
ולתפארת מדינת ישראל!
מוסף בית העם ליום העצמאות של מדינת ישראל



הנעלה...  הבשורה  בהישמע  האולם  פני  על  עברה  קודש  "חרדת 
דמעות  נצנצנו  ובעיניים  ורטט,  אושר  של  בגיל  פעמו  הלבבות 
חדווה. תשואות בלתי פוסקות רעמו בתשובה לבשורה על הקמת 
המדינה העצמאית לעם ישראל בארץ ישראל, 

וכל הפנים נהרו בזוהר של חג גדול ונשגב".

עיתון  של  החגיגי  בגיליון  התנוססו  אלו  שורות 
על  ההכרזה  לאחר  מיד  שהתפרסם  "הארץ" 

הקמתה של מדינת ישראל.
אינספור  היסטורי,  יום  מאותו  חלפו  שנים   70
ומלחמות,  מבצעים  הישגים,  דרך,  ציוני  אירועים, 
אנחנו  והנה  והתלכדות.  התעלות  ורגעי  מחלוקות 
המדינה  של  השביעי  העשור  בתום  כאן,  ניצבים 

האחת והיחידה שיש לנו. גאים ונרגשים.
בחרנו  ה-70  העצמאות  ליום  הזה  המיוחד  במוסף 
העצמאות,  מגילת  והמדינה;  האומה  של  היסוד  לאבני  דווקא  לחזור 
ועוד. אבל הפעם בכוונה  הדגל, ההמנון, הסמל, העלייה לארץ ישראל 
להתבונן בהם מזוויות פחות מוכרות, ולאפשר לעצמנו לשאול שאלות 

שבוחנות את 'המובן מאליו' ומעודדות שיח מעמיק, עכשווי וכן. 
"ולתפארת מדינת ישראל" הינה חלק מתכנית "בית העם" שפותחה על 
מנת לעודד שיג ושיח בנושאים הרלוונטיים לעם היהודי במאה ה-21.
beit-haam.com :תכני בית העם נמצאים במלואם באתר המחלקה
erellag@wzo.org.il :אנו עומדים לרשותכם בכל בקשה או שאלה בנושא

גוסטי יהושע-ברוורמן
ראשת המחלקה לפעילות בתפוצות

יזום והפקת התכנית: המחלקה לפעילות בתפוצות / עריכה ראשית: גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לפעילות בתפוצות

איסוף חומרים, כתיבה, עריכה והפקה: אראלה גורן / שותפים בפיתוח תוכן: יניב נחמיאס, אייל בן זאב / עיצוב גראפי: לאה חורי, 2 מפיקים

hipstoryart.com תמונות הסטוריות: הארכיון הציוני המרכזי, לשכת העתונות הממשלתית / עמוד השער: המאייר עמית שמעוני

erellag@wzo.org.il -המעוניינים בהפעלת התכנית ובקבלת פרטים בנושא יכולים לפנות ל

החוברת הופקה לצרכים חינוכיים פנימיים בלבד

ולתפארת מדינת ישראל!
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צילום: PINN HANS, לשכת העתונות הממשלתית

ולתפארת מדינת ישראל!

https://www.youtube.com/
 watch?v=us3yqtCROt4

כט בנובמבר – החלטה גורלית
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ב-29 בנובמבר 1947,י“ז בכסלו תש“ח, הצביעה העצרת הכללית של האומות 
המאוחדות בעד התוכנית בדבר חלוקת ארץ-ישראל )החלטה 181(.

החלטה זו הובילה למעשה להכרזה על מדינת ישראל ב-14 במאי 1948.

ההצבעה בעצרת הכללית של האו“ם נערכה בעקבות המלצת רוב חברי 
הוועדה המיוחדת של האו“ם לענייני ארץ-ישראל –

UNSCOP - UNITED NATIONS SPECIAL COMMITTEE ON PALESTINE
חברי הוועדה, הגיעו לארץ-ישראל ביוני 1947 ושהו בה כחמישה שבועות. 

הוועדה התרשמה מן האירועים שהתרחשו אז בארץ, ולדברי חבריה, השפיע 
עליהם במיוחד גירוש המעפילים שבאו באונייה 

”אקסודוס“, שנעשה לנגד עיניהם בחיפה. בתום 
שהותה בארץ-ישראל ערכה הוועדה סיורים 

קצרים בסוריה, ירדן ולבנון. בלבנון פגשו חברי 
הוועדה את נציגי המדינות הערביות באזור ואת 

נציגי הוועד הערבי העליון. הוועדה ביקרה גם 
במחנות הפליטים באירופה שניצולי מחנות הריכוז 

שהו בהם. 
ב-31 באוגוסט 1947 פרסמה הוועדה המיוחדת 

לענייני ארץ-ישראל את מסקנותיה. חברי הוועדה 
המליצו פה-אחד על סיום המנדט הבריטי

בארץ-ישראל. רוב חברי הוועדה הציעו לחלק 
את ארץ-ישראל לשתי מדינות עצמאיות, יהודית 

וערבית. ב-29 בנובמבר 1947 נערכה ההצבעה 
בעצרת האו“ם. בעד אישור התוכנית הצביעו 33 

מדינות, 13 מדינות הצביעו נגדה ועשר מדינות נמנעו מלנקוט עמדה. על סמך דוח 
אונסקו“פ נקבע בהחלטת האו“ם כי המנדט הבריטי יסתיים עד 1 במאי.

לתאור מפורט של אופן ההצבעה של המדינות השונות: 

החלטת העצרת הכללית של האו“ם לתמוך בהקמת מדינה יהודית נתקבלה 
ביישוב היהודי בשמחה רבה; בשל הגושפנקא המדינית והמשפטית שניתנה 

להקמת מדינה לעם היהודי. קרוב לחצות הלילה, כאשר שודרה ברדיו הידיעה 
כי הושג הרוב הדרוש בעצרת האו“ם, רקדו המונים ברחובות. ואולם ברור היה כי 

הקמת המדינה תיתכן רק לאחר מאבק צבאי ומדיני קשה, שכן מדינות ערב וערביי 
ארץ-ישראל יצאו למלחמת חורמה נגד מימוש התוכנית וכינון המדינה היהודית.

"הארץ ארץ 
קטנה והגעגועים 

געגועים עזים" 
)מתוך "יונה ונער", 

מאיר שלו(

הסרטון בו האו"ם מצביע 
על הצעת ההחלטה לסיים 
את המנדט הבריטי בארץ 

ישראל ולהקים בה שתי 
מדינות. יהודית וערבית.

)אנגלית. 1:50(

yes!

