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שכינס  לאחר  בלבד  אחת  שנה  המדינה,  חוזה  חווה  אותו  מרטיט  רגע  מאותו  עברו  שנים   119
לראשונה את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל בו טבע את החזון הציוני המתחדש.

120 שנות ציונות

דרך  וכמדינה,  כעם  בתולדותינו  חדשה  דרך  של  תחילתה  את  סימן  הראשון  הציוני  הקונגרס   
רבת תהפוכות; רגעים של התעלות ותקווה לצד תקופות חשוכות, לא רק בתולדות עמנו אלא 

בתולדותיה של האנושות כולה.
חודש נובמבר מאגד שורה שלמה של ארועים בעלי ערך היסטורי מכונן בתולדות עמנו:

בנובמבר 2017 מציינים 100 שנה להצהרת בלפור ו-70 שנה להחלטת החלוקה של האו"ם. יום 
פטירתו של דוד בן גוריון שחל החודש ובאופק חגיגות 70 שנה להקמתה של מדינת ישראל.

כמיטב המסורת שלנו במחלקה, בחרנו לציין את החודש המיוחד הזה באמצעות יצירה חדשה – דף יומי ציוני.
 בחוברת זו תמצאו הצעות לדיון ופעילות, שיזמינו אתכם להתחבט בסוגיות ציוניות מזוויות שונות, ללמוד טקסטים שכתבו 
יוצרים מגוונים, מתקופות וממקומות שונים. לצפות בסרטים ובסרטונים מעוררי מחשבה ודיון, ולאפשר לכל אחת ואחד, לבטא 

את תפיסת עולמו וביחד למצוא את השביל היחודי שמחבר כל אחד ואחת מאיתנו לרעיון הציוני.
חוברת זו שהינה חלק מתכנית "בית העם" קיימת בארבע שפות )עברית, אנגלית, ספרדית וצרפתית(, ואת התכנים המופיעים 

בה תוכלו למצוא גם באתר המחלקה www.beit-haam.com. אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר, לעשות שימוש בחומרים
ולהפיצם הלאה.

על  רכונים  היו  היהודים,  והם  האדמה,  פני  על  סערו  מהפכות  ונבלו,  פרחו  מדינות  ונעלמו,  התרוממו  "עמים 

ספריהם, ולא הרגישו כלל בסופת הזמן שחלפה על ראשיהם" )היינריך היינה(

גוסטי יהושע-ברוורמן
ראשת המחלקה

"בנסיעה הזאת הכרנו את ארץ ישראל בפעם הראשונה מתוך הסתכלות עצמית. היינו נרגשים מאד, 

שעה שבוקר אחד רווי שמש, נתגלה לנו מן האונייה חופה החיוור של הארץ. היה זה אחד מן הרגעים 

של שירה עליונה, שגם בחייו השלמים של אדם אין רבים כמותם".

)אוקטובר 1898, הרצל מגיע לארץ ישראל – דברים שכתב ביומנו(
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יזום והפקת התכנית: המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות 
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wzo.israelis@gmail.com-החוברת הופקה לצרכים חינוכיים פנימיים בלבד  המעוניינים בהפעלת התכנית ובקבלת פרטים בנושא יכולים לפנות ל
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בארץ ישראל קם העם היהודי

חודשהציונות
דף יומי

ליצחק אבינו, בראשית כו א’-ג’לאברהם אבינו, בראשית יב’

ליעקב אבינו, בראשית כ”ח יב-יד’

א ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל-ַאְבָרם, ֶלְך-ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך 
ּוִמֵּבית ָאִביָך, ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ.  ב ְוֶאֶעְׂשָך,

ְלגֹוי ָּגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך; ֶוְהֵיה, ְּבָרָכה. 
ג ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶּלְלָך, ָאֹאר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹּכל 
ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה.  ד ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם, ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו 

ְיהָוה, ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו, לֹוט; ְוַאְבָרם, ֶּבן-ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים 
ָׁשָנה, ְּבֵצאתֹו, ֵמָחָרן.  ה ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו 

ְוֶאת-לֹוט ֶּבן-ָאִחיו, ְוֶאת-ָּכל-ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו, ְוֶאת-
ַהֶּנֶפׁש, ֲאֶׁשר-ָעׂשּו ְבָחָרן; ַוֵּיְצאּו, ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען, 

ַוָּיֹבאּו, ַאְרָצה ְּכָנַען.  ו ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם, ָּבָאֶרץ, ַעד ְמקֹום 
ְׁשֶכם, ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה; ְוַהְּכַנֲעִני, ָאז ָּבָאֶרץ.  ז ַוֵּיָרא ְיהָוה, 
ֶאל-ַאְבָרם, ַוֹּיאֶמר, ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ָהָאֶרץ ַהֹּזאת; ַוִּיֶבן 

ָׁשם ִמְזֵּבַח, ַליהָוה ַהִּנְרֶאה ֵאָליו.  ח ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה, 
ִמֶּקֶדם ְלֵבית-ֵאל--ַוֵּיט ָאֳהֹלה; ֵּבית-ֵאל ִמָּים, ְוָהַעי 
ִמֶּקֶדם, ַוִּיֶבן-ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה, ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָוה. 

ט ַוִּיַּסע ַאְבָרם, ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה.  

ַוֵּיֶלְך ִיְצָחק ֶאל-ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך-ְּפִלְׁשִּתים, ְּגָרָרה.
ב ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה, ַוֹּיאֶמר ַאל-ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה:  ְׁשכֹן 

ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך.  ג ּגּור ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת, ְוֶאְהֶיה 
ִעְּמָך ַוֲאָבְרֶכּךָ:  ִּכי-ְלָך ּוְלַזְרֲעָך, ֶאֵּתן ֶאת-ָּכל-ָהֲאָרצֹת 

ָהֵאל, ַוֲהִקֹמִתי ֶאת-ַהְּׁשֻבָעה, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם 
ָאִביָך.

ַוַּיֲחֹלם, ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, ְוֹראׁשֹו, ַמִּגיַע 
ַהָּׁשָמְיָמה; ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים, ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו.

יג ְוִהֵּנה ְיהָוה ִנָּצב ָעָליו, ַוֹּיאַמר, ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ַאְבָרָהם ָאִביָך, ֵואֹלֵהי ִיְצָחק; ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב 

ָעֶליָה--ְלָך ֶאְּתֶנָּנה, ּוְלַזְרֶעָך.  יד ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר 
ָהָאֶרץ, ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה; ְוִנְבְרכּו ְבָך 

ָּכל-ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה, ּוְבַזְרֶעָך.

פרשת לך לך, הציווי האלוהי
לאברהם ללכת לארץ כנען, היא ארץ 

ישראל, והבטחתו "לזרעך אתן את 
הארץ הזאת" מלווה את עם ישראל 
אלפי שנים, הן בימי גלותו באדמות 

נכר, והן בהיותו בארץ ישראל, כשהיא 
משמשת צידוק להתיישבותו בה.

הבטחת הארץ

· יש הרואים בפרשת ״לך לך״ את הביטוי הציוני
הראשון. תחילת ציר הזמן הציוני.

מה דעתך - היכן מתחילה הציונות? ב"לך לך"?   
במעמד הר סיני? בקונגרס הציוני הראשון? 

בהקמתה של מדינת ישראל? בארוע הסטורי אחר?
· מיהו הציוני הראשון?

· מה ערכה של הבטחה אלוהית מלפני 3,000 שנה?
האם היא יכולה לשמש כ"ראייה משפטית"?

· מה עוד לבד מההבטחה האלוהית מחבר את העם
?היהודי לארץ ישראל?
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שיר בבוקר בבוקר
מילים: אמיר גלבוע

לחן: שלמה ארצי ואמיר גלבוע

 פתאום קם אדם בבוקר 
 ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

 ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. 

 דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת. 
 וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדרכת. 
 הטללים רוססים והרים, ריבוא קרניים, 

 הם יולידו חופת שמש לכלולותיו. 

 והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים, 
 ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים, 

 להוד אלף שנים מפכות במסתרים, 
 אלף שנים צעירות לפניו 

 כפלג צונן, כשיר רועים, כענף. 

 פתאום קם אדם בבוקר 
 ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

 ורואה כי חזר האביב 
והוריק שוב אילן מן השלכת.

/HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM
WATCH?V=BIG-1VIGRM0

 "WAZE MOBILE" חינמית ושיתופית לטלפונים ניידים חכמים, שפותחה על ידי חברת ההזנק הישראלית GPS היא אפליקציית ניווט WAZE
ונמכרה לגוגל ביוני 2013. בסכום האגדי של 966 מליון דולר!! ווייז היא דוגמא אחת מוצלחת במיוחד להגדרתה של מדינת ישראל 

כ-Start-Up Nation. ווייז שינתה את פני הנהיגה העולמית, והעלימה כמעט כליל את הצורך בניווט אישי ו/או בשימוש במפות דרכים.
.MOBILE WORLD CONGRESS-חודשים אחדים לאחר מכירתה לגוגל, הוכתרה ווייז בתואר "היישום הטוב ביותר" ב

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WLUH9TR4DUG - עוד על ווייז

אמיר גלבע )גלבוע( / 1984-1917
משורר ומתרגם עברי ישראלי, יליד אוקראינה.

גלבוע זכה בפרס ישראל לשירה בשנת 1982 בזכות 
"שירתו האישית, המקורית, המאחדת סגנון אישי 
מובהק עם לשון התרבות של העם" ועל ש"פילס 

דרכים באמנות הפיוט".

הישג ישראלי הפינה היומית /

כיצד נהיינו לעם??
מה הופך קבוצת אנשים לעם?
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הצהרת בלפור

חודשהציונות
דף יומי

מבחינת הציונות הייתה הצהרת בלפור פריצת דרך 
היסטורית. היו בין היהודים שהשוו אותה להצהרת כורש. 

לאחר פרסומה פרצה שמחה גדולה בעולם היהודי. 
לעומתם ערביי ארץ ישראל קיבלו אותה )כצפוי( באיבה 

גלויה, ובתגובה אף איימו במהומות דמים.
ההצהרה היוותה בסיס לראשית פעילותה של התנועה 

הציונית בשטחי ארץ ישראל המנדטורית. הייתה זו הפעם 
הראשונה שבה קיבלה הציונות הכרה רשמית בינלאומית 
בזכותו של העם היהודי לשוב לארץ ישראל. בד בבד היא 

הביאה להקמתה של התנועה הלאומית הערבית, שהחלה 
במאבק גלוי על השליטה בארץ ישראל.

תאור הצהרת בלפור בתמונות הסטוריות )1:20 דק'(:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CIRS1S71PN0

לורד רוטשילד היקר, 

בעונג רב הריני מוסר לך בשם ממשלת הוד 
מלכותו את הצהרת האהדה שלה לשאיפות 
היהודיות הציוניות, שהוגשה לקבינט ואושרה 
על ידי: 'ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה 

הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, 
ותשתדל במיטב מאמציה להקל על הישגת 
מטרה זו. בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר 

העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של 
עדות לא יהודיות בארץ ישראל או בזכויות 

ובמעמד המדיני של יהודים בכל ארץ אחרת'. 

אכיר לך טובה אם תביא הצהרה זו לידיעתה 
של ההסתדרות הציונית. 

שלך בברכה, 
ארתור ג'ימס בלפור

ביולי 1917 הגיש ד"ר חיים ויצמן )שהיה אז נשיא הפדרציה 
הציונית באנגליה( לממשלת בריטניה הצעה להצהרה מדינית, 
שרואה בארץ ישראל את ביתו הלאומי של עם ישראל ומכירה 
בזכותו לבנות את חייו הלאומיים בה. שר החוץ הבריטי, ארתור 

ג'יימס בלפור, שהיה חובב תנ"ך, וראש הממשלה דייוויד לויד 
ג'ורג', תמכו בנוסח ההצהרה והחליטו לאמץ אותה מטעמים 

אסטרטגיים וציוניים, והאמינו כי "שיבתם של היהודים לציון היא 
מאורע היסטורי ממדרגה עליונה שנגזר מתוקף צו הבורא". 

ביום י"ז בחודש מרחשוון תרע"ח – 2 בנובמבר 1917 
פרסמה ממשלת בריטניה את "הצהרת בלפור" באמצעות 

מכתב ששלח שר החוץ הבריטי, ארתור ג'ימס בלפור, 
לנשיא הכבוד של ההסתדרות הציונית בבריטניה, הלורד 

ג'ימס רוטשילד. וזו לשונה:

חגיגות ברחוב אלנבי בתל אביב בעקבות הצהרת בלפור, 1918 )הארכיון הציוני המרכזי(
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כאלף מכתבים מגיעים מדי שנה לדואר ישראל עם המען: אלוהים
המכתבים מגיעים מהעולם כולו, בשלל שפות. חלקם בניירות לוגו מהודרים, וחלקם בציורי ילדים נאיביים. הכתובת שעל המעטפה היא 

בדרך כלל "אלוהים, ירושלים" או "אלוהים שבשמיים". למרות שהחוק מתיר להשליך מכתבים ללא מען קיים לפח האשפה, דואר ישראל 
מעבירם לכותל, והם מוטמנים בין אבניו. המכתבים מגיעים בדרך כלל בתקופות החגים. 

אחד הסיפורים האהובים על אנשי דואר ישראל הוא על ישראלי שכתב לפני שנים רבות לאלוהים ובקש ממנו 5,000 שקל שיעזרו לו 
לצאת מהמצב הכלכלי הקשה בו הוא נמצא. עובדי הדואר שהמכתב נגע לליבם אספו 4,300 שקל ושלחו לאיש. לאחר חודש שלח אותו 

אדם שוב מכתב לאלוהים ובו כתב: "תודה לך אלוהים על התרומה שנתת לי, אך בפעם הבאה אל תשלח זאת דרך הדואר משום שהם 
גנבו לי 700 שקל". 

הידעת? הפינה היומית /

?

· ארתור ג'יימס בלפור
"רואה בעין יפה הקמת 
בית לאומי לעם היהודי 

בארץ ישראל". השימוש 
במושג ׳בית לאומי׳ אינו 

מקובל כמו המושגים: 
מדינה, מולדת, ישות 

ריבונית, שלטון אוטונומי. 
כיצד אתם תופשים את 
המשמעות שלו? ומדוע 

לדעתכם בחר בלפור 
לנסח זאת כך?

· לעם היהודי מוצע בית
לאומי. מה בין עם ללאום? 

ודת? תוכלו להבחין בין 
המושגים השונים? 

· האם ישנם עמים אחרים
הדומים לעם היהודי 

במובנים הללו?

· האם נכון לקרוא לציונות "מהפכה"? איך היית את/ה קורא/ת לה?
· האם אתם מכירים מהפכה נוספת בהסטוריה האנושית שהייתה כוללנית 

כמו המהפכה הציונית? בד בבד רעיונית, רוחנית ומעשית? מה היו תוצאותיה? 
במה שונה/מיוחדת המהפכה הציונית?

מהי ציונות / גדי טאוב )עמ' 27(
"אבל הציונים סברו שכדי לדאוג להמשכיות צריך לחולל מהפכה עמוקה בתפישת 

הזהות היהודית ובחיי היהודים. למעשה, האלמנט המהפכני בציונות בלט הרבה יותר 
לעין מן הצד המסורתי, כיוון שמהפכה זו נגעה 'לא רק ליהודי שבאדם, אלא גם לאדם 

שביהודי'. היא הציעה מהפכה בתפישת האנושיות של היהודי, לא רק בתפישתו את 
יהדותו. היא תבעה החלפה של מסורת גלותית של פסיביות, פטאליזם ותלות באחרים, 

בתפישה מודרנית שבמרכזה הרעיון שבני אדם ריבונים על גורלם. זו לא היתה רק 
מהפכה רעיונית ורוחנית. השלכותיה על חיי המעשה היו ברורות ומיידיות: על היהודים 

לעקור את עצמם בפועל ממקומות מושבתם, מאורחות חייהם ומשפות הדיבור שלהם, 
ולנטוע את עצמם מחדש במקום אחר – ארץ ישראל – שם יקימו כלכלה יצרנית וייצרו 
תרבות עברית. כך יהפכו את עצמם מאובייקטים סבילים של ההיסטוריה לסובייקטים 

פעילים שלה. ריבונות האדם היהודי על גורלו )במדינה ריבונית משלו( איננה, אם כן, 
רק המטרה והיעד של התנועה, אלא גם האמצעי שלה והנחת היסוד שלה. האדם יכול 

להפוך את עצמו בכוחותיו שלו, מסביל לפעיל. הציונות קראה ליהודים – באמצעות 
אוטואמנסיפציה ודמוקרטיה – לחולל בעצמם את התנאים לעצמאותם, למרוד 

בתהליכים הנתפשים כסטיכיים, במה שנראה כמהלך ההסטוריה "הטבעי" עצמו, 
ולחולל את ההיסטוריה של עצמם בגופם ממש".

חודשהציונות
דף יומי

ד"ר גדי טאוב / יליד 1965
עיתונאי וסופר ישראלי; ד"ר להיסטוריה של ארצות הברית, מרצה 

בכיר באוניברסיטה העברית בירושלים ובמרכזים אקדמיים נוספים. 
משמש כחבר בוועד המנהל של מרכז מציל"ה – המרכז למחשבה 

ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית. תחומי תוכן אליהם התייחס לא 
מעט בהגותו. טאוב מעיד על עצמו שהוא אתאיסט בעל זהות יהודית. 

?
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חודשהציונות
דף יומי

אם תרצו אין זו אגדה!הרצל אמר...
בנימין זאב הרצל חוזה המדינה

1904-1860
משפטן, עתונאי וסופר. נולד בבודפשט שבהונגריה. 

נחשב אבי הציונות המדינית, שפעלה בדרכים 
דיפלומטיות על מנת לקבל אישור להתיישבות 

יהודית בארץ ישראל. במסגרת עבודתו כעתונאי, 
דווח על משפט דרייפוס, ובעקבותיו הגיע למסקנה, 

שיש למצוא פתרון לבעית היהודים בגולה. הוא 
האמין שעל היהודים לעזוב את ארצות מגוריהם 

ולהתרכז בארץ משלהם, שם יוכלו לקיים ריבונות 
עצמאית. הרצל הקדיש את חייו לעשייה למען 

הקמת מדינה יהודית לעם היהודי בארץ ישראל. 
הוא ייסד את הקונגרס הציוני בשנת 1897 והפך 

את התנועה הציונית לתנועה עולמית. בספרו 
"אלטנוילנד" הציג את חזונו למדינת היהודים. הרעיון 

המרכזי של הספר, "אם תרצו אין זו אגדה", הפך 
לסיסמה של התנועה הציונית. הרצל נפטר בווינה 

בשנת 1904. בהתאם לצוואתו, הועברו עצמותיו 
לארץ ישראל, והוא נקבר בהר שלימים ייקרא על 

שמו – הר הרצל. ההר שהפך לבית הקברות הלאומי 
הממלכתי של מדינת ישראל.

· מאיפה הוודאות הזאת של הרצל? 

· מאיפה הביטחון?

המשפט המפורסם של הרצל 'אם תרצו אין זו אגדה' נכתב בכתב ידו של הרצל על 
כריכת הטיוטה לספרו אלטנוילנד, בו הוא מציג את חזונו להקמת המדינה. הטיוטא 

בכתב ידו שמורה בארכיון הציוני המרכזי.

5 בנובמבר 2017
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לאחר כינוס הקונגרס הציוני הראשון בבזל, כתב הרצל ביומנו, השמור בארכיון 
הציוני המרכזי:

"בבזל ייסדתי את מדינת היהודים. לו אמרתי זאת היום בקול, היו הכל 
צוחקים לי. אולי בעוד חמש שנים, וודאי בעוד חמישים שנה, יכירו בכך 

הכל". )"עניין היהודים" כרך א' ספר חמישי(

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

שאני מבין אותה, כלולה לא רק השאיפה לכברת ארץ מובטחת כחוק 
בשביל עמנו האומלל, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית". 

)כתבי הרצל - עם ועולם ב'(

"דבר אחד מובטח בעיניי ונעלה מכל ספק. התנועה תתקיים. אינני יודע 
מתי אמות; אבל הציונות לא תמות לעולם. למן אותו יום בבאזל שוב יש 
לעם היהודי נציגות עממית; ממילא קום תקום מדינת היהודים בארצם".

)ג'ואיש כרוניקל 1898(
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חודשהציונות
דף יומי

היום לפני הפינה היומית /

במסגרת המאמצים לתמיכה מדינית ברעיון הקמת מדינה יהודית, הפליג 
הרצל באוקטובר 1898 לארץ ישראל, במהלך שהותו שם נפגש עם 

הקיסר הגרמני וילהלם השני:

"בנסיעה הזאת הכרנו את ארץ ישראל בפעם הראשונה מתוך 
הסתכלות עצמית. היינו נרגשים מאד, שעה שבוקר אחד רווי 
שמש, נתגלה לנו מן האונייה חופה החיוור של הארץ. זה היה 

אחד מן הרגעים של שירה עליונה, שגם בחייו השלמים של 
אדם אין רבים כמותם".

האם ביקרת פעם בישראל? מה חשת ברגעים 
הראשונים של הגעתך? האם התחושות היו דומות 

לתחושותיך בהגיעך לכל יעד חדש אחר, או 
שישבהן משהו שונה? מדוע? 
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ב-4 בנובמבר 1995 נרצח יצחק רבין
יום הזיכרון לזכרו מצויין בדרך כלל בתאריך העברי – י״ב בחשוון

ב-4 בנובמבר 1995 )י"ב בחשוון ה'תשנ"ו( נרצח בכיכר מלכי ישראל בתל אביב יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל 
באותם הימים. הרצח בוצע בתום עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו )הסכמי שלום שנחתמו בין ישראל לאש"פ – הארגון 
לשחרור פלסטין(, על ידי יגאל עמיר, שהתנגד להסכמים. קדמו לרצח ימים סוערים של הסתה והפגנות שפילגו את 

העם לתומכי ההסכמים שראו בהם תקווה לשלום, ולמתנגדים שראו בהם סכנה למדינת ישראל. הרצח היכה בתדהמה 
את מדינת ישראל. מאות אלפים חלפו על פני ארונו של רבין. 80 ראשי מדינה הגיעו להלווייתו, ודור שלם של נערים 
ונערות נקרא "נוער הנרות" על שם ישיבתם של הצעירים סביב נרות בבכי ובשירה, והיו שאמרו בתחושת יתמות על 

אובדן של אב. לרצח היו השלכות על המצב הפוליטי, והוא תואר כנקודת שבר ביחסים בין ימין ושמאל במדינת ישראל.

https://www.youtube.com/watch?v=dPQpB2Bjcmo - )אביב גפן שר "לבכות לך" בטקס שהתקיים שבוע לאחר רצח רבין )3.5 דקות
https://www.youtube.com/watch?v=9u0_uvTjjKI - )שיר לשלום עם המילים באנגלית, מתוך ההפגנה ביום הרצח )4 דקות

הרצל על סיפון האוניה בדרכו ממצרים לחופי ארץ ישראל )הארכיון הציוני(

5 בנובמבר 2017

"אני סבור שבשבילי נסתיימו החיים והחלו דברי 
ימי העולם". )פאריס, אביב תרנ"ה, 1895(

"שום אדם אינו חזק או עשיר עד כדי כך, שיוכל להעתיק 
עם ממקום מושב אחד למשנהו. רק רעיון יכול לעשות זאת. 

