
 
 לכבוד 70 שנה למדינת ישראל

 

 התקווה

 ישראל מדינת העם היהודי

 יחידה זו מזמנת התמודדות עם השאלה- מה המשמעות של היות מדינת ישראל מדינת

 העם היהודי לגבי היהודים החיים כאן ולגבי היהודים החיים בתפוצות.  זוהי שאלה

 אקטואלית, שהתשובות עליה תשפענה במידה רבה על עתידו על העם היהודי.

 

 יחידה זו תדון במאפייניה של מדינת ישראל ואופן בו ההגדרות השונות שלה- משפיעות על

 ההווה שלה ועל עתידה: כמדינה יהודית ודמוקרטית, כמדינת כל אזרחיה, או כ'מדינת

  היהודים'.

 

  אוכלוסיית היעד:

 גיל: כיתות י' ו ט' ברמה גבוהה.

 מטרות:

 לעסוק בהשלכות הנגזרות מראיית ישראל כמדינת העם היהודי לגבי היהודים בישראל1.

 ובתפוצות, ולגבי הלא יהודים אזרחי מדינת ישראל.

 להבין את מורכבות אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמדינת העם2.

 היהודי.

 משך ההפעלה:  45 דקות

 עזרים:

 התקווהנספח מס' 1:

 נספח מס' 2:      אסופת מקורות הדנים באופייה היהודי- דמוקרטי של מדינת ישראל.

 נספח מס' 3:      הצעה לשנות את ההמנון

  נספח מס' 4:      מגילת העצמאות

 דפים לבנים.●

 עפרונות או עטים.●
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 מהלך ההפעלה:

 

 שלב א' במליאה- (10  דק')

 

 המנחה יתלה על הלוח (או יחלק לכל צמד משתתפים) את מילות ההמנון הלאומי-1.

 התקווה (נספח מס' 1). המנחה יבקש מן המשתתפים לקרוא את המילים, ויבקש את

  תגובותיהם למילים ולמנגינה ולמה שההמנון מייצג עבורם.

 

        המנחה יכול להיעזר בשאלות הבאות:

  מיצאו שורה או דימוי שמרגש אותכם. מדוע?●

 האם לדעתכם המילים מסבירות מי הם היהודים? נמקו.●

 האם לדעתכם המילים מסבירות מהי מדינת ישראל?●

 האם התקוה הוא ההמנון של ישראל כלומר של הישראלים, או המנון של●

 העם היהודי, כלומר של היהודים בכל העולם?

 מה חסר לכם בהמנון? מה אין בו?●

 

 שלב ב' בקבוצות קטנות ובמליאה- (10  דק')

 המנחה יחלק  את המשתתפים לזוגות (או רביעיות) כל זוג או קבוצה יקבלו אסופה2.

 המכילה כמה מקורות (נספח מס' 2).  הנחה יסביר כי המקורות דנים באופייה היהודי

 והדמוקרטי של מדינת ישראל ובהתנגשויות האפשריות בין הערכים הללו. המנחה

 יבקש מן התלמידים לקרוא בקבוצה את המקורות, לדון בהבדלים בינהם ובפתרונות

  השונים שמציע כל טקסט לדילמות שעולות מתוך הצירוף בין שתי תפישות עולם שונות.

 

 כדאי לדאוג שכל קבוצה תקבל לפחות שני מקורות וכי לחלק מן הקבוצות יהיו מקורות שונים.★
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 המנחה יבקש מן המשתתפים להתייחס במליאה לשתי השאלות הבאות:3.

 על פי הטקסטים שקראתם, מה הן הסתירות העולות מתוך הגדרתה של מדינת●

 ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית.

 האם על פי הטקסט שקראתם ניתן להגיע ליישוב בין הסתירות האלה? מהו הפתרון●

 שהטקסט מציע?

 שלב ג'  תרגיל במליאה- (25 דק')

 המנחה יבקש מן המשתתפים לצייר קו על גבי דף לבן באורך כ 10 ס"מ.  ליד קצהו4.

 הימני – לכתוב: ישראל היא מדינת העם היהודי וליד קצהו השמאלי- ישראל היא מדינת

 כל אזרחיה.

 המנחה יבקש מכל משתתף/ת לסמן בעיפרון או עט, נקודה על פני הקו המייצגת את5.

 קרבתו לכל אחת מן ההגדרות. או במילים אחרות, למקם את עצמו על נפי הקו על פי

  החשיבות שהוא רואה בכל אחת מן ההגדרות.