בתמונה: הרמת דגל המדינה על תורן האומות המאוחדות בניו יורק, מימין לשמאל, משה שרת, אבא אבן ודוד הכהן )לע״מ(

https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid%3D1geEKlPJw5gPjNLbC9vSTcA7-hv4%26hl%3Den_US%26ll%3D6.315298351042257%252C107.07275174999995%26z%3D2


"רצוננו, סוף כל סוף, 
לחיות כאנשים חופשיים 
על האדמה שלנו, למות 
במנוחה במולדת שלנו" 

)בנימין זאב הרצל(

ולתפארת מדינת ישראל!
כט בנובמבר – החלטה גורלית

עוד על כט בנובמבר

·  ישיבת עצרת האו"ם שאמורה הייתה 
לעסוק בהצעת החלוקה של ארץ 

ישראל, נדחתה כמה פעמים ביוזמתו 
של נשיאה, מר אוסוולדו ארניה, נציג 

ברזיל. החלטתו לכנס את העצרת בכ"ט 
בנובמבר 1947 הייתה רק לאחר שווידא 

שיש רוב לטובת היהודים בא"י.

· תכנית החלוקה מנתה 157 עמודים 
של הסברים מפורטים כיצד יש 

להקים מדינה דמוקרטית, ובהם אפילו 
התייחסות לשוויון האישה, עניין לחלוטין 

לא מובן מאליו ב-1947... 

· "האגדה הייתה למציאות, החלום - לנס" 
הייתה הכותרת הראשית למחרת 

בעתון "הארץ " שהביא עדויות משמחת 
החוגגים ברחובות תל אביב: "בית 

המסחר לבשמים ברחוב אלנבי זילף 
כמויות גדולות של מי-בושם על ההמון 

החוגג";  ו"בחלון הראווה של קפה "ניצה" 
הוצגה עוגה המתארת את מבנה הארץ 

על גבולותיה היהודיים והערביים...".

· מנהיג אחד לא נסחף בשמחה. היה זה 
דוד בן גוריון. הוא אמר לסובבים אותו 
'עלינו להתכונן למלחמה קשה מכל 

מדינות ערב', מלחמה שאכן פרצה זמן 
קצר  לאחר מכן.

· כט בנובמבר הוא המועד היחיד בלוח 
השנה הציוני בו תאריך לועזי קרוי 

באותיות עבריות: כ"ט בנובמבר. ככל 
הנראה נובע תאריך הכלאיים הזה 

ממעמדו המיוחד של האירוע, שהוא בעל 
חשיבות רבה לעם היהודי ובד בבד קשור 

קשר ישיר לאומות העולם.

הרצל חוזר

?
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מדריך/ה שליח/ה יקרה:

http://www.atzmaut.shlichim.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=565452 ."לפניך סרטון קצר, בן 7 דקות- "הרצל חוזר

הסרטון מתאים להקרנה בפני קהלים שונים: בני נוער, חיילים, 
סטודנטים, ומבוגרים.

עלילת הסרטון
בסרטון חוזר הרצל לרגע קט אל העולם, ומגלה שמדינת ישראל קמה. הוא 

מתרשם מאד מהישגיה, אך מגלה גם את הקשיים המלווים את קיומה, שלא 
הופיעו בחזונו. הרצל פוגש ישראלים ברחוב, מתרשם מדבריהם, ומחליט 

לבדוק האם ההחלטה ההסטורית של הקונגרס הציוני העולמי, להקים 
בית לעם היהודי בארץ ישראל, הייתה החלטה נכונה. )בקונגרס הציוני 

השישי ב-1903 נידונה האפשרות ליישב את היהודים באוגנדה שבאפריקה. 
ההצעה עוררה סערה גדולה, נבחנה ונדחתה. הצבעת האו"ם בכט 

בנובמבר היא, לפיכך, סיום הסטורי להתלבטות ולמאבק. את ההחלטה הזו, 
אנו בוחנים בפעילות זו.(

לאחר הצפיה בסרטון, אנחנו מזמינים אותך לקיים דיון עם הצופים. אנו 
מציעים לך כמה שאלות מנחות לדיון, שפתוח כמובן גם לשאלות משלך. 

בהצלחה!

שאלות מנחות לדיון 

1. מה את/ה היית בוחר/ת? האם המקום הנכון להקים בו מדינה 
לעם היהודי הוא ארץ ישראל, או מקום אחר על פני הגלובוס היה 

עדיף? מדוע? נמק/י את בחירתך.
2. האם העם היהודי היה מצליח לממש את חלומו למדינה משלו 

ולחיים יהודיים שלמים, באופן משביע רצון גם במקום אחר שאינו 
ארץ ישראל? )האם ניתן לקיים חיים יהודיים מלאים מחוץ לגבולות 

ארץ ישראל? / האם יהודים החיים בתפוצות מגשימים פחות את 
יהדותם מיהודי מדינת ישראל?(

3. האם ניתן למצוא הבדלים ניכרים לעין בין העמדות שמועלות בסרט על ידי 
ישראלים ילידי הארץ )צברים( לבין המרואיינים האחרים שמקום הולדתם 
בחו"ל? האם יש הבדל כלשהו ב"מנגינה" )בהתלהבות/בתשוקה( שלהם 

ביחס לארץ ישראל? מהם ההבדלים? מדוע לדעתך הם קיימים?
4. האם מדינת ישראל היא המרכז היהודי החשוב בעולם? האם היא צריכה 

להיות המרכז היהודי החשוב מכולם?
5. יש האומרים כי התפוצות היהודיות חשובות לקיומה של מדינת ישראל לא 

פחות ממה שישראל חשובה לקיומן של התפוצות. מה דעתך? 
6. האם עלינו לשאוף לכך שכל יהודי התפוצות יעלו לישראל ויחיו בה? 

7. לו יכולת לפגוש באופן אישי את הרצל, חוזה המדינה - מה היית מספר/ת לו? 
שואל/ת אותו?

8. איזה שם אחר היית מציע לסרטון?

הידעת...?
link



?

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל התקיימה ביום שישי, ה' 
באייר תש"ח, 14 במאי 1948, בבית דיזנגוף שבשדרות רוטשילד 

בתל אביב.  אל אולם ההכרזה הגיעו חברי מועצת העם ובכירי 
הישוב. שם, מעל דוכן הנואמים, הקריא דוד בן גוריון, שהיה 

יושב ראש "מועצת העם" את מגילת העצמאות והכריז על 
הקמתה של מדינת ישראל. בתום ההכרזה חתמו חברי מועצת 

https://www.youtube.com/watch?v=VlOGvqSSekc .המדינה הזמנית על מגילת הקלף

מגילת העצמאות, המסמך המכונן של מדינת ישראל, התוותה 
את אופייה של המדינה, שהוקמה כמדינת היהודים, שתקבץ את 

היהודים מהגלויות השונות ותתייחס לכל תושביה בשוויון, ללא הבדל 
דת, גזע ומין. במגילה ארבעה חלקים הכוללים:

א. סקירה הסטורית על זכותו של העם היהודי בארץ ישראל

ב. תאור המהלכים עד להכרזת המדינה

ג. עקרונותיה של המדינה החדשה

ד. פנייה על עמי העולם, מדינות ערב ואזרחיה הערביים של המדינה

הצעה לפעילות עם מגילת העצמאות:

· לגזור את המגילה לכמה חתיכות ולבקש מהמשתתפים לסדר 
אותם על פי הסדר הנכון.

· לקרוא את המגילה יחדיו כך המשתתפים יוכלו להכיר אותה, לנתח 
ולהבין את המבנה שלה.

