
בית העם
שיג ושיח ציוני

לא בזכות הכוח
אלא בכוח הזכות

הגותו ומנהיגותו של מנחם בגין



למה אנחנו חיים בישראל? האם זה בגלל ש”אין לנו ארץ אחרת”? או בגלל שזה מימוש החזון הציוני?
“הציונות הפכה במהלך השנים להיות מילה מביכה ומדינת ישראל גורם מעיק” יאמרו כאלה שחיים בתפוצות.

בנאומו בלונדון ב- 6.7.1886 אמר בנימין זאב הרצל כי “היהודים רוצים במדינה משלהם שבה יוכלו סוף סוף לחיות ולשגשג כאנשים
בני חורין”. הוא סיים את נאומו בתקווה כי ביום מן הימים תהיה המדינה נושאת את אושרם וכבודם של היהודים....

מדינת היהודים קמה. מדינה מודרנית, רבת הישגים, הממשיכה להילחם על קיומה. האם היא מממשת את החזון של הרצל?
האם ובאיזה מידה היא נושאת את אושרם וכבודם של היהודיים בארץ ובעולם. האם ובאיזה דרך היא “בית העם” היהודי?

.

תוכנית “בית העם” פותחה ע”י המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית, במטרה לעודד 
שיג ושיח בנושאים של משמעות הציונות במאה 21: האם הושלם החזון הציוני, מה תפקידה  של מדינת ישראל לאלה החיים 

מחוצה לה ואיזה חזון יש לכולנו עבורה.
באמצעות מגוון התכנים הכוללים טקסטים מסורתיים ומודרניים, סרטונים, יצירות אומנות, משחקים ועוד אנו שואפים ליצור 

דיון תוסס, ביקורתי, עדכני  במרכיבי הזהות הציונית  במאה 21
אנו מזמינים אתכם לדון על משמעות העצמאות המדינית של העם היושב בציון ויחסי הגומלין המתקיימים בין היהודים החיים 

בישראל לבין אלה החיים בתפוצות.
זוהי הזדמנות לכל אחת ואחד ללא תלות בידע מוקדם להכיר, ללמוד, לחשוב, לדון ולהרהר על משמעות הציונות עבורו.

תוכנית “בית העם” קיימת היום בעברית, באנגלית, ספרדית ופורטוגזית ותתורגם לשפות נוספות בהתאם לדרישה. צוות 
המחלקה ישמח לקבל הערות ורעיונות שיסייעו לנו להמשיך ולפתח אמצעים להעמקת השיח הציוני, אנו מאחלים לכם חוויה 

משמעותית, גוסטי יהושע ברוורמן

“לא בזכות הכוח שבנו לארץ אבותינו, 
כל  ובה  הזכות...  בכוח  אליה  שבנו 
בחירות  יחיו  כגר  כאזרח  תושביה, 

ובצדק, באחווה ובשלום.”
)מתוך נאומו של מנחם בגין בכנסת:

ש‘זכינו לאתחלתא דגאולה, נישא חזון הגאולה השל
מה’, 22/04/1958(.

יזום והפקת התכנית: ההמחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות מרכז מורשת מנחם בגין, תשע"ג.
עריכה ראשית: גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות

ליקוט, כתיבה, עריכה והגהה: משה פוקסמן, אילן כהן, יוסי סוויד, גוסטי יהושע ברוורמן, תמרה שגס. 
אלה בר אילן. תרגום: 

הגהת אנגלית: אילנה בראון, ישראל מידד.
הפקה בפועל: תאיר סוסנה.

החוברת הופקה לצרכים פנימיים בלבד.
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לא בזכות הכח אלא בכח הזכות

מנחם בגין, נולד למשפחה יהודית-ציונית בעיירה בריסק 
שבפולין, היה נציב בית”ר בפולין, מפקד האצ”ל )הארגון 
הצבאי הלאומי- אחת המחתרות שלחמה לשחרור ארץ 
ישראל משלטון המנדט הבריטי(, ראש הממשלה השישי 
של מדינת ישראל וחתן פרס נובל לשלום. לאחר הקמת 
ליבר לאומית  תנועה  החרות,  תנועת  את  ייסד  שהמדינה 

לית, שהיוותה אופוזיציה מרכזית לשלטון מפא”י ולמפלגות 
הפועלים ב- 29 השנים הראשונות ולמדינת ישראל.

עם היבחרו לראשות הממשלה במאי 1977, פעל מנחם 
הכלכלי- בתחום  הלאומי-ליבראלי  החזון  למימוש  בגין 
דאגה  עם  חופשי  שוק  במדיניות של  נקט  כאשר  חברתי 
סוציאלית, הדגיש את זהותה היהודית של המדינה, פעל 
ולהשכין שלום בגבו שלחזק את אחיזתה בחבלי המולדת 

יזם פעולות צבאיות למען ביטחונה הלאומי ופעל  לותיה, 
לביצור ערכי המשפט, החרות והדמוקרטיה. 

הודיע על פרישתו מראשות הממשלה  בספטמבר 1983 
והסתגר בביתו עד למותו בד’ אדר ב’ תשנ”ב )9 בפברואר 

.)1992
המונים ליוו את ארונו שנטמן בהר הזיתים בירושלים.

צלם: אל גילברט.
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1. מה דעתכם על הקשר שיוצר בגין בין שיבת ציון ל�א
ברהם �בינו וברית בין הבתרים?

2. מה כה מיוחד ומופל� בשיבת ציון?
3. ה�ם לדעתכם המטרה של ‘קירוב פזורינו וקיבוץ נפוא

צותינו’ מצדיק �ת הקשיים והיסורים �ותם מציין בגין?
4. ה�ם לחזון הנבו�י של קיבוץ פזורינו ב�רץ ישר�ל יש 

רלוונטיות היום בעולם הגלובלי?
5. ה�ם עליה ל�רץ ישר�ל צריכה עדיין לשמש יעד מרא

כזי בחינוך היהודי?

ריכוז האומה שיבת ציון
מתוך נאומו של מנחם בגין בכנסת בעקבות הודעת הממשלה על מיזוג עדות, ביום ג’ בטבת 

תשכ”ה, 8 בדצמבר 1964, דברי הכנסת.
“לא בפעם הראשונה דנים בישראל בחזון המופלא, שאין כמוהו בתולדות העמים, של שיבת ציון, של קירוב פזורינו, של קיבוץ 
נפוצותינו- ובתהליך ההגשמה של חזון נבואי זה- מארבע כנפות הארץ אל הארץ שניתנה לאבותינו, לאברהם ולזרעו, לנו 
ולבנינו אחריו, בברית בין הבתרים, ולנו היא כולה מימי קדם ולעדי עד, על המכאובים ועל היסורים והקשיים הקשורים בכך” . 

(( ברית בין הבתרים, בראשית טו: ז-כא.
ָמה  אּור ַכְשִדים ָלֶתת ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ְלִרְׁשָתּה... ַוְיִהי ַהֶשֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרדֵּ אִתיָך מֵּ ָליו )ה’ אמר לאברהם( ֲאִני ה’ ֲאֶׁשר הֹוצֵּ ַויֹּאֶמר אֵּ
ר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ לֹּא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹּתם ַאְרַבע  ַדע ִכי גֵּ ָכה ְגדָֹּלה נֶֹּפֶלת ָעָליו. ַויֹּאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹּע תֵּ יָמה ֲחׁשֵּ ה אֵּ ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם ְוִהּנֵּ
ֶלה. ַביֹום ַההּוא ָכַרת ה’ ֶאת ַאְבָרם ְבִרית  ין ַהְגָזִרים ָהאֵּ ׁש ֲאֶׁשר ָעַבר בֵּ ה ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִפיד אֵּ אֹות ָׁשָנה... ַוְיִהי ַהֶשֶמׁש ָבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה ְוִהּנֵּ מֵּ

אמֹּר ְלַזְרֲעָך ָנַתִתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר ַהָגדֹּל ְנַהר ְפָרת. לֵּ

צלם: חנניה הרמן, לע”מ.
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1. מה דעתכם על קרי�תו של בגין לבצע מעשה �קטיבי כדי להא
עלות יהודים מ�רצות צפון �פריקה ומברית המועצות לשעבר?

בסא היהודית  הקהילה  שבהן  מדינות  היום  לדעתכם  יש  ה�ם   .2
יהודית כקהילה בסכנה? ה�ם  כנה? מה לדעתכם מגדיר קהילה 

אקהילתכם מצויה �ו עלולה להקלע לסכנה וממי היתם מצפים לה
תערבות במצב מעין זה?

העם  של  �ו  לסייע  ישר�ל  מדינת  של  �חריותה  רק  זו  ה�ם   .3
היהודי כולו? ה�ם יש למדינת ישר�ל חובה להעלות יהודים תוך 

סיכון חייליה כפי שהיה בעליה מ�תיופיה?
4. ה�ם מדינת ישר�ל נתפשת עדין בקרב הדור היהודי הצעיר 

בעולם כמדינת “מקלט” ?

מדינת ישראל כמקלט ליהודי העולם
מתוך נאומו של מנחם בגין בכנסת בנושא העליה מצפון אפריקה, ביום י”ד באלול תשט”ו,

1 בספטמבר 1955, דברי הכנסת.
“אדוני היושב ראש, במבחנים רבים, מבחני דם ודמע, חיים ומוות, עמדה, ותוסיף לעמוד, מדינתנו. אולם מבחן הצלת אחים אין 
חמור ואין נשגב ממנו. במבחן זה אנו עומדים בימים אלה. הפעם התרחשה הצרה על בני עמנו. בארצות אפריקה הצפונית 

וביחוד במרוקו...
זהו היום המצב, ובמצב זה עלינו להעלות את אחינו. נעשה נא כולנו מאמץ משותף. אם אתם יכולים לגרוע מתקציב הפיתוח, 
אני אומר זאת במפורש: פיקוח נפש דוחה לא רק שבת, אלא גם את פיתוח המשק לעתיד רחוק יותר. נצא לאחינו בארצות 
הגולה, ואני מציע שכולנו נצא אליהם, תומכי הממשלה ומתנגדיה, זו איננה בעיה של אופוזיציה או קואליציה- ונזעיק את כל 

אחינו למען עשיית מאמץ יוצא מגדר הרגיל כדי להציל את אחינו.”

