
ֲחלּוִצים - נעים מאד 1
הרעיון של אימא שלי התגלה כרעיון מצוין: לפגוש את הארץ, את ההיסטוריה הציונית 
עצמנו,  את  מצאנו  כך  טיולים.  באמצעות  אותה  שבנו  החלוצים  של  סיפורם  ואת 

השישייה, נחים בחצר קבוצת דגניה א’ ומחכים למדריך שיסביר לנו לאן הגענו.
המדריך התעכב ואנחנו, שישבנו בשמש, איבדנו את הסבלנות.

“אני לא מבינה למה צריך לחכות למדריך”, אמרה עדי, “עברנו מסע כל כך משמעותי. 
התבגרנו. הוכחנו שאנחנו יכולים ללמוד ולהתארגן בעצמנו. אז מה הבעיה שאנחנו 

נדריך באתר הזה?”
“אבל אני לא יודע כלום על דגניה ולא על חלוצים!”, התרגז אורי, שהחום החל להציק 

לו.
הבטנו באורי בפליאה. כולנו הרי לא יודעים מספיק. לשם כך יצאנו לסייר וללמוד.

“טוב, אתם יודעים מה?”, שאל אורי, “נראה לי שאם רק אנסה לגלוש קצת, לקרוא, גם 
אני אוכל להדריך. בסך הכול, זה כל העניין בבגרות ועצמאות, לא?”

חייכנו לעצמנו. אורי ידריך אותנו.  מעתה והלאה נלמד בעצמנו.  

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד: היכרות עם המושג חלוץ ועם משמעותו
זמן מסלול: יציאת מצרים והנדודים במדבר – 1300 לפני הספירה בקירוב

שאלת מסע: מיהו החלוץ ומהן תכונותיו?
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ַּתֲחַנת ֵמיָדע

חלוץ
לפניכם הגדרות מילון למילה ‘חלוץ’.

קראו את ההגדרות. כתבו שיחה בין שני חלוצים: ציירו את הדמויות וכתבו תיאור של כל 
אחת מהן, במה היא חלוצה, ומה היא עושה כחלוצה.

ָחלּוץ
1. זה שמתחיל ראשון; מוביל.

2. ראשון בתחומו.
3. תפקיד מוביל ההתקפה והכובש הראשי של קבוצת כדורגל.

4. אדם שמקים התיישבות חדשה באזור ספר )אזור או יישוב הנמצא ליד הגבול(. 
 ]מתוך מילוג – המילון העברי ברשת[

נחשון בן עמינדב – החלוץ שלפני המחנה

בני ישראל יוצאים ממצרים. המצרים רודפים אחריהם. הם מגיעים לים סוף והנה – נס! הים 
נבקע לשניים:  ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת-ָידֹו ַעל-ַהָּים ַוּיֹוֶלְך ה’ ֶאת-ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל-ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת-

ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים. ]שמות יד, כא[

האם ייכנסו בני ישראל למים? האם יחששו ויהססו?

רבי יהודה, מחכמי המשנה, מסביר בדרשתו מה קרה לאחר שנבקעו המים:

 מקור 1

זה אומר אין אני יורד תחילה וזה אומר אין אני יורד תחילה לים.
קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה.
]בבלי, סוטה, דף לו, ע”ב – דף לז, ע”א[ 

ַנְחׁשֹון ֶבּן ַעִמּיָנָדב – נשיא שבט יהודה בזמן הנדודים במדבר. דוד המלך היה מצאצאיו.

שאלות:

במה היה נחשון בן עמינדב חלוץ, על פי המדרש?א. 

אילו תכונות נדרשו מנחשון כדי לעשות את המעשה החלוצי שעשה?ב. 

האם אתם מכירים אנשים שעשו מעשה חלוצי? הסבירו ופרטו.ג. 

כתבו ראיון עם נחשון: אילו שאלות תרצו לשאול אותו ומה תהיינה התשובות שלו, לדעתכם? ד. 
מומלץ לערוך את המשימה בזוגות – כל אחד כותב שלוש שאלות והשותף ללימוד משיב בשם 

נחשון, ולאחר מכן מתחלפים בתפקידים.
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החלוצים הראשונים בתנ”ך

קראו את המקור ואת ההסבר, דונו ביניכם והשיבו על השאלות במחברותיכם:

סוף סוף עומדים להסתיים הנדודים במדבר ובני ישראל יקבלו נחלות, יתיישבו בכנען ויחיו את 
חייהם. אבל לשבט גד, לשבט ראובן ולחצי שבט המנשה יש תכניות קצת אחרות – הם אינם 

רוצים לעבור את הירדן עם שאר העם, אלא להתיישב דווקא בחלק המזרחי של הירדן ]במקום 
בו נמצאת כיום ממלכת ירדן[. 

אך כיצד יילחמו בני ישראל ללא עזרתם של שניים וחצי השבטים?

משה שואל את עצמו את השאלה הזו, וקובע תנאים לשבטים גד וראובן ולחצי שבט המנשה:

מקור 2

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם: ִאם-ַיַעְברּו ְבֵני-ָגד ּוְבֵני-ְראּוֵבן ִאְּתֶכם ֶאת-ַהַּיְרֵּדן ָּכל-ָחלּוץ ַלִּמְלָחָמה ִלְפֵני 
יה’ ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַתֶּתם ָלֶהם ֶאת-ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ַלֲאֻחָּזה. ְוִאם-לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְּתֶכם 

ְוֹנאֲחזּו ְבֹתְכֶכם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. ַוַּיֲענּו ְבֵני-ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאמֹר:  ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֶאל-ֲעָבֶדיָך ֵּכן 
ַנֲעֶׂשה.  ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה’  ֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִאָּתנּו ֲאֻחַּזת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן.

]במדבר לב, כט-לב[

ַחְברּוָתא

שאלות:

מה מבקש משה משבטי גד וראובן?א. 

מה עונים השבטים לציווי של משה?ב. 

מדוע, לדעתכם, הם נשלחים כחלוצים? ג. 

האם, לדעתכם, המעשה החלוצי שלהם ישפיע על הקשר שלהם עם שאר השבטים בעתיד? ד. 
הסבירו. 

מה עושה חלוץ?

לפניכם רשימת מעשים ותכונות. א. 

בחרו חמש תכונות וחמישה מעשים המתאימים לחלוצים.  ב. 

נסו לתאר דמות שאתם מכירים שהייתה חלוצה: דמות שעשתה מעשה ראשונה תוך שהיא ג. 
משמשת דוגמה לאחרים ויוצרת מציאות חדשה: זו יכולה להיות דמות ממשפחתכם, דמות 

ספרותית, דמות היסטורית או מישהו מבני גילכם.

 החלוץ:
חרוץ, רגוע, שמח, מיוחד, אמיץ, מייבש ביצות, עולה לישראל לבדו, יוזם, מפתח, עצלן, מקים תעשייה חדשה, 

מתנדב, נחוש, מתמודד עם קשיים, אדיש, אכפתי, מעורב, אנוכי, פורץ דרך.

ֵציָדה ַלֶדֶרְך

סכמו במחברותיכם מהי בעיניכם התכונה המרשימה ביותר של החלוץ.א. 

חפשו בעזרת המרשתת דמות של חלוץ מהעבר או מימינו, והסבירו מי ב. 
היא ובמה היא חלוצה בתחומה. 
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בפרק זה נכיר את הרעיון הציוני והחלוצי – הרעיון שכבש לבבות והביא 
צעירים וצעירות לעזוב את בית הוריהם, לצאת לדרך ארוכה ולהיות לחלוצים 

בארץ ישראל.

בראשית היה רעיון 2
אם כן, ראינו שישנם חלוצים בתנ”ך. ואולם, כשאומרים “חלוצים” מתכוונים בדרך 

כלל לאנשים שלא חיו בתקופת התנ”ך,  אלא לציונים החלוצים, שהחזון הציוני של 
הרצל הניע אותם לצאת ולהתיישב בארץ ישראל.

מהו הרעיון הציוני? מי עמד מאחוריו ומי הניע אותו?

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד – היכרות עם הרעיון הציוני
זמן מסלול – סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20.

לעלות  החלוצים  את  שהניעו  והאישים  הרעיונות  מהם  מסע:  שאלת 
וליישב את ארץ ישראל?

הרצל ומדינת היהודים
צפו בסרטון ‘לוגיקון הרצל’ ביוטיוב, או בסרטון ‘הרצל- אם תרצו אין זו אגדה’ באתר בריינפופ.. 1

היזכרו בדמותו של הרצל בעזרת הפרק שבחוברת ‘יום העצמאות – אם תרצו אין זו אגדה’, בפעילות  . 2
‘בבאזל יסדתי את מדינת היהודים’ בעמ’ ...... 

אם טרם ביצעתם את המשימה הזו, בצעו אותה כעת.. 3

קראו את המקורות 1 - 2, הביטו באלבום התמונות,  ובצעו את המשימות במחברותיכם.. 4
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מקור 1

הרצל 
מילים: יורם טהרלב, לחן: יאיר רוזנבלום

הרצל וכל האדונים הנכבדים 
בבאזל יסדו את מדינת היהודים 

וולפסון ונורדאו ואוסישקין התוסס 
ומוצקין וכל הצירים של הקונגרס. 

וולפסון הביא למדינה את הכספים 
נורדאו נתן את הפרסום והכבוד. 

אוסישקין נתן את המרץ של הדור 
וביאליק נתן את “קן לציפור” 
רק הרצל הלך שם דווה וכואב 
כי הרצל נתן למדינה את הלב. 

הוא רץ ודאג ונאם ונדחף 
מן המזכיר אל השר 

מן המיניסטר אל הגראף 
האמין כתינוק בכל מה שהוא בדה 
ואמר “אם תרצו אז אין זו אגדה” 

נסע לסיני, לגליל וליהודה 
בדק את הקרקע ואת כלי העבודה 

חצה את הים ועל פרד הוא דהר 
במקווה ישראל הוא פגש את הקיסר 

ואז לפני וילהלם הוא חש פתאום כאב 
כי שוב היה צריך לפתוח את הלב. 

הוא לחם במונטיפיורי וברוטשילד הוא נזף 
והשקיע בקונגרסים את כל חסכונותיו 

בבית הוא הניח אישה וילדים 
שחשו על גבם את צרת היהודים 

לכלך הוא את ידיו ולא חש עצמו קטן 
בקשישים שילם ונפגש עם השולטן 

כי אחרת איך עבדול חמיד השני 
היה מתמצא בעניין הציוני 

הוא היה קצת בנימין והיה קצת זאב 
אך אפילו לשולטן הוא הציע את הלב. 

ובסוף כשראו שישנה כבר התחלה 
הוא נדרש לשלם את מחיר התהילה 

אחד דרש את הכספים והחובות 
אחד דרש את הפרסום והכבוד 
אחד דרש מהפכה, אחד שוויון 

אחד דרש מיד את כל ציון 
והרצל, שכלום לא נשאר לו בחייו 

נתן את הלב ועצם את עיניו 
ואחר כך כל האדונים הנכבדים 

בכו על חוזה מדינת היהודים.

דוד וולפסון - איש עסקים, מנהיג ועסקן ציוני ונשיאּה השני של ההסתדרות הציונית העולמית.

מקס נֹוְרַדאּו - הוגה דעות, נואם וסופר, רופא, יהודי יליד הונגריה, ממייסדי התנועה הציונית.

אברהם מנחם- מנדל אּוסיְשקין - מראשי הציונות. פעל רבות בקונגרסים הציוניים והקים מוסדות שונים של 
התנועה הציונית. כן עמד בראש הקרן הקיימת לישראל.

ליאו מוצקין - לוחם למען הזכויות הלאומיות של היהודים, מאבות הציונות ומיוזמי הקונגרס הציוני.

ִמיִניְסֶטר – ַׂשר 

גראף – אציל

הקיסר וילהלם השני – היה קיסר גרמניה בשנים  1888–1918. התלבט האם לסייע לבנימין זאב הרצל ולתנועה 
הציונית בתחילת דרכה, אך בסופו של דבר נמנע מכך. הרצל פגש בו במסעו של הקיסר לארץ ישראל בשנת 

.1898

מונטיפיורי ורוטשילד – עסקנים ונדבנים יהודים נודעים שסייעו ליהודים במצוקה וכן ליישוב היהודי בארץ 
ישראל. 

בקשיש - שוחד שהיה מקובל לתת לאנשי שלטון בממלכה העות’מאנית, ששלטה אז בארץ ישראל.

השולטן עבדול חמיד השני - הסולטן הטורקי ושליט האימפריה העות’מאנית בתקופתו של הרצל. שלט גם על 
ארץ ישראל בתקופה זו. 
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מקור 2 

חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי בני האדם בחלום יסודם וגם 
אחריתם - חלום היא. ]...[ ואילו אם לא תרצו הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא, ואגדה 

יוסיף להיות.
)בנימין זאב הרצל, ‘אלטנוילנד’- ארץ ישנה חדשה, 1902(.

‘אלטנוילנד’ ספר דמיוני שכתב הרצל, ושפורסם בשנת 1902 בגרמנית, בו הוא מתאר את המדינה 
היהודית העתידית. המילה ‘אלטנוילנד’ היא מילה גרמנית שפירושה ארץ ישנה-חדשה. 

מקור 3 

בנימין זאב הרצל משקיף ממרפסת מלון 
שלושת המלכים בבזל שבשווייץ, בעת 

הקונגרס הציוני החמישי, תרס”ב-1901 
)צילם: אפרים משה ליליין(

מקור 4

פגישת הרצל עם קיסר גרמניה בארץ 
ישראל - התמונה “המתוקנת” 

]התמונה המקורית נהרסה, הרצל 
ביקש לשחזר אותה וביים לשם כך 

את המפגש[

מקור 5 

פסל הרצל בכניסה לדימונה שבנגב

מקור 6 

אפרים ליליאן, משה ולוחות הברית – משה בדמות 
 .1908 ,Die Buher Bibel הרצל, איור לכתב העת
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שאלות:

מהי חשיבותו של החלום בעיני הרצל?. 1

כתבו שלוש שאלות שהייתם רוצים לשאול את הרצל. כתבו תשובות דמיוניות בשמו.. 2

תארו שני תחומים בהם פעל הרצל והשפיע על תקופתו ועל הדורות הבאים:  תארו זאת . 3
בכרזה, בקומיקס או בכל דרך יצירתית שתבחרו.

האם, לדעתכם היה הרצל חלוץ? נמקו וכתבו מהו המעשה החלוצי שלו.. 4

 אין לנו חקלאות משלנו – בורוכוב והאדמה

הרצל שאף למדינה יהודית מתקדמת, אבל מי שקידם את רעיון החזרה לאדמה 
ולחקלאות – היה דב בער בורוכוב.

קראו את ‘תעודת הזהות של בורוכוב’ ואת מקור  7 והשיבו על השאלות 
במחברותיכם. 

ֹדב ֶּבר ּבֹורֹוכֹוב
תעודת זהות

שם: ֹדב ֶּבער ּבֹורֹוכֹוב
תאריך לידה:  1881 ארץ: אוקראינה  תאריך פטירה: 1917

לאום: יהודי
השכלה: גימנסיה רוסית, לימוד עצמי : פילוסופיה, מדעי החברה , כלכלה ושפות. 

חוקר אידיש. 
פעילות מרכזית: חיבור בין הרעיון הציוני לרעיונות הסוציאליסטיים ששאפו 

להביא לשוויון בין בני האדם, למניעת עוני ולמניעת ניצול פועלים בידי מעסיקיהם. 
מפלגה: בין מקימי תנועת “פועלי ציון”- מפלגת פועלים יהודית. 

ַחְברּוָתא

מקור  7 

זרים הננו
אנו זרים הננו, ואין לנו בשום מקום כוח סוציאלי ]חברתי[ , אשר יעשה אותנו לשליטי 

המצב; נתוקים ]מנותקים[  אנו ממגע עם הטבע, ואין לנו חקלאות משלנו: כל זה עושה 
אותנו תלושים להחריד; ההיסטוריה שלנו אינה נוצרת ולא נוצרה מעולם בכוחותינו אנו, 

מאז ומעולם היה גורלנו תלוי ביחסי חוץ. 
]דב בורוכוב, ‘לשאלות התיאוריה הציונית’, 1905; כתבים, כרך א’, עמ’ 14[
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ֵציָדה ַלֶדֶרְך

שאלות

כתבו במילים שלכם: איזו מדינה רצה בורוכוב להקים בארץ ישראל?א. 

האם אתם מסכימים לדעתו, שהקשר לטבע ולעבודה חקלאית חשוב ? מדוע?ב. 

לו יכולתם לפגוש את בורוכוב, מה הייתם מספרים לו על מדינת ישראל? ג. 

ענפים רבים יבולו, יפלו מעלינו, אך גזענו חי וקיים לעד.
]בנימין זאב הרצל, מדינת היהודים[

הרצל פעל ללא הפסק כדי להגשים את חלומו. כך גם בורוכוב. בימי חייהם נראו 
החלומות שלהם רחוקים וקשים להגשמה. למרות זאת התגשמו חלומותיהם בזכות 

חלוצים שקמו ופעלו. 

מהו החלום שלנו? האם הוא אישי או שהוא נוגע לחברה? אילו כוחות יסייעו לנו 
בהגשמת החלום?
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ִנְבֶנה ַאְרֵצנּו, ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת4

הרצל נפטר בשנת 1904. מיד לאחר פטירתו מתחילה העלייה השנייה לארץ 
ישראל. צעירות וצעירים אורזים מזוודות והופכים לחלוצים בארץ הענייה 

והשוממה, ארץ ישראל. החלוצים נחושים לבנות כאן בית, להקים יישובים, ליצור 
תרבות חדשה, לעבוד בחקלאות ובעבודת כפיים ולקיים חברה שוויונית וצודקת.

אחרי העלייה השנייה הגיעו חלוצי העלייה השלישית והמשיכו לסייע בפיתוח 
הארץ.

מי הם אנשי העליות השנייה והשלישית? במה הם היו חלוצים?