 במליאה:  המנחה יצייר קו  על גבי הרצפה (בעזרת גיר או מסקינג טייפ) ויזמין את6.

 המשתתפים לעמוד עליו בהתאם למקום שסימנו בדף.  (אופציה קלה יותר היא לסמן קו

 על הלוח ולבקש ממספר משתתפים לבוא ולסמן את המיקום שבו בחרו- ולהסביר את

  בחירתם).

 המנחה יבקש מן המשתתפים לחשוב על ההשלכות הנובעות מעמדתם, על יהודי●

  ישראל, על יהודי התפוצות ועל אזרחי ישראל הלא-יהודים.

  המנחה יבקש את התייחסות המשתתפים לקיום חוק השבות במדינה.●

 מנחה יבקש לדון על חוק השבות בהתייחסות למיעוטים בארץ?●

 לסיום יזמין המורה את מי שמעונין לשנות את בחירתו המקורית, לאור הדיון שהתנהל7.

 זה עתה בכיתה לשנות את המיקום בו בחר. אם יש זמן אפשר להזמינו ללוח ולהסביר

 את בחירתו ואם אין זמן ניתן לבקש מכל מי שמעונין לשנות את בחירתו להרים את ידו,

 כדי לעמוד על מגמת הנכונות להקשיב ולשנות עמדות בכיתה.
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 מדריך למנחה

 

 המנחה יכול לבחור בשאלה לסיכום: להקריא את הנספח המספר על הצעתה של מרים בן פורט●

 לשנות את מילות ההמנון לצורך התאמתו גם לאזרחי ישראל הלא יהודים- ולבקש את תגובת

 המשתתפים.

 

 ביקור בהיכל העצמאות:●

 לאחר יחידה זו מומלץ לערוך עם הכיתה ביקור בהיכל העצמאות בתל-אביב. במקום יש מוזיאון

 וניתן ללמוד ממנו על הרקע להכרזת העמצאות של מדינת ישראל ועל החזון של מקימיה. המורה

 יכול לקרוא עם הכיתה את מגילת העצמאות כהכנה לסיור הזה ולקשור את הטכסט לדיון בכיתה

 בדבר אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל.

 המונחה יכול להזמין ביקור מונחה בהיכל העצמאות על ידי מפעילי המוזיאון, או במידה והוא

 מעונין בשילוב ביקור עם יחידת תוכן העוסקת המגילת העצמאות – ניתן לשלב ביקור זה ביום

 סמינר בהנחיית מנחי מליץ.
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  נספח 1

  מילות השיר "התקווה" שכתב נפתלי הרץ אימבר
 ָכל עוד שָמה עלי ְדָרכים

 שער יַכת ְשִאיה,
 וַבין חרבות ירושַלים
 עוד ַבת ציון בוכיה.

    עוד לא אבדה...

  

 ָכל עוד ָבֵלבב פנימה
 נפש יהודי הִֹמיה,

 ולפֲאתי מזרח קדימה
 ֵעינו לציון צוִפיה-

      
 כל עוד דמעות מהורות

 מעין בת עמי נזלות,
 ולבכות לציון בראש אשמרות

  עוד תקום בחצי הלילות-

  עוד לא אבדה...

  

   עוד לא ָאבדה תקותנו,  
 התקוה הנוָשנה:

 לשוב לֶאֶרץ אבותינו,
 לעיר ָבה דוד ָחנה.

 
  עוד לא אבדה...

      

 כל עוד נטפי דם בעורקינו
 ברצוא ישוב יזלו,

 ועלי קברות אבותינו
  עוד אגלי טל יפלו -

 עוד לא אבדה...

  

 ָכל עוד דמעות מעינינו
 יזלו כֶגשם נדבות,
 ורבבות מבני עמנו

 עוד הולִכים על ִקברי ָאבות-

  עוד לא אבדה...
      

 כל עוד רגש אהבת הלאום
 בלב היהודי פועם,

 עוד נוכל קות גם היום
  כי עוד ירחמנו אל זועם.

 עוד לא אבדה...

  

 ָכל עוד חוַמת מחמדנו
 לעינינו מוָפַעת,

 ועל חרַבן ִמקדשנו
 עִין ַאַחת עוד דוַמעת-

    עוד לא ָאבדה...
     

 שמעו, אחי, בארצות גודי
 את קול אחד חוזינו:

 ָכל עוד ֵמי הירדן ְבגאון  
 ְמלא גדותיו יזֹלו,
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 כי רק עם אחרון היהודי
  גם אחרית תקותנו !