רעיון-מדינה אכן יש לו כח כזה. במשך כל ליל היסטוריה שלהם 
לא חדלו היהודים מלחלום חלום-מלכות זה - "לשנה הבאה 
בירושלים!" הוא פסוקנו הישן. כעת שומה עלינו להראות כי 

מחלום זה עשוי לצמוח רעיון בהיר כאור יום". )מדינת היהודים(

מה דעתך על הטענה כי רק רעיון יכול לחולל 
מהפכה כה דרמטית?

"זה כמה זמן אני שוקד על יצירה שאין שיעור לגדולתה. היום 
אינני יודע אם אגיע לסיומה. היא נראית כחלום אדיר. כבר 
ימים ושבועות היא ממלאת אותי כולי עד אובדן החושים. 
מלווה אותי לכל מקום, מרחפת מעל לשיחותיי הרגילות, 

מציצה מעבר לשכמי על עבודת העיתונאי שלי, המצחיקה 
בקטנותה, טורדת אותי ומשכרת אותי. מה יצא מזה, אין 

לשער לפי שעה. ואולם ניסיוני אומר לי כי העניין מפליא, 
אפילו הוא חלום, ושעלי להעלותו על הכתב... אם לא יהיה 
הרומן למעשה, הלוא אפשר שהמעשה יהיה לרומן. השם: 

הארץ המובטחת!" 

"אני עובד על הרעיון. לא הרעיון עובד עלי. רעיון זה היה 
מטורף אילו לא היה נבון כל כך מתחילתו ועד סופו. מצבים 

כאלו כינו לפנים בשם: השראה"

)מתוך יומניו של הרצל בעיצומה של כתיבת מדינת היהודים(

האם חשת מתישהו במהלך חייך התרוממות רוח 
בעוצמות שכאלו? באילו נסיבות? האם אפשר 

לומר שרעיון מופשט כוחו לרומם את הנפש יותר 
מאובייקט פיזי?

?

?

?

"מהי הציונות? השאיפה להקים בית מולדת מובטח 
במשפט הכלל בשביל עם ישראל בארץ ישראל ".

)'כתבי הרצל - בפני עם ועולם'(
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שיר מולדת
בהרים כבר השמש מלהטת 

ובעמק עוד נוצץ הטל, 
אנו אוהבים אותך, מולדת, 

בשמחה, בשיר ובעמל. 

ממורדות הלבנון עד ים המלח 
נעבור אותך במחרשות, 

אנו עוד ניטע לך ונבנה לך, 
אנו ניפה אותך מאד. 

נלבישך שלמת בטון ומלט 
ונפרוש לך מרבדי גנים, 

על אדמת שדותיך הנגאלת 
הדגן ירנין פעמונים. 

מה בין מולדת לציונות

המדבר, אנו דרך בו נחצובה, 
הביצות, אנחנו ניבשן, 

מה ניתן לך עוד להוד ושובע, 
מה עוד לא נתנו וניתן. 

בהרים, בהרים זרח אורנו, 
אנו נעפילה אל ההר, 

האתמול נשאר מאחורינו 
אך רבה הדרך למחר. 

אם קשה היא הדרך ובוגדת, 
אם גם לא אחד יפול חלל, 

עד עולם נאהב אותך מולדת, 
אנו לך בקרב ובעמל!

בשנת 1934 כתב המשורר נתן אלתרמן את 
"שיר מולדת" אותו הלחין דניאל סמבורסקי:

נתן אלתרמן / 1910–1970
משורר ומחזאי ישראלי, מחשובי משוררי השירה העברית 

המודרנית, חתן פרס ישראל לספרות לשנת 1968

חודשהציונות
דף יומי

6 בנובמבר 2017
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https://www.youtube.com/
watch?v=ehje3X4yPHM
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חודשהציונות
דף יומי

אביב גפן / יליד 1973
זמר-יוצר, מוזיקאי, מלחין, פזמונאי ומפיק מוזיקלי ישראלי. 

נחשב במשך שנים לאומן מתריס המבטא את תפיסת 
עולמו השמאלנית באומץ ומבלי להתנצל. גפן ידוע בתור 

הזמר שסחף את הנוער הישראלי בשנות ה-90, שאותו כינה 
"ילדי אור הירח". גפן ויצירותיו מראשית דרכו היו מזוהים 

עם הזרם השמאלי בפוליטיקה הישראלית. שיריו עוסקים 
במחאה, בנושאי יום-יום כמו אהבה, שלום, מוות, דת, צבא; 
מנגד, הוא נוגע בנושאים שנויים במחלוקת כמו התאבדות, 

סמים וסרבנות.

66 שנים אחרי שכתב 
אלתרמן את 'שיר מולדת' 

כתב אביב גפן, יוצר ישראלי 
צעיר את שירו "עורי עור"

אלימות, השפלה
גזענים לעלייה

ועוד ילד שפוחד לחזור הביתה
האימה האיבה

שירים של מלחמה
ושנאת אחים שבכל יום גוברת

עורי עור...

ותני לי ת'כח
לאהוב אותך

מן פינה קטנה לשמוח
איך לפעמים קשה לסלוח 

לך 

עורי עור
האימה האיבה

קולות המלחמה
ושנאת אחים

שבכל יום גוברת

הזיקנה מביכה
הם מתים פה מבושה

בקולם הם לוחשים
ואת שותקת

עורי עור
עורי עור

מולדת אהובה
כי אנחנו עייפים מאוד

זקוקים למנוחה
עורי עור
עורי עור

מולדת אהובה )חשוכה(
פעם בחיים אנו חיים

תתני קצת אהבה

שירם של אלתרמן  וסמבורסקי "שיר מולדת" מלא 
שמחה, מרץ, אהבה המוענקת למולדת, לעומת שירו של 
גפן המבטא עיפות ורפיון, וצורך לקבל אהבה מהמולדת 

במקום הכוח להעניק לה אהבה. )מומלץ לצפות בלינקים 
לשירים שמבטאים מאד את רוח התקופה בה נכתבו(.

• תוכל/י לנסות להסביר את השינוי הגדול 
בהלך הרוח בין שני השירים?

• מה בין מולדת לציונות? האם השינוי הניכר 
בין שני השירים ביחס למולדת מעיד על 

השינוי ביחס לציונות?

• האם השינוי הזה הוא תופעה ישראלית 
פרטיקולרית או חלק ממגמה כלל עולמית? 

יש לך דוגמאות?

פער זמן של 66 שנה מפריד בין מועד חיבורם של 
׳שיר מולדת׳ ו׳עורי עור׳. שניהם שירי ארץ ישראל,

אשר מבטאים רגשות והלכי רוח של העם ששר 
אותם, ומה רב השינוי שחל ברגשות אלו.

?
הישג ישראלי הפינה היומית /

התפלת מי ים
מיום הקמתה של מדינת ישראל לא חדלה סוגיית המחסור במים בארץ הצחיחה להטריד את קברניטיה. ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, הכריז 

ש"הצורך במקורות מים נוספים הוא לא רק חיוני, אלא גורלי בשביל ישראל", ועל כן חיפשה ישראל מאז ומתמיד פתרונות לבעיית המים. הפיתוח 
האחרון והמרשים הוא התפלת מים מן הים.

בישראל נכון לשנת 2017 ישנם חמישה מתקני התפלת מי ים – כולם על רצועת החוף של הים התיכון במערבה של המדינה. במתקנים הללו מסוננים 
המלחים והמינרלים מהמים, ומתקבלים מי שתייה באיכות מעולה, המוזרמים למערכת המים הארצית ולברזים הביתיים. כך הפכה ישראל למובילה 

עולמית בתחום הפקת מי שתיה באיכות מעולה, כשהיא מפיקה יותר מ-500 מיליון קוב מים לשנה, שהם כ-80% מכלל הצריכה הביתית בישראל. 
וכך, לא רק שפתרה ישראל את בעיות המים שלה, אלא אף הפכה לדוגמה להתמודדות עם הבעיה, בעולם בו משבר המים הופך אקוטי משנה לשנה, 

וטכנולוגיות המים שלה מעוררות עניין בעולם כולו.

/http://hatzadhasheni.com/puede-una-nacion-del-desierto-resolver-la-escases-de-agua-del-mundo - )ישראל - מארץ מדברית למעצמת מים )8 דקות

6 בנובמבר 2017

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=TVMONNIWJU0
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צילום: KLUGER ZOLTAN לשכת העיתונות הממשלתית

מגילת העצמאות 
והכרזת המדינה 

חודשהציונות
דף יומי

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל התקיימה ביום שישי,

ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, בבית דיזנגוף שבשדרות 

רוטשילד בתל אביב. אל אולם ההכרזה הגיעו חברי מועצת 

העם ובכירי הישוב.

שם, מעל דוכן הנואמים, הקריא דוד בן-גוריון, שהיה יושב 

ראש "מועצת העם" את מגילת העצמאות והכריז על הקמתה 

של מדינת ישראל. בתום ההכרזה חתמו חברי מועצת 

המדינה הזמנית על מגילת הקלף.

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

מגילת העצמאות, המסמך המכונן של מדינת ישראל, התוותה את 

אופיה של המדינה, שהוקמה כמדינת היהודים, שתקבץ את היהודים 

מהגלויות השונות ותתייחס לכל תושביה בשוויון, ללא הבדל דת, גזע 

ומין. במגילה ארבעה חלקים הכוללים:

א. סקירה הסטורית על זכותו של העם היהודי בארץ ישראל

ב. תאור המהלכים עד להכרזת המדינה

ג. עקרונותיה של המדינה החדשה

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

7 בנובמבר 2017
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הפינה היומית /המלצה

חודשהציונות
דף יומי

?
מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; 

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

תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  
תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; 

תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות 

הצעה לפעילות עם מגילת העצמאות:

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

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

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

נתמקד בחלק של המגילה העוסק
בעקרונותיה/ערכיה של המדינה החדשה:

ACT.IL
2012, סביב מבצע ״עמוד ענן״ של מדינת ישראל בעזה, החלה התארגנות ספונטנית של סטודנטים  בשנת 
במרכז האקדמי הבינתחומי בהרצליה, שמטרתה להילחם ברשתות החברתית בדיסאינפורמציה ובתעמולה 
זו גדלה להיקף ועוצמה של מאות סטודנטים בעשרות שפות ובהמשך,  אנטי ישראלית. מהר מאוד פעילות 
לאור הצלחתה, התמסדה הפעילות ומתנהלת כיום מהמרכז הבינתחומי הרצליה, בשיתוף עם IAC. מה שהחל 
כהתארגנות ספונטנית, המשיך כפעילות מאורגנת ביוזמתו של המרכז והסטודנטים שלו. הסטודנטים מפיקים 
ACT.IL מאפשרת לכל אדם  חומרי הסברה, סרטונים ומידע שמשמשים עשרות ארגונים הפועלים בתחום זה. 
להיות מעורב אקטיבית למען ישראל, באופן פשוט ובכל רגע נתון - ובכך מאפשרת מאמץ אפקטיבי למען 

ישראל מכל מקום בעולם.

)3 וחצי דקות(  ACT.IL מה זה
https://www.youtube.com/

watch?v=vka8HiAa6SY

ונשאל:
· כיצד נקבעו? על פי מה נבחרו?

· מה מתוכם מצליחה מדינת ישראל ליישם/לממש?
מה לא? מדוע?

· האם המגילה משמשת בפועל כמסמך מחייב?
· מדוע עד היום, למרות לא מעט נסיונות, אין חוקה

למדינת ישראל?
· לו את/ה כותב/ת את מגילת העצמאות,

מה היית משנה/שומר/מוסיף/גורע?

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

7 בנובמבר 2017
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נשים ישראליות צעירות
עושות ציונות

חודשהציונות
דף יומי

לוסי אהריש / ילידת 1981
עתונאית ואשת תקשורת ערביה מוסלמית 
ישראלית. הדליקה משואה ביום העצמאות 

ה-67 של מדינת ישראל. ועדת מדליקי 
המשואות כתבה כי "אהריש נבחרה על שום 

היותה מייצגת ומקדמת פלורליזם חברתי 
ועמדות הקוראות לדו-קיום במדינתנו..." 

אהריש נושאת בגאווה את שרשיה הערביים 
מחד, ואת אהבתה ושייכותה למדינת ישראל, 
מאידך. בשילוב שמגולם בה היא עושה למען קרוב בין אזרחי מדינת 

ישראל היהודיים והערביים. באישיותה הצבעונית, התוססת, הדעתנית, 
הכריזמטית והאקטיביסטית, הצליחה אהריש למצב עצמה כצעירה 
ישראלית שמוכנה להילחם באומץ על ערכיה, ועל שאיפתה להפוך 

את החברה הישראלית לסובלנית, נאורה ופלוראליסטית יותר.

לוסי אהריש בראיון טלוויזיוני מגנה בחריפות את אינתיפאדת היחידים של הפלשתינאים 
וערביי ישראל בשנת 2016 )2.5 דקות(

https://www.youtube.com/watch?v=R79Lv5tpBOA

מי זאת לוסי אהריש )6 דקות(
https://www.youtube.com/watch?v=R79Lv5tpBOA

עדי קיסר / ילידת 1980
משוררת ישראלית מזרחית שפיתחה 

קול שירי יחודי ומתריס, העוסק בדיכוי 
ובשחרור הנשי והמזרחי. קיסר ייסדה 
את ערבי "ערס פואטיקה" שהם אחת 

התופעות התרבותיות והחברתיות 
החשובות בישראל של השנים 

האחרונות. בערבים אלו משוררים 
מזרחיים צעירים מקריאים את שיריהם 

והקהל שותף באופן מלא ואקטיבי. בהיותה אישה מזרחית 
כותבת, הציפה קיסר את הדיון על הקיפוח העדתי בישראל 

ועל קבוצות הכח בתרבות הישראלית. היא עושה זאת ממקום 
בוטח וכריזמטי ומשמיעה קול צלול ובהיר שלא מהסס לבעוט 

ב"פרות הקדושות" בתרבות הישראלית.

עדי קיסר מקריאה שיר שלה )1 דקה(
https://www.youtube.com/watch?v=jRajmkL-cHU

סיגלית בנאי )מחבורת ערס פואטיקה( מקריאה שיר )2 דקות(
https://www.youtube.com/watch?v=jqXs2SVd3D0

סיון יערי / ילידת 1979
יזמית ישראלית צעירה שהביאה חשמל 
ומים לכפרים נידחים ביבשת אפריקה. 

סיוון הגיעה לאפריקה לראשונה בגיל 
20. בביקורה שם, זיהתה את המחסור 

והקשיים העצומים של המקומיים 
ואיתם את ההזדמנות להביא פתרונות 

בני קיימא להנגשת מים וחשמל תוך 
שהיא משתמשת בטכנולוגיות ישראליות ועל הדרך מקדמת 

את תדמיתה של מדינת ישראל. בזכות פעילותה הבלתי 
נלאית לאורך 20 שנה בקרוב, יותר ממליון אפריקאים החיים 
בכפרים מרוחקים זכו לחשמל ולמים נקיים ששינו ללא הכר 

את תנאי חייהם ואת האפשרויות שלהם להתפתח ולהתקדם. 
סיוון זכתה בפרס החדשנות של האו"ם והוכרה במגזין פורבס 
הישראלי - כ"אחת מ-40 הישראלים המבטיחים מתחת לגיל 

."40

על עשייתה של יערי באפריקה )10 דקות(
https://www.youtube.com/watch?v=-pFa9DY36_A

ד"ר קירה רדינסקי / ילידת 1986
מדענית בטכניון בתחום מדעי 

המחשב, סומנה בכתב עת טכנולוגי 
של אוניברסיטת MIT כאחת מ-35 

הממציאים הצעירים המבטיחים 
בעולם. ד"ר רדינסקי פיתחה 

מתודולוגיה במערכת הממוחשבת 
לניבוי אירועים עתידיים על סמך 

ניתוח טקסטים בני מאות שנים מה"ניו 
יורק טיימס" ומאנציקלופדיות שונות המתעדכנות כל הזמן. 
המערכת מאתרת תבניות של אירועים ודפוסי סיבתיות ועל 

פיהם ניתן לחזות התרחשויות חוזרות כמו אסונות טבע, מגפות 
וגלי אלימות קשים. רדינסקי, לדבריה, מתמידה שנים במחקר 
המדעי רק כדי להגשים את החלום המקורי מגיל 15 - להפוך 

את העולם למקום טוב יותר! 

קירה רדינסקי מספרת על עצמה ועל המיזם שפיתחה )4.5 דקות(
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Rn7JFhXpw

?
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חודשהציונות
דף יומי

חיילות צה"ל
המתנדבות לשירות קרבי

בגדוד קרקל
גדוד קרקל הוא הגדוד הראשון בצה"ל המשלב באופן 

מלא לוחמים ולוחמות יחד. הוא הוקם בשנת 2000 
במטרה לשלב בנות במערך הלחימה. עיקר הפעילות 
המבצעית שלו נעשית באזור הדרום וכוללת מארבים, 

סיורים, מרדפים, תצפיות, אבטחת ישובים ופעילות 
למניעת חדירות גורמי טרור. חן רינת, מהחיילות 

הראשונות בפלוגה הנסיונית בקרקל סיפרה: "החלטתי 
שאם יש ביכולתי להיות לוחמת, להגן על המדינה, 

להיות בגדוד מעורב, אז למה שלא אעשה את זה?... 
הבנו שזאת הפלוגה הראשונה, שיש כאן משהו גדול 

ושזה דבר חלוצי, היינו גאות בזה. והיינו עושות שיחות 
אם נעמוד בזה".

על גדוד קרקל והחיילות הלוחמות בו )2.5 דקות(
https://www.youtube.com/watch?v=ZeVo0J-zkhM

על גדוד קרקל והחיילות הלוחמות בו )3.5 דקות(
https://www.youtube.com/watch?v=W4RR_UB2HP4

מי מהנשים הללו מייצגת בעשייתה ערכים ציוניים? על פי מה קבעת?  ·
מתוך הדוגמאות המופיעות כאן, האם אתם מוצאים שיש משהו מיוחד/אחר בעשייה חברתית/ציונית נשית? ·

האם אפשר למצוא איזשהם מכנים משותפים לנשים בדוגמאות שהבאנו כאן? ·
מה אפשר ללמוד על החברה הישראלית היום מתוך הסיפורים של הנשים הללו? ·

מי מבין הנשים מעוררת בך השראה? בחייך האישיים, האם תוכל/י לומר כי גם את/ה עושה ציונות? מה?/איך? ·
לתפיסתך, האם לנשים תפקיד ציוני שונה מלגברים? מהו? ·

המלצה הפינה היומית /
גל גדות, שחקנית ישראלית מככבת בסרט המצליח "וונדר וומן"

גל גדות, ילידת 1985 היא שחקנית ודוגמנית ישראלית בעלת מוניטין בינלאומי, ובעלת תואר מלכת היופי של ישראל 
לשנת 2004. גדות צברה פרסום עולמי בעיקר בזכות גילום דמותה של ג'יזל ישר בסדרת הסרטים האמריקאית 

"מהיר ועצבני". היא מגלמת את גיבורת העל וונדר וומן ביקום הקולנועי של DC וכיכבה בסרטים "באטמן נגד סופרמן:
שחר הצדק", "וונדר וומן" וגם בשני סרטי "ליגת הצדק" שעתידים לצאת לאקרנים בסוף 2017 וב-2019.

גל גדות היא גיבורת תרבות ישראלית - היא בין הישראליות הבודדות אי פעם שהצליחו להתברג לרשימת 
שחקני העל של הוליווד, ולהתפרסם בעולם כולו. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tgk_63b-Mrw - )גל גדות בטריילר לסרט ׳וונדר וומן׳ )2.45 דק׳

?
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/ארץ זבת חלב ודבש סיר הבשר
על ציונות בתפוצות - ארה״ב

חודשהציונות
דף יומי

האם אמריקה היא הארץ המובטחת ליהודים?
הרב יעקב ניוזנר, תרגום: אילן אזרחי

"הגיע הזמן לומר שאמריקה היא מקום טוב יותר להיות יהודי מאשר ירושלים. אם הייתה אי 
פעם ארץ מובטחת אנחנו יהודי אמריקה חיים בה. היהודים כאן נמצאים בעידן של פריחה 
ולא רק מבחינה פוליטית וכלכלית, אלא גם בעניינים של אמנות, תרבות ולימוד. היהודים 

כאן חשים בטחון באופן שבו אי אפשר לחוש במדינת ישראל. הם גם פיתחו לעצמם ביטוי 
יהודי אותנטי משלהם המשקף את חזונם... 

יש ישראלים שאומרים ליהודים אמריקנים שאמריקה, כמו סיר הבשר במצרים, איננה מקום 
ראוי ליהודי. שכולנו עומדים להישמד... 

אני כשלעצמי אינני חש שהקרחון עומד להיבקע, ואינני סבור שאני שר על גבי הסיפון של 
הטיטאניק. אני סבור שהיהודים הצליחו לבנות חיים יהודיים באמריקה שיאריכו ימים וכבר 

עכשיו יש הוכחות רבות לכך שיש יציבות וערך אנושי גדול בחיים אלה. לאמיתו של דבר 
היהודים הגיעו אל החופש. אמריקה - החברה החופשית והפתוחה ביותר שיהודים אי פעם 
חיו בתוכה, איננה רק טובה ליהודים אלא עדיפה ליהודים על פני מדינת ישראל. ולא משום 

שאנו מעדיפים את סיר הבשר.

... האם אנו מתבוללים? אינני סבור כך. אנחנו משתנים. שינוי איננו התבוללות. אנו שונים 
מהסבים שלנו. בנינו יהיו שונים מאיתנו, אבל כל הסימנים מעידים על כך שיש לנו קהילה 

מלוכדת עם קווי אופי ייחודיים. כאשר הסוציולוגים ניבאו לנו התחסלות, באו הישראלים 
וטענו שאם אנו מעוניינים בהמשכיות יהודית עלינו לעלות לארץ, אבל נראה שהיהודי 

האמריקאי הנעלם ימשיך להיות איתנו בגלל שהסוציולוגים פשוט טעו. נישואי תערובת,
כך נראה בשלב זה, הם תוספת לעם היהודי ולא אובדן. הסיבה לכך לפי המחקרים היא 

שבן/בת הזוג הלא יהודיים במקרים רבים מתגייר/ת או מזדהה עם הקהילה היהודית וכן 
כמחצית מהילדים המשותפים...

... אולי כדאי שנלך בדרך הפוכה ונשאל האם הציונות קיימה את הבטחותיה למען היהודים? 
איפה באמת טוב יותר ליהודים? הציונות הבטיחה שהמדינה היהודית תהיה מרכז רוחני 

לעם היהודי, אולם היום בכל העולם היהודי מי קורא ספר ישראלי כביטוי לרגש היהודי, או 
צופה בתמונה של צייר ישראלי או הולך לראות מחזה ישראלי או מאזין למוסיקה ישראלית? 