 חיי החלוצים בארץ ישראל

בפרק זה נכיר את רעיונותיהם של החלוצים ואת אורחות חייהם.

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד:  היכרות עם אורח החיים וההישגים של החלוצים והחלוצות 

זמן מסלול :  העלייה השנייה 1904 - 1914, והעלייה השלישית 1919 - 1924

שאלת מסע: מי היו החלוצים, וכיצד הם ביטאו את המחויבות שלהם לחברה?

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

גל העלייה הגדול שהביא לארץ ישראל עולים בשנים 1904 - 1914. רוב העולים היו צעירים וצעירות 
שהגיעו ממזרח אירופה, וחלקם עולים מתימן. בעלייה השנייה הגיעו כ-35,000 עולים והיא נחשבת לעלייה 
המשפיעה ביותר על היישוב בארץ ישראל ועל מדינת ישראל: החינוך, צורות ההתיישבות ופיתוח התרבות 

העברית הושפעו מאנשי העלייה השנייה. רוב אנשי העלייה השנייה הושפעו מהקריאה לקום ולעלות 
לארץ ישראל, והיו חברים בתנועות ציוניות סוציאליסטיות, שהאמינו בשיתוף ובשוויון.

החלוצים הקימו חוות חקלאיות, מושבים וקבוצות, והראשונה ביניהן הייתה דגניה א’. הם האמינו ברכוש 
משותף ובארגוני עובדים הדואגים לעבודה עברית ולתנאי עבודה לחלוצים.

החלוצים עבדו בחקלאות ,בבניין, בסלילת כבישים ודאגו לשמירה ביטחונית על היישובים היהודים.  הם 
נאבקו על השימוש בשפה העברית והקימו גני ילדים ובתי ספר דוברי עברית. סופרים ומשוררים חיברו 

ותרגמו שירים וסיפורי ילדים בעברית, וחלקם מוכרים עד היום, כמו ‘יונתן הקטן’. 
אנשי העלייה השנייה הקימו מפלגות פועלים וארגוני פועלים שהמשיכו להתקיים גם לאחר הקמת מדינת 

ישראל.

 העלייה השנייה
קראו את תחנת המידע.. 1
חברו  חידון ‘נכון / לא נכון’ ובו משפטים נכונים ושגויים על העלייה השנייה. . 2
החליפו חידונים עם חבריכם לכיתה ופתרו את החידון של חבריכם.. 3
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אנו צריכים להקים דור חדש – יוסף טרומפלדור

יוסף טרומפלדור היה לסמל ולמופת של חלוץ המוכן להקריב את עצמו ולהיות בכל מקום שיזדקקו לו.

מי היה יוסף טרומפלדור?

משימה:

צפו בסרטון ‘טרומפלדור וי”א באדר’ שבאתר בריינפופ או קראו על טרומפלדור באתר ‘לחיות את א. 
ההיסטוריה באתר גלים’.  צפו בסרטון ‘טרומפלדור וחברים במגדל ובכנרת, 1913’ ביוטיוב.

כתבו במחברותיכם חמש עובדות חשובות על טרומפלדור.ב. 

מקור 1 

 חסר גלגל? אני הגלגל

)חלוץ( ....זהו מושג רחב הרבה יותר מ”צועד בראש”. כמובן דרושים גם פועלים, ואולם 
לא זהו המובן של המלה “חלוץ”. לנו דרושים אנשים מוכנים “לכל”, לכל מה שתדרוש 

ארץ ישראל....
 אנו צריכים להקים דור, שלא יהיו לו אינטרסים ולא ֶהְרֵּגִלים .. 

חסר גלגל? אני הגלגל. 
חסרים מסמר, בורג, גלגל תנופה? קחו אותי. 

צריך לחפור אדמה? אני חופר. 
צריך להיות חייל? אני חייל. משטרה? רופא? עורכי דין? מורים? שואבי מים? בבקשה, אני 

עושה את הכול... מוכן לכל, איני קשור בשום דבר; 
אני יודע רק ציווי אחד: לבנות.

]זאב ז’בוטיסקי, מגילת הגדוד, שיחה עם יוסף טרומפלדור[ 

קראו את מקור 1.. 1

השיבו על השאלות במחברותיכם.  . 2

שאלות:

חזרו למשימות האחרונות בפרק ‘חלוץ נעים מאוד’ – ‘מה עושה חלוץ’ ו-’צידה לדרך’ .א. 

בדקו האם לאחר קריאת דבריו של טרומפלדור תוכלו להוסיף תכונות נוספות לדמותו של החלוץ. ב. 
אם כן – הוסיפו. אם לא – הסבירו מדוע.

האם לדעתכם חייו של טרומפלדור הם הגשמה של הרעיונות שלו על דמות החלוץ? הסבירו.ג. 

האם לדעתכם דרושים כיום חלוצים כפי שתיאר אותם טרומפלדור? הסבירו את דעתכם ותנו ד. 
דוגמאות לתחומים בהם נדרשת חלוציות שכזו, לדעתכם.
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ַחְברּוָתא

 יומן חלוצים
לפניכם כמה מקורות המתארים את חיי החלוצים.. 1
קראו את מקור 2.. 2
קראו את המקורות 3 - 4 : כל אחד מכם יקרא מקור אחד מהשניים.. 3
הביטו במקורות 5 - 9.. 4
הכינו ‘יומן חלוצים’ : חברו כמה דפים ובהם הכינו ‘תעודת זהות’ לחלוץ: שם, . 5

ארץ מוצא, גיל, מין, מקום מגורים , מקצוע, תמונת דיוקן.
תארו מה הביא אתכם לעלות לישראל, היכן אתם חיים, מהו אורח החיים . 6

שלכם – מה אתם עושים בשעות העבודה ובשעות הפנאי, מהם האתגרים 
והחלומות שלכם, על מה ויתרתם עם העלייה לארץ ובמה הייתם חלוצים 

וראשונים.
הכינו ‘אלבום תמונות’ ובו תמונות מחיי החלוץ, תמונות נוף , חברים, עיסוקים . 7

וזיכרונות. 
אפשר להכין את ‘יומן החלוצים’ כמצגת ממוחשבת.

זֹאת ָאְמרּו ְוָעׂשּו ֵּבין ַּבִזים ְוׂשֹוְנִאים 
ֵהם ָעְמלּו ַעד ְּבִלי ּכֹוַח ִּבְׂשדֹות ִּכְבׁשֹוִנים, 

ְוָכל רֵֹאיֶהם 
ָאְמרּו ֲעֵליֶהם- 

ֵאיֶזה ִמן ְּבֵני ָאָדם ְמֻׁשִנים... 

אֹוְמִרים, ְועֹוִׂשים, ְויֹוְצִאים ַלֲעבֹוד 
ֶּבֱאֶמת ְּבֵני ָאָדם ְמֻׁשִנים ְמֹאד! 

ֵהם ָאְמרּו - ְנַיֵסד ְקבּוָצה 
ְוִנְהֶיה ֲאָנִשים ַאִחים, 

ּוַבֹּכל, ִמְׁשרֹוְך ַנַעל ְוַעד ֻחְלָצה, 
ִנְתַחֵלק ַּבְלַבבֹות, ִּבְלַבבֹות ְׂשֵמִחים. 

ַּכְך ָאְמרּו ְוָנְטעּו ֹאָהִלים ְלָבִנים 
ּוְבִכֶנֶרת ּוְדָגְנָיה ֵהֶחלּו חֹוִנים, 

ְוָכל רֵֹאיֶהם 
ָאְמרּו ַעֵליֶהם- 

ֵאיֶזה ִמן ְּבֵני ָאָדם ְמֻׁשִנים... 

ַמְפִליִגים ַּבִּדְמיֹון ְוחֹוְלִמים ֲחלֹומֹות 
ֶּבֱאֶמת ְּבֵני ָאָדם ְמֻׁשִנים ְמֹאד!

מקור 2

אנשי העלייה השנייה, 
מילים: נתן אלתרמן, לחן: מתי כספי 

ֵהם ָהיּו ֲעָלִמים ְצִעיִרים 
ֵהן ָהיּו ֲעָלמֹות ְצִעירֹות, 

ְּכעֹוִלים ֲחָדִׁשים ִעם ְצרֹורֹות ְזִעיִרים 
ִהְתַהְלכּו ִּביהּוָדה ּוְבִּבְקַעת ִּכָנרֹות. 

ֵהם ְּבֵעֶרך ִלְפֵני ֲחִמִׁשים ָׁשִנים 
ַאְרָצה ָּבאּו ִלְהיֹות ֲחלּוִצים ִראׁשֹוִנים, 

ְוָכל רֵֹאיֶהם 
ָאְמרּו ֲעֵליֶהם- 

ֵאיֶזה ִמן ְּבֵני ָאָדם ְמֻׁשִנים... 

עֹוִלים ַאְרָצה ֶאל ֶאֶרץ ִּבּצֹות ּוְׁשָממֹות, 
ֶּבֱאֶמת ְּבֵני ָאָדם ְמֻׁשִנים ְמֹאד! 

ֵהם ָאְמרּו - ֵאין ֶזה ַּדי ְלַדֵּבר 
ַעל ִציֹון ְוַעל ֶאֶרץ ָאבֹות, 

ִּכי ָצִריְך ְלַסֵקל ְוַלְחֹּפר ְּבֶאר, 
ְוַלֲחרֹׁש, ְוִלְזרַֹע, ָצִריְך ַלֲעֹבד! 
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 מקור 3 

חיי החלוצה חיה תנפילוב

חיה תנפילוב עלתה ארצה מרוסיה בשנת 1914. הגיעה לקבוצת דגניה א’ בשנת 1916 וחיה שם עד מותה 
בשנת 1976:

“את שמלות המשי הסתרתי. רק על משכבי בחוץ, בלילות תחת כיפת השמים העמוקים, זרועי כוכבים 
- הרגשתי כי כאן מקומי. השמיים הם השמיים שלי, והאדמה היא אדמתי ובלילות הירח הלבנים... והיה 
זה לי במקום הבית החם שבגולה, התפנוקים, התרבות, המוסיקה והתיאטרון – כל זה מאחורי - אשכח 
אותם! בכבוד אשא את תואר הכבוד – פועלת.  זרקתי מעלי את עגילי הזהב ואת הטבעות, הורדתי את 
הצמידים מעלי, את שמלות המשי הסתרתי במזוודה. את נעלי העקב החלפתי בסוליות פשוטות. לבשתי 

שמלת בד פשוטה וָּכִפָיה ו’עקל’ לראשי”.
]מוקי צור, מאה ראשונה לדגניה, לא בעבים מעל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש”ע[

שמיים זרועי כוכבים- שמיים מלאי כוכבים שמפוזרים כמו זרעים בשדה
תפנוקים- פינוקים, כפייה ועקל- סוג של כיסוי ראש שהיה נפוץ בקרב תושביה הערביים של א”י .

מקור 4 

חיי החלוץ ישקה מודעי

ישקה מודעי עלה ארצה מפולין והתיישב בקיבוץ כפר מנחם. הוא חי בקיבוץ עד מותו בשנת 2003. 

“לא היה כביש, לא אספלט, בקושי דרך סלולה... בקיץ אפשר היה להתגבר, אוטו יכול לנסוע גם 
בדרך לא דרך, אבל בחורף כאן מתחילה הטרגדיה, להגיע לכפר מנחם הייתה קריעת ים סוף. אני 

נזכר שכשהבן שלי נולד לקח שלושה ימים להביא אותו לקיבוץ. נתקלנו בבוץ ועמדנו הרבה שעות, 
היה חורף וקר ולתינוק לא היה מקום מתאים. הערבים היו אתנו ביחסים טובים והכניסו אותנו 

הביתה. בשעות הערב המאוחרות הצליחו לחלץ אותנו וסוף סוף הגענו עם התינוק הביתה”.
]ישקה מודעי, חלוץ מכפר מנחם, מתוך הסרט ‘רוח- אז’ באדיבותם של שורי אפל ודליה גרסטנהייבר[

מקור 5 -

שומרת בקיבוץ , צלם: זולטן קלוגר, 
לשכת העיתונות הממשלתית

מקור 6 

טובה סמילנסקי הרפתנית מגמיעה עגלים,  באדיבות ארכיון 
רמת יוחנן     
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מקור 7

קטיף בפרדס עין-גנים  

מקור 8

ילדי גנון ומטפלות בקיבוץ גן שמואל,  באדיבות 
ארכיון גן שמואל

מקור 9

אוהל משפחתי - בגלל המצוקה בדיור נאלצו 
משפחות לארח באוהל שלהם בחור או 

בחורה נוספים שנקראו-פרימוס,    באדיבות 
ארכיון עין השופט.
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במסכת אבות שבמשנה, אומר הלל הזקן:

ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי? ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני? ְוִאם לֹא ַעְכָׁשיו, ֵאיָמַתי?
]משנה אבות א, יג[

הלל התכוון לומר, שאם לא אדאג לעצמי – מי יעשה זאת במקומי? 
כשאני דואג רק לעצמי ולא לאחרים – מה ֶעְרִּכי? )מה אני “שווה”?(

ואם איני עושה את מה שחובה עליי לעשות עכשיו – מתי אעשה זאת?
- האם החלוצים קיימו, לדעתכם, את דבריו של הלל הזקן?

- האם ניתן ליישם כיום את דבריו של הלל הזקן וללמוד מדרכם של החלוצים? 

ֵציָדה ַלֶדֶרְך
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ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

ָאנּו ֹנאַמר – ְיִהי אֹור5
 אתגרים חלוציים ולאומיים

הבנתי שהחלוצים חלמו ובנו, עבדו קשה ויצרו כאן קיבוצים ומושבים, בתי ספר ותרבות. 
אני לא מבינה - איך הם עשו את זה?

מאיפה היה להם כוח, רעיונות, יזמה? – הם היו אנשים כל כך צעירים!

יעד: היכרות עם האתגרים אתם התמודדו חלוצים בישראל
זמן מסלול: העלייה הראשונה, 1881 - 1904

שאלת מסע: עם אילו אתגרים לאומיים התמודדו החלוצים?

בפרק זה נכיר אתגרים שונים של חלוצים בתחומים ובתקופות שונות, 
ונלמד על האתגרים, היצירה והפיתוח של היישוב העברי ומדינת ישראל.

ַחְברּוָתא
 בונים ארץ

לאיזו ארץ הגיעו החלוצים? מה הם פגשו כאן? מה היה עליהם ליצור כדי לאפשר חיים כפי שחלמו לחיות?
דמיינו כי אתם מגיעים לארץ חדשה ורוצים להקים בה את ביתכם: כתבו במחברותיכם באילו נושאים א. 

יהיה עליכם לטפל.
השוו בין הרשימה שלכם לזו של שותפכם ללימוד והחליטו על רשימה מוסכמת על שניכם. ב. 
מיינו את פריטי הרשימה לפי המיון הבא:ג. 

חיוני ודחוף, חשוב לנו כי... ]הסבירו מדוע התחום חשוב[.
בחרו שני תחומים דחופים ושניים שחשובים לכם, וכתבו כיצד לדעתכם יש לטפל בהם כדי לכונן ארץ.ד. 
כתבו או ציירו מהו החלום שלכם – כיצד תראה המדינה שלכם בעוד עשר שנים?.ה. 
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לפעול – ספורה של נחמה פוחצ’בסקי
לפניכם סיפור חייה של נחמה פוחצ’בסקי, בת העלייה הראשונה .

קראו את הסיפור.א. 
בחרו ממאגר האתגרים שבסוף הסיפור שלושה אתגרים לפחות שאתם התמודדה נחמה.ב. 
כתבו מהם הקשיים שאתם התמודדה נחמה ומהם ההישגים שלה, לדעתכם.ג. 
צרו כרזה המתארת את המעשים החלוציים של נחמה פוחצ’בסקי.ד. 

נחמה פוחצ’בסקי  )1934-1869(

שלום לכם

שמי נחמה פוחצ’בסקי, אבל כשאני כותבת, אני חותמת בשם ‘נפ”ש’ – כי לפני נישואי קראו לי 
נחמה פיינשטיין. 

נולדתי ברוסיה, בעיר צריצין שברוסיה, ואבא שלי דאג שאני ואחי נקבל חינוך עברי: בכל שבוע 
היה בא אלינו הביתה מורה לעברית, וכך למדתי בבית הספר ברוסית ובבית – בעברית. תמיד 
בעיתונים  התפרסמו  שלי  והרשימות  בעברית,  כתבתי  שש-עשרה  בגיל  כבר  לכתוב.  אהבתי 

עבריים. 

מגיל צעיר האמנתי שהמקום שלנו בארץ ישראל, ושצריך לעבוד את האדמה ולהיות חקלאים – 
לכן הצטרפתי לתנועת ‘חיבת ציון’ שחלמה על אותם הדברים. התחתנתי עם יחיאל, עלינו לארץ 

ישראל, הקמנו בית ומשק בראשון לציון ויחיאל הדריך את המתיישבים בחקלאות.

ומה אתי? – לי לא הייתה חסרה עבודה. יחיאל היה מדריך בכל המושבות, ואני נשארתי בבית 
לטפל בילדים, בגן ובמשק. אבל זה לא הכול! גיליתי שיש כל כך הרבה פועלים בודדים ועניים, 
לפעמים גם חולים מרוב עבודה ותנאי חיים קשים. לכן הקמתי את אגודת  “חברת לינת-צדק” 

לעזרה לפועלים עניים, ולאנשים שעוברים במושבה וצריכים עזרה.

שמתי לב, שחלק מהשכנות שלי בכלל לא יודעות עברית, והרי זו השפה שלנו! הקמתי אגודה 
נוספת, ‘אגודת דבורה ללימודי עברית לנשים’ שסייעה לנשים ללמוד עברית. העברית הייתה 

חשובה לי מאוד  ועזרתי לאליעזר בן יהודה ללמד אותה ולהפיץ אותה בעוד מקומות בארץ.