· להשוות בין מגילת העצמאות למסמך המכונן של מדינתם )חוקה 
וכיוב'(. ללמוד מההשוואה על המאפיינים הערכיים של כל מדינה.

 דוד בן-גוריון יו"ר 'מועצת העם' חותם על מגילת העצמאות: ה' באייר תש"ח, 14.5.1948 )הארכיון הציוני המרכזי( 

צילום: PRIDAN MOSHE, לשכת העתונות הממשלתיתצילום: PRIDAN MOSHE, לשכת העתונות הממשלתית

"ידעתי שזה לא 
פשוט ולא קל, 

ומי שרודף אחרי 
הקלות - אל 

יילך בדרך זו. 
אבל, מי שיש לו 

אלוהים בליבו 
ומרגיש צורך 

ויכולת להשתתף 
במעשי בראשית 

- זו הדרך".
)דוד בן-גוריון על 

הקמת מדינת ישראל(

ולתפארת מדינת ישראל!
אנו מכריזים בזאת - מגילת העצמאות והכרזת המדינה

עוד על  הכרזת המדינה

· נחום ניר, סגן יו"ר המועצה הזמנית, חלק 
מונית עם זאב שרף, מזכיר "מינהלת 

העם", שהחזיק את גליל ההכרזה. 
"מיהרנו מאוד... ולקחנו טקסי", הוא 

סיפר לימים. "הנהג הבין במה העניין 
ונהג במהירות רבה. לפתע עצר אותנו 

שוטר תנועה, ובעקשנות מקצועית 
ביקש לרשום דו"ח על מהירות מופרזת. 
היינו צריכים להסביר לו שהוא עוצר את 

'המדינה שבדרך' ועלול 'לפגוע בגורל 
האומה'..."

· את הכרזת העצמאות קרא בן גוריון 
מדפים רגילים, שכן במעמד הטקס 
מגילת העצמאות עדיין לא נכתבה 

על הקלף. חותמי המגילה כתבו את 
שמותיהם על פיסת קלף ריקה...

· רק שניים מהחותמים היו נשים. גולדה 
מאיר ורחל כהן־כגן, פעילה פמיניסטית 
וחברתית שנאבקה למען זכויות נשים 

בכנסת הראשונה. כשנשאלה כהן-כגן 
בתום הטקס לתחושתה, השיבה  : "מה 

מרגישה כלה תחת החופה?".

· בימים שקדמו להכרזה עלתה סוגיה 
מכרעת: מה יהיה שמה של המדינה 

העברית העצמאית? על פי עדויות ויכוח 
סוער פרץ סביב ההצעה לקרוא למדינה 
"ארץ ישראל". זאת משני טעמים: האחד 

- אורכו של השם. והשני משום שבשם 
'ארץ ישראל' קובעים מראש את החלק 
מארץ ישראל כארץ ישראל כולה. וויכוח 

שכאילו ניבא את העתיד לבוא... 

הידעת...?

?
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חלק מהמגילה עוסק בעקרונותיה/ערכיה של המדינה החדשה:
"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על 

פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק 
והשלום לאור חזונם של נביאי 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" .

· כיצד נקבעו? על פי מה נבחרו?
· מה מתוכם מצליחה מדינת ישראל ליישם/לממש?

   מה לא? מדוע?
· האם המגילה משמשת בפועל כמסמך מחייב?

· מדוע עד היום, למרות לא מעט נסיונות, אין חוקה 
למדינת ישראל?

· לו את/ה כותב/ת את מגילת העצמאות,
מה היית משנה/שומר/מוסיף/גורע?  

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVlOGvqSSekc%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVlOGvqSSekc%20


ולתפארת מדינת ישראל!
שאו ציונה נס ודגל – דגל ישראל

הדגל שבחזונו של הרצל מתנתק מן העבר, ומתקדם אל עתיד צודק יותר. 
משתחרר מתפיסת הגלות, ומביא ביטוי ללאומיות חדשה. לעומתו הדגל 
שיצר, בסופו של יום, וולפסון, שואב מהמורשת היהודית בת אלפי שנה. 

· לאיזו מן התפיסות את/ה מתחבר/ת יותר? מדוע?
· האם ההתנגשות הזאת קיימת במקומות נוספים

בעיצובו של לאום? איפה?  
· לו את/ה יוצר/ת את דגל ישראל, איך ייראה? 

 "... בכניסה לקריית שמונה על ארבעה תרנים גבוהים, התנוססו דגלים מוָּכרים-
מוזרים: הכל היה רגיל, למעט הכחול שהוחלף בוורוד. זאת היתה מחאתה של  

האמנית רחל גלעדי על כך שבכוונה או לא, הוזמנו רק אמנים גברים לקחת חלק 
במפגש. יש אומרים שהעבודה התיישנה. ייתכן. אבל רגע לפני שהטאבואים 

קרסו זה היה מפתיע, הנשיות הפתאומית של הדגל הלאומי, וגם מצחיק ומעורר 
מחשבה. הכחול כבר לא היה של געגועים ו"הר במרחקים" אלא של מגדר; ועוד 

בדרך לתל חי עם האריה השואג של טרומפלדור... "
)מתוך: הכחול הרביעי, על דגל ישראל, מאי 2014, מרית בן ישראל, סופרת, כותבת 

על אמנות בינתחומית ועל אגדות(

· מה דעתך על הפרשנות 
המגדרית של הדגלים 

ביצירתה של רחל 
גלעדי?

באלו צבעים היית 
בוחר/ת לצבוע את 

הדגל? 

על סמל ישראל
· סמל מדינת ישראל הוא מגן אשר במרכזו 

מנורת שבעת הקנים, משני צדיה ענפי 
זית ובתחתיתו הכיתוב "ישראל".

· בסמוך להקמתה של מדינת ישראל, 
הוציאה 'וועדת הסמל והדגל'. מכרז בו 
קראה לתושבי המדינה להציע הצעות 

לסמל המדינה. 164 איש הגישו 450 
הצעות מתוכן נבחרה הצעתם של האחים 

שמיר. 

· השימוש בענפי זית  בהצעתם מצא חן 
בעיני חברי הוועדה, והועדף על פני 

השימוש בסמלי הלולב, האתרוג והשופר, 
שכן הם ביקשו להימנע משימוש בסמלים 

בעלי אופי דתי מובהק. 

· מעמדו המשפטי והמדיני של סמל מדינת 
ישראל נקבע ב'חוק הדגל, הסמל והמנון 

המדינה',  שהתקבל ב-24 במאי 1949.

· לאורך השנים חל כרסום במעמדו של 
הסמל, כאשר משרדי ממשלה שונים 
החלו לאמץ לעצמם סמלים פרטיים. 

שיאו של תהליך זה היה ב-2013, כאשר 
יו"ר הכנסת הכריז על עיצוב לוגו חדש 
לכנסת, במקום סמל המדינה ששימש 

אותה עד אז. מחאה ציבורית שהתעוררה 
בעקבות צעד זה, גרמה למשרדים 

אחדים לחזור לסמל המדינה הרשמי.

