יום הזכרון ויום העצמאות
להיות עם חופשי בארצנו

יום העצמאות
להיות עם חופשי בארצנו
היי! למה אתה עומד על הגג?
היי! אבא שלי ביקש ממני לתלות את הדגל הזה .טוב שבאת,
תוכלי לזרוק אותו אליי ,בבקשה? אגב ,שמי עידו ,מה שמך?
בטח ,אנסה .אני קרולינה .אה ,נכון ,שכחתי! באמת למדנו בבית
הספר שאחרי פסח מגיע יום העצמאות .במקום שאני גרה בו ,בדרום
אמריקה ,קשה לפעמים לזכור את כל החגים היהודיים (ויש רבים!),
ואילו פה ,בישראל ,אין צורך לזכור כי יש סימנים לכך בכל מקום.
ברוכה הבאה לישראל! לכמה זמן הגעת?
רק לשבועיים .אני מפסידה לימודים ,אבל להורים שלי היה חשוב שנבוא
דווקא בתקופה הזאת ,כי אמרו שבטח יהיה מאוד מרגש להיות פה
ביום העצמאות.
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 .1טעימות מישראל
שאלות:

 .2איזו תמונה הכי מפתיעה אתכם? מדוע?

 .3איזו תמונה הכי מרגשת אתכם? מדוע?

ישראל
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 .1איזו תמונה הכי ישראלית בעיניכם?
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 .2ניזכר ביום הזיכרון וביום העצמאות
היזכרו בשני המועדים האלה ומלאו את שמש האסוציאציות:

תאריך עברי

מנהגים

יום הזיכרון
לחללי מערכות
ישראל ופעולות
האיבה

שנת הקמת מדינת ישראל

רעיונות ,ערכים ,מסרים

תאריך עברי

מנהגים

רעיונות ,ערכים ,מסרים

יום העצמאות
הוסיפו נתון לבחירתכם
(סמל המדינה ,ראש הממשלה הראשון וכו’)

 .3שואלים בעקבות יום הזיכרון ויום העצמאות
הציעו חמש שאלות הקשורות לרעיונות ,למסרים או לערכים של המועדים האלה.
א.

ד.

ב.

ה.

ג.
השאלה שבה נתמקד ביחידה זו:

יש לנו מדינה יהודית עצמאית – מדוע זה חשוב?
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 .4מה זה ‘להיות עצמאי’?

מרגש? כן ,אני מניח ...זה חוזר על עצמו כל שנה ומתרגלים לכך .כל שנה
בטקסים שומעים את אותן הסיסמאות‘ :הנס של מדינת ישראל’‘ ,מדינת העם
היהודי אחרי אלפיים שנות גלות’ וכו’ ,אבל תכל’ס ,יש מדינות רבות בעולם
ובכולן היו מלחמות .וגם ,יהודים רבים חיים במדינות אחרות וסבבה להם ,לא?
זה נכון ,וגם את יום העצמאות של המדינה שלי ,כלומר שאני גרה בה ,אנחנו
חוגגים ,ואני לא מתלוננת על החיים שלי שם .ובכל זאת פה ,בארץ ,אני מרגישה
משהו אחר ,אני מרגישה בבית ,אף על פי שזה הביקור הראשון שלי פה .מוזר,
לא?
כן ,קשה להסביר את זה .בדיוק אתמול דיברנו בכיתה על החשיבות של
עצמאות המדינה ,ובעקבות שאלות של כמה ילדים אמרה המורה שכדי להבין
למה העצמאות של המדינה חשובה כל כך ליהודים ,עלינו לחשוב על עצמנו ועל
העצמאות שלנו כמתבגרים.
אתם בעיצומה של תקופה שבה אתם הופכים מילדים לנערים .להתבגרות זו נלווה ממד חדש בחייכם ,ממד
העצמאות .בתוך שנים ספורות תהפכו לעצמאיים ,ועד אז תעצבו את דמותכם העצמאית.
לפניכם תחומים אחדים אשר בהם באות לידי ביטוי העצמאות שלכם ,הבחירה שלכם וגם האחריות שלכם.

