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 : יינות*  
 2009שרדונה , י ב בזלת הגולן ,  --     
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 Lambruscoרוזה   --     
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 BarKan Galilמרלו , אדום יבש    --     

     -- Emerald Riesling, Dan Classic  

 רוס י , סטנדרט פלטיניום.   –ווד ה  --     

 



 נושא דברים -  80הרצל בן יד.  
 

 על הגעת כולם לערב זה. אלה שהוזמנו הם כאן מתוך ב ירה ולא לפי "ברירת   -:  תודות* 

 מ דל".                 

 שבאו מאנגליה ;גלן ואשתו  דני–אני  ייב לציין אותם שבאו במיו ד מר ו    -

 מ יפה. נחום-יצחק וחסיה ובןממעין ברוך,  ודוד פייןי רות    

 לאורנה , אילנה ומירי.תודות למארגנות הערב : במיו ד  –לפני שאשכ    -

 -היו לי מספר אפשרויות.  ב רתי   : כיצד לשאת דברים* 

 ג את היכרותי עם הבאים , כנ ודות התיי סות משפ תיות ואישיות , מתוך שבבי  להצי   

 ד ות(. 19 -זיכרון ורכילות מהעבר וההווה .לכל  טע תהיה כותרת )הערכת זמן כ   

 כדי להתגבר על ה ושי בזיכרון השמות והאירועים ובמגבלת הזמן,  בא  הצורך     

 בה ראה )שלא כמנהגי(.    

 : משפחתית היסטוריה* 

  -בראשית שנות העשרים של המאה ה ודמת הגיעה משפ ה ציונית מרוסיה  --   

 )"אברשה"(, הבנות , לפי סדר: אברהםהבן  –שכטרמן , ואתם צבי ומרים ההורים        

 בתיה , רחל ושושנה.      

 לא בטו  שהיה זה ילד מתוכנן , אך מא ר  הרצל ,-יוסףנולד בן הז ונים  1929 -ב --   

 נאלצו ל בל אותו למשפ ה. -ועובדתית כבר היה  יים ,       

 כל הילדים הת תנו וה ימו משפ ות : --   

 ; יצחק , אלינוער ותמיונולדו להם :  שרההת תן עם  אברהם       

 דני;שפירא ונולד  יורההת תנה עם בתיה        

  ;צביקה ונוניזונשיין ונולדו :  אריההת תנה עם  רחל         

 יחיאל ועודד;ונולדו  פדרמןשושנה התחתנה עם צבי         

 .;צביקה , אורנה ומיריהת תן עם אורה ונולדו : הרצל         

 כל אלה גם הת תנו והולידו ילדים והדור   –)וכמו בפרשת "אלה תולדות" בתורה         

 ל ו כבר סבא וסבתא(.השלישי           

 מההורים צבי ומרים שכטרמן , בסיוע נשואי בני ובנות הזוג ,   –ב יצור          

 הפכנו לעם רב בישראל,     טרם ניצלנו זאת מס רית(.        

  : הדוד הרצל* 

 תמי, דני , צביקה ונוני ,  ,  לאלינוערה וא "כ דוד יצחקל'הפכתי דוד ל 7בגיל   --   

    7לי לא היה דוד ולא הייתה לי דוגמא כיצד מתנהג דוד .  גם בגיל   יחיאל ועודד.        

 עדיין לא היו לי הידע והאמצעים. לכן כל אלה שאני הייתי דוד שלהם שיסל ו לי         

 אם ציפו ליותר. זה מה יש.       

 ם בגלל הפרשי גיל שונים  י ד עם זאת עם  ל  הייתה לי יותר  רבה , מני  כי זה ג --   

 וכן ה רבה שהייתה עם ההורים. לדוגמא ר ל ואריה זונשיין נהגו לבוא אלינו         

 בשבתות לאכול ולש   רמי .  גגו אתנו לילות הסדר בפס  , וגם לא ר מותם ,          

 צבי ה זונשיין ומשפ תו וכן נוני  גגו אתנו את ערבי ליל הסדר.      

 ר ל לב שת שושנה איר ה בביתה לכמה  עודד.על  רחללות : הסיפור של דודה רכי --   

 ימים את עודד. וכזכור שושנה הייתה בשלנית ומאר ת למופת וגם פינ ה את ילדיה.        

 – 11דודה ,  עכשיו צריך מיץ גזר ; בשעה  -עודד בא ואמר 9ור ל מספרת : בשעה       

  ציצות.  וכן כך הלאה    -איזה יום היום ? יום רביעי   –רים מיץ אשכוליות ועוגה; צה      

 משך כל היום והיום שלא ריו. ר ל למדה מהו סדר  ולינרי.      

 

 



 באוסטריה. SEEFELD -שותפים לנסיעות רבות ל ו"ל , במיו ד ל יצחק וחסייה  --   

 זה יוצא מוצל  בעי ר כי מתוך הארבע שניים לרוב שות ים ושתיים לא מפסי ות          

 לדבר. המפליא כיצד מצלי ות השתיים לש זר כל שנה כמעט את אותם הדברים          

 בשינוי הסגנון. פשוט תענוג להיות אתם.        

 כלל מנמנם  -הוא בדרך משמש הנווט ונהג המשנה )יושב ליד הנהג( , יצחקל'ה        

 בנסיעה אך הפלא ופלא הוא תמיד מתעורר בזמן לפני צומת או הצטלבות.        