 עוד לא אבדה...

 ְולים כנרת ְבשאון
 ְבקול המוָלה ִיפלו-

  עוד לא אבדה... 

 
 נספח 2

 טקסטים עיוניים על אופיה של המדינה
 

 
 עטאללה מנצור ועוזי בנזימן

זהותה של יסוד בעיות על נסבות בישראל יהודים-ערבים ליחסי הנוגעות העיקריות             "השאלות
עם להתמודד נידונו וערבים יהודים תושביה. של האזרחית זהותם ושל ישראל מדינת              של
בשטחים לפלסטינים בישראל הערבים שבין היחסים טיב כגון: נפתרו, שטרם בסיסיות             בעיות
ושל האלה השטחים של גורלם הוכרע טרם בישראל רבים יהודים מבחינת כי              והעובדה
שוויון הערבי למיעוט להעניק הישראלי הציבור של הנכונות מידת הפלסטינית;            אוכלוסייתם
נכונותו מידת המדינה; של עניינה בניהול ממש של שותף בו ולראות הזדמנויות ושוויון               זכויות
ישראלי-פלסטיני להסדר שתהיה ההשפעה הלאומי; השירות בעול לשאת הערבי הציבור            של
במיעוט אמון במתן לכת להרחיק היהודי הרוב רשאי כמה עד במדינה; יהודים-ערבים יחסי               על
כפי לזה זה להתייחס והמיעוט הרוב ימשיכו במדינה...אם בנוח שיחוש לו לגרום כדי               הערבי
קשים". בכאבים כרוך הליבון תהליך יהיה כיום, נוהגים          שהם

 (מתוך: דיירי משנה , מאת עוזי בניזמן ועטאללה מנצור 1992).
 

 פרופ' רות גביזון
כמו לדמוקרטיה, מחויבות של מרכיב כלל המדינה, להקמת שפעלו הכוחות את שהניע              "החלום
דמוקרטית מדינה", "עוד להקים ביקשו לא המדינה מקימי יהודי. ייחוד של חזק מרכיב               גם
ניתן וצודקת... דמוקרטית גם שתהיה יהודית, מדינה להקים ביקשו הם שתהיה; ככל              וצודקת
וחלק לדמוקרטיות, יהודיות בין מתח של במונחים ישראל של יסודית בעיה כל כמעט               להציג
מתגלעות סביבם בישראל: הציבוריים בחיים וחיוני מרכזי ערך בעלי הם אלה ממתחים              גדול
...העדפתם ישראל אזרחי של החברתית הלכידות על המאיימות וקשות, עמוקות            מחלוקות
ביהודיותה...אני גם תתייחד אך דמוקרטית, תהיה מדינתם כי ישראל תושבי רוב של              הברורה
להיות יכולה עצמית, להגדרה היהודי העם של חלומו את המממשת כמדינה ישראל, כי               סבורה
- בה יתחזקו הדמוקרטיים שהמאפיינים ככל המורכב. הפוליטי-חברתי במצבה גם            דמוקרטית
זו... בצד זו בה, להתקיים יוכלו אותה, המרכיבות השונות הקבוצות כי הסיכויים יגדלו               כך
המשותפים העקרונות על החברה חלקי כל בין מחודשת הסכמה מתבקשת כאלה,             בתנאים
פשרה, למצוא הוא הקבוצות כל של אחת...האינטרס מדינית במסגרת בצוותא חייהם             של

  שתאפשר קיום בצוותא לאורך זמן".
   (מתוך: מתחים וסיכויים ,  מאת רות גביזון 1999).
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 נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק
לו ויש מרובה משפטית חשיבות ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה              "לדיבור
מטען זו לנוסחה נורמטיבי. מסר עמה נושאת שאינה דיבור נוסחת אך הוא אין חוקתי.                מעמד
הוא ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה וחשוב....הדיבור כבד            נורמטיבי
של הייחוד את ...הדיבור...משקף משמעית. חד תשובה מקרין אינו הטקסט עמום.             דיבור
דמוקרטיה, אנו המדינות. ככל איננו העמים, ככל איננו הישראלית. והחברה ישראל             מדינת
הם ערכינו כן ועל יהודית מדינה גם אנו אך דמוקרטית, מדינה כל של כערכיה הם                 וערכינו
הדואליות עם להתמודד תצטרך כולה הישראלית החברה יהודית. מדינה של            ערכיה
הוא האחד ההיבט עיקריים: היבטים שני יהודית כמדינה ישראל מדינת של             הזאת...לערכיה
מורשת לדורותיה, יהודית הלכה של במובן ההלכתי, ההיבט הוא האחר ההיבט הציוני.              ההיבט
דמוקרטית? כמדינה יהודית...לערכיה כמדינה ישראל מדינת של ערכיה בין היחס            ישראל....מה
ערכים בין והרמוניה השלמה להשגת ניסיון עשיית מחייבת ראויה חוקתית תפיסה כי לי,               נראה
את לסתור עלולים הציונות ערכי את המגשימה יהודית כמדינה ישראל מדינת של              אלה...ערכיה
כמדינה ישראל מדינת של ערכיה היהודית. ההלכה את המכבדת יהודית כמדינה             ערכיה
(מתוך: דמוקרטית". כמדינה לערכיה בסתירה לעמוד עלולים השונים היבטיה על            יהודית