עקרונות וערכים

מראה חיצוני

ביטחון אישי

במה מתבטאת העצמאות שלי

במה מתבטאת העצמאות שלי

במה מתבטאת העצמאות שלי

בבחירת ההופעה החיצונית שלי?

בתחום הערכי?

בתחום ביטחוני האישי?

יחסים חברתיים
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תשמע ,עידו ,מרגש מאוד לראות את דגלי ישראל מתנופפים ברחובות ומחלונות
הבתים והמכוניות.

לימודים

במה מתבטאת העצמאות שלי

במה מתבטאת העצמאות שלי

בתחום החברתי?

בתחום הלימודי?

למה חשוב לפתח עצמאות בכל התחומים האלה?
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 .5מסע לגילוי דמותה של מדינת ישראל
כפי שכל נער ונערה עוברים תהליך בדרכם להפוך לעצמאיים ,כך עבר
גם העם היהודי תהליך כאשר הקים מדינה עצמאית .מייסדי המדינה
נדרשו להגדיר את מטרות המדינה ואת זהותה (איזו מדינה הם רוצים שהיא
תהיה?) .תוצאות התהליך מובאות במגילת העצמאות – המסמך שבו
הכריזו היהודים על הקמתה של מדינת ישראל .את המסמך קרא דוד בן
גוריון בתל אביב ,ביום ה באייר תש״ח 14 ,במאי  ,1948יום הקמת המדינה .משמעות
ההכרזה ,בין היתר ,היא מעבר מעם התלוי באחרים בעיצוב זהותו ,לעם עצמאי
שמעצב את זהותו המדינית והתרבותית לפי עקרונותיו שלו .ביחידה זו נתמקד
במבחר קטעים מתוך המגילה ,וננסה להבין מה הייתה משמעותה של מדינת
ישראל בתחילת דרכה ובעבורנו היום.

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

רגע ,זה כבר התחיל מוזר .לא מזמן חגגנו את פסח ,ואני זוכרת שלמדנו שבני
ישראל הגיעו למצרים בתור המשפחה של יעקב ,שם התרבו והפכו לעם.
את צודקת ,גם אנחנו למדנו את זה .וגם ,לפי הסיפור ,לא קיבלנו את התורה
בארץ אלא במדבר...

אם כן מדוע ,לדעתכם ,בחרו לפתוח את מגילת העצמאות באמירות אלו? מה רצו להדגיש בכך?
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ב .געגועים לארץ
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו ,ולא חדל מתפילה
ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.

לגמרי! הם שמרו על קשר עם ארץ שמעולם לא ראו ולא הכירו ,ובכל זאת היא הייתה
דבר מרכזי בתודעה שלהם.
כן ,היום אפשר להסתכל במחשב ולראות כל מקום בעולם ,אבל פעם היהודים ניזונו
מסיפורים שעברו מדור לדור ,ומהבטחות שקראו בספרי הנביאים ובסידור התפילה.

הנה שתי דוגמאות מתוך רבות להבטחה לחזור מארצות הגולה אל ארץ ישראל:

ּכֹה ָא ַמר יי ַׁשבְ ִּתי ֶאל צִ ּיֹון וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ּבְ תֹוְך
רּוׁש ִַלם ִעיר ָה ֱא ֶמת ,וְ ַהר
רּוׁש ִָלם ,וְ נִ ְק ְר ָאה יְ ָ
יְ ָ
יי צְ בָ אֹות ַהר ַהּק ֶֹדׁשּ .כֹה ָא ַמר יי צְ בָ אֹות,
רּוׁש ִָלם,
עֹד יֵ ְׁשבּו זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵקנֹות ּבִ ְרחֹבֹות יְ ָ
וְ ִאיׁש ִמ ְׁש ַענְ ּתֹו ּבְ יָ דֹו ֵמרֹב יָ ִמיםְּ .ורחֹבֹות
ָה ִעיר יִ ָּמלְ אּו יְ לָ ִדים וִ ילָ דֹות ְמ ַׂש ֲח ִקים
ּבִ ְר ֹחב ֶֹת ָיה.

