
בית העם
שיג ושיח ציוני

סוכת שלום
מוסף בית העם לזכרו

של שמעון פרס



ז יזום והפקת התוכנית: המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות, תשע“
עריכה ראשית: גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות 

אראלה גורן, יניב נחמיאס, יעל דינור, רולו ויינר איסוף חומרים: 
כתיבה, עריכה והפקה: אראלה גורן

החוברת הופקה לצרכים חינוכיים פנימיים בלבד
המעוניינים בהפעלת התוכנית ובקבלת פרטים בנושא

    wzo.israelis@gmail.com  :מחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות מתבקשים לפנות ל

מוסף בית העם “סוכת שלום” הופק לזכרו של שמעון פרס, שהלך לעולמו בגיל 93 ב- 28 בספטמבר 2016.
שמעון פרס, מגדולי מנהיגיה של מדינת ישראל, ושל העולם כולו, זכה להוביל את מדינת ישראל מראשית 

ימיה.
ממש כמו חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, האמין פרס בכח החלום, וביכולת לממשו, והתאפיין באותה 

נחישות שהובילה את מדינת ישראל להישגים רבים ומרשימים בכל תחומי העשייה.
עם לכתו הותיר פרס אחריו מורשת רחבת היקף ומרשימה, וחזון מרחיק לכת.

מוסף זה מאגד בתוכו אוסף מהדברים שאמר פרס לאורך שנותיו, ודברים שאמרו עליו- מהם ניתן ללמוד 
על האיש, אמונותיו, פועלו וחזונו. עיון בדברים עשוי לעורר חשיבה מעמיקה על דרכה של מדינת ישראל, על 
הקשר שצריך להתקיים בינה לבין שכנותיה, בינה לבין העולם ובראש ובראשונה בינה לבין יהדות התפוצות.

עם מותו, אנו מוצאים לנכון להגיש לכם אסופה זו של קטעים, שיכולה להתאים הן למי שכמעט ולא הכיר את האיש והן למי 
שהכירו היטב, ולאפשר לזה גם לזה, לצלול לעומק מורשתו, להתבונן על עצמנו כפי שאנו משתקפים בה, ולהתחבר לחזון 

שהותיר אחריו לדורות הבאים- לנו.
תכנית ”בית העם“ פותחה על ידי המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות, הסתדרות הציונית העולמית, במטרה לעודד 

שיג ושיח בנושאים של משמעות הציונות במאה ה- 21. לתכנית מגוון חומרים הכוללים טקסטים מסורתיים ומודרניים, 
סרטונים, יצירות אמנות, משחקים ועוד,באמצעותם אנו שואפים ליצור דיון תוסס ביקורתי ועדכני.

   תכני ”בית העם“ קיימים בעברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית וגרמנית ובמידת הצורך יתורגמו לשפות נוספות.

   החומרים ניתנים לשימוש במסגרות שונות ולקהלים מגוונים.   

גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת ההמחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות.

כדי לחלום באמת, אסור להיות ציני, או מפוקח מדי. מועיל יותר לשמור על נאיביות, שתאפשר לנו להיוולד. על צירוף של תום 
וחוצפה יוצרת. צריך גם לדעת לטעות. לא לפחד מכשלון.... עדיף לטעות בכיוון הנכון, מאשר להיות משותק בגלל חוסר כיוון. 

אם כל חייך לא נכשלת ולא טעית, זהו סימן בדוק שלא הרהבת עוז לעצב לך מחר מסעיר באמת . שמעון פרס



שמעון פרס )1923 - 2016( נולד בעיירה וישנבה שבפולין, ועלה לישראל בגיל 11.
פרס היה פוליטיקאי ואיש ציבור ישראלי. הוא כיהן כנשיאּה התשיעי של מדינת 
במשך  וכן   ,1986–1984 בשנים  הממשלה  וכראש   ,2014–2007 בשנים  ישראל 
כשבעה חודשים לאחר רצח רבין, בשנים 1995–1996. במשך כחמישה עשורים 

שימש חבר הכנסת ובחלקם היה שר בממשלות ישראל בתפקידים בכירים.

מגיל צעיר היה מעורב בעשייה ביטחונית וציבורית בישראל. בגיל 29 מונה למנכ”ל 
והתעשייה  בדימונה  גרעיני  למחקר  הקריה  מקימי  עם  נמנה  הביטחון.  משרד 

האווירית.
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ב-28 בספטמבר 2016 נפטר בבית החולים שיבא בתל אביב.
הלווייתו התקיימה ביום שישי, 30 בספטמבר 2016 בחלקת גדולי 
האומה בהר הרצל, בהשתתפותם של למעלה מ- 70 מנהיגים 
ואנשי ציבור מכל רחבי העולם, ובהם נשיאים, ראשי ממשלות, 

רוזנים ומלכים, שבאו לחלוק לו כבוד וללוותו בדרכו האחרונה.

