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דברי פתיחה
המארז "מגילת העצמאות ואני" נכתב והופק ע"י המטה לתרבות ישראל בהתאם לדרישות תוכנית הלימודים של המקצוע "תרבות ישרל ומורשתו".
מטרת המארז הלימודי להפגיש את התלמידים עם סיפור אירוע ההכרזה וְ עם יסודותיה של מגילת העצמאות.
העצמה המחשמלת של הכרזה ,שנישאה מעל גלי האתר מפיו של דוד בן-גוריון וקראה לעיצוב אומה
הפעילויות הלימודיות מאפשרות ללומדים לחוש את ָ
ריבונית לאחר אלפיים שנות גלות .התלמידים יתוודעו לתכניה של הכרזת העצמאות ,המהווים עד היום אבני דרך ליעדיה האידאולוגיים של מדינת ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית.
הנושאים המודגשים בערכת הלימוד הם אחריות אישית ,מחויבות לאומית וסולידריות חברתית .לצדם מודגשים ערכים אוניברסליים של צדק ,שוויון ושאיפה
לשלום .תכנים אלה נבחרו בהתאמה לתכנית הלימודים של המקצוע החדש בכיתות ו' "תרבות ישראל ומורשתו".
הלימוד מזמין תלמידים בגיל מצוות לעסוק בשאלות של ריבונות והאחריות הכרוכה בה ,תוך הדגשה שהאירועים לא היו מתרחשים ללא קבוצת אנשים שנענו
לאתגר והיו מוכנים לקחת על עצמם את האחריות מתוך מחויבות לרעיון ולחזון.
בסיום הלמידה התלמידים מוזמנים לכתוב מגילת עצמאות אישית וכיתתית ,כדי לאפשר התמודדות אישית ורלוונטית עם כל הסוגיות שעלו במהלך הלמידה.
החוברת עשירה במקורות מגוונים :זיכרונות ,עדויות ,טקסטים חזותיים ,מדרשים ,שירים ועוד .היא כוללת הצעות לפעילות ושאלות מנחות.
בשם צוות המטה לתרבות ישראל אני מאחלת לכם למידה מהנה ופורייה.

															
															

ציפי קוריצקי
מנהלת המטה לתרבות ישראל

טקס ההכרזה
הכרזת העצמאות:
לא ייאמן ,אבל עובדה :החשוב והמכריע בטקסים שנערכו אי-פעם בישראל  -הטקס ההיסטורי של הכרזת המדינה במוזאון תל אביב -לא נמשך אלא שלושים
ושתיים דקות; כלל נאום קצר אחד בלבד; התנהל תוך סדר מופתי וּכּובד אחר כך על ידי משתתפיו במיטב המחמאות  -החל ב”גדול ורב רושם” וכלה ב”חד-
פעמי ,מרגש עד עמקי הנפש”.
הטקס הוכן בזמן קצר להדהים ,אגב הפעלת כל כישרון האלתור; הוחזק בסוד כמוס ,אך קדמה לו הדלפה רבתי...
שבע עשרה דקות לאחר פתיחת הטקס במוזאון תל אביב ,סיים “הזקן” (כינוי לבן גוריון) לקרוא את הכרזת העצמאות ,הניח את דפי הנייר על השולחן ,היישיר
מבטו אל האולם ואמר“ :נקבל את מגילת היסוד למדינת היהודים בעמידה” .מיד קם כל הקהל על רגליו  -למרבה הפלא בלי רעש של כיסאות מוזזים  -ודמם
שני רגעים .אז מסר בן גוריון את רשות הדיבור לרב יהודה לייב פישמן (מימון) ,שבירך “בקול חנוק מדמעות” את ברכת “שהחיינו” המסורתית .כל הקהל  -שמאל
וימין ,דתיים וחילונים ,צעירים ומבוגרים ,שומרי מצוות ואפיקורסים  -ענו אחריו “אמן” קולקטיבי רם
(פנחס יורמן 23" ,דקות ראשונות" ,בתוך :ההכרזה על הקמת המדינה ,עמ' )81 ,9

אלו תיאורים בכתב או סממנים בתמונה מצביעים
•
על חגיגיות וטקסיות למרות הצניעות?
איזו הרגשה מעוררת הידיעה שהטקס שבו “נוסדה”
•
מדינת ישראל היה כה צנוע וקצר?

ברכת שהחיינו במעמד הכרזת העצמאות

6

כ"אבל בין חוגגים" ,ולמחרת ,בשידור רדיו חגיגי ,הוא אומר:
ֵ
ביומנו מתאר בן גוריון את מצב רוחו בעת ההכרזה

"הגענו למה שהגענו בעמדנו על שכמם של דורות שקדמו לנו ,והשגנו את אשר השגנו באשר קבלנו ושמרנו על מורשת יקרה ,מורשת אומה קטנה ,רבת-סבל ונסיונות,
אבל גדולה ונצחית ברוחה ,חזונה ,אמונתה וסגולות נפשה...לא נשלה את נפשינו שגם אחרי הכרה רשמית תהיה דרכינו סוגה בשושנים .דרך קוצים לפנינו ,והיא לא
קצרה ולא קלה"
(ע' גוטמן ,ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ,עמ' )40
אבל?
מדוע ,לדעתכם ,בן גוריון ֵ
•
בהכרזה ,פונה בן גוריון אל העם שנמצא בחלקו בחזית מלחמת השחרור וחלקו חוגג את הכרזת המדינה.
•
האם הוא מעודד או מצער את מאזיניו?
אספו עדויות מיום הכרזת המדינה( .מאנשים שנכחו באירוע או ממקורות כתובים) ערכו אותן ככתבות ופרסמו עיתון כתתי
ִ•
על היממה של הכרזת המדינה

דוד בן גוריון מכריז על הקמת המדינה ישראל
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עיון במגילת העצמאות-
ארץ ישראל:

אלו נכסי תרבות לאומיים אתם מכירים? איזה מהם מוזכרים כאן?
•
מה ייחודו של העם היהודי ע"פ דברי הפתיחה?
•

חשבו על חג או אירוע משפחתי שבו ממשיכים לבטא כיסופים לארץ.
ִ•
אילו כיסופים ממשיכים להניע את האנשים גם לאחר קום המדינה?
•
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פה בארץ חמדת אבות