 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (1997),  מאת השופט אהרון ברק תשנ"ב).
 

 שופט בית המשפט העליון בדימוס השופט מנחם אלון:
מערכת בשום ורע אח לה ואין ישראל, מדינת של המשפטית למערכת מיוחדת זו               "...הגדרה
דמוקרטיה על מדובר אלה מדינות של כלשהי...בחוקותיהן מערבית דמוקרטית           משפטית
ישראל במדינת כן שאין מה בזה; וכיוצא קנדיים צרפתיים, ערכים על ולא שלום'               'שוחרת
-דעות חילוקי ויהיו, שישנם, וודאי המדינה...ודאי של מהותה עצם את מבטא 'יהודית'              שהמושג
לפרשנות באשר דעות חילוקי ויהיו, שישנם, כשם 'יהודית', למושג הראויה לפרשנות             באשר
מדינה של 'ערכיה שהמושג ספק, להיות יכול שלא דומה 'דמוקרטית'....אך למושג             הראויה
ישראל מורשת של לערכים מחויבים עצמנו את רואים ...שאנו ובראשונה בראש פירושו              יהודית'
דברי ודינים, הלכות עקרונות, של נדלה ובלתי עצום עולם אותו היינו: היהדות,              ולמורשת
וההגות ההלכה עולם בתוך המצויים והפלורליזם הדעות חילוקי ועל והגות,            מחשבה
לתשתית ישראל....נחשבת מדינת של האמורים היסוד לחוקי זו הגדרה הכנסת            היהודית...עם
האמיתית המהפכה והיא האמורים; היסוד חוקי של רק ולא המשפטית המערכת כל              של

  והגדולה שבאה לעולמה של המערכת המשפטית בישראל בעקבות חוקי היסוד האמורים...".
 (מתוך: הדת היהודית והדמוקרטיה הישראלית – מאת השופט מנחם ֵאלון).
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 ח"כ ד"ר עזמי בשארה
ממשיכה ותרבותיים, פוליטיים היסטורים, תהליכים של תוצר שהיא הישראלית,           הזהות
להבחין שלא אותה, המבטאת ההגמונית והתרבות בשמה הדוברת המדינה ידי על             להתעקש,
בקהילה חברות לבין המודרנית ישראל במדינת אזרחות ובין יהודית, לזהות ישראלית זהות              בין
וניתן מובחנות, זהויות כמה אלא אחת, יהודית זהות דווקא אין במציאות הדתית.              היהודית
משאר היהודית-ישראלית הזהות את המבדילים ותכונות מרכיבים לומר, יש בקלות די             לאתר,
לזהות דתית היהודית הזהות את להפוך הציונות ניסתה היהודיות....בתחילתה           הזהויות
לאפיין אפשר היהודית...וכיום הדת את לחלן ניסתה האומות)...הציונות ככל (אומה            לאומית
למעשה אבל שהועלמה, הנוספת היסודית הציונות....השאלה של מחדש בייהוד           ..בעיקר
הערבי-פלסטיני האחר, של מקומו והיא שתיפתר, מבלי הישראלית הזהות תוך אל             הופנמה
אחד בכל עקבותיו את ושהותיר להעלם, שמסרב לשד דומה זו שאלה זו. ישראלית               בזהות
ישראל מדינת אזרחי הפלסטינים אותו...הערבים והדחיק ששלל הישראלית הזהות           ממרכיבי
של העצמית במודעות הישראלית. האזרחות ידי על הפלסטינים, הערבים משאר            נבדלים
ניתן שבמציאות למרות והתרבותית הלאומית לזהות חודרת אינה הישראלית האזרחות            רובם,
חלק להיות הישראלי הערבי חייב ערבי-ישראלי להיות ...בשביל עקבותיה. את            למצוא
היהודית, המתכונת היחידה, הלגיטימית במתכונתה שהישראליות שלו...ברגע         משלילתו

  חודרת אל זהותו של האזרח הערבי, היא מערערת את זהותו הלאומית...".
 (מתוך: עניינים שבזהות, עזמי בשארה, 1999).