אנשים שאין להם 
פנטזיה, לא עושים 
דברים פנטסטיים 

שמעון פרס

פרס היה שר החוץ בממשלתו השנייה של יצחק רבין )1995-1992(, והיה בין המובילים של תהליך אוסלו, סדרת מגעים בין 
מדינת ישראל ואש”ף, אשר הביאו להסכמות שניתן להן תוקף עם החתימה הפומבית על הסכמי אוסלו. על תהליך זה הוענק 

לו, ליצחק רבין וליאסר ערפאת פרס נובל לשלום לשנת 1994.

ביולי 2007 הושבע שמעון פרס לתפקיד נשיא המדינה.
)פרס היה לאדם היחיד בתולדות מדינת ישראל שכיהן גם כראש 
הממשלה וגם כנשיא המדינה(. בנאום ההשבעה לנשיאות אמר:
“לא חלמתי להיות נשיא. חלומי כנער היה להיות רועה צאן או 
משורר של כוכבים. משנבחרתי, זכות היא לי, ואיני מזלזל בה...”
פרס  מרכז  בראש  לעמוד  פרס  שב  כנשיא,  כהונתו  תום  עם 

לשלום.
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מה אומר לך השם
שמעון פרס?

• חזונו של פרס עולה בברור מן הדברים שאמר
 בנאום ההשבעה שלו לנשיאות. 

   כיצד את/ה מפרש/ת את המילים “ישראל   
   חייבת להיות לא רק נכס אלא ערך”?

   איזה ערך ראוי שתהיה?
• מדוע על ישראל להיות קריאה מוסרית לכל
   אדם? האם אין זה משקל גדול מדי על עם

   קטן ומדינה קטנה כזו?

לו  יצא  ישראל  לגבולות  ומאושרים...מחוץ  חיים מרתקים   - הישגים  עמוסי  “חייו של פרס 
בכל  ישראל  מדינת  של  גורלה  על  מאוד  עמוק  חותם  הטביע  הוא  לו!  שני  שאין  מוניטין 
נגע! ישראל בלי פרס הייתה מדינה אחרת - פחות חשובה, פחות מוכנה  התחומים בהם 

למלחמה, פחות פתוחה לשלום, פחות מעצמה”

)סבר פלוצקר ]2008[, “שמעון פרס - גדול הפוליטיקאים”
בתוך: “ישראל 60” עריכה: ניסים משעל, הוצאת “ידיעות אחרונות”(

צריך להפתיע!
 להשתחרר ממוסכמות 

העבר!

שמעון פרס
מתוך הספר ישראל 60

מתוך נאום ההשבעה לנשיאות של שמעון פרס
קריאה  ערך.  אלא  נכס  רק  לא  להיות  חייבת  "ישראל 
מוסרית תרבותית ומדעית לעילוי האדם - כל אדם. עליה 
כמו  ישראלים,  שאינם  ליהודים  וחם  טוב  בית  לשמש 
לכל  שוות  הזדמנויות  וליצור  יהודים,  שאינם  לישראלים 
מין". או  דת, לאום, עדה  חלקי האוכלוסייה, ללא הבדל 
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שמעון פרס מתוך ראיון פרישה מהנשיאות- 11.7.2014
"אנחנו כעת בעידן אחר. היום החקלאי צריך מדע כדי לכבוש חלקה,
והמדע לא צריך כוח. בשנים האחרונות אנחנו רואים איך מהפכות 
אמיתיות מתרחשות בלי נשק. כשסטלין ולנין רצו מהפכה, הם רצחו 
20 מיליון איש. היום, קם לו בחור צעיר בשם צוקרברג - בלי צבא 
ובלי אידיאולוגיה, ספק אם בכלל קרא את מרקס - ועשה מהפכה. 
בלי   – שלו  המהפכה  רגל;  פשטה  הקומוניסטים  של  המהפכה 
להפעיל שום כוח – תראה מה עשתה. מי שירצה להיות בדרך של 

סטלין, אין לו עתיד".
• איך ניתן לאפיין את תפיסתו של פרס מהדברים

   העולים בראיון שנתן עם פרישתו מהנשיאות?
• האם את/ה מאמין/ה בכוחך לעשות מהפכה?

   איזו מהפכה היית מוביל/ה?
• האם הקהילה שבה את/ה חי/ה זקוקה למהפכה?

   איזו?

מדינת  של  הרשמיים  נציגיה  על  האם   •
ישראל  להרגיש אחראים על העם היהודי? 
יהדות  על  ולהפך-  ולעתידו?  לגורלו  לדאוג 
מה  ישראל?  למדינת  לדאוג  התפוצות 

משמעותה של “דאגה” זו?
• האם  לביטוי “כל ישראל ערבים זה לזה” יש 

תוקף ב”כפר הגלובאלי” בו אנו חיים היום?

של  )אשתו  אביטל  הרגשנו,  שתמיד  אישי,  באופן  לומר  רוצה  "אני 
שרנסקי- א.ג.( ואני, שמאבקנו חשוב לו: תמיד נזכור שהוא השתמש 
בקשריו ובהשפעתו כדי לפתוח בפני אביטל דלתות בכל העולם על 
מנת לקדם את מאבקנו. כאשר השתחררתי מהכלא ובאתי ארצה, 
הוא היה הישראלי הראשון שראיתי עם נחיתתי, כאשר התייצב כראש 

הממשלה, לקבל את פניי". 