למעט מספר קטן של יצירות פרוזה מעולות, האמנות והיצירה הישראלית הותירה חותם 
קטן ביותר על יהודי אמריקה. האחרונים אינם נושאים עיניים לתל אביב לסיפוק היצר 

האמנותי שלהם. אבל בכל העולם היהודי העיניים נישאות לאמריקה....

...חופש הוא דבר יפה וארץ זו היא באמת חופשייה ליהודים. ליהודים אמריקנים או למעשה 
לאמריקנים יהודים, החלום האמריקני התגשם. אני תוהה כמה ישראלים סבורים שהחלום 

הציוני התגשם גם הוא".

9 בנובמבר 2017
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חודשהציונות
דף יומי

הרב יעקב ניוזנר / 2016-1932
חוקר יהדות אמריקאי שנמנה על המחברים שפרסמו הכי 
הרבה ספרים בהיסטוריה. הוא חיבר או ערך יותר מ-1,000 
ספרים. ניוזנר נולד בקונטיקט, לימד בכמה אוניברסיטאות 

בארה"ב, היה חבר במכון למחקר מתקדם בפרינסטון וקיבל 
פרסים ותארי כבוד רבים.

מפעלו של ניוזנר היה מכוון לקריאה הומניסטית ואקדמית 
של הספרות הקלאסית היהודית. הוא עבר ממחקר הטקסט 

למחקר התוכן. הוא התייחס לדת בהקשר החברתי שלה, 
כמשהו שקבוצת אנשים עושה ביחד, ולא רק כאוסף של 

אמונות ורעיונות. 

הידעת? הפינה היומית /
דאבל ירושלמי

בשנת 2016 הקימו כמה צעירים ירושלמיים, יהודים וערבים, מיזם העונה לשם "דאבל ירושלמי": תחרויות שש בש בין יהודים ממערב 
העיר לערבים ממזרחה. השש בש הוא המשחק הים תיכוני העתיק בעולם. הוא טבוע מאד גם בתרבות היהודית וגם בתרבות הערבית. מעבר 

לכך, זהו משחק של שני אנשים שיושבים אחד מול השני, נהנים ושוכחים את הרקע מסביב, עניינים אישיים ופוליטיים. כבר שנה וחצי שהפרוייקט 
נודד בין מערב העיר למזרחה במטרה להפגיש בין ערבים ליהודים סביב לוח העץ העתיק וכוס קפה שחור. המיזם צובר תאוצה, ורבים מצפים 

לו ולידידויות שנקשרו במהלכו. "המיוחד במשחק שש בש של יהודים וערבים היא התובנה שמולך יושב אדם. יש הרבה סטריאוטיפים שלקוחים 
מהתקשורת, וכשאתה מתיישב מול מזרח ירושלמי אתה כבר בטוח שאתה יודע מיהו. לאט-לאט, עם המשחק, יש שיחה, יש חיוך ואתה מגלה 

משהו אחר לגמרי. התגלית הזאת היא שתאפשר חיים נורמליים בעיר הזאת" תאר גולדשמיט ממייסדי היוזמה. 

https://www.youtube.com/watch?v=U6RcjCP09aY - )אליפות ירושלים ב׳שש-בש׳ של דאבל ירושלמי )ללא מילים, 2.5 דקות
https://www.youtube.com/watch?v=9PztnVPikm8 - )זקי ג'מאל מייסד המיזם, מרצה בטד, ומספר על הראציונאל שמאחוריו )12 דקות

·"הגיע הזמן לומר שאמריקה היא מקום טוב יותר
להיות יהודי מאשר ירושלים. אם הייתה אי פעם   

ארץ מובטחת אנחנו יהודי אמריקה חיים בה".
"אמריקה איננה רק טובה ליהודים אלא עדיפה 

ליהודים על פני מדינת ישראל"
מה דעתך? האם מדובר באמירות פרובוקטיביות

או ממש לא?

· "הציונות הבטיחה שהמדינה היהודית תהיה מרכז
רוחני לעם היהודי.... אולם היצירה הישראלית הותירה 
חותם קטן ביותר על יהודי אמריקה... לעומת זאת בכל 

העולם היהודי העיניים נישאות לאמריקה.."
מה אומרת אמירה זו על היחסים בין מדינת ישראל לבין 

יהדות ארה"ב? והאם בכלל התפיסה של מרכז יהודי רוחני 
בארץ ישראל לא איבדה מתוקפה זה מכבר?

· שואל ניוזנר: "האם הציונות קיימה את הבטחותיה 
למען היהודים?... איפה באמת טוב יותר ליהודים?"

מהן תשובותיך?
ובכלל, האם הציונות מומשה בישראל? או אולי יכול להיות 

שהיא מומשה בכלל באמריקה?

·"ליהודים אמריקנים או למעשה לאמריקנים יהודים,
החלום האמריקני התגשם".

מה בא קודם בזהות שלך: יהדותך או השתייכותך ללאום 
של המדינה בה את/ה אזרח/ית? )למשל - אמריקאי/ת, 

ארגנטינאי/ת, צרפתי/ת, גרמני/ת וכיוב'( 
· במאמרו מתייחס ניוזנר במובהק ליהדות אמריקה

לעומת מדינת ישראל. ומה עם יהודי שאר העולם?
מה מקומם?

9 בנובמבר 2017?
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יוצרים מנהיגות ציונית

חודשהציונות
דף יומי

דיון קבוצתי 
על המשתתפים לחשוב ולבחור דמות של מנהיג/ה ציוני הנערץ 

עליהם. לאחר שבחרו ישתפו המעוניינים את הקבוצה בסיבות 
לבחירתם. הקבוצה ביחד תנסה לאפיין את תכונותייהם של 

המנהיגים והמשותף ביניהם.
· האם יש הבדלים מהותיים בין מנהיגים בכלל לבין מנהיגים

יהודיים/ ציוניים?

סדנת יצירה של מנהיגים ציוניים
בסדנא שנקיים, ניצור מחומרי יומיום ביתיים דיוקנאות של 

מנהיגים ציוניים. 
את הרעיון ליצירת דיוקנאות מסוג זה אנו שואבים ממוסף "בית העם" 

)תכנית יחודית של המחלקה לסיג ושיח ציוני( ששמו "והחפץ הזה 
הוא אני". מוסף שנכתב עם האמן הבינלאומי חנוך פיבן.

חנוך ּפיֵבן / יליד 1963
אמן ומאייר ישראלי, נולד באורוגוואי ועלה עם משפחתו 

לישראל בגיל 11. פיבן התפרסם כאומן יחודי שמעצב 
דיוקנאות של מנהיגים ו"מפורסמים" מישראל ומהעולם כולו 

)דוגמאות לדיוקנאות שעיצב משובצות כאן(. הוא מרכיב 
את דמויותיו ממגוון חומרים וחפצים המוכרים מחיי היומיום. 

ה"קריקטורה" שהוא יוצר משתמשת במרכיביה כנושאי 
משמעות, המתווים יחד את המסר שברצונו להעביר ביחס 

לדמות הציבורית. עבודותיו של פיבן התפרסמו בעולם כולו 
ובשנת 1994 זכה במדליית זהב מטעם איגוד המאיירים הניו 

יורקי, הפרס היוקרתי בענף האיור בארה"ב. בשנים האחרונות 
עורך פיבן סדנאות יצירה בהן מתנסים המשתתפים בחוויה 

יצירתית שמאפשרת לבטא רגשות ורעיונות.

הפעילות: 
לקיום הפעילות יש להכין מראש ולהביא לחדר הפעילות חומרים/ 

פסולת ביתית כמו: בטריות, כפתורים, חוטים, מיכלי פלסטיק, 
שאריות נייר, גלילים, צעצועים, בקבוקים, פקקים, צבעים, ועוד ועוד 

כיד הדמיון הטובה עליכם. יש לוודא כי ברשותכם מספריים, דבק 
)רצוי חם( ומשטח עבודה )בריסטולים(, עליו תיבנה היצירה. 

נזמין את המשתתפים לבחור מנהיג/ה ציוני/ת )אמיתי או "המנהיג 
האידאלי"( וליצור אותו/ה באמצעות החומרים שהבאנו.

*לפני תחילת היצירה אנו ממליצים שהמשתתפים יקראו וילמדו מעט על 
המנהיג בו בחרו. )ניתן ליצור בקבוצות קטנות(. לאחר היצירה נפתח דיון על 

הדיוקנאות, המנהיגים והמשמעות של הבחירה בחומרים השונים.

לדוגמא:
· למה בחר פיבן בחומרים שבחר לעצב את בן-גוריון?

מה הם מסמלים?
את הפנים עיצב פיבן בספוג-במרקם המזכיר את אדמת הנגב

את הגבות והשער עיצב מענפים המזכירים את הנגב
האף עשוי מכפפת איגרוף שמסמלת את מאבקיו של בן-גוריון
בן-גוריון אוחז בידיו עתון "הארץ" עם ההכרזה על קום המדינה 

בחלון תמונה של ההמון רוקד לאחר הכרזת המדינה

· לו אתה מעצב את בן-גוריון, באילו חומרים היית בוחר?
· אילו חפצים היו חסרים לך בעיצוב המנהיג/ה שבחרת?

למה? מה הם מסמלים? 

דוד בן-גוריון / 1973-1886
אחד המנהיגים הציוניים הבולטים והחשובים בעידן המודרני. 

ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. נולד בפולין, ועלה 
לישראל בגיל 20. היה ממקימי מפלגת "אחדות העבודה", ממייסדי 

הסתדרות העובדים בארץ ישראל, ויו"ר הסוכנות היהודית. ב-14 
במאי 1948 היה זה שהכריז על הקמת מדינת ישראל. בהמשך,

התמנה לראש הממשלה ולשר הבטחון בממשלה הראשונה. 
הנהיג את מדינת ישראל בעת קליטת העלייה ההמונית, מפעלי 

ההתיישבות הגדולים והחתימה על הסכם השילומים עם גרמניה. 
כשר ביטחון הוביל את הקמתם של צה"ל וגופי הביטחון הנוספים. 

בן-גוריון פעל רבות למען ההתיישבות בנגב, ובאחרית ימיו התגורר 
ונקבר בו.

בית העם
המחלקה לפעילות בתפוצותשיג ושיח ציוני

Department for Diaspora Activities

World  Zionist Organization
ההסתדרות הציונית העולמית

12 בנובמבר 2017

ֵבן
ּפי

ך 
נו

ח

20



חודשהציונות
דף יומי

12 בנובמבר 2017

שמעון פרס / ) 1923-2016(

נולד בעיירה וישנבה שבפולין, ועלה לישראל בגיל 11.

פרס היה פוליטיקאי ואיש ציבור ישראלי. הוא כיהן כנשיאּה 
התשיעי של מדינת ישראל בשנים 2007–2014, וכראש הממשלה 
בשנים 1984–1986, וכן במשך 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 
30 מונה למנכ"ל משרד הביטחון. נמנה עם מקימי הקריה למחקר 

גרעיני בדימונה והתעשייה האווירית.

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..."

עם תום כהונתו כנשיא, שב פרס לעמוד בראש מרכז פרס 
לשלום.

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.
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בנימין זאב הרצל – חוזה המדינה / 1904-1860
משפטן, עתונאי וסופר. נולד בבודפשט שבהונגריה. נחשב אבי הציונות המדינית, שפעלה בדרכים 
דיפלומטיות על מנת לקבל אישור להתיישבות יהודית בארץ ישראל. במסגרת עבודתו כעתונאי, 
דווח על משפט דרייפוס, שבעקבותיו הגיע למסקנה, שיש למצוא פתרון לבעית היהודים בגולה. 
יוכלו לקיים  הוא האמין שעל היהודים לעזוב את ארצות מגוריהם ולהתרכז בארץ משלהם, שם 
ריבונות עצמאית. הרצל הקדיש את חייו לעשייה למען הקמת מדינה יהודית לעם היהודי בארץ 
והפך את התנועה הציונית לתנועה עולמית.   1897 ייסד את הקונגרס הציוני בשנת  ישראל. הוא 
בספרו "אלטנוילנד" הציג את חזונו למדינת היהודים. הרעיון המרכזי של הספר, "אם תרצו אין זו 

אגדה", הפך לסיסמה של התנועה הציונית. 

גולדה מאיר / 1978-1898
זה בתולדות  היחידה שכיהנה בתפקיד  והאישה  ישראל,  ראשת הממשלה הרביעית של מדינת 
נולדה  גולדה  ממשלה.  כראשות  שכיהנו  בעולם  הראשונות  הנשים  משלש  ואחת  המדינה. 
לחייה  העשרים  בשנות  והתחנכה.  גדלה  שם  לארה"ב,  משפחתה  היגרה  בילדותה  באוקראינה. 
עלתה לישראל, והפכה לפעילה פוליטית מרכזית, ואף הייתה בין החותמים על מגילת העצמאות. 
גולדה כיהנה בכנסת ישראל מהכנסת הראשונה ועד השמינית. כיהנה כשרת עבודה ושרת חוץ. 
יום הכיפורים הייתה שעתה הקשה, כשהממשלה בראשותה לא נערכה למתקפה על  מלחמת 

ישראל. לאור התסיסה בעקבות המלחמה ותוצאותיה, התפטרה מראשות הממשלה ביוני 1974.

דנה אינטרנשיונל / ילידת 1973
זמרת ישראלית מצליחה. דנה היא הזמרת הטרנסג'נדרית הראשונה שיצגה את ישראל בארוויזיון 
ואף זכתה בו עם השיר "דיווה". במידה רבה העלתה דנה לסדר היום הציבורי בישראל את הנושא 
של טרנסג'נדריות, וסללה את הדרך לטרנסג'נדרים שבאו אחריה. היא נודעה גם בשל אומץ ליבה 
והתעוזה שהייתה לה לעמוד בראש המאבק בהכרה בשונות, ועבור רבים שימשה כמנהיגה בנושא 

של שינוי מין.

זאת ועוד - 
· בנוסף לסדנה, אפשר להשמיע את השיר "הרצל וכל האדונים הנכבדים" ולקרוא את מילותיו, ביניהן
 www.youtube.com/watch?v=ECeyD657L-w - משובצים שמותיהם של מנהיגי הציונות דאז

· עמית שמעוני, בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בבית הספר הגבוה לאמנות – בצלאל, יצר סדרה
של תמונות של מנהיגי הציונות בסגנון היפסטרי.

www.pitria.com/israeli-hipsters-leaders - לתמונות ולאומן

היום לפני הפינה היומית /
ב-10 בנובמבר 1975 קבעה העצרת הכללית של האו"ם כי "הציונות היא צורה של גזענות ואפליה גזעית"

החלטה 3379, המוכרת יותר בשמה המקוצר "ציונות=גזענות", עוררה סערה אדירה ברחבי העולם:  לאחר קבלתה, עלה חיים הרצוג, אז שגריר 
ישראל באו"ם ולימים נשיא המדינה, לדוכן העצרת, ונאם את אחד הנאומים החשובים בהיסטוריה של המלחמה באנטישמיות. "עבורנו, העם 

היהודי, זו לא יותר מפיסת נייר – וכך גם נתייחס אליה", הכריז וקרע בדרמטיות את נוסח ההחלטה לגזרים. מאוחר יותר יסביר הרצוג כי את 
ההשראה למעשה קיבל מאביו הרב יצחק הרצוג, שקרע בשנת 1939 את הספר הלבן של מק'דולנד )קובץ תקנות שהוציאה ממשלת בריטניה 

בתקופת שלטונה בארץ ישראל, שהגבילו רכישת קרקעות של יהודים בארץ ישראל, וכך גם את מספרי העולים המורשים לעלות לארץ(.
16 שנים נדרשו בכדי להביא לכך שההחלטה תבוטל, אך הנזק כבר נעשה. ב-16 בדצמבר 1991, על רקע סיום 'המלחמה הקרה' ונפילת ברית-

המועצות, שיתוף פעולה ישראלי-אמריקני תחת משטרו של הנשיא ג'ורג' בוש האב הביא לצעד חסר תקדים, כאשר העצרת הכללית של האו"ם 
קיבלה את החלטה 4686 לפיה היא חוזרת בה מהקביעה הכלולה בהחלטה 3379 וביטלה את החלטת ציונות=גזענות.

 www.youtube.com/watch?v=wqCAg2tkUyw&feature=youtu.be - סרטון קצר, בן פחות מדקה, בו מופיע הרצוג בנאומו באו"ם
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?

?
פטריוטיות, חלוציות, אנושיות או אהבת מולדת, שנמצאות גם 

בשפות אחרות. העברית די עשירה כדי להעניק לכל עמדה או 
מעשה את המילה המתאימה להם. קצין בצה"ל, למשל, שחותם 

קבע שנים רבות לאחר גמר שירותו, איננו ציוני יותר מבעל קיוסק 
שנלחם על פרנסתו, אבל קרוב לוודאי שנראה אותו כפטריוט 

גדול יותר. מתנדב בעמותות שמסייעות לילדים נזקקים איננו ציוני 
יותר מסוכן בורסה, אבל כנראה יש בו אנושיות גדולה ועמוקה 

יותר. להיות ציוני איננו אות כבוד, או מדליה שאדם שם על חזהו. 
מדליות קשורות במעשים, ולא בתמיכה בחוק השבות״. 

מיהו ציוני / א.ב. יהושע
פורסם בעתון הארץ, מאי 2013

״המושג ציוני הוא ביסודו פשוט ובהיר, קל להגדרה וקל להבנה, 
ואין קושי להגן על הגדרתו. אולם ב–30–20 השנים האחרונות 

נהפך מושג פשוט זה לאחד ממושגי הזהות המבולבלים 
והמסובכים ביותר, והשימוש האינפלציוני בו שיבש לחלוטין את 

יכולת ההסכמה על פירושו. הימין מוסיף אותו כמין קצפת כדי 
להשביח את טעמם של תבשילים מפוקפקים, ואילו השמאל 

מתייחס אליו בחרדה כמו אל מוקש שעלול להתפוצץ בידיו, ולכן 
צריך תמיד לנטרל אותו במיני תוספות משונות, כגון ציונות שפויה 

או ציונות הומנית. במחלוקות בין "המחנה הלאומי" ל"מחנה השלום" 
משמשת הציוניות כנשק התקפה שמתעופף מצד אל צד. 

בחוץ לארץ בקרב החוגים הביקורתיים כלפי ישראל המושג 
ציוניות הוא כמין תמיסת רעל, שבעזרתה מחריפים כל טענה 
נגד המדינה. מבקרים רבים סבורים, כי הפתרון לעתידה של 

ישראל הוא בדה־ציוניזציה של זהותה. בקרב אויביה המושבעים 
של ישראל ציוני הוא כינוי דמוני, מלת גינוי שמחליפה את המילה 

ישראלי או יהודי. אנשי החמאס ידברו על החייל הציוני השבוי, 
ובחיזבאללה ובאיראן מדברים על הישות הציונית הפושעת, לא 

על ישראל. 

· על פי א.ב יהושע בעשורים האחרונים דבקו במושג
ציונות פרושים שונים, ונעשים בו שימושים למטרות 
שונות בעיקר פוליטיות. מה יכולים להיות ההסברים 

לתופעה זו? מה השימוש שלך ב"ציונות"? באילו 
הקשרים? לאילו מטרות? 

ציוני הוא אדם שרצה או תמך בהקמה של מדינה יהודית בארץ 
ישראל. איזו מדינה? כל ציוני היה בעל חזון משלו, ולכל אחד 

תוכנית משלו. ציונות איננה אידיאולוגיה!... מאז הקמת מדינת 
ישראל ב-1948, הגדרתו של הציוני עוברת שינוי, שכן לא צריך 

להקים מדינה נוספת ולכן ההגדרה היא כדלקמן: ציוני הוא אדם 
המקבל את העיקרון שמדינת ישראל איננה שייכת אך ורק 

לאזרחיה אלא לעם היהודי כולו, והביטוי המעשי המחייב לכך 
הוא חוק השבות... מכאן נובע, שכל השאלות האידיאולוגיות, 
הפוליטיות, הביטחוניות והחברתיות הגדולות, שעליהן אנחנו 

מתכתשים וחולקים יומם ולילה, אין להן שייכות לציונות. הן דומות 
לשאלות דומות, שעמים רבים בעבר ובהווה נאבקו ונאבקים 

עליהן. יתרה מזאת, ציונות איננה מילה שבאה להחליף את המלים 

· תפיסתו של יהושע את המושג ציונות, מפשיטה אותה
מכל המשמעויות הנוספות שאנו נוהגים להוסיף לה, 

לבד מהבסיס של הזכות של העם היהודי כולו למדינה 
יהודית. האם את/ה מסכים/ה עם תפיסה זו? במה 

זה דומה או שונה ממה שחשבת עד היום על המושג 
ציונות? 

· לדבריו של יהושע כדי להחשב ציוני, אדם אינו זקוק
לעשות דבר לבד מלהכיר בעקרון שמדינת ישראל 
שייכת לעם היהודי כולו. האם את/ה מסכים/ה עם 
תפיסה זו?? כיצד ייתכן שאין בתוך המושג ציונות 

איזשהם חובות עבור הפרט, והכלל? 
· האם את/ה מסכים/ה עם האמירה של יהושע כי אין

יותר ציוני או פחות ציוני, יש רק ציוני או לא ציוני? למה?
· מדבריו של יהושע ניתן להסיק כי גם לא יהודי שמקבל
את העיקרון שמדינת ישראל שייכת לעם היהודי כולו, 

הוא ציוני! האמנם?
· כיצד ייתכן שהרצל, ישראלי שפגע בערכיה של

המדינה, ויהודי המתגורר בחו"ל ואין בליבו שום זיקה 
ציונית, הם היינו הך בהגדרתם כציונים, אם רק שלשתם 
מכירים בשייכותה של מדינת ישראל לכל העם היהודי? 

האם למעשים אין כל משמעות?

צילום: MOSHE MILNER, לע״מ
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בן-גוריון על הציונות
מתוך "חזון ודרך" - דוד בן-גוריון, כרכים 4 ו-5

"כל חיי האמנתי )...( בציונות המתחילה בחיי הגשמה בארץ; עכשיו 
קוראים לכך בשם ציונות חלוצית. בראשית ימי לא השתמשו 

בשם זה. ואני וחברי שעלו ארצה ׳ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה׳ )בראשית ב' 
ט"ו( רק בזה ראו חובתם הציונית... "הציונות לא הייתה אלא שם 
חדש לשיבת-ציון. שני טיפוסים ציוניים שונים זה מזה בצביונם 

הרוחני, בזיקתם היהודית ובמקורות היניקה של ציוניותם. הטיפוס 
האחד – שהרצל בעצמו היה נציגו העליון - היה היהודי המתבולל 

בארצות מערב אירופה. יהודים מסוג זה נעשו ציונים רק מתוך 
פגיעת - המחץ של האנטישמיות, לאחר שנוכחו לדעת שאינם 

רצויים בארצותיהם למרות נכונותם להתפשר ואף לוותר על זהותם 
היהודית, ואילו בקרב יהודי מזרח אירופה – רוב בניינה ורוב מניינה 

של התנועה הציונית - רעיון הגאולה פעם בלבם כל הדורות, 
ולפיכך הרעיון הציוני המודרני לא היה בשבילם אלא אקטואליזציה 
של תקווה ושאיפה ישנה. בניגוד ליהודי ארצות המערב, שציונותם 

קדמה ליהדותם, הגיעו יהודי מזרח אירופה אל הציונות מתוך 
יהדותם. הציונות שלי אינה אלא חלק וביטוי של היהדות שלי, ולא 

להיפך. אני ציוני אך ורק מפני שאני יהודי. רבים מיוצאי רוסיה - ואני 
אחד מרבים אלה - נולדו ציונים, כי נולדו יהודים. הציונות שלנו ימיה 

כימי העם היהודי והיא גלומה וטבועה ביהדותנו )...( היא מתחילה 
בימי אברהם אבינו – משנאמר בפעם הראשונה 'ֶלְך ְלָך' )בראשית 

יב'(. ומכיוון שאני מאמין כי יהדותי היא-היא הציונות שלי הרי ש: 
הנאמנות לעם היהודי והאמונה בעם היהודי קודמת לציונות וַמְתָנה 

אותה. ולפיכך תיתכן אולי יהדות בלי 'ציונות', אך לא תיתכן ציונות 
בלי יהדות. 