מוריס רוזנפלד /הרמן צבי ארליך
נוסח עברי  :ישראל דושמן

ּפֹה ְּב ֶארֶץ ֶח ְמ ּדַת ָאבוֹת
ַש ְמנָה ּכָל ַה ִּת ְקווֹת,
ִּת ְת ּג ֵּׁ
ּפֹה נִ ְחיֶה ּופֹה נִ ּצֹר,
ַח ּיֵי ז ַֹהר ַח ּיֵי ְּדרוֹר,
ּפֹה ְּת ֵהא ַה ְּׁש ִכינָה ׁשוֹרָה,
ׂ ַפת ַה ּתוֹרָה.
ּפֹה ִּת ְפרַח ּגַם ְש
נִ יר ּו נִיר ,נִיר ,נִ יר,
ִׁשיר ּו ִׁשירִׁ ,שירִׁ ,שיר,
ִּגיל ּו ִּגילִּ ,גילִּ ,גיל,
ְּכבָר ֵהנ ֵּצ ּו נִ ּצָנִ ים.
נִ יר ּו נִיר ,נִיר ,נִ יר,
ִׁשיר ּו ִׁשירִׁ ,שירִׁ ,שיר,
ִּגיל ּו ִּגילִּ ,גילִּ ,גיל,
עוֹד יָבוֹא ּו ז ְֵרעוֹנִ ים.
"פה בארץ חמדת אבות" .מה מאפיין ארץ
•
זו? מה רומז בשיר שהכוונה היא לארץ
ישראל?
אלו תקוות יתגשמו בארץ? האם השיר
•
והפסקאות הראשונות בהכרזה מצביעים
על אותן שאיפות?
מקטע משער טיטוס  -שבויים הנושאים את כלי המקדש( ,חורבן בית המקדש השני).
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שואה ותקומה:

באלו כינויים שונים מתוארת מדינת ישראל בפסקה זו?
•
אלו רגשות שונים מבטא כל כינוי?
בספר במדבר מתוארים מסעות בני ישראל בדרך לארץ .בסוף הספר דנים הפרשנים בשאלה :למה הוזכרו המסעות הללו?
•

ועונים... :רבי תנחומא דרש:
משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו,
שהיו חוזרין [לאחר שנרפא הבן] התחיל אביו מונה [משחזר] כל המסעות.
אמר לו כאן ישננו ,כאן הוקרנו [היה לנו קר] ,כאן חששת [כאב לך הראש] את ראשך.
איזו תשובה נותן המדרש על הצורך לתאר מחדש את העבר כשעומדים בפני שינוי עתידי?
•
מדוע ,לדעתכם ,בחרו מנסחי המגילה לתאר את ההיסטוריה היהודית כחלק מהכרזת העצמאות?
•
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בחשאי
יצחק שנהר/שלום פוסטולסקי

ַּב ֲח ַׁשאי ְס ִפינָה גּ וֹ ֶׁש ֶׁשת,
ָעף
לֵיל ָׁשחוֹרַ ,ה ּיָם ז ֵ
הוֹיִׁ ,ש ְמ ִעיַ ,א ְד ַמת מוֹ ֶר ֶׁשת,
ָׁשב ֵא ַלי ְִך ּבֵן ָעיֵף!
הכרזת העצמאות מתרחשת סמוך מאוד לסוף מלחמת העולם השנייה
•
והשואה .מהו המסר של בן גוריון לניצולי השואה שעלו ארצה?
פסקה זו מתארת את רצון הישוב להצטרף לברית האומות המאוחדות.
•
מתי התגשמה שאיפה זו?
הסבירו כיצד פיסקה זו מדגימה אחריות ו/או מחוייבות
•

חנה סנש ( ,)1944-1921משוררת ולוחמת
יהודייה .נכללה בקבוצת צנחני היישוב
במלחמת העולם השנייה .במהלך המבצע
נתפסה והוצאה להורג .סיפור חייה ומותה הפך
לסמל גבורה בהיסטוריה של התנועה הציונית.

ַּב ֲח ַׁשאי ְס ִפינָה גּ וֹ ֶׁש ֶׁשת,
ְּב ִת ְקוָה ָׁשם לֵב הוֹלֵם.
הוֹיִׁ ,ש ְמעַ ,א ְד ַמת מוֹ ֶר ֶׁשת,
ָׁשב ֵא ַלי ְִךּ ,בֵן חוֹלֵם!
ַּב ֲח ַׁשאי עו ִֹלים ֶא ָחי
ַעל ַא ְד ַמת מוֹ ֶר ֶׁשת
ו ְּב ָאזְ נָם ִהיא סוֹד לו ֶֹח ֶׁשת:
ֶחי!
ֶחי! כֹּה ל ָ
כֹּה ל ָ
•דקו במילון את הגדרת המושג
ִּב
"העפלה" .אלו מאפיינים של העפלה
מופיעים בשיר?
היכן נמצא הדובר בשיר  -על הספינה
•
או על החוף? נמקו את תשובתכם.
כיצד מכונים העולים? כיצד הם יתקבלו
•
על ידי הוותיקים בארץ להערכתכם?
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הכרה בין-לאומית:

הצהרת בלפור הייתה הודעה רשמית במכתב קצר
ששלח שר החוץ הבריטי ,ארתור ג'יימס בלפור,
ללורד ליונל רוטשילד,מהמנהיגים הבולטים של
ציוני בריטניה ,בי"ז במרחשוון תרע"ח (,)2.11.1917
ונאמר בו כי "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה
הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל".

מעמד הר סיני במדרש
"אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן :כשנתן
הקדוש ברוך הוא את התורה ,ציפור לא
צייץ ,עוף לא פרח ,שור לא געה ,אופנים
[מלאכים] לא עפו ,שרפים [מלאכים]
לא אמרו קדוש קדוש ,הים לא נזדעזע,
הבריות לא דברו .אלא העולם שותק
ומחריש ,ויצא הקול :אנוכי ה' אלוקיך"
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(שמות רבה ,כ"ט).

"אחרי חצות ,לקראת סוף ההצבעה ,התעוררתי ...כל ההמון הגדול הזה כמו התאבן שם בדומיית לילה מפחידה...
כאילו מתו כולם בעמידה .לא דיבור לא שיעול לא מדרַ ך נעל .יתוש לא זמזם שם .רק קולו העמוק ,המחוספס של
הקריין האמריקאי בקע מן הרדיו שהופעל במלוא עוצמתו והרטיט את אוויר הלילה ,או אולי היה זה קולו של אוסוולדו
ַארַ נְיהָ מברזיל ,נשיא העצרת .בזו אחר זו קרא בשמותיהן של המדינות האחרונות ברשימה ,על-פי האלף-בית
האנגלי ,ומיד חזר והרעים אל תוך המיקרופון שלו את תשובות נציגיהן .יונייטד קינגדום :אבסטיינס .יוניון אוף
סובייט סושיאליסט ריפבליקס :יס .יונייטד סטייטס :יס .אורוגואי :כן .ונצואלה :.כן .תימן :נגד .יוגוסלביה :נמנעת
בכך השתתק הקול בבת אחת .ופתאום דומיית עולמות אחרים ירדה והקפיאה את כל החיזיון ,דממה מבועתת ,אסונית,
דממת המוני אדם עצורי נשימה שכמוה לא שמעתי אף פעם בימי חיי ,לא לפני הלילה ההוא ולא אחריו .עד ששב הקול
העב ,הצרוד קצת ,להרעיד את האוויר דרך הרדיו ולסכם במין יבושת מחוספסת אך הרת עליצות :שלושים ושלושה
בעד .שלושה עשר נגד .עשרה נמנעים ומדינה אחת נעדרת מן ההצבעה .ההצעה מתקבלת .ובכך נבלע קולו בשאגה
שבקעה מתוך הרדיו ,גאתה וגלשה מן היציעים המשתוללים מחדווה באולם ...וכעבור עוד שתיים-שלוש שניות של
תדהמה ,של שפתיים מפושקות כמו צמאות ושל עיניים קרועות לרווחה ,השתאג בבת אחת גם הרחוב הנידח שלנו.
אבא שלי אמר לי כששוטטנו שם ,בליל העשרים ותשעה בנובמבר ,1947אני רכוב על כתפיו ,בין מעגלי הרוקדים
והצוהלים .לא כמבקש ממני אמר לי זאת ,אלא כיודע וקובע את ידיעותיו במסמרות אמר אבי ,אתה רק תסתכל היטב
היטב בן ,בשבע עיניים תסתכל בבקשה בכל זה ,כי את הלילה הזה ,ילד ,אתה כבר לא תשכח עד אחרון ימיך ועל
הלילה הזה אתה עוד תספר לילדים ולנכדים ולנינים עוד הרבה אחרי שאנחנו כבר לא נהיה פה"