יו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי
לאחר לכתו אמר על שמעון פרס

"בתפקידיו הרבים בהנהגת המדינה, במשך שנים רבות כל כך, פרס תמיד הרגיש אחריות לעם היהודי. הוא דאג לגורלו ולעתידו 
של העם בכללותו, אבל גם לכל אחד ואחת מבניו ובנותיו, קרובים כרחוקים. כאשר צפה אל פני העתיד והתווה חזון, תמיד חשב 

להבטיח את מקומו של העם היהודי בין העמים, ואת מקומו של כל חלק מעמנו בתוך כלל עם ישראל". 

בחיי.  הישראלי  הפרק  של  הפתיחה  כנקודת  אותו  אזכור  "תמיד 
הערכתי תמיד את דבקותו בערכיו ובחזונו.

הוא יחסר מאד לכל עם ישראל. יהי זכרו ברוך".

אני עשוי מהעתיד

שמעון פרס
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הנהגה זה לא לחלק 
פקודות, אלא להושיב את 
עצמך על כיסא המציאות 
ולשאול את השאלות 

הנוקבות ביותר”

שמעון פרס

• לו את/ה מתיישב/ת על כסא המנהיגות,
   אילו שאלות נוקבות את/ה שואל/ת?

• האם כך נוהגים מנהיגים היום?
• האם את/ה מסכים/ה עם אמירה זו?

   מה עוד היא הנהגה?

פרס נואם בהנחת אבן הפינה למוזאון העם היהודי בבית התפוצות
"... מי שחושב שצריך לחשוף רק את העתיד טועה – צריך גם לגלות את העבר. 
הרבה דברים שהיו שייכים לעבר נהרסו – שרפו לנו ספרים, שרפו לנו זכרונות, 
הרסו לנו מונומנטים. על כן המוזיאון שעומד לקום הוא בעצם מצבה לעם היהודי 
המיוחד במינו, כושר עמידה ליכולת לסבול, ליפול ולקום, לעמוד על קידוש השם 
ולקדש את השם. אני מאד גאה להיות בן העם הזה. לו הקב"ה היה שואל אותי 
איפה אני רוצה להיוולד – התשובה היא כאן, בארץ ישראל.* אני גם יהודי וגם 

ישראלי – יהודי בהיסטוריה וישראלי בגאוגרפיה... "

*פרס נולד בעיירה וישניבה בפולין ועלה לישראל בגיל 11.

את/ה  איפה  הקב”ה  אותך  שאל  לו   •
רוצה להיוולד, מה היית משיב/ה? למה?

• פרס מעיד על עצמו כי הוא גם יהודי 
וגם ישראלי. ומחלק את זהותו להסטורית 
וגאוגרפית. איך את/ה היית מגדיר/ה את 

זהותך?

• מהם שני הערוצים עליהם מדבר פרס? 
מה בעשייתו מבטא את תפיסתו בדבר 

מקומם של שני ערוצים אלו?
• אילו שני ערוצים ) או יותר( , לדעתך, 
ההסטוריה  של  בבנייתה  המכריעים  הם 

הלאומית שלנו?

מתוך נאום פרס ברייכסטאג, גרמניה
עמנו התאסף מהתפוצות, רוב העם היהודי גר בה. אנחנו המדינה היחידה 
באזור שבניה ובנותיה מדברים את אותה לשון עתיקה שהיתה בפינו גם 
לפני 3000 שנה, הלשון העברית. ההיסטוריה היהודית ממשיכה לנוע בשני 
המסמך  הדברות,  בעשרת  המנוסח  המוסרי  הערוץ  מקבילים-  ערוצים 
שנמסר לנו לפני 3,500 שנים והפך להיות למסד של התרבות היהודית 
והנוצרית, של הציוויליזציה המערבית. והערוץ המדעי החושף רזים וצפונות 
שנעלמו בעבר מעיני האדם וכשהם נחשפים הם משנים את אורחות חיינו.
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שמעון פרס- דיוקן, מאת חנוך פיבן
האומן חנוך פיבן יצר דיוקן של שמעון פרס מחפצים/ 
אביזרים ביתיים טרוויאליים. בחירותיו באביזרים השונים 
אינן מקריות. התוכל/י לנסות ולהבין מדוע בחר דווקא 

באלו?*

- הרובוט באף: תמיד בעשיה/ פיתוחים טכנולוגיים שבחזונו
- הפרחים בפה: תפיסתו האופטימית תמיד

- קפיץ בשער: עשייה, אנרגיה, גמישות
- הפלסטרים בגבות: פצעי הכשלונות

אל תיתנו לאף אחד 
עצות, תיכנסו לזה 

ותשנו!

שמעון פרס

• מהי עמדתך לגבי אמירה זו?
• מה היתרונות ומה החסרונות שמבטאת 

עמדה זו?
• תוכל/י לשתף את הקבוצה בדבר מה 
בו בחרת “להיכנס לזה ולשנות”?  מה היו 
עצמך  על  למדת  מה  מעשיך?  תוצאות 

ולאן זה לוקח אותך בעתיד?

