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פתח דבר

במשך מאות שנים חיו בארץ ישראל יהודים מעטים בלבד, אך לפני כ־130 שנה התחילו 
יהודים מכל קצוות תבל, בעיקר מאירופה ומתימן, לעלות לישראל ולהתיישב בה. הם באו 

טיפין־טיפין, ואחר כך בגלים גדולים. כל אחד הגיע מסיבה אחרת, אך היו, כמובן, גם סיבות 
משותפות לכולם. 

לאנשים אלו נהוג לקרוא "חלוצים".
מדוע עזבו החלוצים את ארצותיהם ובאו לחיות בארץ שהייתה זרה להם ותנאי המחיה בה 

היו קשים? 
כיצד נראו החיים שלהם כאשר הגיעו לארץ ישראל?

במה האמינו החלוצים? במה עסקו?
כיצד השפיעו מעשיהם של החלוצים על הקמת המדינה? 

אילו ערכים ועקרונות החליטו מייסדי מדינת ישראל לכתוב במגילת העצמאות? האם הם 
אימצו גם רעיונות מתוך השקפת עולמם של החלוצים? 

האם נמשכה החלוציות גם לאחר קום המדינה? 
האם הסתיים מפעלם של החלוצים? 

בספר שלפניכם נקרא על חבורה של חלוצים – נערים ונערות שחיו לפני יותר ממאה שנה. 
הדמויות שבספר אינן אמתיות, אך סיפורן משקף את קורותיהם של חלוצים רבים. דרך 

סיפורה של החבורה נלמד על המפעל החלוצי ונכיר את אחת מהתקופות המרתקות ביותר 
בתולדות העם היהודי. 

כמו כן, נראה מה אנו יכולים ללמוד מחיי החלוצים על עצמנו ועל החיים שלנו בישראל 
היום.

אנו מקווים שתיהנו, 
צוות "להיות חלוצים!" 
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שכי שלפ רש ארץשםמראל

בשיעור זה נכיר את יעקב ואת חבריו שרוצים לעלות לארץ ישראל, נבין מדוע הם רוצים 
לעשות זאת ולמה זה חשוב להם כל כך. דרך סיפורם של יעקב ושל חבריו נבין מי היו 

החלוצים ומה הייתה מציאות חייהם של יהודים רבים לפני כ-120 שנה.

שחועשעלושהפלוצםיש
לארץשםמראל?

מחפשים
בית חדש

לכבוד, 
אליהו ברוכין

המושבה ראשון לציון
פלשתינה  27.3.1912, ט' ניסן תרע״ב

השלום והברכה!
שמי יעקב. הפנה אותי אליך חברי הטוב אליעזר, בן דודך. אנו קבוצה קטנה של חמישה צעירים, 

התארגנו והגענו למסקנה שעלינו לעלות יחדיו לארץ ישראל. 
אחותי התאומה מרים, חברתה ציפורה, שני ידידיי נחמן ואליעזר )בן דודך( ואנוכי, מסיימים השנה 

את לימודינו בבית הספר. רעיונות חדשים על האפשרות לחיות חיי שיתוף ושוויון מצאו חן בעינינו, 
ולכן התאגדנו, ואנו קבוצה לכל דבר, ייסדנו קופה משותפת ואנו רושמים פרוטוקולים של הפגישות 

שלנו ויומנים אישיים.
ההחלטה לעלות לארץ ישראל אינה קלה, ואנו שוקלים אותה בכובד ראש ומתלבטים בכך זמן מה. 

כידוע לך, כאן זה מקום הולדתנו שהיה לנו לבית כל השנים האלה, והמחשבות על עזיבה לתמיד 
אינן קלות לאיש מאתנו. מה גם שידוע שתנאי החיים בארץ ישראל אינם קלים, ופה כולנו חיים חיי 

נוחות יחסית.
אולם הולכת ומתגבשת ההבנה שלא עוד! אנו היהודים לא נוכל להמשיך לחיות בצורה שבה אנו 

חיים כיום, בתוך עמים אחרים, ללא מדינה ומקום שנרגיש בו בבית. אנו, בני העם היהודי, צריכים 
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לקחת את גורלנו בידינו ולדאוג לעתידנו.
חבריי ואני דוגלים ברעיונותיו של הרצל ז״ל, בדבר הצורך שלנו היהודים למצוא לנו ארץ שבה יוכלו 

היהודים להרגיש ביטחון, שבה נוכל לדאוג לעצמנו ולבנות חברה יהודית חדשה. 
יתרה מכך, החלטנו שארץ ישראל, ארץ אבותינו, חייבת להיות המקום שבו יקרה חזון זה. אין ליהודים מקום 
ֶדם. אנו מתגאים להיקרא ״ציונים״ — התומכים בבניית חברה  אחר ללכת אליו מלבד ציון שבה ישב עמנו ִמּקֶ

יהודית בציון.
ובכן, החלטנו! די לדיבורים, זמן מעשה הוא. בסוף השנה, עם סיום הלימודים עֹלה נעלה לארץ ישראל. נכון 

הדבר, לא רבים שותפים לרעיונות אלה, ומעטים עוד יותר מממשים את החזון. אולם אנו מרגישים שזהו 
ייעודנו ועלינו לקחת חלק במעשה ראשוני זה, אנו רוצים להיות שותפים פעילים ביישוב הארץ ובהפרחת 

השממה.
כעת אגש למטרת מכתבי. כיוון שאתה מימשת חזון זה, אשמח אם תוכל לספר לנו מעט על ארץ ישראל. 

ובכן, אני יודע שעד לא מזמן רוב היהודים שחיו בארץ ישראל גרו רק בערים הקדושות, אבל בעשור האחרון 
יהודים כמוך חיים ביישובים חקלאיים ועובדים עבודת אדמה. האם מצליחים גם להתפרנס מכך? באילו 

עבודות מדובר? האם נוכל גם אנחנו למצוא עבודה כפועלים? הבנתי שזו גם עבודתם של הערבים יושבי הארץ. 
האם תהיה לנו אפשרות אחר כך לקבל או לרכוש פיסת אדמה ולהקים עליה יישוב? שמעתי על צורות יישוב 

חדשות המוקמות בארץ ישראל — הקבוצה והמושב — אשמח לדעת עוד עליהן. 
מעשים חלוציים אלה ממלאים את לבי תקווה שעוד נכונו לעם ישראל ימים טובים!

אודה לך על תשובתך המהירה, 
יעקב הלפרין, אודסה.

מהם הרעיונות שבהם דוגלת הקבוצה? א. 
לפי המתואר במכתב מיהם ״ציונים״? ב. 
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5.4.1912, י"ח בניסן תרע״ב

יעקב )נסער(: אני חייב לספר לכם מה ראיתי בדרכי לכאן. אתם מכירים את 

חנותו של חיים קלמן? בקצה הרחוב ליד הגשר? ובכן, ראיתי שם התקהלות, 

לא הבנתי את פשר ההתגודדות... כשהתקרבתי ראיתי מחזה קשה... המונים 

השחיתו את החנות, חלון הראווה היה מנותץ והרבה ספרים היו פזורים על 

הרצפה. הם היו משולהבים וקראו לנו, היהודים, להסתלק מעירם. איזה מחזה 

נורא! איני יכול למחוק את התמונות מראשי.

ציפורה: אבוי, האנטישמיות מקיפה אותנו ומתגברת כל הזמן.

נחמן: מצאתי במחסן בבית הוריי משהו וברצוני להראות לכם. למרבה הצער, הוא 

מתקשר בדיוק לזה )מראה לקבוצה עמוד מעיתון משנת 1894 ומסביר(: זהו המשפט 

שנערך בצרפת לאלפרד דרייפוס, קצין יהודי צרפתי שהואשם בבגידה ובריגול. זה 

פורסם כשהיינו קטנים. דרייפוס היה חף מפשע והואשם אך ורק בגלל שהיה יהודי! הוא 

גורש מהצבא ונשלח למאסר באי בודד. אמנם רבים בעולם ובצרפת )גם לא יהודים( 

יצאו להגנתו אבל בתחילה זה לא עזר כלל, רק לא מזמן, אחרי שנים של מאסר, שוחרר 

דרייפוס וזוכה מאשמה! האין זו הוכחה שלעולם לא נוכל להתגבר על האנטישמיות? 

אפילו במקומות שבהם מקבלים היהודים שוויון ותנאים שווים, עדיין הסביבה חשדנית 

ומאשימה, אין דרך לצאת מהמעגל הזה!

יעקב: יותר מתמיד אני חש ייאוש.

ציפורה: יעקב, נחמן, התעודדו! לשם כך בדיוק אנו מתכנסים ומדברים ומתכננים את 

עלייתנו לארץ ישראל. הרי לא מתוך שעמום או חוסר מחשבה אנו רוצים לעשות זאת, 

זהו צו השעה! רק הציונות תפתור את מצוקתנו.

יעקב: אני כל כך מקווה, באמת, לעתים, במציאות חיינו כאן זה נראה חלום רחוק...

מהי מציאות החיים שמתארים חברי הקבוצה בפגישתם? א. 
מדוע, לדעתכם, הואשם דרייפוס אף על פי שהיה חף מפשע?  ב. 

מדוע "משפט דרייפוס" חיזק את הצורך במעשה ציוני של חברי הקבוצה? ג. 
ד.  כיצד יכולה הציונות לפתור את בעיית האנטישמיות שתיאר יעקב?

שהששעסםקשאישפ רםשהק וצה?
כדי להבין את יעקב ואת חבריו, עלינו להבין את העולם שממנו באו. נוכל לעשות 

זאת בעזרת קטעים מפרוטוקולים מפגישותיהם של חברי הקבוצה:
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נחמן וחבריו מדברים על הוויתורים שייאלצו  א. 
לעשות עם עלייתם לארץ ישראל. הם מציינים 

ויתורים פיזיים ּוויתורים נוספים )שאינם פיזיים(. 
מנו לפחות דוגמה אחת לכל סוג של ויתורים.

מה לדעתכם קשה יותר, הוויתורים הפיזיים או  ב. 
הוויתורים שאינם פיזיים? הסבירו את תשובתכם.
לשם מה מוכנים חברי הקבוצה לוותר ויתורים  ג. 

אלו? מהי מטרתם?

23.5.1912, ז' בסיוון תרע"ב

נחמן: חברים, היום ברצוני להעלות נושא שמעיק עליי לא מעט. היססתי זמן רב אם לומר 

לכם זאת, אולם אני מרגיש שזוהי חובתי לכם, שכן החלטנו שאין סודות בינינו. 

ר, אין דבר שלא תוכל לספר לנו, חבריך. ֵבּ יעקב: מה הָדָבר? ּדַ

נחמן: ובכן, אתם יודעים כמה אני שמח ומתרגש מעלייתנו לארץ ישראל, כמה אני מאמין 

שצריך להקים יישוב יהודי בארץ ישראל ולהפריח את השממה. ולמרות זאת, חברים, 

למרות זאת אני חושש כל כך, חושש לעזוב את משפחתי היקרה. איך אוכל לשאת את 

הגעגועים? ועוד ספקות יש לי בנוגע לתנאי החיים שם: כולנו יודעים שארץ ישראל היא 

ארץ מדברית ויש בה חום ויתושים וקדחת. ממה שידוע לי אין שם מה שיש לנו כאן: 

בתים טובים ונוחים, רשת רכבות כדי להגיע ממקום למקום, רופאים טובים שבהם אנו 

נעזרים במקרה הצורך ואלה רק חלק מהדוגמאות.

יעקב: נחמן, בחור חזק אתה, תוכל לעמוד בכל שיידרש!

נחמן: אתה צודק, אכן מבחינה פיזית כנראה יהיה בסדר. אבל זה לא עיקר העניין. מה 

אומר לך, אני מתלבט אם אני בכלל רוצה לעזוב, אם הרעיון והחזון שווים את המחיר, את 

הוויתור על החיים הטובים שלי כאן, החיים המוכרים לי, והִקרבה למשפחתי.

יעקב: אני שמח שאתה מעלה זאת, אני בטוח שאצל כולנו עוברות מחשבות כאלה מדי 

פעם. אולם עלינו להזכיר לעצמנו שהמטרה מקדשת את האמצעים, ויש לנו מטרה נעלה, 

תזכור כל העת שהמעשה שאנו עושים הוא לא למעננו בלבד אלא למען עם ישראל כולו. 

אמנם אנו בין הראשונים, ואין כרגע עוד רבים שנוהגים כמונו, אולם עלינו לשמש דוגמה, 

ואלינו יצטרפו בעתיד רבים אחרים.

מרים: נחמן, אני מזדהה עם החששות שלך, פשוט לא העזתי לומר אותם בקול רם... יש 

לנו עוד חודשיים עד הנסיעה, עוד יש זמן להתלבט, אין צורך להחליט כעת כלום.

2
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29.5.1912, י"ג בסיוון תרע"ב

מרים: שמעו, אני באה כעת ממסיבת פֵרדה למשפחת רבינוביץ׳, גם הם עוזבים... 

מהגרים לארצות הברית, הם יוצאים מחר ברכבת הראשונה. ייתכן שלא אראה אותם 

שוב לעולם, כל כך נקשרתי לילדתם הקטנה בת-שבע, שעליה שמרתי פעמים כה רבות.

שמתם לב מה קורה כאן בזמן האחרון? מצב לא נעים כל כך... כל מי שיכול, לוקח את 

משפחתו ורכושו ומהגר למקומות טובים יותר... והאמת, אני מבינה אותם. אף על פי שחיי 

היום–יום שלנו די טובים, למשפחות רבות קשה למצוא פרנסה, האנטישמיות מתגברת, 

באמת לא נראה שיש תקווה לעתיד טוב יותר במקום הזה...

ציפורה: מרים, יש תקווה לעתיד טוב יותר! הרי גם אנחנו עוזבים בקרוב. על מה ולמה 

את מרגישה כל כך לא נעים? אנו הולכים להגשים את חלומנו בארץ ישראל! אמנם 

נהוג להגיד שאמריקה היא העולם החדש, אולם אנו נבנה את העולם החדש שלנו, של 

היהודים, בארץ ישראל! יכול להיות שכרגע קשה לדמיין זאת, אבל אני רואה בעיני רוחי 

את ארץ ישראל ירוקה ופורחת. אנחנו נעבוד עבודת אדמה ונבנה בה יישובים חדשים. 

את תראי, העתיד הטוב ליהודים לא באמריקה הוא, אלא בארץ ישראל.

מרים: ציפורה, את כל כך מעודדת תמיד, האמונה והאופטימיות שלך באמת מידבקות, 

אני מקווה שאת צודקת.

15.6.1912, ל' בסיוון תרע"ב

אליעזר: אני חוזר עכשיו מבית הכנסת. מאז ילדותי לא הייתי בתפילה. שמתי לב 

שבתפילה מזכירים את ארץ ישראל ואת הרצון לשוב אליה. ומה אומר לכם ידידיי, 

הרגשתי התרוממות רוח בעת התפילה. לאחר התפילה חשבתי שיש משהו מיוחד כל כך 

במסורת שלנו, זו מורשת עתיקת יומין, ואנו רק חוליה אחת בשרשרת ארוכה. אני מרגיש 

גאווה רבה לעלות לארץ ישראל שהיא חלק כל כך מרכזי במסורת שלנו.

מהם הקשיים שבגללם מהגרים היהודים לאמריקה? א. 
איזה פתרון מצאו חברי הקבוצה לקשיים אלה? ב. 

התבוננו בתמונה המצורפת וקראו את דבריה של ציפורה — כיצד ראו  ג. 
הציונים את ארץ ישראל בעיני רוחם? מדוע העדיפו את ארץ ישראל על פני 

מקומות אחרים?

4

3
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מרים: נכון, בכל שנה אנחנו מסיימים את ליל הסדר בהצהרה המרגשת "לשנה הבאה 

בירושלים הבנויה". שאיפתם של היהודים זה דורי דורות היא בדיוק שאיפתנו שלנו, 

לעלות לארץ ישראל! אתה צודק, אליעזר, זה באמת מרגש מאוד.