ולפנות בוקר ,בשעה שבה לעולם לא מותר היה לילד לא להיות ישן מזמן במיטתו ,אולי בשלוש ,או בארבע ,נכנסתי בבגדי אל מתחת לשמיכה שלי .והנה כעבור
זמן הרימה ידו של אבא את שמיכתי בחושך ,לא כדי לכעוס עלי שאני שוכב לבוש בבגדי-יום במיטה אלא כדי לבוא אלי ולשכב לידי...
אחר כך סיפר לי בלחש ...מה עשו לו ולאחיו דויד נערי-רחוב באודסה ומה עשו לו נערי גויים בגימנסיה הפולנית בווילנה ,וגם הנערות השתתפו ,ולמחרת,
כשהגיע אביו ,סבא אלכסנדר ,לבית הספר לתבוע את עלבונו ,לא החזירו הבריונים את המכנסיים הקרועים ,אלא התנפלו לנגד עיניו הרואות גם על אביו,
על סבא ,והפילו אותו בכוח על המרצפות ופשטו גם מעליו את מכנסיו באמצע בית-הספר,והנערות צחקו וניבלו פה ,שהיהודים הם כולם כך וכך ,והמורים,
מצדם ,ראו ושתקו ,או אולי צחקו גם הם.
ועדיין בקול של חושך ועדיין ידו תועה בשערותי (כי לא היה רגיל ללטף) ,אמר לי אבי תחת שמיכתי לפנות בוקר “ודאי גם לך עוד יציקו לא פעם בריונים ברחוב
או בבית הספר .ואולי הם יציקו לך דווקא מפני שאתה קצת דומה לי .אבל מעכשיו ,מרגע שתהיה לנו מדינה ,מעכשיו לעולם לא יציקו לך בריונים רק מפני
שאתה יהודי ומפני שהיהודים הם כך וכך .זה  -לא .לעולם לא .מהלילה הזה הדבר הזה נגמר כאן .נגמר לתמיד”.
ושלחתי את ידי המנומנמת לגעת בפניו ,מעט למטה מן המצח שלו ,הגבוה ,ופתאום במקום המשקפיים פגשו אצבעותיי דמעות .אף פעם אחת בחיי ,לא לפני
אותו הלילה ולא אחריו ,אף לא במות אמי ,אני לא ראיתי את אבי בוכה .ובעצם גם באותו לילה לא ראיתי :היה חושך בחדר .רק יד שמאל שלי ראתה"
(סיפור על אהבה וחושך ,עמוס עוז ,עמ' )402

עמוס עוז מתאר את ערב החלטת החלוקה באופן דומה
•
למעמד הר סיני (התייחסו למדרש בעמוד הקודם) .מדוע?
חזרו למקורות על ערב הכרזת העצמאות בעמודי הפתיחה.
ִ•
מדוע ,לדעתכם ,לא נוצרה אווירה דומה באותו ערב?
כיצד הכרזת העצמאות משפיעה על הבן ואביו?
•
לאיזו עצמאות זוכה כל אחד מהם באותו ערב?
במה דומים דבריו של האב להסבר של שניתן במגילת
•
העצמאות על הקשר בין השואה להקמת המדינה?
(עמ' )11-10
תמונה של ההמונים הרוקדים קבלת העצמאות

במה שונים דבריהם? מי מהם צודק ,לדעתכם?
•
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הכרזת העצמאות

הּפיסקה הזו מכונה "ההכרזה בתוך המגילה".
•במסמכים רבים ִ
ִחשבו מדוע .הציעו כותרת אחרת לפסקה זו.
נמקו הצעתכם.
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ישיבת ממשלה בראשות ראש הממשלה דוד בן גוריון

ערכי היסוד:

סדרו את הערכים המופיעים
•
בפסקה זו על פי סדר חשיבות
עולה.
האם מגילת העצמאות
•
מבטאת את סדר העדיפויות
שלכם?
נמקו את עמדתכם ונסו
•
לשער את ההסבר לסדר
שנבחר

עליה וקיבוץ גלויות
אח יא ראב /מילים :חיים חפר ,לחן :נורית הירש

מה אני עושה פה לא יודע
מה זה פה בכלל ,אני שואל
מכל הצדדים אני שומע
סאלח ,פה זה ארץ ישראל
פה זה ארץ ישראל ,יא סאלח
פה היה דוד המלך חי
פה אתה תחיה גם כן אינשאללה
בארץ ציון כדבר אדוני

איך עזבנו שמה את הבית
את הכל שמנו במזוודה
איך דיברו אלינו שמן זית
אם תרצו אז אין זו אגדה
באנו כמו ביציאת מצרים
הילדים ,המזוודה ,אשתי
מן הבוקר עד הצהריים
עברנו גם את ים הדי די טי

לקחו אותי באוניה,
לקחו אותי ,לקחו אותי לכאן.
נתנו מיטה ופתילייה,
שמיכה קרועה וגם שולחן.
לקחו אותי חבובתי
נתנו לי בית שכולו מפח.
לקחו אותי לקחו אותי
מתי כבר גם אני אקח

אח יא ראב ,יא ראב
אח יא וול ,יא וול
איפה ,איפה ,איפה ארץ ישראל

אח יא ראב ,יא ראב...

אח יא ראב ,יא ראב...

איך ראינו פעמי משיח
איך שמענו את קול השופר
איך אמרנו אלוהים משגיח
לא יהא חסר פה שום דבר
במקום המשיח אני באתי
ועכשיו אין מי שיעזור
אין משיח ,רק סלאח שבתי
את הגב נותן כמו חמור

השיר מתאר את חוויותיו של סאלח שבתי ,שעלה לארץ מצפון אפריקה.
•
דמיינו שאתם עיתונאי שמראיין את העולה החדש על חוויית העלייה והקליטה שלו.
כתבו את הראיון בו תנסו להסביר מדוע הוא עלה לארץ ומה מצבו כעת? מה תציעו לו לעשות כדי לשפר את מצבו?
•
האם העולים כיום חווים חויה דומה? מה תאמרו להם אם הם יתלוננו שבישראל לא מקיימים את המובטח במגילת העצמאות?
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יסודות החירות והצדק
לפניכם נוסח חוק מאתר הכנסת .אלו עקרונות ממגילת העצמאות באים לידי ביטוי בחוק זה?
•
על מי נועד החוק להגן? מפני מי? שערו מדוע חוק זה נקרא "חוק-יסוד" .
•
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
 .4הגנה על החיים ,הגוף והכבוד

 .1עקרונות יסוד

.2שמירה על החיים ,הגוף והכבוד

זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על
ההכרה בערך האדם ,בקדושת חייו ובהיותו בן-
חורין ,והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על
הקמת מדינת ישראל.