• לו את/ה יוצר/ת דיוקן של פרס, באילו 
אביזרים היית משתמש/ת?

כדי  משתמש/ת  היית  אביזרים  באילו   •
ואם  האולטימטיבי?  המנהיג  את  ליצור 
מדובר במנהיג יהודי/ ציוני האם האביזרים 

היו משתנים?
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ספר דברים, פרק ל’ פסוק יט
אובמה שואב מדבריו של אלוהים למשה

 “ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום, ֶאת-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ָהָאֶרץ-ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי 
ְלָפֶניָך, ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה; ּוָבַחְרָּת, ַּבַחִּיים-ְלַמַען ִּתְחֶיה, ַאָּתה ְוַזְרֶעָך”

מתוך ההספד של נשיא ארצות הברית, 
ברק אובמה, בהלווייתו של שמעון פרס 

הרעיון  לב  הם  ותקווה  שצדק  לנו  הוכיח  הוא   ...“
מחלומות  שמונעים  מלאים  חיים  חי  הוא  הציוני...  
גדולים. שמעון פרס הוא חייה של מדינת ישראל, הוא 
הסיפור של העם היהודי במאה האחרונה. שמעון אמר 
האמונה  הוא-  לאנושות  היהודים  פעם, שהמסר של 
בכל  לשגשג  יכולה  שמוסריות  המוסרית.  והראייה 

מצב.”

ידי  על  נבנו  לא  וארה”ב  שישראל  לנו  מזכיר  זה   ..“
אנשים שהאמינו בציניות. פרס אף פעם לא היה ציני. 
על  וויתר  לא  שלעולם  אדם  של  סיפור  הוא  סיפורו 
תקווה, אמונה ואופטימיות. גם כשכל העובדות הראו 
את ההפך, הוא האמין שמחר יהיה טוב יותר. זה גרם 
לנו לכבד אותו ולאהוב אותו. שמעון הספיק בחייו חיים 
של- 1000 איש. הוא אף פעם לא הסתכל על העבר 
אלא על החלומות. פעל למען הדור הבא של ישראל 
ושכנותיה. אנו רואים בו דוגמה ומופת. תבחרו בחיים, 
שמעון נתן לנו את האפשרות לבחור בחיים. שמעון, 

תודה רבה! חבר יקר!”

• אובמה אומר כי “צדק ותקווה הם לב הרעיון הציוני”- 
למה לדעתך הוא התכוון? האם את/ה מסכים/ה איתו? 

מה בעיניך הוא הלב של הרעיון הציוני? 
• אובמה מצטט את דברי פרס שאמר “המסר של 
המוסרית”.  והראייה  האמונה  זה  לאנושות  היהודים 
כיצד את/ה מבין/ה את המשפט הזה? מהי בעינייך 
בכל  לשגשג  יכולה  מוסריות  האם  מוסרית?  ראייה 

מצב, או שמא יש מצבים בהם היא נדחקת הצידה?

 איך את/ה מבין/ה את
המשפט הזה,
בהקשר הזה?
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עיניי ביתא ישראל
מילים- שמעון פרס, לחן- עידן רייכל

https://www.youtube.com/watch?v=Z4TMKg7ETYw

הן גדולות הן בורקות כסנה שלא אוכל אלפי דורות 
קסמן מסתער ביופי נדיר, ואישון לציון כמה ומאיר 

הלובן בעין כפיסת חרמון, המרחק נחבא בהרים נמוגים 
העפעף יורד עניו ומצטדק, ביחד צפוף בעצב מחבק 

וביתא ישראל לא נותק 
ושמע ישראל לא שותק 

המורשת נושמת שלום לאות, הדרך דלוקה חתחתית מאוד 
והעם הולך עד שמגיע לנוף מכורה שאינו מרגיע 

וביתא ישראל לא נותק 
ושמע ישראל לא שותק 

ברוך הגעגוע שהביאכם עד הלום 
בסוף מסע קשה הגענו כחלום 

ושמע ישראל לא שותק

• לא רבים יודעים שהנשיא פרס כתב שירים.
את שירו “עיניי ביתא ישראל” כתב על העליה

האתיופית לישראל.
כיצד את/ה מפרש/ת את מילותיו “וביתא

ישראל לא נותק, ושמע ישראל לא שותק”?
• העליה האתיופית לישראל הייתה עליה מיוחדת

במינה. מה ניתן ללמוד עליה משירו של פרס?
ניתן  פרס  של  באישיותו  אחרים  היבטים  אלו   •

לגלות בין השורות?

אתה צעיר כמו 
החלומות שלך,
לא זקן כמו גילך

שמעון פרס
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מתוך הנאום שנשא שמעון פרס בשנת 2012 בבית הלבן,
כאשר קיבל את מדליית החירות )עיטור כבוד( מהנשיא אובמה:
".. ובכן כבוד הנשיא, החזון שלי למדינת ישראל הוא שלום מלא ומתמשך 
של כל העמים במזרח התיכון; אויבים לשעבר- יהפכו לחברים חדשים. 
פתוח  מדעי  מרכז  ישראל שתהיה  לבירת השלום.  ירושלים שתהפוך 
לכל, שישרת ללא אפליה את כולם. ישראל ירוקה, מזרח תיכון ירוק 

יותר ויותר...