כמה  עד  להם  עזרתי   – התגייסתי  לזה  גם  מתימן.  עולים  הגיעו  לציון,  ראשון  שלנו,  למושבה 
הייתי  ובאספת המושבה  כמוני  כולם במושבה חשבו  לא  גם אותם עברית.  ולימדתי  שיכולתי 

צריכה להיאבק על זכות ההצבעה לפועלים מתימן ולנשים.

כמה ויכוחים, טענות, התנגדות וקושי היו במאבק הזה! אך בשנת 1919 זה קרה. הוחלט ששתי 
שאני  התברר  המצביעים  קולות  את  שספרו  אחרי  היישוב.  מוועד  חלק  תהיינה  לפחות  נשים 

נבחרתי ליושב ראש ועד הישוב!  אני קיבלתי את מספר הקולות הרב ביותר!

על התפקיד הנכבד וויתרתי, אבל הייתי חלק מוועד היישוב . 

ורשימות  סיפורים  לכתוב  המשכתי  הללו  השנים  בכל  ולא.  לא  לכתוב?  ששכחתי  חושבים 
לעיתונים. כתבתי בעיקר על נשים – נשים מקרב העולות מאשכנז ומתימן. כל אחת ועולמה.  כל 

אחת נאבקת ומקווה לעולם שוויוני יותר.

אם תבקרו בעיר ראשון לציון, זכרו שמאחורי בית הכנסת הגדול נמצא רחוב קטן, רחוב נחמה 
פוחצ’בסקי. 
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מאגר אתגרים
חקלאות, תעשייה, בריאות, הגנה ובטחון, הפרחת השממה, ייבוש ביצות, קליטת עלייה, יצירת תרבות 
עברית, שוויון, הקמת מוסדות ומפלגות, רווחה ודאגה לחלשים, מערכת בריאות ורפואה, מדע ומחקר.

ָרִצינּו ְוָרִצינּו -  ְוֵאין זֹו ַאָּגָדה!

לפניכם סיפוריהם של חלוצים בתחומים שונים: 
אליעזר וחמדה בן יהודה – החייאת השפה העברית

ישראל ומניה שוחט – הגנה ובטחון
הפרחת השממה ויישוב הנגב – דוד בן גוריון

יצחק אלעזרי וולקני ]וילקנסקי[ – חקלאות ומחקר חקלאי
http://www.agri.gov.il/he/pages/690.aspx

בחרו שניים מהסיפורים וקראו אותם.. 1
השיבו על השאלות בעקבות הסיפורים שקראתם.. 2

אליעזר וחמדה בן יהודה: החייאת השפה העברית

במשפחה  גדלתי  הרוסית.  שבאימפריה  וילנה  בעיר  נולדתי   1858 בשנת   יהודה.  בן  אליעזר  שמי 
חרדית-חסידית. למדתי בישיבה, אך גם התעניינתי בדקדוק ובספרות. 

עוד כשהייתי ברוסיה פרסמתי מאמר בעיתון – טענתי שלא נוכל להקים מדינה אם לא נדבר כולנו 
וידעו  וחכמים למדו תורה  יהודים בעברית  עברית. אתם צריכים להבין, שבאותה תקופה התפללו 
עברית, אבל אף אחד לא חלם לדבר עברית עם חברו, לכתוב ספרות בעברית או ללמוד בבית ספר 

דובר עברית.

1881. גרנו בירושלים והציקו לנו – העברית  אחרי שהתחתנתי עם דבורה עלינו יחד ארצה, בשנת 
נחשבה שפת קודש – לא שפה לדבר בה. אבל אני המשכתי – ייסדתי עיתונים , הסברתי לחלוצים 

את הרעיון שלי והקפדתי לדבר רק בעברית. וכך כתבתי:

רק בשפה העברית יחיה ישראל בארצו … ]אליעזר בן יהודה, עיתון ‘החבצלת’, ירושלים, 1882[

שדבורה  התעקשתי  איתמר,  הבכור  בננו  כשנולד 
וכולם  דיבר  לא  הילד  בעברית.  רק  אתו  נדבר  ואני 
חשבו שאנחנו מתעללים בו. אבל יום אחד זה קרה 

– איתמר דיבר, ודיבר בעברית!

הסופרת  שכתבה  ילדים  לספר  היה  שלו  הסיפור 
דבורה עומר ‘הבכור לבית אב”י’  - אני ממליץ לכם 

לקרוא.

אחרי כל כך הרבה שנים בהן לא דיברו עברית, היו 
חסרות מילים פשוטות – גלידה, בובה, אופניים, רכבת 
– כל אלה לא היו בזמן התנ”ך, ואני הוספתי אותן ועוד 
מילים רבות. כתבתי מילון – המילון הראשון בעברית 

– ובו גם המילים החדשות שלי.

אליעזר וחמדה בן יהודה
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יכולתי  לא  העברית  השפה  מחדשת  בתור  אבל  יונס,  ביילה  לי  קראו  בעצם  יהודה,  בן  חמדה  שמי 
להישאר עם שם כזה. נולדתי בשנת 1873 ברוסיה הלבנה, למדתי כימיה ואז הגיעה הבשורה המרה – 

אחותי דבורה, אשתו של אליעזר בן יהודה ואימא לחמשת ילדיהם, נפטרה ממחלה. 

אליעזר ביקש ממני להינשא לו, והסכמתי. הגעתי לארץ ישראל ושיניתי את שמי לחמדה. כך תיארתי 
את עצמי:

‘נערה צעירה, בת עשרים, שלא ידעתי אף דיבור עברי אחד, אף לא את אותיות האלף בית הקדוש.’ 
]חמדה בן יהודה, נושא הדגל: חיי איתמר בן אב”י[

אם  אבל  העברית.  השפה  בהפצת  בעבודתו  להמשיך  יוכל  שאליעזר  היה,  מבחינתי  החשוב  הדבר 
אתם חושבים שזה כל מה שעשיתי – אתם טועים בהחלט: אני עצמי הייתי סופרת ועיתונאית עברית. 
כתבתי מאמרים בעיתונות, וסיפורים קצרים על נשים שחיות בארץ ישראל. יזמתי מועצת נשים בארץ 

ישראל, שתדאג להשכלת הנשים ולזכויות שלהן.

במשך כל השנים דאגתי לגייס כסף עבור הוצאת המילון לאור, נסעתי בעולם, נפגשתי עם אנשים 
ודיברתי על השפה העברית. שלושים שנה חייתי עם אליעזר ורק לאחר מותו הצלחתי להוציא את כל 

כרכי המילון לאור. הרבה עבודה נותרה, ואני עשיתי אותה.

חברי ארגון ‘השומר’, 1909

ישראל ומניה שוחט: הגנה ובטחון

אנחנו אנשי העלייה השנייה – נולדנו ברוסיה והאמנו בשינוי העולם הקיים: ישראל היה חבר בתנועה 
הציונית ועלה ארצה בעלייה השנייה, ומניה הייתה מהפכנית ברוסיה, שהגיעה לארץ ישראל בעקבות אחיה. 

נפגשנו והתחתנו.

המצב בארץ ישראל היה קשה: המושבות נאלצו לשלם דמי חסות לשומרים שלהם, כדי שלא יפגעו בהם. 
נוסף על כך, החברים שלנו, חלוצי העלייה השנייה, התקשו למצוא עבודה, כי בעלי המשקים העסיקו פועלים 

ערביים. חשבנו שהמצב הזה הוא בלתי נסבל, ושיש לדאוג לשמירה עברית ולעבודה עברית.

בשנת 1909 הקמנו ארגון ראשון מסוגו – ארגון ‘השומר’ שהיה ארגון סודי. ‘השומר’ דאג לשומרים עבריים 
במושבות, אסף נשק והיה הראשון מבין ארגוני הביטחון בארץ ישראל. הארגון נתן לאנשי היישוב תקווה כי 

הם אכן יכולים להגן על חייהם ולקיים התיישבות עצמאית.
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דוד בן גוריון: הפרחת השממה ויישוב הנגב  

שמי דוד בן גוריון. נולדתי בפולין בשנת  1886 וגם אני הייתי חלוץ צעיר בארץ ישראל. אני גם 
אחרי  המדינה.  של  הראשון  הממשלה  ראש  והיה  ישראל  מדינת  הקמת  על  שהכריז  זה  הוא 
שעזבתי את תפקידי, ואני כבר בן 68, החלטתי להצטרף לקיבוץ צעיר וקטן בנגב – קיבוץ שדה 

בוקר. 

וכך כתבתי על ההחלטה שלי:

“שדה  עכשיו   שהוא  מה  בעברי  ראיתי  ופתאום  לירושלים  מאילת  חזרתי   1953 שנת  “בסוף 
ירדתי  פעם.  אף  פה  היה  שלא  שידעתי  אחדים,  ואוהלים  וצעירות  צעירים  מספר   – בוקר”” 
מהמכונית שלי ושאלתי הצעירים מה הם עושים פה. אמרו לי שהם נלחמו בסביבה זו במלחמת 
העצמאות, ואמרו להם שלפני 2000 שנים היה פה ישוב, החליטו להקים פה ישוב. דברים אלה 
פה  ויש  מלוחה,  היא  אבל  אדמה,  אמנם  בו  שיש  בנגב,  המצב  היטב  ידעתי  כי  לבי,  את  לקחו 
להתחיל הכול מחדש. והחלטתי ... שאצטרף אליהם לשנה-שנתיים, כי זה האידיאל שמשך אותי 

לארץ – להתחיל הכול מחדש, בעבודה עצמית...”

ולמה דווקא בחרתי בנגב? 

“ בנגב יבחן העם בישראל – כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת 
נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה ויישובה...מעמד זה יקבע גורלה של מדינת ישראל 

ומעמדו של עמינו בתולדות המין האנושי.”

]דוד בן גוריון, משמעות הנגב, שדה בוקר, 17 בינואר 1955[

צפו בסרטון ‘ ארץ קטנה גדולה: לך לך למדבר’ אתר יוטיוב.

יצחק אלעזרי וולקני ]וילקנסקי[ – חקלאות ומחקר חקלאי  

שמי אליעזר וולקני. נולדתי בשנת 1880 באימפריה הרוסית ובגיל צעיר ייסדתי בעיר שלי 
ועליתי ארצה בעלייה השנייה. בתור  ציוני. למדתי חקלאות באוניברסיטה בגרמניה  סניף 
חוקר חקלאות יכולתי לעזור לחלוצים בעצה ובהדרכה, אילו מינים ניתן לגדל ואיך לעשות 
זאת. הבנתי שאנחנו צריכים לעבוד בצורה מסודרת – לחקור ולהבין מה נוכל לגדל כאן ואיך 
להתאים גידולים לתנאים של ארץ ישראל. אם כל חקלאי יערוך ניסויים בעצמו, ללא מחקר, 

לא נגיע לתוצאות ראויות.

צריך מחקר שיטתי ורציני! כך עלה בדעתי הרעיון להקים מכון מחקר חקלאי. המכון נוסד 
וולקני’.  1921 ועזר לחקלאים בארץ מאז ועד היום. כיום קוראים לו על שמי, ‘מכון  בשנת 
הוא פועל לעידוד החקלאות בארץ ישראל ועוסק במחקר חקלאי מסוגים רבים. מכון וולקני 

נחשב לאחד ממכוני המחקר החקלאי הידועים והמתקדמים בעולם.    

 יצחק וולקני

168



בונים את הארץ

כיצד הקימו כאן יישובים? מחקר? בתי חרושת? רכבות? מים זורמים?

צפו בסרטון ‘ ארץ קטנה גדולה: תוצרת הארץ’ באתר יוטיוב.

שאלות:
הסבירו: במה מעשיה של הדמות הם מעשים חלוציים?א. 

אילו קשיים, לדעתכם, עמדו בדרכה להגשמת  שאיפותיה?ב. 

הסבירו מה ההבדל בין קושי אישי לבין אתגר לאומי: תנו דוגמה לקושי ג. 
אישי שאתו התמודדו חלוצים ודוגמה לאתגר לאומי.

לו יכולתם לשאול את הדמות שאלה אחת – מה הייתם שואלים?ד. 

האם האתגר שאתה התמודדה הדמות קיים גם היום בחברה שלנו? ה. 
הסבירו.

ֵציָדה ַלֶדֶרְך
ָּכֵבד ָּכל ַצַעד, ָּכל ַׁשַעל ַמְכאֹוב,

חֹול ֶאת ַרְגֵלינּו ִיְדֹקר,
ָאנּו ַנְדִליק ָּפָנִסים ֶׁשָּבְרחֹוב,

ָאנּו ֹנאַמר – ְיִהי אֹור.
]מתוך השיר – באלפי ידיים, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, אברהם שלונסקי[

- האם אנו מחויבים לדרכם של החלוצים בתחומים השונים?
- באילו תחומים עומדים לפנינו אתגרים לאומיים? 
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ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

ֲחלּוִצּיּות ִיְׂשְרֵאִלית  6
...ְוִנְמֶׁשֶכת ַשָיָּרה  

ִמן ַהֵּמָאה ֶׁשָעְבָרה 
ְרחֹוִקים ְּכָבר ַהּיֹוְצִאים 

ִאָּכִרים ַוֲחלּוִצים 
ֶׁשָעְמלּו ָעְבדּו ַּבֶּפֶרְך 

ְּבִלי ִלְראֹות ֶאת סֹוף ַהֶּדֶרְך 
ְוַעְכָׁשו עֹוְבִרים ֲאַנְחנּו 
ֹלא ָשַׁקְטנּו ְוֹלא ָנְחנּו 
ֹלא ַיְמִׁשיכּו ִּבְלֲעֵדינּו 
זֹוִהי ַהְרַּפְתַקת ָחֵיּינּו.

]מתוך עלי מוהר, שיר השיירה[

אז זהו, אין עוד חלוצים? 
אולי גם כיום קיימים חלוצים?  לפי מה קובעים מהו מעשה חלוצי כיום?

יעד:  היכרות עם מעשים חלוציים בני זמננו.
זמן מסלול :  מדינת ישראל לאחר הקמת המדינה, 1948 עד ימינו.

שאלת מסע: מהי חלוציות כיום?

בשיעור זה נכיר דמויות ומיזמים חלוציים שנוצרו לאחר קום המדינה 
ושמשפיעים על החברה הישראלית.

ֶסֶקר חלוצים
חזרו וקראו את ההגדרה לחלוץ בפרק ‘חלוצים – נעים מאוד’.. 1
חשבו – האם תרצו להוסיף משהו או לשנות את הגדרת החלוץ לאור מה שלמדתם . 2

עד כה? – אם כן , כתבו הגדרה חדשה.
ערכו ֶסֶקר בין חברים וקרובי משפחה :. 3

מהו חלוץ בעיניהם?א. 
האם, לדעתם, יש חלוציות בישראל גם לאחר קום המדינה?ב. 
האם הם יכולים לתת דוגמאות?ג. 
באילו תחומים לדעתם, נדרש מעשה חלוצי? ד. 

כתבו את מסקנתכם מהסקר: האם קיימת חלוציות כיום? באילו תחומים יש מקום . 4
לחלוציות כיום ]חקלאות, תעשייה, מדע, חברה, חינוך וכד’[?
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עבודת חקר

 “ָאנּו ִנְהֶיה ָהִראׁשֹוִנים” – היכרות עם חלוצים בתחומם

לפניכם סיפוריהם של חלוצים וחלוצות במדינת ישראל:  •
אילן רמון – האסטרונאוט הישראלי הראשון  •

פרופ’ עדה יונת – מדענית, ביו-כימאית, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009  •
ד”ר מאיר בוזגלו – פילוסוף, מפתח לימודי מתמטיקה ופעיל בקידום חינוך שוויוני ובחידוש מסורת הפיוט.  •

עזריה אלון – ממייסדי החברה להגנת הטבע ופעיל בשמירת הטבע   •
פרופ’ אליס ָש ְלִוי וד”ר ויקי שירן – קידום שוויון זכויות לנשים  •

בחרו אחד מהנושאים ומהחלוצים שלעיל. תוכלו לבחור נושא אחר ודמות אחרת. אפשר להיעזר בהצעות . 1
שנמצאות לאחר ההוראות האלו. 

קראו את תיאור הדמות וחפשו חומרי עזר נוספים במרשתת, לפי ההפניות שבחוברת.. 2
השיבו על השאלות במחברותיכם.. 3

דמויות נוספות:
שרה לוי תנאי – תרבות ואומנות

אורנה פורת – תיאטרון  וחינוך לתיאטרון
עדי אלטשולר – תנועת הנוער ‘הכנפיים של קרמבו’

סטף ורטהיימר – תעשייה
פרופ’ אליהו ֶלהַמן – רפואה בנגב

עמוס חורב – בטחון ישראל

אילן רמון ]1954 - 2003[ - האסטרונאוט הישראלי הראשון
אילן רמון נולד ברמת גן וגדל  בבאר שבע. את שירותו הצבאי עשה כטייס. משם המשיך לאוניברסיטה ולמד 
הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים. לאחר מכן חזר רמון לחיל האוויר כסגן מפקד טייסת פאנטום. בשנת 1994 היה 
לאלוף משנה, ושימש כראש מחלקת אמצעי לחימה.  בעקבות הסכם שנחתם בין ישראל לבין ארצות הברית 

בשנת 1995 לשלב ישראלי בטיסה לחלל, נבחר רמון בשנת 1997 להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון.
וכך אמר אילן:

“אני מצפה לתקופה מרתקת, אין הרבה אנשים שטסו עד היום לחלל, ועכשיו אני אצטרף לקבוצה המצומצמת 
הזו. אני חש תחושה של שליחות. לכל דבר שאתה הראשון שעושה אותו, מתלווה תחושה כזו”.