וַ ֲהבִ ֵיאנּו לְ ָשׁלום [לארץ ישראל] ֵמ ַא ְר ַּבע
קֹומ ִמּיּות לְ ַא ְרצֵ נּו:
ַּכנְ פֹות ָה ָא ֶרץ .וְ תֹולִ יכֵ נּו ְ
(‘ברכת האהבה’ ,מתוך התפילה היומית)
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האמת שדי מדהים שבמשך זמן רב כל כך היהודים בגולה התגעגעו לארץ ושמרו על
התקווה לחזור אליה.

(זכריה ח ,ג-ה)

מדוע ,לדעתכם ,חשוב לנביאים ולחכמי ישראל להזכיר לעם את הבטחת ה’ לחזור לארץ?
אילו תחושות זה העלה בקרב היהודים שישבו בתפוצות?
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ג .מדינת מקלט?
השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון ,בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה ,הוכיחה
מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש
המדינה היהודית בארץ-ישראל ,אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי
מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים.

ומה איתך ,המשפחה שלך לא חשבה מעולם לעלות ארצה?
לא ממש .ההורים שלי ציוניים והכול ,אבל הם רגילים למקום מגוריהם ,ויש משפחה,
חברים ,עבודה ...קשה לעזוב הכול ולהתחיל מחדש בשפה חדשה ובתרבות אחרת.
והאמת ,די טוב לנו שם ,זה הבית שלנו .כלומר גם פה ,כמובן ...טוב ,קשה להסביר
את זה.
אל תרגישי לא בנוח ,הכול בסדר ,אני מבין אותך .אני לא בטוח שהייתי עובר
לגור פה אילו נולדתי במקום אחר.

כבר בתחילת הציונות ,במאה התשע עשרה ,עוד הרבה לפני השואה ,העלו כמה
מנהיגים יהודיים והרצל בראשם את הצורך להקים מדינה או יישוב יהודי עצמאי
שישמש מקלט ויעניק ביטחון בסיסי ליהודים ברחבי העולם ,שסבלו באותם ימים
מעוני ,מאפליה ומרדיפות אנטישמיות.

במגילה כתוב שהשואה הוכיחה את ההכרח במציאת פתרון לבעיית העם היהודי?
הסבירו אמירה זו.



שיחה בחברותות:
לפי התפיסה המובאת במגילה ,מדינת ישראל תשמש מקלט לכל היהודים שמצופים לבוא לחיות בה
בהמוניהם מתוך מימוש ההבטחה המקראית ,או מתוך יוזמה אישית .האם ,לדעתכם ,התפיסה הזאת
עדיין נכונה בימינו? כלומר ,האם אתם רואים במדינת ישראל ארץ מקלט? האם ,לפי דעתכם ,הציפייה
שחלקים גדולים מהעם היהודי יבואו לחיות כאן נכונה ומתאימה היום?
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ד .ערכים כעמודי הבניין

מה שמאוד הפתיע אותי ממה שהספקתי לראות בארץ ,זה שיש סוגים רבים כל כך
של אנשים וקבוצות ,והם מתלבשים אחרת ,מדברים בשפה אחרת ויש להם מנהגים
אחרים .איך מצליחים לחיות פה כולם ביחד?
זה נכון ,לא משעמם פה ,ויש פה אנשים מכמה דתות ומכמה
תרבויות .למשל ,שם מעבר לכביש ,את רואה? יש מסגד.
ואף פעם אין בעיות בין הקבוצות?
ברור ,יש בעיות לפעמים ,אבל מנסים לחיות ביחד.
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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; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות
המאוחדות.

 .1לפי הפסקה הזאת ,מהם ערכי היסוד שעליהם מבקשת לעמוד מדינת ישראל?

 .2מאין לקוחים ערכים אלה? מדוע היה חשוב למייסדי המדינה להדגיש זאת?


 .3למה היה חשוב למייסדי המדינה לציין גם את האזרחים הלא-יהודיים?