נחמן: אני מסכים שאנחנו חלק משרשרת ארוכה ושארץ ישראל הייתה חשובה גם 

בדורות הקודמים. אולם אני חייב להגיד שאני גם מרגיש שהחוליה שלנו בשרשרת היא 

חוליה אחרת. במשך דורות התגעגעו היהודים לארץ ישראל ושאפו לעלות אליה ביום מן 

הימים, ואילו אנחנו לא רק מתגעגעים אליה ומדמיינים אותה, אלא הולכים לממש זאת 

בפועל! אמנם אנחנו דומים לאחינו היהודים מהדורות הקודמים, אולם גם שונים מהם 

מאוד. הם רק שאפו והתגעגעו לארץ ישראל, ומי שעלה אליה, עשה זאת, בדרך כלל, רק 

כדי להיקבר בה. ואילו אנחנו הולכים לחיות בה, לבנות אותה ולהפוך אותה לבית לכל 

היהודים. לא רק למען עצמנו אנחנו עולים לארץ ישראל, אלא למען עם ישראל כולו. ומי 

ייתן שהפעולה שאנו מתחילים כעת תהיה ראשיתה של תנועה גדולה של יהודים!

מרים: אמן!

מדוע מרגיש אליעזר שהוא חוליה בשרשרת ארוכת שנים? א. 
על פי דבריו של נחמן, מה ההבדל בין חברי הקבוצה ליהודים מהדורות הקודמים? ב. 

את הציור הזה ִצייר ַצייר נוצרי אך הוא מתאר תפיסה רווחת במסורת היהודית. 

הסבירו מהי התפיסה?  •

ירושלים טבור העולם, ציור מהמאה ה-16. 
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שםהוש״פלוץ״?
התבוננו בתמונות:

מה משותף להן? מיהו חלוץ? 

על פי המכנה המשותף שמצאתם לכל התמונות, הציטוט מהתורה וההגדרה מהמילון   •
שלפניכם — נסו להגדיר מי היו החלוצים ומדוע נקראו בשם זה?

חלוץ:
 1. חלק מן הַחִיל העובר לפני המחנה, 

ההולך בראש.

 2. ראשון לכיבוש, למפעל, סולל דרך
 לבאים אחריו.

מתוך מילון אבן-שושן

ן ִלְפֵני ה' ַעד  ְרּדֵ ל ָחלּוץ ֶאת ַהּיַ ְוָעַבר ָלֶכם ּכָ
ה ָהָאֶרץ  ׁשָ ָניו. ְוִנְכּבְ הֹוִריׁשֹו ֶאת ֹאְיָביו ִמּפָ

ִלְפֵני ה'...

במדבר ל"ב, כ' 
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בשנת 1916 הסביר יוסף טרומפלדור מהו חלוץ:

הסבירו את עמדתן של כל אחת מהדמויות.  •

מצאו חן בעיניי 
דבריו של 

טרומפלדור, אני 
מרגישה שהוא 

מבטא היטב את 
עמדותיי.

גם אני מאוד 

רוצה לתרום את 

חלקי לבניית 

הארץ, אבל איני 

מזדהה כל כך 

עם דבריו של 

טרומפלדור. 

היכנסו לאתר "להיות 
חלוצים!" ובדקו באיזו 

מידה הבנתם מדוע עלו 
החלוצים לארץ ישראל.

... זהו מושג רחב הרבה יותר מ״צועד בראש״... לנו דרושים אנשים מוכנים 
״לכול״, לכל מה שתדרוש ארץ ישראל... 

אנו צריכים להקים דור, שלא יהיו לו אינטרסים ולא הרגלים... 
ל ממנה כל מה שיש צורך בו בשביל המכונה הלאומית.  מתכת, שאפשר ְלַחּׁשֵ

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 הכול. 
אין לי פרצוף, אין פסיכולוגיה, אין רגשות, אין לי אפילו שם: 

אני האידיאה הטהורה של שירות, מוכן לכול, איני קשור בשום דבר; 
אני יודע רק ציווי אחד: לבנות.

ל — לעצב מתכת על ידי חימומה באש.  ְלַחּׁשֵ
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אי רםישוהיל טוםוי

2
2 ש ה ח ם פ ם

יעקב וחבריו עלו לארץ ישראל בשנת 1912, בגל העלייה המכונה "העלייה השנייה". 
כמו לחלוצים רבים, היו להם תקוות גדולות לבנות חיים חדשים בארץ ישראל, לעצמם ולעם 

היהודי כולו. אולם כפי שנראה ביחידה זו, הם נתקלו בקשיים ובאתגרים רבים. 

פ רםשהק וצהש ראמםיש
חרכיש ארץשםמראל

תקוות 
גדולות

לאחר חודשים של הכנות הגיע היום המיוחל — עלינו על האונייה 

לארץ ישראל! למרות העצב שבפֵרדה מההורים, מהאחים ומהחברים, 

ההתרגשות הייתה רבה, והיא הלכה וגברה ככל שהתקרבנו לחופי הארץ. 

 לאחר שהות קצרה ביפו קיבלה הקבוצה שלנו הצעה מפתיעה ומפתה — 

לעלות לגליל ולהקים שם יישוב קטן. נקבל חלקת אדמה, נעבד אותה 

בעצמנו ונחיה חיי קבוצה אמתיים. למרות החששות )הרי כולנו היינו בני 

עיר, חסרי כל ניסיון בחקלאות(, נענינו לאתגר. 
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אליעזר:

אני מרגיש אדם אחר לגמרי מהאדם שהייתי לפני שנה, כשעוד חייתי באירופה. לא סתם אומרים 

שבארץ ישראל נוצר "יהודי חדש"! אני זוכר שבפעם הראשונה ששמעתי את המושג הזה, 

"יהודי חדש", קצת נעלבתי. החברים שלי בתנועה הציונית הסבירו לי שבגלות היהודים חלשים, 

מפוחדים, תלויים באחרים, ולפעמים אפילו מתביישים בהיותם יהודים. כאשר ניסיתי להתנגד 

לטענה הזאת, הם אמרו שאנחנו, היהודים, לא אשמים בכך, נסיבות החיים עשו אותנו לכאלה. 

הם גם טענו שבארץ ישראל הכול יהיה אחרת — שם ייווצר סוג אחר של יהודי, יהודי שעובד את 

אדמת מולדתו, יהודי בריא, חזק וגאה. 

היום אני סוף־סוף מבין את הרעיון הזה ומזדהה אתו לגמרי! עבודת האדמה מחזקת אותי, לא 

רק מבחינה גופנית, אלא גם מבחינה נפשית. אני מרגיש בטוח וגאה בעצמי ובעם שלי. בזמן 

האחרון היו גנבות רבות מהיישוב שלנו, ועלתה הצעה שאצטרף לארגון המארגן שמירה על 

היישובים היהודיים החדשים. יהודים מִגנים על עצמם בכוחות עצמם — מי היה מאמין?! 

רק דבר אחד קצת מדאיג אותי, אני מרגיש שלפעמים הרצון שלנו להתרחק מ"היהודי 

הישן", מרחיק אותנו גם מהמסורת היהודית. אמנם בחרתי שלא לשמור מצוות כפי 

ששמרתי בבית הוריי, אבל יש מנהגים שחשוב לי להמשיך לשמור. למשל, בעוד 

שבועיים פסח, וחשוב לי מאוד לערוך סדר פסח! אלפי שנים שמרו יהודים על 

המסורת הזאת, למה שנפסיק אותה דווקא עכשיו, דווקא כאן, בארץ ישראל? ציפורה 

מבינה אותי, גם היא מחפשת דרך לשלב חלקים מהמסורת בחיי הקבוצה, אבל היא 

טוענת שצריך להתאים את המסורת למציאות החדשה שלנו כאן בארץ ישראל. לעומת 

זאת, מרים אומרת שאנחנו צריכים לבנות כאן משהו חדש לגמרי, ולא להיות כבולים 

למנהגים הגלותיים המיושנים... 

כתבו שלושה דברים חשובים שלמדתם על החלוצים מדבריו של אליעזר. א. 
לקראת פסח דנים חברי הקבוצה בשאלה איך יציינו את החג יחד. הציגו את הדעות העולות  ב. 

בדיון. היזכרו במנהגי הפסח ובליל הסדר, ונסו לשער אילו מסורות ומנהגים ירצו החלוצים 

לשמור ועל אילו יעדיפו לוותר. 

חברי הקבוצה מספרים על חוויותיהם ביישוב החדש. בחרו דמות אחת, קראו את דבריה ומלאו את 
המשימות.
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ציפורה: 

מרים:

מתחילת דרכנו החלטנו שבקבוצה לא יהיה לחברים רכוש פרטי. רכוש פרטי נוגד את 

עקרון השוויון, וחוסר שוויון הוא מקור לקנאה. הכול אצלנו שייך לכולם — כל 

ההכנסות של כל החברים נכנסות לקופת הקבוצה, וכל מי שצריך כסף, מבקש, 

ואם הצורך מוצדק, הוא מקבל כמה שהוא צריך. גם כל הרכוש הפרטי שהביאו 

החברים ִאתם הפך לרכוש משותף — יש לנו מחסן של בגדים וספרייה קטנה, וכל 

אחד יכול לקחת מהם לפי צרכיו. 

אני מסכימה שהשוויון חשוב ושקנאה יכולה לפגוע מאוד בקבוצה, אבל לפעמים אני 

תוהה: אולי יש מקום ליותר גמישות? למשל, כשעזבתי את הבית קיבלתי מעיל יפה 

מאחת הדודות האהובות שלי, אבל לפי כללי הקבוצה אסור שהמעיל יהיה שייך רק 

לי. אני אמורה למסור אותו למחסן הבגדים וכל מי שיצטרך מעיל יוכל ללבוש אותו. קשה 

לי מאוד עם הכלל זה. מה יקרה אם המעיל יישאר רק שלי? האם זו תהיה פגיעה גדולה כל 

כך בשוויון ובקבוצה? מרים טוענת שדווקא מפני שהמעיל הזה חשוב לי כל כך, אני חייבת 

למסור אותו למחסן, כך באמת ארגיש שאני מיישמת את הערכים שלנו, אבל אני עוד לא 

השתכנעתי... 

כתבו שניים־שלושה דברים חשובים שלמדתם על חיי החלוצים מדבריה של ציפורה. א. 
בשיחת קבוצה החברים דנים בשאלה האם ראוי להגמיש את הכללים בדבר מסירת הרכוש  ב. 

הפרטי לקבוצה. הציגו את העמדות השונות בסוגיה.

כפי שאמרה ציפורה, אחד הערכים החשובים לנו ביותר הוא השוויון, גם השוויון 

בין המינים. כל חברי הקבוצה חושבים שגברים ונשים צריכים להשתתף 

בחיי הקבוצה באותה מידה, וכולם מסכימים שנשים יכולות לעבוד בדיוק 

כמו הגברים, אבל למעשה לא השגנו שוויון מלא. בדרך כלל, הגברים עובדים 

בעבודות המעניינות, המספקות וה"נחשבות", למשל בעבודות החקלאיות. אני 

עובדת במטבח כבר שלושה חודשים, ולפני כן הייתי אחראית על הכביסה... 

יעקב מנסה לעודד אותי, הוא טוען שהעבודות האלה חשובות לא פחות 

מהעבודה בשדה — "איך יעבדו על בטן ריקה?" "איך יעבדו בלי בגדים נקיים?" 

הוא צודק, כמובן, אבל אם כך, למה שהגברים לא יעבדו במטבח או יכבסו? 
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כתבו שניים־שלושה דברים חשובים שלמדתם על החלוצים מדבריה של מרים.  א. 
הציגו שיחה בין סוניה לחברי הקבוצה האחרים בנושא הטיפול בתינוק העתיד להיוולד. ב. 

כתבו שניים־שלושה דברים חשובים שלמדתם על החלוצים מדבריו של נחמן.  א. 
הציגו את העמדות שעלו בשיחת הקבוצה שדנה בביקוריו של האח. ב. 

נושא השוויון בין נשים לגברים עולה אצלנו הרבה בזמן האחרון, בעיקר משום שסוניה, חברה 

שהצטרפה לקבוצה לפני כמה חודשים, עומדת ללדת. ההתרגשות רבה, זה יהיה התינוק 

הראשון בקבוצה! אבל עוד לא החלטנו מי יטפל בו )או בה(. יש שחושבים שֵאם התינוק 

צריכה לטפל בו, ואילו אחרים חושבים שצריכה להיות תורנות בין חברות הקבוצה — כמו 

שאין רכוש פרטי, גם הילדים הם של כולנו, הרי אנחנו כמו משפחה. ואני חושבת שאם תהיה 

תורנות, ראוי שגם הגברים ישתתפו בה. אם שוויון ושיתוף חשובים לנו, צריך להיות שוויון 

ושיתוף גם בטיפול בילדים! 

חשוב לי מאוד לחיות בקבוצה. אני מאמין שאני צריך לפעול ולעבוד נחמן:

לא רק למען עצמי, אלא גם למען חבריי, ואני גם חושב שקבוצה יכולה 

לתרום לבניית הארץ והעם הרבה יותר מאוסף של יחידים. בקבוצה שלנו 

כמעט כל החלטה היא החלטה משותפת. זה לא אומר שאנחנו מסכימים 

בכל דבר אבל אנחנו דנים בכל סוגיה, עד שאנחנו מגיעים להכרעה. לפעמים נדרשת 

הצבעה. בדרך כלל, השיטה הזאת מצוינת, אבל לפעמים עולות סוגיות שלדעתי 

הקבוצה לא צריכה לדון ולהחליט בהן. 

לדוגמה, לאליעזר יש אח בצפת. כמעט כל שבוע הם נפגשים — או שאליעזר נוסע 

לצפת, או שאחיו בא אלינו — ולכן אליעזר לא נמצא אתנו שבתות רבות, וכשהוא כבר 

נשאר בקבוצה — אחיו מגיע! שבת היא הזמן החשוב ביותר של הקבוצה, הרי במשך 

השבוע אנחנו עובדים עד שעה מאוחרת, ואין הרבה זמן וכוח לעניינים חברתיים. אחיו 

של אליעזר הוא בחור נחמד אבל הוא לא חלק מהקבוצה, והנוכחות שלו כאן בכל שבת 

שנייה משנה את האווירה. הוחלט להביא את הנושא לשיחת קבוצה, ובשיחה עלתה 

ההצעה להגביל את הביקורים האלה. אני מאוד מתלבט... האם גם החלטות כאלה צריכות 

להתקבל בשיחת קבוצה? 



וי
ול

 ח
יש

וו
יק

21

היכנסו לאתר "להיות 
חלוצים!", עלו על "מכונת זמן" 
וִעזרו ליעקב ולחבריו להכריע 

בדילמות המעסיקות אותם. כאן 
אתם קובעים את מהלך הסיפור!

בקישור )לינק( "צורות התיישבות" 
תוכלו להכיר סוגי התיישבות שונים 

שהקימו החלוצים.

* מייסדי ראש פינה ומושבות 
אחרות עלו לארץ ב"עלייה 

הראשונה" )1881–1904(. יעקב 
וחבריו עלו לארץ כעשרים שנה 

לאחר מכן במסגרת ה"עלייה 
השנייה" )1904–1914(.

השנה הייתה בצורת קשה, והמצב הכלכלי שלנו קשה במיוחד. גם 

קודם לכן לא היינו עשירים, אבל כל עוד היה לנו די כסף כדי לספק את 

הצרכים הבסיסיים שלנו, לא שאפנו ליותר. שמחנו שאנחנו מצליחים להתפרנס 

מהאדמות המעטות שהוקצו לנו ונהנינו מהחיים הפשוטים ומההסתפקות במועט.

אולם עכשיו אנחנו מתקשים אפילו למלא את הבטן. בניסיון למצוא מקורות 

הכנסה חדשים, הוטל עליי לחפש עבודה במושבה ראש פינה.* שמחתי להזדמנות 

להכיר את המושבה מקרוב, הרי שמענו עליה ועל המושבות האחרות עוד 

באירופה. היהודים שִיישבו את ראש פינה היו בין הציוניים הראשונים שעלו לארץ 

ישראל כדי לעבוד את אדמתה, והערכנו אותם מאוד. בראש פינה פגשתי כמה 

איכרים, סיפרתי להם על הקבוצה שלנו וגם על הקשיים. למען האמת, המפגש 

היה די מאכזב... האיכרים התאכזבו לשמוע שבקבוצה שלנו כבר לא שומרים את 

כל מצוות הדת, וכששאלתי אם יש להם עבודה בשבילנו, הם אמרו שיש להם די 

פועלים ערבים מנוסים. הם הסבירו שבעבר עבדו אצלם פועלים יהודים צעירים 

אבל הם לא הכירו את העבודה ועבדו לאט מדי. ניסיתי להסביר להם את חשיבות 

"העבודה העברית" — שחשוב להעסיק פועלים יהודים דווקא, ושרק כך יוכל העם 

היהודי "לכבוש" מחדש את ארצו, אבל הם לא השתכנעו...