]חסר מראה מקום[
בתאריך 1 בפברואר ישבו  רבים דרוכים מול מסכי הטלוויזיה, מלאי רגשות גאווה, מחכים לנחיתתה של מעבורת 
החלל קולומביה, ובה האסטרונאוט הישראלי הראשון - אילן רמון. אך המעבורת התרסקה לפני נחיתתה. כל 

שבעת אנשי צוותה נספו, וביניהם אילן רמון.  הכול הוכו בהלם ובכאב לנוכח האסון. 
מדברי ראש הממשלה דאז,  אריאל שרון: 

...כל אחד מאתנו יישא על לוח לבו את זכרו של אילן רמון, חלוץ המסע הישראלי אל החלל. עם ישראל כולו 
מרכין היום את ראשו לזכרו של אלוף משנה אילן רמון, גיבור המסע אל החלל”.

]חסר מראה מקום[

מומלץ לצפות בסרטונים על אילן רמון - אל”מ אילן רמון- האסטרונאוט הישראלי הראשון – יו טיוב
בריינפופ – אילן רמון – ישראלי בחלל
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הפרופ’ עדה יונת ]נולדה בשנת 1939[ – חוקרת מדע, כלת פרס נובל לכימיה

עדה יונת נולדה בירושלים למשפחה ענייה. כשהייתה בת עשר התייתמה מאביה והמשפחה עברה 
בעזרת  הקטנה.   באחותה  ולטפל  המשפחה  בפרנסת  לעזור  יונת  עדה  החלה  זה  מגיל  אביב.  לתל 

מלגות סיימה את לימודיה בהצטיינות וקיבלה תואר דוקטור לביוכימיה ממכון וייצמן למדע. 
עדה יונת התמחתה בפענוח מבנה הריבוזום – האחראי על ייצור חלבונים בתא החי. רבים מהמדענים 

לא האמינו כי התחום הזה ראוי למחקר, כך סיפרה עדה יונת כשקיבלה את פרס הנובל בכימיה:
“מדענים מכובדים אמרו: ‘מדוע את עומדת לפתור את מבנה הריבוזומים, שהרי הם כבר “מתים” 
חיים  הריבוזומים  התבדו.  אלה  תחזיות  לשמחתי,  עליהם’...  לדעת  שאפשר  מה  כל  יודעים  ואנחנו 
גם מגרים את דמיונם של  ביותר. הם  ומבניהם מוליכים למחקרים מתקדמים  )וכן אנוכי(  ובועטים 
צעירים רבים, כולל נכדתי נועה שמגלה עניין מתמשך, ולכן הזמינה אותי בגילים 5 ו- 13 לכיתתה כדי 
להסביר מה הוא הריבוזום...  יתר על כן, מחקרינו הוסיפו לעניין דובי הקוטב המקסימים, שהיוו את 

ההשראה למחקר שלי, ועתה הנם בסכנת הכחדה בגלל שינויי האקלים”.
] עדה יונת, נאום בטקס חלוקת פרסי נובל [

מחקריה של יונת בתחום הריבוזומים הביאו להבנה טובה יותר של אופן יצירת החלבון בתא ומשם 
לאפשרויות לפיתוח תרופות אנטיביוטיות יעילות יותר למלחמה בחיידקים.

הפרופ’ עדה יונת מקפידה לציין בכל זכיותיה המדעיות הרבות שהיא חלק מצוות של מדענים שסייעו 
לה ומציינת את שמותיהם. בשנת 2009 זכתה עדה יונת בפרס נובל לכימיה.

מומלץ לצפות בסיפור חייה של עדה יונת בסרטון  ‘חוצה ישראל : דב אלבוים בראיון עם פרופ’ עדה 
יונת’, דקות 9:00 – 17:00 באתר יוטיוב.

עוד על עדה יונת במרשתת: 
סרטון ‘פרס נובל בכימיה 2009 - מי זכה בו ולמה’, באתר יוטיוב

פרס נובל לעדה יונת - חדשות הילדים בגלים  
נאום התודה של הפרופ’ עדה יונת באתר הידען

הד”ר מאיר בוזגלו ]נולד -1959[ – פילוסוף, מפתח לימודי מתמטיקה ופעיל בקידום חינוך שוויוני 
ובחידוש מסורת הפיוט.

הד”ר מאיר בוזגלו נולד בשנת 1959 במרוקו, הוא בנו של רבי דוד בוזגלו, מגדולי פייטני מרוקו. עלה 
לישראל בגיל חמש וגדל בקרית ים. למד באוניברסיטה העברית בירושלים ושם קיבל תואר דוקטור 
לפילוסופיה. בוזגלו פעיל בקידום לימודי המתמטיקה בבתי הספר ובתכניות לקידום שוויון בשכונות 

ובעיירות. הוא אמר בעניין הזה:
“אדם אומר, ‘בגלל שלא ידעתי מתמטיקה לא הצלחתי בחיים.’ אז אני אומר לו: תשמע, אתה יכול 

לקבל תשע במתמטיקה של חמש או ארבע יחידות. כן, במתמטיקה המפחידה ההיא. אנחנו לוקחים 
ילדים בכיתה ו’ שנמצאים בשפל המדרגה מבחינת הדירוג המקובל, ותוך שישה ימים פותרים שאלות 

מהבגרות. זה מחזק אותם, הם מתחילים להאמין בעצמם. יש להם עכשיו שש שנים שבהן יוכלו להשיג 
הכול.”

]ראיון עם מאיר בוזגלו, ‘מבחן בוזגלו’, חיותה דויטש, מגזין ארץ אחרת – האוונגרד היהודי. 2000[
הוא  מיוזמי חידוש מסורת הפיוט בישראל, בקהילות שרות פיוטים ובאתר האינטרנט ‘הזמנה לפיוט’ 

המאגד פיוטים של עדות ישראל. 
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“... הפיוט די נדחק הצידה, ומדובר בגדולי המשוררים, החל מרבי יהודה הלוי ואבן גבירול ועד 
אבא המנוח, עולם שלם של מנגינות ושל מסורות מוזיקליות.  ואני חשבתי שאם אנשים יישבו 

ויעבדו את המוזיקה, את המילים ואת השירה, זה יהיה משהו שיכול לחבר יהודים חילונים, 
דתיים, מזרחים, אשכנזים, עיראקים ומרוקאים, וזה באמת תפס. כשהתחלנו כבר היו כמה 

פרויקטים בתחום... אבל זה לא היה כמו שזה היום”.
]ראיון עם מאיר בוזגלו, ‘סיפורו של הפנתר השחור שידליק משואה ביום העצמאות’, מורן 

מימוני, זמן ירושלים, 2013[
הד”ר מאיר בוזגלו עוסק בהגדרת המסורתיים בישראל ובהדגשת התכנים החיוביים שבעולם 

המסורת הישראלי. בשנת 2013 נבחר בוזגלו להדליק משואה בטקס המרכזי של יום העצמאות 
ה-65 למדינת ישראל.

מומלץ לצפות בסרטון ‘חוצה ישראל : רינו צרור בראיון עם דר’ מאיר בוזגלו’, באתר יוטיוב.

עזריה אלון – ממייסדי החברה להגנת הטבע ופעיל בשמירת הטבע

כפר  במושב  וגדל  שבע  בן  כשהיה  לישראל  עלה   ,  1918 בשנת  באוקראינה  נולד  אלון  עזריה 
השתתף  היום.  עד  חי  הוא  שם  השיטה  בית  לקיבוץ  הצטרף  בבגרותו  חיים.  ובקריית  יחזקאל 

במלחמת השחרור.

בתחילת שנות ה-50, יזמו עזריה אלון והזואולוג אמוץ זהבי את הקמת החברה להגנת הטבע. 
בסוף אותו עשור נמנה אלון עם הקבוצה שיזמה את הקמת רשות הטבע והגנים. אלון  וחברים 
נוספים הקימו יותר מעשרים בתי ספר שדה ברחבי הארץ, שבהם עברו וחונכו מאות אלפי בני 

נוער ומבוגרים. הוא כתב יותר מ-35 ספרים שעסקו בטבע הישראלי.

עזריה אלון מספר: 

“בהתחלה היינו זרים ומוזרים. כשאמרנו אז למישהו שהכביש שהוא סולל עובר על פרח, אמרו 
ואתם מדברים על  כולם. צריך להקים פה מדינה  זה של  ‘מי אתם בכלל שתגידו, פרחים  לנו: 
הכל  התעקשנו.  ויתרנו.  לא  אבל  מכשול.  היינו  מה?’  אז  עכביש,  ראיתם  אז  ושועלים?  לטאות 
לנו מקור השראה,  היה  לא  אידיאולוגיה סדורה.  לא מתוך  התחיל מתוך תחושה מאוד חזקה, 
בסך הכל ידענו אז שיש ילוסטון בארצות הברית ופארק לאומי בשווייצריה. לא הכרנו שום מבנה 

ארגוני דומה שאליו ביקשנו לחתור”.

]ראיון עם עזריה אלון, החיה הנדירה מכולן, קובי בן שמחון, הארץ 03.05.2012[

עזריה אלון מגיש פינה בשם “נוף ארצנו” ברדיו ועושה זאת ברציפות במשך יותר מ-50 שנה. 

כשנשאל על מאבקים סביבתיים היום הוא אומר:

גדול.  הון  נגד  נאבקים  היום  לעבר,  בניגוד  הסביבתיים.  לפעילים  יותר  קשה  שהיום  “ברור 
כשהתחלנו את המאבקים הסביבתיים רוב השטחים היו פתוחים, היום אנחנו נאבקים על כל 
ערכים  על  דיברנו  פעם  בכסף.  מתעניינים  הם  בכלל.  אותם  מעניינים  לא  ונימוקי  אני  דונם... 
ומושגים, היום מדברים רק על כסף...  למרות הכול, אני לא נרתע מהם, אני לא מרשה להגיד 
לעצמי שזה אבוד. לא מרשה. לפעמים, כשנלחמים על משהו, גם אם המערכה נראית אבודה, 

אתה לא יכול לדעת מאין יבוא עזרך. שום דבר לא אבוד”.

]ראיון עם עזריה אלון, החיה הנדירה מכולן, קובי בן שמחון, הארץ 03.05.2012[

בשנת 2012 זכה בפרס ישראל על מפעל חיים, על תרומתו הייחודית להגנת הטבע בישראל.
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הפרופ’ אליס ָש ְלִוי וד”ר ויקי שירן – קידום שוויון זכויות לנשים

משפחתה  עם  הגרה  הנאצים  עליית  ועם  בגרמניה   1926 בשנת   נולדה  ָש ְלִוי  אליס  הפרופסור 
לאנגליה. למדה ספרות אנגלית ועבודה סוציאלית והייתה לדוקטור בספרות אנגלית.

“פלך” שבשכונת בקעה  לבנות  בית הספר התיכוני-דתי  לנהל את  1975 התנדבה שלוי  בשנת 
בירושלים, שהיה בסכנת סגירה. היא תכננה לעשות זאת באופן זמני עד שיימצא מנהל קבוע, 
ובסופו של דבר נשארה בו חמש עשרה שנים. בבית הספר הנהיגה שלוי חינוך פתוח, המעמיד את 
התלמידות במרכז. היא הפעילה אותו ברוח הפמיניזם הדתי והוא גם אחד מראשוני בתי-הספר 

שדגלו בחינוך דמוקרטי. 

בשנת 1984 ייסדה את שדולת הנשים בישראל, שבראשותה פעלה להפיכת נושא מעמד האישה 
שלוי  הפרופסור  פעלה  הנשים,  זכויות  קידום  על  נוסף  בישראל.  הציבורי  בדיון  ולמרכזי  לחשוב 
הדת  להפרדת  הפעילות  מראשי  הייתה  היא  נוספות.  ציבוריות  מטרות  לקידום  שנים  לאורך 

מהמדינה ולקידום פלורליזם יהודי בישראל, ופעילה בולטת בתחום זכויות האדם. 

בשנת 2007 זכתה בפרס ישראל על מפעל חיים בקטגוריה של תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

בתגובה לקבלת הפרס אמרה שלוי:

“בעבר אי אפשר היה לחלום שמישהי תזכה בפרס ישראל דווקא על פועלה למען מעמד האישה. 
הזכייה בפרס מראה שהתחום הזה זוכה להכרה ציבורית והמפכה נמשכת. הדור הצעיר עסוק 

בנושא, יש לו ביטחון עצמי וידע להמשיך לחתור לחברה שוויונית באמת”.

]ראיון עם הפרופ’ אליס שלוי, ‘ פרופ’ שלוי: לפסול מפלגות שרוצות מדינת הלכה’, תמר רותם, 
]24.04.07 ,YNET אתר

הד”ר ויקי שירן נולדה בשנת 1947בקהיר ועלתה לישראל בגיל ארבע. את ילדותה בילתה בשכונת 
התקווה. בגיל 13 נאלצה לעזוב את ספסל הלימודים כדי לפרנס את משפחתה, ולמדה בערבים. 
בוגרת ומוסמכת אוניברסיטת תל אביב, קיבלה את הדוקטורט בקרימינולוגיה באוניברסיטת ג’ון 

גאי בניו יורק ולימדה בישראל באוניברסיטה ובמכללות.

מימי ראשית התנועה הפמיניסטית בישראל הצטרפה אליה, אך עם זה ביקרה אותה על הדרתה 
הדמוקרטית  הקשת  מייסדי  בין  הייתה   1996 בשנת  לקידומן.  ופעלה  המזרחיות  הנשים  את 

המזרחית.  שירן נפטרה בגיל 57 ממחלת הסרטן ואחרי מותה התפרסם ספר שירים שכתבה.
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שאלות:

הכינו עבודת חקר על הדמות שבחרתם.

היעזרו במחוון שלפניכם:

מבנה העבודה:

דף שער  - נושא העבודה, מגיש העבודה , מוגש ל..., תאריך, כיתה, בית ספר.. 1

המבוא -  כולל הצגה של נושא החקר, והסבר מדוע בחרתם  דווקא בו ומדוע לדעתכם הוא . 2
חשוב.

תיאור הדמות – חייה, פועלה ותרומתה החלוצית.. 3

שאילת שאלות על הנושא הנבחר - . 4

- אילו הגדרות של חלוציות באות לידי ביטוי בסיפורה של הדמות?

- איזו אחריות קיבלו על עצמם היוזמים, ואיזה “ויתור” אישי נאלצו לעשות? 

- מהי האמונה העומדת בבסיס המיזם? 

- עד כמה הוא ראשוני ומהפכני? 

- מהי התרומה של המיזם לחברה?

המצגת – גוף העבודה -  התייחסות לקורות החיים של הדמות, לשאלות ולתשובות שלכם. . 5
שילוב תמונות, סרטונים וציטוטים.

הסקת מסקנות וסיכום - המעשה החלוצי בדמות הנבחרת, מה למדתם מהדמות שבחרתם, . 6
האם יש צורך להמשיך ולפתח את התחום בו בחרה הדמות. 

רשימת מקורות מידע.. 7

נספחים - מכתבים, מקורות נוספים )לא חובה(.. 8

ומה אתנו? האם נשארו עבורנו אתגרים חלוציים?

ֵציָדה ַלֶדֶרְך
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“ֹלא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגֹמר”7
כשאני חושבת על כל החלוצים שפגשתי לאורך הדרך – מחלוצי העליות ועד 

האנשים שתרמו למדינת ישראל בכל כך הרבה דרכים שונות ומקוריות, אני שואלת 
את עצמי האם נותרו אתגרים לאומיים?

נראה לי שהכול כבר נעשה, ואני שואלת את עצמי האם ישנם אתגרים גם לדור 
שלנו? האם גם אנו יכולים להראות את המחויבות שלנו לחיזוק החברה באמצעות 

מעשים?

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד: מימוש הרעיון החלוצי כיום
זמן מסלול: מדינת ישראל במאה ה-21

שאלת מסע: אילו שינויים נדרשים בחברה הישראלית? באיזה מעשה חלוצי 
ארצה להשתתף?

בפרק זה נעסוק במחויבות ובאחריות שלנו לחברה הישראלית 

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי
קראו במשותף את מקור 1.. 1
הביטו במקור 2 .. 2
דונו ביניכם על השאלות וכתבו את התשובות במחברותיכם.. 3

ַחְברּוָתא

מקור 1 

ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶזה ִנְגַמר 
מילים: יהונתן גפן, לחן: שם טוב לוי 

אֹוְמִרים ֶׁשָהָיה ֹּפה ָׂשֵמח ִלְפֵני ֶׁשנֹוָלְדִּתי, 
ְוַהֹּכל ָהָיה ָּפׁשּוט ִנְפָלא ַעד ֶׁשִהַּגְעִּתי 

ׁשֹוֵמר ִעְבִרי ַעל סּוס ָלָבן, ְּבַלְיָלה ָׁשחֹור 
ַעל ְׂשַפת ַהִּכֶנֶרת ְטרּוְמֶּפְלדֹור ָהָיה ִּגּבֹור 

ֵּתל ָאִביב ַהְקַטָנה, חֹולֹות ֲאֻדִּמים, ִּבָיאִליק ֶאָחד 
ְׁשֵני ֵעִצים ִׁשְקִמים, ֲאָנִׁשים ָיִפים ְמֵלִאים ֲחלֹומֹות 

ְוָאנּו ָּבאנּו ַאְרָצה ִלְבנֹות ּוְלִהָּבנֹות, 
ִּכי ָלנּו, ָלנּו, ָלנּו ֶאֶרץ זֹאת. 

ָּכאן, ֵאיֹפה ֶׁשָאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַהֶּדֶׁשא 
ָהיּו ַּפַעם ַרק ָיּתּוִׁשים ּוִבּצֹות 

ָאְמרּו ֶׁשַּפַעם ָהָיה ָּכאן ָחלֹום ֶנְהָדר 
ֲאָבל ְּכֶׁשָּבאִתי ִלְראֹות לֹא ָמַצאִתי ׁשּום ָּדָבר 

ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶזה ִנְגַמר. 
ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶזה ִנְגַמר.
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מקור 2

גרפיטי המתייחס לאמרתו 
הידועה של הרצל ביחס 

להקמת מדינה יהודית: ‘אם 
תרצו אין זו אגדה’

שאלות:

מהם המעשים החלוציים המוזכרים בשיר? מה  א. 
הופך אותם למעשים חלוציים?

מחבר השיר טוען “שהיה פה שמח”? מה היה  ב. 
שמח?