בחזון שלי אני רואה  ישראל שהקוד המוסרי שלה עתיק כמו עשרת 
יחד תיקון עולם!  ומודרני שיביאו  וחדשני כמו טבלט.. עתיק  הדיברות 
יקח זמן רב בטרם נשיג זאת ונהיה שבעי רצון, כפי שאמרת. אני מאמין 
מוח  שחקר  ככל  המוח.  לחקר  מרכז  תיהיה  ישראל  הבא  שבעשור 
האדם הולך ומתברר, כך ייתכן שבני האדם יוכלו לשפר את יכולותיהם 

להבחין בין טוב לרע.."

פסימים ואופטימים 
מסיימים באותו 

אופן, אז למה לא 
להיות אופטימי?

שמעון פרס
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Del discurso de Shimón Peres en 2012 en la Casa Blanca, 
cuando recibiera la Medalla de la Libertad de parte del 
Presidente Barak Obama:
"...Pues bien, señor Presidente, mi visión para el Estado de Israel 
es la de una paz total y duradera con todos los pueblos del Medio 
Oriente; ex enemigos se convertirán en nuevos amigos. Jerusalén 
se convertirá en la capital de la paz. Un Israel que sea un foco de 
ciencia abierto al mundo, que sirva sin distinción a todos. Un Israel 
verde, y un Medio Oriente cada vez más verde...

"En mi visión veo un Israel cuyo código moral es tan antiguo como 
los Diez Mandamientos, y tan innovador como un tablet... Lo 
antiguo y lo moderno, que traigan juntos la buena nueva del Tikún 
Olam, la Enmienda del Mundo. Tomará mucho tiempo hasta que lo 
alcancemos y estemos satisfechos, como usted lo ha dicho. Creo 
que en la próxima década Israel será un centro de investigación 
del cerebro. Cuanto más avance la investigación del cerebro, más 
posible será que los seres humanos puedan mejorar su capacidad 
de distinguir entre el bien y el mal..."

Tanto los pesimistas como 
los optimistas terminan del 

mismo modo. Entonces, 
¿por qué no ser optimistas?

Shimón Peres
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Ojos de Beta Israel
Letra: Shimón Peres Música: Idán Raijel
https://www.youtube.com/watch?v=Z4TMKg7ETYw

• No muchos saben que el Presidente Peres
escribía poemas. Su poema "Ojos de Beta Israel"
habla de la aliá de los judíos etíopes a Israel.
¿Cómo interpretas las palabras: "Y Beta Israel
no ha sido cortado. Y el Shemá Israel no ha sido
silenciado"?
• La aliá etíope a Israel fue una aliá muy especial.
¿Qué se puede aprender de ella en el poema de
Peres?
• ¿Qué otros aspectos en la personalidad de Peres
podemos descubrir entre líneas?

 Eres tan joven como 
tus sueños, no tan 
viejo como tu edad.

Shimón Peres

Son grandes. Brillan. Como una zarza que no se ha consumido por mil generaciones
Su magia arremete de belleza única, la pupila hacia Sión anhelante y veloz
El blanco del ojo como un pedazo del Hermón, la distancia oculta en los montes tenues
El párpado desciende y humilde pide vindicación, apretado en su abrazo triste

Y Beta Israel no ha sido cortado
Y el Shemá Israel no ha sido silenciado

El legado respira una paz de letras, el camino se enciende, plagado de obstáculos
Y el pueblo camina hasta avistar un paisaje ancestral que no sosiega

Y Beta Israel no ha sido cortado
Y el Shemá Israel no ha sido silenciado

Bendita la añoranza que os trajo hasta aquí
Al final del camino duro, llegamos como un sueño
Y el Shemá Israel no ha sido silenciado
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Obama abreva en las palabras de D-os a Moshé en 
el libro Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19:
“Pongo hoy por testigos ante vosotros al cielo y a 
la tierra, de que os he dado a elegir entre la vida 
y la muerte, entre la bendición y la maldición; y 
elegirás la vida para que vivas, tú y tu simiente”.

Del discurso del Presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama, durante el funeral de Shimón Peres

"...Él nos ha demostrado que la justicia y la esperanza 
son el corazón de la idea sionista... ha vivido una vida 
plena, motivada por grandes sueños. Shimón Peres 
es la vida del Estado de Israel, es la historia del pueblo 
judío en el último siglo... Shimón dijo una vez, que el 
mensaje de los judíos a toda la humanidad es que la 
fe y una visión moral pueden vencer toda adversidad."

"...Eso nos recuerda que ni Israel ni Estados Unidos 
fueron construidos por personas que creyeran en el 
cinismo. Peres nunca fue cínico. Su historia es la de un 
hombre que nunca renunció a la esperanza, a la fe y al 
optimismo. Aun cuando todos los hechos mostraban 
lo contrario, creía que el mañana podía ser mejor. 
Eso nos hizo no solo respetarlo sino también amarlo. 
Shimón tuvo en vida los logros de mil hombres. Pero 
nunca miraba hacia el pasado sino hacia los sueños 
que todavía no había alcanzado a cumplir. Actuó en 
pos de la generación venidera de Israel y sus vecinos. 
Vemos en él un ejemplo y un modelo a seguir. Ubajarta 
bajaím, 'Elegirás la vida'. Shimón nos dio la posibilidad 
de elegir la vida. Shimón, todá, javer iakar! ¡Gracias, 
querido amigo!"