9

ה .ערכים כתנאי להחזקת הארץ
בשנת  1939כתב הפילוסוף היהודי מרטין בובר מכתב למהטמה גנדהי ,מי שהנהיג את המאבק
לעצמאות של הודו מידי הבריטים באותה תקופה:

מה שמכריע לגבי דידנו [הציונים] איננה הבטחת ה' על
הארץ – מה שמכריע היא המצווה שהגשמתה קשורה בארץ,
בקיומה של קהילה יהודית חופשית בארץ זו ,כי אי אפשר
לקיים אותה בשום מקום אחר .שכן התנ"ך מספר לנו ,והידיעה
הפנימית ביותר שלנו מעידה על כך ,שפעם אחת ,לפני יותר
משלושת אלפים שנה ,היה בואנו אל הארץ מלווה בתודעת
שליחות לכונן כאן באמצעות דורות של בני עמנו אורח חיים
צודק ,אורח חיים כזה שלא ניתן להגשימו על ידי יחידים בחוג
קיומם הפרטי או הקהילתי אלא רק על ידי אומה המייסדת את
חברתה:
(בובר ממשיך ומביא כמה דוגמאות לחוקים מהתורה המלמדים איך

מרטין בובר:
1965-1878
איש רוח ופילוסוף יהודי,
חוקר החסידות ,בעל תפיסה
ציונית-סוציאליסטית.

לבנות חברה צודקת):

[ ]...צמצום תקופתי סדור של ההבדלים החברתיים (ויקרא כה ,יג),
התנהגויות מוסריות כלפי הזולת (שמות כג ,ד-ט),
שבת שניתנה לכל והיא מקיפה עבדים ובהמות כיצורים בעלי זכות שווה למנוחה (שמות כג ,יב),
מתן מנוחה לקרקע ְּכ ֶש ָּכל אדם רשאי ליהנות באופן חופשי מפירותיה (ויקרא כה ,ה-ז).
באותו הזמן לא ביצענו את המוטל עלינו .גלינו מארצנו בטרם בוצע ייעודנו; אבל המצווה נותרה
בידנו והיא נעשתה דחופה יותר מאי פעם .אנו זקוקים לקרקע שלנו כדי למלא את המצווה.
על פי מרטין בובר ,ארץ לשני עמים ,עמ’ .108-107
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 .1מדוע חשב בובר שעל היהודים לחזור לארצם? מהי המשימה שמחכה להם שם?


 .2למה היה חשוב לו להביא דוגמאות וחיזוקים לדבריו דווקא מהתורה?


 .3בובר אומר שזוהי משימה שלא יכול העם היהודי לקיים בשום מקום אחר חוץ מישראל .מדוע?


האם אתם מסכימים עם אמירה זו?


 .4בחרו שניים מהפסוקים שמזכיר בובר במכתבו וקראו אותם בתורה .הסבירו אותם במילים שלכם,
וחשבו כיצד הם תורמים לכינון חברה בעלת ״אורח חיים צודק״.
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מה בין בובר לגנדהי?
מֹוה ַנְדאס ַק ַר ְמ ַצ’נְ ד גַ ְנְד ִהי הוא דמות מיוחדת בתולדות האנושות .גנדהי
ַ
שהבנה
מכונה בהודו עד היום ּבאּפּוג’י (״אבינו״) ,אבי האומה ,המנהיג ִ
את הזהות הלאומית ההודית והצעיד את המוני העם ההודי אל שלטון
עצמי ועצמאות .ואולם שלטון עצמי ,עצמאות וחירות לא היו בעיניו
של גנדהי יעד רגיל ,הישג פוליטי או שינוי פרוצדורלי גרידא.
מימושו של היעד — הגשמת העצמאות — היה בעיניו דרך חיים
מתמדת ,התובעת מהיחיד עבודה רוחנית עצמית ואחריות אישית .לכן
עצם קבלת העצמאות והקמת המדינה ההודית בשנת  1947היו בעיניו ,לכל היותר ,תחנה אחת בדרך הארוכה
לעצמאות ולחירות.
סיפור חייו של גנדהי מגולל את מאמציו הלכה למעשה להחיל בחייו אחדות מוסרית .לפי גנדהי ,התזונה שלי,
התנהגותי הפוליטית ,יחסי לרעי ויחסי לאויבי ,יחסי לבני עמי ויחסי לנוכרים ,התנהגותי בבית ומחוצה לו  -כל
ימ ָסה (׳אי-אלימות׳).
אלה נתונים לשיקול מוסרי אחד שבמרכזו ָא ִה ְ
(ד״ר יוחנן גרינשפון ,מתוך פתח הדבר לתרגום העברי של האוטוביוגרפיה של גנדהי)

א .מה הייתה מורשתו העיקרית של גנדהי לפי הטקסט הזה?


