָהָעם  ֶאֶרץ-ִיְשׂ ְבּ
ָהרּוָחִנית,  מּותֹו  ְדּ ָבה  ֻעְצּ ּה  ָבּ
י  ַחֵיּ ַחי  ּה  ָבּ ִדיִנית,  ְוַהְמּ ִתית  ַהָדּ
ָיַצר  ּה  ָבּ ית,  ַמְמַלְכִתּ קֹוְמִמּיּות 
ּוְכָלל- ים  ִיּ ְלֻאִמּ ְרּבּות  ַתּ ִנְכֵסי 

ּלֹו  ֻכּ ָלעֹוָלם  ְוהֹוִריׁש  ים  ִיּ ֱאנֹוִשׁ
 ]...[ ְצִחי.  ַהִנּ ָפִרים  ַהְסּ ֵסֶפר  ֶאת 
י  ּוָמסֹוְרִתּ ִהיְסטֹוִרי  ר  ֶקֶשׁ מּתֹוְך 
ּדֹור  ָכל  ְבּ הּוִדים  ַהְיּ ָחְתרּו  ֶזה 
ם  מֹוַלְדָתּ ְבּ ּוְלֵהָאֵחז  ָלׁשּוב 
ָהַאֲחרֹוִנים  ּוַבּדֹורֹות  יָקה;  ָהַעִתּ
 ]...[ ֲהמֹוִנים.  ַבּ ְלַאְרָצם  בּו  ָשׁ
הּוִדי  ַהְיּ ָהָעם  ֶאל  קֹוְרִאים  ָאנּו 
ְסִביב  ד  ְלִהְתַלֵכּ פּוצֹות  ַהְתּ ָכל  ְבּ
ְוַלֲעֹמד  ּוְבִבְנָין  ה  ֲעִלָיּ ַבּ ּוב  ּשׁ ַהִיּ
ַעל  דֹוָלה  ַהְגּ ֲעָרָכה  ַמּ ַבּ ִליִמינֹו 
ת  ִאיַפת ַהּדֹורֹות ִלְגֻאַלּ ַמת ְשׁ ַהְגָשׁ

ָרֵאל.  ִיְשׂ



מבט על עשור בחיי ישראל

ַׁשַרִלָיה )שיבוש ילדי של השם ״שער העליה״( 
מילים: חוה אלברשטיין 

ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ַמְתִחיִלים ֵמַהּסֹוף 
ֳאִנָּיה ִעם נֹוְסִעים ִהִּגיָעה ַלחֹוף 

ֲאָנִׁשים ֲעֵיִפים ְּבֶאֶרץ ֲחָדָׁשה 
עֹוְמִדים מּול ַׁשַער ָּגדֹול ּוִמְסַּתְּכִלים ּבֹו ִּבְׁשִתיָקה 

ֲאָנִׁשים ִמְקֵצה ַהְּזַמן, ִמְקֵצה ָהאֹור ְוַהַחִּיים 
ִּבְבָגִדים ָעִבים, ִּבְצָעִדים ְּכֵבִדים 

ׁשּום ָּדָבר ֹלא ָהָיה ְּכמֹו ַּבַהְבָטחֹות 
ִהְבִטיחּו ֶאֶרץ ַחָּמה, ָהיּו רּוחֹות ּוְסָערֹות 

ַהַּגג ָעף ַּבֹחֶרף, ָהִרְצָּפה ְמֵלָאה ִסיִרים 
ַהֹּכל ָספּוג ְּבַמִים, ְׂשִמיכֹות ַהּפּוְך ִמּפֹוִלין 

ֻּכָּלם ִמְתַיְּפִחים ֲאָבל ֲאִני ְּכָבר ְיֵׁשָנה 
ְּכמֹו ְנִסיָכה ֲאִמִּתית – ְיֵׁשָנה ִעם ִמְטִרָּיה 

ִמיֶׁשהּו אֹוֵמר – "ִהַּגְענּו" 
ִמיֶׁשהּו אֹוֵמר – "אּוַלי" 

ִמיֶׁשהּו צֹוֵעק – "ָמָצאנּו" 
לֹוֲחִׁשים לֹו "ַהְלַואי" 

ִמיֶׁשהּו קֹוֵרא – "ֵּביְנַתִים" 
צֹוֲעִקים לֹו – "ַעד ָמַתי" 

ְלעֹוָלם ְּכָבר ֹלא ֵנַדע 
ִמי ִנְכַנס ּוִמי ָיָצא 

ִמי ָעַבר ּוִמי ִנְׁשַאר 
ְּבָׁשָרִלָּיה, ָׁשָרִלָּיה... 