מתוך נאומו של מנחם בגין בעקבות הודעת רוה”מ על ביטול הממשל הצבאי, ביום ג’ בחשוון 
תשכ”ד, 21 אוק’ 1966, דברי הכנסת.

“הארץ הזאת היא המולדת ההיסטורית של העם היהודי וכאשר אנו מדברים על עליית היהודים, 
פירוש הדבר שיבה למולדת. ברית המועצות צריכה לאפשר ליהודים בארצה להודיע מי מהם 
רוצה לשוב למולדת ההיסטורית של העם היהודי... אפשר לסמוך שהם כבר ימצאו את הדרך 
ולשוב... אין איש  לקבוע מי רוצה לעלות 
מבחינת  בעולם  גורם  בשום  לפגוע  רוצה 
אבל  ישראל,  של  הלאומיים  האינטרסים 
שהושמדו  לאחר  לוותר-  יוכל  לא  עמנו 
שנותרו  מאלה  רבע  על  מבניו-  שליש 
כל אדם  ולהשלים עם התנתקותם ממנו. 
טוב ושוחר חופש יוסיף לתבוע את הזכויות 
רק  ולא  כולה,  האנושות  למען  האלה. 
למעננו, טוב אם הפעם תהיה אוזן קשבת 
לפנייה הזאת מירושלים ביחס ליהודי ברית 

המועצות.”
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צעירים  אמנים  הם  השיר  של  והמבצעים  הכותבים 
המגיעים מרקעים שונים )מזרחיים, אשכנזים, צברים, 

עולים חדשים ועוד(.
סוגיית  לגבי  שלהם  התפישה  �ת  מ�פיין  מה   .1
שונה מהתפישות  הזו  מה בתפישה  יהודי”?  “מיהו 

המסורתיות הקל�סיות?
2. ה�ם �תם מזדהים עם מילות השיר? למה התא

חברתם בשיר? הסבירו.
3. ה�ם ישנו קשר לפי שיר זה בין יהודי לישר�לי? 

מה דעתכם על קשר זה?

אני יהודי
פרויקט אולסטרס 

מילים: פישי הגדול, קובי אוז, אקסום ולני סולומון
לחן: לני סולומון

כששואל את עצמי “מי אני”?
אני קצת ספרדי, קצת אשכנזי,
קצת ישראלי, טיפ טיפה גלותי,

אני אולי דתי ואולי חילוני אבל ביני לביני,
אני יהודי וזה ייחודי.

לא טוב יותר מהאחר לא רע יותר
פשוט יהודי.

לפעמים חייל, לפעמים תלמיד,
יש לי המון עבר וגם רואה עתיד.
לפעמים מתנגד, ולפעמים חסיד,

אולי גשמי, אולי רוחני, אבל תמיד תמיד
אני יהודי וזה ייחודי.

לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר,
פשוט יהודי.

פתאום חזרתי מרחוק,
שנוכל להיות כאן ביחד

שיהיה לי בטוח, שאחזור לצחוק,
שאוכל לחיות בנחת ללא פחד

כי אני יהודי, וזה ייחודי.
לא טוב יותר מהאחר, לא רע יותר

פשוט יהודי.

שום דבר לא יצליח לשבור אותי אחי,
הנשמה שלי היא חלק מאור עליון נצחי.

לתקן את העולם - זוהי מהותי,
נולדתי ככה אני יהודי.

פשוט יהודי כמו בשאר הדתות
יש לי חגים, שבתות, מנהגים ומצוות.

למרות שכל אחד בטוח בצדקתו
בסוף כולנו יהודים, לפני כסא כבודו.

אני מאוד פוחד משנאת חינם,
אוהב את ארצי ואוהב את העם.

הייתי פה ושם ובכל העולם,
יש לי שתי דעות על מה שתשאל וגם דעה שלישית,

כי אני יהודי, וזה ייחודי.
לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר,

פשוט יהודי.

לצפיה בשיר סרקו את הקוד
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באנו ארצה לבנות ולהיבנות
מתוך מסמך הצהרת הערכים והכוונות של מנחם בגין, השקפת חיים השקפה לאומית, 1952

ש“ובשאתנו את שאיפת ריכוז האומה, אל נחשוש להפנות עיננו גם לגולה, שבה אפשר למצוא גילויים אופייניים ל”גולה נורמא
לית”. גם גולה זו עשויה לתת מליונים אזרחים למולדת העברית... הם ברובם לא יעזבו שם תנאי עוני... ובבואם אלינו לא ימצאו 
חיי אמידות. הם אינם עומדים לפי שעה בפני נגישות חמורות. בפני נישול מכוון. אין כל בושה להודות, כי כל הגורמים האלה 
שמילאו ויוסיפו למלא תפקיד גדול בתהליך ההיסטורי של ריכוז האומה...אך ‘לא על הזהב לבדו יחיה האדם’, אין ספק כי לא מע

טים הם היהודים גם “בגולה הנורמאלית”, שיהיו מוכנים, לפחות למען נפש בניהם, לוותר על דברים מסוימים שיש להם בשטח 
החומרי בתוך עולם חומרי תמורת דברים מסוימים, בשטח הנפשי, שהם יכולים לקבלם אך ורק בעולמה של חירות לאומית”.

חנניה הרמן, לע"מ. בגין נואם בתל- חי, 16/03/1981 
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1. בגין ל� מציין בקטע זה מהו המקור ל-’ש�יפת ריכוז ה�ומה’, 
ה�ם �תם יכולים להעלות על דעתכם מניין נובעת ש�יפה זו?

מדוע  נורמ�לית”?  “גולה  במינוח  בגין  מתכוון  לדעתכם  למה   .2
לדעתכם הו� משתמש במרכ�ות כפולות במינוח זה?

3. ה�ם גם לדעתכם �ין זו בושה כי העם היהודי עולה ל�”י מתוך 
תנ�י מצוקה?

4. למה מתכוון בגין כ�שר הו� מציין כי יהודים יהיו מוכנים לעזוב 
�ת הגולה למען “נפש בניהם”? ה�ם �תם מסכימים עמו כי זוהי 

סיבה טובה מספיק לעלות ל�”י?
5. מה מ�פיין ומה מיוחד לחיים של יהודי במדינת ישר�ל? ה�ם 
עליה ל�רץ הי� �ופציה מבחינתכם ומה הם השיקולים להחלטה?

צלם: חנניה הרמן, לע"מ. מנחם בגין בביקור בעפולה, 25/06/1980
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זכות ישראל לבטחון
מתוך המבוא שכתב מנחם בגין לספרו של ד”ר אליהו בן אלישר “קשר ההשמדה”,

הוצאת עידנים, 1978.
“והלקח לעתיד לבוא: אם אויב היהודים אומר כי בליבו להשמיד אותם, אל תזלזלו, אל תלעיגו, אל תפקפקו... האמינו לו. האויב 

הזה רוצה להשמיד את היהודים. היכונו כל יום תמיד ליום הפקודה, אבל לעולם אל תאמרו עוד: אין זה רציני”.

מתוך נאומו של מנחם בגין בכנסת על המצב המדיני ובטחוני ערב מלחמת ששת הימים, ביום י”ב 
באייר תשכ”ז, 22 במאי 1967, דברי הכנסת.

“עמנו אינו רוצה בשפיכות דמים. בדור הזה הוא נתן, או נלקח ממנו, קורבן דמים, כמוהו לא היה מאז היות האדם עלי אדמות. 
הוא לא ישלים בשום פנים ואופן עם שפיכת דם יהודי בארץ אבותיו בה דבק: עם פגיעות בריבונותו הממלכתית; עם מעשי 
איבה; עם חדירות; עם מוקשים; וכנגד תוקפנות זו יפעיל הוא במלואה את זכותו להגנה לאומית עצמית המוכרת במשפט הבין- 
לאומי... באשר לעמידת העם מול האויב, הוא יעמוד מאוחד, ומאחורי בניו מלוכד, בהאמינו כי הם- בנינו- ירתיעו את האויב 

מפני תוקפנות, או ידבירוה.

מצא היהודי  העם  מ�ת  שנלקח  הדמים”  “קורבן  ה�ם   .1
דיק יותר, פחות �ו בכלל �ת זכותו להגנה ל�ומית עצמית 

ב�רץ ישר�ל?
ישר�ל  נופלים קרבנות - ה�ם הגנת מדינת  היום  גם   .2

והזכות של העם היהודי לחיות בה מצדיק ז�ת?
3. ה�ם לדעתכם כ�שר מדבר בגין על עמידת העם היהודי 
מ�חורי מגיניו הו� מתיחס רק לעם היושב בציון �ו ליהודי 
יעמדו  העולם  יהודי  כי  חשוב  ומדוע  ה�ם  כולו?  העולם 

מ�וחרי כוחות הבטחון של מדינת ישר�ל?
4. ה�ם וכיצד מגינים יהודי התפוצות על מדינת ישר�ל?

צלם: משה מילנר, לע”מ.
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־מתוך נאומו של מנחם בגין בכנסת בעקבות הודעת הממשלה על שחרור חטופי המטוס “אייר פרא
נס” באוגנדה, ביום ו’ בתמוז תשל”ז, 4 ביולי 1976, דברי הכנסת.

רקע: מבצע אנטבה היה פעולה צבאית שביצע צבא ההגנה לישראל באוגנדה ב-4 ביולי 1976, במטרה להציל 105 נוסעים 
יהודים, ישראלים ואנשי צוות מטוס אייר פרנס, שנחטפו על ידי טרוריסטים במהלך טיסתם מישראל לצרפת.