 
 הרב אבי גיסר

שני בית בימי לדמוקרטיה. מוחלטת סתירה להיות חייבת הלכה שמדינת לחשוב היא              "...טעות
בדעת התחשבות בקיומה. רצתה הציבור שדעת מפני הלכה. מדינת מעין הנהיגו             הסנהדרין
לא יהיה זה האם הלכה מדינת ירצה העם של מוחלט רוב אם עליון. ערך היא                 הציבור
החים על ההלכה השלטת של העקרון שגם אומרת זאת למהדרין. דמוקרטי יהיה זה               דמוקרטי?
אין הלכה, מדינת ירצה לא הציבור רוב אם בו. ירצה הציבור רוב אם רק שיתממש עיקרון                  הוא
לו". העניק לא שהציבור מה את לשפוט הדין ולבית לחכם גם             סמכות

 (מתוך: מדינת הלכה? מאת הרב אבי גיסר).
 

 מירון ח' איזקסון
שבחיינו זוגיות כבכל ודמוקרטית". "יהודית הצירוף הוא הסעיף של שמיקודו            "...מובן
השני, על בהכרח משפיע בשעה ובה עצמאי, יסוד משמש הזוג ממרכיבי אחד כל               האנושיים,
ובדיון בפסיקה מהפרשנים חלק נוטים שבפועל היא להרחבה....טענתי ואם לצמצום            אם
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של כדוגמא רק מתפרש "יהודית" שהמונח בעוד עיקר, "דמוקרטי" במונח לראות             הציבורי
התוכן על יותר להשפיע חייב יהודית" "מדינה המונח דעתי "דמוקרטית"...לעניות            המונח
על יותר להשפיע צריך דמוקרטית" "מדינה שהמונח בעוד המדינה, של והערכי             התרבותי
דמוקרטיה לזכור: במחלוקות...יש ההכרעה דרך על המדינה, של הפורמליים           הצדדים

 כשלעצמה אינה תוכן...".              (מתוך: יהודית ודמוקרטית, מירון ח' איזקסון, 1996).
 

 אלוף הראבן, עמותת סיכוי
אחד כי הערבים, האזרחים מדינת זו שאין אומר בלבד היהודי העם מדינת שזו שאומר                "...מי
באמת המשותפת היחידה הזהות זאת, ובכל מדינתו. זו אין - ישראלים אזרחים שישה               מכל
דתיים, מבוגרים, צעירים, נשים, גברים, האזרחית. הזהות היא ישראל תושבי של רובם              לרוב
אמיתית, אזרחית בחברה באזרחותם. שותפים כולם - וערבים יהודים ותיקים, עולים,             חילונים,
יום, יום ליישמן האזרח של שבכוחו וחובות זכויות עתירת העצמה אלא בלבד, תואר אינו                אזרח
היהודי העם מדינת אכן היא המדינה...ישראל אזרחי כל של המשותפת אזרחותם גם              וזוהי
שוויון קיום ובין יהודית מדינה בין סתירה שאין כשם סתירה, כל בכך ואין אזרחיה, כל                 ומדינת

 זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, ככתוב במגילת העצמאות...".
 (מתוך:  גם מדינת העם היהודי וגם מדינת כל אזרחיה, מאת אלוף הראבן, 1996).

 
 עמוס עוז

גם השני, הבית מדינת של או ושלמה דוד ממלכת של משוקם מודל אינה החדשה                "...ישראל
"מדינת סתם היא אין שני, מצד כנען. הררי בין אל שאגאל כנפי על שנתגלגלה שטעטל                 לא
המשך לא מנותקת, לא מעוגנת, לא התנ"ך. אדמת על אוסטרליה בנוסח סינתטית              מהגרים"
של והמרתקת הנפתלת בסיטואציה שרויה זו מדינה גלגול, לא תחייה, לא מהפכה,              לא
והתפילות וההלכות והפיוטים והגמרא והמשנה והנביאים התורה "מנגד": או           "כלעומת"
שנהיה בלי וגם בתוכם כולנו כל שנהיה מבלי - פינה מכל וניבטים כאן נוכחים אלה כל                  והאגדות,
התנגשות עמוסת שנאה, עם אהבה רוויה מסובכת, אך עזה התייחסות להם...זוהי             מחוץ
מאת העזה, התכלת באור (מתוך: לבושה..." זעם ובין לנוסטלגיה מרדנות בין מתרוצצת              ומתח,

 עמוס עוז, 1979).
 