"דגל, מה זה? 
כלונס ומטלית 

אריג?
לא אדוני! דגל הוא 

למעלה מזה.
בדגל מוליכים 

בני אדם לאשר 
רוצים, ואפילו לארץ 

היעודה".
)בנימין זאב הרצל במכתב 

תשובה לברון הירש,
6 במרץ 1895(

"אין לנו דגל. אנו זקוקים לדגל. בשעה שרוצים להנהיג 
אנשים רבים, מן ההכרח הוא להניף סמל מעל לראשיהם.

אני מתאר לעצמי דגל לבן עם שבעה כוכבי-זהב. היריעה 
הלבנה מסמלת את החיים החדשים, הטהורים; הכוכבים הם 

שבע שעות-הזהב של יום העבודה שלנו, שכן בסימן העבודה 
הולכים היהודים אל הארץ החדשה". "אכן יום שבע השעות 
דרוש לנו כקריאת - היאספות עולמית לאנשינו, שמן הראוי 

שיבואו מרצונם החופשי. זו צריכה להיות באמת ארץ-הבחירה". 
)מתוך ספרו של הרצל "מדינת היהודים" שיצא שנה לפני הקונגרס

הציוני ה-I ב-1896( 

"בפקודת מנהיגנו הרצל באתי לבאזל, כדי לעשות את 
כל ההכנות לקונגרס הציוני העולמי הראשון.

בין השאלות הרבות שהעסיקוני אז הייתה אחת... באיזה דגל 
נקשט את אולם הקונגרס? מה הם צבעיו? הן דגל אין לנו. הרעיון 

הזה הכאיבני מאוד. צריך ליצור את הדגל. ואולם באיזה צבעים 
נבחר? והנה הבהיק רעיון במוחי: הרי יש לנו דגל. לבן כחול. הטלית 

אשר בה נתעטף בתפילתנו - טלית זו היא סמלנו. נוציא נא את 
הטלית מנרתיקה ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים. 
הזמנתי אז דגל כחול לבן ומגן דוד מצויר עליו. וכך בא לעולם 
דגלנו הלאומי". )25 שנה אחרי הקונגרס הציוני הראשון, תאר דוד וולפסון,

נשיאה השני של ההסתדרות הציונית,  איך 'נולד' את דגל ישראל(.

אילו סמלים בחרו עמים אחרים  לשלב בדגליהם? מה ניתן ללמוד מהם על אותם עמים, ההיסטוריה שלהם, המורשת? 
אופיים? האם בדגל ישראל יש משהו ייחודי שאין באחרים? באופן אישי, מה את/ה חש/ה כלפי הדגל של מדינת ישראל? 

וכלפי הדגל של המדינה בה את/ה חי/ה? מה זה יכול ללמד אותך על עצמך?

הידעת...?

?

?

רחל גלעדי, הדגל, מוטות פלדה ומשי, 1983
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ולתפארת מדינת ישראל!
עוד לא אבדה תקוותנו – המנון ישראל-"התקווה"

הקשיבו לביצועים השונים של המנון מדינת ישראל, התקווה. 
תוכלו להתרשם מהסגנונות השונים וההזדמנויות המגוונות 

בהן ההמנון מושר. עברו על המילים, והעמיקו במשמעויותיו של 
ההמנון, נתחו את הבחירה במילותיו. 

על ההמנון
"התקווה" הוא ההמנון הלאומי של התנועה הציונית 

שהפך עם השנים להמנונה של מדינת ישראל. 
מילות "התקווה" נכתבו על ידי המשורר נפתלי הרץ 

אימבר ברומניה בשנת 1878. במקור היו לשיר 9 
בתים אולם הוא קוצר ושורותיו האחרונות שונו לאלו 

המקובלות היום. השיר היה נפוץ כבר במושבות 
העליה הראשונה בארץ ישראל, ומאז הקונגרס 
השישי ב–1903, נהגו לשיר אותו בסיומו של כל 

קונגרס. עם קום המדינה הפך להמנון הלאומי והוא 
מושר בכל הטקסים הציבוריים והצבאיים הרשמיים. 

בשנת 2004 הפך השיר להיות ההמנון על פי חוק.

?
· לתקווה היו וישנן לא מעט התנגדויות, התוכלו 

לשער מהן?
)של ערביי ישראל - "נפש יהודי", של ארגוני   
הנשים – "יהודי", של היהודים ממוצא מזרחי 

"ולפאתי מזרח" – )ממדינות המזרח הפניה 
לירושלים לא הייתה מזרחה..( וגם - השיר בהברה 

ובמוזיקה אשכנזית, של החרדים –
אין כל אלמנט דתי בשיר, של המחנה הלאומי –   

אנחנו כבר עם חופשי בארצנו..( 

· מה דעתכם, האם יש מקום לשנות 
את ההמנון? האם נכון לעשות זאת? 

אם כן, מה הייתם משנים?
· האם אתם מכירים המנונים נוספים? 

תוכלו להשוות בין "התקווה" לבין 
ההמנון של מדינתכם? ואחרים? מה 
משותף להמנונים רבים? מה מיוחד 

ב"התקווה" ?

ֹּכל עֹוד ַּבֵּלָבב ְּפִניָמה
ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָּיה,

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח, ָקִדיָמה,
ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָּיה, 

עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִּתְקָוֵתנּו,
ַהִּתְקָוה ַּבת ְׁשנֹות ַאְלַּפִים,
ִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁשי ְּבַאְרֵצנּו,

ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים.

הידעת...?
"אם טובה היא ואם רעה, אם קלה ואם 
קשה, אם זולה ואם יקרה, זוהי ארצי!"

)זאב ז'בוטינסקי(

?

עוד על המנון התקווה

· ערב הקונגרס הציוני הראשון, ערכו בנימין זאב 
הרצל ומקס נורדאו תחרות לבחירת ההמנון 

הלאומי והבטיחו פרס כספי יקר ערך.  את 
החוויה המתסכלת של בחינת השירים סיכם 
נורדאו במכתב להרצל: "ביליתי עם השירים 

האלו יום עגום. הם מוכיחים שאף אחד מבעלי 
הכישרון שלנו )שאיני רוצה לפקפק בקיומם( 
אינו נרכש לרעיון שלנו". את המתחרים כינה 

נורדאו "חובבנים עלובים". נורדאו הרבה לחלק 
להמנונים הפוטנציאליים את הציון 0. הרצל, 

הנדיב יותר, דגל בציון 4. אף שיר לא זכה בפרס.

·  הלחן של התקווה מקורו בשיר עם רומני. בשנת  
1886 היה שמואל כהן פועל חקלאי בראשון 

לציון, עולה מרומניה. לידיו התגלגל קובץ 
שירים ובתוכו "תקוותנו" של נ"ה אימבר, בגרסה 

ראשונית ולא מולחנת. הוא דפדף בחוברת ומצא 
עניין מיוחד בשיר זה. כהן, שהיה גם זמר חובב, 
התקין כנראה ל"תקוותנו" לחן של פזמון עממי 
רומני פופולרי, שהכיר מילדותו. הלחן, בגרסת 

המקור היה נפוץ ברומניה כלחן ישן נושן. מלחין 
רומני בשם ג. פופוביץ' חיבר את הלחן ששימש 

גם לשירי-עם רומנים נוספים.