ב .אפשר לטעון שגם גנדהי ובובר ראו במדינה עצמאית אמצעי ולא מטרה .מה הייתה המטרה,
לטענת כל אחד מהם?
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ו .הקשר בין ישראל לתפוצות
אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובבנין ולעמוד לימינו
במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.

כן ,אין ספק שגם אצלנו קורים דברים מעניינים .ברור שישראל חשובה לנו מאוד
כיהודים ,אבל יש מקומות נוספים שחשובים לנו.

כיצד מתוארים היחסים הרצויים בין ישראל לתפוצות בקטע זה ממגילת העצמאות?
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אז איך החיים בדרום אמריקה? אני רוצה מאוד לבקר שם! פעם פגשתי מישהו
שהיה שם שליח ונהנה מאוד ,והוא סיפר שפגש שם אנשים מדהימים ,קהילות
יהודיות יפות וחיי תרבות יהודית מעניינים.

משימה:
האם אתם מסכימים עם
התפיסה שמשתקפת
במגילת העצמאות של
היחסים הראויים בין
ישראל לתפוצות? תארו
בציור ובדימויים חופשיים
כיצד צריכים להיות,
לדעתכם ,הקשרים בין
מדינת ישראל לתפוצות:
איפה עומדת כל אחת
(קרבה-ריחוק) ,איך הן
משפיעות זו על זו ,מה
הציפיות שלהן זו מזו וכו’.
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ז .ההכרזה :מציינים וחוגגים!
לפיכך נתכנסנו ,אנו חברי מועצת העם ,נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית ,ביום סיום המנדט
הבריטי על ארץ-ישראל ,ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות
המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ,היא מדינת ישראל.

פעם השמיעו לנו בתנועת הנוער הקלטה של הכרזת המדינה .אמנם לא הבנתי את
רוב המילים ,אבל מאוד התרגשתי מזה!
גם בבר מצווה שלי ,לא מזמן ,עליתי לתורה והרגשתי מעין הכרזת עצמאות
אישית :גם שם התכנסו אנשים רבים ומול כולם נשאתי דרשה והכרזתי בזאת על
כניסתי לעולם המבוגרים.
וגם שם בוודאי היו התרגשות וריקודים ...רק היה חסר שיזרקו על בן גוריון
סוכריות בסוף ההכרזה!

 .6ישראל היום :בדיקת מצב
א .מיום העצמאות לחג העצמאות /
יוסף קלוזנר
אין חולקים בדבר ,שיום העצמאות ,יום ה' באייר ,הוא יום-זיכרון למאורע
הגדול ביותר ,שאירע לישראל במשך אלפיים השנים האחרונות :ביום זה
הוקמה מדינת ישראל []...
אבל ליותר מכך ראוי היום הגדול :יום-העצמאות צריך להיפך לחג-
העצמאות.
[ ]...בשלוש מאות שישים וארבע ימות-השנה ,אנו עוסקים בביקורת]...[ .
אבל יום אחד בשנה צריך שיהיה לאומה במדינתה יום של חג באמת.

יוסף קלוזנר
 ,1958-1874היסטוריון
יהודי ,סופר ואיש רוח
ציוני בעל השפעה
שפעל באירופה ובארץ.

[ ]...ודאי ,גם יום זה צריך להיות יום של חשבון הנפש ,אבל צריך החשבון
להיות אחר :הוא צריך להיות חשבונו של מה שהושג ,של מה שנשתנה לטוב בכלל ושל מה שניתקן ונשתכלל
בשנה האחרונה בפרט .יום אחד בשנה זו ,יומו של חג-העצמאות ,צריך להביא בפני העם את החשבון של
הפסיעות הגדולות והקטנות ,שפסעה המדינה לקראת אותן המטרות של התרחבות ,התקדמות והתעלות,
שהציג החזון הלאומי לעצמו בשאר שלוש מאות שישים וארבע ימות השנה.
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 .1לדברי קלוזנר ,מה ההבדל בין 'יום העצמאות' ל'חג העצמאות'?