“ודווקא היום, אדוני היושב ראש, אנחנו נקרא לשכנינו הערבים בארץ ישראל: נוכחתם לדעת; את העם הזה אין להפחיד. העם 
הזה יגבר. אנחנו קוראים לכם לעשות שלום. אל תרימו עוד יד על חייל עברי, והוא יתן לכם שלום; ונבנה את הארץ הזאת יחד 
לתפארת עולם. אל תנסו עוד לשפוך דם יהודי, כי אנחנו בדור הזה נשבענו שבועת אמונים בדמם של אמהותינו השחוטות, 

אבותינו הטבוחים, תינוקותינו החנוקים ולוחמינו הגיבורים שלעולם לא יופקר כבודו של היהודי ודמו.
שאנו איננו אימפריה. אומה קטנה אנו, וארצנו קטנה. וכשאנחנו רוצים להביע את אהבת ישראל אנו שרים על “ארצנו הקטנטו

נת”. כך אנו אוהבים את אמא מולדת. ואף על פי כן, לאחר כל מה שאירע את עם ישראל בכל הדורות, ובייחוד בדור האחרון, 
- אנו היום הזה אומרים באזני כל העמים: אם אדם יקום ויאמר “יהודי אנוכי”, ומשום כך הוא יירדף או יושפל או יאוים או ייחטף 

או יעמוד בפני סכנה- כל כוחנו יעמוד מאחוריו, עד אשר נגאלו ונשיבו לחוף מבטחים.”

יהודי”? מהו  “כבוד  כיצד �תם מבינים �ת המושג   .1
כבוד יהודי מופקר?

�יננו  ש�נו  לציין  לבגין  חשוב  היה  לדעתכם  מדוע   .2
�ימפריה? ה�ם �מירה זו רלוונטית גם היום? של מי 
ה�ינטרס שישר�ל תיתפס כ�ימפריה?  כלפי מי הו� 

מפנה �ת �מירתו זו?
3. קר�ו �ת השיר ‘עוד ל� תמו כל פל�יך’ שכתב יורם 
ומחשבות  תחושות  �ילו  עליו,  דעתכם  וחוו  לב,  טהר 

הו� מעורר בכם?
4. מדוע מזכיר בגין בקטע �ת השיר הזה? ה�ם �תם 

מזדהים עם סיבת ה�יזכור?
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עוד לא תמו כל פלאייך 
מילים: יורם טהרלב
לחן: רמי קלנשטיין

ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה 
מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה 
קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה 

פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה. 

בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה 
יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה 
אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום 

מולדת ללא תואר וצועני יתום. 

עוד לא תמו כל פלאייך 
עוד הזמר לו שט 

עוד לבי מכה עם ליל 
ולוחש לו בלאט: 

את לי את האחת 
את לי את, אם ובת 

את לי את המעט 
המעט שנותר. 

נביאה בבגדינו את ריח הכפרים 
בפעמון ליבנו יכו העדרים, 

ישנה דממה רוגעת 
וקרן אור יפה, 

ולאורה נפסעה ברגל יחפה. 

עוד לא תמו כל פלאייך...

לצפיה בשיר סרקו את הקוד
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מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית

דת ולאום
מתוך נאומו של מנחם בגין בכנסת בדיון בנושא “מיהו יהודי?”, פברואר 1970, דברי הכנסת.

“...הרעיון שמדינה צריכה להיות חד לאומית וחד אתנית הוא טמא. ..מדינה חופשית יכולה להיות רבת לאומים, ולבני כל 
הלאומים שווי זכויות אזרחי....

במדינתנו יכולים להיות בני לאומים שונים, בני דתות שונות, אבל מבחינת האזרחות כולם שווים. זוהי אמונתנו...
...רוב העמים, אם לא כולם, הם רב– דתיים. רב הדתות אם לא כולן, הן רב לאומיות. העם היהודי הוא חד- דתי. הדת היהודית 
היא חד-לאומית. זוהי האמת, זוהי ההיסטוריה, זהו ההבדל. ...מעולם לגבי היהודי לא הייתה הפרדה בין לאום לדת. חוסר 
ההפרדה איננו אומר כפיה של דתיות, אסור אי אפשר לכפות, אלא שביחס לשני המושגים– לאום ודת– אין הפרדה, אין 

הפרדה בין לאום יהודי לבין דת יהודית, ובין דת יהודית לבין לאום יהודי.
...מי שפוסק, או מחליט או מחוקק להפריד לגבי היהודי בין לאום ודת, הוא מציע לשנות את הסטטוס קוו אנטה, בטרם היות 
המדינה, בטרם היות הציונות, בטרם היות הסוציאליזם, בטרם חיבור המניפסט הקומוניסטי... מי ששולל את ההצעה הזו אינו 

עושה אלא דבר אחד: מקיים את ההמשכיות של העם היהודי מאז עלה על במת ההיסטוריה ועד עצם היום הזה...”

 – שושן  אבן  מילון  ע”פ  הגדרות 
האלפיים  לשנות  ומעודכן  מחודש 

.)2003(
:מדינה 1. ארץ אשר תושביה נתונים לשש

לטון מרכזי, מחוקק ועצמאי.
2. השלטון החילוני האזרחי בארץ – בניגוד 

לשלטון של אנשי הדת או של הכנסייה.
יהודי: 1. עברי, בן ישראל, בן לעם ישראל. 

2. איש משבט יהודה או מארץ יהודה.
3. השייך ליהודי, לישראלי.

הדמוקרטיה  עיקרי  לפי  שהוא  דמוקרטי: 
ורוחה, מבוסס על שיוויון זכויות של כל בני 

החברה.
ומש חוקי האמונה  רליגיה,  1. אמונה,  :דת 

צוותיה.
2. חוק, משפט.

לאום: עם, אומה, קיבוץ גדול של בני אדם המתייחסים על מוצא אחד, על גורל משותף בתולדותיהם, ועל פי רוב גם על לשון 
מדוברת אחת ועל ארץ מושב עיקרית אחת.

צלם: חנניה הרמן, לע”מ
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מתוך בג”ץ 5070/95, פ”ד נו )2(721
העליון  המשפט  בית  נשיא  ברשות 

אהרון ברק: 27.12.98.
דתית  כעדה  נתפסים  אינם  בישראל  “היהודים 
דתית”  כ-”עדה  היהודים  של  תפיסתם  אחת... 
בדבר המלך במועצה על ארץ ישראל היא גישה 
במדינת  מקום  לה  אין  קולוניאלית.  מנדטורית 
ישראל. ישראל אינה מדינתה של “עדה יהודית”. 
ישראל היא מדינתו של העם היהודי והיא ביטוי 
של “זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו” 
)הכרזת העצמאות(. ביהדות ישנם זרמים שונים 
הפועלים בישראל ומחוצה לה. כל זרם פועל על 
ויהודי בישראל –  פי השקפותיו שלו. לכל יהודי 
כמו גם לכל אדם ואדם שאינו יהודי- חופש דת 
מצפון והתארגנות. תפיסות היסוד שלנו מעניקות 
שלכל פרט ופרט את החירות להחליט באשר לה

שתייכותו לזרם זה או אחר”.

העם  כי  בגין  עם  מסכימים  �תם  ה�ם   .1
ניתן  וחד ל�ומי? ה�ם  היהודי הינו חד דתי 

להגדיר כך עמים �חרים?
2. ה�ם הגדרת הדת והל�ום שונה בין יהודי 

ישר�ל לבין יהודי התפוצות?  
3. ה�ם עמדת בג”ץ סותרת �ו משלימה �ת 

דבריו של בגין?

צלם: יעקב סער, לע"מ. בגין נואם מול עצרת יהודית במרכז לינקולן בניו- יורק, 28/3/1979
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נישואין
מתוך נאומו של מנחם בגין בכנסת בדיון בנושא “מיהו יהודי?”, פברואר 1970, דברי הכנסת.

“כאשר אומרים כי מאחר ולגבי היהודי- וזו הכרתי – אין הפרדה בין לאום ודת , הרי מבחינת הדת והלאום גם יחד – התשובה 
לגבי השאלה מיהו יהודי נקבעה ותיקבע רק על ידי ההלכה...מה כי נטפלתם להלכה זו, מה כי תלינו עליה, ומה כי תבזוה 
ותשפילוה? הלכה זו שעל ידה ניטעו חיי עולם בתוכנו, הלכה זו שקיימה אותנו במבחני דם ואש וגרושים ונדודים... מה רוצים 

אנשים אלה, שהילדים שלנו יתביישו בכך שנולדו יהודים?...
נכון, יש מימי קדם איסור חיתון בין יהודים ולא יהודים. הזו גזענות? אם כן אולי השפה העברית שלנו, שבה דבקנו, אף היא 
גזענות?...לו היו מותרים נישואי תערובת לא היה נשאר מאיתנו אפילו שריד ופליט...אנו קיימים. זכותנו להתקיים, ונוסיף להיות 

קיימים...איננו רוצים להיטמע...”

פרופ’ ישעיהו ליבוביץ’ על נישואין אזרחיים. פורסם ב”בטרם”, רנ”ט/ר”ס, תשי”ט/ 1959.
“הטענה שההכרה מטעם המדינה בנישואין אזרחיים עשויה לפלג את העם היהודי לשני שלא יוכלו להתחתן זה בזה - בשקר 
יסודה. שקר הוא, שהכרה כזאת תבטל את מוסד הקידושין. הטוען טענה זו מתעלם- מדעת או מתוך אי-ידיעה- מן המציאות 
של מאות אלפים יהודים דתיים בארצות המערב, החיים חיי אישות בקדושה ובטהרה של דין תורה בתחום שלטונם של חוקי 
מדינה המכירים בנישואין וגירושין אזרחיים )כגון אנגליה(, או אף דורשים אותם )כגון גרמנייה הקיסרית והווימארית(. יהודי שומר 
תורה ומצוות יוסיף לישא אישה בחופה וקידושין, ואם ח”ו יתגרשו - יעשו זאת כדת משה וישראל. המורדים בדת יסתפקו 

ברישום נישואיהם או גירושיהם במשרד ממשלתי בצורה שתקבע עפ”י חוק”.