כתבו שניים־שלושה דברים חשובים שלמדתם על החלוצים מדבריו של יעקב. א. 
הציגו את השיחה בין יעקב לאיכרים מראש פינה ואת העמדות השונות שעלו בה. ב. 

יעקב:



"אנו באנו 
ארצה לבנות 

ולהיבנות"

3
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שירים ופזמונים רבים כתבו החלוצים. היום, אחרי עשרות שנים, אנו יכולים להקשיב לשירים, 
להתרשם מהסגנון ומהשפה, וללמוד דרכם על עולמם של החלוצים: מה העסיק אותם? מה היו 

השאיפות והרצונות שלהם? מה הרגישו ביחס למעשיהם החלוציים? ועוד.

ערכםשהפלוצםישכחםשמהיש
שמיקחםיש זשרשהע רם

יר, ֲעֵלה ָנא, יר, ׁשִ ׁשִ

ָנה, ן, ַנּגֵ ים ַנּגֵ יׁשִ ּטִ ּפַ ּבַ

ָנה, ת ַרּנֵ ְחֵרׁשֹו ּמַ ּבַ

ם,  יר ֹלא ּתַ ִ ַהּשׁ

הּוא ַרק ַמְתִחיל.

נאוה — נאה, יפה
תלם — החריץ שנוצר באדמה לאחר שנחרשה במחרשה 

ה — נשיר, נזמר ַרֵנָנ

״ משפה,ש מםרשו עשל״

מםרשהע וחה
מילים: נתן אלתרמן 

לחן: נחום נרדי 
שנת כתיבה: 1943

ִים, ֹחל ָים ַהּמַ ּכָ

ַלִים ָנאָוה ְירּוׁשָ

ַמִים ָ אֹוִרים ַהּשׁ

ַעל ֶנֶגב ְוָגִליל.

ֶמׁש אֹוִרי ָלנּו, אֹוִרי, ֶ ַהּשׁ

ה ִעְבִרי, ֲעֹבִרי, ְחֵרׁשָ ַהּמַ

ֶלם ַוֲחֹזִרי ּתֶ י ּבַ ִחְרׁשִ

ַעד ַלְיָלה, ֵליל ַיֲאִפיל.
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לאחר שהקשבתם לשירים וקראתם את המילים, העתיקו את הטבלה הבאה למחברתכם ומלאו אותה:

מילים המתארות את 
המעשים החלוציים 

 מילים המתארות
טבע ונוף

 שני כלי העבודה
המופיעים בשירים

 שמות מקומות בארץ
)כולל חבלי ארץ(

מצאו בשירים משפט המתאר את יחסם של החלוצים לארץ ישראל ואת רגשותיהם כלפיה.  •
דיון:

תארו את החלוצים על פי השירים:  •
מהם הערכים המרכזיים בחייהם?    •

מהן המטרות שלהם?   •
ב"שיר העבודה" כלי העבודה מדומים לכלי נגינה )"ַּבַּפִּטיִׁשים ַנֵּגן, ַנֵּגָנה, ַּבַּמְחֵרׁשֹות ַרֵּנָנה"(.   • 

מה אפשר ללמוד מכך על הווי העבודה אצל החלוצים? 

מםרש וקר
מילים: נתן אלתרמן

לחן: דניאל סמבורסקי
שנת כתיבה: 1932

ֶמׁש ְמַלֶהֶטת ֶ ָבר ַהּשׁ ָהִרים ּכְ ּבֶ

ל, ּוָבֵעֶמק עֹוד נֹוֵצץ ַהּטַ

ָאנּו אֹוֲהִבים אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת,

יר ּוְבָעָמל. ׁשִ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ּבְ

ַלח ָבנֹון ַעד ַים ַהּמֶ ִמּמֹוְרדֹות ַהּלְ

ַמְחֵרׁשֹות, ַנֲעֹבר אֹוָתְך ּבְ

ע ָלְך ְוִנְבֶנה ָלְך, ָאנּו עֹוד ִנּטַ

ה אֹוָתְך ְמאֹוד. ָאנּו ְנַיּפֶ

טֹון ָוֶמֶלט ְלַמת ּבֶ ְך ׂשַ יׁשֵ ַנְלּבִ

ים, ּנִ י ּגַ ְוִנְפֹרׂש ָלְך ַמְרַבּדֵ

ְגֶאֶלת דֹוַתִיְך ַהּנִ ַעל ַאְדַמת ׂשְ

ֲעמֹוִנים. ָגן ַיְרִנין ּפַ ַהּדָ

ֶרְך ּבֹו ַנְחֹצָבה, ר — ָאנּו ּדֶ ְדּבָ ַהּמִ

ן. ׁשֶ ּצֹות — ֲאַנְחנּו ְנַיּבְ ַהּבִ

ן ָלְך עֹוד ְלהֹוד ָוׂשַֹבע, ּתֵ ַמה ּנִ

ן. ָמה עֹוד ֹלא ָנַתּנּו ְוִנּתֵ

עמל — עבודה
שלמת — שמלת

נגאלת — משוחררת, יוצאת לחופשי
דגן — תבואה )חיטה, שעורה וכדומה(

ירנין — ישיר
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היזכרו בחוויותיו של יעקב במושבה )ראו עמ' 21(. במושבות העדיפו בעלי האדמות להעסיק ערבים 
מהכפרים הסמוכים שהיו בעלי ניסיון בעבודת אדמה. החלוצים התעקשו במקרים רבים לעבוד את 

האדמה בעצמם אף על פי שלא היה להם ניסיון בחקלאות, ואף שזו הייתה עבודה קשה מאוד. 

קראו את הקטע הבא העוסק בעבודת כפיים )עבודה הנעשית בידיים(:

תחיית העם, התחדשותו לעם עובד ויוצר, לא תוכל לבוא 
אלא על ידי עבודה, 

עבודה בכל צורותיה, 

אבל בעיקר על ידי עבודת כפיים, 

ובייחוד על ידי עבודה בתוך הטבע. 

כל בני העם צריכים לעבוד.

)א"ד גורדון, מתוך נאום הפתיחה בוועידת היסוד של התאחדות "הפועל 

הצעיר" ו"צעירי ציון", שהתקיימה בפראג בחודש ניסן תר"פ-1920(

מדוע היה חשוב לחלוצים לעבוד בעצמם את האדמה? מה היה החידוש בכך?   •
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 שהשעוחשעסקושהפלוצםי?

מםרשהמושרש
מילים: עמנואל לין )לנקובסקי(

לחן: בנימין עומר )חתולי(
שנת כתיבה: 1938 

ִקיָפה, ל ָסִביב ַאׁשְ ְגּדָ ֵמַעל ַהִמּ

ים, ְגַמע ֶמְרַחִקּ ֵעיִני ּתִ

יל, ְדִמי ַהּלֵ ֶאֶרץ רֹוַגַעת ּבִ

יל? ּלֵ הֹוי, ׁשֹוֵמר, ַמה ּמִ

ה ושל נםי
מילים: אלכסנדר פן

לחן :מרדכי זעירא
שנת כתיבה: 1931

ָהבּו ְלֵבִנים,

ַנאי ַלֲעֹמד  ֵאין ּפְ

ַאף ֶרַגע

ִאים, ּנָ נּו ַהּבַ ּבְ

ַחד ְוַאל ֶיַגע ַאל ּפַ

ִקיר ֶאל ִקיר ָנִרים,

ֵמַעל ִמְכׁשֹול ָוֶפַגע

יר, נּו ָנׁשִ ּלָ ּכֻ

ְנַין ַאְרֵצנּו ִהְמנֹון ּבִ

... ָהבּו, ָהבּו ְלֵבִנים

ב ָוֶקֶרת ָפר, מֹוׁשָ ּכְ

ירּו ֶזֶמר ַהּבֹוִנים ׁשִ

ְנָין ָוֶמֶרץ יר ּבִ ׁשִ

אל יגע – אל תתעייפו
קרת – עיר

מםרשהנשל
מילים: לאה גולדברג

לחן: רבקה לוינסון
שנת כתיבה: 1936

ִפינֹות. ים ַמְפִליגֹות ַהּסְ ְרַחּקִ ַלּמֶ

ֶאֶלף ָיַדִים ּפֹוְרקֹות ּובֹונֹות,

ל ים ֶאת ַהחֹוף ְוַהּגַ ָאנּו ּכֹוְבׁשִ

ָאנּו ּבֹוִנים ּפֹה ָנָמל ּפֹה ָנָמל.

נֹוף טֹון ּומּוָרם ַהּמָ ק ַהּבֶ ֻמּצָ

יעֹות ֶאל ַהחֹוף ְטָען ַמּגִ ִסירֹות ַהּמִ

ה ּוְתֵכֶלת ֵמַעל, ַמּטָ ֵכֶלת ִמּלְ ּתְ

ָמל. ָמל ַהּנָ ָכה ִנְבֶנה ַהּנָ ּכָ

לדיון:
על פי השירים, אילו מעשים, נוסף על עבודת האדמה החקלאית והפרחת השממה, עשו   •

החלוצים? 
האם גם מעשים אלה הם מעשים חלוציים? מדוע?  •

מהו יחסם של כותבי השירים למעשיהם של החלוצים? צטטו שתי שורות מהשירים   •
המשקפות, לדעתכם, יחס זה.
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עבודת כפיים - מה המצב היום?

עבודה עברית תחליף את העובדים הזרים בענף הבנייה 

)מתוך האתר אפוק טיימס(

עבודה עברית: תכנית חדשה תנסה להחזיר 
את הישראלים לעבודת האדמה

משרדי החקלאות והאוצר מגבשים בימים 
אלו תכנית משותפת אשר מטרתה להביא 

לשילובם של עובדים ישראלים בתחום 
החקלאות. במסגרת התכנית תשתתף 

המדינה בעלות שכרם של העובדים בתקופת 
ההכשרה בעבודות חקלאיות כמו גידול, 

קטיף ואריזת תוצרת חקלאית. עידוד עובדים 
ישראלים להצטרף לתחום החקלאות יהווה 

זרז לקידום המדיניות הכלכלית־חברתית של 
הממשלה בנושא צמצום מספר העובדים 

הזרים בתחום החקלאות. 

 )מתוך אתר משרד החקלאות(

עבודה עברית בחקלאות — מקצוע מתוגמל 
בדיוני התקציב סוכם להפחית את מספר 

העובדים הזרים בענף החקלאות ולנתב את 
המשאבים למיכון, מחקר, פיתוח ולעידוד 

עבודה עברית.

 )מתוך האתר אפוק טיימס(

נחתם הסכם ארוך טווח בין התאחדות 
חקלאי ישראל ובין הממשלה בנוגע 

להעסקת עובדים זרים בחקלאות בחמש 
השנים הקרובות. 

)מתוך האתר "עבודה שחורה"(

על פי כותרות העיתונים, כתבו מה מצב "עבודת האדמה העברית" בימינו? האם ישראלים  א. 
רבים עוסקים בעבודת כפיים?

מהם אתגרי "עבודת האדמה העברית" בימינו? האם הם דומים לאתגרים שהיו בתקופת  ב. 
החלוצים או שונים מהם? הסבירו ונמקו.

האם, לדעתכם, צריך לחדש את המאבק על "עבודת האדמה העברית"? מצאו לפחות טיעון  ג. 
אחד בעד וטיעון אחד נגד.

שאלת סיכום 
למדנו על הערכים המרכזיים של החלוצים )ערך 

העבודה, בניית הארץ, הפרחת השממה ועוד(.
אם הייתם צריכים למנות שלושה ערכים מרכזיים 

בחברה הישראלית בימינו, אילו ערכים הייתם 
מונים?

הגיע הזמן לשחק! 

היכנסו לאתר "להיות 

חלוצים!" ושחקו במשחק 

בנושא ערך העבודה אצל החלוצים.
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אלפי שנים הייתה העברית שפת קודש בלבד. היהודים השתמשו בה בתפילה ובלימוד התורה, 
אך דיברו, קראו וכתבו בשפות אחרות, לפי מקום מגוריהם — יהודי עיראק שוחחו ביניהם בערבית 

עיראקית, יהודי פולין דיברו יידיש וכדומה. 
רק לפני כ־150 שנה, עם התחדשות היישוב העברי בארץ ישראל, החל תהליך של הפיכת 

העברית לשפת יום־יום, לשפת הדיבור, הקריאה והכתיבה. היה זה, כמובן, תהליך ארוך ומורכב.
ביחידה זו נכיר את אליעזר בן־יהודה ונלמד על מאמציו ועל מאמציהם של חלוצים אחרים לחדש 

את השפה העברית. 

אלםעזרש ן-םהוחה
מילים: ירון לונדון

לחן: מתי כספי

ם ֵ ִאים ַלּשׁ ּנָ ִביִאים ַהּקַ מֹו ַהּנְ  ּכְ
ם. ֵ א ַלּפַֹעל ְוַלּתַֹאר ְוַלּשׁ  הּוא ִקּנֵ

ַחּלֹונֹו, ית ּבַ ׁשִ  ּוַבֲחצֹות, ָהֲעׁשָ
ים ּלִ י ּתִ ּלֵ ִמּלֹונֹו ּתִ ם ּבְ  ָהָיה רֹוׁשֵ

ים ָעפֹות, ים ָיפֹות, ִמּלִ  ִמּלִ
ׁשֹון. לֹות ִמן ַהּלָ ְלּגְ  ִמְתּגַ

ב ִליׁשֹן, ּכַ ׁשְ  ֱאִליֶעֶזר, ָמַתי ּתִ
ָחה ִים ׁשָ ְמַעט ַאּפַ  ֵהן קֹוָמְתָך ּכִ
ִים ָתה ַאְלּפַ ר ִחּכְ  ְוָהִעְבִרית ֲאׁשֶ

ַחר. ַ ין ְלָך ַעד ּבֹוא ַהּשׁ ְמּתִ  ִהיא ּתַ

"עברי, 
ַּדֵּבר 

עברית"

4
4 ש ה ח ם פ ם

היפחמוישהמחהש
הע רםישאצלשהפלוצםי
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ן-ְיהּוָדה  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ַח  ְיהּוִדי ְמַבּדֵ

ים ים ִמּלִ ים, ִמּלִ ים ִמּלִ  ִמּלִ
ָדה ִמּמֹחֹו ַהּקֹוֵדַח.  הּוא ּבָ

ִים, נּו ָאז ָמה,  ִאם ָנָמה ָהִעְבִרית ַאְלּפַ
ְזָמה, ה ְוַנְמִציא ֶאת ַהּיָ  ָהָבה ְנִעיֶרּנָ

ָצָצה, ֶאת ָהִרהּוט. ְגֵהץ, ֶאת ַהּפְ  ֶאת ַהּמַ
ְכָתב ָרהּוט  ְקֵצה נֹוָצה ּבִ  ּבִ

ִליָדה, ַתב ּגְ רּוִבית, ּכָ ַתב ּכְ  ּכָ
ן-ְיהּוָדה. ל ִמּלֹון ּבֶ ל, ֶאת ּכָ ַתב ֶאת ּכָ  ּכָ

ים ִלְבֹרא  ְועֹוד הֹוִסיף ִמּלִ
ִהיָרה ֹלא ָנָחה  ְונֹוָצתֹו ַהּמְ

ְדָלה, ָפה ּגָ  ְוַהּשָׂ
מּוָתּה, יָרה ֶאת ַמְרֵאה ּדְ  ְוֹלא ִהּכִ

ַחר. ַ בֹוא ַהּשׁ מּוָתּה ּבְ  ֶאת ַמְרֵאה ּדְ

ן-ְיהּוָדה...  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

 ּוֵבן נֹוַלד לֹו, ְוָכֹזאת ָהִאיׁש ָאַמר:
ן-ְיהּוָדה ִאיָתָמר כֹור ֶאְקָרא לֹו ּבֶ  ֶזה ַהּבְ

ְנקּות ְוַעד ְקִמיָלה – ִמּיֹום ּבֹואֹו ּיַ ּמִ  ׁשֶ
ְבִרית ִמיָלה ְוַעד מֹותֹו –  ּבִ

ִרית ִעם ָהִעְבִרית רּוָתה לֹו ּבְ  ּכְ
ַעז ְלַהְכִרית.  ּוִמְלָחָמה לֹו ֶאת ַהּלַ

 ִאיָתָמר – ָאֵכן ָהָיה ְלֶגֶבר,
ָמר ִויִפי צּוָרה ָוֵסֶבר,  קֹוַמת ּתָ

ַפת ֵעֶבר.  ִפיו ָהְיָתה ׂשְ ׁשֹון ּבְ ְוַהּלָ

ן ָאִב"י,  ִאיָתָמר ּבֶ
ָאִביו ָהָיה ָנִביא  ׁשֶ

ְלָבִבי. ֶבר ּכִ  ּגֶ

ן-ְיהּוָדה... ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

שפת עבר - השפה העברית

שאלות
קראו את השיר ורשמו את המשפט  א. 