• Obama dijo que "la justicia y la esperanza son el 
corazón de la idea sionista". Según tu opinión, ¿qué 
quiso decir? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Cuál es, en tu 
opinión, el corazón de la idea sionista?
• Obama cita las palabras de Peres, que dijo que "el
mensaje de los judíos a toda la humanidad son la fe y 
una visión moral". ¿Cómo entiendes esta frase? ¿Qué 
es, a tu modo de ver, una visión moral? ¿La actitud
moral puede prosperar en toda situación, o existen
situaciones en las que debe ser puesta a un lado?

¿Cómo entiendes 
esta frase en este 

contexto?



 “No den consejos a nadie: 
¡entren y hagan

 el cambio!”
Shimón Peres

6

Shimón Peres, Retrato por Janoj Piven
El artista Janoj Piven elaboró el retrato de Shimón Peres 
a partir de objetos y accesorios caseros y cotidianos. La 
elección de los distintos objetos no es casual. ¿Puedes 
intentar comprender por qué eligió precisamente estos?*

• Si crearas un retrato de Peres, ¿qué
objetos utilizarías?
• ¿Qué objetos eligirías para crear
al líder perfecto? Y si se tratara de 
un líder judeo-sionista, ¿los objetos
cambiarían?

· ¿Cuál es tu postura sobre esta frase?
· ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas 
que expresa esta postura?
· ¿Podrías compartir con el grupo una 
experiencia en la que elegiste “entrar y 
hacer el cambio”? ¿Cuáles fueron los
resultados de tus acciones en ese sentido?
¿Qué aprendiste de ti mismo/a y hacia 
dónde te llevará ello en el futuro?

 Piven explica el motivo de cada elección:
- El robot a modo de nariz: realización permanente, una visión pletórica de desarrollos tecnológicos.
- Las flores a modo de boca: su actitud, siempre optimista.
- El resorte a modo de cabello: realización, energía, flexibilidad.
- Los apósitos adhesivos a modo de cejas: las heridas por sus fracasos.
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Fragmento del discurso ofrecido por Shimón Peres en el acto de 
colocación de la piedra fundamental en el Museo del Pueblo Judío en 
el Museo de la Diáspora
"... Quien piense que se debe develar solo el futuro, se equivoca: debemos 
descubrir también el pasado. Muchas cosas que pertenecían al pasado, 
fueron destruidas: nos han quemado libros, nos han quemado recuerdos, 
nos destruyeron monumentos. Por ello, el museo a erigirse aquí es de hecho 
un monumento muy especial en honor del pueblo judío, de su capacidad de 
supervivencia, de su capacidad de ser pacientes, de caer y levantarse, de 
defenderse en Su Nombre y de santificar Su Nombre. Estoy muy orgulloso 
de ser parte de este pueblo. Si D-os me hubiera preguntado dónde querría 
nacer, la respuesta habría sido: aquí, en Eretz israel. *Soy judío y también 
israelí: judío por historia, israelí por geografía..."

• Si D-os te hubiera preguntado
dónde querrías nacer, ¿qué le habrías
respondido? ¿Por qué?
• Peres dice que es judío, y también 
israelí. Divide su identidad en
histórica y geográfica. ¿Cómo
definirías tú tu identidad?

Liderar no es dar 
órdenes, sino sentarse 

en la silla de la realidad 
y formular las preguntas 

más difíciles
Shimón Peres

• Si estuvieras sentado/a en el 
sillón del liderazgo, ¿qué preguntas
difíciles formularías?
• ¿Se comportan de esa manera los 
líderes de hoy en día?
• ¿Estás de acuerdo con esta
afirmación? ¿Qué más es liderar?

• ¿Cuáles son las dos vías de las que 
habla Peres? ¿Cuál o cuáles de sus
realizaciones ponen de manifiesto su 
concepción acerca del lugar de ambas 
vías?
• ¿Cuál de las dos (o más) vías, según tu 
opinión, es la decisiva en la construcción
de nuestra historia nacional?