לציונות פירוש אחד ויחיד: לא הכרזה מצלצלת שאין ִאתה כל חובת 
חיים וכל עול הגשמה וכל תביעת מעשה, אלא ציונות של הגשמה 
בלתי פוסקת, ציונות הכורכת את הרעיון במעשה ואת ההשקפה 

בחיי יום-יום. ציונות תובענית וחסרת פשרות המוקדשת "לגורל 
המפעל הציוני", והעבודה "להלכה ולמעשה" היא "נשמת אפה". זוהי 

"זכות העבודה של היהודי השב לארצו על-מנת ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרה.
חזון-הגאולה הקים את מדינת-ישראל, אבל מדינת-ישראל טרם 

הקימה את חזון הגאולה. המדינה אינה אלא אתחלתא דגאולה 
)=תחילת הגאולה(, וערך ההתחלה תלוי בשני תנאים: אם תתקיים 
לאורך ימים ויהיה לה המשך, ואם תהיה נאמנה לייעודה ההיסטורי 
- להיות "מדינה למופת" ולשמש "אבן שואבת לכוחות יהודים" גם 

מארצות הרווחה. ושוב ִמתאמת כלל היסטורי גדול: "האמצעי 
הנאמן ביותר למטרה – הוא הגשמת המטרה עצמה".

·"תיתכן אולי יהדות בלי 'ציונות', אך לא תיתכן ציונות בלי?
יהדות". מה דעתך?

· האם אין ציונים חמים שאינם יהודים?
·"לציונות פירוש אחד ויחיד: הגשמה בלתי פוסקת, ציונות

הכורכת את הרעיון במעשה" תפיסתו זו של בן-גוריון, 
סותרת לחלוטין את זו של א.ב.יהושע שקובע כי: " ציוני 

הוא אדם המקבל את העיקרון שמדינת ישראל איננה 
שייכת אך ורק לאזרחיה אלא לעם היהודי כולו, וכאן 

מסתיימת ההגדרה". לאילו משתי התפיסות אתה מתחבר 
יותר? 

· יהושע ובן-גוריון חולקים גם בהגדרה האם לא יהודי יכול
להיות ציוני או לא. עם מי מהם קל לך יותר להסכים?

13 בנובמבר 2017

ת
תי

של
מ

מ
ה

ת 
נו

תו
עי

ה
ת 

שכ
 ל

M
AR

K 
NE

YM
AN

ם: 
לו

צי
24



ת
תי

של
מ

מ
ה

ת 
נו

תו
עי

ה
ת 

שכ
 ל

M
AR

K 
NE

YM
AN

ם: 
לו

צי

חודשהציונות
דף יומי

הישג ישראלי הפינה היומית /
מוביליי

מובילאיי )MOBILEYE( היא חברת טכנולוגיה ישראלית העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג )ADAS(, המבוססות על טכנולוגיות
עיבוד תמונה. המערכת, אשר כוללת מצלמה אחת בלבד, מתריעה בזמן אמת מפני מגוון סכנות התנגשות, סטיית הרכב מנתיב נסיעתו, ומאפשרת 

שליטה על אורות הדרך הגבוהים. פונקציות אלה משמשות כמעין "עין שלישית" עבור הנהג, מאפשרות למנוע תאונות דרכים ומהוות תשתית לפיתוח 
רכב אוטונומי. מובילאיי חלוצה ומובילה בתחומה ועורכת מגוון שיתופי פעולה עם תעשיית הרכב העולמית. המשרדים הראשיים של מובילאיי ומרכז 

הפיתוח ממוקמים בירושלים, ומשרדי המכירות פרוסים ברחבי העולם - ירושלים, אמסטרדם, לוס אנג'לס, דטרויט, ניקוסיה וטוקיו.

במרץ 2017 נמכרה מובילאיי לאינטל תמורת 15.3 מיליארד דולר, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המשק הישראלי.

https://www.youtube.com/watch?v=oh2E2yvny1o - )מפתחי מוביליי מתארים את המערכת )3.5 דקות

דוד בן-גוריון / 1973-1886
אחד המנהיגים הציוניים הבולטים והחשובים בעידן 

המודרני. ראש הממשלה הראשון של מדינת 
ישראל. נולד בפולין, ועלה לישראל בגיל 20. היה 

ממקימי מפלגת "אחדות העבודה", ממייסדי 
הסתדרות העובדים בארץ ישראל, ויו"ר הסוכנות 

היהודית. ב-14 במאי 1948 היה זה שהכריז על 
הקמת מדינת ישראל. בהמשך, התמנה לראש 
הממשלה ולשר הבטחון בממשלה הראשונה. 
הנהיג את מדינת ישראל בעת קליטת העלייה 

ההמונית, מפעלי ההתיישבות הגדולים והחתימה 
על הסכם השילומים עם גרמניה. כשר ביטחון 

הוביל את הקמתם של צה"ל וגופי הביטחון 
הנוספים. בן-גוריון פעל רבות למען ההתיישבות 

בנגב, ובאחרית ימיו התגורר ונקבר בו.

אברהם ב. יהושע / יליד 1936
הוא סופר, מסאי ומחזאי ישראלי, חתן פרס ישראל 
לספרות ושירה. פרופסור אמריטוס באוניברסיטת 

חיפה. פרט לכתיבת פרוזה בולט יהושע כאחד 
הכותבים הישראלים שהרבו להתייחס במאמרים 

רבים לשאלות של חברה, ציונות ואקטואליה.

13 בנובמבר 2017
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הקשיבו לביצועים השונים של המנון מדינת ישראל, 

התקווה. תוכלו להתרשם מהסגנונות השונים 

וההזדמנויות המגוונות בהן ההמנון מושר. עברו על 

המילים, והעמיקו במשמעויותיו של ההמנון, נתחו את 

הבחירה במילותיו. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Lk4uZdAqjJY

התקווה בביצוע שירי מימון במוקדמות המונדיאל 2006

https://www.youtube.com/watch?v=zbHMf4e6ehU

התקווה בביצוע קובי עוז ושרית חדד
https://www.youtube.com/watch?v=4eqn9onTjxc

אמיר בניון שר התקווה במעמד הנצחון של נתניהו לכנסת ה-20 
https://www.youtube.com/watch?v=u8xQOMFaLf8

על ההמנון
"התקווה" הוא ההמנון הלאומי של התנועה 

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

נפתלי הרץ אימבר ברומניה בשנת 1878. במקור 
היו לשיר 9 בתים אולם הוא קוצר ושורותיו 

האחרונות שונו לאלו המקובלות היום. השיר 
היה נפוץ כבר במושבות העליה הראשונה 

בארץ ישראל, ומאז הקונגרס השישי ב–1903, 
נהגו לשיר אותו בסיומו של כל קונגרס. עם קום 

המדינה הפך להמנון הלאומי והוא מושר בכל 
הטקסים הציבוריים והצבאיים הרשמיים. בשנת 

2004 הפך השיר להיות ההמנון על פי חוק.

· לתקווה היו וישנן לא מעט התנגדויות,?
התוכלו לשער מהן?

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

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

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

אנחנו כבר עם חופשי בארצנו..( 

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

הייתם משנים?
· של מי ההמנון? של מדינת ישראל? של

העם היהודי? של התנועה הציונית?
· האם אתם מכירים המנונים נוספים? תוכלו

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

רבים? מה מיוחד ב"התקווה" ?

14 בנובמבר 2017

ֹּכל עֹוד ַּבֵּלָבב ְּפִניָמה
ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָּיה,

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח, ָקִדיָמה,
ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָּיה, 

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

ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים.
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סטטיק ובן אל
סטטיק ובן-אל הם צמד מוזיקלי ישראלי שכולל את הזמרים לירז רוסו ובן-אל תבורי והמפיק המוזיקלי ירדן פלג, שמוכר בשם הבמה ג'ורדי. 

תוך זמן קצר מהיום בו החלו להופיע וליצור יחד, הפכו הצמד לתופעה ישראלית ששנים לא נראתה כמותה במוסיקה הישראלית. לכל אחד מהסינגלים 
שלהם התפרסם וידאו קליפ, שזכה לעשרות מיליוני צפיות ביוטיוב. הקליפים שלהם נמצאים בראש רשימת הצפיות של שירים ישראלים ביוטיוב 

אי פעם. ב-2017 זכו השלושה בפרס אקו"ם בקטגוריה הישג השנה על-שם ענבל פרלמוטר. בנימוקי הוועדה נכתב –”כל שנה מביאה איתה יוצרים 
וזמרים חדשים. אבל נדירה יותר, הצטרפות של יוצר או יוצרים שמערבבים מחדש את כל הקלפים. זה בדיוק מה שעשו בשנה האחרונה סטטיק, בן-אל 

והמפיק המוזיקלי שלהם ג'ורדי. בסדרה של להיטים, אחד יותר מוצלח מקודמו, הם ניערו את האבק מהפופ הישראלי, תוך שהם מביאים סאונד חדש 
וגישה חדשה – למוזיקה ולמה שסביב לה. סטטיק, בן-אל וג'ורדי אולי צעירים, אבל ממש לא פשוטים. הטקסטים שלהם מציגים גובה עיניים חדש 

ומדויק. המנגינות שלהם קליטות אך לא מטופשות וההפקה המוזיקלית בעלת ייחוד, עכשווית, ורחוקה מאוד מהבנליות של המיינסטרים הישראלי".

https://www.youtube.com/watch?v=_DVa8wYJu7I - )ברבי )עם כתוביות באנגלית, 3 דקות
https://www.youtube.com/watch?v=94BIxqTYJzU - )סלסולים, שירם האהוב והמצליח ביותר של הצמד )3.5 דקות

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

לבחירת ההמנון הלאומי והבטיחו פרס כספי יקר ערך. בשל בעיות שפה, 
רוב השירים מה-43 שהוגשו היו בשפה הגרמנית. את החוויה המתסכלת סיכם 
נורדאו במכתב להרצל: "ביליתי עם השירים האלו יום עגום. הם מוכיחים שאף 

אחד מבעלי הכישרון שלנו )שאיני רוצה לפקפק בקיומם( אינו נרכש לרעיון שלנו". 
את המתחרים כינה נורדאו "חובבנים עלובים". נורדאו הרבה לחלק להמנונים 

הפוטנציאליים את הציון 0. הרצל, הנדיב יותר, דגל בציון 4. אף שיר לא זכה בפרס. 

· הלחן של התקווה מקורו בשיר עם רומני. בשנת 1886 היה שמואל כהן
עולה מרומניה, פועל חקלאי בראשון לציון. לידיו התגלגל קובץ שירים ובתוכו 

"תקוותנו" של נ"ה אימבר, בגרסה ראשונית ולא מולחנת. הוא דפדף בחוברת 
ומצא עניין מיוחד בשיר זה. כהן, שהיה גם זמר חובב, התקין כנראה ל"תקוותנו" את 
הלחן של הפזמון העממי הרומני הפופולארי שהכיר מילדותו בעיירה אונגני. הלחן, 

בגרסה במקור בשם "עגלת השוורים" היה נפוץ ברומניה כ"לחן ישן נושן". מלחין 
רומני בשם ג. פופוביץ' חיבר את הלחן ששימש גם לשירי־עם רומנים נוספים. 

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

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

התנ"ך העולמי. "הזקן" דרש לנזוף חמורות באחראי לכך ש"מנגנים המנונים 
'משופרים' כביכול שהיה בהם חוסר טעם מעליב ופוגע". בדיעבד התברר שלא 

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

· לא בקלות נקלטה התקווה. אנשי העלייה השנייה, למשל, העדיפו את שירו של
ביאליק "ברכת עם" )"תחזקנה"(. הציבור הדתי תמך ב"שיר המעלות, בשוב ה' את 

שיבת ציון". אחרי מלחמת ששת הימים הציע ח"כ אורי אבנרי להחליף את העין 
שלציון צופייה ב"ירושלים של זהב" של נעמי שמר.

שמואל כהן, פועל חקלאי מראשון לציון. חיבר בין התקווה לבין לחן מולדובי עממי 
)הארכיון הציוני המרכזי(

נשים יהודיות שרות את המנון "התקווה" במחאה נגד פרסום הספר הלבן, 1939 
)הארכיון הציוני המרכזי(

14 בנובמבר 2017
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על ציונות בתפוצות / צרפת וארגנטינה

אלן פינקלקראוט:

ישראל היא מדינה יהודית. מה זה אומר?
מדינה דתית? לא

מדינה חילונית? גם כן לא!
הציונות )בעידן ובאופן המודרני שלה( העניקה לחיים היהודיים )שהיו 

טרם הופעתה( חזון אחר וגיבורים אחרים. בוודאי עבור יהודים רבים 
שנרדפו או שהכירו היטב את ההסטורייה של הרדיפות. 

החזון הציוני של יהודים שיוכלו להגן על עצמם היה כמו אוויר לנשימה 
וסיבה להתרגשות אמיתית. 

האידאל של מדינה ריבונית שיכולה להגן על עצמה עודו נכון, אבל 
האידאל של מדינה ליהודים כפתרון ל'שאלה היהודית' חדל להיות נכון.

· מהי השאלה היהודית?
· למה לדעתך מתכוון פינקלקראוט כשהוא טוען

שישראל חדלה להיות פתרון ל'שאלה היהודית'?

ישראל לא פתרה את 'השאלה היהודית' – היא סיבכה אותה; ישראל 
לא יכולה להחשב יותר כפתרון עבור כל יהודי. ישראל היא מושא 

לדאגה. עבורי - לדאגה מתמדת. וכמוני, כך עבור יהודים רבים אחרים.
דאגה שיכולה להתבטא במספר דרכים: בהזדהות, בסולידאריות, 

בחרדה, בתשומת לב, בביקורת, ולפעמים בכל אותם הרגשות גם יחד.

· האם גם עבורך ישראל היא מושא לדאגה?
· לאלו מהרגשות שמונה פינקלקראוט קל לך

להתחבר?

מה שמעורר בי התפעלות בהקמתה של מדינת ישראל אינו הרעיון 
של פתרון ל'שאלה היהודית', אלא הרצון להביא לידי סיום של הבידול 

בין היהודים לשאר אומות העולם. מעתה אנו 'משחקים את המשחק 
הפוליטי' כמו כולם.

ישראל איננה מדינה כמו כל האחרות, אלא אחת בקרבן.

· למה הכוונה באמירה "ישראל איננה מדינה
כמו כל האחרות, אלא אחת בקרבן"?

אלן פינקלקראוט / יליד 1949
ALAIN FINKIELKRAUT

פילוסוף יהודי צרפתי, בן להורים ניצולי שואה. פינקלקראוט 
הוא בין האינטלקטואלים הבולטים בצרפת. הוא כתב ספרים 

רבים מאוד המבטאים התנגדות לאנטישמיות ולגזענות. 
פינקלקראוט עוסק רבות בשאלות הפילוסופיה של המוסר, 

ואף מתייחס לעולם המוסר היהודי. הגותו מחדשת את הזהות 
היהודית באירופה שלאחר השואה. מאמריו שזורים גם 

בשאלות סוציולוגיות ופוליטיות, והוא מרבה לחוות את דעתו 
בעניינים אקטואליים.

חודשהציונות
דף יומי

15 בנובמבר 2017
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חודשהציונות
דף יומי

היום לפני הפינה היומית /
ב-15 בנובמבר שנת 1948 נוסדה חברת התעופה הלאומית

של ישראל, אל על
אל על, חברת התעופה הגדולה במדינת ישראל הוקמה ב-15 בנובמבר 1948. מרכז פעילותה והנהלתה של 

החברה בנמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון. אל על מתמקדת בשוק הבינלאומי ומפעילה טיסות לאירופה, 
אסיה, אפריקה וצפון אמריקה. תולדותיה של חברת אל על קשורות באופן מובהק בדברי ימיה של מדינת 

ישראל - היא נטלה חלק במבצעי העלייה הגדולים מארצות ערב, מאתיופיה ומחבר המדינות, ורשת יעדיה 
שיקפה לאורך השנים את יחסיה הבינלאומיים של המדינה עם שאר המדינות, ובמיוחד עם שכנותיה. לאל 

על מספר מאפיינים ייחודיים לה, ובהם הקפדה על הסדרי ביטחון, הימנעות מטיסה בשבתות ובמועדי ישראל 
והקפדה על כללי הכשרות, הן במטוסיה והן במתקניה הקרקעיים.

 https://www.youtube.com/watch?v=0BMOktIOWJ4 - )'סרט פרסומת לאל על )עם כתוביות באנגלית 1:40 דק
https://www.youtube.com/watch?v=EiIjxOyLr-w - )3:30 ,אל על מטרום המדינה ועד היום )ללא מילים

ארץ שהיא חלום
מרסלו בירמכר

ישראל הינה עבורי הבטחה ליכולתי להגן על חיי ועל חירותי, ועל 
חייהם וחירותם של יקיריי, ושל החפים מפשע באשר הם. ישראל 

היא נס שאין הסבר רציונאלי, גיאופוליטי או פילוסופי המסוגל 
להכילו. היא נס שאפילו הדת אינה מסוגלת לפענח. נס הדומה 

כל כך לחלום שאפילו מייסדיה הפחיתו בערכו, כדי שאפשר 
יהיה להאמין שאכן קרה. ישראל, עבורי, הינה היופי הטהור. 

ישראל הינה הישות היחידה שאני יכול לחבר למילה אהבה, כפי 
שאוהבים בן אנוש – ילד או אישה.

אך בהיותי גם איש פוליטי, אמנה כמה סיבות רציונאליות 
להצלחתה, סיבות שניתן יהיה להוכיח ולהסכים עמן: הציונות 
הינה הרבה יותר מתנועת השיחרור של העם היהודי. אך, כדי 

לשים אותה בפרספקטיבה של מאות שנים, הציונות היא אחת 
התנועות הלאומיות המעטות של המאה ה-20 שחילקה את 

העושר בהוגנות, חיסלה את האנלפבתיות והפכה את הבריאות 
ואת הדיור לנחלת הכלל. היא אחת מתנועות השיחרור המעטות 
שממש העלתה את רמת החיים של תושביה, הן בהיבט הכלכלי 

והן בהיבט החברתי, לרמה קיומית גבוהה יותר מזו שהייתה 
לאותה אוכלוסייה לפני הקמתה של מדינת ישראל...

הציונות הינה אחת מתנועות השיחרור שבאופן דינאמי הצילה את 
המספר הגדול ביותר של חיי אדם במאה ה-20... הציונות הינה 

מקור בלתי נלאה של התחדשות תרבותית, מדעית, של חירויות 
ושל הומניזם, אשר לא רק מיטיבה עם העם היהודי, אלא גם 

מציעה את פיתוחיה לרווחתה של כלל האנושות.
מדינת ישראל, כמדינה, עשתה הרבה טעויות, בדיוק כמו כל 

דמוקרטיה מערבית אחרת, ובשום מקרה לא חמורות יותר מהן. 
אך הציונות מוסיפה להיות גם היום אחת ההצלחות הגדולות 

מאז חורבן בית שני, הצלחה שהינה הומניסטית, פלורליסטית 
ומתקדמת במלוא המובן של המילה.

מרסלו בירמכר / יליד 1966
סופר ארגנטינאי ידוע, מהבולטים בדור הסופרים הצעירים 

של דרום אמריקה, חיבר כעשרים ספרים וכן תסריטים לכמה 
מהיצירות החשובות של הקולנוע הארגנטינאי. סגנונו הייחודי 

– שילוב של מאצ'ואיזם לטיני, אירוניה עצמית והומור יהודי 
– זיכה אותו בכינוי "וודי אלן של הפאמפאס" )אזור במרכז 

ארגנטינה בו ממוקמת בירתה, בואנוס איירס(.

· באחדות מאמירותיו של בירמכר ניתן
להבחין כי הוא עושה שימוש במושג 

"ציונות", במקום שבו אפשר היה לעשות 
שימוש לחילופין ב"מדינת ישראל". האם 

חשבת כך כאשר קראת את הטקסט? 
מדוע לדעתך בוחר בירמכר לנסח זאת כך?

· איך אפשר להסביר את אהבתו העזה
של בירמכר לציונות ולישראל, כמי 

שמעולם לא גר בישראל? כיצד מתפתחת 
ומתמשכת אהבה כזאת שלמה ותמה ללא 

כל ציניות?
· בירמכר נולד בשנות השישים, ונדמה כי
רגשותיו כלפי הציונות וישראל, אינם כל 

כך מקובלים בקרב הדור הצעיר היום? מהו 
ההסבר שלך לכך?

· באילו מילים את/ה היית בוחר/ת לתאר
את רגשותיך כלפי הציונות וכלפי מדינת 

ישראל?

הארכיון הציוני המרכזי

15 בנובמבר 2017
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געגועים

חודשהציונות
דף יומי

ליבי במזרח / רבי יהודה הלוי
לִּבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְּבסוף ַמֲעָרב / ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֶאת ֲאֶשר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב?

ֵאיָכה ֲאַשֵלם ְנָדַרי ֶוֱאָסַרי, ְּבעוד / ּציון ְּבֶחֶבל ֱאדום ַוְאּני ְּבֶכֶבל ֲעָרב?

ֵיַקל ְּבַעיַני ֲעזֹב ָּכל-טּוב ְסָפַרד, ְּכמֹו / ֵיַקר ְּבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדִביר ֶנֶחָרב!

פרוש:

נפשי נתונה בארץ ישראל, בעוד אני בקצה מערב )ספרד( / איך אוכל לטעום את אשר יש לי לאכול, ואיך יהיה האוכל טעים לי?

איך אקיים את הנדרים והשבועות, בעוד / ציון נתונה בידי נוצרים, ואני כבול למקום הנשלט בידי המוסלמים?

יהיה קל לי לעזוב את כל השפע שיש בספרד, כמו / שיקר לי לראות את עפרות בית המקדש החרב.

רבי יהודה הלוי חי בספרד לפני 
כמעט אלף שנה. בשיריו ביטא את 

געגועיו לציון עוד טרם הפיכתה 
של הציונות לתנועה בעלת שם 

ושליחות.
· איך ניתן להסביר געגועים לארץ

שוממה ונידחת שכבר מאות שנים 
שאת/ה וכל בני משפחתך אינכם 

מתגוררים בה?