השיר מתאר געגועים לתקופה שלא תחזור  ג. 
ושהכותב לא היה חלק ממנה. האם גם אתם 

חשים כך? מדוע?

התבוננו במקור 2 והסבירו מה ניסה מצייר  ד. 
הגרפיטי לומר.

הכינו ‘קיר’ במחברותיכם וציירו עליו גרפיטי  ה. 
משלכם, המתאר את היחס שלכם למשפט ‘אם 

תרצו אין זו אגדה’.

חברו שיר תגובה או מכתב תגובה לשיר “יכול  ו. 
להיות שזה נגמר”- הביעו את עמדתכם על 

העשייה החלוצית בימינו -  מה נותר עוד לעשות 
בתחום החלוציות בחברה הישראלית? שתפו 

את חבריכם לכיתה ביצירה שלכם. תוכלו 
להיעזר בפרקים הקודמים על עשייה חלוצית 

בימינו – ‘חלוציות ישראלית’. ֹלא ָעֶליָך ַהְמָּלאָכה ִלְגמֹור
קראו את דברי המשנה.. 1
השיבו על השאלות במחברותיכם.. 2

מקור 2

הּוא ]רבי יהושוע[ ָהָיה אֹוֵמר: לֹא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור, ְולֹא ַאָּתה ֶבן חֹוִרין ִלָּבֵטל ִמֶּמָנה.
]משנה אבות, ב’, ט”ז[

רבי יהושוע – מחכמי המשנה, שהיה ידוע בדרכו המתונה.
בן חורין – חופשי, לא חייב. לבטל – להתבטל, לא לעשות אותה. 

שאלות
כתבו את דברי המשנה במילים שלכם.א. 
תארו מצב בו אדם מנסה להתחמק מסיום מלאכה ומדבר עם אדם המנסה ב. 

לשכנע אותו להמשיך בה, בדומה לדברי המשנה במסכת אבות, וכתבו: מהי 
המלאכה? מדוע האדם מיואש מלסיים אותה? מה מסביר לו חברו לשיחה?

כיצד קשורים דבריו של רבי יהושוע לשיר המופיע במקור 1? כתבו את תשובתו ג. 
של רבי יהושוע לשיר.
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דור העתיד – חלוצי המחר
במה אפשר עוד לתרום לחברה הישראלית?

לפניכם רשימת אתגרים אתם מתמודדת החברה הישראלית.. 1
קראו את הרשימה.. 2
בחרו נושא שחשוב לכם -  מתוך הרשימה או נושא אחר.. 3
צרו קבוצת לימוד של תלמידים שבחרו בנושא משותף.. 4

כתבו יחד:

מדוע הנושא חשוב, לדעתכם?א. 

הגדירו אילו פעולות אתם יכולים לעשות בנושא ומהי מטרתכם, למשל, להביא את הנושא לידיעה ב. 
המצב  את  לשפר  כולה[,  במדינה  הקרובה,  בסביבתכם  בשכונה,  ]בעירייה,  שונים  אנשים  של 

בסביבתכם הקרובה, לבקש מידע  והסברים ]מהעירייה, ממשרדי ממשלה, מגופים אחרים[ וכד’.

תארו באילו אתגרים ובאילו קשיים אתם עלולים להיתקל במהלך מימוש הרעיון שלכם.ג. 

האם המעשה שבחרתם ממשיך את דרכם של החלוצים? הסבירו את דעתכם.ד. 

רשימת אתגרים:

ַקָימּות  ואיכות הסביבה – האוויר, המים, הצמחים והשטחים הפתוחים שבסביבתנו הולכים ומזדהמים 
ומצטמצמים.

היעזרו באתר ‘סבבה’ – ‘מידע סביבתי’, ‘קרוב לבית’, וקראו על האתגרים ועל אפשרויות הפעילות  	•
שלכם למען המשך קיומו של העולם כפי שאנו מכירים אותו.  

•				פעילויות אפשריות: שמירה על הסביבה הקרובה, שמירה על שטחים פתוחים ללא בנייה, הימנעות 
מבזבוז מים וחשמל, הפרדת פסולת, הקמת גינה קהילתית, שמירה ניקיון בחופים , במסלולי טיולים 

ובסביבת הבית.

זהירות בדרכים –  בשנת 2011 היו בישראל   14,742 תאונות דרכים עם נפגעים.  ילדים רבים נפגעים 
בתאונות דרכים, משום שלרוב הם הולכי רגל. 70 אחוז מהנפגעים שהיו הולכי רגל עברו במעבר חצייה. 
68 אחוז מהיושבים בחלק האחורי של הרכב  רק  חיים,  פי שחגורות הבטיחות ברכב מצילות  על  אף 

חוגרים חגורת בטיחות. 

היעזרו באתר ‘הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים’ – ‘כללי בטיחות’, ‘קמפיינים – הולכי רגל’, וקראו  	•
על האתגרים ועל אפשרויות הפעילות שלכם למען הפחתת מספר הנפגעים בתאונות דרכים. 

פעילויות אפשריות: שיעורי הסברה בבית הספר, הכנת מערך הסברה בצורת כרוזים והפצתו בבית  	•
הספר, ארגון ערבי הורים-ילדים בנושא, ארגון שעת לימוד שלכם כחונכים עם תלמידי כיתות היסוד 
בלימוד  ההורים  שילוב  היסוד,  כתות  ותלמידי  חונכים  של  משותפים  כרוזים  הכנת  הספר,  בבית 

בנושא בבית הספר.

אלימות בספורט - בישראל עומד מספר ביטויי האלימות בספורט על כ-700 עבירות בשנה )בשנים 1999 
- 2001(, והנפוצות בהן  הן עבירות התקיפה, האיומים וגרימת נזק לרכוש. רוב מעשי האלימות מתבצעים 
במגרשי הכדורגל, אך גם בתחרויות ספורט אחרות כגון כדורסל וכדורעף. בשנת 2007 הוגשו המלצות 
“חוויית  המסר:  את  שהוביל  הסברה  מסע  החל  מסקנותיה  ובעקבות  הזה,  בנושא  שעסקה  ועדה  של 
ספורט – תנו לספורט לנצח”. בחלק מהערים בישראל מתקיימת תכנית ‘עיר ללא אלימות’ שבמסגרתה 

מוארים מגרשי הספורט גם בלילה כדי לאפשר לבני נוער לבלות בהם בבטחה.

פעילויות אפשריות: פנייה לעירייה בבקשה לקיים פעילויות ‘עיר ללא אלימות’, ניסוח אמנה לספורט  	•
ללא אלימות בבית הספר או בעיר ופעילות להפצתה. מסע הסברה בבית הספר וביישוב.
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נושאים נוספים:

סיוע לקשישים בקהילה ויצירת קשר עמם. 	•

קיום אורח חיים בריא- מזון, פעילות גופנית. 	•

התנדבות במוקדי התנדבות הזקוקים לסיוע. 	•

קליטת עולים וסיוע למשפחות עולים. 	•

יכול להיות שזה לא נגמר?

לאחר שסיימתם את המיזם שלכם:

תארו את העשייה שלכם בכתב, והוסיפו תמונות ומזכרות.א. 

האם זהו מיזם חלוצי, לדעתכם? מדוע?ב. 

כתבו: כיצד חשתם בזמן הפעלת המיזם? כיצד אתם חשים לאחר שהסתיים?ג. 

מה הייתם עושים אחרת? מה הייתם משמרים?ד. 

האם הייתם ממליצים לתלמידים נוספים להתנסות במיזם שלם? מדוע?ה. 
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הכרזת העצמאות8
עד כה למדנו על החלוצים, והבנו שאפשר להמשיך להיות חלוצים גם במדינה 

עצמאית.  הבנתי שהחלוצים היו אנשים עצמאיים, שלא חיכו שמישהו יעשה עבורם 
את המלאכה, אלא עשו ופעלו בעצמם. 

עכשיו, כשהגעתי לגיל המצוות, כולם מדברים אתי על עצמאות ואומרים לי שהגיע 
הזמן שאהיה עצמאי. ביום העצמאות חוגגים את העצמאות של המדינה, ומדברים 
על הכרזת העצמאות ועל מגילת העצמאות –  האם העצמאות שלי ושל המדינה 

היא אותה עצמאות? ומדוע יש צורך להכריז על עצמאות? 

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד: בירור המושג 'עצמאות'

זמן מסלול: ההכרזה על הקמת מדינת ישראל -  ה' באייר תש"ח, 1948, ההווה.

שאלת מסע: מהי עצמאות?

בפרק זה נעסוק במושג ‘עצמאות’ ונעשה היכרות ראשונית עם מגילת העצמאות.

להיות עצמאי – פעילות חקר

מהי עצמאות, ומי מוגדר כאדם עצמאי?
כתבו באמצע דף במחברותיכם: ‘עצמאי זה...’ וכתבו א. 

שאתם  כפי  עצמאות,  של  שונים  ביטויים  זאת  סביב 
דוגמאות  או  הגדרות  לכתוב  תוכלו  אותה:  מבינים 

מחיי היומיום להתנהגות עצמאית.
בדקו במילון מהי ההגדרה ל’עצמאות’ והעתיקו אותה ב. 

למחברותיכם. 
השוו בין הגדרותיכם לבין ההגדרה המילונית – במה ג. 

הן דומות ובמה הן שונות? ערכו טבלה וציינו בה את 
קווי הדמיון והשוני.

קראו על אחת הדמויות שהוזכרו בפרק על החלוציות ד. 
והסבירו במה היא הייתה עצמאית.

המצביעות ה.  ותכונות  התנהגויות  של  רשימה  ערכו 
לדעתכם על עצמאות.

מאפיינים ו.  רשימת  לפניכם  עצמאית?   מדינה  מהי 
למדינה. העתיקו למחברותיכם את אלו הנראים לכם 

חשובים לקיומה של מדינה עצמאית:
שפה, דגל, כבישים, חנויות, ממשלה, שטח אדמה, משטרה, 
מערכת חשמל, צבא, מוזיאונים, סמל, בתי משפט, קביעת 

חוקים וביצוע החוק, בתי ספר, תחבורה.
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הכרזת העצמאות שלי

קראו את תחנת המידע ואת מקור 1.. 1
בצעו את משימת נכון / לא נכון במחברותיכם.. 2
הכינו הכרזת עצמאות משלכם: לקראת גיל המצוות התחייבו לתחומים בהם תוכלו להיות . 3

עצמאיים והכריזו על כך. חתמו על המגילה ובקשו מבני משפחותיכם לכתוב את דעתם 
בתחתית המגילה שלכם. רצוי לקשט את המגילה בתמונות שלכם .

הכרזת העצמאות

דוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל ביום שישי, ה’ באייר ה’תש”ח, 14 במאי 1948 , בעיר תל אביב, בבית דיזנגוף 
שבשדרות רוטשילד. מאז חוגגת מדינת ישראל מדי שנה בה’ באייר את יום העצמאות.

ההכרזה על הקמתה של מדינת ישראל לוותה בסכנת פלישה של צבאות ארצות ערב. שר החוץ האמריקני, ג’ורג’ 
מרשל, ומדינות שונות יעצו  לדחות את ההכרזה בשל הסכנות. להכרזה  על הקמת המדינה קדמו  דיונים רבים.  המאבק 

שהתרחש בארץ בתקופה ההיא הקשה על קבלת ההחלטה.

למרות זאת, החליטה ִמנהלת העם לצאת בהכרזה ההיסטורית על הקמת המדינה.  יושב ראש המועצה דוד בן-גוריון, 
שהיה אז יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, קרא את נוסח ההכרזה - מגילת העצמאות, שהיא המסמך המכונן של 

מדינת ישראל. 

בתום ההכרזה חתמו חברי המועצה על מגילת העצמאות. למחרת ההכרזה פלשו צבאותיהן של חמש ממדינות ערב 
לארץ, והחל השלב השני של מלחמת העצמאות.

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

צפו בהכרזה בסרטון ‘הכרזת המדינה וידאו קצר’ באתר יוטיוב.

מקור 1

אורי גולן מספר:
“בעת ההכרזה על המדינה גרתי בחיפה והייתי בן 13 .

אני זוכר שהייתה תחושה של שמחה כללית. מכיוון שהייתי ילד, לא הבנתי את ההבדל  לגמרי 
אבל  ההרגשה הייתה מאוד טובה. 

אני זוכר את העוצר של הבריטים, את ה”כלניות” שעמדו מתחת לבית שלנו. לא פחדתי מהם 
כי הייתי ילד. ופתאום יש  מפנה - יש הרגשה של חופש.  ואין בריטים מתחת לבית. זו  בהחלט 

הייתה תחושה טובה”.

עוצר – פקודה האוסרת לצאת מהבית. 
‘כלניות’ - כינוי לחיילים בריטים ששירתו בארץ ישראל. הם נקראו כלניות בשל הכומתה האדומה 

שלהם.
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נכון /לא נכון
כתבו במחברותיכם איזה מבין המשפטים שלהלן נכון ואיזה שגוי.. 1
תקנו את המשפטים השגויים.. 2

ההכרזה על קום המדינה התקיימה בבניין הכנסת בירושלים.א. 
ההכרזה על קום המדינה התקיימה בתאריך ה’ באייר תש”ח.ב. 
תאריך ההכרזה על קום המדינה נקבע לתאריך יום העצמאות הישראלי.ג. 
ההכרזה על קום המדינה נעשתה בתנאים נוחים ובעידוד שליטי מדינות שונים.ד. 
המכריז על קום המדינה היה בנימין זאב הרצל.ה. 
בהכרזה על קום המדינה נקראה מגילת העצמאות.ו. 
לאחר ההכרזה על קום המדינה נחתם הסכם שלום בין ישראל לבין שכנותיה.ז. 

מקור 2

“מי שגדלו לתוך המדינה נוטים לחשוב שהייתה זו התפתחות טבעית, שההכרזה על המדינה 
הייתה מובנת מאליה, אבל לא כך היו הדברים. מבפנים ומבחוץ, מתוך היישוב ומכל רחבי 

העולם, הופעלו על בן גוריון לחצים אדירים לא לעשות את הצעד הזה. בין הלוחצים היו 
מדינאים חשובים והיו גם ידידים ונציגים נאמנים של היישוב עברי ושל הציונות. אלה הזהירו 

את דוד בן גוריון שההכרזה על המדינה תביא לפלישה של צבאות ערב למדינה העברית 
העּוָּבִרית ולמערכה כבדה וקשה.  בן גוריון לא התעלם מהאזהרות הללו. הוא הבין היטב שיש 

מחיר כבד להחלטה, אבל הוא האמין שיהיה מחיר עוד יותר כבד לאי קבלת החלטה. כולנו 
נמצאים כאן היום, כי בן גוריון קיבל את ההחלטה הנכונה בזמן הנכון.

היום כולנו מסכימים  שזאת הייתה החלטה שקולה, נכונה ואחראית אבל צריך לזכור שבן 
גוריון התקשה מאוד להעביר את ההחלטה על הכרזת המדינה במנהלת העם. שערו בנפשכם 

מה היה קורה אם הוא לא היה ָנחּוׁש דיו, אם היה  מחמיץ את ההזדמנות, מי יודע מה היה 
עולה בגורל עמנו ומדינתנו”.  

)נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו, ידיעות אחרונות 5/12/11 (

שאלות

נסו לדמיין את עצמכם כשותפים לישיבה המכריעה של מנהלת העם. באילו עמדות הייתם א. 
מצדדים? תארו את החוויה בשעת הכרעה גורלית זו.

אילו גילויים של אחריות ושל מחויבות אפשר לזהות בהכרעה של בן גוריון?ב. 

אילו תכונות אפשרו לבן גוריון להכריע בשאלת ההכרזה על קום המדינה?. 1

אילו מבין התכונות הללו מעוררות בי הזדהות?. 2

ַחְברּוָתא

חברותא – בן גוריון קיבל את ההחלטה הנכונה
קראו יחד את מקור 2 .. 1
דונו בשאלות והשיבו עליהן במחברותיכם.. 2

ֵציָדה ַלֶדֶרְך
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מסע אל המגילה9
מגילת העצמאות מכריזה על הקמת מדינת ישראל וקובעת מה יהיו ערכי היסוד שלה.

אם כן,  למה היא מתארת את העבר?  כיצד תיאור העבר קשור להקמת המדינה?
הרי ברור שזוהי מדינת ישראל שקמה בארץ ישראל...!

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד:  היכרות עם האירועים ההיסטוריים המוזכרים במגילה
זמן מסלול :  מאז חורבן הבית השני ועד ההכרזה על  קום המדינה

שאלת מסע:  אילו אירועים  מתוך הסיפור של העם היהודי הם חלק 
מהסיפור שלי?

בפרק זה נעסוק בהחלטה על השם ‘ישראל’ למדינה הצעירה, ובאירועים המוזכרים במגילה.

“ִהיא ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל”
מדוע קראו למדינה החדשה ‘מדינת ישראל’? 

אנו, שנולדנו למציאות של מדינה, יכולים להתפלא על השאלה – אבל מסתבר, שגם בשאלה זו נערכו דיונים...

נסו לחשוב על שמות נוספים שבהם היה אפשר לקרוא למדינת ישראל, וכתבו אותם במחברותיכם.. 1

קראו את המקורות 1 - 3 , והשיבו על השאלות במחברותיכם.. 2

מקור 1

לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט 
הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות 

המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
]מתוך מגילת העצמאות[
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מקור 2

הפעם הראשונה שבה הוזכר השם ישראל היה בספר בראשית: 
ַוּיֹאֶמר ]שליח אלוהים ליעקב[: לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׂשִריָת ִעם 

ֱאֹלהים  ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל. 
)בראשית ל”ב,כ”ט(.

ִכּי ָשִׂריָת - נאבקת עם חזקים ממך והצלחת. התמודדת עם משימה גדולה.

מקור 3

“ב-12 במאי 1948 דנה ההנהלה הלאומית ... בפרסום הכרזה על ייסוד מדינה יהודית. 
אחרי שהוחלט דבר ההכרזה, עלתה על הפרק שאלת השם ... הוצעו הצעות שונות. 