Del discurso de Shimón Peres en el Reichstag, el Parlamento alemán
Nuestro pueblo se reunió de todas sus diásporas, y la mayoría del pueblo 
vive en Israel. Somos el único país en la región cuyos y cuyas habitantes 
hablan la misma lengua que hablábamos hace 3.000 años, la lengua hebrea. 
La historia judía continúa adelante por dos vías paralelas: por un lado, la vía 
moral, formulada en los Diez Mandamientos, el documento que nos fuera 
entregado hace 3.500 años y que se convirtiera en la base de la cultura judía 
y cristiana, de la civilización occidental. Por el otro lado, la vía científica, que 
devela enigmas y claves que desaparecieron en el pasado de la vista del ser 
humano y que, cuando se descubren, cambian nuestro modo de vida

* Peres nació en la aldea Wiszniew, en Polonia, e hizo aliá a Israel a los 11 años.
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Shimón Peres, de su entrevista de despedida como Presidente, 
11.7.2014
“Nos encontramos en una nueva era. Hoy en día, el agricultor 
requiere de la ciencia para cultivar una parcela de tierra, y la 
ciencia no requiere de la fuerza. En los últimos años somos 
testigos de verdaderas revoluciones que tienen lugar sin 
armas. Cuando Stalin y Lenin quisieron hacer una revolución, 
acabaron asesinando a 20 millones de personas. Hoy en día, 
surge un joven llamado Zuckerberg, sin ejército y sin ideología, 
que probablemente no haya leído siquiera a Marx, e hizo una 
revolución. La revolución de los comunistas ha fracasado; mire, 
en cambio, lo que ha hecho la revolución de Zuckerberg, sin 
hacer uso de fuerza alguna. Quien quiera ir por el camino de 
Stalin, carece de futuro”.

Luego de su fallecimiento, el titular de la Agencia Judía, 
Natán Sharansky, dijo acerca de Shimón Peres
“En sus numerosos cargos en la conducción del Estado, a lo 
largo de tantos años, Peres tuvo siempre un sentimiento de 
responsabilidad por el pueblo judío todo. Cuando contemplaba 
el futuro y trazaba su visión, siempre pensaba cómo garantizar el 
lugar del pueblo judío entre los pueblos, y el lugar de cada parte 
de nuestro pueblo dentro del pueblo judío”.

“Quiero decir a título personal, que siempre sentimos, Avital 
(esposa de Sharansky, E.G.) y yo, que nuestra lucha le era 
importante: nunca olvidaremos cómo utilizó sus contactos y su 
influencia para abrirle a Avital las puertas del mundo e impulsar 
así nuestra lucha. Cuando fui liberado de la cárcel y vine a Israel, 
fue el primer israelí que vi al aterrizar, cuando se presentó como 
Primer Ministro para darme la bienvenida”.

“Siempre lo recordaré como el punto de partida en el capítulo 
israelí de mi vida. Siempre lo recordaré por su lealtad a sus 
valores y a su visión. Todo el pueblo de Israel lo echará muy en 
falta. Bendita sea su memoria”.

• ¿Cómo podemos caracterizar la
concepción de Peres, a partir de sus
palabras en su entrevista de fin de período
como Presidente?
• ¿Crees en tu propio poder de hacer una
revolución?
• ¿Qué revolución quisieras encabezar?
• La comunidad en la que vives, ¿necesita 
de una revolución? ¿Cuál?

• ¿Los representantes oficiales del Estado
de Israel deben sentirse responsables por el
pueblo judío? ¿Preocuparse por su destino
y su futuro? Y, del otro lado, ¿el judaísmo de
la Diáspora debe preocuparse por el Estado
de Israel? ¿Cuál sería el sentido de esta
“preocupación”?
• La expresión: “Todo Israel son garantes
los unos por los otros”, ¿tiene vigencia en la 
“aldea global” en la que vivimos hoy en día?
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(Sever Plotzker [2008], "Shimón Peres, el político más grande", del 
libro: "Israel 60". Edición: Nissim Mishal, Editorial Yediot Ajaronot)

Del discurso de asunción de Shimón peres como 
Presidente de Israel

"La vida de Peres está repleta de logros. Es una vida apasionante y feliz... ¡Fuera 
de las fronteras de Israel ha ganado un prestigio sin parangón! Ha marcado una 
impronta muy profunda en el destino del Estado de Israel en todas las áreas en las 
que estuvo involucrado. Israel sin Peres habría sido otro país: menos importante, 
menos preparado para la guerra, menos abierto al mundo; menos potencia".

“Israel no debe ser solo una posesión sino un valor. Un llamado moral, cultural y 
científico a la elevación del ser humano, de todo ser humano. Debe ser un hogar 
bueno y cálido para los judíos que no son israelíes, así como para los israelíes 
que no son judíos, y generar igualdad de oportunidades para todos los sectores 
de la sociedad, sin diferencia de credo, nacionalidad, comunidad o sexo”.

¿Qué te dice 
el nombre 

Shimón Peres?¡Hay que sorprender! 
¡Liberarse de las 

convenciones 
del pasado!

Shimón Peres • La visión de Peres surge con claridad de
las palabras pronunciadas en el discurso de
asunción como Presidente. ¿Cómo interpretas
su afirmación de que “Israel debe ser no solo
una posesión sino un valor”? ¿Qué valor debería
encarnar?
• ¿Por qué Israel debe ser un llamado moral
para todo ser humano? ¿No se trata de un peso
demasiado grande para un pequeño pueblo y un
pequeño Estado como este?
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Shimón Peres (1923 – 2016) nació en la aldea Wiszniew, 
Polonia, y realizó su aliá a Israel a la edad de 11 años.