המעיד שהעברית והדקדוק שלה היו 
חשובים מאוד לאליעזר בן-יהודה.

רשמו את השורה המעידה שהעברית  ב. 
 "ָיְׁשָנה" ולא הייתה בשימוש יום–יומי 

דורות רבים.
אילו מילים שבן-יהודה המציא מוזכרות  ג. 

בשיר?

לדיון:
מדוע היו חידוש השפה העברית והפיכתה 

לשפה מדוברת חשובים כל כך לציונים 
רבים? מה היה קורה לּו כל אחד היה 

ממשיך לדבר בשפה שבה דיבר בארץ 
מוצאו? 

האם החייאת השפה העברית הייתה   •
מעשה חלוצי? הסבירו! 

איזו אחריות קיבלו על עצמם תומכי   •
השפה העברית? על מה הם נאלצו לוותר?

 ראו סרטון על אליעזר

 בן-יהודה ותחיית השפה 

העברית באתר "להיות חלוצים!"
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שלפשישהמחויש

החלוצים היו "חיילים" במלחמה בעלת אופי ייחודי מאוד — מלחמת השפות.
בשנת 1908 הוחלט להקים מסגרת לימודים על־תיכונית שהסטודנטים יוכלו ללמוד בה מקצוע 

ברמה גבוהה )לימים כונה המוסד הזה "הטכניון"(. חברת "עזרה", שהייתה גוף יהודי־גרמני לא ציוני, 
היא שתרמה את מרבית הכסף למוסד, והנהלתה החליטה ששפת ההוראה בו תהיה גרמנית.

החלטה זו עוררה מחלוקת סוערת. אליעזר בן־יהודה היה בין מובילי הקבוצה שהתנגדה להחלטה זו.

העמדה של הנהלת "עזרה": 
שפת ההוראה במוסד החינוכי 

חייבת להיות גרמנית!
העמדה של אליעזר בן–יהודה ואלו שבצדו:

שפת ההוראה במוסד החינוכי חייבת להיות עברית! 

בדקו באינטרנט או 

באנציקלופדיה וגלו מה 

הוחלט בסוף!

התחלקו לשתי קבוצות: קבוצה אחת התומכת בעמדה של הנהלת   •
 "עזרה", ואחרת התומכת בעמדתו של אליעזר בן-יהודה.

מצאו לפחות שלושה טיעונים המצדדים בעמדתכם.
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ה חוחשלש םנםשהמחהשהע רםי

השנה 1923. אף על פי שחלה התקדמות רבה בהחייאת השפה העברית ובהפיכתה לשפה מדוברת, 
עדיין נדמה שמעמדה של העברית כשפת דיבור יום-יומית אינו חזק מספיק. יותר מדי אנשים 

מתעקשים לדבר בשפת האם שלהם, שאינה עברית. קבוצה של תלמידי הגימנסיה "הרצליה" )שבתל 
אביב( בסיוע מוריהם מקימים את "גדוד למגיני השפה", ומטרתו לשכנע את הציבור לדבר עברית.

לפניכם כמה דוגמאות לצעדים שנקטו חברי הגדוד:
חברי הגדוד מצאו שנהגים רבים זלזלו בדיבור בעברית. במחאה על כך, הם תלו במקומות ציבוריים 

כרזות כאלה:

עברי! הנהגים מזלזלים בשפה בפרהסיה... 
הגיע הזמן לשים קץ לזלזול בשפה... 

בהיכנסך למרכבה ולאוטו פנה לנהג אך ורק בעברית! 
אל תענה לנהג אם שפה אחרת בפיו!... 

והיה והנ"ל יענך בחוצפה, רשום את מספרו והודע זאת 
למוסדות האחראים שלנו!...

בפרהסיה - בציבור

לכבוד: עיריית תל אביב

נתכבד לעורר בזה את תשומת לבכם על העובדה המחפירה שרוב השלטים בעירנו, או 
כתובים עברית שבורה ורצוצה, או שאין בעלי השלטים מקצים די מקום לשפה העברית... 

על עירייתנו לשים לב לתקלה ציבורית זו ולהשתדל לתקנה על ידי זה שבעלי השלטים 
ישימו לב שחוץ מהברק החיצוני יהיה לשלט גם תוכן נאות... 

באופן שכל הבא לבקש רישיון לשלט, לא יקבלו אלא אם הובא תוכן השלט למשרד "גדוד 
מגיני השפה" לשם ביקור...

הגדוד גם ביקר את הנהלת העיר תל אביב. לפניכם מכתב ששלחו להם: 

משימה בזוגות
אתם קבוצה של תלמידים מהתקופה ההיא שהתכנסו כדי לחשוב כיצד אפשר לגרום לרבים יותר 

בציבור לדבר עברית. הכינו תכנית מעשית!
ִחשבו על כל מיני אפשרויות – כרזות, פרסומות, מופעים, שלטי חוצות, כתבות בעיתון, פעילויות 

חינוכיות ועוד.
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המחהשהע רםישהםוי

בשנת 2007 הוגשה הצעת חוק בעניין השילוט בעברית.

הצעת חוק שילוט בתי עסק בשפה העברית, התשס"ז - 2007

הצגת שם העסק בשפה העברית

בית עסק יציין את שמו בשפה העברית, באותיות שגודלן לפחות כגודל האותיות   .1
בהן כתוב שם בית העסק בשפה אחרת.

מה מלמדת הצעת החוק על מצבה של העברית בימינו?  •

חוק כזה התקבל בכמה יישובים וערים בישראל. קראו את הכתבה שלפניכם, העוסקת ביישום חוק זה.

חנויות וברים ברחבי העיר נאלצים לתרגם את שמם לעברית בגלל חוק עזר 
עירוני חדש. התוצאה, מיותר לציין, משעשעת

מאת: נטע הלפרין, עכבר העיר תל אביב
28 בינואר 2011

למי שמגיע לבר Mate שבלינקולן צפוי מראה משונה: לצד שלט הכניסה במקום, 
שבו כתוב Mate Public House, נתלה השבוע שלט המתורגם לעברית אחד לאחד. 

כלומר: "חבר — בית ציבורי". ארז אושרי, בעל המקום, מסביר את השלט התמוה 
בדרישות חוזרות ונשנות של פקחי העירייה ליישם חוק עזר עירוני שלפיו "לא יפרסם 
אדם מודעה ולא יציג שלט אלא בשפה העברית, או גם בשפה אחרת ובלבד שהשפה 

העברית תתפוס לא פחות ממחצית שטחם". "הרעיון של החוק הזה הוא בדיחה", 
טוען אושרי, "אנחנו בר בסגנון אנגלי ושלט בעברית לא מתאים לנו... עכשיו הלקוחות 

נקרעים מצחוק כשהם רואים את השלט".
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הגיע הזמן לשחק! 

היכנסו לאתר "להיות חלוצים!" 

ושחקו במשחקים בנושא החייאת 

השפה העברית! 

לדיון 
בדוגמה הראשונה המוזכרת בכתבה תורגם שם המקום, ואילו בשתי הדוגמאות האחרות כתבו   •
את השם הלועזי באותיות עבריות )תעתיק(. האם, לדעתכם, שתי האפשרויות עומדות בדרישות 

החוק? האם זו הייתה כוונת המחוקק? 
האם נכון לחייב בתי עסק ששלטיהם יהיו בעברית? הביאו טיעון התומך בחוק וטיעון המתנגד   •

לו. מה דעתכם בעניין?
בדקו בשכונה שלכם — באיזו מידה מיושם בה חוק השילוט?   •

משימת סיום בנושא השפה:
כתבו שלושה אתגרים חלוציים בנושא השפה העברית שִאתם מתמודדים גם כיום. בחרו   •

אתגר חלוצי אחד בתחום השפה העברית מהרשימה שכתבתם, וַישמו אותו בבית הספר.
לדוגמה: בחרו בטעות דיבור הרווחת בקרב תלמידי בית הספר וחשבו כיצד תוכלו ללמדם שלא 

לחזור עליה.

 ברחוב השל"ה הציבו שלט מקביל עם הכיתוב "ִמיְלק ְוָהאִני"... מקום נוסף שבו אפשר 
לאתר את ההתאמה המלאכותית הוא החנות s׳Shoes & Who ברחוב ָּבֶזל אשר תחת 

השלט המקורי שלה התווסף הכיתוב "ׁשּוז ְוהּוז"...

"אני חושב שהחוק מאזן בצורה יפה בין היותה 
של תל אביב עיר קוסמופוליטית ובין הרצון 

לשמור על צביונה כעיר העברית הראשונה", מסר 
לנו סגן ראש העיר אסף זמיר. 

עיר קוסמופוליטית — עיר שמבקרים בה או חיים בה אנשים מכל הארצות, שסופגת השפעות מתרבויות רבות
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יר ויישמלשהפלוצםיש—ש
פ םישושועחםי

5
5 ש ה ח ם פ ם

החלוצים 
חוגגים... 
במסורת 
ובחידושים

פ שהמ ועויש שסורישהםהוחםי

לפניכם מנהגים ושמות של חג השבועות 

אילו מהמנהגים אתם ובני משפחתכם נוהגים לקיים?   •

אכילת מאכלי חלב

קישוט הבית בירק

עלייה לרגל לירושלים

תיקון ליל שבועות
)לימוד תורה בליל החג(

לבישת בגדים לבנים
הבאת ביכורים

 קריאת מגילת רות

לפעמים נדמה לנו שהמנהגים הנהוגים בחגים הם מסורת עתיקה שלא השתנתה זה שנים רבות. 
אולם במהלך הדורות החגים לבשו צורות שונות. בתקופה מסוימת הדגישו פן מסוים של חג, 

ובתקופה אחרת, פן אחר. גם מנהגי החגים התפתחו עם הזמן. גם בתחום זה, כמו בתחומים אחרים, 
עשו החלוצים מעשים "חלוציים" — הם פירשו מחדש מעשים ורעיונות, הם המציאו מנהגים חדשים 

וחידשו מסורות קדומות שנשכחו. ביחידה זו נלמד כיצד חגגו החלוצים שני חגים בלוח השנה העברי.
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הסבירו מדוע נקרא החג בכל אחד מהשמות האלה.   •

שבועות הוא אחד משלוש הרגלים. בתקופת בית המקדש עלו בחג זה לירושלים, הביאו ביכורים לבית 
המקדש והקריבו קורבנות. לאחר חורבן בית המקדש השני, השתנו הדרכים לחגוג את החג כמה פעמים. 

מ ועוישוהפלוצםי
קראו את דבריו של יצחק מיכאלי, חבר קיבוץ עין חרוד, משנת 1926.

הנה זוהי מהפכה אמתית, 

כך פרצנו פרץ ]התחלנו במעשה חדש[ ונחוג את החג 

בצורה שונה משחגגו אבותינו בגולה; 

עתה חזרנו אל השדה.

בגולה היה זה חג של בית, מלא תוכן רוחני, עם 

זמירות ותפילות וסמלי חג 

לשרידי הפאר הפיזי שהיה בעבר.

על פי הקטע, כיצד חגגו את החג בגולה? א. 
מיכאלי היה יכול לומר שכעת אנחנו חיים באדמת ישראל אבל הוא אומר "חזרנו לשדה".  ב. 

מדוע היה חשוב לו להדגיש את החזרה לשדה?
האם הצעתו של מיכאלי היא הצעה בעלת אופי חלוצי? מדוע?  ג. 

חג מתן תורה  חג הביכורים  חג הקציר 

שמות החג ומשמעותם
חג השבועות נקרא גם:

מיכאלי ממשיך ומציע שכפי שהיום אנחנו קודחים בארות בסלע כדי להגיע למים הטובים ביותר, 
כך עלינו לחקור ולהגיע אל המקורות של החגים, להוציא מהם את החלקים הטובים ביותר ולהשיב 

אותם לתרבות העכשווית שלנו, לאחר שנעלמו בתקופת הגולה. 



םי
  

פו
יש

צם
לו

הפ

35

יצחק מיכאלי מתאר את חגיגת חג השבועות בקיבוצו, שבה כל ענף בקיבוץ הביא בתהלוכה חגיגית 
את ה"ביכורים" שלו, כלומר את תוצריו:

כיצד חגגו החלוצים בקיבוץ את חג הביכורים?  א. 
בתקופת בית המקדש השני הועלו הביכורים לבית המקדש. למי, לדעתכם, העניקו החלוצים  ב. 

את הביכורים? מה משמעות הדבר?

דיון לסיכום: אילו שינויים עשו החלוצים בדרך חגיגת חג השבועות לעומת הצורה שבה נחוג החג 
בגולה? אילו מסורות שהיו נהוגות בעבר חידשו החלוצים? האם הם הוסיפו מנהגים חדשים לגמרי?

משימה לסיום: באזור מגוריכם החליטו לערוך תהלוכת ביכורים, המתאימה למציאות החיים כיום. 
תארו כיצד נראית תהלוכה זו ומה מוצג בה. חשבו על דברים חדשים שקרו באזור מגוריכם בשנה 

האחרונה )גם דברים שקרו לאנשים הגרים בו(, לדוגמה: בניינים חדשים שנבנו, פרויקטים שהתחילו 
ורעיונות שהתממשו.

החל בשעות אחר הצהריים המוקדמות מורגשת תנועה רבתי בחצר. 

חברים מקשטים עגלות בירק וענפים, בפירות ובפרחים ובכלי עבודה, 

כל ענף ]תחום[ יתאמץ להפתיע ולעבור את רעהו בפאר עגלתו. 

ואף לילדים עגלות לפי בתיהם: פעוטונים, גנים ובתי ספר. 

השנה יוחג החג לראשונה במשותף עם כל יישובי הגוש... 

כולם יחד ירדו בתהלוכה אחת גדולה לגורן של עין חרוד. 

בראש ילכו נושאי הביכורים ]האנשים שהחזיקו את הביכורים[, אחריהם קבוצת הפלחה ]גידולי שדה[... 

אחריה עגלת נטיעות עם עציה. גן ירקות עם ביכורי הירקות, עגלה ללול ולמכוורת ואחרון חביב — עגלה של 

ילדים. ואחריהם נוהר כל העם, מי ברגל ומי ברכב. 

ראש התהלוכה עובר בשער הכבוד ונכנס לגורן ומכריז על טקס הבאת הביכורים.

שי הביכורים הוא שני שקי גרעיני חיטה, כדי חלב, חלות דבש, ששה כבשים. אז 

יכריז הכרוז על פדיון הביכורים — קודש לקרן הקיימת. 

הנה כי כן למען העם והמולדת המתחדשים בארצם העתיקה.

פדיון הביכורים — את הביכורים מכרו החלוצים, ואת הכסף שקיבלו בעבורם תרמו 
לקרן הקיימת.

קרן קיימת לישראל — ארגון ציוני שמטרתו בתקופה זו הייתה לקנות קרקעות בארץ 
ישראל כדי שהחלוצים יוכלו להתיישב ולבנות בהן יישובים. 
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פ שהפנוכהש שסורישהםהוחםי

קראו את הציטוט מהתלמוד המספר את סיפור חג החנוכה. בציטוט מתוארים שני מעשים 
מופלאים, אולם רק אחד מהם מוגדר נס:

ֵהיָכל. ּבַ ָמִנים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ אּו ּכָ ְכְנסּו ְיָוִנים ַלֵהיָכל ִטּמְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

חּום מֹוַנאי ְוִנּצְ ית ַחׁשְ ְבָרה ַמְלכּות ּבֵ ּגָ ּוְכׁשֶ

דֹול, ל ּכֶֹהן ּגָ חֹוָתמֹו ׁשֶ ח ּבְ ָהָיה ֻמּנָ ֶמן ׁשֶ ל ׁשֶ ְך ֶאָחד ׁשֶ א ּפַ ְדקּו ְוֹלא ָמְצאּו ֶאּלָ ּבָ

א ְלַהְדִליק יֹום ֶאָחד. ְוֹלא ָהָיה ּבֹו ֶאּלָ

מֹוָנה ָיִמים. ּנּו ׁשְ ה ּבֹו ֵנס ְוִהְדִליקּו ִמּמֶ ַנֲעׂשָ

)על פי תלמוד בבלי, מסכת שבת כ"א עמוד ב׳(

מה הם שני המעשים המופלאים המתוארים במקור? א. 
איזה מעשה מוגדר נס? ב. 