רבי יהודה בן שמואל הלוי
/ 1075–1141 בקירוב

משורר ופילוסוף ב"תור הזהב"
של יהדות ספרד, מגדולי הכותבים 

היהודיים בימי הביניים ובכלל

אפרים משה ליליין, 1874-1925. הציור צויר בשנת 1910
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· שמות משפחה הם תופעה חדשה יחסית – הם נכנסו לשימוש
רחב רק לפני מאתיים שנה. שמות משפחה נוצרו כדי להבדיל 

בין אנשים בתקופה שבה צמחו הקהילות והערים, והחלו ברישום 
אוכלוסין עירוני ולאומי.

· מקצועות ומקומות היו בתחילה שני המקורות העיקריים לשמות
משפחה. בהמשך נוצרו גם שמות לפי מסורת משפחתית, תכונות 

אישיות, סימני היכר גופניים ואפילו שמות של בעלי חיים וצמחים.

· המגוון הגדול שקיים בשמות משפחה של יהודים מייצג את מגוון
הקהילות, העיסוקים והתפוצה הגאוגרפית.

הלחין ושר שלמה ארצי -
https://www.youtube.com/watch?v=SKMdUcDV0CA

הלחינה נעמי שמר ושרה ירדן בר כוכבא -
https://www.youtube.com/watch?v=nxdNt68-S4I

הידעת:
· שם משפחתו של המדען היהודי זוכה פרס הנובל אלברט איינשטיין - משמעותו

– "אבן אחת" בגרמנית, וכנראה שימש ככינוי לבנאי או ליצרן לבנים.
· שם משפחתו של הקומיקאי והיוצר ג'רי סיינפלד מקורו בשם שיינפלד, שפירושו

"שדה יפה" בגרמנית. פרוש אחר הוא כי מקורו בשם הנשי "שיינה" שפרושו – יפה.  
· שם משפחתה של השחקנית והזמרת ברברה סטרייסנד – הוא שם ייחודי.

פירושו המילולי הוא "חול מפוזר" בגרמנית.
מאגר שמות המשפחה של בית התפוצות פתוח לחיפוש שלכם, ללא תשלום.

הקליקו למאגרי המידע של בית התפוצות המכיל עצי משפחה, שמות משפחה,
www.bh.org.il/databases/family-names/ - קהילות, ארכיון תמונות ומוזיקה יהודית

במאגר של מוזאון בית התפוצות ישנם 20,000 ערכים של פירושי שמות משפחה יהודים

https://www.youtube.com/watch?v=O8_8z2quiBs - )הפנים של בית התפוצות' והמוטו החינוכי של המוזיאון )5 דקות'

?
חודשהציונות

דף יומי

הידעת? הפינה היומית /

אומרים ישנה ארץ
שאול טשרניחובסקי

· שאול טשרניחובסקי כתב את שירו
באירופה בשנת 1923, טרם עלייתו 

לישראל, ברוח הרעיון הציוני של אותן 
השנים. האם שיר זה יכול היה להיכתב 

גם היום?
· גם רבי יהודה הלוי וגם שאול

טשרניחובסקי מביעים בשיריהם 
געגועים לישראל. האם את/ה מכיר/ה 

שירי געגועים נוספים? ובשפתך? מהם 
רגשותיך שלך כלפי מדינת ישראל?

שאול ְטֶשְׁרִניחֹוְבְסִקי
1943–1875

היה רופא, משורר עברי 
ומתרגם, אחד מגדולי 

המשוררים העבריים. מזוהה 
עם שירת הטבע, הושפע 

רבות מתרבות יוון העתיקה.  

אֹוְמִרים: ֶיְשָׁנּה ֶאֶרץ,
ֶאֶרץ ְשׁכּוַרת ֶשֶׁמׁש

ַאֵיּה אֹוָתּה ֶאֶרץ,
ֵאיֹפה אֹוָתּה ֶשֶׁמׁש?

אֹוְמִרים: ֶיְשָׁנּה ֶאֶרץ,
ַעּמּוֶדיָה ִשְׁבָעה,

ִשְׁבָעה ּכֹוְכֵבי-ֶלֶכת
ָצִצים ַעל ָכּל ִגְּבָעה.

.....
ַאָיּם: אֹוָתּה ֶאֶרץ,

ּכֹוְכֵבי אֹוָתּה ִגְּבָעה?
ִמי ַיְנֵחנּו ֶדֶּרְך

ַיִגּיד ִלי ַהְנִּתיָבה?

ְכָּבר ָעַבְרנּו ַכָּמּה
ִמְדָבּרֹות ְוַיִמּים

ְכָּבר ָהַלְכנּו ַכָּמּה
ּכֹוחֹוֵתינּו ַתִּמּים

ֵכּיַצד ֶזה ָתִּעינּו
ֶטֶרם הּוַנח ָלנּו

אֹוָתּה ֶאֶרץ ֶשֶׁמׁש
אֹוָתּה ֹלא ָמָצאנּו

אּוַלי ְכָּבר ֵאיֶנָנּה?
ַוַדּאי ִנַטּל ִזיָוּה.
ָדָּבר ִבְּשִׁביֵלנּו 
ֲאֹדָני ֹלא ִצָוּה.
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מהי ציונות בשבילי?

חודשהציונות
דף יומי

nrg ציונות | 27/2/2013

אריה אלדד / יליד 1950
קצין רפואה ראשי של צה"ל בעברו, 

רופא כירורג פלסטי ופוליטיקאי ישראלי. 
לשעבר חבר כנסת מטעם סיעות "האיחוד 

הלאומי" ו"עוצמה לישראל". אלדד הוא 
איש ימין התומך באידאולוגיית ארץ ישראל 

השלמה. הוא מאמין בזכותו של העם היהודי 
להתיישב בכל שטחי ארץ ישראל ומתנגד 

נחרצות להקמת מדינה פלסטינית ממערב 
לירדן, מהלך שהוא מגדיר כ"אסון". אלדד 

מציע שיקום של הפליטים הפלסטינים 
בארצות ערב, והוא מוביל תוכנית מדינית 
הנקראת: "שתי מדינות לשני עמים משני 
עברי הירדן" על בסיס הרעיון ש"ירדן היא 

פלסטין".

?

״לחזור ליחס הביולוגי למולדת״
אריה אלדד, פוליטיקאי

"ציונות ב-2013 היא בדיוק מה שהיא הייתה בימי הרצל - היעדים של 
הציונות לא השתנו והם הוצאת כל עם ישראל מהגלויות ושחרור כל 

ארץ ישראל מכיבוש זר. 
"הרבה אנשים במהלך הדורות של הציונות התבלבלו והפכו את 

ארץ ישראל למכשיר ולא לערך. מה זה מכשיר? מקלט בטוח, מפני 
האנטישמיות. שום עם לא ייתן לעם אחר לגעת בגרגר של המולדת 

שלו בין אם זה קשור לביטחון או לא. 
"אצלנו בגלל 2,000 שנה בגלות והניתוק בגולן, הסתפקו בכך שיוציאו 
את רוב העם והתייחסו לארץ ישראל כאל מכשיר, ושכחו את העובדה 

שארץ ישראל היא אחד מיסודות הציונות. כל ערבי שינסה לגעת 
במולדת שלנו, צריך להרוג אותו, בין אם הוא מסכן את הביטחון שלנו 

ובין אם לא, ובין אם החזקת שטח מסוים פוגעת במולדת או לא. ציונות 
היום זה לחזור ליחס הביולוגי למולדת". 

· מה דעתך על דבריו של אריה אלדד?
האם אין בהם סכנה?  

· מה משמעות הביטוי "יחס ביולוגי למולדת"?
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״הביסוס הערכי של מדינת ישראל''
הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני צהר

"אם גולת הכותרת של הציונות המדינית 
והמעשית הייתה בעבר בצורת מקלט בטוח 

לעם היהודי, בקיבוץ שבטי ישראל אל הארץ 
המובטחת, מטרה זו הושגה במובנים רבים, אם 

כי לא בשלמות. 
"היום ציונות עבורי היא ביסוסה הערכי והיהודי 
של מדינת ישראל. כיום אנו מבינים שיש צורך 

לבנות את הקומה השנייה, שאמורה לבסס את 
שורשינו כאן ולהסביר לנו ולילדינו למה אנחנו קשורים למקום הזה. 
"אנו חייבים ליצור כאן חברה ישראלית ששורשיה יהיו נטועים עמוק 

בעבר היהודי שלנו. איכות החיים שלנו תהיה ערכית ויהודית כשנרצה 
כולנו להשתייך לעם הזה ולמקום הזה. ולכן ציונות של ימינו היא בניית 

החזון המשותף, הערכי, לעם היהודי היושב בציון". 

· האם אפשרי לבנות חזון ערכי משותף לעם היהודי 
היושב בציון? האם אין זו אוטופיה מוחלטת?

· ואם התשובה היא כן, מהו אותו חזון ערכי משותף?

צהר היא איגוד של רבנים אורתודוכסיים, מהזרם הציוני, המונה 
למעלה מ-800 רבנים, אשר שמה לה למטרה לגשר על הפערים בין 

דתיים לחילוניים בישראל. העמותה הוקמה לאחר רצח יצחק רבין, 
ראש ממשלת ישראל, בשנת 1995, במגמה להיות שותפים בעיצוב 

דמותה היהודית של מדינת ישראל, מתוך הידברות וחיפוש אחר 
מרכיבי זהות משותפים מעבר לשסעים החוצים את החברה.

''אהבת הארץ'' 
אסתר רדא, זמרת ושחקנית ישראלית 

"בצורה הכי פשוטה, ציונות בעיני זו אהבת הארץ. 
לאהוב את המקום שאנחנו חיים בו ולנסות 

לשפר אותו כדי שיהיה מקום יותר טוב לכולנו, 
לאהוב את האנשים שמסביבנו ולחיות איתם 

בשלום. שלמוזיקה ישראלית יהיה ייצוג בעולם, 
לעזור לפרוח ולגדול כי יש כאן מוזיקאים 

מדהימים שאני גאה בהם". 

''לייצג את ישראל ולהביא 
כבוד למדינה''

אנדי רם, שחקן טניס, אלוף ישראל, 
ובשיאו מקום חמישי בעולם בטניס זוגות

"ציונות זה לעלות בגיל חמש עם ההורים שלי 
מאורוגוואי לישראל, שעזבו את כל החיים הטובים 

שהיו להם שם, וגידלו משפחה מדהימה במדינה 
שאין לה תחליף. "בתור אחד שמסתובב בעולם כשמונה חודשים 

בשנה ואין מקום שלא הייתי בו, אני יכול להעיד שישראל היא המקום 
האופטימלי מבחינתי לגידול המשפחה שלי. 

"ציונות היום מבחינתי זה לייצג את ישראל ולשחק בשביל להביא כבוד 
וגאווה למדינה. כשאני משחק בחו"ל ומייצג את ישראל, אני משחק יותר 

טוב. יש משהו מיוחד בלשמוע את ההמנון ולהסתכל על הדגל, שהופך 
את הספורט להרבה מעבר למשחק טניס. המדינה נתנה לי המון, ואני 

מחזיר לה את המעט שאני יכול דרך הספורט". 

· האם יצוג של מוזיקה ישראלית או ספורט ישראלי 
בעולם הוא ציונות?

· "כשאני משחק בחו"ל ומייצג את ישראל, אני משחק
יותר טוב". מה יכול לגרום לך לשחק יותר טוב?
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היום לפני הפינה היומית /

ב-19 בנובמבר 1977 ביקר לראשונה בישראל ואף נשא נאום מעל בימת הכנסת, 
מנהיג מדינה ערבית, אנואר סאדאת – נשיא מצריים

ביקור נשיא מצרים סאדאת בישראל שהחל ב-19 בנובמבר 1977 ונמשך שלושה ימים, היה אירוע היסטורי, 
שהביא למפנה ביחסי ישראל-מצרים, ופתח תקופה חדשה בהיסטוריה של המזרח התיכון. נשיא מצרים אנואר 

סאדאת היה למנהיג הערבי הראשון שבא לביקור בישראל. הוא נאם במליאת הכנסת ונפגש עם כל סיעות 
הכנסת. באמצעות הביקור פתח דרך לתהליך של שלום עם ישראל, ששיאו היה ב-26 במרץ 1979 בחתימה 
על הסכמי קמפ דייוויד, שסללו את הדרך לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים. סאדאת זכה יחד עם 

ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, שותפו לתהליך, בפרס נובל לשלום. )ב-6 באוקטובר 1981 נרצח סאדאת. יש 
הטוענים כי אחד המניעים לרצח הוא הסכם השלום שחתם עם ישראל(.

https://www.youtube.com/watch?v=tNdnYADumrg - )סאדאת נוחת בבן-גוריון )ללא מילים, 2 דקות
נאומו ההסטורי של סאדאת בכנסת ישראל, ושל בגין, ראש ממשלת ישראל דאז, מיד אחריו )2 דקות( -

https://www.youtube.com/watch?v=I3fvNMJEkUs

''יצירת חברה שוויונית''
סתיו שפיר, חברת כנסת מ"המחנה הציוני"

"כשהסבים והסבתות שלנו הגיעו לכאן, הם ביקשו לבנות להם 
ולנו עולם חדש: בית אמיתי ומדינת רווחה שמעמידה את האזרח 

במרכז ומאמינה שלכל אדם יש זכות לקורת גג, לחינוך טוב, 
לבריאות. חברה שפרטיה נאבקים זה לצד זה ולמען זה, ושבה 

נוכל לקיים את אמונותינו לצד תרבויות אחרות, ולהיות לחברה 
דמוקרטית אמיצה וביקורתית "לצערי, בעשורים האחרונים 
מנהיגינו הביאו את הציונות היפה הזאת לאבדון. המדיניות 

הכלכלית של ממשלת נתניהו היא מדיניות אנטי-ציונית במובהק: 
היא מוכרת את מוסדותיה החשובים ביותר של המדינה לגורמים 

פרטיים, מחסלת את מערכת החינוך ומפלגת את החברה 
הישראלית על ידי יצירת פערים חברתיים קשים ודחיקת מיליוני 

אזרחים לעוני. וגרוע מכל אלה: היא מפלגת בינינו תוך שימוש 
בהפחדה ומנסה לעודד אותנו להילחם זה בזה: חילונים נגד 

חרדים, ערבים נגד יהודים. 
"בשנתיים האחרונות, מאז המחאה החברתית )של קיץ 2011(, אני 

מרגישה שהציונות היפה של מקימי המדינה שלנו קמה לתחייה, 
בגישה מעודכנת: המאבק האמיתי של הציונות היום הוא על 

דמותה של מדינת ישראל בעוד עשר או חמישים שנה. 
"זהו מאבק על בניית חברה אחת, שוויונית, לכל אזרחי ישראל. 
צמצום פערים, שוויון זכויות וחתימה מחודשת על החוזה שבין 

האזרחים למדינתם, בין האזרחים לבינם, ובין האזרחים לשכניהם 
הפלסטינים ותושבי המדינות השכנות". 

לעיתים מתקבלת התחושה שכותבים/ות 
שונים רואים את הציונות מנקודת המבט 

הצרה שלהם/ או בהתחשב בתפיסת העולם 
הערכית שלהם.

· איך זה שלמושג כל כך יסודי בתודעה
של העם היהודי, אין הגדרה אחת ברורה 

ומוסכמת? ומה זה אומר עלינו?

· מהי הציונות שלך?

סתיו שפיר / ילידת 1985
חברת כנסת מטעם "המחנה הציוני", 

יושבת ראש "הוועדה המיוחדת ליישום 
הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות 

שקיפותו לציבור". בעבר עיתונאית 
ופעילה חברתית, ממנהיגות המחאה 

החברתית בישראל בשנת 2011.

חודשהציונות
דף יומי

19 בנובמבר 192017 בנובמבר

צילום: SA'AR YA'ACOV לשכת העיתונות הממשלתית
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למה ציון? למה לא אוגנדה? 

חודשהציונות
דף יומי

בשנת 1903 הציע ג'וזף ֶצ'מֶּברליין, שר 
המושבות הבריטי, להרצל את "הצעת 

אוגנדה". לפיה תמסור ממשלת בריטניה 
בחכירה לציונים שטח במזרח אפריקה 
)כיום נמצא בקניה(, שבו יוכלו היהודים 

להקים מושבה יהודית ולנהל שלטון 
עצמי.

מצבם הקשה של יהודי רוסיה השפיע 
על הרצל, והוא נטה לקבל את ההצעה, 

אף שהייתה מנוגדת לתוכנית באזל. 
הרצל העלה את תוכנית אוגנדה לדיון 

בקונגרס הציוני השישי שהתכנס 
ב-1903, והדגיש שקבלת תוכנית 

אוגנדה היא פעולה לשעת חירום אשר 
מיועדת להציל יהודים מאובדן, וכי 

אוגנדה תשמש מקלט זמני לעם היהודי 
עד שאפשר יהיה להעביר אותו לארץ 

ישראל. 
הדיון בשאלה זו בקונגרס לּווה בסערת 
רגשות עזה, והיו שראו בהצעה בגידה 

בציונות. כדי למנוע פילוג הוחלט לא 
להצביע בעד תוכנית אוגנדה או נגדה, 

אלא להצביע על שליחת משלחת ֵחֶקר 
לאפריקה המזרחית כדי לבדוק את 

תנאי החיים במקום. בהצעה תמכו 295 
צירים והתנגדו לה 178 צירים. 

הקונגרס הסתיים באווירת פילוג. 

*משלחת החקר מצאה את המקום בלתי 
מתאים להתיישבות והציעה לקונגרס השביעי 

לדחות את הצעת אוגנדה.

אחד העם - מתוך "הבוכים"

"אנו נושאים עינינו לציון, ורק לציון לבדה, לא בבחירה חופשית כי אם בהכרח טבעי. 
מפני שאנו מאמינים באמונה שלמה כי אך שם, בכוח הרגש ההסטורי, המקשר 
את הארץ והעם, יחזק ויטהר רוחנו ויתעוררו כל כוחותינו הפנימיים,... בכל מקום 
אחר יוכלו בני עמנו רק להמשיך את חייהם אשר חיו עד כה, להשתתף בעבודת 

הקולטורא הגשמית והרוחנית עם שאר יושבי הארץ, אשר הם באים להתיישב בה, 
אך לא לברוא קולטורא חדשה ברוחם ובכוחם הם במקום שאין עוד כלום..." 

ַאַחד ָהָעם - הוא שם העט של אשר צבי גינצברג )1927-1856(, היה מראשי הוגיה 
של הציונות, מייסד הזרם והוגה הרעיונות של "הציונות הרוחנית", ומהחשובים 

במנסחי הזהות היהודית החילונית-לאומית.

זאב ז'בוטינסקי - "כתבים ציוניים ראשונים"

"מסלול נדודינו, בו עברנו, בשמה של ארץ ישראל, המסלול, שמן הצעד הראשון 
ועד לאחרון בו היה כולו פולחן קודש לארץ ישראל. מסלול זה יוכל להגיע אל קצו 

רק בארץ ישראל. אם נסור ממסלול זה - נרד מפסי ההיסטוריה, נסטה מן הדרך 
ונתעה ללא שוב. כל עוד היינו חיים את ההיסטוריה באורח סביל, לא היינו אחראים 
לצעדינו והיינו הולכים אל אשר נדחפנו על ידי רצון זרים: אך מאותו רגע בו פתחנו 
תקופה חדשה של פעולה עצמית, שוב אין אנו יכולים להתנהל על פי דחיפותיהם 

של זרים - חייבים אנו ליצור את ההיסטוריה שלנו במו-ידינו, בכל ועד הסוף, משום 
שאין לנו, ולא יוכל להיות, שום מוצא אחר." 

זאב ז'בוטינסקי )1940-1880( - היה מנהיג ציוני, סופר, משורר, מתרגם, פובליציסט 
ונואם מפורסם; ממחדשי הצבאיות העברית וממקימי הגדוד העברי במסגרת הצבא 

הבריטי במלחמת העולם הראשונה. היה מכונן הציונות הרוויזיוניסטית; ראש בית"ר, 
מנהיג האצ"ל ונשיא הצה"ר; מההוגים היהודים הליברליים הבולטים בעת החדשה.

התיחסויותיהם של כמה מהמנהיגים הציוניים הבולטים של 
התקופה, לאפשרות ליישב את העם היהודי באוגנדה:
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חודשהציונות
דף יומי

הלל צייטלין מתוך - "המשבר: רשימות טריטוריאליות"

"לא על הפירוד אני דואג, לא על הקרע אני דואג, לא על החרם 
אני דואג, כי אם על חרבן האומה אני דואג. ובהקיץ ובחלום 

נצבות תמיד לפני המלים: החרבן השלישי – חרבן האומה... "וכי 
מי נתן לכם את פלשתינה או יתננה לכם? או שמא יכולים אתם 
לקחת את פלשתינה? יודע אנכי את פטפוטי נעריכם, ואולם מי 
הוא האיש בעל השכל הבריא אשר ישים לב להם? ואם תאמרו 

למשל, שתקחו את ארץ גרמניה או את ארץ פרנציה, הישים איש 
לב לכם ולדבריכם? מה ששוכחים כל הפלשתינאים בשוגג או 

במזיד, הוא, כי פלשתינה היא ברשות אחרים והיא כולה נושבה 
)מיושבת(. יש לי רשות לחלום על פלשתינה כמו שיש לי רשות 

לחלום על פריז או על לונדון..."
הלל צייטלין )1871–1942( - היה הוגה דעות, סופר ופובליציסט 

יהודי, שכתב בעברית וביידיש. נספה בשואה.

נחמן סירקין - תמצית דבריו בקונגרס השישי, 1903

"רצינות השאלה העומדת לדיון מחייבת להתגבר על רגשות 
ולנהוג לפי השכל הישר. ואילו הנימוקים שהביאו מתנגדי 

התוכנית אינם אלא רומנטיים. לא הבגידה בציון מכריחה אותנו 
לפנות אל ארץ אחרת אלא המצוקה הקשה של המונינו והצורך 

הדחוף בהסדרת ההגירה, תובעים מאתנו תשובה, והציונות 
חייבת ליטול לידיה את היוזמה בשאלות החיוניות האלה של 

היהדות. שכן מדי שנה בשנה מתפזרים הרבה יהודים על פני כל 
ארצות כדור הארץ, ושאלת ההגירה מחמירה והולכת. כנציגים 
של ההסתדרות היחידה ביהדות עלינו להיענות לצורך הזה. אין 
זה נכון, כי עם קבלת ההצעה לגבי מזרח אפריקה אנו מוותרים 

על התקווה לארץ ישראל. הלא המניעים הפנימיים הדוחפים 
אותנו לארץ ישראל אופיים אינו סוציאלי-כלכלי בלבד, אלא גם 

נפשי-מוסרי. אמור מעתה, אין לנו לחשוש מפני מזרח אפריקה, כי 
היא לא תספק את הרגש הלאומי שלנו."

ד"ר נחמן סירקין )1868–1924( - היה הוגה דעות ואחד מאבות 
הציונות הסוציאליסטית.

מה היה קורה אילו המדינה היהודית הייתה מוקמת 
באוגנדה? איך היא הייתה נראית ואיך היינו אנחנו נראים?