 . לא ר  מות שרה , הפכה ע רת בית בגיל צעיר ביותר. עובדה  ואהוד, אלינוער  --    

 שהשפיע להערכתי על עיסו יה בהמשך.  בת ופה מסוימת ל  ה מנהיגות וה זי ה          

 ה צר הגדולה בהרצלייה , כשרון   -במסורת המשפ תית לאר  ל ג . סייעו לכך         

 הארגון והבישול שלה , והרצון להמשיך במסורת .  מעשה שאני כז ן השבט , לא          

 יכולתי לבצע.  כפיצוי ,תמיד התכבדתי ל דש על  היין , ופרט למספר פעמים        

 ת ל ג א ר , הכול היה בסדר. שה ראתי ברכות השייכו       

 , כאשר הייתה ילדה ראיתי אותה יותר. כיום אני מודה על השי ות הטלפוניות תמי  --    

 שלה, לרוב לא ר  זרה מנסיעותיה הרבות ל ו"ל , ומפגשי המשפ ות בשמ ות.         

 :החברים הראשונים* 

 עם זלמן ה לה ההיכרות עוד כנערים כאשר שי  נו כדור סל  זלמן ז"ל וציונה .   --   

   16.5מכבים עתיד , ואורה הייתה ש יינית באגודה, בת -ב בוצת עמירם וברית        

 כאשר כל הספורטאים , התגייסנו  לגד' השלישי של הפלמ" . מא ר שגד' זה היה        

 לות ל ר ע להתיישבות( , גם אנ נו  בנוי על הכשרות )בנים ובנות המיועדים לע        

 גלידריה בשם ברו לין ,  -העירונים ,   ראנו לעצמנו "הכשרת ברו לין" )ע"ש  פה       

 ב צה ר ' אלנבי  בת"א , ליד הטיילת בים , שם היינו נפגשים לאכול גלידה(.        

 בטיולים בארץ ,   וציונה ,כולל הילדים , ן שנים רבות נמשכה הידידות , עם זלמ       

 בש ייה ובשייט ,י ד רכשנו את סירת המפרש הראשונה , בה השתמשה בעי ר          

 משפ ת שפיר , זלמן לא אהב מים.        

 רותי הייתה אתי בגד' השלישי בפלמ"  . לא ר המל מה , אני      רותי ודוד פיין.  --   

 , עברנו לגור   7. כאשר הייתי מ "ט נישאתי לאורה ורותי לדוד. ושמרנו  שר        

 ב יבוץ מעיין ברוך ,למשך שנה ,עם רותי ודוד.   הילדים משני הצדדים בילו          

 י דיו.  ושוב שמרנו  שר עם השנים , עד היום. דוד הוא פסל מ ונן , ואני גאה        

 כי לי , כאספן פרטי , יש האוסף הגדול ביותר של עבודותיו.        

 : משפחות שלגר ולמדן* 

 ההורים של אורה שלגר, אסתר ואלכס , גרו בר ' גנסין בת"א . שתי א יות להם    --   

  – נה הבכירה ואורה הצעירה. אהבתי את האם אסתר , אישה  כמה. זכור לי         

 שכבה אסתר במיטה ואמרה לי " הרצל אני מרגישה כל כך צעירה , אך 75בגיל         

 מצויה מוגבלת בגוף ז ן , מה לעשות ?". שנים אמירה זו רודפת א רי , וכמעט          

 משיגה אותי.        

 יור ( ,  ן ודרורה. - נה נישאה לאברהם למדן. ונולדו יע ב )ה י כיום בניו  --   

 ת ופה מסוימת ל  תי  ל  ב ברת אוריון וראיתי את  ן עובד  שה , בשכל           

 בהתמדה וב ן.  וכבר אז הוא אמר לי "אני אהיה מיליונר" , והוא צד . ילדי שומרים          

  שר עם הלמדנים.        

 

 

 הייתי עדיין שכטרמן. ל ראת נסיעתנו ל מברלי   1959עד שנת   משפחת שפיר :*  

 היו שפיר. לו ידעתי כמה שפירים י -גוריון עברתי את שמי ל-באנגליה , בהוראת בן    

  



 בארץ מאז , יתכן והייתי נשאר שכטרמן.            

 כולם נישאו וה ימו  צביקה , אורנה ומירי.  –עם אורה נולדו לנו שלושה ילדים  --    

 –נולדו דניאל , יהונתן וגילי ; אורנה עם יגאל  לגרד –משפ ות : צבי ה עם טל פז          

 נ ום ונולדו גיא , ענבל  -אילן)הנשוי לשירי( ועופר; מירי עם נ ום בן נולדו ליאור,        

 ויעל.        

 סה"כ תשעה נכדים ונין )יהלי ,שנולד השנה . בן של אילן ושירי(. אמרתי לאורנה   --   

 רבה , אך כמו בצבא אני דואג לשני דרגים מת תי. אורנה  -דאי שמ  להיות סבאואני בו      

 אתם עכשיו סבא וסבתא , אתם דואגים ליהלי, עבורי הוא כבר דרג שלישי(. ויגאל      

 נכון היה לה דיש עתה דברים על אורנה ויגאל , על טל , על מירי ונ ומי , על   --  

 דניאלה הבת של סיגלית , אותם אני אוהב ומעריך. אך אעשה זאת עוד במסגרת     

 המשפ ה המצומצמת , עם נושאים משלימים.     