אין פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו.
הוא אדם.
 .3שמירה על הקניין
אין פוגעים בקניינו של אדם.

1א .מטרה
חוק-יסוד זה ,מטרתו להגן על כבוד האדם
וחירותו ,כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 .5חירות אישית
אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם
במאסר ,במעצר,
בהסגרה או בכל דרך אחרת.

לפניכם נאום מקראי בו מכריז משה רבינו כי בני ישראל הפכו לעם:

ֻקיו
ְאת-ח ָּ
ת-מ ְצו ָֹתו ו ֶ
ית ֶא ִ
ָׂ
יך ו ְָע ִש
ְש ַמ ְע ָּת ְּבקוֹל ה' אֱ-ל ֶֹה ָ
ׁ
יך .ו ָ
ֵית ְל ָעם ַלה' אֱ -ל ֶֹה ָ
ׂ ָר ֵאל ַה ּיוֹם ַה ּזֶה נִ ְהי ָ
ּש ַמע ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַה ְס ֵּכת ו ְׁ
ֹשה ו ְַה ּכֹהֲנִ ים ַה ְל ִו ּיִם ֶאל ָּכלִ -י ְש
ׁ
" ַוי ְַד ֵּבר מ ֶ
ׁשר ָאנ ִֹכיְ ...מ ַצ ּו ְָך ַה ּיוֹם
ֲא ֶ
(דברים כז ,ט').

אל מי פונה משה בקריאתו? אילו פעלים חוזרים על עצמם בפנייתו לעם ומדוע?
•
מהי הדרישה הראשונה של משה מן העם שנולד?
•
במה דומה הכרזת העצמאות להכרזתו של משה? מהם התנאים לקיום מדינה עצמאית על פי שתי ההכרזות הללו?
•
מה הכרזת העצמאות מוסיפה על הפסוקים מספר דברים?
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השלום:

"...ה'

ָת ִּתי ָ
ִיש ְב ֶּתם ָל ֶב ַטח ְּב ַא ְר ְצ ֶכםְ ,ונ ַ
ׁ
"...ו ַ
ׁשלוֹם ָּב ָא ֶרץ( "...ויקרא כ"ו ,ה'-ו').
ׁשלוֹם"...
ׂם ְל ָך ָ
יך ְוָי ֵש
ׂא ה' ָּפנָיו ֵא ֶל ָ
"ִ ...י ָּש

ׁשלוֹם ו ְָר ְד ֵפהוּ"...
ׂה טוֹב ַּב ֵּקׁש ָ
"...סוּר ֵמ ָרע ַו ֲע ֵש

(במדבר ו' ,כ"ו).

ׁשלוֹם"...
ֲשר ְל ָך ָ
ׁ
ׁשלוֹם ְוכֹל א ֶ
ית ָך ָ
ׁשלוֹם ו ֵּב ְ
ְא ָּתה ָ
ֲמ ְר ֶּתם ּכֹה ֶל ָחי ו ַ
"ַ ...וא ַ

שלוֹם( "...תהילים כ"ט ,י"א).
ׁ
ִתן ה' י ְָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ָּ
עֹז ְל ַע ּמוֹ י ֵּ

(שמואל א' כ"ה ,ו').

ׂא
ִש
יהם ְל ַמזְ ֵמרוֹת לֹא י ָּ
"...ו ְִכ ְּתת ּו ַח ְרבו ָֹתם ְל ִא ִּתים ַוחֲנִ יתו ֵֹת ֶ
ׂ (ישעיהו ב' ,ד').
ׁ
גוֹי ֶאל גּ וֹי ֶח ֶרב ְולֹא י ְִל ְמד ּו עוֹד ִמ ְל ָח ָמה"...

ׁשלוֹם ָּב ְך"...
ֲד ְּב ָרה ּנָא ָ
"...ל ַמ ַען ַא ַחי ו ְֵר ָעי א ַ
ְ

"ֵ ...ע

(תהילים ל"ד ,ט"ו).

(תהילים קכ"ב ,ח').

שלוֹם( "...קוהלת ג' ,ה').
ׁ
ת ִמ ְל ָח ָמה ו ְֵעת ָ

על פי הפסוקים ,אלו פעולות נדרש האדם לעשות כדי להשיג שלום? מי אחראי להבאת השלום על פי פסוקים אלה?
•
במה שונים הפסוקים המודגשים מן האחרים?
•
בחרו אחד מן הפסוקים ככותרת לפיסקה שלפניכם ,נמקו בחירתכם.
•
האם בימינו אנחנו מקיימים את ההבטחה להושיט יד לשלום? ִמצאו שמות יישובים/רחובות/מוסדות באזור מגורכם ,שיש בהם אזכור
•
לשלום .מה ניתן ללמוד על חשיבות הנושא מן הממצאים שהבאתם?
לסיכום חלק זה:
מצאו כתבה בעיתון יומי שמתייחסת לאחד הערכים המופיעים בהכרזה .האם מדינת ישראל מקיימת את שהובטח במגילת העצמאות?
ִ•
כתבו מכתב לבן-גוריון שבו אתם מסבירים לו את מצב המדינה שהוא הקים .נסו להציע הצעות לשיפור המצב.
•
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לסיכום:
סמנו ליד כל קטע ממגילת העצמאות (בעמודים הקודמים) את ההגדרה המתאימה ביותר מבין ההגדרות למושג "עצמאות".
•
ומצאו מקבילה מחייכם( ,ארוע בו חשתם שיצאתם לעצמאות).
סמנו בגוף ההכרזה את המקום שמבטא לדעתכם את היציאה לעצמאות של המדינה ִ
•
איזו מחויבות ואחריות מטילה מגילת העצמאות על כל אדם בוגר במדינה? כיצד אתם משתלבים בכך?
•

הגדרת ַע ְצ ָמאּות

במילון :חופש משליטה על ידי אחרים ,עמידה ברשות עצמו ,חירות חופש.

נוף פנורמי תל אביב 2011
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''“בסופו של דבר אל ישאל האדם מה פשר חייו  -אלא יכיר בכך שהוא–הוא הנשאל .הווה אומר :החיים הם השואלים כל אדם
ואדם; ואין הוא יכול לתת תשובה לחיים אלא על ידי מתן דין וחשבון על חייו .אין תשובה לחיים אלא בקבלת אחריות”
(ויקטור פרנקל ,האדם מחפש משמעות)

מגילת העצמאות והכרזת העצמאות היו שיאו של מהלך היסטורי של עם .האירועים לא היו מתרחשים ללא קבוצת
אנשים שנענו לאתגר והיו מוכנים לקחת על עצמם את האחריות מתוך מחויבות לרעיון ולחזון.