יואב גתי, סטודנט עיצוב בבצלאל עשה פרוייקט גמר
בו עיצב – אילו היינו באוגנדה. לאתר הפרוייקט:

http://xnet.ynet.co.il/design/articles/0,14563,L-3101907,00.html
שלישיית הקומיקאים "מה קשור" כתבה והלחינה שיר הומוריסטי 

ששואל "למה לא אוגנדה?" ומציע מה היה קורה אילו...
www.youtube.com/watch?v=R2QBRUvGuOc - השיר בביצוע שלישיית ״מה קשור״

shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1652&wrkid=6562 - מילות השיר

· לאלו מהעמדות קל לך יותר להתחבר?
· האם תוכל/י למצוא הצדקות גם לעמדה המנוגדת?

· אילו השתתפת בקונגרס השישי כיצד היית
מצביע/ה? 

· יש באפשרותך לדמיין מה היה קורה לו היינו
מתיישבים באוגנדה?

חבר המשלחת הציונית
 למזרח אפריקה, אוגנדה, 1905 

)הארכיון הציוני המרכזי(

כזי
מר

ה
ני 

ציו
ה

ון 
כי

אר
ה

36



כזי
מר

ה
ני 

ציו
ה

ון 
כי

אר
ה

?
הישג ישראלי הפינה היומית /

מייצרים יין במדבר
כדי לפתור את בעיית יישוב הנגב, ושמירה על קרקעותיו בידי מתיישבים יהודים, פיתחה מדינת ישראל בשלהי המאה 
הקודמת צורת התיישבות חדשה ומיוחדת הנקראת "חוות בודדים" ומוחזקת על ידי משפחה אחת. כל חווה כזו קיבלה 
24 משקים שיחדיו  שטח אדמה של כמה עשרות דונמים, מהם היא מתפרנסת מחקלאות מדברית. החוות כוללות 
יוצרים רצף התיישבותי לאורך רמת הנגב. אחד הגידולים המפתיעים שהצליחו מאד בחוות היו כרמים לתעשיית יין 
בוטיק מקומי. המדבר הקשוח התגלה כמקור לייצור יין משובח וזוכה פרסים. בכך שיחזרנו את "דרך היין" העתיקה 
בשנה  מיצרים  מסחריים  ויקבים  בוטיק  יקבי   9 הכוללים  הנגב  הר  יקבי  שנים.  אלפי  לפני  בדיוק  זה  באזור  שעברה 

כ-150,000 בקבוקים בנגב עצמו ועוד כ-150,000 בקבוקים ביקבים מסחריים שקונים את “ענבי המדבר”.

https://www.youtube.com/watch?v=JOg40xLyP-Y - )מתיישבים בנגב מייצרים יין איכותי וזוכה פרסים בתנאי מדבר )2.5 דקות

ארץ אחרונה
דוד אבידן

לְנֹסַע ָבּעֹוָלם ְוַלֲחֹזר
ְוּׁשּוב ִלְנֹסַע ְוָלׁשּוב ֵשִׁנית

ֶאל ֶאֶרץ ִראׁשֹוָנה
ְוַאֲחרֹוָנה

ֶשְׁמַּחָכּה ְלָך ַעל
ְשַׂפת ַהָיּם

ַאָתּה זֹוֵכר ָשׁם ֶשֶׁמׁש
ְמֻיֶחֶדת

ֶשֹּׁלא זֹוַרַחת ְבָּמקֹום
ַאֵחר

ַאָתּה ּפֹוֵרַח
ִבְּמקֹומֹות ָזִרים

ְוָשׁם נֹוֵבל ְבִּצִפָּיּה
נֹוֶאֶשׁת

ַהִשּׁיר ַהֶזּה ֵמִביׁש ִכּי

· האם משהו מתחושותיו של דוד
אבידן כלפי ישראל, מתעורר בך 

כלפי המדינה בה את/ה מתגורר/ת?
· למה באמת לא גלובאליות?

חודשהציונות
דף יומי
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הּוא סֹוֵתר
ֶאת כֹּל ַמה ֶשָּׁאַמְרִתּי 

ֶבָּעָבר
ַעל ְגּלֹוָבִּלּיּות ְוַעל

ְתּנּוָעה
ַעל ְיִציָאה ֵמַהַכּּדּור

ַהֶזּה

ֲאָבל הּוא ַמה ֶשֵּׁיּׁש
ְבֶּרַגע ֶזה

ַגּם ַהְסִּתירֹות
יֹוְצאֹות ְוׁשּוב

חֹוְזרֹות
ֲאָבל הּוא ַמה ֶשֵּׁיּׁש

ְבֶּרַגע ֶזה
ְוֶרַגע ֶזה הּוא ַמה

 ֶשֵּׁיּׁש ַעְכָשׁו...

דוד אבידן / 1934–1995 
היה משורר, צייר, ואיש קולנוע ישראלי. את 

עיקר פרסומו קנה כמשורר, בשנות ה-50 
וה-60 של המאה העשרים. אבידן נחשב 
לאחד מהמחדשים הגדולים של השפה 

העברית ותמיד שאף להרחיב את גבולותיה, 
ליצור מילים חדשות )הרבה באמצעות 

הלחמה של שתי מילים( ולהעניק משמעויות 
נוספות למילים קיימות.
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יעדי הציונות
והגשמתם

הצעה לפעילות:
הקבוצה תגדיר/תציע לאחר ברור מעמיק את יעדי

 הציונות בדורנו, ואת הדרכים להגשמתם. 
המדריך/ה י/תעזר בדבריו הסדורים של פרופ' 

שביד. השימוש בטקסט יכול להעשות לפני הדיון, 
במהלכו או אחריו. ניתן להתחלק לקבוצות קטנות, 

או לעשות זאת במעגל משותף.

מאת פרופ' אליעזר שביד
מתוך 70 פנים לציונות - העמותה להתחדשות ציונית

התנועות הפוסט-ציוניות מניחות שמטרת הציונות הייתה הקמת מדינה 
יהודית, ולכן עם הקמתה של המדינה עבר זמנה. אנו טוענים כי מטרת 

הציונות הייתה ה"נורמליזציה" של העם היהודי. הכוונה הייתה לפתור את 
מצוקות הקיום של העם בגלות. הן החמירו בזמן החדש והעמידו את העם 

היהודי מול בחירה בין חיים המותנים בשיבה אל ארצו כלאום המתקיים 
על הציביליזציה העצמית שלו ועל תרבותו העצמית, לבין השמדה פיסית, 

על ידי האנטישמיות המודרנית או השמדה רוחנית על ידי התבוללות 
עד טמיעה. המטרה הייתה: ריכוז רוב העם במולדתו, הקמת ציביליזציה 

מודרנית שתאפשר לו קיום עצמאי ופיתוח תרבות לאומית מודרנית 
היונקת ממקורותיו העצמיים.

...
אין ספק, אפוא, שהקמת מדינת ישראל בתש"ח )1948(, אחרי השואה, 

הייתה הישג כביר של הציונות. היא אמנם לא הצילה את העם היהודי מן 
השואה, אבל אפשרה לו להתאחד בתוכה וסביבה ולהשתקם ממנה.

אבל מצוקותיו של העם היהודי כעם גולה לא נפתרו על ידי עצם קיומה 
של המדינה. דווקא סביבה התעוררה אנטישמיות מזן חדש, הזן האנטי-

ציוני, שאיים ועדיין הוא מאיים על העם היהודי בשואה שנייה.

....בקרב חוגים רחבים בעם התעוררה פוסט-ציונות שהיא בעצם אנטי-
ציונות, ולעומתם התעוררה תגובה של ציונות לאומנית כוחנית ושתי 

המגמות הללו מאיימות בהתנגשותן זו בזו על עצם קיומה של מדינת 
ישראל, על זהותה כמדינה יהודית הן מבחינת אחריותה לכל העם היהודי 

והן מבחינת נאמנותה לזהותה היהודית מבחינה ערכית ותרבותית.

אליעזר שביד / יליד 1929
מחשובי חוקרי מחשבת ישראל, הוגה דעות ומחנך. פרופסור 

אמריטוס למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית וחתן פרס ישראל 
בחקר מחשבת ישראל לשנת 1994. אליעזר שביד פרסם כארבעים 
ספרים וכ-850 מאמרים. בין תחומי עיונו ומחקרו: התפתחות היהדות 

כתרבות ובעיותיה, בעיות ההגשמה הציונית:
בין ישראל לתפוצות, בין ישראליות ליהדות, בין חילוניות יהודית לדת, 

הזרמים בדת היהודית, בעיות ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית 
ונושאים מרכזיים ביהדות ובציונות, השתלבות מדינת ישראל והעם 

היהודי בכלכלת השוק העולמית ובתרבות הפוסט-מודרנית.

· כיצד את/ה תופס/ת את המושג "פוסט ציונות"
ולעומתו את "הציונות הלאומנית"?

· מדוע, לדעתך, הציונות שאמורה הייתה להיות
בקונצנזוס הרחב ביותר של העם היהודי, הפכה 

גם היא לפוליטית ושנויה במחלוקת? )הכוונה 
בתוכנו, לא בקרב שאר אומות העולם(. ?
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יעדי הציונות בדורנו
יעדי הציונות אחרי הקמת מדינת ישראל נגזרים מנתוח זה של 

מצבה, ובראש וראשונה היעד הכולל: לשמור ולקיים את מדינה 
ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי משתי נקודות הראות 

הנזכרות לעיל.

"שבעים פנים לציונות", והכוונה היא להיבטים הרבים והשונים של 
הגשמתה. בעבר פעלו בתוך מסגרת ההסתדרות הציונית הכללית 
כמה תנועות ציוניות: ציונות פוליטית, ציונות חברתית, ציונות דתית, 

ציונות רוחנית ובתוך כל אחת מהן התגלו מגמות שונות. היו בין 
התנועות והמגמות הללו ויכוחים רבים ולפעמים גם מאבקי כוח 

אלימים אבל ביסודו של דבר הן השלימו זו את זו בהגשמת המפעל 
הכולל. אסתפק במסגרת הרצאה קצרה זו בהגדרה תמציתית של 

יעדים אלה:

א. ריפוי הקרעים העמוקים היוצרים שסעים של זרות וניכור בתוך 
העם סביב בעיית הזהות היהודית.

ב. בלימת תהליך ההתבוללות החילונית מחד וההסתגרות הקנאית, 
של החברה החרדית מאידך, ובלימת הלאומנות המשיחית.

ג. שיקום הרקמה המשפחתית-קהלתית שתהליכי כלכלת השוק 
החופשי התחרותי-אנוכי מפרקים אותה, ועל ידי כך מחסלים את 

התשתית החיונית של אורח החיים היהודי.

חודשהציונות
דף יומי

ד. שיקום מערכת החינוך הקורסת בגלל השתעבדותה לעקרונות 
של כלכלת השוק החופשי.

ה. שיקום האתוס החלוצי-התנדבותי הרואה את מטרתו של האדם 
בנתינה לזולת ולכלל, שהוא האתוס הבסיסי המקיים משפחה, 

קהילה ועם.
ו. שיקום האתוס היצרני המתבסס על ערך העבודה ועל כבודה ולא 

על ערך הרווחים הספקולטיביים.
ז. החתירה לצדק חברתי ולצדק משפטי.

ח. הידוק הקשרים המתרופפים בין יהודי מדינת ישראל ליהודי 
התפוצות כבני עם אחד.

ט. החתירה העקבית לשלום שיחלץ את מדינת ישראל ואת העם 
היהודי ממעגל האיבה המקיף אותו ומאיים על קיומו.

· ביעדים שמגדיר שביד לציונות בדורנו, ניכרת תפיסה
חברתית מגובשת, שאינה עולה בקנה אחד עם תפיסות 

חברתיות-כלכליות המקובלות היום במדינות רבות 
בעולם )כלכלת שוק חופשי, רווחים ספקולטיביים, 

לעומת אתוס חלוצי-התנדבותי, ערך העבודה, צדק 
חברתי ומשפטי, ערכי המשפחה והקהילה(. האם יש 

קשר בין תפיסתו לבין ערכים יהודיים? מהו?

· אילו מהיעדים קרוב יותר לליבך ואת/ה רואה עצמך
לוקח/ת חלק במאמץ להגשימו?

21 בנובמבר 2017
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מהי הדרך להגשמת
היעדים האלו?

יש לנו עניין להשפיע על הממשלה שתשנה את מדיניותה מלמעלה,  
אולם במציאות הקיימת אין לדעתי סיכוי לעשות זאת. את המנהיגות 

האחרת צריך להצמיח מלמטה והרי גם כאשר המנהיגות פועלת 
בדרך נכונה תלויה ההגשמה בסופו של דבר בנכונותו של העם ללכת 

בה מתוך הכרת חובה ובחירה.
כמו לפני הקמת המדינה גם לאחר הקמתה הדרך היא הגשמה 

אישית: כל יחיד, כל משפחה וכל קהילה במסלולי חייהם ובהתאמה 
לנטיותיהם וליכולתיהם, וההתארגנות התנועתית באה כדי לברר 
את הדרך, להתחזק ולצבור השפעה מתרחבת והולכת ולהצמיח 

מנהיגות חלופית.
המפתח הוא הגשמה אישית חלוצית-התנדבותית של יחידים רבים 

ומתרבים בכל הכיוונים שצוינו לעיל, איש איש בתחומי פעילותו 
ובמידות יכולתו. לפיכך אציין להלן שש "מצוות עשה" של הגשמה 

אישית שנגזרות מן היעדים שצויינו לעיל.

א. אימוץ אורח חיים יהודי במסלול האישי משפחתי. בעיקר קיום 
מסורת השבתות, החגים והמועדים מתוך הזדהות עם הזכרון 

ההסטורי והערכים המוסריים, החברתיים והתרבותיים שביסודם: 
איש איש ומשפחה-משפחה באחת המגמות הקיימות, הדתיות 

והחילוניות תרבותיות, אך מתוך גישה פלורליסטית המכבדת את 
כל הגישות הללו על הבסיס הערכי הלאומי המשותף, חותרת 

לגשר על הקרעים המפלגים את העם, ושמה דגש בהנחלת 
המורשת לדור הצעיר.

ב. השתייכות פעילה לקהילה יהודית-ציונית.

ג. התפרנסות מעבודה יצרנית התורמת לחברה בכל התחומים: 
החקלאות, התעשייה, השרותים, המסחר וכד' בשאיפה לא רק 

להתפרנס ברמת חיים גבוהה אלא לתרום לחברה, ובתפקידי 
הוראה וניהול להשפיע כמידת היכולת על שינוי המדיניות 

· אחדות מהדרכים שמציע שביד להגשמת ייעדי
הציונות עשויות להישמע נאיביות ואפילו אוטופיות 

לאוזן הצינית של הדור הצעיר. האם כדי לקרבן 
לצעירים נכון יהיה להתאימן להלך הרוח העכשווי ? 

כיצד ניתן לעשות זאת? מה היית משנה? 
· באילו מהדרכים להגשמת יעדי הציונות היית
בוחר/ת: לתרום? להיות שותף/ה? מוביל/ה? 
יוזם/ת? למה בחרת דווקא בזה? כיצד היית 

מגשים/ה אותו?

המלצה הפינה היומית /

TIKKUN OLAM MAKERS - 'TOM' סטרטאפ ישראלי חדש העונה לשם
TOM הוא סטרטאפ ישראלי שכובש את העולם, ובנוי על רצון טוב, יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופסא. מקימיו – "מכון ראות" ו"קרן שוסטרמן למען 

חדשנות טכנולוגית באוריינטציה חברתית", עיצבו לעצמם חזון בו הם משלבים בין הטכנולוגיה המודרנית המתקדמת לבין צרכים אנושיים וחברתיים. 

איך הם עושים זאת? אחת לכמה זמן נפגשים צוותים רב-תחומיים המגיעים מרחבי העולם למרתון בן שלושה ימים במהלכו הם שקועים בעשייה 
יצירתית ואנרגטית למען שיפור עצמאותם של אנשים עם מוגבלויות. פניות של נכים בעלי צרכים מיוחדים מגיעות למנהלי הפרוייקט מהעולם כולו. 

ככל ששמו של המיזם תופס תאוצה, כך מצטרפים אליו מומחים נוספים וזרם הפונים גדל. והכל בהתנדבות! 

https://www.youtube.com/watch?v=I_BQzJD9gpo - ב-4 דקות TOM מה זה

הכלכלית חברתית והאתית תרבותית של מדינת ישראל בכוון 
היהודי-ציוני שהותווה לעיל.

ד. הקצאת זמן קבוע לקריאה, לימוד ועיון במקורות תוך התמודדות 
עם בעיות העומק של תרבות ישראל ותרבות העולם בזמננו 
ולהשתתף במידת היכולות בפעילות משפחתית-קהילתית 

בתפקידי הוראה וחינוך.

ה. שרות מסור בצבא הסדיר ובמילואים.

ו. השתתפות קבועה בפעילות התנועתית של העמותה בהעמקת 
החשיבה היהודית ציונית ובאמצעים להפצת רעיונותיה ולהגברת 

השפעתה על האליטות המנהיגות של מדינת ישראל, מתוך מגמה 
להצמיח שכבת מנהיגות חדשה שתחתור להגשמת יעדי הציונות 

במישור המדיני הכולל.

דבריו של פרופ' אליעזר שביד, חבר המועצה הציבורית של 'העמותה 
להתחדשות ציונית', בכנס היסוד של העמותה, שנערך בירושלים בחודש 

אפריל 2014.

חודשהציונות
דף יומי

21 בנובמבר 2017
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למדריך/ה:
תוכל/י לבחור מבעוד מועד שירים 

אהובים/מתאימים לטעמך 
· להשמיע אותם

· ללמד אחד או יותר מהם
· לקרוא את מילותיהם וללמוד מהם

על ישראל 
· ללמד מילים בעברית מתוך השירים

· לבקש מהמשתתפים לשתף בשירים
ישראליים שהם מכירים/אוהבים

לינק למבחר שירים ישראליים אהובים -
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF60

31AB78B3E51E7

חודשהציונות
דף יומי

22 בנובמבר 2017

שרים ציונות בעברית
ספירת מלאי

מילים: יוסי בנאי
לחן: נעמי שמר

מדינה אחת, פעמיים ים 
ואגם אחד וקדחת גם, 

שמש אחת עגולה, 
עם אחד חכם מלא סגולה, 

כאב ראש אחד ושלוש גלולות 
ושישה ימים ושבעה לילות. 

אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו 
שבשמיים ובארץ. 

עלייה גדולה מאלפיים שנות גולה, 
שתי חופשות שנתיות ואחת רגילה. 

יום של ניצחון, יום של מפלה, 
רגע ביטחון, שלושים ימי מחלה. 

טרומפלדור בגליל וקונצ'רטו לחליל 
וחצי תריסר אלופים במיל'. 

אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו 
שבשמיים ובארץ.

https://www.youtube.com/
watch?v=9Ec9FrUVKrM

כאן
מילים ולחן: עוזי חיטמן

כאן ביתי פה אני נולדתי 
במישור אשר על שפת הים 

כאן החברים איתם גדלתי 
ואין לי שום מקום אחר בעולם 

כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי, 
כאן בניתי את ביתי בשתי ידי ,

כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי 

ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי. 

https://www.youtube.com/
watch?v=ubkc7MR__ys

אין לי ארץ אחרת
מילים: אהוד מנור

לחן: קורין אלאל

 אין לי ארץ אחרת 
 גם אם אדמתי בוערת 

 רק מילה בעברית חודרת 
 אל עורקיי, אל נשמתי 
 בגוף כואב, בלב רעב 

כאן הוא ביתי 

 לא אשתוק, כי ארצי 
 שינתה את פניה 

 לא אוותר לה, 
 אזכיר לה, 

 ואשיר כאן באוזניה 
עד שתפקח את עיניה 

https://www.youtube.com/
watch?v=yg0zmyodlhk

קום והתהלך 
בארץ

מילים: יורם טהר לב
לחן: יאיר קלינגר

 קום והתהלך בארץ 
 בתרמיל ובמקל. 

 וודאי תפגוש בדרך 
 שוב את ארץ ישראל. 

 יחבקו אותך דרכיה 
 של הארץ הטובה, 

 היא תקרא אותך אליה 
כמו אל ערש אהבה. 

https://www.youtube.com/
watch?v=nahqv7kdhu0
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הידעת הפינה היומית /
על צמחונות וטבעונות בישראל

בשנים האחרונות הפכה הטבעונות לטרנד עולמי. החברה בישראל כמו בתחומים רבים אחרים - דינאמית וחדשנית, 
הובילה גם את הטרנד הזה לשיאים עולמיים:

· תל אביב נבחרה על ידי המגזין המקוון של אתר המזון THE DAILY MEAL כיעד המומלץ ביותר לתיירים טבעוניים, 
ומספר המסעדות הטבעוניות ביחס לגודל האוכלוסיה, הוא הגבוה בעולם! 

· ישראל היא המדינה היחידה בעולם בה רשת דומינוס פיצה מייצרת פיצה טבעונית. 
· 10 מחברי הכנסת הישראלית )שהם 8%( מסך חברי הכנסת הם צמחוניים. 

· נשיא מדינת ישראל, ראובן )רובי( ריבלין הוא צמחוני. כך היה גם הסופר העברי זוכה פרס הנובל, שי עגנון.
· צה"ל, הצבא הישראלי, שתחום עיסוקו אינו מחייב זאת בחר בכל זאת לספק מנה צמחונית לצמחונים גם ללא 

הצגת כל אישור, ולספק לחיילים הטבעוניים נעליים שאינן עשויות מעור של בעלי חיים, ולהגדיל את משכורתם 
הצבאית כדי שיוכלו לקנות מזון המותאם לצרכיהם. 

בואו נשיר
לארץ יפה

מילים: אבי רן טוויג
לחן: יורם חיימוב

בואו נשיר לארץ יפה 
ארץ של שמש ואור 

זמר סוחף מלא אהבה 
הבה נקדיש לה מזמור 
בואו נשיר לארץ קטנה 

ארץ אלפי שנים 
שיר של מלים ומנגינה 
חלומות יפים רוקמים 

וגם מי שהולך מעבר לים 
מנסה לשבת בארץ נכר 
משהו בלב מחזירו לכאן 

לא היום אז אולי מחר 

וגם מי שהולך מעבר לים 
מנסה לשבת בארץ נכר 
משהו בלב מחזירו לכאן 

לא היום אז אולי מחר 

https://www.youtube.com/
watch?v=7RKawSd0UYo

רק בישראל

מילים: אהוד מנור
לחן: נורית הירש

הקיבוץ והמושב 
רק בישראל 

ירושלים של זהב 
רק בישראל 

ילדים בגן חובה 
כל אחד רוצה טובה 

רק בישראל 

התפוז הכי מתוק 
רק בישראל 

הירקון תמיד ירוק 
רק בישראל 

יום הולדת לאילן 
וכינרת מול גולן 

רק בישראל 

כל אדם הוא בנאדם 
רק בישראל 

תקבל עצות חינם 
רק בישראל 

איזה יופי של מורל 
כל אחד הוא ג'נרל 

רק בישראל 

https://www.youtube.com/
watch?v=H19LanB-eEg

חודשהציונות
דף יומי
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ירושלים
של זהב 

מילים ולחן: נעמי שמר

 אויר הרים צלול כיין 
 וריח אורנים 

 נישא ברוח הערביים 
 עם קול פעמונים. 