 מ יבוץ נירים,ווקה ושבע , עם הנישואים של הבן והבנות ,  בלנו את המ ותנים :  -- 

 . צופיה האמה של טל , אתה פגישות  וישראל צופיהאתם  שרים יפים ו מים ; את     

 בעלה ,   עמיתי א ותה ורולמשפ תיות רבות ; כפלג נוסף למשפ ה של טל באים     

  שולה המת רים אתי מדי פעם על אירו  בארץ וב ו"ל של טל והילדים.    והמ ותנים     

 נ ום אתם נפגשים תדיר לשמ ות וארו ות.-בן חיים-ו    

 אני גאה בתשעת הנכדים. ילדים טובים )בינתיים( , מ ונכים )בינתיים( , תלמידים   --

 ליאור שירתה בצנ נים,  –מדינה. הנוער של אורנה טובים ומצטיינים. משרתים את ה    

 )עליה פי דתי בעבר(. השתתף 7אילן שירת בשריון , עופר שירת בסיירת של  ט'     

 דניאל ויהונתן ב ורס טייס , גילי מ כה לתורה ; –במל מת לבנון השנייה. הנוער של טל    

 בצע "עופרת יצו ה". גיא משרת בצנ נים בי '  בלה, השתתף במ  –אצל מירי     

 ענבל מתגייסת ה ודש לתפ יד מדריכת  י"ר.  יעל ת כה לתורה.    

 בכל זאת מילה מיו דת על טל שפיר . עם מותו של צבי ה עמדה טל עם שלושה   --

 ילדים  טנים , במצב לא  ל. היא  בלה את כל התמיכה שלנו. הפכה לבת נוספת        

 י היה שלה. כל הכבוד לה על שמירת המשפ ה וגידולה. במשפ ה. אך הנטל העי ר      

 בערבי שבתות הילדים והנכדים מתאר ים אצלנו לארו ה מסורתית של ערב שבת   --   

 נרות ,  לה   –)פרט לגרים בלכיש ודרומה(. נהנים מהארו ות שסבא מבשל.  תמיד       

 ויין ,מר  עוף ואטריות , סלט פירות ועוגה , השינוי במנה העי רית המת לפת מדי         

 המנה המועדפת "מ לובה"(. -יום שישי )לפי מ  ר       

   : חברים מאמצע הדרך* 

 . דני היה כדורסלן נב רת ישראל. נדמה לי כי אני הייתי אשם לגיוסו   דני ארז וכוכי  --  

 כרנו הילדים . ראינו ימים טובים . היו גם ימים לא  לים . כל השנים  לצה"ל. ה      

 כך זה יימשך. -נשארנו ב שר  ברי , ודני וכוכי        

 שנים , מאז 53לא יאומן , נ די נהג שלי כבר  נקדימון רביוב )או בקצרה "נקדי"(,  -- 

 ,        52ריון , בגד' טנ ים .  היה אתי כאיש סדיר ומילואים , במפ דת גייסות הש1956      

 הימים", בצוות המפ ד כאשר הייתי אלוף פי וד דרום.   -באוגדה במל מת "ששת      

 לאנגליה ל ורס פי וד ומטה ,עבר נ די לידיו של  ברי         59 -בתווך כאשר נסענו ב  -- 

 שפ ה , שומרהאלוף זורע , שהיה אז אלוף פי וד הצפון. נ די מ ורב למ  –זרו       

 על  שר כל השנים ולא רונה מצטרף אלי מדי  ודש לטיולי שט  , שלא נשכ  לנהוג.     

 מגן רמה"ש.  משפ ות שגדלו  -.רותי וסיסי ז"ל  ברים ושכנים בנווה רותי קוטלר  -- 

 ובילו י ד , מפגשי נשים מצד א ד , נסיעות גברים לשט  מצד שני. הרבה ערבי       

 רי ודים ושירה בציבור. גם צער ו שיים.  נשארים ב שר , בעי ר בזכות אורנה.     

 

 



 ברכה וגרשון  ז"ל , שכנים ו ברים מהשכונה. גרים בדיו  מולנו. ילדים שגדלו  ברכה .   --

 י ד. גרשון בתפ יד "השריף" של הר וב , היה  ביב על כולנו; ברכה עם  וש הומור       

 כה להיות שכנתינו.מפות  ממשי     

   - המשפחה המורחבת*   

 פציעתו ה שה של צבי ה במל מת   –זעזועים  4מב ינה אישית ומשפ תית עברתי   --  

 הנישואין עם   –; ול יוב   97 -; מותו של צבי ה ב 77 -יוהכ"פ ; מותה של אורה ב      

 . 86 -סיגלית , ב      

 באה ממשפחה בה)או בערבית שלי "פריומה"( ,   או לפי הפספורט פריאלסיגלית ,  --  

 דניאלה. –שלוש בנים ושבע א יות. וכן הבת של סיגלית  ילדים , 10     

 לא  ל ל בל משפ ה כה גדולה באופן פתאומי ובגיל מאו ר י סית. זוהי משפ ה       

 יות  לנובלה משך שנים ארוכות. זוהי משפ ה היכולה לה-היכולה ליצור  ומר לטל     

 או להוציא לשון. ר  תנו להם  לש   , להציג ולשמו , עליזה, היודעת לצ ו ,     

 הזדמנות.     