 ארתור הרצברג
מאה במלחמת מצויה כאחת ויהודית דמוקרטית כמדינה ישראל של הווייתה שאלת             "תמצית
– אסון והרה – מר בויכוח ישראל את מפלג זו בשאלה הדיון אופן והערבים. היהודים בין                  השנים
ארץ-חלומות איזו אל להרחקה ניתן היהודי-ערבי הסכסוך אין לדתיים. חילונים בין מהריב              יותר
והזהות ההגדרה בעיית עיקר הוא הרי בישראל. הפנימיים החיים בדבר דמוקרטים עיונים              של
זכויות הוענקו – הלאומי" "הבית של יסודו מסמך – בלפור בהצהרת ישראל. של               העצמית
העולם ליהודי הוענקו הזכויות בלבד: הארץ ליהודי (לא העולם שברחבי ליהודים ישראל              בארץ
שאלת ואילך, יום מאותו בה. שישבו לערבים מאשר יותר רחבות זכויות – ובראשונה)               בראש
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הקהילתיות הזכויות בין הוגן איזון יושג כיצד היא: בישראל לדמוקרטיה באשר             השאלות
 והלאומיות של היהודים ושל העברים?…

היתה לא בו, ניתנה בלפור שהצהרת היום, למחרת ישראל בארץ כזו דמוקרטיה התקיימה               לו
נכונותם מכוח או הארץ, תושבי הסכמת מכוח קיימת אינה ישראל מדינת לעולם. באה               ישראל
ובתרבותה, בכלכלתה הארץ, אוכלוסיית עצם של בטבעה השינויים לקיומה. פעם אי             להסכים
הוא אלא הערבים בהסכמת אינו ישראל של המוסרי הבסיס דמוקרטית. לא בכפייה              התחוללו

 צורך היהודים…
ובפקחות בזהירות רק להישמר עשויים היטב מוגדרים מיעוטים בין האיזונים עצמה,             בישראל
תושביה של הוריהם והורי הוריהם ידי מעשה רק אינה שישראל לרגע, לשכוח ובלי               פוליטית
להשתתף זכות הזה לעם שיש מכך ומשתמע כולו היהודי לעם ניתנה בלפור הצהרת               הנוכחיים.

  בעיצוב אופייה הבסיסי והאידיאולוגי של מדינת ישראל".
 

ליהודי והזיקה הפלשתינים עם הסכסוך רקע על – ודמוקרטית "יהודית הרצברג, ארתור              (מאת:
  התפוצות", כיוונים חדשים, גיליון מס. 3, אוקטובר 2000, ירושלים.)
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 נספח 3

 

 הצעה לשינוי ההמנון
 

 

 מרים בן פורת מבקרת המדינה לשעבר, טוענת  כי יש להתחשב במיעוטים

  שאינם יכולים להזדהות עם ההמנון במתכונתו הנוכחית; דבריה גרמו לזעם בימין.

 

 מרים בן פורת הציעה להוסיף בית להמנון הלאומי בטקס של קבלת תואר דוקטור

 של כבוד מטעם התנועה הרפורמית והוסיפה כי אזרחים רבים אינם יכולים לשיר

 את ההמנון במתכונתו הנוכחית. לדבריה אם רוצים שכל אזרחי המדינה יוכלו

 לחגוג בלב שלם את יום העצמאות זהו צעד מתבקש. ח"כ הכנסת רחבעם זאבי

 שנכח בטקס, עזב בזעם.

 

 ח"כ אחמד טיבי הגיב: "מי שרוצה אותנו כשותפים אזרחים חייב להתייחס

  לעמדה שאומרת שצריך להחליף את כל מערך הטקסים והסמלים במדינה".

 

 יום חמישי, 14 ספטמבר , 2000
 מערכת וואלה
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 "אל תגעו בהמנון"!