על  שלא  נישואים  לערוך  אפשרות  אין  בישראל 
ידי איש דת המוסמך לכך על ידי אחת מהרשויות 
הכנסייה   – הראשית  )הרבנות  בישראל  הדתיות 
מאושרים  אזרחיים  נשואין  טקסי  וכד'(  הקתולית 
רשמית על ידי המדינה אך ורק אם נערכו מחוץ 

לגבולותיה.

הידעת? 
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הגדרה  רק  שיש  בגין  עם  מסכימים  �תם  ה�ם 
�חת של מיהו יהודי? ה�ם כך נר�ית המצי�ות?
2. ה�ם ה�יסור ההילכתי על נישו�ין בין יהודים 

לל� יהודים הינו גזעני בעינכם?
3. במדינת ישר�ל �דם יכול להינש� רק עם בן/
אבת �ותה דת. ה�ם זה סותר �ת עיקרון הדמו

קרטיה?
4. ה�ם פרופ’ ליבוביץ פותר �ת ה�תגר שבגין 

מציג?

גיור
מתוך נאומו של מנחם בגין בכנסת בדיון בנושא “מיהו יהודי?”, פברואר 1970, דברי הכנסת.

אני מציע את הכלל הבא: אין כופים את היהדות על איש, ואין כופים איש על היהדות... אם אדם בכלל אינו מבית ישראל, 
ורוצה להצטרף לעם היהודי, עליו לקיים גיור. זאת ההלכה... אבל אני רוצה לשאול את חברי הכנסת...: ואם לא יקיים גיור 
ויוכר כיהודי, זאת לא תהיה כפיה? הן זוהי כפייה על כל העם היהודי לדורותיו, ועל המיליונים שאינם עוד ועל המיליונים החיים. 
...אין כופים דבר. האיש אינו רוצה להתגייר – אל יתגייר. אפשר לכתוב תחת הלאום – לא רשום. הוא יכול להיות אזרח שווה 

זכויות, בן חורין. הוא יכול להיות בן- בלי- דת, בן בלי לאום. מדוע צריך לכפות לא יהודי על העם היהודי?
הגיור בתקופתנו  נכון, יש להקל בגיור. היו תקופות שונות, הקלו והיקשו. היום יש תקופה מיוחדת, הייתה מלחמה שלא הייתה 
כמוה בתולדות האנוש. במלחמה הזאת הושמדו ששה מליון יהודים. היו יחידים ויחידות שעזרו לאחינו ואף הצילו אותם. הם 
באים אלינו. הם רוצים להיות יהודים. הם מוכנים להתגייר. למען השם  להקל עליהם. כי הם עשו צדקה גדולה לעם ישראל 
...אבל באותה מידה של כנות וכבוד בה נשמעת הפניה הזאת, יש לנו זכות לבקש את אלה שרוצים להצטרף אל העם היהודי 
שיקלו עלינו. הגיור הוא כלל שלפיו חיים אנחנו ואבות אבותינו אלפי שנים. אתם רוצים להצטרף אלינו – הקלו עלינו – קיימו 

את הגיור...”

צלם: מילנר משה, לע”מ.
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גיור סוציולוגי – ד”ר דורית למברגר מתוך אתר ‘גשר’: “אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית 
במבחן המציאות”.

גיור סוציולוגי פירושו הצטרפות חברתית לחברה היהודית, תוך ניתוק מוחלט מדרך ההצטרפות לעם היהודי אשר גובשה 
ועוצבה במסורת היהודית לדורותיה, דהיינו בגיור דתי.

הצטרפות חברתית זו פירושה: אימוץ דפוסי התנהגות, תרבות וזהות של החברה הישראלית, כולל לעתים דפוסי התנהגות 
מסורתיים הנהוגים בקרב החברה היהודית שאינה דתית, כמו: לצום ביום כיפור, אימוץ לוח השנה והחגים היהודיים וכו’.

המושג התבסס בעקבות תהליכי ההתערות של מאות אלפי עולים מחבר המדינות )בריה”מ לשעבר( בחברה היהודית בישראל 
זהו גיור מכיוון שהוא מתאר הצטרפות בפועל לעם היהודי בישראל. והוא סוציולוגי, כי מדובר בתהליך שאין בו שום מרכיב 
של גיור דתי כלשהו. הגיור הסוציולוגי הופך את העולים האלה ל”יהודים לא-יהודים”: הם אינם יהודים מבחינה הלכתית, אבל 
הם יהודים בתחושותיהם, בהזדהותם העצמית, ובעיקר בדפוסי התנהגותם הדומים לרוב היהודי שחי בישראל )כולל דפוסים 
מסורתיים שהיו זרים להם לחלוטין(. כתוצאה מעצם החיים בארץ, הדיבור בעברית, הלימודים במערכת החינוך הישראלית, 
השירות בצה”ל, קיום מחזור השנה לפי הלוח העברי, וכד’.  “גיור” זה, גם אם מקובל בפועל על חלק מהחברה החילונית, איננו 

מוכר כיום על ידי רשויות החוק ובוודאי לא על ידי הממסד הרבני.

 – ול�ום  בין דת  �ין להפריד  בגין  פי דבריו של  1. על 
ה�ם הגיור שעליו בגין מדבר כולל הבטים ל�ומים? מה 

דעתכם על הגיור הסוציולוגי? 
2. ה�ם ר�וי שכל זרם ביהדות יוכל לגייר בדרכו ולהיות 

מוכר ע”י המדינה כולל קבוצות חילוניות?
3. בגין קור� להקל �ת הגיור בשל טרגדיית השו�ה. 
ה�ם יש לדעתכם להקל �ת הגיור? ה�ם בשל עובדה זו 

�ו בלי קשר לכך?
4. מבין גישותיהם של דר’ למברגר ובגין לגיור עם מי קל 

לכם יותר להזדהות ומדוע?
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ומשבח  החרדי  הציבור  על  ביקורת  מותח  בגין   .1
�ותו ב�ותו קטע עצמו. עם �יזה חלק �תם מזדהים 

יותר? הסבירו.
2. ה�ם לדעתכם התחשבות ברגשות החרדים מחזא

קים �ו מחלישים �ת הדמוקרטיה הישר�לית?
3. כיצד �תם מציינים �ת השבת שלכם?

4. ה�ם שמירת השבת כהלכתה הי� הדרך היחידה 
לציין �ת השבת במרחב הציבורי הישר�לי?

שבת
מתוך נאומו של מנחם בגין בכנסת בנושא הפגנות חרדים בשבת, יום י”ב בחשון תשכ”ד, 30/10/1962, 

דברי הכנסת.
“אדוני היושב ראש, אם יהודי מרים יד, או מטיל אבן, ע”מ להגן על מנוחת השבת וקדושתה, הרי הוא מחלל אותה במצבור 

של פגיעות שאין לו שיעור. והוא פוגע ביום ובאדם, במקדשו ובבוראו.
אם יהודי קורא לרעהו, לבוש בדים או לבוש מדים “נאצי”. הרי לא זו בלבד שהוא מטמא את שפתותיו אלא גם את כל הקדוש 
והיקר לדור, שמנת חלקו יתמות ושכול...כל אדם אחראי לדבריו ולמעשיו, ומי שמשתמש בגידוף הזה פוצע את הנפש לא 

פחות מאשר לבנה העלולה לפגוע בגוף...
שכונות אלה, יש בהן גבורה, וקדושה ואמונה ואהבת ישראל אמיתית וכנה. רגשותיהם כלפי השבת, לא רק כיום מנוחה, אלא  
כאחד הערכים המוסריים ההיסטוריים הכבירים שניתנו לנו ואנו הנחלנו אותם לכל העמים, הם עמוקים מאד, ואינני מסכים 
לדעה שהתחשבות ברגשות כאלה – ... היא כניעה וחולשה. חובה ומצווה היא גם לממשלה וגם לכנסת, ללא הבדל של 

השקפה להתחשב ברגשות האלה... “

צלם: חנניה הרמן, לע”מ.
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סיכום
מנחם בגין הוגדר כמי שהיה יהודי ברמ”ח אבריו, ודמוקרט בשס”ה גידיו. הוא דגל במדיניות לאומית- ליברלית, דבר אשר בא 
לידי ביטוי במספר מישורים; ברמה המדינית הוא פעל לחיזוק צביונה היהודי של המדינה, אך בד בבד העצים בה את עקרונות 
החירות והשוויון ופעל למען זכויות האדם. ברמה החברתית- כלכלית הוא פעל ל-’קירוב הקצוות’ תוך הדגשת חירויות הפרט 
מחד, דבר שבא לידי ביטוי בהחלת עקרונות השוק הפרטי, ותמיכה בקבוצות מוחלשות מאידך כפי שניתן לראות ב-’פרוייקט 
שיקום שכונות’. בגין לא ראה סתירה בין ערכים אלו, אלא ראה אותם כמשלמים ומאזנים זה את זה, על מנת שהלאומיות לא 

תהפוך ללאומנות והדמוקרטיה לא תהפך כלי מחיקת הזהות.

לצפיה בסרטון 'עושים שלום' סרקו את הקוד
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On a défini Menahem Begin comme étant un Juif de toutes les fibres de son corps et un démocrate de toute son 
âme. Il a soutenu une politique libérale et nationale qui s’est manifestée dans plusieurs domaines: dans le domaine 
politique, il a œuvré pour renforcer le caractère juif de l’Etat mais en même temps, il a encouragé les  principes de 
la liberté et de l’égalité et il a travaillé à faire progresser les droits de l’homme. Dans le domaine socio-économique, 
il a cherché à ‘rapprocher les extrêmes’ tout en donnant la priorité aux libertés individuelles d’une part (comme le 
démontre sa politique du marché libre) et en accordant son soutien aux classes sociales défavorisées d’autre part, 
par exemple avec le Projet Renouveau. Begin ne pensait pas qu’il y avait une contradiction entre ces différentes 
valeurs, il estimait qu’elles s’équilibraient et se complétaient, afin que le nationalisme ne devienne pas un patriotisme 
exacerbé et que la démocratie ne soit pas un outil au service de la suppression de l’identité. 