 .3מדוע חשוב לזכור את ההישגים של מדינת ישראל ,ואילו סכנות טמונות בכך?

 .4חשבו על משהו שאתם מאוד אוהבים בישראל ,או על משהו שבו אתם גאים.
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 .2מה ,לפי דעתו ,צריך להיות עיקר תוכנו של יום זה?
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ב .אחת מ"הפסיעות הגדולות והקטנות"
שפסעה המדינה בתקופה האחרונה:

הקיבוצניק שמטפל בפצועים הסורים:
"מעבר לגדר מתרחש אסון״
דודי פוקס מקיבוץ כפר הנשיא ,אחראי זה יותר משלוש שנים בבית החולים
הציבורי רבקה זיו בצפת ,על הטיפול בפצועי מלחמת האזרחים בסוריה,
המקבלים טיפול בישראל 12.5.2016 ,ynet /
רונית יהל

״הכול מתחיל מהבית" ,אומר דודי פוקס ,אח רפואי בן
 .62אבא שלו ,וגם אבא של אשתו ,הם ניצולי השואה,
וכל השנים נכחה ודוּבּרה השואה בבתי ההורים .כמה
פעמים ליווה דודי קבוצות לפולין ,אבל את המעשה
האנושי הגדול הוא עושה זה שלוש שנים ויותר בבית
החולים רבקה זיו בצפת ,שם הוא אחראי לטיפול
בפצועים הסורים ולרווחתם.
ב 2011-פרצה מלחמת האזרחים בסוריה ,ושנתיים אחר כך ,בשבת חורפית אחת של פברואר ,2013
התדפקו על שערי הגבול בגולן שבעה פצועים סורים ראשונים .קצין ישראלי בעל לב רחב פתח
לפניהם את השער לרווחה ,ומבלי להתכונן ולהתכוון לכך מראש ,מצאו עצמם צה"ל ומדינת ישראל
מעורבים בפעילות הומנית שספק אם ההיסטוריה והעולם מכירים דומות לה.
דודי היה מהראשונים לזהות את מצוקת והאזרחים הסורים הפצועים .לא רק לזהות אלא אף לפעול.
"אמרתי לעצמי ,איך יכול להיות שמעבר לגדר מתרחש אסון ,וכאן אף אחד לא מגיב? הלכתי למנהל
בית החולים דאז ,והצעתי לו שנעזור ונקבל אלינו את הסורים לטיפול רפואי .העליתי את ההצעה
במכתבים לנשיא שמעון פרס ,לרמטכ"ל בני גנץ  -לכל מי שרק אפשר .בסופו של דבר ניתנה
ההוראה ,ומאז ועד ימים אלו יצאו נשכרים ממנה וטופלו בבית החולים זיו כ 700-חיילים ,ילדים
ואזרחים סורים.
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איזה מסלול עוברים הפצועים עד הגיעם אליכם?
״הם מגיעים אל גדר הגבול ,ושם  -במקומות מוסכמים  -הם עוברים אלינו .הם עוברים תחקור בטחוני,
אחר כך מיון ראשוני ,ולא כולם ,רק הפצועים קשה ,מגיעים לבית החולים .יש בהם ילדים ובני נוער,
להאמין שהם בישראל ,ומרגישים ,לדבריהם ,כמו בתוך חלום .אחרים רואים בנו אויב ומגיבים בהלם
לסיטואציה שמצאו את עצמם בתוכה ,אבל מרביתם מודים לנו .אגב ,פצועים מסוריה מפונים
גם לירדן ולטורקיה ,אבל רוב הפצועים מבקשים מפורשות להתפנות לישראל .יש בין העובדים
שכועסים על תשומת הלב ועל המשאבים הניתנים לפצועים הסורים.״
אתה עצמך משוחרר מלבטים? מדילמות מוסריות?
״המטרה שלנו היא להציל חיים .אישית ,אני שמח על כל ילד שחוזר הביתה בשלום[ ]...הילדים
הסורים ממש אומצו על ידי הצוות הרפואי הנפלא שלנו .הצוות כואב וצוחק ִאתם ,חוגג להם ימי
הולדת ,מקשיב ומחבק .זה באמת סיפור מרגש ומדהים״.