 
  הפילוסוף אסא כשר קורא:

דגל גם להוסיף. לא לגרוע, לא לשנות, לא בו, לגעת אסור אבל קדוש, אינו 'התקווה', המדינה                  המנון

עליו להוסיף אסור אבל עילאי, אינו המדינה סמל וגם דבר. ממנו לגרוע אסור אבל נשגב, אינו                  מדינה

 דבר או חצי דבר.

המקורי מהשיר לחלוטין שונה שהוא מפני כל קודם קדוש, לא הוא 'התקווה' בכותרת לנו המוכר                 השיר

הפך השיר עשרה. אלא בתים, שני היו לא המקורי בשיר 'תקוותינו'. בכותרת אימבר, הרץ נפתלי                 שכתב

בלונדון התקיים 1900 בשנת כזה. מעמד לו נתנו שהמוסדות לפני הרבה העם, בפני היהודים                להמנון

שירת את מעצמו, כמו הקהל, הוסיף הרצל, עם לכבודו, המונים ובאסיפת , הרביעי הציוני                הקונגרס

היא ש'התקווה' החליט ב-1933 בפראג שהתקיים ה-18, הציוני הקונגרס רק הבריטי… להמנון              'התקווה'

 "ההמנון הלאומי של העם היהודי"…

 משמעות של המנון המדינה אינה הערך המילולי או הספרותי של צירוף מלותיו.

מקימי הציונית, המהפכה מחוללי של ובלבבות בתודעה והרגשות, הרעיונות במרקם מקומו היא              משמעותו

לעקור גם אלא המלים, את להחליף מציע לא אחר המנון לחפש שמציע מי כמונו. דרכם, וממשיכי                  המדינה

אותו ששמעתי הראשונה בפעם נזכר אני כלשהו, בטקס 'התקווה' את שר כשאני הזה. המקרם כל                 את

שלה אמא עם שלי ואמא במלחמה שלי כשאבא המדינה, המת על ההכרזה בטקס בילדותי, ברדיו,                 מושר,

לי מחר,כשתאמרו ברוח. נידפים כעלים יהיו חדשים סמלים שורשים. הכו כבר שלנו הסמלים לידי.                בוכות

תצפו אל אישי, משקע ללא היסטורי, מרקם ללא תלושות, מילים בפי תשימו החדש, ההמנון את                 לשיר

 ממני ומשכמותי שנשיר אותן.

היא ישראל מדינת דמוקרטית. מדינה של הרעיון לבין היהודים מדינת של הרעיון בין סתירה אין                 לשטיתי,

במדינותו עצמאות תהיה היהודי שלעם דכי העולם, מדינות רוב ידי ועל ידינו על שהוקמה,                מדינה

מגילת בלשון הריבונית" במדינתו עצמו, ברשות עומד ועם, עם "כל להיות יוכל הוא שגם כדי                 במולדתו,

סמלי המאוחדות. האומות בלשון שלו", העצמית ההגדרה "זכות את מימוש לידי מביא או               העצמאות,

 המדינה אמורים להביע את טעם הקמתה, שהוא גם טעם קיומה כמדינת היהודים.

בחוק כלשהי, אפליה בה שתתקיים אסור למופת. דמוקרטית מדינה להיות חייבת ישראל מדינת זאת,                עם

צביון בעלת תהיה המדינה של האזרחים חברת יהודי. שאינו האזרח לבין היהודי האזרח בין במדיניות,                 או
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לכך הודות אלא הדמוקרטיה, שביסוד המוסר בעקרונות נתעבות פגיעות שהן אפליות, בכוח לא               יהודי

 שהרוב המכריע של האזרחים הם בעלי זהות יהודית.

הלא אזרחיה אל מוסדותיה יחס את לשנות חייבת היא למופת, דמוקרטית מדינה תהיה שישראל                כדי

לא היא מהותה. את המבטאים סמליה, על לשמור חייבת היא היהודים, מדינת תהיה שישראל וכדי                 יהודים.

מהותה חשבון על דמוקרטית ליות צריכה לא והיא הדמוקרטית מהותה חשבון על יהודית להיות                צריכה

 היהודית.

 5ב.