"קֹול ִצּיֹון ַלּגֹוָלה", ָּכל ָׁשָעה ָׂשָפה ַאֶחֶרת 
ָהַרְדיֹו ְמַנֵּגן, יֹוְׁשִבים ְּכמֹו ּגֹוִלים ְּבַמְחֶּתֶרת 

ְּכמֹו ְלַיד ַהַּתּנּור יֹוְׁשִבים, ִמְתַחְּמִמים 
ְמִביִנים ָּכל ִמָּלה, ָׁשִרים ֶאת ַהִּׁשיִרים 

ּוַבֹּבֶקר חֹוְזִרים ֶאל ַהָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה 
ׁשֹוֶבֶרת ִׁשַּנִים, ֲאִדיָׁשה ְוָקָׁשה 
ָּכל ַהָּתְכִנּיֹות ֶנֶהְפכּו ַלֲחלֹומֹות 

ַמְחִליִפים ִמְקצֹוַע, ַמְחִליִפים ֶאת ַהֵּׁשמֹות 
ַמְחִליִפים ִזְכרֹונֹות, ְמַקְּׁשִטים ֶאת ֶהָעָבר 

ָׁשם ֻּכָּלם ְנִסיִכים ָהיּו ְוֶזה ָמה ֶׁשִּנְׁשַאר 
ָהָיה ְּפַסְנֵּתר ְּבָכל ֶחֶדר, ֻאְרוֹות סּוִסים ֶּבָחֶצר 

ָּכל ִמָּלה ִהיא ֱאֶמת, ֱאֶמת ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר. 
ָׁשָרִלָּיה, ָׁשָרִלָּיה... 

ְוׁשּוב ָהַרְדיֹו ְמַדֵּבר "ְמדֹור ִחּפּוׂש ְקרֹוִבים" 
ְרִׁשימֹות ֲאֻרּכֹות, ֵׁשמֹות, ְּכתֹובֹות ּוִמְסָּפִרים 

ִמי ֶׁשֶהְחִליף ֶאת ַהֵּׁשם ְּבֶעֶצם ְּכָבר ִוֵּתר 
ֵאינֹו ַמְקִׁשיב ַלָּתְכִנית, ֵאין ּבֹו ּכֹוַח יֹוֵתר 

ּוֵביְנַתִים ָאִבי ָקָנה לֹו ַמְצֵלָמה 
"פֹוטֹו ֲחֵמׁש ַּדּקֹות" – ְּתמּונֹות ַלְּתעּוָדה 

ְּתעּוַדת עֹוֶלה, ְּתעּוַדת ֵזהּות, ִּפְנַקס ָחֵבר, 
ֵאין ָׂשָפה, ֵאין ַּפְרָנָסה, ֵיׁש ְּתעּוָדה, ְּכָבר ִנְסַּתֵּדר 

ּוַבַּקִיץ ַהַחם מֹוִציִאים ֶאת ַהִּכְּסאֹות 
ֶמְרַּכז ַהְסָּבָרה ֵמִביא ְסָרִטים ְוַהְרָצאֹות 

ָאקֹוְרְּדיֹון ְמַנֵּגן ְמַלֶּוה ֵאיזֹו ַזֶּמֶרת 
"ֲעָגָלה ִעם סּוָסה", "אֹוי אֹוי ִּכֶּנֶרת ִּכֶּנֶרת"

ָׁשָרִלָּיה, ָׁשָרִלָּיה... 

חידון התנ"ך הראשון, 1958
זה היה ביום שני, י"ח באב תשי"ח )4.8.1958(, במסגרת 

אנשים  אלפי  כאשר  ישראל,  למדינת  העשור  חגיגות 

בחידון  לצפות  אביב  בתל  התרבות  היכל  את  גדשו 

י"ג  לו  ילד שטרם מלאו  ואני,  התנ"ך הארצי הראשון. 