Peres fue político y personalidad pública israelí. Ejerció 
funciones como Noveno Presidente del Estado de Israel 
entre los años 2007-2014, y Primer Ministro en los 
años 1984-1986 y, más tarde, siete meses más luego 
del asesinato de Itjzak Rabin, en 1995-1996. Durante 
cinco décadas fue diputado de la Knesset y en parte de 
esos años se desempeñó como ministro en importantes 
carteras.

Desde joven estuvo involucrado en el quehacer militar 
y social en Israel. A los 30 años de edad fue nombrado 
Director General del Ministerio de Defensa. Se contó 
entre los fundadores del Complejo para la Investigación 
Nuclear en Dimona y la Industria Aérea.

Peres fue Ministro de Exteriores en el segundo gobierno 
de Itzjak Rabin (1992 – 1995), y fue uno de los arquitectos 
de los Acuerdos de Oslo, una serie de contactos 
entre el Estado de Israel y la OLP que llevaron a los 
entendimientos a los que se dio vigencia con la firma 
pública de los Acuerdos de Oslo. Por dicho proceso le 
fue otorgado, junto con Itzjak Rabin y Yasser Arafat, el 
Premio Nobel de la Paz en el año 1994.

En julio de 2007, Shimón Peres juró como Presidente del 
Estado. (Peres fue el único político que se desempeñó 
como Primer Ministro y también como Presidente). En 
su discurso de asunción como Presidente dijo:
“No soñaba con ser Presidente. Mi sueño de adolescente 
era ser pastor o poeta de estrellas. Esta elección es un 
honor para mí, y no la doy por sobreentendida...”
Al término de su período como Presidente, volvió a 
ocupar su puesto en la dirección del Centro Peres por 
la Paz.
El 28 de septiembre de 2016 falleció en el hospital 
Shivah de Tel Aviv.

Su funeral se llevó a cabo el viernes 30 de septiembre 
de 2016 en la parcela de los Grandes de la Nación, con 
la participación de más de 70 líderes y personalidades 
públicas de todo el mundo, entre ellos presidentes, 
primeros ministros, condes y reyes, que acudieron para 
rendirle honor y acompañarlo en su camino final.

Las personas sin
 fantasía 

no hacen cosas 
fantásticas

Shimón Peres



Publicamos este suplemento de Beit Haam “Sukat Shalom” en memoria de Shimón Peres, quien falleciera a la 
edad de 93 años el 28 de septiembre de 2016.

Shimón Peres, uno de los más grandes líderes del Estado de Israel y del mundo entero, estuvo entre quienes 
condujeron a Israel desde sus comienzos. Como el Visionario del Estado, Biniamín Zeev Herzl, Peres creía en el 
poder del soñar, y en la capacidad de cumplir los sueños. Se caracterizó por esa misma determinación que llevó 
al Estado de Israel a tan impresionantes y numerosos logros en todas las áreas del quehacer humano. Con su 
partida, Peres dejó un enorme legado, y una visión de alto alcance.

El presente suplemento contiene una recopilación de palabras pronunciadas por Peres a lo largo de su vida, así 
como palabras dichas por otros acerca de él, de las que podemos aprender sobre su persona, sus creencias, 

su accionar y su visión. La lectura de estos textos despierta una reflexión profunda acerca del camino recorrido por el Estado de Israel, las 
relaciones que debieran reinar entre este y sus vecinos, entre este y el mundo y, por sobre todo, entre Israel y la Diáspora.
A su fallecimiento, quisimos presentar esta recopilación, que es apropiada tanto para el que prácticamente no ha conocido a Peres, como 
para aquel que lo conoció bien, y permitirles, tanto a uno como al otro, bucear en su legado, contemplarnos nosotros mismos como si nos 
reflejáramos en él, y conectarnos con la visión que ha dejado para las generaciones futuras.

El programa “Beit HaAm” fue desarrollado por el Departamento de Irgoon y los israelíes en el extranjero de la Organización Sionista 
Mundial con el objetivo de estimular el diálogo en torno al significado del sionismo en el siglo 21. El Programa abarca una variedad de 
materiales que incluyen textos tradicionales y modernos, videos, obras de arte, juegos, etc., por medio de los cuales aspiramos a 
generar un debate vibrante, crítico y actual.

Los contenidos de “Beit HaAm” se encuentran en hebreo, inglés, español, francés, portugués y alemán y, en la medida de la necesidad, 
se traducirán a otros idiomas. Los materiales pueden ser utilizados  en distintos marcos y con públicos diversos.

Para cualquier pedido o pregunta, los invitamos a contactarse con nosotros: wzo.israelis@gmail.com
Gusti Yehoshua-Braverman, Titular del Departamento de Irgoon y los israelíes en el extranjero.
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"Para soñar de verdad, no debemos ser cínicos ni demasiado listos. Es más útil mantener cierta ingenuidad, que nos permita nacer. Es la combinación 
de inocencia con insolencia creativa. Debemos saber también errar. No temer al fracaso... Es preferible equivocarse en la dirección correcta, que quedar 
paralizados por falta de rumbo. Si en toda tu vida no has fracasado ni errado, es prueba de que no has tenido la audacia de diseñar para ti mismo un futuro 
de verdad fascinante". Shimón Peres
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