דוד בן גוריון ליד שולחן הכתיבה

לפניכם רשימת כל החותמים על מגילת העצמאות .בחרו
•
אחד מהםִּ ,כתבו תקציר של תולדות חייו והסבירו מדוע,
לדעתכם ,הוא נבחר לחתום על המגילה .האם הבחירה בו
נראית לכם הולמת?
דניאל אוסטר ,מרדכי בנטוב ,יצחק בן-צבי ,אליהו ברלין,
פריץ ברנשטיין ,הרב וולף גולד ,מאיר גרבובסקי ,יצחק
גרינבוים ,ד"ר אברהם גרנובסקי ,אליהו דובקין ,מאיר וילנר-
קובנר ,זרח ורהפטיג ,הרצל ורדי ,רחל כהן ,הרב קלמן כהנא,
סעדיה כובאשי ,הרב יצחק מאיר לוין ,מאיר דוד לוינשטיין,
צבי לוריא ,גולדה מאירסון ,נחום ניר ,צבי סגל ,הרב יהודה
ליב הכהן פישמן ,דוד צבי פנקס ,אהרן ציזלינג ,משה
קולודני ,אליעזר קפלן ,אברהם קצנלסון ,פליכס רוזנבליט,
דוד רמז ,ברל רפטור ,מרדכי שטנר ,בן-ציון שטרנברג ,בכור
שיטרית ,משה שפירא ,משה שרתוק.
http://www.knesset.gov.il/docs/images/signatures.jpg
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במגילת העצמאות מספר חלקים .כולם יחד מתארים את תהליך קבלת העצמאות של המדינה.
בסיפור שלפניכם מתואר תהליך אישי של יציאה לעצמאות.
היכן התחילה העצמאות שלי?
סיפורה של שוש

סנדרוביץ (כפי שסופר לנכדתה נעה לוי)

נולדתי ברומניה שנה לפני קום מדינת ישראל .בכיתה א' הייתי תלמידה חרוצה ותמיד שאפתי להצטיין .למרות שהיו לי ציונים טובים מאוד ,בכל זאת ,כשחילקו פרסים
בסוף השנה ,הגעתי רק למקום השני .חזרתי הביתה בוכה ומאוכזבת .אמא חיבקה אותי חזק ואמרה" :אין מה לעשות .בגלל שאנחנו יהודים ,אף פעם לא תקבלי פרס
ראשון ,וגם בשביל הפרס השני תצטרכי לעבוד קשה".
לא כל כך הבנתי מה פירוש הדבר להיות יהודים ,ואמא הסבירה לי שליהודים יש אמונות ומנהגים שונים ,ושיש ליהודים גם מדינה שבה הם חיים ,אך הממשלה הרומנית
לא מאפשרת להם להגיע אליה .בשנים האלה אסור היה לדבר נגד הממשלה ומי שעשה כך נכלא בבית סוהר.
"אף פעם לא תקבלי פרס ראשון"" ,אסור לדבר נגד הממשלה"...עיינו בעמוד  13בחוברת :אלו ערכים שמופעים במגילת העצמאות נועדו
•
למנוע מצב כזה במדינת ישראל העצמאית?

בכיתה ג' קיבלנו צעיף אדום שהיה סמל המפלגה ששלטה ברומניה .התגאינו מאוד בצעיף האדום .הצעיף היה
תמיד אתנו ,חוץ מאשר בזמן השינה .בכיתה היו עוד חמישה ילדים יהודים .באחת ההפסקות הם קראו לי הצִ דה
וסיפרו לי סוד :אחד הילדים הקשיב בלילה לשיחתם של הוריו שדיברו על מדינת ישראל ,המדינה של היהודים ,ועל
כך שהם רוצים לעלות למדינת ישראל.
סיפרתי לאמא מה שגילו לי הילדים ואמרתי שגם אני רוצה לעלות למדינת ישראל.
אמי החווירה ועיניה הביעו פחד גדול .היא השביעה אותי לא לספר לאף אחד מה ששמעתי ,אחרת יכלאו אותה
ואת אבא בבית הסוהר.
צעיף אדום ,סמל המפלגה הקומוניסטית ברומניה
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תדעו לכם שלילדה בכיתה ג' היה קשה לשמור סוד מפחיד שכזה .לאחר זמן מה סיפרו לי הורי ,שוב בסוד,
שנרשמנו לעלות למדינת ישראל .הם הזהירו אותי שאולי יציקו לי בבית הספר ,אבל הבטיחו לגונן עלי.

בבית הספר פשטה שמועה שהיהודים הם בוגדים  -הם רוצים לעזוב את רומניה ולעלות למדינת היהודים .שאר ילדי הכיתה הפסיקו לדבר עם הילדים היהודים; מי שהיה
חבר הפסיק להיות חבר כי פחד שיציקו גם לו .היינו רק אנחנו יחד ,חמשת הילדים היהודים ,והרגשנו מאוד מבודדים.
מדוע נחשבו הילדים היהודים ל"בוגדים" בעיני חבריהם הרומנים?
•
דמיינו שיחה בין הילדה שרוצה לעלות לארץ לבין חברה שלא רוצה להתחבר ִאתה יותרִּ .כתבו בצורת דו-שיח כיצד תסביר כל אחת את
•
הצעד שנקטה? כיצד ינסו לשכנע זו את זו?

יום אחד נכנסה המורה וקראה בשמות הילדים היהודים בכיתה וביקשה שנעמוד .נעמדנו בחרדה גדולה ,והמורה אמרה" :בגלל שההורים שלכם בוגדים ,אתם לא
מתאימים למפלגה ולמדינה .תורידו מיד את הצעיף האדום!".
רוצים לקחת מאתנו את הצעיף האדום ששמרנו תמיד באהבה ובכבוד .אינני יודעת מאין
שאבתי כוחות ,אבל הורדתי את הצעיף האדום ,התכופפתי ,צחצחתי בו את נעלי ומסרתי
אותו למורה .הייתה שתיקה בכיתה .המורה נדהמה .פחדתי שהתקרה תיפול על ראשי,
שהמורה תכלא אותי בבית סוהר ,אותי ואת הוריי ...רעדתי מפחד ומבושה ,אבל זקפתי
את הראש בגאווה והסתכלתי ישר בעיניה .ואז ,למרבה הפלא ,היא חיבקה אותי ואמרה:
"אני מצטערת ,הכריחו אותי לעשות את זה" ,ומיד עברה לסדר היום והמשיכה ללמד.
הורי התגאו בי מאוד על מעשה הגבורה ,אבל גם כעסו .לדעתם זה היה צעד ילדותי
וטיפשי שיכול היה לגרום אסון גדול לנוו וגם ליהודים אחרים.
מה דעתכם :האם מדובר במעשה גבורה או במעשה ילדותי
•
וטיפשי?
התמונה שלפניכם היא תיעוד של גזר הדין ב"משפט דרייפוס"
•
 אירוע שבנימין זאב הרצל השתתף בו כעיתונאי והושפע ממנומאודִ .קראו על האירוע והסבירו במה דומה התמונה למה שאירע
למספרת? מדוע ,לדעתכם ,חלק מהעונש שקיבלו גם היא וגם
הקצין דרייפוס היה הסרה של בגדים ואביזרים אחרים?