שנים, יושב נרגש בין כל אלה. החידון )שבשעתו קראו 

לו: "מבחן התנ"ך"( היה אירוע מרשים משום שהזוכה 

לשון  כבד  צעיר  היה  שהוא,  מובן  בכל  סינדרלה  בו, 

ומתקשה בהליכה, שעבד כפקיד בבית חינוך עיוורים 

צריך  סיפרו,  כך  הקשה,  הכלכלי  מצבו  ושבשל  בירושלים, 

היה לשאול חליפה מאחד מחבריו. בחור צעיר זה, עמוס חכם 

שמו, שמאוחר יותר אף זכה בנקל בתואר חתן התנ"ך הבינלאומי, סימל עבור רבים מה שסימלה 

ימים: צעירה, בראשית דרכה, לא מושלמת, ובכל זאת בטוחה בעצמה  מדינת ישראל של אותם 

ומתייחסת בגאווה אל מורשתה.

פרופ' אביגדור שנאן, כלכליסט, 25.04.12 

אין התנ"ך דומה לשום ספר אחר. הוא המולדת הרוחנית 

ואהבת  שלנו.  הפיסית  המולדת  היא  שהארץ  כשם  שלנו 

כל  בהכרת  גיאוגרפית;  בבקיאות  גם  מתגלה  המולדת 

הר וגבעה, עמק וגיא, הר ורכס, מעין ופלג. ודאי שספר 

כה  אינה  ארץ  )גם  כארץ  דומם  דבר  אינו  הספרים 

היסטוריה  והשכל,  מוסר  ושירה,  בו חכמה  ויש  "דוממת"( 

ודרמה, ומותר להגיד: גם "רוח הקודש" ואלה עיקר. 

אולם אין לזלזל בבקיאות. החידון גילה )ובשבילי לא היה 

לספר-הספרים בקרב  עמוקה  ואהבה  זיקה  חידוש(  זה 

התנ"ך  ידיעת  וידרבן  ימריץ  שהוא  ספק  לי  ואין  צבורנו, 

בקרב הנוער שלנו... 

 דוד בן גוריון, מכתב לד"ר  אולסברג, 8.8.1958 

פרשת השילומים 
מגרמניה, 1952

אחת  הייתה  מגרמניה,  השילומים  לאחר פרשת  המדינה.  בתולדות  הסוערות  לשלם הפרשיות  הסכימה  המערבית  גרמניה  – שממשלת  ולישראל  השואה,  ניצולי  ליהודים  בן פיצויים  דוד  הממשלה,  ראש  הודיע  הנספים,  מנאומי שניהם, דוד בן גוריון ומנחם בגין בישיבה השתתפו גם ניצולי שואה רבים. לפניכם קטעים השילומים, ואף ארגנה הפגנות סוערות נגדו, בהן של מנחם בגין הובילה את המאבק כנגד הסכם מיליארד דולר ויותר. תנועת החירות בראשותו דובר על אומדן של רכוש יהודי שדוד בשווי כ־6 גוריון כי מתקיים משא ומתן בנושא השילומים. עבור 
בכנסת שהוקדשה לנושא זה. 

בן גוריון: חובה לתבוע! 
עצומים  ממדים  בעל  ...פשע 
כפרה  לו  אין  כאלה  ואיומים 
פיצוי  כל  חמרי.  פיצוי  בשום 
יהיה,  כאשר  גדלו  ויהא  שהוא, 
חיי  אבדן  על  שילומים  בו  אין 
אדם או כפרה על סבל ויסורים 
ילדים,  ונשים,  אנשים  של 
זקנים וטף. אולם העם הגרמני, 
של  שלטונו  מיגור  אחרי  גם 
ליהנות,  מוסיף  עודנו  היטלר, 
גם במערב וגם במזרח, מפירות 
הטבח, הביזה, השוד והגזל של 
ממשלת  הנרצחים.  היהודים 
חייבת  עצמה  רואה  ישראל 
יחזיר  הגרמני  העם  כי  לתבוע, 
]ואת[  הנגזל...  היהודי  הרכוש 
יורשים  לו  שאין  הרב  הרכוש 
הנרצחים    המיליונים  בקרב 
ישראל  למדינת   ]להעביר[ 
שארית  שיקום  על  המצווה 
הפליטה, ואשר קלטה כבר עד 
עכשיו רוב רובם של הניצולים 

מהשואה.

בגין: לא לשאת ולא 
לתת! 