 .1מדוע ,לדעתכם ,דודי פוקס אומר שהרצון לעזור מתחיל אצלו מהעובדה שהוריו וחותניו היו ניצולי
שואה?
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וגם נשים בהיריון .הזדמן לנו כבר ליילד בבית החולים כמה נשים .יש בין הפצועים כאלו המתקשים


 .2מדוע מה שמתואר בכתבה הוא אחת מ״הפסיעות הגדולות והקטנות״ שפסעה המדינה בתקופה
האחרונה? האם ,לדעתכם ,זו פסיעה גדולה או קטנה? הסבירו.


 .3אילו תחושות עולות בכם נוכח קריאת הכתבה?
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ג .האתגרים שלפנינו
כן ,אין ספק שיש לא מעט דברים טובים בישראל ,אבל יש גם דברים שלא
מתנהלים בדיוק כמו שנכתב במגילת העצמאות.
מה? גם כאן יש גנבים ורמאים ועניים? לא כולם פה חברים של כולם ,כמו
שחשבתי בגן? סתם ,אני צוחקת ...אני בטוחה שגם פה יש דברים רבים שדורשים
תיקון ,כמו בכל מקום.

מהמציאות הישראלית העכשווית:
אני לא פוגשת הרבה את ההורים שלי .הם עובדים שעות רבות
בכל יום ,ומאוד מתקשים לספק את כל הצרכים שלנו ,ואילו יש
אנשים במדינה שעובדים מעט ומרוויחים המון כסף .אני ממש
מרחמת על הוריי ,וחושבת שזה לא הוגן.

כבר קרה לי פעמיים
שהלכתי ברחוב עם
חברים שלא מהעדה
האתיופית ,ושוטרים ביקשו
רק ממני להציג תעודת זהות,
אף שלא עשיתי כלום.

אתמול נסעתי עם אחי
ברכבת ואנשים הסתכלו
עלינו במבט חשוד בגלל
שדיברנו בערבית.

בת דודתי התחתנה
בחתונה רפורמית
מקסימה ,אבל
המדינה לא מכירה
בחתונה שלה.

אני דרוזי ,ובכפר שלי אין תשתיות
בכלל ,וכדי להגיע לבית הספר
אנחנו צריכים ללכת ברגל חצי
שעה ,גם בחום או בגשם ,כי
אין כבישים ואוטובוסים.
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משימה:
*בחרו שני מקרים ,חזרו לעמוד  9וחפשו בפסקה על ערכי היסוד של המדינה את
הערך שהמקרים הללו משקפים.

עם קשיים אלו? (חשבו ,למשל ,על תחום החינוך ,החקיקה ,ההסברה ועוד)

ד .האתגר הגדול :שלום בתוכנו ועם שכנינו
אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן ,וקוראים להם לשיתוף פעולה
ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו .מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף
לקידמת המזרח התיכון כולו.

אני רואה שיש כאן אתגרים לא מעטים בתחום החברתי ,וזה לא שונה כל כך
אצלנו ,אבל אצלכם יש גם מצב ביטחוני קשה .בדרום אמריקה ,כל מה ששומעים
על ישראל בחדשות זה פיגועים ומלחמות ,וזה נשמע מפחיד מאוד .עכשיו שאני פה,
אני מסתכלת מסביבי ואני רואה חיים רגילים לגמרי.
טוב ,בחדשות תמיד מגזימים אבל הקושי קיים ,והשלום עוד לא הגיע ,גם לא
לאחר כמעט שבעים שנה .הדוד שלי נהרג במלחמת לבנון הראשונה .אנשים וחיילים
נהרגו וממשיכים להיהרג עד היום בשביל המדינה היהודית.
וגם אתה בעוד כמה שנים תצטרך להתגייס .אתה מפחד?
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*בחרו שני קשיים העולים מדברי הדמויות והציעו :כיצד המדינה יכולה להתמודד

קצת מפחד ,כן ,אבל בינתיים אין ברירה.