הורדת הדרגה של דרייפוס 1895
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הנסיעה לישראל הייתה מלאת הרפתקאות .נסענו ברכבת ,טסנו במטוס בפעם ראשונה בחיי ,ולבסוף שטנו באונייה והגענו למדינת ישראל שכל
כך אהבנו גם בלי שהכרנו אותה .אחרי כמה שנים וכמה מעברי דירה הגענו לאשדוד וסוף סוף הלכתי לבית הספר התיכון .בבית הספר הייתה כיתה אחת
בלבד .מנהל בית הספר ,בחור צעיר ונמרץ ,עבר בין הבתים ,חיפש ילדים בגיל בית ספר ושכנע אותם ואת הוריהם שכדאי ללמוד למען עתיד טוב יותר.
כחלק מהלימודים והפעילות בבית הספר החלטנו להוציא עיתון ,ואני ,שתמיד אהבתי לכתוב ,התנדבתי לצוות הכתיבה והעריכה .לקראת יום העצמאות החלטנו להוציא
עיתון חגיגי ומיוחד ,ועלה בי הרעיון שנראיין את דוד בן-גוריון ,ראש הממשלה שהכריז על הקמת מדינת ישראל .בן-גוריון כבר סיים את תפקידו כראש ממשלה ועבר
לגור בקיבוץ שדה בוקר כי האמין שצריכים ליישב את הנגב.

התדהמה הייתה גדולה :בקיבוץ שדה בוקר ,באמצע המדבר ,הובילו אותנו לצריף קטן עשוי עץ.
לא יכולנו להאמין שכאן גר ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.

פתחה את הדלת אישה מבוגרת ,ובמאור פנים הזמינה אותנו פנימה .היא הציגה את עצמה כּפֹולה ,אשתו של בן-גוריון ,וביקשה שנמתין קצת כי בן-גוריון בדיוק
אוכל את דייסת הבוקר...
כעבור כמה דקות הופיע איש נמוך עם שערות כסופות משני צדי ראשו ,בדיוק כמו בתמונות .בחיוך לבבי הזמין אותנו לחדר העבודה .התחלנו
לשאול את השאלות שהבאנו אתנו .כדי לצרף ציטוט לאחת מתשובותיו ,הוא קם ,הביא סולם ,טיפס עליו בזריזות והוריד את הספר שחיפש.
היינו כחולמים .האיש הפשוט הזה היה ראש ממשלה? הוא זה שהכריז באומץ על הקמת המדינה?
לאחר כחצי שעה התייצבה פולה בפתח הדלת והכריזה" :מספיק ,ילדים! דוד צריך לנוח ויש לו גם עבודות שמחכות לו" .בן-גוריון צחק ואמר" :אתם רואים איך היא
שולטת בי? אני שהייתי ראש ממשלה ,"...הוא ניגש אליה ,נתן לה יד והלך בצייתנות בעקבותיה.

יצאנו מהחדר בהרגשה שחווינו משהו שלא רבים זוכים לחוות ,הרגשנו גיבורים ומיוחדים.
מפגש זה הראה לי את הדרך :ללמוד ,להשכיל ולקרוא הרבה כדי לדעת .לתרום למדינה שהיא המדינה שלי ,שבה אני יכולה להצטיין ולקבל פרס ראשון!
מה בפגישה עם דוד בן-גוריון "הראה לה את הדרך" ,לדבריה?
•
מהו הערך המרכזי בהכרזת העצמאות של שוש?
•

http://www.hug.co.il/magazine_read.asp?id=1257
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לפניכם רשימת נושאים מרכזיים הכלולים במגילת העצמאות .מצאו משפט אחד מהכרזת העצמאות שמתייחס לנושא והדגימו כיצד מתייחסת המספרת לכל
אחד מן הנושאים הללו בסיפורה האישי.

הנושא המרכזי
 .1ארץ ישראל וחשיבותה

ציטוט מהכרזת העצמאות

מספורה של שוש

"שמר לה אמונים  ...ולא חדל מתפילה
ומתקווה לשוב לארצו"....

 .2חשיבות העבר

"כשהייתי בכיתה א' חילקו פרסים בסוף
השנה הגעתי רק למקום שני"...

 .3משברים והלקח מהם
 .4נקודות מפנה
 .5מחויבות לערכי יסוד

בכותרת לסיפור שואלת שוש (המספרת) "היכן התחילה העצמאות שלי?".
•
הצביעו על הנקודה בסיפור שבה היא יוצאת לעצמאות ,לדעתכם.
היעזרו בהגדרה המילונית ( עמ'  )18למושג עצמאות כדי להסביר את עמדתכם.
באיזו נקודה בסיפור הופכת המספרת לבוגרת ,לדעתכם?
•
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מגילת העצמאות שלי
נקודת ההתחלה( :הגדירו את המקום והזמן
שבו אתם מציינים את נקודת ההתחלה) .מאיזו
נקודה בחייכם/בזמן המשפחתי/לאומי תתחילו
את המגילה שלכם?
קשיים ואתגרים( :מעברי דירה ,פרדות,
בריאות לקויה ,אכזבות בלימודים ...כל אירוע
שלא אפשר לכם להמשיך קדימה בקלות אך
התמודדתם אתו).

תיאור העבר :איפה ,מתי ואיך הפכתם
לכיתה?
מה היו הקשיים והאתגרים שהוצבו בפניכם
על ידי אחרים ומתוך הכיתה? מה היו
המשברים והשיאים?
מה כל אחד מוכן לתרום לכיתה? על מה
מוכנים לוותר? מה היעדים המשותפים?

נקודת מפנה( :מתי היה הרגע שבו הרגשתם
שינוי משמעותי אצלכם או בסביבה? איך הוא
קרה? מי היה מעורב והכיר בשינוי? כיצד נהגתם
אחר כך?).

לפיכך :מה אתם לוקחים על עצמכם ככיתה
עצמאית וכמחויבות לבית הספר ולקהילה?

התבגרות ועצמאות :במה מתבטאת הבגרות,
האחריות והמחויבות שלכם?

חתימות

לפיכך ...מסקנות וכוונות לעתיד :לעצמכם
ולסביבה.

ִּכ•תבו מגילת עצמאות אישית עפ"י המבנה של מגילת העצמאות
הגדירו ככיתה את מגילת העצמאות הכיתתית שלכם.
•
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מגילת העצמאות
הכיתתית
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משפחת בן גוריון עם הסבא אביגדור גרין

דוד בן גוריון ליד שולחן הכתיבה

26

בן-גוריון
מילים :יורם טהרלב ,לחן :יאיר רוזנבלום

זה היה בשנת תרס"ז,
שום דבר עוד לא היה פה.
בן גוריון הגיע אז,
בספינה קטנה ליפו.
הוא היה פועל צעיר,
אך הרגיש כמו ותיק כבר,
את צרורו לקח אל גב,
והלך לפתח תקווה.
בקדחת הוא חלה,
ואכל בצל וזית,
אך ידע שהמולדת
זה עוד עץ וזה עוד בית.
בן גוריון ,בן גוריון
הן הדרך עוד נמשכת ,ויגיע אל סופה
רק מי שלא יפסיק ללכת.