המקרה  לקרות  עומד  הערב 
בתולדות  ביותר  המחפיר 
נעביר  זו  מרה  בשעה  עמנו. 
אבותינו  את  רוחנו  לנגד 
הקדושים, אמהותינו הטבוחות 
ותינוקותינו שהובלו במיליונים 
שיצא  השטן  על-ידי  לטבח 
בעד  הגהינום...  מתחתית 
עומדת  דולרים  מיליונים  כמה 
להיעשות התועבה. הם יבטיחו 
בונה" "סולל  להקים   אולי 

רוח  אותנו  תלווה  חדש... 
המיליונים מכל הארצות שציוו 
לנו: לא לשאת ולא לתת. חרם 

על גרמניה עדי עד!
שני הציטוטים מעובדים על פי: דברי 
הכנסת, הישיבה השלושים ושמונה 
של הכנסת השנייה, יום שני, ט' טבת 
תשי"ב )7 ינואר

  1952(, ירושלים, תשי"ב  

 

המַעְּבָרֹות: שער-העלייה, 1951
מאירופה  יהודים  אלפי  מאות  של  וקליטתם  העלאתם  מבצע  החל  המדינה,  הקמת  עם 

1951-1949 הגיעו לארץ שש מאות שמונים ושבעה אלף עולים,  ומארצות ערב. בשנים 

וכך תוך שלוש שנים הוכפלה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל. הצורך הדחוף למצוא 

מעברה.  שנקראה  התיישבות  צורת  הוליד  העולים,  המוני  של  ליישובם  זמני  ולּו  פתרון 

ועבודה.  זמני  דיור  לעולים  לספק  כדי  ותיקים,  יישובים  בשולי  לרוב  הוקמו  המעברות 

להסתגל  העולים  נאלצו  הקיומי  הקושי  ולצד  מאוד,  קשים  היו  במעברה  החיים  תנאי 

לשפה החדשה ולתרבות שונה. רבים אף חוו את תקופת המעברות כהשפלה, למשל סביב 

ריסוס העולים באבקת די. די.טי. )דוגמא לחיים במעברה בסרט הקולנוע "סלאח שבתי".(

עולים  נקלטו  שבו  חיפה,  במערב  שער-העליה  מחנה  הייתה  ביותר  הגדולה  המעברה 

שהגיעו לישראל בנמל חיפה. לפניכם קטע מזיכרונותיו עזרא כהן, שגדל כילד בן ארבע 

במעברה.

כתוצאה  הייתה  שלנו  "העלייה 

לקחו  לא  הורי  בעירק.  מפרעות 

כלים,  בלי  והגענו  כלום  כמעט 

נאלצו  הוריי  כסף.  או  לבוש 

שפה  בלי  המצב  עם  להתמודד 

נורמליים.  חיים  לנהל  ואפשרות 

השירותים והמקלחת היו במרחק 

כל  מהבית...  מטר  כמאה  של 

אבל  מיטה,  באותה  וחלקנו  אחד  בחדר  ישנו  שבעה,  הילדים, 

התמודדנו עם זה... אני זוכר את לידת אחותי הקטנה בצריף עם 

שבעה  ונשארנו   53 בגיל  נפטרה  אמי  שנה  כחצי  אחרי  מיילדת. 

ילדים לבד, על כל המשתמע מכך. אבי נכנס למרה שחורה והיה 

הוא  אלינו.  ביחסו  גם  פגע  שזה  וכמובן  בלעדיה.  קשה  מאוד  לו 

נעשה עצבני וחסר סבלנות. אנחנו ובעיקר האחיות 

לעבוד  גם  הבית.  של  הכבד  בעול  נשאו  הגדולות 

וכו'.  סדר  ניקיון,  לבישול,  הבית  למשק  לדאוג  וגם 

כמו:  דברים  מיני  בכל  עזרתי  קטן  כילד  אני  גם 

ללכת למכולת, להביא קרח למקרר, ועוד משימות 

שילדים גדולים היום לא חולמים לעשות. ולא כולם 

אימא   להם  שיש  העובדה  את  נכון  להעריך  יודעים 

בסיפור  ומחנכת.  מחבקת  אוהבת,  לכל:  שדואגת 

הזה שלי אני רוצה להעביר מסר לילדים של היום. 