 רמון . נהגו לאר  אותנו במספר שבתות .    עם אוכל מעולה.   בתיה ושלמהנציגי המשפ ה כאן היום הם:       

 מספרת סיפורים    -, לא ר שיצאה לגמלאות בתיהאיפה ההמשך ? 

 עבדו בעס ים המשפ תיים ; נהגו לאר  את  אסתר ויהודה ז"ל , ושרה שירים.       

 אצלה ערכו ערבי רי ודים   – צבייההעצמאות , עם כיבוד משוב  .  –כולם בימי  ג      

 )הא  ש זר מברזיל, העובד כמו  מור עם   רועיהעצמאות , -ורכילות כל ערב יום     

 בן הז ונים של המשפ ה , שהיה בין מ ימי היישוב   חזקאלויסיגלית בירושלים(      

 היום כאן. משפחת ביביסמדר" בדרום. כל אלה הם הנציגים של -"נאות    

  מולה נפרדת. וזהו. – משת הנותרים במשפ ה      

  צינת משטרה לשעבר , בת הדוד של סיגלית ,  ברה טובה ה וראת ב פה.   כוכי ,  -

 ע ופושעים . מכונה על ידי בשם ה יבה  "המכשפה" , בגלל ה ריאה  מספרת על פש      

 היא תוכל סופסוף ל רוא אצלי ב פה . 80ב פה. מבטי  לה עכשיו כי לא ר גיל      

 כולם  ברים ותי ים וטובים ,       -" נ ראים כך על ידי . ראשית עשרת המושבעים"* 

 שנית הם נשבעו שהאוכל אצלי מ ייב מפגש גסטרונומי  ,  א ת לכמה  ודשים.      

 אמנה אותם לפי וות   ההיכרות : 

 צבי ואנכי שירתנו בפי וד הדרום , בראשית שנות ה מישים.  צבי ואילנה לופט.  -  

 רר   רשנו את הנגב . אני כ צין המבצעים וצבי כ צין ההדרכה של הפי וד. צבי השת     

 אני המשכתי בשרות ושמרנו על  שר תמידי.  אני אשם שצבי נשוי לאילנה , אני ערכתי    

 היכרות ביניהם וכאשר הם  וגגים את יום הנישואין אני נמצא מטעמי ביט ון , ר ו      

 מיסט מובה  ואני אופטימיסט מושבע , זה מאפשר לנו, עם  יבעיר א רת.  צבי הוא פס   

 כשרונית , רב גונית , מ זאית   אילנהבמדינה ,  עשרות שנים של ויכו ים. התהפוכות    

 כתבנית  וסופרת הבית . בזמנו , לא ר מל מת יוהכ"פ , הכנסתי לאגף המודיעין את     

 המושג והמדור של "איפכא מסתברא". זו בדיו  אילנה .אתה תגיד א' היא תאמר ב' ,    

 זה באופי.   

 מגיעות לצבי ואילנה , בת ופה בה הם גרו בארה"ב , על אירו  של       תודות רבות  --   

 אורה וצבי ה לא ר מל מת יוהכ"פ , כאשר שהו בארה"ב בעניין שי ומו של צבי ה          

 לא ר פציעתו.        

 ה שר נוצר בינינו ע"י זלמן. בזכותו הפכתי ל ו  של בנ  איגוד  יענקלה ומלכה סגל.   -

   –אל , כאשר יענ לה היה סגן מנהל הבנ . תמיד אזכור כאשר למדתי בסטנפורד לישר   

 דולר שהצל תי ל סוך מדי  ודש ולשלו  200עד  100 ליפורניה, איך הוא שמר על    

 מארה"ב לישראל. יע ב התיי ס לזה כאילו זה היה מיליון דולר. יענ לה איש  ברה    

  



 מעולה ,אכלן מצטיין , יינן ממשפ ת יינות סגל , מספר בדי ות וסיפורים על כול   

 כיצד כילד, הלך עם אמו ל נות מכנסיים , בת"א של פעם,   –"אפרופו". הסיפור שלו    

 ,לפני  ום המדינה, היא  לאסה אמתית , שמדי כמה שנים תענוג לשמוע זאת שוב.     

 לצדו , תמיד אתנו. יע ב ומלכה העזר ה שוב    

 זאב הצעיר ב בורת עשרת המושבעים , אך הכי מהיר באכילה ולכן  זאביק ורותי קורן.  -

 תמיד מ בל המנות א רון . זאבי  היה הרל"ש שלי בהיותי ר' אכ"א , כולל במל מת    

 יוהכ"פ לפניה וא ריה. עוזר נאמן ,  רוץ ויעיל ביותר. ומאז בגלגולים שונים , גם    

 בהיותו מנכ"ל  ב' שילו  , היינו בשכנות פיזית ועניינית. שנינו אוהבים כדורסל ולא    

 במ רה את מכבי ת"א. וה שר נשמר עד היום , עם רותי , כ בר ובן המשפ ה.    