· ב-1958, שנת העשור למדינת ישראל, דווח 
לראש הממשלה דאז דוד בן-גוריון, כי המנצח, 
גארי ברתיני, אילתר כשניצח על נגינת ההמנון 

בחידון התנ"ך העולמי. "הזקן" דרש לנזוף 
חמורות באחראי לכך ש"מנגנים המנונים 

'משופרים' כביכול שהיה בהם חוסר טעם 
מעליב ופוגע".  בדיעבד התברר שלא היה 

מדובר באלתור, אלא שבגלל התאורה הגרועה 
התזמורת פשוט לא ראתה את המנצח.

ילדים יהודים בגימנסיה במונקאץ' )אוקראינה( בתיעוד נדיר לפני 
המלחמה שרים "התקווה" )מתוך: יו-טיוב של "יד ושם"(

הקלטה נדירה של ניצולי ברגן-בלזן שרים את "התקווה" ב-20 
באפריל 1945, מיד אחרי שחרור המחנה.

)הוקלט על ידי עיתונאי של ה-BBC  שהגיע למחנה(

התקווה בביצוע ברברה סטרייסנד ביום הולדתו ה-90
של שמעון פרס, נשיא מדינת ישראל, ז"ל

התקווה בביצוע שירי מימון במוקדמות המונדיאל 2006

התקווה בביצוע קובי עוז ושרית חדד
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3zA7ihcXGzQ%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsyUSmEbGLs4.%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLk4uZdAqjJY%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzbHMf4e6ehU%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4eqn9onTjxc%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4eqn9onTjxc%20
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ולתפארת מדינת ישראל!
12 סיבות למה )אני ציוני(

1415

אני ציוני / מאת יאיר לפיד 
פורסם ב"ידיעות אחרונות" ב-2009

אני ציוני.  אני מאמין שבארץ ישראל קם העם היהודי אבל קצת 
באיחור. אם הוא היה מקשיב לשעון המעורר לא היתה שואה והסבא 

המת שלי - זה שאני קרוי על שמו - היה מספיק לרקוד עם סבתא 
ואלס אחרון על גדת הירקון.

אני ציוני. עברית היא השפה בה אני מודה לבורא עולם וגם מקלל 
ברמזור. הנודניק שקורא לי "אחי" הוא באמת אחי. התנ"ך אינו מכיל 

רק את ההיסטוריה שלי, אלא גם את הגיאוגרפיה: שאול המלך 
חיפש את האתונות בכביש 443, יונה הנביא עלה על האנייה ביפו לא 

רחוק מהמסעדה של מרגרט תייר, את המרפסת ממנה דוד הציץ 
לבת שבע בטח קנה איזה אוליגרך.

אני ציוני. בפעם הראשונה שראיתי את בני לבוש במדי צה"ל פרצתי 
בבכי, לא החמצתי משּואה כבר עשרים שנה, והטלוויזיה שלי אמנם 

קוריאנית, אבל לימדתי אותה להיות בעד הנבחרת.

אני ציוני. אני מאמין בזכותנו על הארץ הזו. לאנשים שנרדפו במשך 
כל ההיסטוריה על לא עוול בכפם, יש זכות למדינה משלהם פלוס 

אפ-16 מתנה מהיצרן. אני כואב כל גילוי של אנטישמיות מלונדון עד 
מומבאיי, אבל בסתר ליבי חושב שיהודים שבוחרים לגור בחו"ל לא 

מבינים משהו בסיסי מאוד על העולם. מדינת ישראל לא הוקמה כדי 
שהאנטישמים יעלמו, אלא כדי שנוכל להגיד להם שיקפצו לנו.

אני ציוני. ירו עלי בלבנון, קטיושה החמיצה אותי בכמה מטרים 
בקרית-שמונה, טילים נחתו ליד ביתי במלחמת המפרץ, הייתי 

"קראתי פעם לציונות אידיאל אין סופי, ואני מאמין באמת כי גם לאחר השגת ארצנו, 
ארץ ישראל לא תחדל מלהיות אידיאל. כי בציונות כפי שאני מבין אותה, כלולה לא 

רק השאיפה לכברת ארץ מובטחת כחוק בשביל עמנו האומלל, אלא גם השאיפה 
לשלמות מוסרית ורוחנית." )בנימין זאב הרצל(

בשדרות כשנשמעה אזעקת "צבע אדום", מחבלים התפוצצו לא 
רחוק מבית הורי, הילדים שלי ישבו במקלט כשעוד לא ידעו לבטא 

את שמם, צמודים לסבתא שהגיעה הנה מפולין כדי להימלט מן 
המוות. ובכל זאת, תמיד הרגשתי בר מזל על שאני חי פה, ובשום 

מקום אחר לא באמת טוב לי.

אני ציוני. אני חושב שכל אדם שגר כאן צריך לשרת בצבא, לשלם 
מיסים, להצביע בבחירות ולהכיר את המילים של שיר אחד לפחות 
של שלום חנוך. אני חושב שמדינת ישראל אינה רק מקום, אלא גם 

רעיון, ואני מאמין בכל ליבי בשלוש הדיברות הנוספות, החרותות 
על קיר מוזיאון השואה בוושינגטון: "לא תשתף פעולה עם הרוע, לא 

תעמוד מן הצד, לא תהיה קורבן".

אני ציוני. שכבתי כבר על גבי בותיקן כדי להתפעם מן הקפלה 
הסיסטינית, קניתי גלויה בקתדרלת נוטר-דאם בפאריז והתרשמתי 

עמוקות מבודהה האיזמרגד הננסי במקדש וואט בבנגקוק. אבל 
אני עדיין מאמין שתל אביב משעשעת יותר, ים סוף ירוק יותר, 

ומנהרות הכותל מעניקות חוויה רוחנית חזקה בהרבה. נכון שאני לא 
אובייקטיבי, אבל אני לא אובייקטיבי גם לגבי אשתי וילדי.

אני ציוני. אני איש המחר החי גם את עברו. בשושלת שלי נמצאים 
משה רבנו, ישו, הרמב"ם, זיגמונד פרויד, קרל מרקס, אלברט 

איינשטיין, וודי אלן, בובי פישר, בוב דילן, פרנץ קפקא, הרצל ובן 
גוריון. אני חלק ממיעוט קטנטן ונרדף, שהשפיע על העולם יותר מכל 

עם אחר. בזמן שהאחרים השקיעו את מרצם בדם ואש, לנו היה 
שכל להשקיע בשכל.

אני ציוני. לעתים אני מסתכל סביבי ומתמלא בגאווה. מפני שאני 
חי טוב יותר ממיליארד הודים, מ-1.3 מיליארד סינים, מכל יבשת 

אפריקה גם יחד, מ-250 מיליון אינדונזים, מהתאילנדים, הפיליפינים, 
הרוסים, האוקראינים ומכל העולם המוסלמי חוץ מהסולטן מברוניי. 

