
 

"לגבינו, העם היהודי, משוללת הצעת החלטה זו, המבוססת על שנאה שקר 

 – "ציונות, 3379ם "להחלטת האושל הרצוג  מתוך נאום התגובה) ובערות, כל יסוד   מוסרי וחוקי"

 (גזענות"

 

 של מדינת ישראל הנשיא השישי – חיים הרצוג

 (1918 בספטמבר 17) תרע"ט א בתשרי"י תאריך לידה:

 (1997באפריל  17)  י' בניסן תשנ"ז תאריך פטירה:

 

הרב יצחק הרצוג, היה רבה של  ,באירלנד. אביונולד   1918

אירלנד באותו זמן ומאוחר יותר רבה הראשי של ארץ 

 .ישראל ישראל והרב האשכנזי הראשון של מדינת

שהקים הרב , עלה לישראל ולמד בישיבת מרכז הרב  1935

-החרדית אברהם יצחק הכהן קוק, ובישיבת חברון

 .התגייס לארגון ההגנה 18ליטאית. בגיל 

למד משפטים באנגליה, לאחר לימודיו התגייס לצבא  1942-1938

 ,בין השאר ,השתתף .קצין מודיעיןושימש הבריטי 

 .בלזן בשחרור מחנה הריכוז ברגן

( כיום חיל המודיעין) הקים את מחלקת המודיעין בצה"ל  1948

נספח צבאי בארצות  :שימש בתפקידים שונים בצה"לבמשך שנים . הועמד בראש

 .ת ירושלים, אלוף פיקוד דרום וראש אגף מודיעיןהברית, מפקד חטיב

ניהל חברה  20-של המאה ה השתחרר מצה"ל בדרגת אלוף. בשנות השישים  1962

 .תעשייתית, ובשנות השבעים עבד כשותף במשרד עורכי דין

קולו הדהד בכל בית בישראל. אף שלא מילא תפקיד  – שימש פרשן צבאי בקול ישראל  1967

המדינה בתקופה זו, היה להרצוג תפקיד חשוב בהרגעת הציבור רשמי בהנהגת 

נתפס בציבור  .ליווה הרצוג בפרשנות יומית ברדיו ,ובעידודו. את כל תקופת המלחמה

הישראלי כאמין, כסמכותי וכמעודד. הרצוג שימש בתפקיד זה גם במלחמת יום 

התמנה  ,מיםלאחר מלחמת ששת הי. הכיפורים וחיזק את רוחו של העם בזמן המלחמה

 .למושל הצבאי הראשון של ירושלים המאוחדת והגדה המערבית

התקבלה באו"ם החלטה שהגדירה את  ,כיהן כשגריר ישראל באו"ם. באותה שנה 1978-1975

תגובה בהנאום שנשא  .החלטה זונגד  ככל יכולתוהציונות כגזענות. הרצוג לחם 

הכריז  ף נאומו,בסו .וצה לולהחלטה זו בעצרת האו"ם ריגש רבים בעם היהודי ומח

" וקרע ,וכך גם נתייחס אליה – הרצוג: "עבורנו, העם היהודי, זאת לא יותר מפיסת נייר

לגזרים את נוסח ההחלטה. נאום זה נחשב אחד הנאומים הגדולים בתולדות 

  .הדיפלומטיה הישראלית

 .נבחר לכנסת מטעם מפלגת העבודה   1981

ייצג את עמדתה של ישראל  ,מדינת ישראל. בתפקיד זהנבחר לנשיאה השישי של    1983

 בעולם כולו וביקר לראשונה במדינות שונות בעולם. 

נערך טקס אזכרה ממלכתי  ,בגרמניה. במהלך הביקורראשון  רשמיישראלי ערך ביקור   1987

 .בלזן לקורבנות השואה במחנה הריכוז ברגן

 מתוך:

https://main.knesset.gov.il/About/Le

xicon/Pages/herzog_cha.aspx 

 

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/herzog_cha.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/herzog_cha.aspx


 .נקבר בחלקת גדולי האומה בהר הרצלו, 1997באפריל  19נפטר בי' בניסן תשנ"ז,  1997

  

  תרומתו הייחודית

הרצוג פעל לחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות וייחס חשיבות רבה לחינוך יהודי. הוא פעל רבות 

שינוי  :כמו ,לאיחוד החברה הישראלית והביע את עמדותיו בנושאים שעמדו על סדר היום הציבורי

שיטת הבחירות, גזענות, יחסי דת ומדינה, קליטת עלייה, מיזוג אוכלוסיות מיעוטים בחיים בישראל 

פרסם ספרים  (,כיום חיל המודיעין) הקים את מחלקת המודיעין בצה"ל הרצוג .וסכסוכי עבודה במשק

  ומאמרים רבים בתחום היסטוריה צבאית ובנושאים ציבוריים.

 , היהאפליה גזעית"של הקובעת כי "ציונות היא צורה של גזענות ו 3379 התקבלה באו"ם החלטהכש

הגדיר  את ההחלטה כגזענית בפני עצמה שבו נאום נוקב . הוא נשא שגריר ישראל באו"ם חיים הרצוג

ל. "עבורנו, העם היהודי, ההחלטה הזו שמבוססת על שנאה, ולעיני כ ההחלטה וקרע את מסמך

, קיבלה 1991-" אמר הרצוג לנוכחים בעצרת. רק ב,ערך חוקי או מוסרישקרים, ויהירות, חסרה כל 

אחד  הואנאומו זה של הרצוג  .העצרת החלטה מנוגדת שבה היא חזרה בה מההשוואה הקשה

מעשרת הנאומים הזכורים ביותר בעצרת 

 .הכללית של האו"ם

 

: מתוך ,הרצוג חיים – מהעבר חדשות

https://www.youtube.com/watch?v=qc

XwU2qhIl4 

 

 

 

מתוך:  ,בצה"ל אלוףבהיותו  הרצוג חיים

https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/3529/lot/111622 



 

 ,מתוך: תמונות של חיים הרצוג ,חיים הרצוג על במת האו"ם

ttps://www.google.co.il/search?q=&תמונות+של+חיים+הרצוגtb 

 

 

 