 -סיגלית.  -נשארתי עם האחרון חביב * 

 בהם היא משתמשת לפי  יש לה מספר שמות, שנה. 23סיגלית נכנסה ל יי לפני  --  

 הצורך: פריאל ; סיגלית פריאל ; סיגלית שפיר, ובפספורט פריאל שפיר. בפספורט       

  היא נולדה בעיר  , יש שנת לידה אין ה ודש והיום. זה מאפשר לה ל גוג  מופיע כי      

 שבא לה. אך גם בעיכוב מתמיד בבדי ת הפספורטים. יוהל"ד מתי      

 סיגלית שינתה במ צת את סגנון  יי ,יותר פתי ות ,יותר סל נות וסובלנות, אומרים ש --  

 לא נורא עם מא רים ,)אך יש עדיין רבים שמבינים או פו דים לא ר( יותר  ופש       

 לכולם וגם לה.    

 סיגלית עסו ה ועובדת כל היום. ובמ רה והזמן מותיר לה היא מוצאת השתלמויות או  -- 

 להשתתף בהם.  למדה לתופף )תמיד הייתי עוזב את הבית(. כעת לומדת   ורסים      

 גיטרה ומדיטציה. )מדיטציה זה טוב ( .סיגלית השתלבה מצוין במשפ ה , עם הבנות      

 והנכדים. כל הכבוד.    

 שנה , אמרתי "מפליא שעדיין לא   23השבוע כאשר הסתבר לנו כי אנו נשואים כבר  --

 וסיגלית עונה לי "מה היית עושה בלעדי" ואני עניתי "הייתי ממציא   הרגתי אותך"    

 אותך".  האמת שכתבתי פיליטון בשם "מיומנו של בעל גבוה או עזוב" , בנוס  של דן     

 אמוץ , אך למרבית הנוכ יים כאן  סר הר ע להבנה ולכן לא הפעם. -בן   

 

 יש מישהו שלא הזכרתי ?

 שאלות או הערות , זה הזמן. ושוב תודה לכולם , אם יש

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טו.  דוד בן גוריון )ב.ג.(
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 ג    ן )ג  ן(-ד ד  ן
 

 886   ק'  6  - פל נסק , פ ל ן   –נ לד  •

 1906עלה ארצה בספט'  •

 , בשדה בו ר, שם גם נ בר.1973נפטר בדצמ'  •

..................................................................................................... 

  

 .  מוסדות ה שורים לשמו של ב.ג. :1

 גוריון בנגב;-אוניברסיטה בן .א

 -גוריון, -י ידה א דמאית נפרדת מאוניברסיטה בן  -בו ר בנגב,-מכון ב.ג. ,  ריית שדה .ב

 א דמאית של הציונות ומדינת ישראל. מ  ר והוראה

 ט -מוסדות לימוד שונים, לידו מפעל היי 12 מפוס כפרי בו  –המכללה הא דמאית "ספיר"  .ג

 אפ.- ב' סטרט 3של  ב' "אמדו ס", ו ממה טכנולוגית עם 

 

 .  דברים כלליים על ב.ג. ודעותיו הע רוניות :2

 יהודית עם ערכים של צד , שוויון  -מורשת לאומיתא.  ב.ג. תבע הגשמה ו לוציות.  יכולת לשלב      

  ברתי ודמו רטיה.  "בלי יישוב הדרום והנגב לא יתכן ביט ון המדינה ולא נגיע לעצמאות           

 כלכלית".          

 ב.ג. היה איש הארגון והמעשה, בראיית  זון ריאליסטי. .ב

הפועלים, אשר יסדה את -ינ"ל בישראל; ב.ג. היה מנהיג תנועתהיהודים"; וייצמן השיג ההכרה הב-הרצל ייסד את "מדינת

היישובית(; ב.ג. היה מאנשי המעשה, אשר הביאו  –השדרה של המערכת הפוליטית -ההסתדרות )שהייתה בת ופתה עמוד

 לה מת מדינת ישראל.

 ב.ג. היה  ילוני בע רונותיו ובאור   ייו, אך ידע כי לאמת הדתית יש  שיבות רבה במאמץ   .ג

 הלאומי לבניית  ברה יהודית  דשה בא"י. לכן  ירב וויתר רבות למפלגות הדתיות.      

 העם, צה"ל, בדגש על צבא מילואים. ביטל את הפלמ" , אצ"ל והל "י   -ד.   ב.ג. ה ליט על ה מת צבא     

 רס, את האופציה הגרעינית.מעון פשילב את אנשיהם בצה"ל. פית  ,עם ש          

 , 48-53שנים  5יכו  האם לאפשר עליה  ופשית או עליה איכותית, דגל בעליה  ופשית. תוך ובו .ד

 ע"י הגירה המונית, שולשה האוכלוסייה בישראל.     

 התנגד למדינת "גוש דן". דגל ב ברה מת דמת המתבססת על פריפריה גיאוגרפית ו ברתית ע"י  .ה

 פיתו  הגליל והנגב.      

 

 המדינה :.  ב.ג. לפני ה מת 3

  -, בריטניה  בלה המנדט על א"י, בהנ ה כי תסייע ליהודים לבנות לעצמם בית1בתום מל "ע  .א

 ליברלי, בעי ר ע"י ההון היהודי שיש יע.-לאומי בא"י. התנועה הציונית דגלה בפיתו  כלכלי          

  ולים; תנובה; -תעובדים". הו מו :  ופ-לבנות באמצעות " ברת  -ב.ג.  שב ועשה א רת,          

 אלה היוו התשתית הפיזית   -בונה  ועוד,-ה יבוצים; ההגנה; סולל –ההתיישבות העובדת; המש ים           

 והארגונית לה מת מדינת ישראל.           