אני חי במדינה במצור שאין לה שום משאבים טבעיים, ובכל זאת 
הרמזורים תמיד פועלים, המחשבים מחוברים לאינטרנט בפס רחב, 
ו'אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני' אבל תשכחו מלמצוא שם חניה.

אני ציוני. הציונות טבעית לי כמו שטבעי לי להיות אב, ובעל, ובן. 
אנשים הטוענים שהם-ורק-הם מייצגים את "הציונות האמיתית" 

מגוחכים בעיני. הציונות שלי לא נמדדת בגודל הכיפה, בשכונה בה 
אני גר, או במפלגה עבורה אצביע. היא נולדה הרבה לפני, ברחוב 

מושלג בגטו בודפשט בו עמד אבי וניסה, לשווא, להבין למה העולם 
כולו מנסה להרוג אותו.

אני ציוני. בכל פעם שמת קורבן חף-מפשע, אני מרכין את ראשי 
מפני שפעם הייתי קורבן חף-מפשע. אין לי שום רצון, או כוונה, 

לקבל עלי את הסטנדרטים המוסריים של אוייבי. אני לא רוצה להיות 
דומה להם. איני חי על חרבי, רק מחזיק אותה מתחת לכרית.

אני ציוני. אין לי רק זכות אבות, אלא גם את חובת הבנים. האנשים 
שהקימו את המדינה הזו חיו ופעלו בתנאים גרועים בהרבה ממני, 
ובכל זאת לא הסתפקו בהישרדות. הם ניסו גם להקים ארץ טובה 

יותר, חכמה, אנושית ומוסרית יותר. הם היו מוכנים למות למען 
המטרה הזו, אני משתדל לחיות למענה. 

אני ציוני אני ציוני אני ציוני



 הארכיון הציוני המרכזי

צילום: HAIM ZACH, לשכת העתונות הממשלתית

ולתפארת מדינת ישראל!
אנו באנו ארצה – עליה לארץ ישראל12 סיבות למה )אני ציוני(

?
?

"אין בעולם אדם חזק או עשיר 
דיו שיוכל להעתיק עם ממקום 

מושב אחד למשנהו.
רק רעיון יוכל לעשות זאת 
זאת. רעיון-מדינה אכן יש לו כוח כזה. 

במשך כל ליל היסטוריה שלהם לא חדלו 
היהודים מלחלום חלום-מלכות זה – 

"לשנה הבאה בירושלים!" הוא פסוקנו 
הישן. כעת שומה עלינו להראות כי מחלום 

זה עשוי לצמוח רעיון בהיר כאור יום"
)תיאודור הרצל,  מדינת היהודים(
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הידעת...?
עוד על הרצל ופועלו

· ב-1897 הגיע הרצל לבאזל, לקראת הקונגרס 
הציוני הראשון, ומצא שהמארגנים שכרו עבור 

האירוע מרתף-בירה עלוב. הוא ביטל את החוזה 
ושכר אולם אחר: הקונגרס התקיים בקזינו 

העירוני של באזל. 

· בראשית דרכו לא האמין הרצל שהעברית תהפוך 
לשפת הדיבור הראשונה בישראל, ונימק: "מפני 

שבעברית איננו יכולים אפילו לרכוש כרטיס 
לרכבת", ואידיש הייתה בעיניו "שפת ביבים של 

הגטו". 

· על היחסים בין זרועות הממשל ב"מדינת 
היהודים" שלו כתב: "לא ניתן לאנשי הדת שלנו 

ולו את ההזדמנות הקטנה ביותר להגשים את 
שאיפותיהם. נגביל אותם למקדשים,

... כי התערבותם רק תביא אסון מבית ומחוץ." 

· הצילום המפורסם 
של פגישת הרצל 

והקייזר הגרמני ליד 
מקווה ישראל הוא 

פוטו-מונטאז' שפוברק 
במעבדה. וולפסון, 

שצילם את האירוע, 
רעד מהתרגשות 

והצליח ללכוד 
במצלמתו רק את צלליתו של הקייזר ואת כף 

הרגל השמאלית של הרצל.

· נאומו הפומבי האחרון, בקונגרס הציוני השישי, 
נחתם בהרמת יד איטית ובמלים )בעברית(: "אם 

אשכחך ירושלים, תשכח ימיני".

 יאיר לפיד  / יליד 1963
חבר כנסת, מייסד ויושב-ראש מפלגת "יש עתיד". כיהן כשר האוצר 

בממשלת ישראל השלושים ושלוש. סופר, עיתונאי, תסריטאי, במאי, שחקן, 
מחזאי, תמלילן ומנחה טלוויזיה לשעבר. את הטקסט "אני ציוני" כתב בטרם 

השתלב בפוליטיקה הישראלית בהיותו בעל טור בעתון "ידיעות אחרונות".

· 12 פעמים אומר יאיר לפיד "אני ציוני" ומפרט מדוע.
לאיזו מאמירותיו את/ה מתחבר/ת במיוחד?   

· תוכל/י לכתוב את ה"אני ציוני" שלך?
· במה שונה הזהות הציונית של יהודי שנולד וגר בישראל, 

מהזהות הציונית של יהודי שנולד וגר מחוץ לישראל? 
· האם המשותף רב על השונה, או להפך?

עלייה לארץ ישראל - הגשמת חלום דורות

מאז גלותם מארץ ישראל, במשך כל הדורות, שאפו יהודים 
לחזור ממקומות גלותם ולעלות לארץ האבות. שאיפה זו יסודה 

באמונה העמוקה שבמעשה העלייה, כאתחלתא דגאולה, יקרבו 
את הגאולה השלמה ואת ימות המשיח. עלייה לארץ ישראל 

נחשבה במשך מאות שנים למהות הציונות ולתמציתה. עבור 
רבים נחשבה עלייה לארץ ישראל כביטוי מוחשי למחויבותם 

כיהודים. אף שהם עולים למדינת ישראל - בתודעתם ובמניע 
החזק שלהם הם עולים, בראש ובראשונה, לארץ ישראל.

)מתוך אתר הבית של הסוכנות היהודית לא"י(

· באתר הבית של הסוכנות היהודית כתוב כי 
"עבור רבים נחשבה עליה לארץ ישראל כביטוי 

מוחשי למחויבותם כיהודים". האם ניתן להבין 
מאמירה זו כי יהודים שאינם עולים לישראל 

הינם פחות מחויבים ליהדותם?
· למה כוונת המשפט "אף שהם עולים למדינת 
ישראל – בתודעתם ובמניע החזק שלהם הם 

עולים, בראש ובראשונה לארץ ישראל"?

קליטת העלייה היא אחד היעדים המרכזיים של מדינת ישראל 
מיום הקמתה והיא ניצבת בראש סולם העדיפויות של ממשלת 

ישראל. עלייה גדולה וקליטתה הטובה אינן רק מטרות על 
לעם ולמדינה, אלא בה בעת - מנוף אדיר לקידומה של מדינת 

ישראל.

כבר במגילת העצמאות שנכתבה עם הקמתה של מדינת 
ישראל נאמר: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית 

ולקיבוץ גלויות.." והופנתה קריאה לעם היהודי: "אנו קוראים אל 
העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובבניין 

ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות 
לגאולת ישראל."