בדרך כלל שיערו כי שמה של המדינה החדשה יהיה יהודה, אולם כאשר באו לבחון אותו 
מצאו בו מומים. האזור שהוקצה למדינה היהודית על ידי האו”ם היה כולו מחוץ ליהודה 

ההיסטורית... 
לאחר שנזנחה המחשבה על יהודה הוצעו השמות ִציֹון, צבר, ארץ-ישראל,  ישורון , 

מדינת היהודים, מדינת הִעבִרים, או ֶעֶבר.”
]ראובן אהרוני, “למה קראו למדינה מי קרא לה כך, למה ומתי?”, ‘הארץ’, 30.04.2006[

שאלות:
מה דעתכם על ההצעות שהוצעו במקור 3? האם יש מבין ההצעות הצעה א. 

שמוצאת חן בעיניכם? הסבירו.
בחרו שניים מבין השמות שהוצגו במקור 3 ויצגו את התומכים בהצעה. ב. 

תוכלו לעשות זאת באמצעות הצגה בזוגות.
האם משמעות השם ‘ישראל’ מתאימה לדעתכם למדינת ישראל? מדוע? ג. 
האם השם ‘ישראל’ מבטא בעיניכם מחויבות לעבר? הסבירו.ד. 

מתוך קשר היסטורי – היסטוריה במגילת העצמאות 
מגילת העצמאות פותחת בתיאור פרקים מתולדות העם היהודי. 

בין הפרקים שהמגילה מתארת נמצאים הנושאים האלה:
- הכמיהה לארץ ישראל והקשר אליה

- הקמת יישובים
- הקונגרס הציוני הראשון

- העפלה
בחרו אחד מהנושאים המצוינים לעיל.. 1
קראו את המקורות הקשורים לנושא שבחרתם.. 2
השיבו על השאלות במחברותיכם.. 3

“ולא חדל מתקווה ותפילה לשוב לארצו” – הכמיהה לארץ ישראל
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מקור 4

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, 
ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.

]מתוך מגילת העצמאות[

מקור 5

ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני.                   ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני, ְלִחִּכי ִאם-לֹא ֶאְזְּכֵרִכי:

ם  ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי. ִאם לֹא ַאֲעֶלה, ֶאת ְירּוָׁשַלִ
]תהילים קל”ז, ה-ו[

בזמן החופה החתן אומר פסוקים אלה כזכר לחורבן בית המקדש. 

מקור 6 

כרזה שעיצב אפרים ליליאן עבור הקונגרס הציוני החמישי, 1901

המילים ‘ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיון ְּבַרֲחִמים’ נלקחו מהתפילה.

“עין לציון צופיה”
היכנסו לאתר ‘חג הסיגד חגם של יהודי אתיופיה’ באתר גלים, וצפו בחלקים מהסרט 

‘עין לציון צופיה’.

“בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך” – הקמת יישובים

ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומִגינים הפריחו 
נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט 
על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי 

הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.

]מתוך מגילת העצמאות[
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הקיבוץ

הקיבוץ הוא צורת התיישבות הקיימת רק במדינת ישראל.

בשנת 1909 הקימו שנים עשר חלוצים וחלוצות יישוב בקצה הדרומי של הכנרת, סמוך לכפר ערבי ושמו “אום 
ג’וני”. עד אז עבדו בני הנוער הללו בייבוש הביצות, כבנאים, או בעבודות כפיים ביישובים היהודיים הוותיקים יותר. 
כעת החלום שלהם היה לעבוד בעבור עצמם, ולהכשיר את הקרקע. הם קראו לקהילה שלהם “קבוצת דגניה”, על 

שם הדגנים שגידלו שם. צורת היישוב “קבוצה” התפתחה בהמשך ל”קיבוץ”.

מקימי הקיבוצים שאפו להקים חברה חדשה בה הכול יהיו שווים וחופשיים מניצול. כך נולד הרעיון כי קבוצות 
יהודיות יתאחדו ויחזיקו ברכוש משותף. סיסמת הקיבוץ הייתה: “מכל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צורכיו”.

כיום קיימים בישראל יותר מ-265 קיבוצים – רובים כפרים, וחלק קטן מהם בערים – זהו “הקיבוץ העירוני”.

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

צפו בסרטון ‘הקיבוץ – כולם בשביל כולם’ באתר בריינפופ.

מקור 7

פה בארץ חמדת אבות / ישראל דושמן
ֹּפה ְּבֶאֶרץ ֶחְמַּדת ָאבֹות
ִּתְתַּגֵׁשְמָנה ָּכל ַהִּתְקוֹות,

ֹּפה ִנְחֶיה ּוֹפה ִנּצֹר,
ַחֵּיי זַֹהר ַחֵּיי ְּדרֹור,

ֹּפה ְּתֵהא ַהְׁשִכיָנה ׁשֹוָרה,
ֹּפה ִּתְפַרח ַּגם ְׂשַפת ַהּתֹוָרה.

ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,
ִׁשירּו ִׁשיר, ִׁשיר, ִׁשיר,

ִּגילּו ִּגיל, ִּגיל, ִּגיל,
ְּכָבר ֵהֵנּצּו ִנָּצִנים.

נבנה ארצנו

היכנסו לאתר יוטיוב וצפו בסרטון ‘ארץ קטנה גדולה: 
נבנה ארצנו’ .

אלבום תמונות התיישבות

מושב נהלל, מושב העובדים הראשון, הוקם בשנת 1921

186



תלמידים בבית הספר בנהלל, 1934

המושבה גדרה, נוסדה בשנת 1884. התמונה צולמה לפני שנת 1899.

תל אביב בשנותיה הראשונות, רחוב הרצל והגימנסיה העברית בסופו. שנת 1905 בערך.

חג השבועות בקיבוץ עין חרוד, שנת 1920 בערך. 
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‘בשנת תרנ”ז נתכנס הקונגרס הציוני’ – הקונגרס הציוני הראשון

מקור 8

בשנת תרנ”ז )1897( נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה 
היהודית תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו.

]מתוך מגילת העצמאות[

הקונגרס הציוני הראשון

הקונגרס הציוני הראשון נפתח בתאריך 29 באוגוסט 1897, בבאזל שבשוויץ. 
בקונגרס השתתפו 208 צירים משש-עשרה מדינות, ביניהן - צרפת, רוסיה, 

אלגי’ריה, פולין, רומניה, ארץ ישראל, בולגריה, גרמניה וארה”ב. הרצל, שהיה יוזם 
ומארגן הקונגרס, שימש כיושב ראש לאורך הדיונים, וכן דאג שעיתונאים רבים 

יגיעו ויכתבו על הקונגרס כדי להפיץ בעולם את הרעיון הציוני. המושב הראשון של 
הקונגרס נפתח באמירת ברכת “שהחיינו”, וישיבת הסיום הייתה חגיגית גם היא 

והסתיימה בקריאות ‘יחי הרצל’. 

הצירים בקונגרס קיבלו כמה החלטות לעידוד ההתיישבות והעלייה לארץ ישראל, 
ולהפצת הרעיון הציוני. כן נבחרו מוסדות ניהול וארגון לתנועה הציונית. 

ַּתֲחַנת ֵמיָדעבסיומו של הקונגרס כתב הרצל ביומנו : “בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים”.

מקור 9 

נאום הרצל בקונגרס הראשון
“רוצים אנו להניח את אבן הפינה לבית אשר בבוא היום ישכון בו העם היהודי. 
המשימה כבדה כל כך, שעלינו לדבר עליה אך ורק במילים הפשוטות ביותר… 

הציונות היא שיבתנו אל היהדות עוד לפני שיבתנו לארץ היהודים…”. 
]בנימין זאב הרצל, קטע מנאומו בקונגרס הציוני הראשון בשנת תרנ”ז – 1897.[

מקור 10

תמונת הצירים בקונגרס הראשון
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‘לא חדלו להעפיל לארץ-ישראל’ – ההעפלה

מקור 11

שארית הפלטה שניצלה מהֶטַבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא 
חדלו להעפיל לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את 

זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים במולדת עמם.
]מתוך מגילת העצמאות[

ַהְעָּפָלה

“ַהְעָּפָלה” הוא כינוי לעלייה הבלתי חוקית של יהודים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. 
ההעפלה החלה בשנת 1934, לאחר שהיטלר עלה לשלטון בגרמניה, ורבים מיהודי אירופה 

ביקשו לעלות לארץ ישראל. 

להגיע  שניסו  ורעועות  ישנות  קטנות,  משא  בספינות  הים,  דרך  בעיקר  נעשתה  ההעפלה 
לחופי הארץ ולהביא אליה בחשאי פליטים יהודים. המוסדות הציוניים החליטו לעקוף את 

הגבלות העלייה של הבריטים ולהביא יהודים לארץ ישראל ללא רישיונות עלייה. 

נתיב נוסף של העפלה היה ברגל – מארצות ערב לארץ ישראל. בנתיב זה צעדו כ-12,000 
יהודים, בעיקר ממצרים, עיראק, סוריה, טורקיה וצפון אפריקה.

תאפשר  בריטניה  כי  היהודים  האמינו  השואה  של  המחרידים  הממדים  שהתגלו  לאחר 
לניצולי השואה להגיע לארץ ישראל. אך הבריטים החליטו להמשיך בהגבלות על עלייתם 
ארצה.  להגיע  לפליטים  ולסייע  פעילותו  את  לחדש  החליט  ב’  לעלייה  המוסד  יהודים.  של 
נמלים  מעשרות  שואה,  ניצולי  מעפילים,   85,000 מ-  יותר  נשלחו  שנים  כשלוש  במשך 
באירופה לארץ ישראל. במבצע הזה השתתפו גם צעירים מארץ ישראל, שפיקדו על ספינות 

המעפילים, אבטחו אותן וגם השיטו אותן בשעת הצורך.

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

היכנסו לאתר יוטיוב וצפו בסרטון : ‘אניית מעפילים אקסודוס, 1947’.

מקור 12

בין גבולות / חיים חפר
ֵּבין ְּגבּולֹות, ֵּבין ָהִרים, ְללֹא ֶּדֶרְך,

ְּבֵלילֹות ֲחׂשּוֵכי ּכֹוָכִבים –
ַׁשָּירֹות ֶׁשל ַאִחים, ְּבִלי ֶהֶרף,

ַלּמֹוֶלֶדת ָאנּו ְמַלִּוים.

ָלעֹוָלל ְוָלַרְך –
ְׁשָעִרים ֹּפה ִנְפַּתח.

ַלָּמְך ְוַלָּזֵקן –
ָאנּו ֹּפה חֹוַמת ָמֵגן!

ִאם ַהַׁשַער ָסגּור, ֵאין ּפֹוֵתַח –
ֶאת ַהַׁשַער ִנְׁשֹּבר ְוִנֹּתץ.
ָּכל חֹוָמה ְּבצּוָרה ְנַנֵּגַח,
ְוָכל ֶסֶדק ַנְרִחיב ְוִנְפרֹץ.

עֹוָלל – תינוק. ַרְך – פעוט, ילד קטן. ָּמְך – עני, נזקק. 
ִנֹּתץ – נשבור. 
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מקור 13

מכתב מחאה

לכבוד 
ממשלת ארץ ישראל )המנדט הבריטי( 

ירושלים
אדונים נכבדים,

א. אנו, מאות תלמידי בתי הספר היסודיים בירושלים, הכרזנו על שביתה ביום חמישי כמחאה על 
היחס הבלתי אנושי של ממשלת ארץ ישראל )המנדט הבריטי( לפליטים היהודים, פליטי האנטישמיות 

האירופית, וסגירת שערי הארץ בפניהם. 
ב. היריות ממכונות ירייה על ידי משמר החוף הבריטי בעולים היהודים, אשר ארץ ישראל היא המפלט 
והמקלט היחידי עבורם – פגעו עמוק בלבו של הנוער. אנו, הדור הצעיר של ארץ ישראל המתחדשת, 

מכריזים בזה: עולים אלה אחינו הם, ולארצם הם באים. אנו דורשים מאת ממשלת ארץ ישראל 
להתחשב ברגשות הנוער ולפתוח את שערי הארץ להמונים אלה.

]מתוך מכתב  מחאה של תלמידים מירושלים, שהתפרסם בעיתונות העברית בארץ ישראל ביום 
י”ז באב תש”ו – 14 באוגוסט 1946[

מקור 14

על ‘מבצע האלף’ בו הוברחו ילדים מסוריה לארץ ישראל בשנת 1945:

 מדי לילה בלילה... היו שיירות בנות 50 - 60 ילד עוברות את הגבול. קטנים ורזים ואפופי חרדה 
היו נעלמים מעיננו במעטה החשיכה הכבדה... נשאו בנטל השתיקה, העייפות, הצמא והיו צועדים 

אילמים ודרוכים. לעתים היה קשה להבין כיצד שבט שלם של פעוטות הצליח לעבור בחשאי-חשאין 
את הגבול.

]עדותו של יאני אבידוב.  בתוך:    דוד סילורה, ההעפלה מארצות המזרח, בתוך “עידן” 1, יד בן צבי, 
1982, עמ’ 116 [

מעפילים באנייה ‘לא תפחידונו’ בדרכם 
מרומניה לארץ ישראל, 1947.

הורדת מעפילי האנייה ‘האומות המאוחדות’ בנהריה, 
1947 - 1948. אנשי היישוב נקראו ובאו לעזור למעפילים.
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שאלות:

כתבו שני פרטים חדשים שלמדתם בעקבות הקריאה והצפייה בסרטונים.א. 

כיצד באה לידי ביטוי האחריות לכלל בפרק שלמדתם?ב. 

האם הפרק שלמדתם מתאר המשכיות מהעבר להווה ולעתיד? הסבירו.ג. 

כתבו תיאור קצר מפיו של אדם שהשתתף באירוע עליו למדתם:  יהודי בגולה המתגעגע ד. 
לארץ ישראל, מתיישב, ציר בקונגרס הציוני , מעפיל או איש מתנדב בעלייה ב’ המסייע 

למעפילים. תארו את רגשותיו, מה גרם לו להצטרף לאירוע ומהם האתגרים והתקוות שלו.

ֵציָדה ַלֶדֶרְך

גולדה מאיר, שהייתה יו”ר הוועד הלאומי בסוכנות היהודית ]ומאוחר יותר ראש ממשלת ישראל[ 
מספרת על ליל סדר ייחודי:

בתאריך 8 באפריל 1946 קיבלתי מברק מאיטליה ובו היה כתוב:
‘אנחנו אלף ומאה פליטים יהודים. עלינו בנמל של ספציה על האנייה ‘דב הוז’ כדי להגיע לארץ ישראל 

שהיא התקווה האחרונה שלנו. המשטרה עצרה אותנו על האנייה.
אנחנו מכריזים: לא נעזוב את האנייה. אנחנו דורשים להרשות לנו להמשיך בדרך לארץ ישראל.

אנחנו מזהירים: אנחנו נטבע עם האנייה בים אם לא נוכל להמשיך בדרך שלנו לארץ, מפני שכבר 
הגענו לשלב האחרון של הייאוש. ‘

למחרת פתחו הפליטים בשביתת רעב... החלטנו שאנחנו , נציגי הוועד הלאומי נצום בשבילם...עד 
שהאנייה תקבל רשות להפליג לארץ. ביום השני של שביתת הרעב התקיים צום כללי של כל היהודים 

בארץ מגיל שלוש עשרה ומעלה. הרגשנו פתאום שאנחנו שייכים לעם מלוכד. 
ביום השלישי לצום חל ערב פסח... הרבנים הראשיים שצמו יחד אתנו וניהלו את הסדר המיוחד , 

החליטו שכל אחד יאכל חתיכת מצה, קטנה כזית...
אני לא אשכח לעולם את הילדים שלי, שבאו אלי לסוכנות כדי להיות אתי בסדר הזה. בשבילם היה 
הסדר הזה אולי השיעור החשוב ביותר בסבל של עם ישראל, באהבת ישראל ועקשנות של ישראל. 
למחרת ליל הסדר קיבלנו את הידיעה שהפליטים על האנייה קיבלו רשות לעלות לארץ. כך ביום א’ 

של פסח נגמר הצום שנמשך 101 שעות.
]מישאל צייון, נעם ציון, הגדה ישראלית, הוצאת כתר, ירושלים 2004, עמ’ 41[  

האם הייתם רוצים לשלב את סיפורה של גולדה מאיר בליל הסדר המשפחתי שלכם?. 1
כיצד הסיפור קשור לערכי חג הפסח?. 2
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בארץ ישראל קם 10
העם היהודי: מגילת העצמאות

בזמן הכרזת העצמאות קרא דוד בן גוריון את מגילת העצמאות. 
כשאני מתבונן בתמונה של המגילה, היא מוכרת לי: ראיתי תצלום שלה בבית 

הספר, בעירייה ובעוד כמה מקומות.
אבל מה כתוב בה?

ומדוע היא נחשבת למסמך ישראלי חשוב כל כך?

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד: הכרזת העצמאות 
זמן מסע : ה’ באייר תש”ח,  1948 

שאלת מסע: מהי מגילת העצמאות?

בפרק זה נתחיל בהיכרות עם מגילת העצמאות

מגלים את המגילה –
בהכרזת העצמאות, ה’ באייר תש”ח, קורא דוד בן גוריון את 
מגילת העצמאות. המגילה נחשבת עד היום למסמך מייסד 

וחשוב במדינת ישראל.

מהי המגילה?

במה היא חשובה?

קראו את תחנת המידע.. 1
צפו בסרטון ‘מגילת העצמאות’ באתר בריינפופ.. 2
צפו במגילה באתר ‘אתר מגילת העצמאות’ – הקליקו על חלקים . 3

שונים של המגילה, הביטו בתמונות וקראו קטעים המתארים את 
כוונתה של המגילה.

קראו את שמות החותמים על המגילה בערך ‘מגילת העצמאות’ . 4
בוויקיפדיה, בסעיף ‘חותמי המגילה’.