שמבחינתם הכול ברור מאליו ... היינו יותר חזקים, 

התמודדנו והתגברנו על כל הקשיים ... הילדות שלי 

הייתה גם שמחה וגם עצובה." 

באתר "הקשר הרב-דורי" – מאגר סיפורי מורשת, משרד החינוך 

ובית התפוצות

עולים במעברה. צילום: לע"מ

עמוס חכם בחידון התנ"ך העולמי, תשי"ח. 
צילום: לע"מ
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הקמת מדינת ישראל.
הפלישה הגדולה של צבאות ערב: מלחמת 

העצמאות

הקמת צה"ל – צבא ההגנה לישראל - ככוח 
הצבאי היחיד בישראל

פרשת 'אלטלנה': אוניית הנשק של האצ"ל 
מופגזת בחופי ת"א על ידי תותחי צה"ל בהוראת 

דוד בן גוריון. בגין, מנהיג האצ"ל באותם ימים, 
אמר לפני מותו שהיה רוצה שיזכרו אותו מעל 

הכול כאיש שמנע מלחמת אזרחים בקום המדינה 

שיחות הסכמי שביתת נשק עם מדינות ערב 

מבצע 'עובדה', שבמהלכו השתלט צה"ל על 
דרום הנגב ומפרץ אילת, ובסופו הונף 'דגל הדיו' 

בחוף אילת

הממשלה מכריזה על משטר צנע וקיצוב. 
האזרחים קיבלו הקצבה מוגבלת של מצרכי מזון 

בחנויות המכולת באזור מגוריהם

הכרה בינלאומית: ישראל התקבלה כחברה ה-59 
באו"ם. 37 מדינות הצביעו בעד, 12 נגד ו־9 נמנעו

עליית 'מרבד הקסמים', מבצע עלייה מורכב של 
50 אלף יהודי תימן, ברובם ילדים 

במהלך תחילת שנות החמישים מגיע לישראל גל 
עליה גדולה של מאות אלפים מארצות המזרח, 

מצפון אפריקה, מארצות מזרח-אירופה ועוד
מבצע 'עזרה ונחמיה'- העלאת 130 אלף יהודי 

עיראק לישראל.

שילומים מגרמניה: ממשלת ישראל פנתה 
באיגרת רשמית אל מדינות המערב בתביעה 

לפיצויים מגרמניה על רכושם של יהודי אירופה 
מלפני השואה

ישראל באולימפיאדה: משתתפת בפעם 
הראשונה באולימפיאדה בהלסינקי

פרשת 'עסק הביש'- רשת ריגול יהודית שפעלה 
במצרים ונחשפה. לימים התברר כי הרשת 

הופעלה על ידי הצבא, ללא ידיעת הדרג המדיני

משפט קסטנר: מסתיים משפט דיבה של ישראל 
קסטנר, שהיה פקיד ממשלתי, נגד מלכיאל 

גרינוולד, שהאשימו כי שיתף פעולה עם הנאצים 
בתקופת השואה. המשפט הסעיר את הציבור 
ואף גרם למשבר ממשלתי. כעבור כשנה וחצי 

נרצח קסטנר

מבצע קדש: בתוך פחות משבוע נכבש חצי 
האי סיני מידי מצרים. 170 הרוגים לצה"ל. לחץ 

אמריקני מביא לנסיגה

טבח בכפר קאסם: יחידה של משמר הגבול, 
שהטילה עוצר על כפר קאסם שליד פתח תקוה, 
פתחה באש על 'מפירי עוצר' והרגה 43 תושבים, 

ובהם נשים וילדים. הפרשה עוררה סערה 
ציבורית, ובעקבותיה נטבע בבית המשפט המושג 

"פקודה בלתי חוקית בעליל"

חידון התנ"ך העולמי הראשון )למבוגרים( 
בירושלים, במסגרת חגיגות העשור למדינת 
ישראל: עמוס חכם זכה בתואר 'חתן התנ"ך' 

הזוכה, נכה שלקה בשיתוק בילדותו והיה פקיד 
פשוט וחסר-כל מבית-חינוך לעיוורים בירושלים, 

הפך בן יום לאחד מגיבורי התרבות של המדינה 
הצעירה ולשם נרדף לידע ובקיאות בתנ"ך

הנחת אבן הפינה למשכן החדש של הכנסת 
בקריית הממשלה בירושלים

19 במאי
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