אני ציוני אני ציציוני
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ולתפארת מדינת ישראל!
אנו באנו ארצה – עליה לארץ ישראל

עוד על העליה לישראל

· בשלש שנותיה הראשונות של מדינת 
ישראל עלו אליה כ-650,000 עולים, 

רובם פליטים מאירופה וממדינות ערב 
שהכפילו את אוכלוסייתה. זהו שעור 

חסר תקדים בהשוואה למדינות קולטות 
הגירה.

· ב-1950 נחקק 'חוק השבות',  המעניק 
לכל יהודי את הזכות לעלות לישראל 
ולקבל מידית אזרחות ישראלית. חוק 

השבות הוא יחיד ומיוחד למדינת 
ישראל ואין עוד מדינה בעולם 

האוחזת בחוק כזה. 

· מסוף שנות ה-70 ועד סוף ה-80 הגיעו 
לישראל בכמה מבצעי עליה רוב יהודי 
אתיופיה. עלייה זו גבתה את חייהם של 
כארבעת אלפים נפש, במסעם הארוך 

במדבר.

· בשנות ה-90, לאחר שברית 
המועצות לשעבר פתחה את שעריה, 

הגיעו לישראל מעל מיליון עולים. 
עליה ששינתה את פניה של החברה 

הישראלית וקידמה אותה משמעותית 
בתחומי הכלכלה, המדע, התרבות 

והספורט. 

· מקום המדינה ועד היום, עלו לישראל 
כשלשה מיליון ו-200 אלף עולים.

הידעת...? ?

link
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לעולם ידור אדם בארץ 
ישראל אפילו בעיר שרובה 

עכו''ם )עובדי כוכבים ומזלות(  
ואל ידור בחוצה לארץ, 

ואפילו בעיר שרובה ישראל. 
שכל היוצא לחוצה לארץ 

כאילו עובד עבודה זרה.
)הרמב"ם, הלכות מלכים(

"זו בחירה חופשית. אני באמת 
חושב שאני לא צריך להתערב 

בעניינים האלו. כל אחד 
צריך לדעת האם הגיע  הזמן 

בשבילו לעלות".

)הרב אברהם ווייל, רבה הראשי 
של טולוז( 

גלי העלייה המשמעותיים למדינת ישראל שהחלו מסוף המאה ה-19 
וממשיכים בעוצמות משתנות עד עצם היום הזה, הם אלו שאפשרו את 

התפתחותה והתעצמותה של המדינה. לולא הם, היה נשאר הישוב היהודי 
בארץ ישראל קטן וללא יכולות של ממש.

עם זאת, לאורך השנים התעוררו פולמוסים שונים סביב העלייה:

"אז למה אתם לא באים לארץ?" 
אליעזר היון היה ב'ועידת רבני אירופה' טולוז

מדוע אתם לא מורים בקולכם בפשטות, לבני קהילתכם לעלות לארץ? 
שאלתי את רבני הקהילות, והתשובות היו לגמרי לא צפויות.          

"אירופה מתאסלמת, מאות מקרי אנטישמיות מדווחים בתקשורת, בניין 
הקהילה מבוצר באנשי צבא ושיטור כמו בבסטיליה. מדוע אם כך לא קוראים 

הרבנים לצאן מרעיתם לעלות ארצה? הרב כהנא, רב קהילה בגרמניה 
אומר לי כמעט בהומור כי התשובה הלא רשמית היא כי אם יעלו אנשים מן 

הקהילות היהודיות ארצה – יאבד הרב את פרנסתו, שכן קהילה ללא יהודים 
אינה צריכה רב. מה יאכל הרב? התשובה הזו לא לגמרי לא נכונה, אבל יש 
תשובה 'רשמית' יותר אומר הרב כהנא, וגם היא נכונה: "בקהלה יש יהודים 

שניתן לקרב אותם ליהדות, גם אם רחוקים הם ממנה כעת. אם הם יגיעו 
לארץ, הסבירות שהם יתקרבו ליהדות נמוכה יותר". דבריו של הרב כהנא 

מאפיינים את תפיסתם של  חלק מגדולי התורה בארץ ישראל שקראו שלא 
להעלות את יהודי אירופה לארץ, בשל החשש לאובדנם הרוחני.

)אתר חרדים 1 15.5.2015(

· הרמב"ם, מגדולי 
הפוסקים היהודיים בכל 

הזמנים, שחי במאה ה-12 
בספרד, פוסק כי "לעולם 
ידור אדם בארץ ישראל", 

ואילו רבנים בני זמננו 
כמו הרב ווייל קובע כי "זו 
בחירה חופשית" ואין הוא 

צריך להתערב בעניינים האלו. מה 
דעתך, האם על מנהיגי הקהילות 

בחו"ל ו/או על ראשי ארגונים 
ומנהיגים ישראלים לנקוט עמדה 

פומבית ברורה באשר לעלייה 
לישראל? מדוע?

· מה דעתך על תפיסתו של הרב 
כהנה כי ברגע שיהודים עולים 

לישראל יש חשש לאובדנם 
הרוחני?

אנו באנו ארצה

https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A7_%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25AA%20


ולתפארת מדינת ישראל!
ישראל בת מאה

"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד, 
היא ליצור אותו"  )אברהם לינקולן(

·  תגידו אתם: ככה ראיתם? ככה חזיתם? 
ככה רציתם?

·  שערו - בשנתה המאה של ישראל, יכול 
הרצל להיות מרוצה?? ממה כן? ממה לא?

·  לו ניתן הדבר בידיך, מה היית מאחל 
לישראל לשנתה המאה?

מה במקום הראשון? מה בשני?  
·  שער מה יעסיק את הציבור הישראלי אז? 

·  מהן "נבואות הזעם" שלך ביחס לעתידה 
של מדינת ישראל? ומהם החזיונות 

המבטיחים?
·  כיצד יראו יחסי ישראל עם התפוצות?

מה יאפיין אותם?   
·  איך אתה מדמיין את חגיגות המאה 

לישראל?

בנימין זאב

מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: יאיר רוזנבלום

תשטוף את העפר מן העיניים, בנימין זאב 
תשטוף את העפר מן העיניים, שים יד על הלב 

ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? 
אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה 

אני מביט היטב עליך, חוזה המדינה 
יהודי יקר כזה עם זקן עד החזה 

יהודי כל כך רזה - מאיפה יש לו כוח להיות חוזה? 

בנימין זאב, לגנב העברי הראשון כבר ניכו את השליש 
ובלילה מלכה עבריה משוטטת בכביש 

ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש 
)רק דרך אגב כדי שתדע - ואם תרצה, אין זו אגדה( 

תשטוף את העפר מן העיניים, בנימין זאב.. 