 .1על פי מגילת העצמאות ,מהו חזונה של המדינה בנוגע ליחסיה עם שכניה?

 .2האם מדינת ישראל של היום קרובה לחזון הזה או רחוקה ממנו? הסבירו.

 .3מה צריך לקרות ,לדעתכם ,בשביל שחזון זה יתקיים במלואו?
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ה .יום הזיכרון :מחיר הגשמת החלום

הכבוד הגדול ביותר  /יורם קניוק
הכבוד הגדול ביותר שאפשר להעניק לכל המתים הרבים שרוחם
מהלכת עלינו היום ,האלמונים והאחרים ,הוא לעמוד ענווים מולם
ולומר ,שקולם הביישני ,המוקיע באילמותו ,נשמע היטב מקצה
הארץ ועד קציה ,שנשתדל בכל יכולתנו לבנות מעל השורשים
שהם תקעו במו גופם באדמה הקשה עץ יפה ,בית נאה ,חברה יפה
ככל האפשר.

יורם קניוק:
 ,2013-1930סופר ,צייר
ופובליציסט ישראלי משפיע.

מהי ,לפי יורם קניוק ,התשובה הראויה ביותר נוכח הקורבנות שמותירות אחריהן מלחמות ישראל?
מה הדרך הטובה ביותר לכבד את זכרם? האם אתם מסכימים איתו?




שיחה בחברותות:
ספרו על טקס ליום הזיכרון שנכחתם בו ואתם זוכרים אותו במיוחד.
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שיר לשלום
מילים :יענקל’ה רוטבליט

תנו לשמש לעלות

תנו לשמש לחדור

לבוקר להאיר,

מבעד לפרחים.

הזכה שבתפילות

אל תביטו לאחור,

אותנו לא תחזיר.

הניחו להולכים.

מי אשר כבה נרו

שאו עיניים בתקווה,

ובעפר נטמן,

לא דרך כוונות

בכי מר לא יעירו

שירו שיר לאהבה

לא יחזירו לכאן.

ולא למלחמות.

איש אותנו לא ישיב

אל תגידו יום יבוא -

מבור תחתית אפל,

הביאו את היום!

כאן לא יועילו

כי לא חלום הוא

לא שמחת הניצחון

ובכל הכיכרות

ולא שירי הלל.

הריעו רק שלום!

לכן ,רק שירו שיר לשלום

לכן ,רק שירו שיר לשלום...

אל תלחשו תפילה
מוטב תשירו שיר לשלום

החגים ואנחנו | יום העצמאות | להיות עם חופשי בארצנו

לחן :יאיר רוזנבלום

בצעקה גדולה.

הידעת?
את השיר הזה שרה
הזמרת מירי אלוני עם
ראש הממשלה דאז יצחק
רבין בעצרת למען השלום
בתל אביב ,ביום  4בנובמבר
 .1995דקות ספורות לאחר
סיום השיר נרצח רבין על
ידי יהודי .מאז נוסף לשיר
רובד חדש של משמעות.
מומלץ לצפות בשיר
ובעצרת ב.youtube-
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היי ,את השיר הזה אני מכירה ,שרנו אותו בבית הספר!
נכון! גם אנחנו ,אפילו שזה שיר ישן מאוד.
אבל הוא עדיין מתאים ,גם היום.
בינתיים כן ,מקווה שלא לעוד זמן רב.
טוב ,עידו ,אני צריכה לחזור למלון .היה ממש כיף לשוחח איתך!
גם לי .מהשיחה איתך הבנתי למה חשוב להיות עצמאי ,ולעצב את דמותנו לפי
הערכים שלנו.
גם אני יוצאת מעודדת ,ומקווה שבאמת יהיה שלום בקרוב ובמקום להתגייס
לצבא ,תוכל לבוא לבקר אותי .או שניפגש כאן ,בבית של שנינו!

חג העצמאות
שמח!
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ספר זה נכתב בקרן תל"י
במיוחד עבור בתי ספר יהודיים באמריקה הלטינית