 ב.ג. הסכים לתכנית ה לו ה של א"י )בעוד רבים בתנועה וביישוב העברי, התנגדו לו(; זה הביא  .ב

 מדינית שבזכותה, בהמשך, ה מת המדינה הפכה למציאות.  בישיבת המועצה  לפריצת דרך      

 הלאומית )הממשלה הזמנית(, הו לט על הכרזת המדינה ברוב של  ול א ד בלבד.     

 

 

 

 

 

 



 ב.ג. והמדינה שבדרך : –.  תאריכי מפת  4

הולך לפ"ת המושבה. נב ר לוועד המרכזי  . אז א"י ת ת שלטון האימפריה העותומנית.20, בהיותו בן 1906עלה לישראל בספט'  .א

 של מפלגת "פועלי ציון" בא"י. א "כ עובר לסג'רה בגליל הת תון לעבודה בשדות.

, ב.ג. מגורש ע"י הטור ים לאלכסנדריה, 1פורצת מל "ע  1914 -, ב.ג. לומד ב ושטא )איסטנבול(, לימודי משפטים. ב1912 -ב .ב

צבי, כדי לגייס צעירים לפעילות -והיותו נתין רוסי )רוסיה ל מה כנגד טור יה(. עבר לארה"ב, י ד עם יצ   בן הציונותבגלל 

 בא"י.

 צבי מארגנים תנועת התנדבות  -פוגש ב.ג. בפולה מונבז ונושא אותה לאישה. ב.ג. ובן 1917 -ב .ג

 בארה"ב, גיוס לגד' עברי שיסייע לבריטים לכבוש את א"י, על ר ע הצהרת בלפור.       

 ב.ג. פוגש בברל כצנלסון ומציע לו לפעול בי ד למען אי וד הפועלים וארגונם. הופכים לידידים .ד

 כשלטון צבאי. –, ת ת מנדט בריטי 1.  א"י לא ר מל "ע 1944ומשתפים פעולה עד מותו של ברל בשנת 

 כנציב העליון  –, מו לף השלטון הצבאי בשלטון אזר י 1920 - וזר ב.ג. לא"י. ב 1918וב' בנ .ה

 הרברט סמואל.  –מתמנה היהודי האנגלי       

 מו מת "ההסתדרות",   1921 -מ ים ב.ג. עם ברל כצנלסון את "א דות העבודה". ב 1919 -ב .ו

   1930 -(. ב1920-גון ההגנה )כבר ב ופת  ולים, המשביר, אר –כארגון מ צועי; מו מים       

 מתא דות שתי מפלגות הפועלים: "הפועל הצעיר" ו"א דות העבודה", ומו מת מפלגת מפא"י,     

 .46)מפלגת פועלי א"י(.   ב.ג. מתמנה למנהיג המפלגה, והוא בן           

 הבריטים(.ערבים )רובם נהרגו ע"י  104 -יהודים נהרגים ו 133, 1929 –מאורעות תרפ"ט  .ז

 לאומי בא"י;  -: מאורעות, המרד הערבי הגדול כנגד הבריטים התומכים בה מת בית 1936-1939    

 ההתאפ ות של הישוב העברי מול פעולות הערבים. –המדיניות  -"מדיניות ההבלגה"    

 ועדת   ירה ממלכתית בריטית, ועדת "פיל", ממליצה על  לו ת א"י לשתי מדינות,   – 1937 . 

 יהודית וערבית. ב.ג. תומך בתכנית ה לו ה במטרה לה ים מדינה יהודית ולהציל את יהודי       

 אירופה, נוכ  הנאציזם.  הערבים לא מ בלים תכנית ה לו ה. הבריטים, נוכ  ענני המל מה       

 באירופה, נסוגים מהצעת ה לו ה.     

 עם בריטניה נגד הנאצים ולהיאב  נגד    ובע: יש לשת"פ –.  ב.ג. 2פורצת מל "ע  1939ספט'  1 .ט

 בריטניה בכל ה שור לעליה והתיישבות בא"י.     

 "עלינו לעזור לאנגלים במל מתם כאילו לא היה "ספר לבן" )הגבלת העלייה(, ועלינו לעמוד נגד            

 לעתים  רובות(.פרס נוהג להשתמש בה בלה זו מעון "הספר הלבן" כאילו לא הייתה מל מה" )ש          

 נערכת ועידת ציוני אמרי ה ,נערכת "תכנית בלטימור", שעי ריה : ה מת כו  יהודי   1942  -ב .י

 צבאי; פתרון צוד  לבעיית  וסר המולדת של העם היהודי;  העברת הסמכות על העלייה ופיתו         

 יהודית. ה מת מדינה –א"י לידי "הסוכנות היהודית"; מטרת התנועה הציונית       

 התנועה לא דות העבודה. ב':-סיעה–התפלגות ראשונה במפא"י, יצ   טבנ ין וה יבוץ המאו ד .יא

לא ר מאמצים רבים הוסכם על ה מת ה י"ל : ה טיבה )הבריגדה( היהודית הלו מת; הו ם האצ"ל )הארגון הצבאי  -1944 .יב

"הסזון". הותיר מש ע מר בי סים  -)ממרות "ההגנה"( הלאומי"(, והל "י )לו מי  ירות ישראל(.  ב.ג. לו ם כנגד "הפורשים"

 בתוך היישוב היהודי.