 ובתרדמת אילן ואבן 
 שבויה בחלומה 

 העיר אשר בדד יושבת 
 ובליבה חומה 

 ירושלים של זהב 
 ושל נחושת ושל אור 

 הלא לכל שירייך 
 אני כינור 

https://www.youtube.com/

watch?v=o2rocnem9b0

מסעדות תל אביביות שונות שהתאימו 
עצמן לטרנד הטבעוני )3:25 דקות(

https://www.youtube.com/
watch?v=aWxfOGtACGY
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?
יש לי ארץ אחרת?

יהודה עמיחי / 1924–2000
משורר ישראלי, זוכה פרס ישראל לשירה 

)1982(, הנחשב לפורץ דרך ומחולל מהפכה 
בשירה העברית החדשה, ונמנה עם הבולטים 

בשירה הבינלאומית במאה ה-20. יהודה עמיחי 
חולל תמורה מהפכנית בשירה העברית בשנות 

החמישים. הוא הדגיש את שירת "האני" בדור 
שהדגיש את שירת "האנחנו", את האידאולוגיה 

הקולקטיבית ואת המיתוס. הוא השתמש 
בדימויים מודרניים מקוריים לתיאור רגשות 

ומצבים של היחיד. עמיחי הפך במהרה למשורר 
פופולרי וידוע בציבור. חוקר הספרות גרשון שקד 

אמר עליו "למדנו ממנו שאפשר להגיד דברים 
עמוקים ורגישים במילים פשוטות, וללא הגבהה 

פאתטית: שאין צורך להרעים בתותחים ומוטב 
לדבר בלשון בני-אדם."

· למה, באמת, ירושלים?
· ואם לא ירושלים, אז איפה?

· עמיחי מרבה להשתמש בשיר ברמזים
מהתנ"ך. למה לדעתך הוא עושה זאת? 

האם זה מוסיף למסר של השיר?

ירושלים ירושלים
למה ירושלים

יהודה עמיחי
למה ירושלים, למה לא ניו יורק

עם בתי מרומים ומחילות המעמקים
ומנהרות ומרתפי מרתפים

לקרוא מהם את האל, ממעמקים קראתי יה.
למה, ירושלים, למה אני

למה לא אתונה ומצרים ומקסיקו
והודו ובורמה, המקדשים כבר קימים בהם

הכיפות כבר מוזהבות, העמודים כבר עומדים.
.......

למה ירושלים. למה לא סן פרנציסקו הנשגבה,
היא ממילא כבר נקראת על שם הקדוש אוהב הציפורים,

ויש לה שער זהב ויש בה עליה וירידה ועליה
ויש בה רעש ממעמקים מוכן תמיד לפרוץ

באש ובתמרות עשן, כמו למתן תורה בהר סיני
ואדמה שפוערת את פיה כמו בתורה.

למה ירושלים למה לא פריז עם הכיכרות
והשדרות ושערי הכבוד למלך הכבוד

עם הגשרים הרחבים מעל לעולם הצר.

למה ירושלים, למה אני
למה לא עיר אחרת למה לא אדם אחר?

פעם עמדתי לפני הכותל המערבי
ופתאום, להקת ציפורים עלתה למעלה

בקריאות ובמשק כנפיים, כמו פתקות בקשה
שהשתחררו מבין האבנים הגדולות והכבדות

ועפו אל על.

חודשהציונות
דף יומי

 23 בנובמבר 2017
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אין לי ארץ אחרת 
מילים: אהוד מנור
לחן: קורין אלאל 

אין לי ארץ אחרת 
גם אם אדמתי בוערת 

רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי, אל נשמתי 
בגוף כואב, בלב רעב 

כאן הוא ביתי 

לא אשתוק, כי ארצי 
שינתה את פניה 

לא אוותר לה, 
אזכיר לה, 

ואשיר כאן באוזניה 
עד שתפקח את עיניה

אהוד מנור / 1941–2005
פזמונאי, מתרגם, שדרן רדיו ומנחה טלוויזיה ישראלי, 

חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת 1998, 
אחד מהפוריים שבפזמונאי ישראל, שהרבה גם 

בתרגום וכתיבה לתיאטרון ולבידור. מנור כתב 
ותירגם למעלה מאלף שירים. שמחים ועצובים, כאלו 

שנושבת מהם רוח שטות ואחרים נשואי פנים. הוא 
היה פזמונאי רב גווני ועבד עם אומנים מגישים רבים 

מהשורה הראשונה בזמר העברי.

חודשהציונות
דף יומי

 23 בנובמבר 2017

השיר ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת נכתב על ידי אהוד מנור, מהפזמונאים האהובים, 
הפוריים והמוערכים ביותר בישראל. את השיר כתב מנור כתגובה מאוחרת 

למותו של אחיו הצעיר במלחמת ההתשה.
אהוד מנור אמר בראיון כי השיר נכתב כביקורת על אזלת-היד והיעדר 

ההתייחסות של ממשלת ישראל למותם המיותר לדעתו של חיילים רבים 
בזמן המלחמה. כאשר יצא השיר הוא נתפס כשיר מחאה נגד מלחמת לבנון 

שהתרחשה באותה עת ואומץ על ידי המוחים כנגדה.
במהלך השנים אומץ השיר על ידי רבים מכל קצות הקשת הפוליטית, 

כאשר כל קבוצה פוליטית נתנה למילים פרשנות משלה, באופן שמבטא את 
עמדותיה. בעת תקופת תוכנית ההתנתקות מחבל עזה נעשה שימוש רב 

בשיר על ידי הימין הישראלי והוא הושמע בעצרות מחאה, במדיה האינטרנטית 
וברשתות הטלוויזיה. מנגד, תנועת "השמאל הלאומי" אימצה מהשיר את 

השורה "לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה" והפכה אותה לסיסמת מחאה 
כלפי מדיניותה של ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו.

יהודה עמיחי מקשה "למה ירושלים" ואילו אהוד 
מנור אומר- אין לי ארץ אחרת. ואת/ה?

היום לפני הפינה היומית /

?

בו' בכסלו תשל"ד )1973( נפטר דוד בן-גוריון
יום הזיכרון לבן-גוריון מתקיים בתאריך פטירתו העברי, שחל השנה )2017( ב-24 בנובמבר

יום פטירתו של דוד בן-גוריון נקבע בחוק ליום זיכרון ממלכתי. ביום זה לומדים על מנהיגותו ומורשתו בבתי הספר בישראל.
בשנת 1976 חוקקה הכנסת את 'חוק דוד בן-גוריון' "לזכרו ולפועלו של דוד בן-גוריון ולהנחלת מורשתו לדורות".

מכוח חוק זה נקראו על שמו: 
המכון למורשת בן-גוריון, המכיל ארכיון, מכון חינוכי ומכון מחקר

בית בן-גוריון השוכן בבית שבן-גוריון ציווה למדינה, בשדרות בן-גוריון בתל אביב
המכון לחקר המדבר, כחלק מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

על שמו של בן-גוריון נקראו גם: קריית הממשלה בירושלים, נתב"ג – נמל התעופה הלאומי של ישראל,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, רחובות ושכונות בערים רבות בישראל.

הידעת - במרכז העיר ברלין יש רחוב בשם בן-גוריון...
https://www.youtube.com/watch?v=n4MmTrUMFQo - )על האיש ופועלו )9 דקות
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בו' בכסלו תשל"ד )1973( נפטר דוד בן-גוריון
יום הזיכרון לבן-גוריון מתקיים בתאריך פטירתו העברי, שחל השנה )2017( ב-24 בנובמבר

לומדים על מנהיגותו ומורשתו בבתי הספר בישראל. זה ביום ממלכתי. זיכרון יום פטירתו של דוד בן-גוריון נקבע בחוק ליום
בשנת 1976 חוקקה הכנסת את 'חוק דוד בן-גוריון' "לזכרו ולפועלו של דוד בן-גוריון ולהנחלת מורשתו לדורות".

מכוח חוק זה נקראו על שמו: 
המכון למורשת בן-גוריון, המכיל ארכיון, מכון חינוכי ומכון מחקר

בית בן-גוריון השוכן בבית שבן-גוריון ציווה למדינה, בשדרות בן-גוריון בתל אביב
המכון לחקר המדבר, כחלק מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

על שמו של בן-גוריון נקראו גם: קריית הממשלה בירושלים, נתב"ג – נמל התעופה הלאומי של ישראל,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, רחובות ושכונות בערים רבות בישראל.

הידעת - במרכז העיר ברלין יש רחוב בשם בן-גוריון...
https://www.youtube.com/watch?v=n4MmTrUMFQo - )על האיש ופועלו )9 דקות

המקום בו הפכתי לציוני

יוסף )טומי( לפיד / 1931–2008
עליו כתב בנו יאיר את הספר "זכרונות אחרי 

מותי" היה סופר, עיתונאי, ופוליטיקאי ישראלי, 
יליד סרביה. היה ראש מפלגת שינוי, סגן ראש 

הממשלה ושר המשפטים בממשלתו השנייה של 
אריאל שרון. לפיד נודע בסגנונו הישיר, לעיתים 

אפילו בוטה. במאבקו למען חברה ליבראלית 
וכנגד הכפייה הדתית בישראל, ועם זאת זאת ציין 

בכל הזדמנות את החיבור העמוק שלו ליהדותו.

יאיר לפיד, מתוך ״זיכרונות אחרי מותי״
הוצאת כתר, ירושלים, 2010, עמ' 56-55

הם באו לקחת אותנו עם שחר.
חברי ארגון צלב החץ ההונגרי, מלווים בכמה אנשי אס.אס הקיפו 

את הבית ברחוב פוז'וני הוציאו את כולנו החוצה והחלו להוליך אותנו 
ברחובות המושלגים של העיר הריקה. מלמעלה הסתכלו בנו אנשים 

מבעד לחלונות גבוהים ואיש לא אמר דבר.
הם הצעידו אותנו לאורך רחוב פוז'וני, בכיוון גשר מגריט, ואז הבנו 

שהם לוקחים אותנו לשפת הדנובה כדי לירות בנו אל מתחת לגושי 
הקרח שצפו בנהר. "מצעדי המוות" האלה צעדו יום-יום, רק לכיוון 

אחד. איש לא חזר.
כאשר הגענו לרגלי הגשר, הגיח מטוס סיור סובייטי מעל ראשינו. רגע 
נעצרה השיירה באי-סדר, והשומרים הנאצים חיפשו מחסה בכניסות 
הבתים וירו כלפי מעלה במקלעי השמייסר שלהם. אנחנו נעמדנו ליד 
דלת כניסה של בית שימוש ציבורי קטן, עשוי מתכת, צבוע ירוק. אמא 

דחפה אותי פנימה "תעמיד פנים שאתה עושה פיפי", אמרה. עמדתי 
שם קפוא מקור ומפחד, אבל לא הצלחתי להשתין: כאשר אתה בן 

שלוש-עשרה ומבוהל, אתה לא יכול להשתין. המטוס הסובייטי חלף 
בינתיים, והשיירה התארגנה מחדש והמשיכה לצעוד. איש לא שם 

לב שאמא ואני נשארנו בבית השימוש הירוק. חצי שעה אחר כך, לא 
נותר מן השיירה אפילו אדם אחד חי!

זהו רגע המפתח של חיי. זהו הרגע שמגדיר אותי מדוייק יותר מכל 
רגע אחר, מכל דבר שעשיתי, מכל המקומות שהייתי בהם והאנשים 

שפגשתי. לא מפני שניצלתי – לכל ניצול יש את סיפור הנס הפרטי 
לו – אלא מפני שלא היה לי לאן ללכת.

פריס כבר שוחררה, כמוה גם רומא ואפילו נובי סאד, אבל לי לא היה 
לאן ללכת. בכל העולם כולו לא נמצא אפילו מקום אחד שאליו יכול 

ללכת ילד יהודי בן שלוש-עשרה שכולם רוצים להרוג אותו.
אז חזרנו לגטו.

שנים אחר כך, כשהייתי עם יאיר )בנו של המספר( בבודפשט, הלכנו 
לטייל ברגל והגענו, מבלי משים לגשר מגריט. טיילנו ופטפטנו

בעליצות ופתאום נעצרתי, הצבעתי על משהו, והתחלתי לרעוד. יאיר 
לא הבין בתחילה על מה אני מצביע, אבל שם הוא היה: בית שימוש 

ציבורי קטן, עשוי מתכת, צבוע ירוק. עמדנו שם, שני גברים מבוגרים, 
התחבקנו ובכינו, מלטפים את דופנותיו הירוקות של בית השימוש 

שהציל את חיי, וההונגרים ברחוב עקפו אותנו בזהירות מפני שהם היו 
משוכנעים שאנחנו משוגעים.

“ילד שלי” אמרתי לו כשנרגעתי, “במקום הזה, מבלי שידעתי זאת 
אפילו, הפכתי לציוני. זה הרעיון הציוני כולו. מדינת ישראל היא מקום 

בעייתי, ולכולנו תמיד יהיו ויכוחים איתה, אבל זו הסיבה שהיא הוקמה: 
כדי שלכל יהודי תמיד יהיה מקום ללכת אליו.

· האם את/ה מכיר/ה סיפורים מסוג זה בהם ארוע כלשהו
)דרמטי אך לאו דווקא( עיצב את זהותו של האדם? האם 

זכור לך ארוע משמעותי בחייך שהשפיע על/ששינה את מי 
שאת/ה? את זהותך? תוכל/י לשתף את הקבוצה? 

· האם תוכל/י להצביע על המקום/הזמן בו הפכת לציוני/ת?

אנדרטת "נעליים על הדנובה" לזכר הקורבנות היהודים שנורו על גדות הדנובה בידי אנשי צלב החץ ההונגרים בסוף מלחמת העולם השנייה

חודשהציונות
דף יומי
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ירמיהו פרק כט

ם--ֶאל-ֶיֶתר  א ְוֵאֶּלה ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר, ֲאֶׁשר ָׁשַלח ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ִמירּוָׁשלִָ
ִזְקֵני ַהּגֹוָלה, ְוֶאל-ַהֹּכֲהִנים ְוֶאל-ַהְּנִביִאים ְוֶאל-ָּכל-ָהָעם, ֲאֶׁשר ֶהְגָלה 

ם, ָּבֶבָלה.  ... ד ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, ֱאֹלֵהי  ְנבּוַכְדֶנאַּצר ִמירּוָׁשלִַ
ם, ָּבֶבָלה.  ה ְּבנּו ָבִּתים,  ִיְׂשָרֵאל:  ְלָכל-ַהּגֹוָלה--ֲאֶׁשר-ִהְגֵליִתי ִמירּוָׁשלִַ

ְוֵׁשבּו; ְוִנְטעּו ַגּנֹות, ְוִאְכלּו ֶאת-ִּפְרָין.  ו ְקחּו ָנִׁשים, ְוהֹוִלידּו ָּבִנים ּוָבנֹות, 
ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנִׁשים ְוֶאת-ְּבנֹוֵתיֶכם ְּתנּו ַלֲאָנִׁשים, ְוֵתַלְדָנה ָּבִנים ּוָבנֹות; 

ּוְרבּו-ָׁשם, ְוַאל-ִּתְמָעטּו.  ז ְוִדְרׁשּו ֶאת-ְׁשלֹום ָהִעיר, ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם 
ָׁשָּמה, ְוִהְתַּפְללּו ַבֲעָדּה, ֶאל-ְיהָוה:  ִּכי ִבְׁשלֹוָמּה, ִיְהֶיה ָלֶכם ָׁשלֹום.

· אלפי שנים חיו היהודים בגלות. והנה נולד הרעיון
הציוני, והנה קמה לנו מדינה. למה בכל זאת לא 

עולים כל יהודי העולם לישראל?

על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו
בן ציון דינור, מתוך "ספר הציונות"

"עקרונה של התפיסה הציונית של המציאות היהודית 
היה שלילת הגלות... צרת היהודים היא אחת, וגלות שמה. 

בה נכללות כל האסונות והמצוקות... החטאים והעוונות, 
הליקויים והפגימות, הרפיונות והחולשות שמונים בצדק 

או שלא בצדק, בישראל, ביחיד ובציבור – הגלות היא היא 
שגרמה להם..."

· כותבים שונים מתייחסים בדרך שונה לגלות 
מהו יחסך לגלות? 

· מהם חסרונותיה של הגלות? ויתרונותיה?

בגלות

תהילים פרק קלז

א  ַעל ַנֲהרֹות, ָּבֶבל- ָׁשם ָיַׁשְבנּו, ַּגם-ָּבִכינּו: ְּבָזְכֵרנּו, ֶאת-ִצּיֹון.
ב  ַעל- ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה-  ָּתִלינּו, ִּכֹּנרֹוֵתינּו.

ג  ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו, ִּדְבֵרי-ִׁשיר- ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה:
ִׁשירּו ָלנּו, ִמִּׁשיר ִצּיֹון.

ד  ֵאיְך- ָנִׁשיר ֶאת-ִׁשיר-ְיהָוה: ַעל, ַאְדַמת ֵנָכר.
ם- ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני. ה  ִאם-ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשלִָ

ו  ִּתְדַּבק-ְלׁשֹוִני, ְלִחִּכי- ִאם-ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי:
ם- ַעל, ֹראׁש ִׂשְמָחִתי. ִאם-ֹלא ַאֲעֶלה, ֶאת-ְירּוָׁשלִַ  

BONEY M – "בהשראת הפרק, כתבה להקת "בוני אם
BY THE RIVERS OF BABYLON את השיר

https://www.youtube.com/watch?v=vYK9iCRb7S4

?

?
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אריק איינשטיין )2013-1939( היה זמר, פזמונאי, תסריטאי ושחקן ישראלי. הוא החל את דרכו כזמר בלהקה 
צבאית והמשיך בהרכבים מוסיקאליים שונים שהם פס הקול של ההסטוריה המוסיקאלית של ישראל. שיתוף 
הפעולה שלו עם שלום חנוך ולהקת הצ'רצ'ילים הניב את אלבומי הרוק הראשונים בישראל. איינשטיין נחשב 

לאחד הזמרים הישראלים החשובים ביותר. מבקר המוזיקה יואב קוטנר תיאר אותו כך: "אריק איינשטיין הוא 
יותר מאשר הזמר הישראלי הגדול ביותר. איינשטיין הוא ארץ ישראל האמיתית".

למחרת פטירתו של אריק איינשטיין, הוצב ארונו בכיכר רבין בתל אביב, ונערך לו טקס פרידה. עשרות אלפים 
מאוהביו באו לחלוק לו כבוד אחרון, בטקס שרו חבריו המוזיקאים ונשאו דברים ראש הממשלה בנימין נתניהו, 

ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, ושרת התרבות והספורט, לימור לבנת.

ב-26 בנובמבר בשנת 2013 נפטר אריק איינשטיין - מהזמרים האהובים 
והמקובלים ביותר על כל שדרות הציבור במדינת ישראל

 https://www.youtube.com/watch?v=ez1e2VPsRFw - )אריק איינשטיין שר את אחד השירים המפורסמים שלו - "עוף גוזל", )עם כתוביות באנגלית4.5 דקות
 https://www.youtube.com/watch?v=iebIhwT3jlc - )לוסי אהריש מראיינת את גל אוחובסקי בערוץ הטלוויזיה הישראלי באנגלית על הזמר אריק איינשטיין, בסמוך למותו )16 דקות

https://www.youtube.com/watch?v=MBNWHTipwEA - )אריק איינשטיין ואורי זהר, באחד המערכונים המוכרים והאהובים שלהם על גלי העליה לישראל )7 דקות

חודשהציונות
דף יומי

היום לפני הפינה היומית /

הבית הבוער / ברטולד ברכט
"...לבית זה שראיתי לא כבר, והוא בוער היה. את הגג 

לקקו לשונות האש, נתקרבתי וראיתי שעדיין נמצאים בו 
בני אדם. עמדתי בפתח וקראתי אליהם, לומר, שאחזה 

האש את הגג, וזרזתי אותם, שיצאו מהר. אבל אותם בני 
אדם נראו כמי שאין בהם קוצר רוח. אחד שאל אותי, בעוד 

הליהוט מחרך כבר את גביניו, מהו מזגו של האוויר בחוץ, 
כלום אין הגשמים יורדים, או שמא רוחות מנשבות, וכלום 
נמצא שם בית אחר וכהנה ממיני השאלות. בלא תשובה 

נפניתי ויצאתי. הללו אמרתי בליבי, על כרחם נשרפים, 
קודם שהם מגיעים לסוף שאלותיהם. באמת חבריי, 

בשביל מי שאינו חש את הקרקע שלוהטת היא תחת רגליו 
עד שברצון היה מחליפה באחרת כל שהיא ובלבד שלא 

ישאר בכאן, בשביל אדם זה אין בפי מאומה".

· בקריאה ראשונה, כיצד הבנת את המשל?
מהו הנמשל?

· בהקשרים שלנו ניתן לחבר את המשל של
ברכט לנושא העלייה לארץ ישראל לאורך 
הדורות. ואם כך, מה הניע או לא הניע את 

היהודים בגולה להעלות לישראל? 
· האם מתפקידם של מנהיגי הציבור לדבר על

ליבם של יושבי הבית שזמנם בידם, או להניח 
להם כפי שעשה הדובר בטקסט? 

ברטולד ברכט / 1956-1898
מחזאי ומשורר גרמני. מהבולטים 

שבמתנגדי המשטר הנאצי.

הבית בוער
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· מדוע, להבנתך, "שתי 
המולדות" של לאה גולדברג 

גורמות לה כאב?

· האם גם את/ה מרגיש/ה שיש 
לך שתי מולדות? אילו רגשות 

הן מעוררות בך?

· התוכל/י לכתוב כמה 
שורות שיתארו את כל אחת 

מהמולדות שלך, כפי שעושה 
גולדברג?

מולדת

אורן / לאה גולדברג 

ָּכאן ֹלא ֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקָּיה. 
ָּכאן ֹלא ַיְחֹּבׁש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶׁשֶלג, 

ֲאָבל ְּבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶּלה 
 ָּכל ַילדּוִתי ֶׁשָּקָמה ִלְתִחָיּה. 

ִצְלצּול ַהְּמָחִטים: ָהיֹה ָהָיה 
ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב-ַהֶּׁשֶלג, 

ְלֶקַרח ְיַרְקַרק ּכֹוֵבל ַהֶּפֶלג, 
ִלְלׁשֹון ַהִּשׁיר ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.

אּוַלי ַרק ִצֳּפֵרי-ַמָּסע יֹוְדעֹות- 
ְּכֶשֵׁהן ְּתלּויֹות ֵּבין ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים - 

ֶאת ֶזה ַהְּכֵאב ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהּמֹוָלדֹות. 

ִאְּתֶכם ֲאִני ִנְׁשַּתְלִּתי ַּפֲעַמִים, 
ִאְּתֶכם ֲאִני ָצַמְחִּתי, ֳאָרִנים,
ְוָׁשָרַׁשי ִּבְׁשֵני נֹוִפים ׁשֹוִנים.