 Pour voir le clip ‘Faire la paix’, scannez le code

 Photographe: Sa’ar Ya’acov, GPO. 

Conclusion
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manifestationsdesujetauKnessetlaàBeginMenahemdeallocutiond’uneExtrait
d’ultra-orthodoxespendant le shabbat, le Heshvan12 ,5724 30 octobre .1962
ProtocolesdelaKnesset:

ShabbatLe.D

 ”Monsieur le Président, si un Juif lève la main ou lance une pierre pour défendre le repos et la sainteté du Shabbat, la 
profanation commise est très grave car il profane le shabbat de mille manières. Il profane à la fois le jour du Shabbat, 
l’homme et  le Créateur.  
 Si un Juif dit de l’un de ses semblables, qu’il soit civil ou militaire,  que c’est un “ nazi “, non seulement il souille 
ses lèvres mais aussi tout ce qui est sacré et précieux pour une génération dont le destin a été d’être orpheline 
et endeuillée… Chaque personne est responsable de ses propos et de ses actes et ceux qui prononcent un tel 
blasphème blessent l’âme tout autant qu’une pierre peut blesser le corps… 
 Il y a dans ces quartiers de l’héroïsme, de la sainteté, de la foi et un amour authentique du peuple juif. Les sentiments 
qu’ils éprouvent au sujet du Shabbat, qui est non seulement une journée de repos, mais l’une des valeurs morales 

ultra-orthodoxepublicdul’élogefaitetcritiqueBegin.1
identifiezvousvousqueEst-ce.discoursmêmeledans
?Pourquoi?l’élogeavecoucritiquelaavecdavantage
considérationenprendrequepensezvousqueEst-ce.2
renforceultra-orthodoxesJuifsdessentimentsles
?israéliennedémocratielaaffaiblitou
?shabbatlecélébrez-vousComment.3
prescritlecommeshabbatdul’observancequeEst-ce.4
vieladanscélébrerledemanièreseulelaestjuiveloila
publiqueisraélienne?

et historiques les plus sublimes qui nous ont 
été données et que nous avons inculquées 
aux autres nations, sont très profonds et je ne 
suis pas d’accord avec l’idée que prendre ces 
sentiments en considération… est un signe 
de concession et de faiblesse. C’est une 
obligation et une mitsva (un commandement 
religieux) pour le gouvernement et pour la 
Knesset, quelles que soient leurs opinions 
politiques, de prendre en considération ces
sentiments… “.
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:GesherdeInternetsitelesurparuarticle,LambergerDorit.DrleparsociologiqueGuiour
“Apprendrelamaturitépolitique:unEtatjuifetdémocratiqueàl’épreuvedelaréalité“
 Le Guiour sociologique signifie que quelqu’un se joint socialement à la société juive, sans tenir compte le moins du 
monde du Guiour religieux, tel qu’il a été conçu et pratiqué par la tradition juive pendant des générations. 
 Ce rattachement social consiste à faire sien le mode de comportement de la société israélienne, sa culture et son 
identité et quelquefois aussi le comportement traditionnel de la société juive non pratiquante : par exemple jeûner à 
Yom Kippour, adopter le calendrier hébraïque, célébrer les fêtes, etc.
 Ce terme est devenu d’un emploi fréquent à la suite de l’intégration de centaines de milliers d’immigrants de l’ancienne 
Union Soviétique en Israël. Dans ce cas, il s’agit bien d’un Guiour, car c’est un rattachement volontaire à la manière 
dont vit le peuple juif en Israël, et d’un phénomène sociologique car c’est un processus dépourvu d’aspects religieux. 
La conversion sociologique fait de ces immigrants des ‘Juifs non-Juifs’ : ils ne sont pas Juifs  d’après la Halakhah, 
mais ils se considèrent comme des Juifs, ils s’identifient à des Juifs, surtout dans leurs modes de comportement 
qui sont similaires à ceux de la majorité juive qui vit en Israël (y compris des comportements traditionnels avec 
lesquels ils n’étaient pas du tout familiarisés). Cette conversion est une conséquence directe du fait qu’ils vivent en 
Israël, ils parlent hébreu, les enfants font leurs études dans le système scolaire israélien, ils font leur service militaire 
dans l’armée israélienne, ils vivent conformément au calendrier hébraïque, etc. Ce Guiour, bien qu’il soit accepté en 
pratique par certains membres de la société laïque israélienne, n’est pas reconnu par les autorités gouvernementales 
à l’heure actuelle et certainement pas par les autorités et les institutions rabbiniques“.

-est–nationalitéladereligionlaséparerpasfautneil,BeginSelon.1
cequeleGuiourdontparleBegincomportedesaspectsnationaux?
Quelleestvotreopinionsurlaconversionsociologique?
descomprisy)juifsmouvementsdespourappropriéestqu’ilEst-ce.2
mouvementslaïques)d’avoirledroitdeprocéderàdesconversions
selon leur idéologie et que ces conversions soient reconnues par
l’Etat?
.3 Begin demande de faciliter le processus du Guiour à cause de
la tragédie de l’Holocauste. Pensez-vous qu’il faut faciliter les
conversions?Sioui,est-ceàcausedel’Holocausteouest-cesans
rapportavecl’Holocauste?
.DrducelleetBegindeGuiourduconceptionlacomparel’onSi.4
Lamberger,quelleestcelleàlaquellevousvousidentifiezetpourquoi?

 Photographe: Herman Chanania, GPO.
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lesurdébatunpendantKnessetlaàBeginMenahemdeallocutiond’uneExtrait
thème“QuiestJuif?“le3AdarI9,5750février.1970ProtocolesdelaKnesset:

(Guiour)judaïsmeauConversion.C

 ”Je suggère la règle suivante : le judaïsme ne sera imposé à personne, et personne ne contraindra qui que ce soit au judaïsme… 
Si une personne n’est pas du tout d’une famille juive et qu’elle veut se joindre au peuple juif, elle doit subir le processus de Guiour 
(conversion au judaïsme). C’est ce qu’impose la Halakhah (la loi juive)… Mais je veux demander aux députés… Si elle ne subissait 
pas le Guiour et qu’elle soit néanmoins reconnue comme juive, ne serait-ce pas une coercition? En effet, ce serait une coercition 
pour toutes les générations du peuple juif – et pour les millions de Juifs qui n’existent plus et pour les millions de Juifs qui sont 
encore vivants… Aucune contrainte ne doit être exercée. Si cette personne ne veut pas se convertir, qu’elle ne se convertisse 
pas. On peut inscrire dans la rubrique “nationalité“ “non inscrit“. Cette personne  peut être un citoyen tout à fait libre et jouissant 
de l’égalité des droits. Elle peut vivre comme une personne sans religion, qui n’a pas de nationalité. Pourquoi un non-Juif doit-il 
être imposé au peuple juif? 

 Le Guiour (la conversion) est légitime à notre époque, mais on devrait le faciliter. Il y a eu des époques différentes, certaines où on 
le facilitait, d’autres où on le rendait plus difficile. Actuellement, nous vivons à une époque spéciale: il y a eu une guerre à nulle autre 
pareille dans l’histoire de l’humanité. Pendant 
cette guerre, six millions de Juifs ont péri. Il y a 
eu des Justes, des hommes et des femmes qui 
ont aidé nos frères et qui les ont même sauvés. 
Ils viennent chez nous. Ils souhaitent devenir 
Juifs. Ils acceptent de se convertir. Faisons tout 
pour que le Guiour leur soit facilité car ils ont eu 
une conduite extrêmement héroïque envers le 
peuple juif… 

 Cependant, de même que  nous demandons 
à ce que le Guiour leur soit facilité, de même 
nous avons également le droit de demander 
avec la même intégrité et le même respect à 
ceux qui souhaitent se joindre au peuple juif 
de nous faciliter la tâche. Le Guiour est une 
règle que nos ancêtres et nous avons observée 
pendant des millénaires. Si vous souhaitez vous 
joindre à nous, rendez-nous la tâche plus facile, 
accomplissez l’acte du Guiour …“  Photographe: Milner Moshé, GPO.
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 Photographe: Herman Chanania, GPO.
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Savez-vousque,enIsraël,lesmariagessont
célébrés uniquement par un représentant
officiel accrédité par l’une des autorités
religieuses (le Grand Rabbinat, l’Eglise
catholique, laChariamusulmane,etc.).La
célébrationd’unmariagecivilestreconnue
officiellementparl’Etatuniquementsiellea
eulieuhorsdesesfrontières.

Savez-vousque?

ayqu’ilfaitlesurBeginavecd’accordEtes-vous.1
“?JuifestQui“dedéfinitionseuleune
?réalitéladanspassesequicevraimentEst-ce
.2 Est-ce que vous considérez que l’interdiction
halakhique(laloijuive)dumariageentreJuifsetnon-
Juifsestraciste?
quelqu’ununiquementépouserpeuton,IsraëlEn.3
celaqueEst-ce.religionmêmeladeestqui
?démocratieladeprincipelecontredit
défilerésoluaLeibowitzProfesseurlequeEst-ce.4
présentéparBegin?
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Extraitd’uneallocutiondeMenahemBeginàlaKnessetpendantundébatsurle
thème“QuiestJuif“?le3AdarI9,5750février.1970ProtocolesdelaKnesset:

.civilmariagedusujetauLeibowitzYeshayahu.ProfLe
PubliédansBeterem,1959:

B.LeMariage

Quand on dit, en ce qui concerne les Juifs – et c’est aussi mon opinion – qu’il n’y a pas de distinction entre la 
nationalité et la religion, pour moi en terme de nationalité comme de religion, la réponse à la question “ Qui est 
Juif ? “ a été donnée et sera donnée uniquement par la Halakhah (la loi juive)… Qu’est-ce qui vous fait rejeter cette 
Halakhah, pourquoi la blâmer, l’humilier et la mépriser ? C’est grâce à la  Halakhah que la vie dans ce monde a été 
imprimée en nous, c’est cette Halakhah  qui nous a soutenus à travers les épreuves du sang et du feu, de l’exil et 
des pérégrinations… Que veulent ces gens, veulent-ils que nos enfants aient honte d’être nés Juifs?