קראו את המזמור "על הנסים", ששרים בהדלקת נרות החג:

ׁשּועֹות  בּורֹות ְוַעל ַהְתּ ְרָקן ְוַעל ַהְגּ ים ְוַעל ַהֻפּ ִסּ ַעל ַהִנּ
ָחמֹות  ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנּ ְוַעל ַהִנּ

ְזַּמן ַהֶזּה. ָיִּמים ָהֵהם ַבּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ָעִשׂ ֶשׁ

מֹוָנִאי ּוָבָניו  דֹול ַחְשׁ ֵהן ָגּ ְתָיהו ֶבן יֹוָחָנן ֹכּ יֵמי ַמִתּ ִבּ

ָרֵאל  ָך ִיְשׂ ָעה ַעל ַעְמּ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשׁ ֶשׁ ְכּ
יָחם ּתֹוָרָתְך  ִכּ ְלַהְשׁ

י ְרצֹוָנְך  ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵקּ

ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ה ְבּ ְוַאָתּ

ֵעת ָצָרָתם  ָעַמְדָתּ ָלֶהם ְבּ

ַרְבָתּ ֶאת ִריָבם 

יָנם  ְנָתּ ֶאת ִדּ ַדּ

ָנַקְמָתּ ֶאת ִנְקָמָתם 

ים  ִשׁ ַיד ַחָלּ ָמַסְרָתּ ִגּבֹוִרים ְבּ

ים  ַיד ְמַעִטּ ים ְבּ ְוַרִבּ

ַיד ְטהֹוִרים,  ּוְטֵמִאים ְבּ

יִקים,  ַיד ַצִדּ ִעים ְבּ ּוְרָשׁ

ה ֵאּלּו  מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכּ ן... ָקְבעּו ְשׁ ְוַאַחר ֵכּ

דֹול. ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ
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מחסן מילים: נס פך השמן, סביבון, חנוכייה, נרות, מכבים, יוונים, אנטיוכוס, 
דמי חנוכה, לביבות, סופגניות, מעטים מול רבים, גבורת המכבים, כוחו של 

אלוהים, מוטיב האור — סמל לתקווה

במזמור מופיעה המילה "גיבורים" פעם אחת. את מי היא מתארת?  א. 
למי השיר מייחס גבורה? את מי הוא משבח ומהלל?  ב. 

מי מגיבורי חג החנוכה שאנחנו נוהגים להלל בחג, כמעט שאינו נזכר במזמור   ג. 
ואינו זוכה לשבחים? 

כיצד מתוארים היהודים במזמור?  ד. 
על פי המזמור, מהו "נס חנוכה"? ה. 
מהו המסר העיקרי של המזמור? ו. 

שני המקורות מהללים את האל ומספרים על הנס כדי להדגיש את כוחו של האל ואת גדולתו 
)ולא את כוחו של האדם(. בכל שנות הגלות העדיפו יהודים להדגיש את רעיון הנס על פני הדגשת 

הגבורה האנושית. 

פנוכהשוהפלוצםי

כשהגיעו החלוצים לארץ והחלו לבנות אותה ולהתיישב בה, הם בחרו להדגיש 
את הרעיונות ואת המסרים שהתאימו להשקפת עולמם, ואילו רעיונות אחרים הם 

העדיפו להצניע.

חג החנוכה מתקרב, ובקבוצה של יעקב וחבריו מתקיימת אספה, שמטרתה 
להחליט כיצד תציין הקבוצה את חג החנוכה בפעם הראשונה בארץ ישראל.

שערו כיצד יתייחסו החלוצים לחג החנוכה. 
כתבו את "סיכום האספה". בסיכום שלכם תנו את דעתכם לשאלות האלה:

אילו מהמנהגים המסורתיים החליטו החברים להמשיך ולקיים?
אילו נושאים בסיפור החג בחרו להדגיש?
אילו שינויים בחרו לעשות במנהגי החג?

)היזכרו בערכים של החלוצים ובמנהגי החג והיעזרו במושגים שבמחסן המילים( 
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לפניכם שני שירים המשקפים את המסרים שהחלוצים ביקשו להדגיש בחג החנוכה:

אנושנומאםישלחםחםי
מילים: אהרן זאב

לחן: מרדכי זעירא

יִדים ִאים ַלּפִ ָאנּו נֹוׂשְ

ֵלילֹות ֲאֵפִלים. ּבְ

ַחת ַרְגֵלינּו ִביִלים ִמּתַ ְ זֹוְרִחים ַהּשׁ

ר ֵלב לֹו ּוִמי ֲאׁשֶ

ֵמא ָלאֹור – ַהּצָ

א ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו ִיּשָׂ

ָלאֹור ְוָיבֹוא!

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו — 

ֶמן ֹלא ָמָצאנּו. ְך ׁשֶ ּפַ

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָרה ָעִלינּו,

ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות

ינּו. ּלִ נּוִזים ּגִ ַהּגְ

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו — 

ֶמן ֹלא ָמָצאנּו. ְך ׁשֶ ּפַ

ם —  ַלע ָחַצְבנּו ַעד ּדָ ּסֶ ּבַ

ִהי אֹור! ַוּיְ

מה מביא את האור על פי  א. 
השיר? מהו הנס המתואר בשיר?

השיר מבטא רעיון אחר  ב. 
מהרעיון המובע בתפילת "על 

הנסים". כתבו במילים שלכם את 
המסר של השיר.

השיר "מי ימלל" הוא  א. 
הגרסה החלוצית לשיר "על 

הנסים". לפי שיר זה, מיהו 
הגיבור בסיפור חנוכה? מיהם 

הגיבורים של ימינו?
דמיינו שיחה בין מחבר  ב. 

תפילת "על הנסים" ובין מחבר 
השיר "מי ימלל", ובה כל אחד 

טוען שיש להלל גיבור אחר. 
מה אומר כל אחד מהם?

שםשםשלל
מילים: מנשה רבינא 

לחן: אנגלי עממי 

ָרֵאל אֹוָתם ִמי ִיְמֶנה, בּורֹות ִיׂשְ ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ

ּבֹור ּגֹוֵאל ָהָעם. ָכל ּדֹור ְיקּום ַהּגִ ֵהן ּבְ

ַמע, ׁשְ

ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ּבַ

יַע ּופֹוֶדה  י מֹוׁשִ ּבִ ַמּכַ

ָרֵאל  ל ַעם ִיׂשְ ּוְבָיֵמינּו ּכָ

ֵאל. ִיְתַאֵחד ָיקּום ְוִיּגָ
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החלוצים החזירו את סיפור מלחמתם של המכבים נגד היוונים למרכז תשומת הלב. 
ברוח זו כתב חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, את הדברים האלה:

... אני חושב כי יקום דור חדש ונפלא בקרב בני עמנו, דור המכבים יקום וישוב לתחייה.

)בנימין זאב הרצל, פסקת הסיום של "מדינת היהודים"(

בול של קק"ל שיצא בארצות הברית לקראת חג החנוכה 1938

קראו את דבריו של הרצל והתבוננו בכרזה. נסו לחשוב מדוע רצו החלוצים להידמות    •
למכבים? אילו מתכונות המכבים הם רצו לאמץ?

דיון לסיכום:
כיצד אפשר לראות בחידוש שחידשו החלוצים במנהגי החגים מעשה חלוצי?   •

מכבי — בשנות ה-20 של 

המאה ה-20 הוקמה תנועה 

ציונית ספורטיבית שנקראה מכבי. 

חפשו באינטרנט מידע על תנועה 

זו וכתבו לפחות שלוש עובדות 

חשובות עליה. מדוע, לדעתכם, 

נבחר השם "מכבי" לתנועה 

הספורטיבית?

גם בט"ו בשבט החלוצים חידשו 

חידושים חשובים! למדו על כך 

באתר "להיות חלוצים!"



לקראישהכרזישהעצשאוי

"אנו 
מכריזים 
בזאת"

6
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החלוצים עסקו ביישוב הארץ ובפיתוחה והאמינו שבארץ ישראל תקום מדינה יהודית. הם פעלו 
במגוון תחומים: הקימו יישובים רבים בכל אזורי הארץ, הקימו מוסדות, שהיו הבסיס למוסדות 

המדינה )כמו מפלגות, קופת חולים והסתדרות המורים(, הקימו ארגונים צבאיים ועוד. הפעילות 
החלוצית נמשכה עשרות שנים וביססה את היישוב היהודי בארץ ישראל, אך הדרך להקמתה של 

מדינת ישראל הייתה עוד ארוכה.  

יכנםישהפלוקה

לפני קום המדינה הייתה ארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי. כל אחד מן העמים שישבו בארץ, 
הערבים והיהודים, רצה להקים באזור זה מדינה משלו. 

בריטניה החליטה להעביר את ההחלטה על גורל הארץ לאו"ם. ועדה של האו"ם הגיעה לאזור כדי 
למצוא פתרון לבעיה, ועל סמך מסקנותיה הוחלט על "תכנית החלוקה": הארץ תחולק בין שני 

העמים, יוקמו בה שתי מדינות נפרדות, וירושלים תהיה עיר בינלאומית בשליטת האו"ם.

המנדט הבריטי — לאחר מלחמת העולם הראשונה קיבלו הבריטים אישור לשלוט בתחומי הארץ. מטרתו המוצהרת של 
המנדט הייתה לסייע להקמת מדינה יהודית.

או"ם — האומות המאוחדות, ארגון שהוקם לאחר מלחמת העולם השנייה כדי  לאחד כמה שיותר מדינות לפתרון 
משותף של עניינים בינלאומיים שונים. 
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תוכלו להעלות את עבודתכם 

לגלריה באתר "להיות חלוצים!", 

לשתף תלמידים אחרים במה 

שכתבתם ולקרוא את מה שכתבו 

תלמידים אחרים.

לפניכם מפת "תכנית החלוקה". התבוננו במפה וענו על 
השאלות. 

חשבו:
על פי גבולות המפה,

מה היה יכול להפריע לתושביה היהודים של   •
הארץ? 

מה היה יכול להפריע לתושביה הערבים של   •
הארץ? 

כתבו דפים קצרים מיומנם של שני ילדים:
ילד או ילדה יהודים שגרים בנהריה, שעל פי   •
תכנית החלוקה עומדת להיות חלק מן המדינה 

הערבית. כתבו על החששות שלהם מפני מגורים 
במדינה ערבית, על הקשיים הצפויים, על יחסם 

לתכנית החלוקה — חיובי או שלילי, ומדוע — וגם 
על השמחה שתקום מדינה יהודית.

ילד או ילדה ערבים שגרים ביפו. כתבו על   •
החששות שלהם מפני מגורים בשטח קטן הנמצא 

בתוך המדינה היהודית )המכונה "מובלעת"(, על 
 הקשיים הצפויים, על יחסם לתכנית החלוקה — 

חיובי או שלילי, ומדוע — אך גם על השמחה 
שתקום מדינה ערבית. 
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זרים מתחבקים ברחובות

... המון שאגות השמחה ּוְבִליל של קריאות ניחרות וַעם ישראל חי ומישהו ניסה 
לשווא להתחיל בשירת ההמנון וצָווחות נשים ומחיאות כפיים ו"פה בארץ חמדת 

אבות"... ואחר כך היו ברחוב עמֹוס ובכל כרם אברהם ובכל שכונות היהודים 
ריקודים ודמעות, ודגלים הופיעו, וסיסמאות כתובות על יריעות בד, ומכוניות 

צפרו בכל כוח צופריהן... ועד אור הבוקר חילקו חינם משקאות קלים וממתקים 
ודברי מאפה וגם משקאות חריפים, ומיד ליד ומפה לפה עברו בקבוקי המיץ 

והבירה והיין, וזרים התחבקו ברחובות ונישקו זה את זה בדמעות...

)עמוס עוז, "סיפור על אהבה וחושך", הוצאת כתר 2002, עמ׳ 404-403(

כתבו במילה אחת מהו הרגש  א. 
המתואר בקטע. מי מהצדדים הביע 

רגש זה?
הציגו בפני הכיתה את התגובה  ב. 

המתוארת: אחד מכם יקריא את דבריו 
של עמוס עוז, והאחרים יציגו ברקע 

בפנטומימה את התגובות המתוארות 
)למשל שירים, ריקודים, חיבוקים ועוד(.

1

כ״טש נו ש רש—שההצ עהש או״ישעלשיכנםישהפלוקה

ב-29 בנובמבר 1947 התאספה העצרת הכללית של האו"ם. באספה זו התקיימה הצבעה של כל 
המדינות החברות באו"ם — האם לקבל את "תכנית החלוקה" או לדחות אותה. 

התכנית התקבלה ברוב קולות. מרבית המתנגדות לתכנית החלוקה היו המדינות הערביות. 
משמעות תוצאות ההצבעה הייתה שליהודים ניתנה הרשות להקים מדינה יהודית בארץ ישראל 

לצד מדינה ערבית.

תגובות לתוצאות ההצבעה
התגובות לתוצאות ההצבעה היו מעורבות, וכמובן שונות מאוד בצד היהודי ובצד הערבי. קראו את 

העדויות שלפניכם, המתארות תגובות שונות לתוצאות ההצבעה. 
בחרו באחת התגובות ומלאו את המשימות שלצדה.
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השמחה לא הייתה במעוני
הגעתי לירושלים השכם בבוקר וראיתי העיר צהלה 

ושמחה. רוקדים ברחובות וקהל רב מתאסף בחצר בית 
הסוכנות. אודה על האמת, השמחה לא הייתה במעוני. 

לא מפני שלא הערכתי החלטה של או"ם, אלא מפני 
שידעתי מה צפוי לנו — מלחמה עם כל צבאות עמי ערב. 

)מיומנו של דוד בן גוריון(

כאבל בין החתנים
ָאֵבל בין החתנים. גם למחרת כשחזרתי השכם  אני לא צהלתי, ועמדתי ּכְ

לירושלים — רקדו ברחובות כל יהודי ירושלים... הייתי חרד לעֵקדה 
הצפויה שלנו, לא לבודדים אלא לעם כולו, בשבועות ובחודשים הקרובים, 

כי לא היה לי כל ספק שאנו עומדים לפני מלחמת חיים ומוות...

)מתוך מכתב ששלח דוד בן גוריון לגאולה כהן, 1962( 

כתבו במילה אחת מהו הרגש המתואר  א. 
בקטעים. מי מהצדדים הביע רגש זה?

הציגו בפני הכיתה את התגובה  ב. 
המתוארת: אחד מכם יקריא את דבריו 

של דוד בן גוריון, והאחרים יציגו ברקע 
בפנטומימה את התגובה המתוארת )למשל 

ידיים על הפנים, ניסיון להתגונן מהתקפה 
ועוד(.

4

2
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למדנו שהיו תגובות שונות להחלטת האו"ם:

עתה ענו:
האם מצאתם באחד מן הקטעים תגובה אחרת, שאינה מוזכרת פה? אם כן, הוסיפו אותה  א. 

ופרטו היכן היא מופיעה ומה הייתה הסיבה לה.
ב.  האם הופתעתם מתגובה כלשהי? אם כן, נמקו.

חשבו על חמשת החלוצים שהכרנו: כיצד לדעתכם הם היו מגיבים לתוצאות ההצבעה? בחרו  ג. 
אחד מהם וכתבו מונולוג קצרצר ובו הוא מביע את רגשותיו.

יש הטוענים שלולא פעילותם של החלוצים בשנים שקדמו להכרזת המדינה, תכנית החלוקה  ד. 
לא הייתה מתקבלת באו"ם. תנו דוגמאות לפעולות של החלוצים שייתכן שסייעו לכך.