"אני עובד כשמונה שעות ביום ...רוב העבודות אינן קלות ,כמו העבודה במעדר (לחפור בורות,
לחרוש אדמת בור) ...ודרושה סבלנות והתמכרות מרובה .איש שלא עבד מעודו  -וכזה הוא הרוב
של הפועלים  -לעמוד ביום קיץ לוהט ולעדור במעדר ...הזיעה זורמת ,היד מתמלאת יבלות וחבורות,
וכל האיברים כאילו מתפרקים....
יכולים להישאר בארץ רק שני טיפוסים של פועלים .או בעלי רצון כביר ,או בעלי יכולת,
כלומר צעירים חזקים ,שהורגלו לעבודה קשה".
"יותר משעבדתי  -קדחתי ורעבתי .ושלושתם -העבודה ,הקדחת והרעב  -היו חדשים
לי ומלאי עניין ,כי הרי לכך באתי לארץ-ישראל .הקדחת היתה מבקרת אותי בדייקנות
פעם בשבועיים ...גם הרעב היה אורח תכוף .הוא היה מתארח אצלי שבועות אחדים,
לפעמים גם חודשים רצופים"
(מתוך מכתביו של בן-גוריון ומיומנו בראשית עלייתו ארצה ב.)1906-7-

אלו יעדים הציב בן-גוריון לעצמו עם עלייתו ארצה?
•

מהם האתגרים על פי השיר?
•
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זה עוד עץ וזה עוד בית.

משימת פתיחה

גוריון ,בן
בן
גוריוןישאל האדם מה פשר חייו  -אלא יכיר בכך שהוא–הוא הנשאל .הווה אומר :החיים הם השואלים כל אדם ואדם; ואין הוא יכול לתת תשובה לחיים אלא
דבר אל
''“בסופו של
הן הדרך עוד נמשכת,
וחשבון על חייו .אין תשובה לחיים אלא בקבלת אחריות”
על ידי מתן דין
ויגיע אל סופה

(ויקטור פרנקל ,האדם מחפש משמעות)

רק מי שלא יפסיק ללכת.

מגילת העצמאות והכרזת העצמאות היו שיאו של מהלך היסטורי של עם .האירועים לא היו מתרחשים ללא קבוצת אנשים שנענו לאתגר והיו מוכנים לקחת על
עצמם את האחריות מתוך מחויבות לרעיון ולחזון.

הוא הלך לסג'רה
ולמושבה כנרת.
בידו אחז רובה
וקרא לצאת למרד.

לפניכם רשימת כל החותמים על מגילת העצמאות .בחרו אחד מהםִּ ,כתבו תקציר של תולדות
•
חייו והסבירו מדוע ,לדעתכם ,הוא נבחר לחתום על המגילה .האם הבחירה בו נראית לכם
הולמת?
דניאל אוסטר ,מרדכי בנטוב ,יצחק בן-צבי ,אליהו ברלין ,פריץ ברנשטיין ,הרב וולף גולד,
מאיר גרבובסקי ,יצחק גרינבוים ,ד"ר אברהם גרנובסקי ,אליהו דובקין ,מאיר וילנר-קובנר ,זרח
ורהפטיג ,הרצל ורדי ,רחל כהן ,הרב קלמן כהנא ,סעדיה כובאשי ,הרב יצחק מאיר לוין ,מאיר דוד
לוינשטיין ,צבי לוריא ,גולדה מאירסון ,נחום ניר ,צבי סגל ,הרב יהודה ליב הכהן פישמן ,דוד צבי
פנקס ,אהרן ציזלינג ,משה קולודני ,אליעזר קפלן ,אברהם קצנלסון ,פליכס רוזנבליט ,דוד רמז,
ברל רפטור ,מרדכי שטנר ,בן-ציון שטרנברג ,בכור שיטרית ,משה שפירא ,משה שרתוק.

באנגלים לחם בעוז
ותמיד קרא ,בוטח:
"עלייה והתיישבות,
ראשון החותמים על הכרזת העצמאות היה דוד בן-גוריון .את היחידה הבאה נקדיש ללימוד עליו .דוד בן-גוריון הוא דוגמא למנהיג שפעל מתוך
עם שני אלה ננצח".
http://www.knesset.gov.il/docs/images/signatures.jpg

מחויבות מגיל צעיר ולא חשש לקחת על עצמו אחריות.

וספינות פרצו לחוף,
ביחידת הלימוד שלפניכם ננסה להכיר את סיפור חייו של בן-גוריון תוך התייחסות לערכים משמעותיים
(שחלקם עלו במגילת העצמאות) .מה ניתן ללמוד מדוד בן-גוריון על אחריות ומחויבות?
יד סתרים אותן השיטה,
יישובים עלו בן לילה
דן ודפנה וַחניתה.
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וּבדקו אלו נקודות ציון חשובות מופיעות בשיר?
לפניכם שיר שנכתב על דוד בן-גוריוןִ ,מצאו פריטי מידע על קורות חייו של בן-גוריון ִ
•
הסבירו אילו קוים בדמותו של בן-גוריון מדגיש השיר מעבר לקורות חייו?

בן גוריון ,בן גוריון
הן הדרך עוד נמשכת,
ויגיע אל סופה
רק מי שלא יפסיק ללכת.