לאה גולדברג / 1911–1970
מהמשוררות העבריות המשפיעות ביותר בעת החדשה. גולדברג 

נולדה בראשית המאה העשרים בקנינגסברג, פרוסיה, ועלתה 
לישראל בהיותה אישה צעירה. בנוסף לכתיבת שירה, כתבה גם 

לילדים, הייתה מתרגמת, מבקרת וחוקרת ספרות. כלת פרס 
ישראל לספרות לשנת 1970. פרופסור לספרות באוניברסיטה 

העברית בירושלים.
ייחודה של גולדברג כמשוררת והמעמד הנכבד שלו זכתה 

יצירתה נזקפו בעיקר לזכות יכולתה המלוטשת והבהירה להסביר 
נושאים אישיים, אינטימיים ואינדיווידואליים, ולהעבירם כתחושת 

הכלל, ללא מעורבות של מטענים פוליטיים וחברתיים.
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?
* מה חשיבותה של מולדת? מדוע יש לעסוק 
בקנייתה ולטפח יחס אליה? האם אין מדובר 

ברעיון נפסד, סרח עודף של תפיסות קיום 
לאומניות מיושנות? 

* הכמיהה למולדת קיימת בכל מקום. רבים 
זקוקים לדבר-מה ייחודי נוסף, שהוא קטן מן 

"העולם" אך גדול מן "הבית". מה הם מבקשים? 

הישג ישראלי הפינה היומית /

פיתוח תרופה ביולוגית למחלת הפרקינסון
חברת הביומד הישראלית, נוירודרם, רשמה ביולי 2017 את האקזיט הישראלי הגדול ביותר בתחום 

הביומד, והצטרפה לרשימת העסקות הגדולות במשק הישראלי. דירקטוריון החברה, הנסחרת 
בנאסד"ק, אישר את עסקת המכירה לחברת מיצובישי טנאבה היפנית, תמורת כ-1.1 מיליארד דולר.

נוירודרם, שהוקמה ב-2003, מפתחת מכשור ותרופות למחלות של מערכת העצבים, ובראשן 
פרקינסון. המוצר המוביל שלה נמצא בשלב השלישי של פיתוחו הקליני, ועודנו נטול שם )נקרא 

ND0612(. זוהי משאבה שמתחברת לחגורה שחוגר המטופל, המזליפה תרופה שמבוססת על 
החומר הפעיל "לוודופה קרבידופה" )LEVODOPA CARBIDOPA(. חומר זה משמש לטיפול בתסמינים של 
פרקינסון, ונועד לאפשר לחולים ליהנות באופן רציף מהקלה בסימפטומים, על ידי השפעה על רמות 

הדופמין במוח. בכך מצטרפת נוירודרם לרשימה מכובדת מאד של פיתוחים רפואיים ישראליים.

מולדת יש רק אחת
אבי שגיא וידידיה שטרן

...״ואולם מה חשיבות המולדת? מדוע יש לעסוק בקנייתה 
ולטפח יחס אליה? האם אין מדובר ברעיון נפסד, סרח עודף של 

תפיסות קיום לאומניות מיושנות? לרעיון המולדת יצא שם רע 
כרעיון שמעודד ומטפח יסודות קמאיים מסוכנים – קשר דם, 

שותפות על בסיס גזעי, ייחוס קדושה לפיסת אדמה. אלה יסודות 
שהולידו כמה מן העוולות הגדולות בהיסטוריה האנושית. זאת 

ועוד: שתי אידאות רבות-עוצמה קמות על רעיון המולדת להורגו. 
מצד אחד, הקוסמופוליטיות: כבר לפני אלפיים שנה קבע ֵסֵנָקה, 

הפילוסוף והמחזאי הרומי, כי "לא למען פינה אחת נולדתי, 
מולדתי – תבל זו כולה". דברים אלו בוודאי מקבלים משנה תוקף 

בעידן הנוכחי, הגלובלי והפוסט- מודרני. אנו חיים בזיקה לכל 
המקומות, לכל הרעיונות ולכל האנשים. עצם קיומנו, איכות חיינו 

ורמת חיינו תלויים במידה רבה במה שמתחולל אי שם בקצות 
תבל: שווקים בין-לאומיים, אינטרסים גלובליים, אידאולוגיות 

מיובאות, תרבויות זרות. אם העולם נעשה שטוח, האם אפשר, 
והאם יש עוד צורך, לכונן מחדש את רעיון המולדת? מתבקש 

לכאורה ויתור מודע על הייחוד שבמולדת והחלפתו בהשתקעות 
מרצון בהמולת העולם הגדול.

ומן הצד השני, המולדת מותקפת על ידי האתוס האינדיווידואלי: 
התרבות המערבית מייחסת חשיבות גדולה ביותר ליחיד. הוא 

נתפס כיחידה עצמאית, יחודית, שקיומה מכווץ לדל"ת אמותיה. 
על פי אתוס זה, האנושות היא תמונה קיבוצית של ערב- רב של 

פרטים, שכל אחד מהם מתקיים ביחידות בביתו-מבצרו. שם, 
בבית, אדם מגבש את זהותו ובונה אותה. הפרטים המאכלסים 

את העולם אינם מצטרפים לקהילה, לעם או ללאום. המרחב 

בנוי מגיבוב של מבצרים אישיים. השטחים הציבוריים שבין 
הבתים משמשים רק אמצעי מעבר בין בית לבית; אין בהם תוכן 

ממשי של "רשות רבים" עצמאית. בעולם שכזה לא מתקיים 
המרחב הציבורי שנדרש ליצירת "מולדת".

עולה אפוא שהמושג מולדת מתרוקן מתוכן הן בעיניו של 
הקוסמופוליסט, שרואה בעולם כולו את ביתו, והן בעיניו של 
האינדיווידואליסט, שרואה בביתו את כל עולמו. ואולם עינינו 

הרואות שההתקפות על רעיון המולדת אינן מצליחות: הכמיהה 
למולדת קיימת בכל מקום. רבים זקוקים לדבר-מה ייחודי נוסף, 

שהוא קטן מן "העולם" אך גדול מן "הבית". מה הם מבקשים?״

HTTPS://VIMEO.COM/188788545

חודשהציונות
דף יומי

27 בנובמבר 2017

חברה ישראלית בשם ניורודרם פיתחה תרופה 
חדשנית לפרקינסון. סרט אנימציה מדבר

)עם כתוביות באנגלית, 2 דקות(
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ציונות
בלי מרכאות

חודשהציונות
דף יומי

 28 בנובמבר 2017

מילים: דן אלמגור
לחן: שלמה ארצי 

בחדרו הקטן במלון הישן 
ישב גבר צעיר שחור שיער וזקן 

ישב וכתב רעיון מטורף 
מדינת היהודים קום תקום 

הוא ידע לחלום ולהלהיב אנשים 
אך ידע שצריך כל חלום להגשים 

ולכן הוא כינס את עמו לקונגרס 
ודיבר עליהם ציונות. 

הוא אמר להם: "אני, תסלחו לי, ציוני 
זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני". 

והם באו כולם לאותו הקונגרס 
והקשיבו לאיש הנלהב, התוסס 

האומר: "די לחלום! כי הגיע היום 
לעשות מעשים של ממש". 

כך נולדה לה לפתע תנועה חדשה 
שדיברה ועשתה ציונות בלי בושה 

והעם הנדהם התבונן בה נרגש 
וזקף את ראשו מחדש. 

כך חלפו השנים ואותה התנועה 
לא שקטה ולא נחה אפילו שעה 

וכל מה שעשתה כבר נחקק ונרשם 
בדברי תולדותיו של העם! 

והיום כששמים מסביבה מרכאות 
מבטה העיקש שוב פונה לבאות 

היא אומרת לעם: "החלום עוד לא תם 
יש ויש פה עוד מה לעשות". 

ולכן, לכן אני גם היום עוד ציוני 
זה אולי לא הגיוני... 

נכתב ליובל ה-80 של ההסתדרות הציונית, שנת 1977
https://www.facebook.com/HMArchive/

posts/415336935199227
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דן אלמגור / יליד 1935
מחזאי, פזמונאי, פובליציסט, עיתונאי, סופר, מתרגם, חוקר 

ספרות ומנחה טלוויזיה ישראלי. אלמגור נחשב "אנציקלופדיה 
מהלכת" ובעל אוסף פריטי מידע מגוון. הוא מהיוצרים הבולטים 
בתחום הזמר העברי והמחזאות הישראלית, ומוכר כמי שחוקר 
מזה שנים רבות את תולדות הזמר העברי ויוצריו, את הספרות 

העברית לדורותיה, וכן את הלשון העברית. 

הידעת? הפינה היומית /

 28 בנובמבר 2017

• הקשיבו לשיר, קראו את מילותיו.?
• "ציונות בלי מרכאות" הוא אמנם פזמון 

)כביכול( קליל וקליט, ובכל זאת יש בו לא 
מעט אמירות בעלות משמעות. כמו למשל 

שמו- "ציונות בלי מרכאות". מה לדעתך 
הכוונה בציונות בלי מרכאות, או עם?

• כבר בהתחלה כתוב "ישב גבר צעיר.. וכתב 
רעיון מטורף. מדינת היהודים קום תקום.". 

למה רעיון מטורף?
• בסוף השיר 'אומרת' הציונות לעם "החלום 

עוד לא תם, יש ויש פה עוד מה לעשות". מה 
עוד יש לעשות? מה היית את/ה עושה קודם 

כל? ואחר כך?
• למה לדעתכם שם דן אלמגור )כותב השיר( 

בפיו של הרצל בפזמון החוזר את המילים 
"אני, תסלחו לי, ציוני" ומיד אחר כך "זה אולי 

לא הגיוני" למה צריך להתנצל? בפני מי? 
למה זה לא הגיוני להיות ציוני?

חודשהציונות
דף יומי

 28 בנובמבר 2017

הקונגרס הציוני העולמי הראשון התכנס בעיר בזל שבשווייץ בין ה-29 ל-31 באוגוסט 1897 
הקונגרס נולד ביוזמתו, והתקיים בהנהגתו של בנימין זאב הרצל. פתיחתו החגיגית הייתה באולם "בית הקזינו" המפואר שבבזל בטקס רב רושם, 

בהשתתפותם של 197 צירים מ-17 מדינות. יהודי מזרח ומערב, שבישיבתם יחדיו סימלו גם אחדות לאומית.
בקונגרס הראשון אושרה תוכנית בזל שקבעה כי התנועה הציונית שואפת להקמת בית מולדת ליהודים בארץ ישראל תוך הבטחת ערבות 

)צ'ארטר( של אומות העולם, ונקבעו דרכי פעולה לביצוע התוכנית.
חשיבותו ההסטורית של הקונגרס הציוני הייתה בהעלאת 'הבעיה היהודית' על סדר היום הבינלאומי, 
ובפרסומה של התנועה הציונית החדשה בקרב יהודי העולם. בקונגרס זה הותוותה תשתית התנועה 

הציונית והוקמו מוסדות שונים להגשמת רעיון התנועה ובראשם ההסתדרות הציונית.
מאז הקונגרס הראשון התכנס הקונגרס מדי שנה-שנתיים באחת ממדינות אירופה, ודן בעניינים 

שונים בנוגע לדרכה ופעילותה של התנועה הציונית. לאחר הקמת מדינת ישראל ב-1948 מתכנס 
הקונגרס בירושלים, מדי ארבע-חמש שנים.

כיום, הקונגרס הציוני העולמי משמש להלכה כפרלמנט של כלל יהודי העולם. והוא המוסד העליון 
מבחינת חקיקה וקבלת ההחלטות של ההסתדרות הציונית העולמית. צירי הקונגרס הם נציגים 

נבחרים מהעולם כולו ומישראל.

תאודור הרצל - קריקטורה, מתוך חוברת שיצאה לרגל 

הנשף השנתי של אגודת העיתונאים "קונקורדיה" 

בווינה - שנת 1896 )לשכת העתונות הממשלתית(

אולם הקונגרס הציוני הראשון, הארכיון הציוני המרכזי(
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כט בנובמבר

חודשהציונות
דף יומי

29 בנובמבר 2017

ב-29 בנובמבר 1947,י“ז בכסלו תש“ח, הצביעה העצרת 
הכללית של האומות המאוחדות בעד התוכנית בדבר חלוקת 

ארץ-ישראל )החלטה 181(. החלטה זו הובילה למעשה
להכרזה על מדינת ישראל ב-14 במאי 1948.

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

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

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

באונייה ”אקסודוס“, שנעשה לנגד עיניהם בחיפה. בתום שהותה 
בארץ-ישראל ערכה הוועדה סיורים קצרים בסוריה, ירדן ולבנון. 

בלבנון פגשו חברי הוועדה את נציגי המדינות הערביות באזור
ואת נציגי הוועד הערבי העליון. הוועדה ביקרה גם במחנות

הפליטים באירופה שניצולי מחנות הריכוז שהו בהם. 

ב-31 באוגוסט 1947 פרסמה הוועדה המיוחדת לענייני ארץ-ישראל 
את מסקנותיה. חברי הוועדה המליצו פה-אחד על סיום המנדט 
הבריטי בארץ-ישראל. רוב חברי הוועדה הציעו לחלק את ארץ-

ישראל לשתי מדינות עצמאיות, יהודית וערבית. 
ב-29 בנובמבר 1947 נערכה ההצבעה בעצרת האו“ם. בעד אישור 

התוכנית הצביעו 33 מדינות, 13 מדינות הצביעו נגדה ועשר מדינות 
נמנעו מלנקוט עמדה. על סמך דוח אונסקו“פ נקבע בהחלטת האו“ם 

כי המנדט הבריטי יסתיים עד 1 במאי.

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

והמשפטית שניתנה להקמת מדינה לעם היהודי. קרוב לחצות הלילה, 
כאשר שודרה ברדיו הידיעה כי הושג הרוב הדרוש בעצרת האו“ם, 

רקדו המונים ברחובות. ואולם ברור היה כי הקמת המדינה תיתכן 
רק לאחר מאבק צבאי ומדיני קשה, שכן מדינות ערב וערביי ארץ 

- ישראל יצאו למלחמת חורמה נגד מימוש התוכנית וכינון המדינה 
היהודית.

הסרטון בו האו"ם מצביע על הצעת החלטה לסיים את המנדט הבריטי בארץ 
ישראל ולהקים בה שתי מדינות, יהודית וערבית )אנגלית, 1:50(

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

הרמת דגל המדינה על תורן האומות המאוחדות בניו יורק, מימין לשמאל, משה שרת, אבא אבן ודוד הכהן )לשכת העיתונות הממשלתית(
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המלצה הפינה היומית /
"סוס אחד נכנס לבר", ספרו של דוד גרוסמן, מבכירי סופרי ישראל, זכה בפרס מאן בוקר היוקרתי

הפרס הספרותי השני בחשיבותו בעולם, לאחר פרס נובל

בשנת 2017 זכה הסופר הישראלי דויד גרוסמן בפרס מאן בוקר הבינלאומי על כתיבת הספר "סוס אחד נכנס לבר", 
במשותף עם מתרגמת הספר לאנגלית, ג'סיקה כהן. בכך היה גרוסמן לסופר הישראלי הראשון שזכה בפרס זה. "סוס 

אחד נכנס לבר" הוא סיפור על מופע סטנדאפ שהולך ומסתבך, כאשר הצופים הולכים ונחשפים לעלילה עמוקה 
ובלתי פתורה מחייו של הסטנדאפיסט, גיבור הרומן. 

ָדִּויד ְגּרֹוְסַמן,יליד 1954 הוא סופר ומסאי ישראלי. ספריו תורגמו לשפות רבות, ופורסמו ברחבי העולם. גרוסמן זכה 
לפרסים רבים והוא אחד הסופרים הישראליים המצליחים כיום. ביצירותיו הוא משתמש בכלים ספרותיים מודרניים, 

כגון זרם התודעה, זוויות ראייה שונות בסיפור, ועירוב של דמיון עם מציאות.

דוד גרוסמן, סופר ישראלי, זוכה בפרס המן בוקר היוקרתי לשנת 2017 )2.5 דקות(
https://www.youtube.com/watch?v=tQIvInei6Vw

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

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

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

פחות את יהדותם מיהודי מדינת ישראל?(
3. האם ניתן למצוא הבדלים ניכרים לעין בין העמדות שמועלות 
בסרט על ידי ישראלים ילידי הארץ )צברים( לבין המרואיינים 

האחרים שמקום הולדתם בחו"ל? האם יש הבדל כלשהו 
ב"מנגינה" )בהתלהבות/בתשוקה( שלהם ביחס לארץ ישראל? 

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

היא צריכה להיות המרכז היהודי החשוב מכולם?
5. יש האומרים כי התפוצות היהודיות חשובות לקיומה של מדינת 
ישראל לא פחות ממה שישראל חשובה לקיומן של התפוצות. 

מה דעתך? 
6. האם עלינו לשאוף לכך שכל יהודי התפוצות יעלו לישראל ויחיו 

בה? 
7. האם כמו שמציע אחד המרואיינים בסרטון, היה טוב אם הייתה 

לנו "מדינה רזרבה"? אפשר "לארגן לעצמנו" אחת כזאת?
8. לו יכולת לפגוש באופן אישי את הרצל, חוזה המדינה - מה היית 

מספר/ת לו? שואל/ת אותו?
9. איזה שם אחר היית מציע לסרטון?

מדריך/ה שליח/ה יקרה:

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

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

עלילת הסרטון - בסרטון חוזר הרצל לרגע קט אל העולם, ומגלה שמדינת 
ישראל קמה. הוא מתרשם מאד מהישגיה, אך מגלה גם את הקשיים המלווים 

את קיומה, שלא הופיעו בחזונו. הרצל פוגש ישראלים ברחוב, מתרשם 
מדבריהם, ומחליט לבדוק האם ההחלטה ההסטורית של הקונגרס הציוני 

העולמי, להקים בית לעם היהודי בארץ ישראל, הייתה החלטה נכונה.
לאחר הצפיה בסרטון, אנחנו מזמינים אותך לקיים דיון עם הצופים. אנו 

מציעים לך כמה שאלות מנחות לדיון, שפתוח כמובן גם לשאלות משלך. 
בהצלחה!!

הרצל חוזר

חודשהציונות
דף יומי
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סקר הציונות הגדול
המכון לאסטרטגיה ציונית, ישראל, יולי 2017

חודשהציונות
דף יומי

30 בנובמבר 2017

....״על פי ממצאי הסקר, 45% מהישראלים מגדירים את זהותם קודם כל כ"יהודים", 
לעומת 31.2% שמגדירים את עצמם קודם כ"ישראלים".

ארבעה מכול חמישה ישראלים )81.9%( סבורים ש"הציונות לא הסתיימה עם הקמת 
המדינה". 61% סבורים ש"הכי ציוני" הוא מי שבחר לעלות לישראל. מרבית משתתפי 

הסקר )61.7%( סבורים שציונות משמעותה מגורים בישראל.  אילו היה צריך להקים את 
מדינת ישראל במקום אחר, שליש מהישראלים, רובם גברים, היו בוחרים באמריקה כיעד 

להקמת מדינת ישראל, לעומת הנשים שהיו בוחרות באירופה.
הסקר התייחס גם ליחסי עדות ותרבויות בישראל. 41% מהמשיבים חושבים שתרומתם 

של בני עדות המזרח לבניין הציוני זהה לזו של יהודי אירופה. לעומת זאת רוב גדול 
)75.8%( סבור כי אבות הציונות  התנשאו כלפי המזרחים.

מי הקבוצה שהכי מאיימת על  המשך קיומה של מדינה ישראל כמדינה ציונית? 36.9% 
חושבים שהחברה הערבית היא המאיימת ביותר, 23.8% מצביעים על כך שהחרדים הם 

המאיימים ביותר, ונתון כמעט זהה )23.2%( חושבים שהשמאלנים המאיימים ביותר על 
מדינת ישראל כמדינה ציונית, מיעוט קטן חושב שהמתנחלים )8.6%( ובעלי ההון )7.5%( 
הם האיום המרכזי. 62.3% סבורים שהחרדים עוינים היום את הציונות יותר מאשר בעבר.

הסקר נערך ע"י חברת IPSOS  והשתתפו בו 509 אנשים בני 18 ומעלה.
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·"61% סבורים ש"הכי ציוני הוא מי שבחר לעלות ?
לישראל". 

"מרבית משתתפי הסקר )61.7%( סבורים 
שציונות משמעותה מגורים בישראל."

לו התקיים הסקר במדינה בה אתם מתגוררים, 
כיצד, לדעתכם, היו מגדירים רוב הנשאלים 

היהודים, מהי ציונות? ומיהו ציוני? 
· כתבו שאלות ל"סקר הציונות הגדול" וערכו

אותו. בתנועה/ בבית הספר/ במועדון הקהילתי/ 
ברחוב... תוכלו לשתף לא יהודים בסקר.

· סכמו את התוצאות ונתחו אותם. מה ניתן ללמוד
מהם בכלל, ובהשוואה לסקר הישראלי?

· על מה מעידים הפערים שבין תשובותיהם של
הישראלים למיהו ציוני, לתשובותיהם של אלו 

שלא מתגוררים בישראל?
· על מה מעיד השוני בשאלות שנשאלו בסקר

הישראלי לעומת הסקר שלכם?
· מה מהתוצאות בסקר הישראלי הרשים אותך

במיוחד? מדוע?

הידעת? הפינה היומית /
טרנסג'נדרים וצבא ההגנה לישראל

מחקרים מראים כי צה"ל הוא מהצבאות המתקדמים בעולם ביחס ובתנאים המיוחדים שהוא מעניק לחיילים גאים בכלל ולטרנסג'נדרים בפרט.
· צה"ל מלווה ותומך בטרנסג'נדרים ובטרנסג'נדריות עוד לפני גיוסם לצבא, כבר עם הגעתם לצו ראשון בגיל 16. 

· צה"ל מסייע במימון הטיפולים הרפואיים כולל הורמונים וניתוח לשינוי מין.
· עוד בטרם סיימו את תהליך שינוי המין, הצבא פונה אליהם בלשון המין שאליו הם מרגישים שייכים.

· צה"ל דואג לתת להם מדים שמותאמים למינם החדש, מגורים מותאמים ואפשרות להתקלח בפרטיות.
· בצה"ל קצינה בכירה שמרכזת את נושא שירות הטרנסג'נדרים בצבא. תואר תפקידה - "ראש ענף קידום מגדרי".

· סגן משנה שחר, הקצין הטרנסג'נדר הראשון בצה"ל, שהחל את קורס הקצינים בבה"ד 1 כאשה, והשלים את שינוי המין לקראת קבלת דרגת
הקצין מספר: "הנמכתי ציפיות, אמרתי לעצמי 'בטח ידברו אליי בלשון נקבה ולא אתקלח שבוע'... אבל מפקדת הצוות שלי בקורס עשתה 

עבורי שמיניות באוויר כדי שאצליח".

חודשהציונות
דף יומי
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שחר ארז, הקצין הטרנסג'נדר הראשון בצה"ל מספר על הפעם הראשונה בה סיפר לחיילים על שינוי המין שעבר )2 דקות(
 https://www.youtube.com/watch?v=0fwaF19nXR8

האם הציונות סיימה את תפקידה?

41%בטוח שלא

40%

14%

4%

חושב שלא

בטוח שכן

חושב שכן

?
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