תקווה שנגוזה
אני זוכר היטב את התגובה בצד היהודי של העיר ]ירושלים[, שמעתי היטב 

את התפרצות השמחה, הגשמת החלום... מאמציכם שהוכתרו בהצלחה. 
ואצלנו? תקווה שנגוזה, תקווה שנהרסה. בשבילנו, פלשתינה כבר הייתה 
מדינה. תמיד חשנו ריבונים בארץ זו... זו הייתה עמדתנו ועל כל מה שבא 

עם החלוקה סתר סתירה מוחלטת את חזוננו, כפי שהצטייר בעינינו. 

)אנואר נוסייבה, מנהיג פלסטיני, מתוך ריאיון ב-1983(

כתבו במילה אחת מהו הרגש המתואר בקטע. מי מהצדדים הביע רגש זה? א. 
הציגו בפני הכיתה את התגובה המתוארת: אחד מכם יקריא את דבריו של אנואר נוסייבה,  ב. 

והאחרים יציגו ברקע בפנטומימה את התגובה המתוארת )למשל ישיבה על הרצפה, פנים 
מושפלות ובכי(.

3

עצב  חשש  שמחה 
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מה נאמר בהכרזה?
אילו נושאים לדעתכם ראוי להזכיר בהכרזה על הקמת המדינה? 

לפניכם הצעות לכמה נושאים. בחרו חמישה מהם הנראים לכם חשובים במיוחד, והסבירו את 
בחירתכם:

השואה

ביטחון המדינה החדשה

הגלות מהארץ 

ההתיישבות בארץ

אלוהים

התנ"ך 

ניהול המדינה החדשה 

הקשר בין העם היהודי לארץ 

שאיפה לשלום עם המדינות השכנות

שמירה על ערכי הדמוקרטיה 

הרצל  יהדותה של המדינה 

דאגה לזכויות האדם 

קיבוץ גלויות 

המנדט הבריטי 

ההיסטוריה של עם ישראל 

ההצבעה בעצרת האו"ם 

דו-קיום עם הערבים בארץ 

יציאת מצרים 

חוקי המדינה 

האנטישמיות 

ההעפלה 

הכרזישהשחםנהשוש םלישהעצשאוי

לאחר ההחלטה באו"ם קבעו הבריטים את מועד יציאתם מן הארץ: 15 במאי 1948. שלושה ימים 
לפני תאריך זה התכנסה ִמְנֶהֶלת ָהָעם והחליטה ששעות ספורות לפני תום המנדט )ב–14 במאי, ה׳ 
באייר תש"ח( יכריזו על הקמת מדינת ישראל. החלטה זו התקבלה למרות החשש שמדינות ערב, 

שהתנגדו להקמת מדינת ישראל, יפתחו מיד במלחמה, כפי שאכן קרה. כמובן, היה צורך בניסוח 
הדברים שייאמרו בטקס ההכרזה על הקמת המדינה. טיוטה לדברים כבר הייתה, ועתה פנו לניסוח 

הסופי. נוסח ההכרזה עבר גלגולים רבים אך את הנוסח הסופי קבע דוד בן גוריון, והוא הקריאֹו 
בכינוס של מועצת העם שעתיים בלבד לפני ההכרזה עצמה. לאחר דיון קצר הסכימו כל הנוכחים, 

שהיו ממפלגות יריבות ובעלי השקפות פוליטיות וחברתיות רבות ומגוונות, לנוסח הסופי.

ִמנהלת העם — גוף ִמנהלי שהוקם בארץ לאחר שתכנית החלוקה התקבלה באו"ם. תפקידו היה לקבל החלטות הנוגעות 
להקמת המדינה. במעמד הכרזת המדינה קיבלה הִמנהלת תפקיד של "ממשלה זמנית".
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חתימות חברי מועצת העם בתחתית "מגילת העצמאות"

היכנסו לאתר "להיות חלוצים!" 

ובדקו את ידיעותיכם על הכרזת 

המדינה במשחק מתוקשב.

שעשחשההכרזהשוהפיםשהשעלשהש םלה

ביום שישי, ה׳ באייר תש"ח, בשעה 16:00 התכנסה מועצת העם )המנהיגות הזמנית של מדינת 
ישראל לפני קום המדינה( בנוכחות מוזמנים נוספים באולם מוזיאון תל אביב הישן בשדרות 

רוטשילד בתל אביב. ברחבה שלפני הבניין התאספו מאות אנשים נרגשים וחיכו בנשימה עצורה 
להכרזה ההיסטורית שתשנה את חייהם. דוד בן גוריון הקריא את הכרזת המדינה מתוך דפים 

רגילים המודפסים במכונת כתיבה. על נוסח ההכרזה חתמו לאחר הקריאה כל חברי מועצת העם. 
בגלל חוסר זמן טרם ההכרזה לא הוכן מסמך מהודר ומכובד דיו שמן הראוי שעל גביו יחתמו 

חברי המועצה. לכן הם חתמו בתחתית מגילת קלף ריקה, ורק אחר כך נכתב עליה נוסח ההכרזה 
בצורה מהודרת. 

במעמד זה הוכרז לראשונה שמה של המדינה — ישראל.
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ציון
ציון הוא אחד משמותיה של 

העיר ירושלים בתנ"ך, ולימים 
עם הגלות הפך גם לשם נרדף 

לארץ ישראל כולה.

יהודה
יהודה היה אחד מבניו של יעקב אבינו )הוא 
"ישראל"(, וממנו יצאה השושלת העיקרית 

של המלוכה הקדומה בארץ. על שמו בני 
עמנו מכונים "יהודים". בתקופות מסוימות 

היו בשטחה של הארץ שתי ממלכות, 
האחת נקראה "יהודה" והאחרת "ישראל", 
ובתקופות מאוחרות יותר כונתה כל הארץ 

"יהודה".

ֵעֶבר
בני ישראל נקראו במקור "ִעְבִרים" 
כיוון שמוצאם מבניו של ֵעֶבר. יש 
עמים נוספים המזוהים כצאצאיו 
של עבר. בתחילתה של התנועה 

הציונית היו שכינו עצמם "עברים".

ארץ ישראל )ולא מדינת ישראל(
המונח "ארץ" מדגיש את שטח 

האדמה, הנמצא ממערב לים התיכון 
ומתחלק כיום בין כמה מדינות: ישראל 

והרשות הפלסטינית, ירדן, מצרים, 
סוריה ולבנון. מקור השם הוא בממלכת 

ישראל הקדומה שהתפרשה על פני 
שטח זה.

שם למדינה החדשה
השם "ישראל" היה רק אחד מבין כמה וכמה שמות שהוצעו למדינה החדשה. מקור השם 

"ישראל" בכינוי שניתן ליעקב אבינו בתורה. לפניכם שמות נוספים שהוצעו למדינה אך נדחו.
בחרו אחד מן השמות שאינו מתאים, לדעתכם, והסבירו מדוע אינו מתאים. בחרו בשם   •

המתאים ביותר לדעתכם, ונמקו את בחירתכם.

שאלה למחשבה: במועצת העם היו 37 חברים וכולם חתמו על תוכן הכרזת המדינה. האם,   •
לדעתכם, הייתה יכולה להיות גם היום הסכמה פוליטית רחבה כזאת על מסמך כלשהו? נמקו את 

תשובתכם. 

ההכרזה על הקמת המדינה ידועה היום בעיקר בשם "מגילת העצמאות". היא מבטאת את הקשיים 
ואת החששות שקדמו להקמת המדינה אך גם את התקווה שהקמתה הביאה לעם היהודי. 

אפשר למצוא במגילה נושאים הממשיכים להעסיק את החברה הישראלית גם בימינו, ועל כך נלמד 
ביחידה הבאה.



צלילה 
אל 

המגילה

7
7 ש ה ח ם פ ם

לפניכם כמה צדדים בחיים אשר בהם באות לידי ביטוי העצמאות שלכם, הבחירה שלכם   •
ובעקבותיהן גם האחריות שלכם. מלאו את המשימות המבוקשות בכל תחום.

מראה חיצוני 
במה מתבטאת העצמאות שלי   •
בבחירת ההופעה החיצונית שלי? 

מדוע חשוב לקבל אחריות   •
ולדאוג להופעה החיצונית? 

יחסים חברתיים 
במה מתבטאת העצמאות שלי   •

בתחום החברתי? 
מדוע חשוב לקבל אחריות   •

ולהשקיע בבניית יחסים חברתיים? 

לימודים 
במה מתבטאת העצמאות   •

שלי בתחום הלימודים?
מדוע חשוב לקבל   •
אחריות ללמידה שלי?

ביטחון אישי
במה מתבטאת העצמאות שלי   •

בשמירה על ביטחוני האישי? 
מדוע חשוב לקבל אחריות   •
ולהתנהג בזהירות ובבטיחות?

עקרונות וערכים 
במה מתבטאת העצמאות שלי   •

בתחום הערכי?
מדוע חשוב לקבל אחריות   •

ולחיות על פי העקרונות והערכים 
החשובים בעיניי?

48

הקמת המדינה הייתה שלב חדש בעצמאותו של העם היהודי בארץ ישראל. מה משמעותה של 
עצמאות זו? בכך נתמקד ביחידה זו.  

אתם נמצאים כעת בעיצומה של התקופה שבה אתם הופכים מילדים לנערים. להתבגרות זו נלווה 
ממד חדש בחייכם, ממד העצמאות. בתוך שנים ספורות תהפכו לעצמאים, ועד אז אתם צריכים 

להתחיל לעצב את דמותכם העצמאית. 

הםכרוישעישש םלישהעצשאוי
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ש םלישהעצשאוי

הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, המופיעה במגילת העצמאות, מביעֿה, בין השאר, את האחריות 
שקיבלה המדינה עם עצמאותה. חילקנו עבורכם את המגילה לארבעה קטעים, ועתה נערוך היכרות ִאתם.

קראו אחד מחלקי המגילה, ומלאו את המשימות הקשורות אליו.

חלק ראשון 

הגדירו במשפט אחד את הנושא המרכזי של חלק זה של המגילה. א. 
פרטו לפחות חמישה אירועים מרכזיים בתולדות העם והמדינה המוזכרים במגילה. ב. 

מהם המעשים החלוציים הנזכרים בחלק זה של מגילת העצמאות? ג. 
כיצד בא לידי ביטוי בחלק זה המעבר מהיותנו עם תלותי להיותנו עם עצמאי?  ד. 

סכמו בקצרה את תוכן החלק ואת תשובותיכם על השאלות, כדי שתוכלו להציגם לפני הכיתה.   ה. 

1

קוממיות  חיי  חי  בה  והמדינית,  הדתית  הרוחנית,  דמותו  עוצבה  בה  היהודי,  העם  בארץ־ישראל קם 
ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל־אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

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

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

הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.
בשנת תרנ"ז )1897( נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תאודור הרצל, 

והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו.
נתן  ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר  ב' בנובמבר 1917  זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום  זכות 
ולזכות העם היהודי להקים  במיוחד תוקף בין־לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ־ישראל 

מחדש את ביתו הלאומי.
השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, 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־ישראל, 

על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל־ישרים במולדת עמם.
במלחמת העולם השנייה תרם היישוב העברי בארץ את מלוא חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום 
נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי 

ברית האומות המאוחדות.
ב־29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ־ישראל; 
העצרת תבעה מאת תושבי ארץ־ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. 

הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה.
זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית.
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חלק שני

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.
אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 15 במאי 
1948, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על־
ידי האסיפה המכוננת 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  י ש ר א ל.

מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה 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; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.
האומות  של  והנציגים  המוסדות  עם  פעולה  לשתף  מוכנה  תהא  ישראל  מדינת 
המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות 

הכלכלית של ארץ־ישראל בשלמותה.

הגדירו במשפט אחד את הנושא המרכזי של חלק זה של המגילה.  א. 
בהכרזה המופיעה בחלק זה אפשר למצוא כמה פרטים חשובים על המדינה. פרטו אותם: ב. 

הגוף המכריז: 
מועד הקמת המדינה: 

אופי המדינה: 
בהכרזה מופיעות כמה הצדקות  להקמת המדינה היהודית. מנו לפחות שתיים מהן. ג. 

כיצד בא לידי ביטוי בחלק זה המעבר מהיותנו עם תלותי להיותנו עם עצמאי? כיצד באה לידי  ד. 
ביטוי האחריות המוטלת על המדינה?

סכמו בקצרה את תוכן החלק ואת תשובותיכם לשאלות, כדי שתוכלו להציגם לפני הכיתה. ה. 

חלק שלישי

הגדירו במשפט אחד את הנושא המרכזי של חלק זה של המגילה. א. 
פרטו לפחות ארבעה עקרונות יסוד של המדינה המוזכרים בחלק זה. ב. 

האם יש עקרון יסוד חשוב שאינו מופיע בחלק זה? מהו? הסבירו את חשיבותו! ג. 
כיצד בא לידי ביטוי בחלק זה המעבר מהיותנו עם תלותי להיותנו עם עצמאי? כיצד באה לידי  ד. 

ביטוי האחריות המוטלת על המדינה?
סכמו בקצרה את תוכן החלק ואת תשובותיכם לשאלות, כדי שתוכלו להציגם לפני הכיתה. ה. 

2

3
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חלק רביעי

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

אנו קוראים — גם בתוך התקפת־הדמים, הנערכת עלינו זה חודשים — לבני העם 
הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד 

אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים.
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 המשותף לקידמת המזרח התיכון כולו.

אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין 
ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.

4

היכנסו לאתר "להיות חלוצים!" 

ובדקו את ידיעותיכם במגילת 

העצמאות בחידון מתוקשב.

הגדירו במשפט אחד את הנושא המרכזי של חלק זה של המגילה. א. 
כתבו מהם ארבעת הגורמים שאליהם פונים החתומים על המגילה בחלק זה, ומהי הבקשה  ב. 

המופנית לכל אחד מהם.
לדוגמה: 

הגורם — האומות המאוחדות )האו"ם(; 
הבקשה — לעזור לעם היהודי בבניית מדינתו ולקבל את המדינה למשפחת העמים.

האם הייתם מוסיפים פנייה נוספת? אם כן, אל מי? מה היה תוכן הפנייה? ג. 
כיצד בא לידי ביטוי בחלק זה המעבר מהיותנו עם תלותי להיותנו עם עצמאי? כיצד באה לידי  ד. 

ביטוי האחריות המוטלת על המדינה?
סכמו בקצרה את תוכן החלק ואת תשובותיכם לשאלות, כדיׁש שתוכלו להציגם לפני הכיתה. ה. 

למדנו כי במגילת העצמאות עולים נושאים חשובים רבים בחיי העם היהודי ובשאיפתו להקמת מדינה 
עצמאית. ביחידה הבאה נתעמק בעקרונות המדינה כפי שהם באים לידי ביטוי בחלק השלישי של 

המגילה.



פמם ויישמלשעקרונוישהםסוחש

 ש םלישהעצשאוישושורכ ויי

עניין של 
עיקרון

8 ש ה ח ם פ ם

לאה,שעולהשויםקהששיםשן 1ש

במדינה החדשה שעומדת לקום חשוב 
לי מאוד שיזכרו תמיד את שאר היהודים 

היושבים בגולה. חשוב לי שכל בני המשפחה 
שלי — הדודים, בני הדודים, וגם סבא שלי — 

שנשארו בָעֶדן יוכלו להגיע לכאן. אני שומעת 
שמועות על היחס המחמיר כלפי היהודים 

בתימן וחוששת מאוד לחייהם. אני חושבת 
שעל המדינה להביע מחויבות לעשות כל 
מאמץ כדי להביא אותם כמה שיותר מהר 

לכאן ולספק להם תנאי חיים הולמים.

מצאו במגילת העצמאות את המחויבות של המדינה למלא את צרכיה של לאה, והעתיקו  א. 
אותה למחברתכם. 

האם, לדעתכם, זהו עיקרון הכרחי למדינת ישראל כמדינה ריבונית יהודית ודמוקרטית?   ב. 
נמקו את תשובתכם. 

52

ב-ה' באייר תש"ח הוקמה בארץ ישראל מדינה ריבונית. מדינה ריבונית היא שלטון עצמאי, כלומר 
שלטון שאין מעליו שלטון אחר, והוא הקובע לעצמו את חוקיו ואת מדיניותו. 