 C’est vrai –il existe une ancienne interdiction du mariage entre Juifs et non-Juifs. Est-ce du racisme ? Si c’est du 
racisme, alors peut-être que notre langue hébraïque, à laquelle nous tenons beaucoup, est aussi du racisme…?  Si 
les mariages mixtes étaient autorisés, pas un seul Juif n’aurait survécu ou n’existerait… Nous existons. C’est notre 
droit d’exister, et nous continuerons à exister… Nous ne souhaitons pas nous assimiler… “

 ”L’argument selon lequel la reconnaissance du mariage civil par l’Etat diviserait le peuple juif en deux parties qui 
ne pourront pas se marier entre elles est un argument mensonger. C’est un mensonge de prétendre qu’une telle 
reconnaissance va annuler l’institution des Kiddoushin (la sanctification du mariage). Celui qui invoque un tel argument 
ignore, volontairement ou involontairement, la réalité de centaines de milliers de Juifs religieux vivant en Occident 
qui ont des relations maritales dans la sainteté et la pureté de la loi religieuse sous la juridiction des lois de l’Etat qui 
reconnaissent le mariage et le divorce civil (par exemple en Grande-Bretagne) ou même l’exigent (comme autrefois 
dans l’Empire germanique ou sous la République de Weimar). Un Juif pratiquant peut continuer à se marier sous 
la Houppa, selon l’institution des Kiddoushin, et si, à Dieu ne plaise, le couple divorce, il le fera conformément à la 
loi juive. Ceux qui se rebellent contre la religion se contenteront d’enregistrer leur mariage ou leur divorce dans un 
bureau gouvernemental, comme la loi le stipulera“.



Extrait du jugement 5070/95 de la
Cour Suprême d’Israël, Décision
721 (2) sous la présidence de
AharonBarak,PrésidentdelaCour
Suprême:27.12.98
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”Les Juifs en Israël ne sont pas perçus comme une ethnie 
religieuse unique … La  conception d’après laquelle les Juifs 
sont une “ ethnie religieuse “, selon un décret  du Conseil du 
roi (acte règlementaire des royaumes du Commonwealth 
datant du Mandat britannique et encore en vigueur en 
Israël, NdT) est une approche mandataire et colonialiste. 
Elle n’a pas de place dans l’Etat d’Israël. Israël n’est pas 
l’Etat d’une “ethnie juive“. Israël est l’Etat du peuple juif 
et l’expression du“ droit du peuple juif à une renaissance 
nationale dans son pays“ (Déclaration d’Indépendance). Il 
existe divers courants dans le judaïsme, en Israël comme 
en-dehors d’Israël. Chacun de ces courants possède ses 
propres conceptions. Chaque Juif en Israël – de même que 
chaque personne qui n’est pas juive – possède la liberté du 
culte, la liberté de conscience et la liberté de réunion. Nos 
principes fondamentaux donnent à chaque personne la 
liberté de s’associer au courant dont il souhaite faire partie“. 

Beginavecd‘accordêtesvousqueEst-ce.1
seuleuneconstituejuifpeuplelequefaitlesur
autreslesqueEst-ce?nationalitéseuleuneetreligion
?manièremêmeladedéfinisêtrepeuventpeuples
nationalitéladeetreligionladedéfinitionlaqueEst-ce.2
deJuifslespouretd’IsraëlJuifslespourdifférenteest
Diaspora?
contreditSuprêmeCourladepositionlaqueEst-ce.3
?Begindeproposlescomplèteou

Photographe: Sa’ar Ya’acov. GPO.



Extraitd’uneallocutiondeMenahemBeginàlaKnessetlorsd’undébatsurle
sujet:“QuiestJuif?“le3AdarI9,5730février.1970ProtocolesdelaKnesset.

nationalitéetReligion.A
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 ”… L’idée selon laquelle un Etat doit être composé d’une seule nationalité et d’une seule ethnie est immorale. Un 
pays libre peut être composé de diverses nationalités dont les membres ont les mêmes droits civils…
 Notre pays peut se composer de membres de nationalités différentes, de religions différentes, mais du point de vue 
de la nationalité, ils sont tous égaux. Telle est notre conviction… 

 … La plupart des peuples, sinon tous, ont plusieurs religions. La plupart des religions, sinon toutes,  se composent 
de plusieurs nationalités. Le peuple juif possède une seule religion. La religion juive appartient à une seule nationalité. 
Telle est la vérité, telle est l’histoire, telle est la différence… En ce qui concerne les Juifs, il n’y a jamais eu de 
séparation entre nationalité et religion. Cette absence de séparation ne signifie pas une contrainte religieuse, la 
contrainte religieuse doit être interdite, mais en ce qui concerne les deux concepts – nationalité et religion – il n’y a 
pas de distinction, il n’y a pas de distinction entre la nationalité juive et la religion juive, ni entre la religion juive et la 
nationalité juive.
 … Celui qui tranche, décide, ou légifère de séparer la nationalité de la religion juive se propose de changer l’antique 
statu quo, celui qui existait avant l’Etat, avant le sionisme, avant le socialisme, avant la rédaction du manifeste 
communiste… celui qui nie cette proposition ne fait qu’une seule chose : de perpétuer la continuité du peuple juif 
depuis qu’il est apparu à la tribune de l’histoire jusqu’à ce jour…“



  Etat:
1. Un pays dont les habitants sont soumis à 
un pouvoir central, législatif et indépendant.
2. Le gouvernement laïc et civil du pays,
contrairement au gouvernement d’une
autorité religieuse ou de l’Eglise

 Juif:
1. Hébreu, membre d’Israël, membre du
peuple d’Israël
2. Un membre de la tribu de Juda ou du
pays de Juda
3. Ce qui appartient à un Juif ou à un
Israélien.

 Démocratique:
 Conforme aux principes et à l’esprit de la 
démocratie, basé sur l’égalité des droits de 
tous les membres de la société.

 Religion:
1. Foi, religion, les articles de la foi et ses
commandements.
2. Loi, précepte.

 Nation:
 U n  p e u p l e ,  u n e  n a t i o n ,  u n  g r a n d 

ducorrigéeetrevueéditionnouvelle,Even-ShoshandictionnaireduDéfinitions
deuxièmemillénaire(2003):

un pays juif et démocratique,d’IsraëlL’Etat
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rassemblement de personnes qui proviennent d’une même origine et ont un destin similaire au cours de leur histoire. 
En général, ils parlent aussi la même langue et la plupart d’entre eux vivent dans le même pays. 

 Photographe: Herman Chanania, GPO.
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Pour voir le clip, scannez le code

Tun’aspointfinidem’émerveiller...
Tehar-LevYoram:Paroles
KleinshteinRami:Musique

 Toi notre pays si minuscule, notre pays si beau
 Notre patrie sans chemise, notre patrie aux pieds nus
 Reçois-moi dans ta chanson, ma fiancée si belle
 Ouvre-moi tes portes, laisse-moi entrer, j’en rendrai Grâce 
à Dieu.

 A l’ombre de tes vertes frondaisons, loin du soleil aveuglant
 Plantons notre tente pour toujours au cœur de ce pays
 Dans la splendeur de tes sources et l’innocence de tes puits 
 Toi la patrie sans titre, la gitane orpheline

 Tu n’as point fini de m’émerveiller
 Ma chanson vogue encore
 Mon cœur bat la chamade à la nuit tombante
 En soupirant doucement: 
 Tu es la seule et l’unique
 Tu es à moi, mère et fille
 Tu es là, toute petite
 Tu es le peu qui nous est resté.

 Rapportons dans nos vêtements l’odeur de la campagne
 Tintent les cloches de notre cœur comme celles du troupeau 
 Le silence nous apaise 
 Un rayon de soleil nous éclaire
 Marchons pieds nus dans la lumière

 Tu n’as point fini de m’émerveiller…
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 Le contexte: L’opération Entebbe est une opération militaire effectuée par l’armée israélienne en Ouganda le 4 juillet 
1976 dans le but de sauver 105 passagers juifs et israéliens et le personnel navigant de l’avion d’Air France, qui 
avaient été pris en otage par des terroristes au cours du vol Tel Aviv - Paris. 

 ”C’est précisément aujourd’hui, monsieur le Président, que nous lançons un appel à nos voisins arabes en Israël: vous 
comprenez maintenant qu’il est impossible d’effrayer ce peuple. Ce peuple remportera la victoire. Nous vous lançons 
un appel à la paix. Ne levez plus la main contre les soldats israéliens et en échange ils feront la paix avec vous. 
 Construisons ce pays ensemble pour qu’il devienne l’une des merveilles du monde. N’essayez pas de verser 
davantage de sang juif car notre génération a fait le serment, sur le sang de nos mères massacrées, de nos pères 

Extraitdel’allocutiondeMenahemBeginàlaKnessetaprèsl’annoncefaitepar
legouvernementdelalibérationdesotagesd’AirFranceàEntebbe(Ouganda),
le6Tamouz4,5736juillet.1976ProtocolesdelaKnesset

?“juifd’honneur“notionlacomprenez-vousComment.1
?entachéjuifl’honneurc’estqueceQu’est
Beginpourimportantétait-cevousselonPourquoi.2
?empireunpassommesnenousquedéclarerde
Est-ce que cette affirmation est encore exacte à l’heure
actuelle?
?empireuncommeconsidérésoitqu’IsraëlceàintérêtaQui
?déclarationcettefait-ilquiPour
“m’émerveillerdefinipointn’asTu“chansonladetexteleLisez.3
ressentez-vousqueetpensez-vousQu’en.Tehar-LevYoramde
àsalecture?
.4 Pourquoi est-ce que Begin cite cette chanson dans son
discours?
?évocationcettederaisonlasurd’accordêtesvousqueEst-ce

égorgés, de nos nourrissons étranglés  et de nos combattants héroïques, qu’il ne 
renoncera plus jamais à l’honneur d’un juif ou à son sang. 
 Nous ne sommes pas un empire. Nous ne sommes qu’une petite nation et notre pays 
est petit. Lorsque nous voulons exprimer notre amour pour Israël, nous chantons: 
“Artzenou Haktantonet“ (Notre minuscule pays). Nous aimons notre mère patrie. Et 

malgré toutes les tragédies que le peuple 
juif a vécues tout au long des générations, 
et surtout de la dernière – nous déclarons 
en ce jour à tous les peuples: si un homme 
se lève et dit “Je suis Juif“ et si à cause de 
cela il est persécuté, humilié, menacé, pris 
en otage, ou s’il est en danger – nous le 
protègerons de toutes nos forces jusqu’à 
ce qu’il soit sauvé et ramené en lieu sûr“. 
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 ”Et la leçon pour l’avenir est la suivante: si un ennemi des Juifs dit qu’il veut les exterminer, il ne faut pas le sous-
estimer, ni vous moquer de lui, ni avoir des doutes…  Croyez-le. Cet ennemi souhaite détruire les Juifs. Soyez 
toujours prêts pour ce jour terrible et ne dites jamais plus: ce n’est pas sérieux“.