העתידן דר' דוד פסיג
)מתוך "האוורסט- מגזין למנהלים מצליחים"(

"העם היהודי החל להתעצב כעם לפני למעלה מ-3500 שנה. מאז ומתמיד 
הנרטיב הדתי היה הדומיננטי בזהותו המתעצבת. רק בשלהי המאה ה-19, 

בעת שהציונות החלה את דרכה, החל העם את הפרק המדיני לאומי 
בתולדותיו. הולך ומתברר כי ההישג הגדול של ההתארגנות המדינית היא 
העובדה שתוך 100 שנה בלבד מאז הקמתה של הישות המדינית )מדינת 
ישראל( יצליח העם להפוך על ראשה היסטוריה בת 3,500 שנה – מרבית 

העם יישב בחבל ארץ אחד ורציף, ישוחח בשפה אחת, ותהיה לו זהות 
אתנית דומיננטית אחת )צבריות(. חשוב לציין כי זהותו של העם שיישב 

בעתיד בציון, בניגוד לזהותו של העם כשהיה פזור בתפוצות במשך אלפי 
שנים, תתעצב בעיקר מברית הגורל – הגורל בתפוצות והגורל של ימי 
התקומה. הקמת המדינה התאפשרה בגלל שזרמים רבים בעם הניחו 
הצידה את הדימוי העתידי שהיה לכל אחד מהם בדבר כיצד זו צריכה 

להראות, כדי לרתום את כל הכוחות האפשריים לבניית היסודות הפיסיים 
של ההתארגנות המדינית.  אבל, עם אינו יכול להתקיים לאורך זמן רק על 
בסיס ברית גורל. הוא זקוק לברית ייעוד. להערכתי, העם היהודי בישראל 
יוכל להתחיל את תהליך הברור של הייעוד שלו רק כאשר רובו של העם 

יישב בחבל ארץ אחד. לכן, סביר להניח כי עד שלא רובו של העם יהיה 
בציון אנחנו נמשיך להתקוטט בלי תוצאות על סוגיות רבות כמו מיהו יהודי 

ודת ומדינה.  רק כשרוב העם יישב בציון יהיה בכוחו המוסרי הקולקטיבי, 
בכוחו המנטלי, ובכוחו האמוציונלי לעסוק בסוגיה הקשה מכל אשר חיכינו 
לעסוק בה זה 2000 שנה: מה הוא ייעודו של העם היהודי במדינה מודרנית 

ודמוקרטית? מה צריך להיות ייעודו של עם שהנרטיב הדתי, ההיסטורי 
והלאומי חוברים בו יחדיו ולא מתחרים כדי לבטל זה את זה?" 

·  איך אתם מבינים את המושגים "ברית גורל", "ברית יעוד"? 
עם מי עוד יתכנו לכם בריתות כאלו? אילו עוד סוגי 

בריתות כורתים אנשים בינם לבין עצמם?
·  מדוע תהליך הברור על 'ברית היעוד' של עם ישראל יהיה 

אפשרי רק כאשר רוב העם יישב בציון? האם אי אפשר 
להתחיל בברור והגדרת יעדים כבר כעת?

·  מהו לדעתך ייעודו של העם היהודי במדינה מודרנית 
ודמוקרטית? האם יש לנו ייעוד שונה מלעמים אחרים? 

???

בשנת 2013 פרסמה חברת "קריאייטיבס" תחרות בשם "ישראל בת 100". 
על המתמודדים היה  ליצור כרזה לשנת ה-100 להיווסדה של מדינת 

ישראל. כרזה שתאפשר לחזות/ לדמיין/ לשאוף וליצור משהו שיבטא את 
תפיסתו האישית של מעצב הכרזה, בהתייחס לנושא התחרות. התחרות 
נסגרה בפברואר 2014. מאה וחמישה עשר מעצבים נענו לאתגר ועיצבו 

כרזות בשלל סגנונות ומסרים.

   http://creatives.co.il/contests/israel100 :כל הכרזות מופיעות באתר

הכנסו דרך הסמארטפונים או עם מקרן, לאתר הכרזות.
שוטטו והכירו את הכרזות השונות.

·  בחר/י את הכרזה שהכי מדברת לליבך. מדוע בחרת 
דווקא בה? 

·  איך תיראה או/ כיצד היית רוצה שתיראה ישראל, 
כשתהייה בת 100. 

·  האם קיומה של ישראל מובטח? מה תפקידנו כיהודים- 
ציונים בהבטחת המשך קיומה של מדינת ישראל. 

Almóg Shémeshאיתן גרין

Shir Zalzberg שי אסנפר
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למדריך/ה: 
אפשר לעשות פעילות בה ייצרו המשתתפים את הכרזה 

שלהם ל"ישראל בת 100". לשם כך עלייך להכין מראש 
ניירות, צבעים מסוגים שונים, בריסטולים, מספריים וכיוב'. 
היצירה יכולה להיעשות באופן פרטני או בקבוצות עבודה 

קטנות. עם תום היצירה המשתתפים ישתפו את שאר 
הקבוצה בתהליך היצירה. ניתן גם למנות "חבר שופטים" 

ולהפוך את הפעילות לתחרות.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5j9lusGRcJ4


ולתפארת מדינת ישראל!
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?

המלאכה עוד לא תמה / פרופ׳ אסא כשר

"אנחנו נוהגים לומר על מדינת ישראל שהוקמה ביום ה' באייר 
תש"ח. כך, השם המדויק של "מגילת העצמאות" הוא "הכרזה 

על הקמת מדינת ישראל". באותו יום הוקמה מדינת ישראל 
כישות מדינית ומשפטית, אולם תהליך ההקמה של המדינה, 
במלוא המובן של הביטוי ההיסטורי הזה, החל באותו יום ולא 

תם עד עצם היום הזה. עוד לא סיימנו להקים את המדינה. 

לא סיימנו להוציא את העם היהודי מן הגלות, 
לא סיימנו להוציא את הגלות מן העם היהודי, 

לא סיימנו את כינון היחסים הפנימיים של המדינה, בכלל זה 
זהותה וחוקתה, לא סיימנו את כינון היחסים החיצוניים של 

המדינה, בפרט בינינו לבין העם השכן. 

ומכיוון שכך, עדיין כל אחד מאתנו יכול לקחת חלק בתהליך 
ההיסטורי של הקמת המדינה. עדיין יכול כל אחד מאתנו 

לשאת באחריות לחלק מן התהליך המפעים הזה. גם
את זה יכול חג העצמאות להביע, בטקס ובטקסט."

· מה עמדתך ביחס לדבריו של אסא כשר כי תהליך 
הקמתה של המדינה לא תם עד היום? 

· מה להבנתך משמעות המשפט: "לא סיימנו להוציא את 
העם היהודי מן הגלות, לא סיימנו להוציא את הגלות מן 

העם היהודי". האם אי פעם נסיים? האם נכון לסיים?
· אילו משימות נוספות עומדות בפנינו?

· כשר טוען כי כל אחד יכול לשאת באחריות לחלק 
מתהליך הקמת המדינה. איזו אחריות היית נוטל/ת על 

עצמך? אם בכלל..

אסא כשר / יליד 1940
הוא פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב 

העוסק בפרגמטיקה של השפה ובאתיקה מקצועית. ממחברי 
המלאכה עוד לא תמה... 'רוח צה"ל'. זוכה פרס ישראל בפילוסופיה.
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