בחלק השלישי של מגילת העצמאות מוזכרים עקרונות יסוד שעליהם אמורה להיות מושתתת 
המדינה החדשה. מדוע נבחרו דווקא עקרונות יסוד אלה כבסיס למדינת ישראל הריבונית? מהי 

חשיבותם במדינה המוגדרת "יהודית ודמוקרטית"? בנושאים אלה נעסוק ביחידה זו.

בחרו אחת מן הדמויות המופיעות בעמודים הבאים וקראו את דבריה. לאחר מכן מלאו את 
המשימות המופיעות לצדה. אתם מוזמנים להיעזר בנוסח מגילת העצמאות המופיע בעמ' 50.

8
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לםחשהארץ עַ ֵּח,שער םשם 2ש

אני מבין שעומדת לקום פה מדינה בעלת 
רוב יהודי, לכן חשוב לי מאוד שהמדינה 

תשמור גם על זכויותיי כאזרח לא-יהודי. 
שלא ארגיש שאני ְּפחּות ערך במדינה 

לעומת האזרחים היהודים ושלא ייסגרו 
בפניי דלתות בגלל מוצאי הלאומי או הדתי.

מצאו במגילת העצמאות את המחויבות של המדינה למלא את צרכיו של ַעֶבד, והעתיקו אותה  א. 
למחברתכם. 

האם, לדעתכם, זהו עיקרון הכרחי למדינת ישראל כמדינה ריבונית יהודית ודמוקרטית?   ב. 
נמקו את תשובתכם. 

אסיר,שנםצולישמואה 3ש
אחד הגורמים שאפשרו לנאצים לחולל את 

השואה האיומה היה שלילה של החירויות 
הבסיסיות של האזרחים. לאזרחי גרמניה 
היה אסור לצאת כנגד השלטון אף על פי 

שנבחר בבחירות דמוקרטיות. חשוב לי 
שבמדינה החדשה נוכל למחות בקול כנגד 

עוולות, ויהיה לנו חופש להגיד את מה  
שאנחנו חושבים ומרגישים.

מצאו במגילת העצמאות את המחויבות של המדינה למלא את צרכיה של אסתר, והעתיקו  א. 
אותה למחברתכם. 

האם, לדעתכם, זהו עיקרון הכרחי למדינת ישראל כמדינה ריבונית יהודית ודמוקרטית? ב. 
 נמקו את תשובתכם.



54

רשם,שםלםחשהארץ שש 4ש
בעיניי, העיקרון החשוב ביותר במדינה הוא האופי 

היהודי שלה. רק במדינה יהודית העברית תהיה שפת 
הדיבור והשלטון, ולתרבות שלנו יהיה ביטוי חיצוני 

בסמלי המדינה. רק במדינה כזאת נוכל לשבות 
בשבת ולחגוג את החגים שלנו בצורה חופשית 

ופשוטה. חשוב לי שהמדינה היהודית תתבסס גם על 
רעיונות המופיעים כבר בתנ"ך.

מצאו במגילת העצמאות את המחויבויות של המדינה למלא את צרכיו של רמי, והעתיקו אותן  א. 
למחברת. 

האם, לדעתכם, זהו עיקרון הכרחי למדינת ישראל כמדינה ריבונית יהודית ודמוקרטית?  ב. 
נמקו את תשובתכם.

םהוחה,שםלםחשםרומלםי 5ש
משפחתי חיה שנים רבות בטורקיה, לשם הגיעו לפני 

מאות שנים, לאחר גירוש ספרד. מספרד הם גורשו 
משום שרצו להמשיך לשמור על זהותם הדתית )מי 

שרצו להישאר שם נאלצו להמיר את דתם, לפחות 
כלפי חוץ – "האנוסים"(. חשוב לי מאוד שבמדינה 
שתקום כל אדם יוכל לשמור על דתו ללא פחד, לא 

משנה אם הוא יהודי, מוסלמי, נוצרי או בן דת אחרת.

מצאו במגילת העצמאות את המחויבויות של המדינה למלא את צרכיו של יהודה, והעתיקו  א. 
אותן למחברתכם. 

האם, לדעתכם, זהו עיקרון הכרחי למדינת ישראל? נמקו את תשובתכם.  ב. 

משימה לסיכום
אילו מהקטעים במגילת העצמאות מדגישים שעם ישראל "התבגר" וקיבל על עצמו אחריות   •

לגורלו?
אילו ערכים במגילת העצמאות המבטאים אחריות, עצמאות וריבונות, אנחנו יכולים לאמץ   •

בחיינו האישיים? הסבירו, נמקו והדגימו.
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שעםקרוןשלפוק

רבים מחוקי המדינה מבוססים על העקרונות המובאים במגילת העצמאות, ואמנם מנסים ליישם 
אותם בפועל. אך לעתים, כאשר מנסים לתרגם עיקרון למעשה, מגלים שהמצב מורכב משחשבנו.

לפניכם שני חוקים שחוקקה הכנסת, ולצדם דעה המתנגדת ללשון החוק.
קראו את החוקים ואת ההתנגדות להם ומלאו את המשימות.

משימות:
קראו את לשון החוק ואת דברי האיש המתנגד  א. 

לו.
כיצד באה לידי ביטוי ריבונות המדינה בחוק  ב. 

זה? נמקו.
האם אתם חושבים שהחוק חשוב? מדוע? ג. 

האם אתם מסכימים עם הדובר שאכן יש בעיה  ד. 
בחוק? אם כן, הציעו פתרון לבעיה!

דמיינו דמות אחרת המתנגדת לדמות שלפנינו   •
ומצדדת בחוק. כתבו דו-שיח ביניהן.

חוק חג המצות )איסורי חמץ(, תשמ"ו-1986
איסור הצגת חמץ

מצהרי יום י"ד בניסן )ערב פסח( עד עשרים דקות אחרי שקיעת החמה של יום כ"א בניסן )מוצאי 
הפסח(, לא יציג בעל עסק בפומבי מוצר חמץ למכירה או לצריכה; לעניין זה, "מוצר חמץ" — 

)1( לחם;
)2( לחמנייה;

)3( פיתה;
)4( כל מוצרי קמח חמץ אחרים.

 סייג לאיסור
הוראות סעיף 1 לא יחולו — 

)1( בתחומו של יישוב שבו מרבית התושבים או מרבית חברי מועצת הרשות המקומית אינם יהודים;
)2( בתחומו של יישוב אחר — בחלקיו שבהם מרבית התושבים אינם יהודים או שבהם מרבית בתי 

העסק אינם של יהודים;
)3( בתחומו של יישוב שיתופי שבו בתי העסק מיועדים לצורכי תושביו של המקום בלבד.

1

?

אני לא מבין למה תיירים או 
אזרחים יהודים ושאינם יהודים 

שאוכלים חמץ בפסח, צריכים 
להרחיק ולחפש את האוכל הבסיסי 

ביותר — לחם — בכל מיני יישובים 
רחוקים, במשך שבוע שלם! 

לדעתי, החוק הזה סותר את חופש 
הדת ואת זכויות האדם בכלל.
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חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
עקרונות יסוד

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

מטרה
חוק יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת 

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

פרטיות וצנעת הפרט
)א( כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.  

)ב( אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.  
)ג( אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.  

)ד( אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.  

עם כל הכבוד לחשיבות החוק, 
לדעתי יש מקרים שבהם ביטחון 

המדינה מחייב להפר אותו. למשל, 
אם חוששים שמישהו עומד לבצע 

פשע, חייבים לעקוב אחריו ולהאזין 
לשיחות שלו, כדי למנוע ממנו לבצע 

את זממו. בכלל, אולי כדאי להתקין 
מצלמות נסתרות בכל מקום, כך 

תמיד נוכל לתפוס פושעים בזמן...

משימות:
קראו את לשון החוק ואת דברי  א. 

האישה המתנגדת לו.
כיצד באה לידי ביטוי ריבונות  ב. 

המדינה בחוק זה? נמקו.
האם אתם חושבים שהחוק חשוב?  ג. 

מדוע?
האם אתם מסכימים עם הדוברת  ד. 

שאכן יש בעיה בחוק? אם כן — הציעו 
פתרון לבעיה!

דמיינו דמות אחרת המתנגדת   •
לדמות שלפנינו ומצדדת בחוק. כתבו 

דו-שיח ביניהן.

2

!

למדנו שהעקרונות הכתובים במגילת העצמאות חשובים אך 

מורכבים וקשים לעתים ליישום. היכנסו לאתר "להיות חלוצים!" 

ושחקו "ראש בראש" – פעילות שבה תלמדו על מורכבותם של העקרונות.
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שעמםישפלוצםםיש
שאזשקוישהשחםנה

9
9 ש ה ח ם פ חלוציות ם

לאחר 
העצמאות

מדהים... נראה לי 
שהציונות הצליחה! 

קמה מדינה, היא 
קלטה מיליוני 

עולים, היהודים 
חידשו את הקשר 

שלהם לארץ 
ישראל... זה הרבה 

יותר ממה שקיווינו! 

מקסים... כבר אין 

צורך בציונות, או 

במעשים חלוציים — 

זה סימן ההצלחה!

החלוצים פעלו במסירות נפש, בהתמדה ובאהבה, והמאמצים שלהם תרמו רבות לבניית החברה 
ואף להקמת המדינה. נשאלת השאלה, האם המפעל החלוצי הסתיים עם הקמת המדינה?  

הפלוצםיש שנהרישהזשן

את השיחה שלפניכם היינו יכולים לשמוע מיעקב החלוץ וחבריו מהקבוצה, אם הם עדיין היו חיים 
בישראל של ימינו: 



58

האם הציונות והחלוציות אכן סיימו את משימותיהן? הדעות חלוקות בשאלה זו.   •

חלוץ:

1. חלק מן הַחִיל העובר לפני המחנה, ההולך בראש.

2. ראשון לכיבוש, למפעל, סולל דרך לבאים אחריו.

מתוך מילון אבן-שושן

מן העיתונות
כעת נתמקד בכמה אירועים שאירעו מאז קום המדינה וננסה לבדוק אם הציונות והחלוציות סיימו 

את תפקידיהן. 
מםשושל : מאז קום מדינת ישראל הפעילות החלוצית היא פרי יוזמה לא רק של יחידים או קבוצות 

אלא גם של המדינה בעצמה.
התבוננו תחילה בשערי העיתונים שסיקרו שני אירועים רבי-משמעות בתולדות המדינה. 

לדיון: האם, לדעתכם, המעשים המתוארים בשערי העיתונים נחשבים חלוציים? הסבירו.

כדי לענות לשאלה זו ניזכר תחילה בהגדרה המילונית של המילה "חלוץ":
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בחרו אחת מהכתבות שלפניכם וקראו אותה. א. 
ענו על המשימות בעקבות הכתבה. ב. 

השלימו כרטיס סיכום לכתבה. ג. 

5,000 יחידות דיור יוקמו מיד 
לחיסול מעברות ומשכנות העוני

הממשלה החליטה אתמול על בנייה מידית נוספת של חמשת אלפים יחידות דיור כדי 
להחיש את חיסול המעברות ומשכנות העוני

בהתאם להחלטת הממשלה יוסמכו שר 
העבודה, מ. נמיר, ושר האוצר, ל. אשכול לבצע 

תכנית זו לפיה יוקמו שלושת אלפים יחידות 
דיור למשפחות הנמצאות במעברות, בצריפונים 

ובמחנות הצבא לשעבר. חמש מאות יחידות 
דיור לשארית תושבי הבדונים והפחונים, ואלף 

וחמש מאות יחידות לתושבי שכונות עוני 
ובעיקר לדרי הבתים המטים לנפול. 

הכוונה היא להחיש את ביצוע תכנית השיכון 
לתושבי המעברות ולתושבי משכנות העוני 

שעמדו להתבצע במסגרת תכנית שלוש 
השנים לחיסול המעברות, אולם הוחלט 

להחיש את בניינם לקראת החורף הקרוב. 

לפי התכנית, יוקמו בסביבות ת"א 1,000 
יחידות דיור לתושבי מעברות ושכונות עוני 

ב"אבו כביר", "סלמה א' וב'", "השטח הגדול" 
ביפו, מחנה הפחונים ביפו ומעברת בני ברק.

850 יחידות יוקמו באזור חיפה לתושבים 
ממעברות ושכונות עוני באחווה, קריית 

שמואל, ואדי סליב, תל חנן וטירה.
300 יחידות יוקמו לתושבי מעברת תלפיות 

ולשכונות עוני בירושלים. 250 יחידות 
לתושבי מעברות ושכונות עוני ברמלה; 250 

לתושבי מעברת אשקלון ושכונות עוני במגדל 
אשקלון; 60 יחידות לתושבי פחונים בהרצליה; 

130 יחידות לתושבי מעברת רעננה.

מעברות, בדונים ופחונים — צורות שונות של התיישבות זמנית שהוקמו בארץ בעקבות גל העלייה הגדול בשנים 
שלאחר קום המדינה. התנאים במבנים אלה היו קשים, בעיקר במזג אוויר קיצוני — חם, קר  או גשום.

מטים לנפול — רעועים, לא יציבים.
להחיש — להאיץ, לזרז

הפתרון המוצע בכתבה נועד לפתור בעיה חמורה שנוצרה בשנים הראשונות שלאחר קום  א. 
המדינה. מהי הבעיה? מדוע היא נוצרה? 

מהן הסיבות שבגללן הרגישו בממשלה שחשוב להאיץ את בניית יחידות הדיור? ב. 
האם אתם מכירים את אחת הערים או השכונות המוזכרות בכתבה?  ג. 

)דבר, 21 בספטמבר 1959(

1

שם הכתבה:

תאריך:

שם העיתון:

הנושא המרכזי של הכתבה:

האם המעשה המתואר בכתבה נחשב חלוצי? 
הסבירו.
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"המוביל הארצי" הולך דרומה
צינורות הבטון הגדולים בסוגם בעולם — יזרימו מי הירדן לנגב — שלושה שלבים במבצע 

הענק לשינוי סדרי בראשית

מאת: דוד מושיוב

מי הירדן לנגב
מפעל המוביל הארצי נועד לספק את מי הירדן 

למרחבי הנגב, להשקאת שטחים המתאימים 
ביותר לעיבוד חקלאי, אבל עניים במקורות 

מים מקומיים ואף בכמות משקעים.
גולת הכותרת של מפעל המוביל הארצי היא 

הנחת קו צינורות מבטון מאומץ-מראש בקוטר 
108 אינץ', שהוחל בו בחודש האחרון. משקלו 

של צינור אחד, שאורכו חמישה מטרים, הוא 29 
טונות ובמקרים מסוימים 32 טונות. ייצור צינור 

אחד בבית החרושת "יובל גד" עולה כ-3,000 ל"י 
)לירות ישראליות(.

בשיחה עם צבי גרוסמן, מנהל הקו, מסתבר כי 
כיום אנו משלמים שכר לימוד בהנחת הצינורות, 

משום שאין ניסיון קודם. גם האמריקאים 
לא הניחו עדיין בארצות הברית צינור מבטון 

מאומץ-מראש בקוטר ענק כזה. "אבל אפשר 
לומר שהתגברנו על מרבית הבעיות", אומר צבי 

הצנום. "ואל תשכח", הוסיף הוא, "כי צינורות 
אלה עשויים מזהב. פשוט, כל אחד עולה כל כך 

הרבה כסף, כאילו היה עשוי מזהב".

)דבר, 19 ביוני 1959(

אדם הנוסע כיום בשרון ועובר בשדות 
היישובים: צופית, ניר אליהו, כפר הס, רמת 
הכובש וכפר טירה — מבחין בצינורות בטון 

ענקיים מפוזרים בשטח. חלקם של צינורות 
אלה, שהם מהגדולים בסוגם בעולם, מונחים 
לאורך התוואי וממתינים ליד אדם שתתיקם 
ממקומם בעזרת מנופי ענק ותניחם בתעלה, 
וחלקם מונחים ומחוברים בתעלה והם קטע 

ראשון של צינור "המוביל הארצי", שהונח כבר.
אט-אט, בשקט וביסודיות, מבצעים אנשי 

"מקורות" את העבודה על הנחת צינורות אלה 
בקוטר של 108 אינץ' )2.75 מטרים( — אשר 

דרכם יזרמו בשנים הקרובות מי הירדן לשדות 
הנגב.