 ”Notre peuple ne souhaite pas une effusion de sang. Dans notre génération, il a fait, ou a été contraint de faire, 
le sacrifice de son sang, sacrifice qui n’a pas eu son pareil depuis que l’homme est apparu sur terre. En aucune 
circonstance nous ne permettrons que le sang juif soit versé dans le pays de nos ancêtres où il s’est installé, ni le 

Extrait de la préface du livre duDr EliyahouBen-Elissar “La conspiration de
l’extermination“rédigéeparMenahemBegin,EditionIdanim,1978.

sécuritaireetpolitiquesituationlasurBeginMenahemdel’allocutiondeExtrait
d’IsraëllaveilledelaGuerredesSixJours,le12Iyar22,5727mai.1967Protocoles
delaKnesset:

à la sécuritéd’IsraëldroitLe

justifiejuifpeupleauimposéétéaqui“sangdusacrifice“lequeEst-ce.1
plus,moins,ousimplementjustifiesondroitàl’auto-défensenationaleen
Israël?
.2 Des Israéliens continuent à être tués actuellement et des sacrifices
continuentàêtrefaits.Est-cequeladéfensedel’Etatd’Israëletdudroit
dupeuplejuifàvivreenIsraëljustifientcessacrifices?
,défenseurssesderrièretientsequijuifpeupleauréfèreseBeginLorsque.3
pensez-vousqu’ilseréfèreuniquementauxpersonnesquiviventenIsraël
ouàtouslesJuifsdumonde?Est-ceimportantpourlesJuifsdumonde
entier de soutenir les forces de sécurité d’Israël, et si c’est important,
pourquoi?
lec’estsiet,d’Israëll’EtatdéfendentDiasporadeJuifslesqueEst-ce.4
cas,dequellemanière?

moindre empiètement à notre 
souveraineté nationale, ni des 
actes hostiles, des invasions 
ou des mines terrestres. 
Face à une telle agression, 
nous utiliserons notre droit le 
plus légitime d’auto-défense 
nationale, qui est reconnu par 
la législation internationale… 
Quant à la résilience de notre 
peuple face à l’ennemi, il 
demeurera uni, rassemblé 
derrière nos enfants, avec 
une confiance totale que nos 
fils et nos filles vont dissuader 
l’ennemi de commettre une 
agression, ou l’éliminer“.
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l’aspiration‘desourcelaestquellediscourscedanspaspréciseneBegin.1
àrassemblerlanation’.Pouvez-vousdired’oùprovientcetteaspiration?
?“normaleDiaspora”d’uneparlelorsqu’ilBegindireveutque,avisvotreA.2
Pourquoi, à votre avis, emploie-t-il cette expressionen lamettant entre
guillemets?
immigrejuifpeuplelequehonteunepasn’estcequeaussiPensez-vous.3
enIsraëllorsqu’ilestdanslamisère?
quitteràprêtsseraientJuifsdesquedéclarelorsqu’ilBegindireveutQue.4
laDiaspora“pour lasauvegardespirituellede leursenfants“?Etes-vous
d’accordavecluisurlefaitquecettesauvegardespirituelleestuneraison
suffisantepourimmigrerenIsraël?
estquiqu’est-ceetIsraëlenJuifsdesvielacaractérisequiQu’est-ce.5
uniquedansleurvie?Est-cequel’AliyaenIsraëlestuneoptionencequi
vousconcerneetqu’est-cequimotiveraitcettedécision?

 Photographe: Hanania Herman, GPO.
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 ”Lorsque nous proclamons notre aspiration à rassembler la nation, n’ayons pas peur de nous tourner également 
vers la Diaspora, où nous pourrons trouver ce qui est typique d’une “Diaspora normale“. Cette Diaspora aussi 
peut donner des millions de citoyens à la patrie juive… La plupart d’entre eux n’abandonneront pas une vie vécue 
dans la pauvreté… pour devenir riches en venant vivre parmi nous. Actuellement, ils ne sont pas confrontés à une 
malveillance dangereuse ni à une expulsion intentionnelle. Il n’y a pas de honte à admettre que tous ces facteurs  ont 
joué et continueront à jouer un rôle important dans le processus historique du rassemblement de la nation… Mais 
‘l’homme ne vivra pas seulement d’or’… Il n’y a pas de doute qu’un nombre relativement important de Juifs qui vivent 
dans une “Diaspora normale “seraient prêts, au moins pour la sauvegarde spirituelle de leurs enfants, à renoncer à 
certaines de leurs possessions matérielles au profit d’un domaine spirituel qu’ils peuvent acquérir uniquement s’ils 
vivent dans un monde de liberté spirituelle“.  

:BeginMenahemdeorientationslesetvaleurslessurdéclarationd’uneExtrait
savisiondelavieetsavisionnationale,1952:

NoussommesvenusenIsraël pour bâtir et nous bâtir

 Photographe: Hanania Herman, GPO. Begin tient un discours à Tel-Haï, le 16 mars 1981
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 “?Lorsque je me demande “Qui suis-je 
 Un peu Sépharade, un peu Ashkénaze,
 Un tantinet Israélien, un petit peu diasporique,
 Que je sois religieux ou laïque,
 Tout au fond de moi je suis un Juif et ça c’est unique.
 Ni meilleur ni pire que les autres
 Juste un Juif.

 Quelquefois soldat, quelquefois étudiant, 
 Mes passés sont nombreux sans perdre de vue l’avenir. 
 Tantôt Mitnagued et tantôt Hassid,
 Matérialiste ou spiritualiste, mais toujours, toujours,
 Un Juif et ça c’est unique.
 Ni meilleur ni pire, juste un peu différent
 Juste un Juif

 Et me voilà soudain revenu de loin,
 Pour que nous puissions vivre ici tous ensemble 
 Me sentir en sécurité, libre de rigoler,
 De vivre en bienheureux, sans peur 
 Parce que je suis Juif et c’est ça qui est unique.
 Ni meilleur qu’un autre, ni pire non plus 
 Juste un Juif.

JuifunsuisJe
ProjetAll-Stars
SolomonLenny&Axum,OzKobi,FishMC:Paroles
SolomonLenny:Musique

Mon frère, rien ne réussira à me briser car
 Mon âme est le fragment d’une lumière éternelle. 
 Réparer le monde – c’est ça que je veux faire,
 Je suis né comme cela, je suis un Juif.
 Rien qu’un Juif et comme toutes les autres religions
 J’ai mes fêtes, mes shabbat, mes coutumes, mes mitsvot.
 Et même si chacun est sûr que sa voie est la bonne
 En fin de compte, nous sommes tous Juifs devant l’Eternel.  

 J’ai très peur de la haine gratuite,
 J’aime mon pays et j’aime mon peuple.
 J’ai parcouru de nombreux pays de par le monde,
 J’ai deux opinions sur n’importe quel sujet, et même trois,
 Car je suis un Juif et cela est unique.
 Ni meilleur ni pire, juste un peu différent,
 Juste un Juif.

 Les auteurs et les interprètes de cette chanson
  sont de jeunes artistes qui viennent de cultures différentes 
 (sépharade, ashkénaze, nés en Israël, nouveaux immigrants, etc.).

1 Qu’est ce qui caractérise leur conception de la
question:“QuiestJuif“?
.2 En quoi cette conception diffère des conceptions
classiques et traditionnelles sur la question Qui“ est
Juif?“
paroleslesavecidentifiezvousvousqueEst-ce.3
?vouspoursensduaquiceQu’est?chansoncettede
Expliquezsvp.

Pour entendre la chanson, scannez le code
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faveurenconcrèteactionuneàBegindel’appeldepensez-vousQue.1
del’aliyadesJuifsd’AfriqueduNordetdesJuifsde(l’ancienne)Union
Soviétique?
.2 A votre avis, y-a-t-il actuellement un pays dans le monde où la
communautéjuiveestendanger?Quelleest,selonvous, ladéfinition
d’unecommunautéjuiveendanger?Est-cequevotrecommunautéest
menacéeactuellement,oupourraitl’êtreàl’avenir,etsurquicomptez-
vouspourintervenirdanscecas?
auxaideenvenirderesponsabilitélaad’Israëll’EtatseulqueEst-ce.3
communautésjuivesendétresseoubienl’ensembledupeuplejuifdoit-
ilassumercetteresponsabilité?Est-cequel’Etatd’Israëlal’obligation
defaireimmigrerdesJuifsenIsraël,mêmesicelametendangerses
soldats,commecefutlecaspourl’immigrationd’Ethiopie?
par’refuge‘uncommeconsidéréencoreestd’Israëll’EtatqueEst-ce.4
lajeunessejuivedanslemonde?
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 ”Monsieur le Président, notre pays a été confronté et continuera à être confronté à de nombreuses épreuves, nous 
devons affronter le sang et les larmes, la vie et la mort. Mais il n’y a pas d’épreuve plus terrible  et plus sublime que 
celle consistant à sauver nos frères. C’est à cela que nous devons faire face en ce moment. Cette fois le malheur a 
frappé nos frères en Afrique du Nord et surtout au Maroc…
 Telle est la situation en ce moment, et étant donné les circonstances, il est de notre devoir de faire immigrer nos 
frères. Faisons tous un effort commun. Si vous acceptez de réduire le budget du développement, je le déclare haut 
et fort : Pikouah-Nefesh (sauver une vie humaine) non seulement annule le shabbat, mais aussi la planification à long 
terme de notre économie. Venons en aide à nos frères en exil ! Je propose que nous le fassions tous, aussi bien les 
partisans du gouvernement que ses opposants.  Il ne s’agit pas  ici de coalition ou d’opposition.  Lançons un appel 
à toute la nation pour qu’elle fasse un effort surhumain pour sauver nos frères“.