בצעו את המשימה במחברותיכם.. 5
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 מגילת העצמאות

מגילת העצמאות היא המסמך המכריז על הקמתה של 
מדינת ישראל. דוד בן-גוריון קרא את המגילה בטקס הכרזת 

העצמאות שנערך במוזיאון תל אביב הישן, ביום שישי, ה’ 
באייר תש”ח, בשעה 16:00, שמונה שעות לפני סיום המנדט 

הבריטי על ארץ ישראל.

המגילה מתארת את ההיסטוריה היהודית שלפני הקמת 
המדינה, קובעת עקרונות חשובים לקיום המדינה החדשה, 
קוראת לשלום למדינות ערב וקוראת ליהודי העולם לעלות 

לישראל. 

נוסח המגילה עבר גלגולים וויכוחים רבים – היו שרצו אופי דתי 
יותר למגילה, והיו שהעדיפו אופי חילוני יותר. הנוסח הסופי 

הוכרע על ידי דוד בן גוריון.

על המגילה חתומים 37 חברי מועצת העם ואישה אחת, 
שנוספה כדי להגדיל את מספר הנשים שחתמו.

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

משימה

השלימו את קטע הקריאה בעזרת המילים שבמאגר המילים. שימו 
לב! במאגר ישנן יותר מילים מהנדרש בקטע הקריאה.

מגילת העצמאות היא מסמך .....1....בתולדות מדינת ישראל. 
המגילה נקראה בטקס ...2... . קביעת נוסח המגילה הביא ...3... בין 

המנסחים את המגילה. לבסוף, קבע ...4... את נוסח המגילה. 

המגילה מתארת אירועים חשובים ....5.... ומתארת עקרונות 
חשובים לקיום המדינה: חירות, צדק, ...6-7... . על המגילה חתומים 

חברי מועצת העם. בין החותמים : ....8-9 . 

מאגר המילים

רציני, חשוב, מצחיק, הכרזת המדינה, כ”ט בנובמבר, לשמחה, 
לחילוקי דעות, משה שרת, דוד בן גוריון, בציונות, בהקמת המדינה, 

בתולדות העם היהודי, שלום ומלחמה, סדר וארגון, שוויון ושלום, 
יצחק בן-צבי וגולדה מאיר]מאירסון[, יצחק רבין ומנחם בגין, 

בנימין זאב הרצן ודוד בן גוריון. 
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לפניכם תוכן מגילת העצמאות.. 1

קראו את קטע 5 , בחרו קטע נוסף מבין הקטעים המסומנים והשיבו . 2
על השאלות במחברותיכם. ַחְברּוָתא

מקור 1 

ְמִגַּלת ָהַעְצָמאּות
קוממיות  חיי  חי  בה  והמדינית,  הדתית  הרוחנית,  דמותו  עוצבה  בה  היהודי,  העם  קם  בארץ-ישראל 

ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. 

ולא חדל מתפילה  ]1[ לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, 
ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. 

מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה; ובדורות 
האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו 
כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת 

הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. 

]2[ בשנת תרנ”ז )1897( נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור 
הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. 

1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר  זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב’ בנובמבר 
נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי 

להקים מחדש את ביתו הלאומי. 

באירופה,  יהודים  מיליונים  לטבח  הוכרעו  בה  האחרון,  בזמן  ישראל  עם  על  שנתחוללה  השואה   ]3[
הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש 
המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי 

מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים. 

שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ-
ועמל-ישרים  חירות  כבוד,  לחיי  זכותם  את  ולא פסקו לתבוע  וסכנה,  מניעה  קושי,  כל  אף  על  ישראל, 

במולדת עמם. 

במלחמת העולם השניה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא-חלקו למאבק האומות השוחרות חירות 
ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להמנות עם העמים 

מייסדי ברית האומות המאוחדות. 

ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ-
הם  מצדם  הנדרשים  הצעדים  בכל  בעצמם  לאחוז  ארץ-ישראל  תושבי  מאת  תבעה  העצרת  ישראל; 
לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת 

להפקעה. 

]4[ זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. 

לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי 
על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו 

מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. 
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אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו’ אייר תש”ח, 15 במאי 1948, ועד להקמת  
המכוננת  האספה  על-ידי  שתיקבע  לחוקה  בהתאם  המדינה  של  והסדירים  הנבחרים  השלטונות 
הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 - תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע 

שלה, מנהלת-העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל. 

כל  לטובת  פיתוח הארץ  על  גלויות; תשקוד  ולקיבוץ  יהודית  לעליה  תהא פתוחה  ישראל  ]5[ מדינת 
תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון 
זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך 
ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות 
המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות 
בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל 

בשלמותה. 

לתוך  ישראל  ולקבל את מדינת  בבנין מדינתו  היהודי  לעם  יד  לאומות המאוחדות לתת  קוראים  אנו 
משפחת העמים. 

אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חדשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת 
ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות 

מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים. 

]6[ אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה 
ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף 

לקידמת המזרח התיכון כולו. 

לימינו  ולעמוד  ובבנין  בעליה  הישוב  סביב  להתלכד  התפוצות  בכל  היהודי  העם  אל  קוראים  אנו   ]7[
במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. 

מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה 
הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל-אביב, היום הזה, ערב שבת, ה’ אייר תש”ח, 14 במאי 1948.

]חתומים:[

דוד בן-גוריון 

דניאל אוסטר, מרדכי בנטוב, יצחק בן-צבי, אליהו ברלין, פריץ ברנשטיין, הרב וולף גולד, מאיר גרבובסקי, יצחק 
ורדי, רחל כהן, הרב  ורהפטיג, הרצל  זרח  וילנר-קובנר,  גרנובסקי, אליהו דובקין, מאיר  גרינבוים, ד”ר אברהם 
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, 
משה  שפירא,  משה  שיטרית,  בכור  שטרנברג,  בן-ציון  שטנר,  מרדכי  רפטור,  ברל  רמז,  דוד  רוזנבליט,  פליכס 

שרתוק.

שאלות:

כתבו רעיון אחד שקראתם במגילת העצמאות ושמצא חן בעינכם: הסבירו מהו הרעיון ומדוע בחרתם בו.א. 

כתבו שלושה עקרונות חשובים המופיעים בקטע 5: הסבירו כיצד הם יכולים לסייע בניהול המדינה .ב. 

הכינו כרזה ברוח קטע 5: עצבו את הרעיונות המרכזיים כך שיופיעו בכרזה במילים, בקומיקס או בציורים ג. 
וצילומים.

האם ישנו נושא המופיע במגילה שהייתם משמיטים ממנה? תארו והסבירו.ד. 

כתבו נושא שהייתם רוצים לכלול במגילה: הסבירו את חשיבותו.ה. 

195



חותמים על המגילה
הביטו בתמונות במקורות 2 - 3: האולם בו הוכרזה הקמת מדינת ישראל וההזמנה של מנהלת העם 

למוזמנים להכרזה.

עצבו אירוע משלכם לחתימה על מגילת העצמאות:

תכננו את האולם – תוכלו לנסות ולשחזר את האולם המקורי או לעצב אולם בסגנון אחר – עצבו את . 1
האולם במחברותיכם והחליטו במשותף על העיצוב המקובל על רוב תלמידי הכיתה.

התבוננו במקור 2, חשבו: מדוע נתבקשו המוזמנים לשמור את תוכן ההזמנה בסוד?. 2

ארגנו אירוע הכרזת עצמאות משלכם:

עצבו ונסחו הזמנה לאירוע – חשבו היכן יתפרסם האירוע, ואת מי תרצו להזמין: קרובי משפחה, מורות 
ומורים, אנשי ממשל, חברי כנסת או דמויות אחרות.

קבעו: מי יהיו קוראי המגילה? האם תרצו להוסיף פסקה משלכם למגילה המקורית? מי יהיו החותמים?. 3

הדביקו במחברותיכם תצלומים מהאירוע, וכתבו זיכרונות ותחושות שעלו בכם בזמן הטקס. . 4

מקור 2

הזמנה להכרזת העצמאות

מקור 3 

דוד בן גוריון מכריז על הקמת המדינה
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ֵציָדה ַלֶדֶרְך
איזו מחויבות יש לנו כלפי מגילת העצמאות?

האם מדינת ישראל פועלת ליישום הערכים המופיעים במגילה? 
באילו תחומים צריכה מדינת ישראל לחזק את יישום ערכי מגילת 

העצמאות, לדעתכם?
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“ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו” 10
עלייה יהודית וקיבוץ גלויות

שאלתי את סבא שלי האם הוא זוכר את ההכרזה על הקמת המדינה. הוא חייך ואמר: 
’לא, אך אני בהחלט זוכר תאריך מוקדם יותר – כ”ט בנובמבר, היום בו החליטה מועצת 
האומות המאוחדות על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אני זוכר שקראנו שהחלו 
פרעות ושהחלה מלחמת העצמאות, ואנחנו, שהיינו רחוקים מכאן, עקבנו אחרי האירועים 
עד כמה שיכולנו, באמצעות עיתונים. גרתי אז במחנה עקורים בגרמניה – לשם הגיעו 

ניצולי שואה, כמוני, וחיכו לרגע שיוכלו לעלות לארץ ישראל’.
יהודי  ‘אלו היו זמנים קשים גם אצלנו בקהילה בדמשק. אנחנו,  סבתא נאנחה ואמרה: 
ופרעות.  איומים  סבלנו  המדינה  הקמת  שלפני  ובתקופה  בסוריה  דורות  חיינו  סוריה, 
בוודאי שעקבנו אחרי החדשות מישראל אבל היינו בחרדה גדולה. היו פגיעות ברכוש 
ואחרי הקמת מדינת ישראל נשללו מאתנו זכויות. חיכינו לברוח. רבים עזבו למקומות 

שונים בעולם. אנחנו עלינו לישראל ברגע שיכולנו’.

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד:  קיבוץ הגלויות  והעלייה לישראל

זמן מסלול:  מהקמת המדינה, שנת 1948, ועד ימינו

שאלת מסע : מהי האחריות והמחויבות שלי כלפי העולים 
החדשים המגיעים לארץ ישראל?

בפרק זה נעסוק בעלייה לישראל ובקיבוץ גלויות

ַחְברּוָתא

‘עלייה יהודית וקיבוץ גלויות’
קראו את תחנת המידע, המקור . 1

והביטו בתמונות הבולים. 
השיבו על השאלות . 2

במחברותיכם.
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קיבוץ גלויות ועלייה

קיבוץ גלויות הוא מושג שמקורו בתנ”ך: זוהי ההבטחה לעם ישראל כי אף על 
פי שייצא לָגלּות ויעזוב את ארץ ישראל, הוא ישוב אליה. הבטחה זו חוזרת שוב 

ושוב בתורה ובספרי הנביאים:

‘ְוהֹוֵצאִתים ִמן-ָהַעִּמים, ְוִקַּבְצִּתים ִמן-ָהֲאָרצֹות, ַוֲהִביאֹוִתים, ֶאל-ַאְדָמָתם’ . 
]יחזקאל ל”ד, י”ג[

‘ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי-ָאֶרץ ָּבם ִעֵּור ּוִפֵּסַח ָהָרה ְוֹיֶלֶדת 
ַיְחָּדו, ָקָהל ָּגדֹול ָיׁשּובּו ֵהָּנה’. ]ירמיהו ל”א, ז[

קיבוץ הגלויות מוזכר פעמים רבות גם בתפילות:

‘ְתַּקע ְבּׁשֹוָפר ָגּדֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוָשׂא ֵנס ְלַקֵבּץ ָגֻּלּיֹוֵתינּו, ְוַקְבֵּצנּו ַיַחד ֵמַאְרַבּע ַכְּנפֹות 
הארץ ְלַאְרֵצנּו . ָבּרּוְך ַאָתּה ה’ , ְמַקֵבּץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל’.

 )סידור התפילה(

התנועה הציונית הדגישה את הקמת המדינה היהודית, וכבר בתחילת דרכה 
החליטה כי ארץ ישראל תהיה מקום הקמתה, בגלל הקשר העמוק של העם היהודי 

לארץ ישראל.

העליות לארץ ישראל החלו עוד לפני התנועה הציונית, אך הן הפכו גדולות 
ומאורגנות יותר בהשפעת הציונות. העליות הגדולות החלו לאחר הקמת מדינת 

ישראל:  תוך 18 חודשים בלבד הוכפלה האוכלוסייה בישראל. רוב העולים היו 
ניצולי שואה וחלקם יהודים מארצות ערב. 

העולים הגיעו ממדינות רבות ושונות: רומניה, עיראק, פולין, מרוקו, הונגריה, תימן, 
בולגריה, איראן, צ’כוסלובקיה, תוניס, גרמניה, לוב ועוד.

לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל המשיכו גלי עלייה. בין הידועים שבהם: 
עליית גומולקה 1956–1957 מפולין, מבצע יכין להעלאת יהודי מרוקו, 1961–1964, 

מבצע משה - 1984 ומבצע שלמה – 1991 להעלאת יהודי אתיופיה, העלייה מברית 
המועצות לשעבר - 1987–2005.

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

מקור 1

“מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות” 
]מתוך: מגילת העצמאות[
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בול "מתימן לציון", בעיצובו של דניאל גולדברג, 
באדיבות השירות הבולאי דואר ישראל

בול "העליה מצפון אפריקה", 
בעיצובם של דרור בן דב ואשר 

קלדרון, באדיבות השירות הבולאי 
דואר ישראל

בול "שנת הפליט העולמית", בעיצובה 
של אטה וליש, באדיבות השירות 

הבולאי דואר ישראל

מקור 2

יהודים  של  המונית  עלייה  בתמר:  אעלה  עליית 
תרמ”ב  בשנת  ישראל  לארץ  עלו  אשר  מתימן 
בכפר  בעיקר  התיישבו  העולים   .1882–1881

השילוח ובהר הזיתים שבירושלים.

מקור 3

רוכזו  המדינה  קום  לפני  אפריקה:  צפון  יהודי  עליית 
ארצה.  העלייה  לקראת  במחנות  באלגי’ר  יהודים 
מאלגי’ר  יצאה  הלוי’  ‘יהודה  המעפילים  אניית 
כארבעים  לארץ  עלו  המדינה  קום  לאחר  לישראל. 
 1956-1954 בשנים   אפריקה.  מצפון  עולים  אלף 
הועלו בחשאי לארץ כשלושים וחמישה אלף יהודים 
ממרוקו. בשנת 1961 טבעה האנייה ‘אגוז’ ועל סיפונה 

44 עולים ממרוקו, שיצאו בחסות מדינת ישראל.

מקור 4

ישראל  לארץ  יהודי תימן  עליית  נשרים:  כנפי  על  מבצע 
ד’  פסוק  מתוך  כך  כונה  המבצע  ו-1950.   1949 בשנים 
בפרק י”ט שבספר שמות: “ואשא אתכם על כנפי נשרים, 
ואביא אתכם אלי”. במבצע זה עלו רוב יהודי תימן – יותר 

מ- 42,000 אלף איש ואישה.
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בול "שלח את עמי", בעיצובו של משה פרג, 
באדיבות השירות הבולאי דואר ישראל

בול "עליית עזרה ונחמיה", בעיצובם 
של מקסים וגבריאל שמיר, באדיבות 

השירות הבולאי דואר ישראל

מקור 5

עיראק  יהודי  עליית  ונחמיה:  עזרא  מבצע 
קרוי  המבצע  ה-50.  שנות  במהלך  לישראל 
יהודים  ונחמיה, מנהיגים  עזרא  על שמם של 
תקופת  של  בתחילתה  ישראל  ובארץ  בבבל 
יותר  לישראל  עלו  המבצע  במהלך  שני.  בית 

מ-120,000 עולים.

מקור 6

“שלח את עמי”: סיסמת המאבק למען היתרי יציאה 
ליהודי ברית המועצות בשנות השבעים של המאה 
ה-20. בכל רחבי העולם החופשי התגייסו יהודים - 
וגם לא יהודים - לתמיכה במאבקם של יהודי ברית 

המועצות למען עלייה לישראל.
בשנות ה-60 וה-70 עלו מברית המועצות  כ-163,000 
איש. לאחר התפרקות ברית המועצות בשנות ה-90 

עלו מרוסיה לישראל יותר ממיליון עולים.

בול עליית יהודי אתיופיה, בעיצובם של עלמו אישטה 
ויגאל גבאי, באדיבות השירות הבולאי דואר ישראל

מקור 7 

יהודי  רוב  עליית  שלמה:  ומבצע  משה  מבצע 
אתיופיה לישראל. 

מבצע משה – בשנת 1985 הועלו במבצע אווירי 
בסודאן  הפליטים  ממחנות  עולים  כ-6,300 
ורבים  מסוכן  מורכב,  מבצע  זה  היה  לישראל. 
ובהמתנה  לסודאן  בדרכם  נפלו  מהיהודים 

לעלייה. 
אווירית  ברכבת   1991 בשנת   – שלמה  מבצע 
הועלו יותר מ-14,000 אלף יהודי ‘ביתא ישראל’ 
אווירית  ברכבת  האתיופית(  ישראל  )קהילת 

במשך 36 שעות.
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בול "יום העצמאות התשכ"ח", בעיצובם 
של מקסים וגבריאל שמיר, באדיבות 

השירות הבולאי דואר ישראל

מקור 8

ה-20  העצמאות  יום  חגיגות  לרגל  בול 
למדינת ישראל , תשכ”ח, 1968: בהוקרה 

לעליות למדינת ישראל.

בול "קליטת עליה", בעיצובן של 
אנה פופסקו ומירי גרוס באדיבות 

השירות הבולאי דואר ישראל

מקור 9

קליטת עלייה: בול משנת 1980 
בהוקרה לקולטי העלייה.

שאלות
בחרו שני בולים והסבירו את הקשר בין האיור שבבול לבין הנושא שהוא מתאר. א. 
האם לדעתכם, התיאורים בבולים ממשיכים את הכתוב במגילת העצמאות לגבי ב. 