סיום השלב הראשון של הנחת הצינורות 
והמוביל הארצי תשנה סדרי בראשית: זרימת 

מימי הירדן תוטה לאותו מקום בו רוצה האדם 
לנצלם בצורה היעילה לכלכלתה של המדינה, 
תחת )במקום( אשר יתבזבזו בהישפכם אל ים 

המלח.

תוואי — קו מסומן שלאורכו יונח הצינור
תתיקם — תעביר אותם

סדרי בראשית — חוקי הטבע מאז בריאת העולם

מהו המבצע המיוחד המוזכר בכתבה? א. 
מדוע מבצע זה מיוחד כל כך? פרטו לפחות שתי סיבות! ב. 

על פי הכותרת מדובר במבצע ל"שינוי סדרי בראשית". מהם "סדרי בראשית" שאותם משנה  ג. 
המבצע הזה?

2
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במכון ויצמן יתחקו על סוד החיים
ענף המדע החדש חוקר את רזי הבריאה, את תופעות הזקנה והמחלות הממאירות, את 

פעולות המוח — ובכך מצטרפת ישראל ל"מועדון המדעי המצומצם" בעולם

מאת א. פלג

אפשר שהמחצית השנייה של המאה 
העשרים תעמוד בסימן מדע חדש בשם 

"מדעי החיים". רבים רואים ב"מדעי החיים" 
את השטח המעניין, העמוק והמבטיח ביותר 

מבין כל המדעים. שכן צפון בו מענה לסוד 
החיים ותהליכיהם הכמוסים, ואולי אף תרופה 

למחלות רבות של האדם

זהו מדע צעיר שיצא בתנופה לכבוש את 
סודות הטבע. לפי שעה הוא מתרכז בארצות 
הברית, בברית המועצות ובכמה מרכזי מדע 

אחרים בעולם. העוסקים מהווים "מועדון" 
מדעי מצומצם למדי, שישראל הצטרפה אליו 
עתה. במכון ויצמן ברחובות מוקם והולך עתה 
"בניין אולמן למדעי החיים", שבבנייתו בלבד 

יושקע סכום של יותר משלושה מיליון ל"י 
)לירות ישראליות(. למכון זה יוכנס ציוד מדעי 
חדיש ומובחר. בין כתליו יחקרו המדענים את 

רזי הרזים של החיים ובו הם מצפים לתרום את 
תרומתם להבנת התפתחות העובר, תופעות 

הזקנה, מחלת הסרטן ועוד.

... אמנם גם קודם עסקו מדענים בענפים 
השונים של החי "אך עתה אנו פותחים 

בהתקפה חזיתית וכוללת של כל המומחים כדי 
להתגבר על בעיות היסוד של החיים. בשיטה זו, 

בה משתתפים מלומדים רבים, לא רק סיכויים 
גדולים יותר להצלחה, אלא שהיא גם מבטיחה 

הפריה הדדית בין ענפי המחקר השונים".
הפרופסור מצטחק ומוסיף: "איש מאתנו אינו 

רוצה להיות חייל אפור, אלא הוא מבקש לשבת 
במטכ"ל ולצפות כרמטכ"ל בחזית כולה. נוסף 

על כל אלה מבטיח המדע החדש, יותר מכל 
מדע אחד, הסבר ומענה לבעיות של תורשה, 

זקנה, מוות וכלל יסודות הטבע הכמוסים ביותר". 

)מעריב, 24 ביולי 1962(

יתחקו — יעקבו
רזי הרזים — סודי סודות

מהו שמו של ענף המדע החדש המוזכר בכתבה? א. 
מה ההשפעה החשובה של ענף זה על חיינו? ב. 

מה הקשר של ישראל לענף המדע הזה, לפי המידע המופיע בכתבה? ג. 

3
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גיוס נוער שוליים )נערי רפול(
בהופעתו בפני ועדת החוץ והביטחון בכנסת 
הודיע הרמטכ"ל רפאל איתן שצה"ל הוציא 

השנה 90 מיליון לירות מתקציבו השנתי לחינוך 
נוער שוליים. מיד עם כניסתו לתפקיד לקח על 

עצמו הרמטכ"ל איתן משימה חשובה — גיוס 
נוער שוליים לצבא. צה"ל החל להכשיר מחנות 

נופש צבאיים לבתי ספר לנערים מאוכלוסיות 
חלשות שנפלטו ממסגרות הלימודים במטרה 

לסייע לגיוסם לצה"ל ולקליטתם בשורותיו.  

)15 בדצמבר 1979, אתר דובר צה"ל (

נוער שוליים — צעירים שאינם נמצאים במסגרות החברתיות המקובלות )למשל, אינם לומדים ואינם עובדים(

)מעריב, 24 ביולי 1962, 

עמוד 5(

יתחקו — יעקבו

 יורים ולומדים: 
"פרויקט 'נערי רפול' עדיין חיוני"

נמוכים  נתונים אישיים  ונערות בעלי  נערים  הפרויקט הזה היה בבת עינו של רפול — 
שהגיעו לבסיס בחוות השומר ועברו הדרכות מיוחדות בזכותן הצליחו להשתלב בצה"ל. 
למבקריו אמר ש"לא ייתכן שגוף כמו הצבא יתעלם מהבעיות החברתיות של המדינה". 

היום, עשרים שנים אחרי הקמת הפרויקט, הוא עדיין נאבק על קיומו 

טלי יצחקי

... פתיחת הבסיס )לפרויקט 'נערי רפול'( לוותה בוויכוחים קשים בקרב הדרג הפיקודי הבכיר של 
צה"ל. זאת לאחר שחלק מהקצינים הבכירים טענו שתפקידו של צה"ל הוא להגן על המדינה ולא 

לתקן את מחדלי מערכת החינוך. אחרים טענו כי "אין ביטחון ללא חוסן חברתי". 
לשאלה החוזרת ונשנית בדבר הצורך של צה"ל לעסוק בחינוך, הייתה לרפול תשובה נחרצת. 

בריאיון שהעניק ל"ידיעות אחרונות" בשנת 1991 אמר: "מידת הבורות של החיילים שגויסו, 
גילתה ברבים את המחדל הנורא של מערכת החינוך. לא ייתכן שגוף כמו הצבא יתעלם מהבעיות 

החברתיות של המדינה, ומי שטוען שזה בא על חשבון טנקים וצנחנים, פשוט משקר".
"הוא היה שתקן גדול, אבל עם החיילים דיבר ארוכות", הסביר קצין בכיר, "רפול ידע שאם לא 
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יטפלו בנוער שגדל במצוקה זה יהפוך לבעיה חברתית ממדרגה ראשונה. היו שחשבו שלא יהיה 
יותר צורך בפרויקט, כי לא תהיה יותר אוכלוסייה נזקקת בישראל, אבל הנה, 20 שנה לאחר הקמתו 

הפרויקט עדיין חיוני והכרחי".  

)Ynet, 23 בנובמבר 2004(
בבת עינו — יקר במיוחד ללבו, חשוב לו

מהו הפרויקט המתואר בכתבות? מה מיוחד בו? א. 
מקים הפרויקט, רפאל איתן, התעקש על הקמת פרויקט זה והוא היה יקר ללבו. מדוע,  ב. 

לדעתכם, הוא ראה חשיבות חברתית גדולה בקיום הפרויקט?
איזו בעיה חברתית הייתה עלולה להתפשט ללא קיומו של הפרויקט? ג. 

בדיקת שטח:
מצאו בעיתון או במהדורת חדשות כתבה המתארת אתגר או פעולה חלוצית המתקיימים היום   •

בחברה הישראלית. מה נושא הכתבה? לאיזה תחום היא קשורה? הסבירו מדוע בחרתם בה.

טוב, 
השתכנעתי. 
העבודה לא 

הסתיימה עם 
קום המדינה. 
באמת נעשו 
כאן מעשים 
מרשימים 

לאורך השנים...

ומהם האתגרים 

והמשימות 

שעמם מתמודדת 

מדינת ישראל 
כיום? 
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חשבו על מטרות החלוצים. חשבו גם על השאיפות של 

המדינה, המובעות במגילת העצמאות. האם יש עקרונות 

ומטרות שעדיין לא מומשו לגמרי? מהם שלושת האתגרים 

החשובים ביותר שמולם ניצבת כיום מדינת ישראל? 

עורכםישסקר!
עתה נבדוק מהם האתגרים העומדים בפנינו כיום באמצעות סקר קצר.

שאלו חמישה אנשים לפחות:

בקשו מהנסקרים להתייחס למגוון תחומים, ובהם גם לתחומים האלה: 

בקשו מהנסקרים לפרט ולהסביר במדויק מהו האתגר. לדוגמה, אתגר בתחום החינוך: העלאת 
הממוצע הארצי בבחינות הבגרות. 

כתבו את כל התשובות שקיבלתם במחברת. בשיעור הבא נשווה בין התשובות שקיבלו כל תלמידי 
הכיתה.

איכות הסביבה

תרבות

חינוך

פיתוח הארץ 

)לדוגמה, הקמת 

יישובים חדשים, 

נטיעת יערות 

וכדומה(

התחום המדיני )יחסים עם מדינות 

שכנות, קשר עם העולם וכדומה( 

חשבו על מטרות החלוצים. חשבו גם על השאיפות של 

המדינה המובעות במגילת העצמאות. האם יש עקרונות 

ומטרות שעדיין לא מומשו לגמרי? מהם שלושת האתגרים 

החשובים ביותר העומדים לפני מדינת ישראל היום? 

חברה וכלכלה )לדוגמה, פערים בין 

קבוצות באוכלוסייה( 
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10
1 0 ש ה ח ם פ "יכול ם

להיות שזה 
נגמר?"

ראינו שהמעשים החלוציים המשיכו גם לאחר קום המדינה, אולם מה קורה היום? האם האתגרים 
ממשיכים גם בימינו או שהמפעל החלוצי תם? מה היינו רוצים לשמר מהתקופה ההיא, וְלמה אנחנו 

מתגעגעים?

יוצאוישהסקר

בכיתה נמיין את האתגרים שעלו בסקר לפי התחומים השונים. 
העתיקו למחברת את הטבלה שלפניכם, ורכזו בה את כל התשובות שהתקבלו.

 

תחום 
החינוך 

התחום 
המדיני

התחום 
החברתי

התחום 
הסביבתי

התחום 
התרבותי

פיתוח 
אחרהארץ

1

2

3

דיון:
על פי תוצאות הסקר, באיזה תחום בתקופתנו האתגרים הרבים ביותר?  •

מדוע, לדעתכם, בחרו רוב האנשים דווקא בו?  •
האם גם החלוצים ראו בתחום זה אתגר חשוב?   •

במה שונים האתגרים בתקופתנו מהאתגרים שעמדו בפני החלוצים לפני קום המדינה? האם יש   •
גם אתגרים דומים?

האי רםישהעושחםיש
לחנםנושכםוי
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קראו את השיר:

םכולשלהםוישמזהשנ שר
מילים: יהונתן גפן  

לחן: שם טוב לוי

י,  ּנֹוַלְדּתִ ֵמַח ִלְפֵני ׁשֶ ָהָיה ּפֹה ׂשָ  אוֹ  ְמִרים ׁשֶ
י  ִהַגְעּתִ ׁשּוט ִנְפָלא ַעד ׁשֶ  ְוַהּכֹל ָהָיה ּפָ

ֹחר  ַלְיָלה ׁשָ  ׁשֹוֵמר ִעְבִרי ַעל סּוס ָלָבן, ּבְ
ּבֹור  ְלּדֹור ָהָיה ּגִ ֶרת ְטרּוְמּפֶ ּנֶ ַפת ַהּכִ  ַעל ׂשְ

ַיאִליק ֶאָחד  ים, ּבְ ה, חֹולֹות ֲאֻדּמִ ַטּנָ ל ָאִביב ַהּקְ  ּתֵ
ים ָיִפים ְמֵלִאים ֲחלֹומֹות  ְקִמים, ֲאָנׁשִ ֵני ֲעֵצי ׁשִ  ׁשְ

נֹות,  אנּו ַאְרָצה ִלְבנֹות ּוְלִהּבָ  ְוָאנּו ּבָ
י ָלנּו, ָלנּו, ָלנּו ֶאֶרץ ֹזאת.   ּכִ

א  ׁשֶ ה רֹוֶאה ֶאת ַהּדֶ ַאּתָ אן, ֵאיֹפה ׁשֶ  ּכָ
ים ּוִבּצֹות  ַעם ַרק ַיּתּוׁשִ  ָהיּו ּפַ

ר  אן ֲחלֹום ֶנְהּדָ ַעם ָהָיה ּכָ ּפַ  ָאְמרּו ׁשֶ
ָבר.  אִתי ִלְראֹות ֹלא ָמָצאִתי ׁשּום ּדָ ּבָ ׁשֶ  ֲאָבל ּכְ

ה ִנְגַמר.  ּזֶ  ָיֹכל ִלְהיֹות ׁשֶ
ה ִנְגַמר.  ּזֶ  ָיֹכל ִלְהיֹות ׁשֶ
ה ִנְגַמר. ּזֶ ָיֹכל ִלְהיֹות ׁשֶ

י,  ּנֹוַלְדּתִ ֵמַח ִלְפֵני ׁשֶ ָהָיה ּפֹה ׂשָ  אוֹ  ְמִרים ׁשֶ
י. ִהַגְעּתִ ׁשּוט ִנְפָלא ַעד ׁשֶ  ְוַהּכֹל ָהָיה ּפָ

ֹחר ְוכֹוָכִבים  ְלַמ"ח, ִפיְנָג'אן, ָקֶפה ׁשָ  ּפַ
ָזִבים  ֶרת ְוַיְלקּוט ַהּכְ ִלים, ַמְחּתֶ  ַאְנּגְ

אר, ָירֹון ֶזָהִבי  ה ַעל ַצּוָ ִפּיָ ָפם ּוְבלֹוִרית, ּכָ  ׂשָ
חּורֹות ָיפֹות, ִמְכָנַסִים ְקָצִרים  ָמר, ּבַ ְרָמן, ּתָ  ַאְלּתֶ

ּבֶֹקר  ִביל ָמה ָלקּום ּבַ ׁשְ  ָהָיה ָלֶהם ּבִ
י ָלנּו, ָלנּו, ָלנּו ֶאֶרץ ֹזאת.  ּכִ

פלמ"ח — ארגון צבאי של היהודים בארץ 
ישראל בשנים שלפני קום המדינה. אנשי 

הפלמ"ח לחמו באנגלים ששלטו בתקופה 
זו בארץ, סייעו בהעלאת יהודים ובפיתוח 

הארץ. בפלמ"ח התפתח הווי תרבותי מיוחד 
של שירים, סיפורים ומנהגים שנשארו גם 

שנים רבות לאחר פירוקו

פינג'אן — מעין קנקן 

ילקוט הכזבים — ספר המאגד סיפורים 
מתקופת הפלמ"ח

אלתרמן — נתן אלתרמן, משורר ומחזאי 
מפורסם שפעל בתקופת קום המדינה 

ובשנים שלאחר מכן
 

הדובר בשיר "מתגעגע" לזמנים לפני שנולד. מה בתקופה זו מושך אותו ומעורר את געגועיו?  א. 
מה הוא מרגיש שנגמר?  
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האם אתם מזדהים עם רגש זה? האם הייתם רוצים לחיות בתקופה שקדמה לקום המדינה?  ב. 
נמקו את תשובתכם!

מה מעולמם של החלוצים בתקופה של העליות הציוניות וההתיישבות בארץ ישראל לפני  ג. 
קום המדינה הייתם רוצים שיתקיים במדינת ישראל של היום? פרטו תחושות, ערכים, מעשים, 

אווירה ועוד.

מכתב תגובה
הדובר בשיר חושש שעידן החלוצים והחלוציות הסתיים. בעקבות הכתבות שקראתם ביחידה 
הקודמת והסקר שערכתם, כתבו לו מכתב. במכתב ַהציעו טיעונים אחרים, שלפיהם המעשים 

החלוציים לא הסתיימו עם "ייבוש הביצות" וגם כיום יש אתגרים שצריך להתמודד עמם וחזונות 
שצריך לממש.

באתר "להיות חלוצים!" אתם 

מוזמנים לשתף תלמידים מבתי 

ספר אחרים בדוגמאות למעשים 

חלוציים הנעשים בבית הספר שלכם. 

אתם מוזמנים להוסיף את 

מכתבכם לגלריה באתר 

"להיות חלוצים!" ולקרוא שם את 

מכתביהם של תלמידים אחרים.

םהוניןשהםקר...