גרמניה נכנעת ללא תנאי.   למרות ממדי ה ורבן שפ ד את יהודי אירופה, הממשלה ה דשה בבריטניה, מאשרת  -  1945מאי  8 .יג

רי העברי", כנגד הבריטים בא"י, הל "י , כ"תנועת המ –האצ"ל  –את הגבלות "הספר הלבן". ה לו פעולות מתואמות של ההגנה 

, לא ר מכן  זרו ,כל ארגון לפעול בנפרד. ההגנה מת ילה ל נות ולאגור נש  ומכונות לייצור נש  ות מושת 46עד אמצע שנת 

 )ת ילתה של התע"ש(.

)באותו יום, "השבת הש ורה" ,עוצר על יישובים יהודיים,  יפושים לגילוי נש , מנהיגים רבים נעצרים.   – 1946יוני  29 .יד

מתמנה ב.ג. לא ראי לתי   1946ולא נעצרנו(.  בסוף שנת  במסגרת ביה"ס הימי, מהפלגה בים, ל יסריה, א ה"צ,  זרנו,

 הביט ון, בנוסף לתפ ידו כיו"ר הסוכנות.

"אגודת ישראל", ועידה זו ומשכנע את וממנה האו"מ ועדה מיו דת לבדי ת בעיית א"י )אונס ופ(. ב.ג. מתכונן ל – 1947אפר'  .טו

שהייתה תנועה  רדית, לא ציונית, שנציגיה הוזמנו להופיע בפני הועידה, שלא יסתרו בדבריהם את דברי הסוכנות היהודית, והם 

 מנס ים מסמך כללי ה ובע : שמירת שבת ברשות הרבים; כשרות; דיני אישות ע"פ דיני התורה; וכן  ינוך עצמאי ל רדים.

 "סטטוס  וו" בין דתיים ל ילוניים.-ביע את הבסיס למסמך הנ שב ,עד היום כמ

 

 

 

 

 

 

 



 ה ליטה עצרת האו"מ על  לו ת א"י לשתי מדינות ,יהודית   -1947כ"ט נוב'  –לנוב'  29 -ב .טז

 וערבית, וביום המ רת מת ילה מל מת העצמאות.

   -הבריטים מתכוננים ליציאה מא"י.  ב.ג. יוזם את המבצע ההת פי הראשון במל מה, – 1948 .יז

 מבצע "נ שון" לפתי ת הדרך לירושלים.       

 

 ב.ג. והמדינה : –.  תאריכי מפת  5

 ה' אייר, הכריז ב.ג. על ה מת מדינת ישראל, ע"י מנהלת העם )הממשלה  – 1948מאי  14 -ב .א

 הזמנית(, בה היו מיוצגים כל הזרמים ביישוב היהודי. עם ההכרזה על ה מת המדינה ה לו הערבים       

 , ניתנה הפ ודה על ה מת צה"ל.48מאי  26 -לת וף את המדינה.    ב     

מאב  פנימי  ריף מתנהל על פירו  הפלמ"  והאצ"ל. לא ר משבר  ריף במטכ"ל ועם אלופי הפלמ" , י ידות הפלמ"  מפור ות.     .ב

ל יועבר לי ידותיו ודרש כי הכ "אלטלנה"  ספינה שהאצ"ל ארגן, עם נש  ת מושת ועולים, הגיעה מצרפת ל וף ת"א. האצ"ל

 בצה"ל, וכן 

 לאצ"ל בירושלים )שם טרם פור ו המ תרות(. צה"ל סירב, ב.ג. מורה להפגיז הספינה והיא טובעת       

 אנשים נהרגים והנש  אבד. מאו ר יותר משתלבים כל אנשי אצ"ל במסגרת  17מול  וף ת"א,      

 י ידות צה"ל.      

 מספר  צוב של בני ישיבות משירות בצבא, כדי שיוכלו להמשיך ללמוד,  ב.ג. מ ליט על ש רור .ג

 לפי דרישת הרבנים, שהישיבות לא יסגרו.   ב.ג. מושפע מהעובדה של הרס הישיבות באירופה        

 הישיבות.-בת ופת השואה, ומאשר הב שה.  ה לטה זו הביאה בהמשך לש רור כללי של כל בני    

מוכפלת האוכלוסייה  1952לם. עד שנת  סניצולי השואה מאירופה ועולים מארצות הא–מגיעים לישראל המוני עולים  – 1949 .ד

, הב ירות הראשונות במדינה.  ב.ג. נב ר עם 49ינואר  -נש  עם מצרים, ירדן, לבנון וסוריה.  ב-בישראל.  נ תמים הסכמי שביתת

   ו   ינוך  ובה.  משרדי הממשלה עוברים לירושלים )למרות נ   – 49ספט'  21 -מפא"י כראש הממשלה הראשון בישראל.  ב

 שרת(.שה מ –  התנגדות שרה" 

 . 1950 יצוב בהספ ת מוצרים בסיסיים, נמשך עד סוף שנת  ת ופת "הצנע", -ננ טים צעדים כלכליים  ריפים,

 ה.תנועת  ירות עם בגין בראש –מת בל  ו  השילומים מגרמניה, בהתנגדות אלימה של הימין  .ה

נ     ו   ינוך  ובה,  ינם, ממלכתי, לניתו  ה שר בין ביה"ס למפלגות ותנועות אדיולוגיות.  ה ו   1953 -ביוזמת ב.ג. ב .ו

ל רדים.   ב.ג. : "היסודות עליהם צריכים  –מאפשר לב ור בין  ינוך בסיסי לבין  ינוך דתי, במסגרת ממלכתית, וכן  ינוך עצמאי 

עבודה   לאית; אהבת מולדת; הכשרה  לוצית; א ווה  –שיות המדע; מלאכה יבות ישראל; אלהיבנות בתיה"ס בישראל: תר

 יהודית ואנושית. 

