
מצפון ודת עומדת החברה הישראלית על ברית של סובלנות הדדית  בענייני"
את ביטוייה במגילת העצמאות, בה מבטיחה המדינה חופש דת  שמצאה

 ראש נאום)מתוך  "ומצפון לכל אזרחיה. איש איש במצפונו יחיה במולדתו ובביתו

 ( 1963 -אשכול ב הממשלה

                    
 

של מדינת  ראש הממשלה השלישי – (שקולניק) לוי אשכול  

 ישראל

 
 (1895 אוקטוברב 25) ו"חשוון תרנ' בז : תאריך לידה

 (1969פברואר ב 26) ט"אדר תשכ' בחתאריך פטירה: 

 

 .שבאוקראינה אוראטובו בכפר ולדנ 1895

             שירת בגדוד העברי של הצבא הבריטי.       מאוקראינה,עלה לארץ     1914

הכללית של  קבוצתו הקימה את דגניה ב'. היה ממייסדי ההסתדרות

 .העובדים

 .מפא"יהקמת בהיה שותף     1920

      הנהלתה. היה חבר     ל חברימקורות ונמנה עחברת ממקימי היה     1930

 .במפקדת ההגנה

שמו לאשכול. את  ועברתמונה למנכ"ל הראשון של משרד הביטחון    1948

וגזבר  שימש ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית ,בשנים הראשונות למדינה

 .הסוכנות

 .כיהן כשר החקלאות והפיתוח וכשר האוצר  4919-5219

מהלכיו . פרש בשנית מתפקידיו גוריון בןששר הביטחון לאחר למונה לראש ממשלה ו  1963

יזיוניסטית, זאב ווהעלאת עצמותיו של מנהיג התנועה הר כראש ממשלה היו הראשונים

רביי ישראל מאז הקמת המדינה וחיזוק ז'בוטינסקי, ביטול המשטר הצבאי שהוטל על ע

 .הקשרים הביטחוניים עם ארצות הברית

 ,. ערב המלחמה1967ביוני  ,פרצה מלחמת ששת הימים כראש ממשלה בתקופת כהונתו   1967

 הקים ממשלת ליכוד לאומי עם מפלגות גח"ל ורפ"י

 הייחודית ותרומת

ביותר בחיי באחת התקופות הדרמטיות ראש ממשלת ישראל  היה אשכול לוי

דאג אשכול לאיחוד  ,מיד אחרי המלחמה , במלחמת ששת הימים.מדינת ישראל

הרחבת גבולות על ידי ירושלים על ידי החלת החוק הישראלי על מזרח ירושלים ו

 העיר.

רבים,  את מדינת ישראל הצעירה להישגים אשכול הצעיד, ראש ממשלהבתפקידו כ

אשכול ייצג ציונות אחראית ושקולה, יצרנית  .משפיעים על דמותה עד היום ואלו

 
 

 אתר הכנסת: מתוך

https://main.knesset.gov.il, צילום: 

 לע"מ ,משה פרידמן

 

                                                    

                                            

 לוי אשכול –ל אנשים והכ

 

http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/eshkol.aspx
https://main.knesset.gov.il/
https://main.knesset.gov.il/
https://www.youtube.com/watch?v=Kc2DbP7R3EE
https://www.youtube.com/watch?v=Kc2DbP7R3EE


ויצירתית, נורמלית ומפוכחת, פתוחה וסובלנית, שלא הייתה נגועה במשיחיות, בהרפתקנות, בדעות 

 .קדומות ובשנאת זרים

 

 

ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין 

 במלחמת יום כיפור

 

 

 1985 ,לוי אשכול שבו דמותו של שקל חדש 5שטר 

 
 

 

תמונות | עמותת יד גלריית  מתוך: ,19646בחברת השר אלמוגי בסיור במפעל להתפלת מי ים,     

   eshkol.org.il/album/135-http://www.levi, האתר הרשמי – לוי אשכול
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https://www.israelmint.com/?section=442&product=4953&lineItem=3465
http://www.levi-eshkol.org.il/album/135
http://www.levi-eshkol.org.il/album/135
http://www.levi-eshkol.org.il/album/135