בשיחה עם לוחמי צה"ל

בשיחה עם אלברט איינשטיין

במפגש עם ילדי עולים
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כל הבונים באמונה את המולדת ומוסרים נפשם על גאולת העם יש להם חלק ונחלה בכל קנייני העם .כמוכם-כמותם הם מעורים בכל הערכים הנצחיים
של אומתם .ואם יש הבדל בתפיסה ,הרי זאת שמחנה אחד סבור שעם ישראל נוצר בשביל נכסי היהדות,ומחנה שני מאמין שנכסי היהדות נוצרו
על ידי עם ישראל ובשבילו .אולם אלו ואלו שותפים לכל ירושת העם היהודי ,על אף הניגוד הרעיוני שיש ביניהם ,ועלינו למצוא דרך להבנה הדדית
ירושלים ,ו' בחשון תשי"ט  02באוקטובר 8591
ב"ה יום ג' ט' בתשרי ערב יום הכפורים התשי"ט23.9.1959 ,
ולמיצוי האמת המשותפת שבין שני המחנות(
לכבוד
רב.
שלום
–
דוויק
למשה
מתוך :דברים שאמר דוד בן גוריון בישיבת הוועד הפועל הציוני בירושלים ; 25.3.1934 ,פרוטוקול הישיבה,ירושלים .)1935
ה'ה מר דוד בן-גוריון ראש הממשלה לישראל.
השלום והברכה.
קיבלתי מכתבך ,ואני מוחל לך על אשר עשית לי ,ואני מודיע לך שאין לי בלבי
כל טינה נגדך .אולם אתה כנראה לא מרגיש שחטאת לא רק כלפי אנשים
ביום זה ערב יום הכפורים לשנת תשי"ט הוא היום הנורא בו עומד
ואין
והכנסת,
איזההמדינה
בימינו?שלום
חברים)גםאלא נגד
נפגעוזהעוד
(מלבדי
שואף
קשר הוא
לצד זה
קיימים
מסוימיםהם
בדברי בן גוריון? האם
אילו
אדם לפני בוראו למשפט •
מתוארים לאבינו
מחנותגם אני עיני
ולחתימתשנידינו נושא
המחנות?
לפניו בין
לקיים
דעתכם? בסמכותי למחול החטא הזה.
הוא היה אדם קשה,
מהאשר
ומעללי
שניעל חטאי
להתודות
שבשבמים ושופך את נפשי
איש הלהט והזעם.
נמשכת”...נגדעלאלהים
עויתי ופשעתי
אני
איזו דרך מדובר? האם ,עם הקמת המדינה הגענו אל סופה של
חטאתיעוד
“הדרך
עוללתי בשנה זו .ואומר •
הדרך?מלבך
באמת עקרת
עליך להרהר ולבדוק מה הביא אותך לידי כך ,ואם
בתקופת המעשה
ואנשים והעם וכנגד כבוד השר וראש הממשלה מר דוד בן גוריון.
המניעים שהביאו אותך לידי המעשה הנורא שעשית ,ואינך צריך להקל על
ברעיו פגע לא פעם.
ואין יום המקום מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו עד שיבקש
עצמך המלאכה רק בחרטה של דברים ,אם כי אני מניח שהדברים יצאו
ממנו מחילה וירצהו .וכזאת אני עושה ואני החוטא והמתחטא שוטח
מלבך .יש בוודאי משהו לא טוב שהביא אותך לעשות מה שעשית ,ואותו עליך
הוא היה אדם קשה
לפניו את בקשתי כי יכללני גם אני בין שאר בני העם ,כי ימחל
לעקור.
ולוחם חסר מנוח.
לי בין שאר בני ישראל כי לכל העם בשגגה .עם ודויי ביום הדין
לא ידע כיצד למחול,
לפני דיין האמת אשטח תפילתי לפניו ואתפלל במידת הרחמים ויהפוך
דוד בן-גוריון
לא ידע כיצד לסלוח.
לפרקליט
ישראלעצמו
ארץוישים
את דיני
לחונני אשר יבוא אליה מבחוץ בגזירת צורך היסטורי חיוני ליצור לעצמו מולדת ,כשהוא מצוייד
בעדיוברוח,
ונאמןבחומר
טובעשיר
למליץחרוץ,
לעמוד עם
ורק בידי
תיבנה אך
ולהוציאני מבית כלא .ישלם ד' פעלך ותהי משכורתך שלמה מאת ה'
פורח עמוס תנובה ועשיר תרבות ורב אוכלוסין ,כאשר עשו
לנווה
והחרבה
השממה
את
להפוך
במכשירי המדע והטכניקה המודרניים ומוכן בכל מחיר
שדה בוקר86.7.9 ,
אלהי ישראל אשר אנו חוסים תחת כנפיו.
המהגרים האנגלים בצפון אמריקה והמהגרים ההולנדים בדרום אפריקה  -וכאשר החלו היהודים לעשות בארץ ישראל גופה.
לשר המשפטים יעקב שמשון שפירא – שלום,
ואסיים בברכת גמר חתימה טובה החוטא והמתחטא
('פרשת דרכים’דוד בן גוריון ; 5191.11.72
תתפלא אולי שאני פונה אליך .יודע אתה בלי ספק מקרה זריקת הפצצה
משה דוויק (זורק הרימון)
שנה .נדמה לי שכדאי לתת
11
לפני
הממשלה
חברי
לשולחן
דוויק
משה
ידי
על
מה הופך מקום מסוים למולדת ,על פי דברי בן-גוריון? האם המשימה כבר הושלמה?
•
חנינה לצעיר זה – כי הוא כבר בא דיו על ענשו .איני בטוח במי תלוי הדבר,
הביאו דוגמאות להוכחת עמדתכם.
אבל בלי ספק שאתה האדריסה הנכונה
מתי סלחנות היא תכונה חשובה למנהיג?
•
האם להט ,זעם וחוסר מנוחה הם תכונות חיוביות או שליליות?
בכבוד רב,
האם בן-גוריון אכן סלח? האם היה צריך לסלוח ,לדעתכם?
•
דוד בן-גוריון
אלו תכונות של בן-גוריון עולות מן התכתובת שלפניכם?
30

ורבים הותיר אחריו
בצעדה המפרכת.
אך תמיד בשביל הצר,
לא איבד את קו הרכס.
ארבעים שנה חלפו,
מבואו לפלשתינה
ארבעים שנה חלפו
בלוריתו כולה הלבינה.
אך כשקמה המדינה,
כמו תינוקת מהססת,
הוא ראשון נתן לה יד
ולימד אותה ללכת.
היא גדלה כבר בלעדיו,
אך כל פעם כשקשה לה,
מחפשת היא אותו,
כמו השורש את הסלע.

" חינוך עברי אינו כרוך בלימוד השפה בלבד .חינוך עברי פירושו גם היכולת להעביר את יצירות המופת היהודיות הגדולות של כל הדורות .ראש
וראשון הוא ,כמובן ,התנ"ך .גולת הכותרת של גאונות היצירה היהודית ומקור האמונה ותורת המוסר של עם ישראל .התנ"ך הוא אשר היה מקור
הגותם היוצרת לכתביהם של דורות היהודים שבאו אחריו ,מסמך הזהות היקר של העם היהודי ,בן לוויתם בכל נדודיהם .מה שכונה בפי מישהו "מולדת
מטלטלת" .התנ"ך הוא הספר המוכר ומאריך הימים ביותר בעולם .התנ"ך עודנו יצירתו הגדולה והנעלה ביותר של העם היהודי מבחינה לאומית,
היסטורית ,דתית ותרבותית ,וכן מבחינת המוסר הכלל עולמי .בתנ"ך ימצא כל יהודי ,דתי ככופר בעיקר ,את מקורותיו ,שורשיו ההיסטוריים והמוסריים
מהי המחוייבות התרבותית שלנו כעם?
•
מדוע בן-גוריון מעמיד את לימוד התנ"ך כמרכזי לעניין זה?
האם דבריו כאן באים לידי ביטי במגילת העצמאות?
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באוקטובר  1957נזרק אל המליאה רימון יד .שר הדתות משה חיים שפירא נפצע קשה .ראש הממשלה דוד בן-גוריון ,שרת החוץ גולדה מאיר ושר התחבורה משה
כרמל נפצעו קל .בעקבות אירוע זה נתקבלה החלטה להקים את משמר הכנסת וכן להקצות תקציב לקביעת מחיצת ביטחון מזכוכית לאולם המליאה.

לצד נשיא ארה"ב ד.אייזנהאואר
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בשיחה עם הסופר ש"י עגנון

לצד אשתו פולה