 בו ר שבנגב.-, מתפטר מראשות הממשלה ומצטרף ל בוץ שדה67ב.ג. בן  – 1953בסוף  .ז

, 55.  ובסוף יולי לבון מתפ יד שרהב"טנ ס  וזר ב.ג. לממשלה כשרהב"ט לא ר "העס  הביש" במצרים והתפטרות פ 1955-ב

 ר ה וץ .שרת מתמנה כששה הב"ט, ומרלא ר הב ירות,  וזר ב.ג. לתפ יד רוה"מ וש

 ג'מאל עבדול נאצר, על הלאמת תעלת סואץ ע"י מצרים,    –, מודיע נשיא מצרים 1956ביוני  . 

 שש מהכנת "סיבוב שני" ע"י שהייתה בשליטת בריטניה וצרפת. נוכ  התעצמות מצרים ו דירות הפדאיון, בע ר מרצועת עזה, וה

ארצות ערב, מסכים ב.ג. להצעת צרפת ובריטניה שישראל תפת  במל מה ותאיים על התעלה, בעוד בריטניה וצרפת הצטרפו כדי 

, 57, ה ל מבצע " דש". צה"ל כובש את  צי האי סיני, אך נסוג ממנו, בהדרגה עד מרץ 56לכבוש ולהגן על תעלת סואץ.  באו ' 

 המדינות ובמיו ד ארה"ב.תוצאת ל ץ 

 לפי ב.ג. , מה השגנו במבצע זה :" הכרת  ל  גדול ממדינות העולם בזכותה של ישראל לשיט  .ט

  ופשי וזכותנו להגן על שיט זה; בנין אילת כנמל ויישוב הנגב; מ  ר גרעיני לצורכי שלום ושת"פ       

 ט ון של ישראל וסכנת הפדאיון; בנושא זה עם צרפת;  הכרת  ל  גדול מהעולם בבעיית הבי      

 יצא ברכוש גדול."  –הכבוד הישראלי       

מנ ה ב.ג. שיש לדרוש  1959 כמי ישראל וב ו"ל בשאלה זו, וכתוצאה, בשנת  50 -המשבר "מיהו יהודי" ?  פנית ב.ג. ל – 1958 .י

                                                                                 עם הדתיים.הוכ ות ליהדותו של העולה ה דש לישראל )ולא להסתפ  בהצהרתו(.  נמנע משבר  מור 

 פרס; בסיסמא "תגידו כן לז ן" מעון דיין וששה ב ירות.  ב.ג. מ רב שני צעירים : מ - 1959יא.  

   מנדטים לכנסת. 47 -זכתה מפא"י   ב      

 

 

 

 

 

 

 

 



 ב.ג., נוצר הבסיס לפיתו  הגרעיני. -גול ו-דהמת יים שת"פ בין שארל  – 1960יב. 

 .  א רית :6

 בו ר.  -, מ ליט ב.ג. להתפטר מתפ ידו כרוה"מ ושרהב"ט ו וזר לביתו בשדה77, בגיל 1963 -ב .א

 לוי אשכול )מי שהיה שר  –תפ וד. מ ליפו  –צרכים אישיים, מטעמי בריאות ו שיי  –הטענה       

 אוצר(.      

 משפטית, הוא   –"פרשת לבון" ודרישת ב.ג. לה מת ועדת   ירה ממלכתית , על ר ע 1965 -ב .ב

 מנדטים לכנסת. משמש כ "כ מטעם רפ"י בכנסת. 10 -מ ים את מפלגת רפ"י, וזוכה בב ירות ב      

 ת ופת ההמתנה לפני מל מת "ששת הימים". ב.ג. נגד היציאה למל מה. – 1967 .ג

 , נפטרה.76גוריון, בת -פולה בן      

 -,73בדצמ'  – 87, מתפטר מהכנסת, פורש מפעילות פוליטית ומ דיש זמנו לכתיבת זיכרונותיו, בשדה בו ר.  בגיל 85ב.ג. בגיל  .ד

 נפטר ב.ג. ונ בר במדרשת ב.ג. בשדה בו ר, ליד רעייתו.

מעשה העי רי שעשה על  ברו ציווה לציין ר  דבר א ד :  "עלה ארצה בתרס"ו"   )בעיני ב.ג. הייתה זו הה לטה המרכזית וה

 ב ייו(. 

 

 

 

*  *  * 
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 ס רוב ,אליהו  

 

 

 שמ תי להיווכ  שלא ר שנים  זרת לפעול ול דש  שר.

 

 ושוב  ומר  דש ומעודכן עם  ומר ישן , בדומה ליין משוב .

 

  זרתי ל רוא דעתם של גדולים על מעשיך.  הכול כבר נאמר.

 

 נפלא לראותך עדיין  נמרץ , ע שן וממשיך במשימה.

 

 

 כול הכבוד ,

 

 

 

 (   הרצל שפיר אילאלוף )מיל( / רב ניצב )גימ
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