קליטת עלייה? 
עצבו בול משלכם המתאר את המחויבות שלכם לנושא העלייה למדינת ישראל ג. 

ולקיבוץ גלויות.
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ֵציָדה ַלֶדֶרְך

לספר על העלייה
ערכו רעיון עם קרוב/ת משפחה, חבר/ה או קרוב/ה, שיעסוק בסיפור העלייה שלהם. אם אתם 

עצמכם עליתם ארצה תוכלו לספר על עצמכם. 
בקשו מהמרואיינים לספר על הקשיים שחוו: מה הניע אותם לעלות לארץ? מה סייע להם? מה 

הייתה הרגשתם? היעזרו בשאלות הבאות, והוסיפו שאלות משלכם.
א.   מהיכן עלית לישראל ומתי?

ב.   מה היו הסיבות שלך או של משפחתך לעלייה לישראל?
ג.   מהו הדבר הראשון שאתה/את זוכר/ת  מישראל?

ד.   איך הרגשת בעת העלייה לישראל?
ה.   אילו קשיים היו בתקופה הראשונה במדינת ישראל?

ו.    אילו מנהגים שהיו נהוגים במדינה שלך המשכת לקיים במדינת ישראל?
ח.   מה סייע לך להתאקלם בארץ?

ט.   מה את/ה יכול/ה להמליץ לעולים החדשים  לעשות?
י.    מהי האחריות של המדינה לדעתך, כלפי העולים?

אחריות ומחויבות : מהי האחריות שלנו, כאזרחים, לקליטת העלייה?

אם יש בבית הספר שלכם או ביישוב שלכם עולים חדשים, הציעו פעילות משותפת  
שתקל על העולים את קליטתם בישראל.
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11
מיהם נביאי ישראל? ומה הקשר שלהם מגילת העצמאות?

ָחזֹון ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד:  היכרות עם חזון נביאי ישראל  
זמן מסלול:  תקופת הנביאים 600 – 700 לפני הספירה

שאלת מסע: מהו החזון שלנו, וכיצד נממש אותו?

בפרק זה נעסוק בחזון נביאי ישראל – נכיר את דבריהם ונבין מדוע הוזכרו במגילת העצמאות.  

ַחְברּוָתא

חזון הנביאים

קראו את תחנות המידע ואת המקורות.. 1

דונו ביניכם בשאלות, והשיבו עליהן במחברותיכם.. 2

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

חזון

בלשון התנ”ך ‘חזון’ הוא ַמְרֶאה - מראה של נבואה שלעתים ראו הנביאים 
בחלום.

בלשון ימינו, חזון הוא תכנית לטווח ארוך, תכנית שמשלבת רעיונות עם 
מעשה: תיאור של דברים בעתיד בהתאם לשאיפה.

חזון הנביאים

הביטוי ‘חזון הנביאים’ מבטא את הנבואות של הנביאים המתארות את העתיד 
של עם ישראל, לאחר תקופת הָגלּות: נבואות הנביאים מתארות את קיבוץ 

הגלויות ואת החזרה לארץ. הנבואות מתארות גם כיצד יש לנהל מדינה הוגנת 
וישרה: בצדק, על יסוד מערכת משפט ישרה והגונה ומתוך דאגה לחלשים 

בחברה. הנביאים חוזרים ומזהירים את העם כי ההתנהגות האכזרית שלהם 
כלפי העניים והחלשים תביא לגלות ולחורבן.

‘חזון הנביאים’ מתבסס על מצוות המופיעות בתורה, הדואגות לעני ולנזקק 
וקובעות הלכות של יושר והגינות במערכת המשפט. הוא מבטא חזרה לארץ, 

הקמת יישובים, חיי צדק ויושר ושלום בין העמים השונים.
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מקור 1 

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ 
לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של 

נביאי ישראל.
]מתוך מגילת העצמאות[

מקור 2

ֶצֶדק ֶצֶדק, ִּתְרּדֹף--ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך. )דברים ט”ז(

מקור 3  

‘ֹּכה ָאַמר ה’, ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט ַוֲעׂשּו ְצָדָקה’ ]ישעיהו נ”ו, א’[  

מקור 4 

 ‘ּוְנַטְעִּתים ַעל-ַאְדָמָתם ְולֹא ִיָנְתׁשּו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ‘. ]עמוס ט, י”ד[

מקור 5

‘ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא-ִיָּׂשא גֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא-ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה’. 
]ישעיהו ב’, ד’[

ִאִּתים - ֵאת חפירה. החרב תהפוך לאת חפירה בזמן שלום. 
ַמְזֵמרֹות – מספריים לגיזום צמחים. החנית תהפוך למזמרה בזמן שלום.

מקור 6

ִהִּגיד ְלָך ָאָדם, ַמה ּטֹוב; ּוָמה ה’ ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך, ִּכי ִאם-ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת, ִעם-ֱאֹלֶהיָך. 
)מיכה ו’, ח’(

 ִהִּגיד ְלָך ָאָדם, ַמה ּטֹוב – אומר לך מהי הדרך הטובה .
 ֶחֶסד – מעשים טובים המסייעים לאנשים הזקוקים לכך. 

שאלות:
תנו כותר לכל אחד מהמקורות 2 - 6. לדוגמה ‘שלום’, ‘צדק’ וכד’.א. 
בחרו אחד מבין המקורות 2 – 6  שמצא חן בעינכם, והסבירו כיצד מתנהלת מדינה ב. 

המקיימת את הנאמר בפסוק שבחרתם.
איזה מבין המקורות 2 - 6 הייתם רוצים שיתקיים במדינת ישראל? מדוע?ג. 
מה נדרש מאתנו כדי לקיים את החזון שבחרתם?ד. 

ֵציָדה ַלֶדֶרְך

החזון הוא חלק חשוב בבנייה של קבוצה , תנועה, ארגון או עסק.  
החזון מצביע על המטרות ועל הדברים החשובים לקבוצה.

אחריות ומחויבות :
כתבו חזון כיתתי המבוסס על חזון הנביאים. . 1
כתבו תקנון התנהגות המבוסס על החזון שכתבתם.. 2
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שווים יותר12
עיקרון השוויון במגילת העצמאות

כמעט סיימנו ללמוד על מגילת העצמאות. 
‘הגענו לעיקרון השוויון. אני שואל את עצמי האם אנחנו שווים? יש 
גבוהים ונמוכים, מצטיינים בספורט ומוכשרים במוסיקה. לא נולדנו 

שווים. אז כשמגילת העצמאות עוסקת בשוויון – למה כוונתה?’

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד:  ללמוד מהו עיקרון שוויון  הזכויות
זמן מסלול:  משנת 1948 ועד ימינו

שאלת מסע: מהו שוויון, וכיצד מקיימים אותו 
בחיי המדינה ובחיינו החברתיים?

בפרק זה נעסוק בעיקרון השוויון – כיצד מתבטא עיקרון השוויון במדינת ישראל?

להיות שווה - מהו שוויון?
לפניכם תיאורים של מקרים שונים. נסו להגדיר על פיהם מהו שוויון. . 1
מיינו את התיאורים לפי: תיאורים המתארים שוויון זכויות, תיאורים המתארים שוני . 2

והבדלים, תיאורים המתארים חוסר שוויון.
הסבירו מהו ההבדל בין שוני לבין שוויון.. 3
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המקרים:
אני בן 12 ואני הולך לישון שעה אחרי אחי בן ה-8.א. 
אני רצה מהר יותר מחברה שלי.ב. 
כשאבא שלנו אופה פיצה הוא מחלק לכל אחד מהילדים אותה כמות של פיצה. ג. 
בכניסה לסניף קופת חולים יש מדרגות ויש מעלה ללא מדרגות.ד. 
התקבל חוק חינוך חובה שמחייב לשלוח כל ילד ללמוד בבית הספר.ה. 
לטיול השנתי ייצאו רק תלמידים שהוריהם תרמו תרומה לטיול.ו. 
התקבל חוק שניתן לנהוג ברכב החל מגיל 17.ז. 

ַחְברּוָתא

לומדים שוויון
קראו את המקורות. . 1
דונו ביניכם במקורות , והשיבו על השאלות במחברותיכם.. 2

מקור 1

מדינת ישראל ....... תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל 
דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות 

הקדושים של כל הדתות;
]מתוך מגילת העצמאות[

מקור 2

ַוִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָּבָרא ֹאתֹו, ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם. 
) בראשית א, 27(

מקור 3

“הדבר הכי לא שוויוני, הוא להתייחס לאנשים שונים באופן שווה”.
]רבי מנחם מנדל מקוצק[

מקור 4

“כשם שאין שני פרצופים שווים, 
כך אין שתי דעות שוות.

אתה סובל את פרצופו השונה של חברך?
סבול גם את דעתו השונה מדעתך” 

]רבי מנחם מנדל מקוצק[

רבי מנחם מנדל מקוצק - היה מייסדה של חסידות קוצק, התפרסם 
בחריפותו ובהנהגתו התקיפה ויוצאת הדופן.
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שאלות:

האם אתם מסכימים עם מקור 3? תנו דוגמאות מחייכם לדעתכם בנושא זה.א. 

חברו שיחה בין שני אנשים לגבי מקור 4 – דיעה אחת מסכימה עם מקור 4 ואילו האחרת ב. 
מתנגדת. כתבו בקצרה מהי דעתכם.

האם נתקלתם במקרים של חוסר שוויון? תארו את המקרה ואילו מחשבות ותחושות הוא ג. 
עורר בכם.

לו יכולתם לחוקק חוק הנוגע לשוויון בחברה הישראלית, איזה חוק הייתם מחוקקים?ד. 

שוויון במדינת ישראל – מה עוד צריך לעשות?

היכנסו לאתר יוטיוב וצפו בסרטון ‘תחנות אוטובוס לא נגישות’.. 1

היכנסו לאתר יוטיוב וצפו בסרטון ‘תכנית אקדמיה - שוויון הזדמנויות והגשמת שאיפות’.. 2

השיבו על השאלות במחברותיכם.. 3

שאלות:

א.   מהו המצב השוויוני הרצוי בכל אחת מהכתבות הנ”ל?

ב.   האם המדינה אחראית לדאוג לשוויון הזכויות, וכיצד לדעתכם עליה לעשות זאת?

ג.   איזו אחריות ואיזו מחויבות  יש לנו לשוויון זכויות? תנו דוגמאות לפעילות שיכולה   

      לסייע בשמירת שוויון הזכויות.

ד.   תנו דוגמאות נוספות לגילויים של שוויון זכויות בהם אתם נתקלים בחייכם )בית ספר, עיר, מדינה.( 

ה.   חשבו על דרך יצירתית  להציג עיקרון זה לפני מליאת הכיתה )פלקט, עיתון, סיפור, שיר ועוד(. 

 היחס למיעוטים במדינת ישראל  

מיעוט – עם שאינו הרוב במדינה אלא שייך לקבוצת אנשים קטנה יחסית, שיש לה דת, תרבות 
ושפה נפרדת מזו של הרוב. 
קראו את המקורות.  .1

דונו ביניכם במקורות, והשיבו על השאלות במחברותיכם.  .2

ַחְברּוָתא

מקור 1

אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חודשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת 
ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות 

מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים.
]מגילת העצמאות[
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ֵציָדה ַלֶדֶרְך

מקור 2

ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר, ְּבַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו ֹאתֹו. ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם, ְוָאַהְבָּת לֹו 
ָּכמֹוָך ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם, ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  

]ויקרא י”ט, ל”ג-ל”ד[

 ֵּגר – זר, בן עם אחר.
ֹלא תֹונּו: לא תרמו.  

מקור 3

במהלך משפט בו נדרשה המדינה להסביר מדוע אין שילוט בערבית בערים מעורבות בישראל, אמר 
השופט אהרון ברק:

“הייחוד של השפה הערבית הוא כפול: ראשית, הערבית היא שפתו של המיעוט הגדול ביותר 
בישראל, החי בישראל מימים ימימה... זוהי שפתם של אזרחים, אשר חרף הסכסוך הערבי-ישראלי 
מבקשים לחיות בישראל כאזרחים נאמנים ושווי זכויות, תוך כיבוד לשונם ותרבותם. הרצון להבטיח 

דו-קיום בכבוד של צאצאיו של אברהם אבינו, תוך סובלנות הדדית ושוויון, מצדיק הכרה בשפה 
הערבית בשילוט העירוני... בצד אחותה הבכירה, העברית . 

]דברי  השופט אהרון ברק  בפסק הדין של בג”ץ 4112/99   עדאלה נגד עיריות ערים מעורבות.[

חרף – למרות
דו-קיום: חיים של כבוד ושוויון של יהודים וערבים במדינת ישראל

צאצאיו של אברהם אבינו – יהודים שהם בני יצחק וערבים שהם בני ישמעאל. 
אחותה הבכירה – אחותה הבכורה.

שאלות:

כיצד אנו מצווים להתייחס לגר )למי שאינו יהודי, שהוא תושב ואזרח ישראל(? א. 
מהו ההסבר  להתייחסות בדרך זו לגרים? ב. 

מדוע, לדעתכם, בחרו כותבי המגילה לציין הצהרה ועיקרון זה? ג. 
כיצד  דברי אהרון ברק מדגימים את הדאגה לקיום שוויון זכויות למיעוטים?  ד. 

החליטו ככיתה על פעילות לעידוד שוויון הזכויות בסביבתכם ובצעו אותה: 
חשבו איזה נושא תרצו לקדם, כיצד תעשו זאת ומי יכול לסייע לכם ]מורים, 

הורים, עובדי עירייה, אנשי עמותות ושנות וכד’[.
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ְּכָרזֹות ְמַדְּברֹות ֲעָרִכים13
מגילת העצמאות בחיי החברה הישראלית

‘שוויון’, ‘קיבוץ גלויות’, ‘חזון נביאי ישראל’ – אלו מילים גדולות! 
אני שואל את עצמי האם אנחנו באמת מחויבים למגילת העצמאות, או 

שכל הרעיונות והערכים היפים נשארו במגילה?
האם לחברה הישראלית יש אחריות ומחויבות לערכים שבמגילת 

העצמאות? וכיצד ערכים אלה יכולים לבוא לידי ביטוי ביחסי עם חברי 
בשגרת היומיום?

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יעד:  היכרות עם ערכי המדינה 
זמן מסלול:  משנת 1948 ועד ימינו

שאלת מסע: אילו ערכים חשובים לי וכיצד ְלַׁשֵלב אותם בחיים שלי?

בפרק זה נבחן כיצד ערכי מגילת העצמאות מתקיימים בחברה הישראלית.

ולתפארת מדינת ישראל – עיון בכרזות יום העצמאות

קראו את מקור 1 ועיינו בכרזות יום העצמאות.. 1

בחרו שלוש כרזות,  והשיבו על השאלות במחברותיכם.. 2

מקור 1 – 

ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ְּתֵהא ְּפתּוָחה ְלֲעִלָּיה ְיהּוִדית ּוְלִקּבּוץ ָּגֻלּיֹות; 
ִּתְׁשֹקד ַעל ִּפּתּוַח ָהָאֶרץ ְלטֹוַבת ָּכל ּתֹוָׁשֶביַה; 

ְּתֵהא ֻמְׁשֶּתֶתת ַעל ְיסֹודֹות ַהֵחרּות, ַהֶּצֶדק ְוַהָׁשלֹום ְלאֹור ָחזֹוָנם ֶׁשל ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל; 
ְּתַקֵּים ִׁשְויֹון ְזֻכּיֹות ֶחְבָרִתי ּוְמִדיִני ָּגמּור ְלָכל ֶאְזָרֶחיַה ְּבִלי ֶהְבֵּדל ָּדת, ֶּגַזע ּוִמין;  

ַּתְבִטיַח ֹחֶפש ָּדת, ַמְצּפּון, ָלׁשֹון, ִחנּוְך ְוַתְרּבּות; 
ִּתְׁשמֹר ַעל ַהְּמקֹומֹות ַהְקדֹוִׁשים ֶׁשל ָּכל ַהָּדתֹות; 

ְוִתְהֶיה  ֶנֱאָמָנה ְלֶעְקרֹונֹוֶתיַה ֶׁשל ְמִגַלת ָהֻאּמֹות ַהְמֻאָחדֹות. ..
ְוִתְפַעל ְלֲהַקַמת ָהַאְחדּות ַהַּכְלָּכִלית ֶׁשל ֶאֶרץ-ִיְׁשָרֵאל ִּבְׁשֵלמּוָתּה.
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מתוך ארכיון המדינה, כרזות ליום העצמאות
www.archives.gov.il/ ArchiveGov/gallery10/
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שאלות
כתבו אילו ערכים מופיעים במקור 1. א. 

בדקו אילו ערכים מערכי מגילת העצמאות מופיעים בכרזות שבחרתם, כתבו מהו הערך ובאיזה ב. 
אופן הוא מופיע.

בחרו שני ערכים שחשובים לכם ועצבו כרזה המתארת כיצד הערכים האלה צריכים להתקיים ג. 
בחברה הישראלית.

הכינו כרזה נוספת המתארת כיצד הערכים האלה משתלבים בחיים שלכם או כיצד תרצו לשלב ד. 
אותם בחייכם.

ֵציָדה ַלֶדֶרְך

לסיום נחזור לדבריו של הרצל בימים בהם הקים את התנועה הציונית:
 ‘ חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי בני האדם 

בחלום יסודם ]תחילתם[ וגם אחריתם  ]סופם[– חלום היא...
 ואילו אם לא תרצו הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא, ואגדה יוסיף להיות.’

]הרצל, אלטנוילנד[
דבריו של הרצל הפכו לסיסמה המוכרת: ‘אם תרצו אין זו אגדה’.

מדינת ישראל קמה ואינה חלום, אך יש מה לעשות ועל מה לחלום:
מהו החלום שלכם לגבי החברה הישראלית?

כיצד ניתן להגשים אותו?
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