 Ce pays est la patrie historique du peuple juif et lorsque nous parlons de l’aliya des Juifs, cela signifie le retour dans” 
leur patrie. L’Union Soviétique doit permettre aux Juifs de son pays de déclarer lesquels veulent revenir dans la patrie 
historique du peuple juif…  On peut être sûr qu’ils  trouveront le moyen de déterminer qui veut faire son aliya et 
revenir… Personne ne veut porter atteinte à un gouvernement dans le monde en vue des intérêts nationaux  d’Israël. 
Cependant – après le massacre d’un tiers de nos frères – notre peuple ne peut pas renoncer au quart de ceux qui 
sont resté en vie et accepter qu’ils soient séparés de nous. Tout homme bon et partisan de la liberté continuera à 
exiger que le droit à l’immigration leur soit accordé. Au nom de l’humanité tout entière, et pas seulement en notre 
nom, il serait bon que cet appel de Jérusalem au sujet des Juifs d’Union Soviétique trouve un écho favorable“.

Extraitd’uneallocutiondeMenahemBeginàlaKnessetsurl’Aliyad’Afriquedu
Nord,le14Eloul1,5716erseptembre.1955ProtocolesdelaKnesset.

Extrait d’une allocution de Menahem Begin après l’annonce par le Premier
ministredel’abrogationdugouvernementmilitaire,le3Heshvan21,5724octobre
.KnessetladeProtocoles.1966

L’Etatd’Israël,un refuge pour les Juifs du monde entier
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”Ce n’est pas la première fois que l’on débat en Israël de cet idéal extraordinaire, qui n’a pas son pareil dans 
l’histoire des peuples, du retour à Sion, du rassemblement des exilés, de la réunification de notre peuple dispersé 
et du processus de réalisation concrète de cette vision prophétique : notre peuple est revenu des quatre coins du 
monde dans le pays qui a été donné à nos ancêtres, à Abraham et à sa postérité, à nous et à nos descendants, par 
l’Alliance de Dieu avec Abraham. Ce pays est à nous depuis les temps les plus reculés et pour l’éternité, quels que 
soient les obstacles, les tourments et les difficultés que cela implique“.

l’annoncedesuitelaàKnessetlaàBeginMenahemdeallocutiond’uneExtrait
faiteparlegouvernementdel’intégrationdesdiversescommunautés,le3Tevet
.KnessetladeProtocoles.1964décembre8,5725

Lerassemblementdelanation,le retour à Sion

 Et il lui dit (l’Eternel dit à Abraham): “Je suis l’Eternel, qui t’ai tiré d’Our-Kasdim, pour te donner ce pays en possession… 
Le soleil étant sur son déclin, une torpeur s’empara d’Abram, tandis qu’une angoisse sombre, profonde, pesait 
sur lui. Dieu dit à Abram : “Sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où elle sera asservie et 
opprimée, durant quatre cents ans… Cependant le soleil s’était couché, et l’obscurité régnait: voici qu’un tourbillon 
de fumée et un sillon de feu passèrent entre ces chairs dépecées. Ce jour-là, l’Eternel conclut avec Abram un pacte, 
en disant : “J’ai octroyé à ta race ce territoire depuis le torrent d’Egypte jusqu’au grand fleuve, le fleuve d’Euphrate“. 

(7-21,15Genèse)AbrahamavecL’alliance

((
Beginfaitqueliendupensez-vousQue.1
entre le retour à Sion et notre ancêtre
Abrahamainsiquel’alliancequeDieua
conclueavecAbraham?
Qu’est-ce.2 qui est tellement singulier
etmerveilleuxdansleretouràSion?

réunification‘la,visébutlequeest-ce,avisvotreA.3
justifie’exilésdesrassemblementleetdispersésdes
?allusionfaitBeginauxquelstourmentslesetdifficultésles
rassemblementduprophétiquevisionlaqueEst-ce.4
d’actualitétoujoursestd’IsraëlTerreendispersésdes
?mondialisationladel’époqueà
(Israëlenl’immigration)l’aliyaqueEst-ce.5
?juivel’éducationdeprincipall’objectifêtreencoredoit



Nonparledroitdelaforcemais par la force du droit
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Menahem Begin est né à Brisk, en Pologne, dans une 
famille juive et sioniste. Il a été le dirigeant du mouvement 
de jeunesse sioniste BETAR de Pologne, le commandant 
de l’Etzel (Organisation Militaire Nationale – l’une des 
organisations juives clandestines qui ont combattu 
pour libérer Eretz Israël du Mandat britannique), le 
sixième Premier ministre de l’Etat d’Israël et le lauréat 
du Prix Nobel de la Paix. Après la fondation de l’Etat 
d’Israël, il a fondé le Mouvement HEROUT (liberté), un 
mouvement national-libéral qui est devenu le principal 
parti d’opposition du gouvernement Mapai et des partis 
ouvriers pendant les 29 premières années d’existence 
de l’Etat d’Israël. 

 Après son élection à la fonction de Premier ministre en 
mai 1977, Menahem Begin a œuvré pour réaliser son 
idéal national-libéral dans le domaine socio-économique 
par la promotion d’une politique qui associait le principe 
de la liberté du marché à l’aide sociale ; il a accordé 
beaucoup d’importance à l’identité juive de l’Etat ; il a 
renforcé sa mainmise sur les différentes régions de la 
patrie et assuré la paix aux frontières. Il a également pris 
l’initiative d’actions militaires pour garantir la sécurité 
nationale et il s’est efforcé d’affermir le pouvoir de la loi, 
de la liberté et de la démocratie. 

 En septembre 1983, Begin a annoncé qu’il démissionnait 
de la fonction de Premier ministre et ensuite, il a vécu 
enfermé chez lui jusqu’à son décès le 4 Adar II 5752, 9 mars 1992. 

 Une foule immense a escorté sa dépouille mortelle sur le chemin de Mont des Oliviers à Jérusalem,
où il a été enterré.

 Photographe: Al Gilbert



“Noussommesrevenusaupaysdenosancêtres
…droitduforcelaparmais,forceladedroitleparnon
quebienaussicitoyensles,habitantssesTous…
,justicelaetlibertéladansvivront,étrangersles
.”!paixlaetfraternitéla
 (Extrait d’une allocution de Menahem Begin à la Knesset:
 ”Nous avons eu le privilège de la ‘Athala deGueoula’, 
 (début de la rédemption), nous porterons la vision
 d’une rédemption totale”, 22 avril 1958).

Pourquoi vivons-nous en Israël? Est-ce parce que” Nous n’avons pas d’autre pays”? 
 Ou parce que c’est la réalisation de l’idéal sioniste? 
 Certaines personnes qui vivent en Diaspora disent” Avec le temps, le sionisme est
devenu un mot embarrassant et l’Etat d’Israël un fardeau“.
 Binyamin Zeev Herzl a déclaré dans un discours prononcé le 6 juillet
1886 à Londres: “Les Juifs veulent un pays qui leur appartienne, où ils pourront enfin vivre et s’épanouir comme des hommes libres“. Il a achevé 
son discours par l’espoir que, un jour, “l’Etat serait le garant du bonheur et de la dignité du peuple juif…“ 
 L’Etat Juifs a été fondé. C’est un Etat moderne, qui a de grandes réussites à son actif, mais qui continue à lutter pour sa survie. Est-ce que l’Etat 
d’Israël a réalisé l’idéal de Herzl?  Est-il le garant du bonheur et de la dignité du peuple juif en Israël et à l’étranger? Est-il bien “Beit Haam“ (la 
maison du peuple) des Juifs? Et si c’est le cas, de quelle manière?  

 Le projet Beit Ha’am a été conçu et réalisé par le Département de l'organisation et de la liaison avec les Israéliens de la diaspora de 
l’Organisation sioniste mondiale dans le but d’inciter les participants à dialoguer sur la signification du sionisme au 21e siècle: est-ce que l’idéal 
sioniste a été totalement réalisé? Quel est le rôle de l’Etat d’Israël pour ceux qui vivent dans d’autres pays? Quel idéal avons-nous en 
commun?
 Grâce à des contenus divers : textes traditionnels et modernes, clips vidéo, œuvres d’art, jeux, etc., nous espérons susciter des débats 
animés, critiques et actuels sur les différentes facettes de l’identité sioniste au 21e siècle.
 Nous vous invitons à débattre de la signification de l’indépendance politique du peuple qui demeure à Sion et des relations mutuelles entre 
les Juifs qui vivent en Israël et ceux qui vivent en Diaspora.
 C’est l’occasion pour chacun d’entre vous, même sans connaissances préalables, d’apprendre, de connaitre, réfléchir, discuter et vous 
poser des questions sur la signification du sionisme en ce qui vous concerne.
 Le programme ‘Beit Ha’am’ existe actuellement en hébreu, anglais, espagnol, portugais et il sera traduit dans d’autres langues en fonction 
de la demande. Notre équipe sera heureuse de recevoir vos remarques et vos suggestions, qui nous aideront dans la conception d’autres 
thèmes de discussion pour approfondir le débat sioniste. 
 Nous vous souhaitons de vivre une expérience passionnante et formatrice. 
Gusti Yehoshua Braverman 

Ce programme a été conçu et réalisé par le Département de l'organisation et de la liaison avec les Israéliens de la 
diaspora le Centre pour l’héritage de Menahem Begin (2013).
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