  אסא כשר, אל תגעו בהמנון, מעריב, 22.9.2000

 

שיר להוסיף פורת, בן מרים הפושטת לשעבר, המדינה מבקרת של להצעתה מתייחס גפן               יהונתן

 נוסף ל"התקווה" כדי לאפשר לאזרחי המדינה הלא- יהודים להזדהות עם תוכן ההמנון:

 

נוצרי או מנצרת שערבי הדעת על יעלה לא העצמאות, יום את נגיד יחד, פה לחגוג רוצים אם                   שכן,

שיהיה הומיה"ץץץל"התקווה", יהודי פנימה/נפש בלבב עוד "כל וישיר: דום יעמוד הארצי,             מהקיבוץ

בחיאת אבל כולם. של כולם,וכולם של אוויר מזג כולם, של ממשלה ראש לנו שיש כמו כולם, של                   המנון

להחליף יהיה ביותר הטוב אותי, תשאלו אבל … שניים? אז כבד, זה אחד המנון ג המנונים? שני פורת,                    בן

עם ואלי, בעולם, ביותר העצוב המנון הוא השיר, שם למרות "התקווה", אותו. לרענן ולא ההמנון                 את

ובקיבוצים חוללות בשבתות גם לשיר שאפשר מז'ורי, המנון על לחשוב יש החילונית, המהפכה               בשורת

התקווה תקוותינו, אבדה לא "עוד להן: ומשמיעים המגרש על עולות שלנו הכדורגל כשקבוצות               מתפרטים.

נפתלי של "התקווה" שנה. אלפיים מפסידים כלל ובדרך היסטורי, דיכאון תופסים הם אלפיים" שנות                בת

השאלה שלו. את עשה כבר הראוי, הכבוד כל עם שלנו, ההמנון שנה… מ-40 יותר רץ כבר אימבר                   הרץ

הדגל, לנו נשאר ההמנון, שיוחלף אחרי וגם הזה… הטעון ההמנון את להחליף יכול שיר איזה כמובן                  היא

שהיה הישראלי, הערבי את מייצג בדיוק לא דוד שמגן … לדעת כדי פורת בן הגברת את צריך לא                    ואני

 מסתפק בשני פסים כחולים, ושכל מגזר ימלא בעצמו את החלק הלבן. אמן.

 

 16ב

  יהונתן גפן, וכעת ההמנון, מעריב, 22.9.2000
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 נספח 4

 הכרזה על הקמת מדינת ישראל
  ה' באייר תש"ח 14.5.1948

 
 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.

 
 לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא

  חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.
 

 מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם
 העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים
 הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך
 השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל

  תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.
 

 בשנת תרנ"ז (1897) נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה
  היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו.

 
 זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם
 חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם
  היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.

 
 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
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 תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה
  שוות-זכויות בתוך משפחת העמים.

 
 שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא
 חדלו להעפיל לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את

  זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים במולדת עמם.
 

 במלחמת העולם השניה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא-חלקו למאבק
 האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו

 המלחמתי קנה לו את הזכות להמנות עם העמים מייסדי ברית האומות
  המאוחדות.

 
 ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת

 מדינה יהודית בארץ-ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ-ישראל לאחוז
 בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות

  המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה.
 

 זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו
  במדינתו הריבונית.

 
 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.
 

 אנו קובעימת  השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם שהחל מרגע
 סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948, ועד להקם

 לחוקה שתיקבע על-ידי האספה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 -
 תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת-העם, יהווה את

  הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל.
 

 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. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות
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 והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר
  1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה.

 
 אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבנין מדינתו ולקבל את

  מדינת ישראל לתוך משפחת העמים.
 

 אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חדשים - לבני העם
 הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על
 יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים

  והקבועים.
 

 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.
 

 אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובבנין
  ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.

 
 מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו,

 במושב מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל-אביב, היום הזה,
  ערב שבת, ה' אייר תש"ח, 14 במאי 1948.

  

 
 דוד בן-גוריון, דניאל אוסטר, מרדכי בנטוב, יצחק בן-צבי, אליהו ברלין, פריץ
 ברנשטיין, הרב וולף גולד, מאיר גרבובסקי, יצחק גרינבוים, ד"ר אברהם

 גרנובסקי, אליהו דובקין, מאיר וילנר-קובנר, זרח ורהפטיג, הרצל ורדי, רחל כהן,
 הרב קלמן כהנא, סעדיה כובאשי, הרב יצחק מאיר לוין, מאיר דוד לוינשטיין, צבי
 לוריא, גולדה מאירסון, נחום ניר, צבי סגל, הרב יהודה ליב הכהן פישמן, דוד צבי

 פנקס, אהרן ציזלינג משה קולודני, אליעזר קפלן, אברהם קצנלסון, פליכס
 רוזנבליט, דוד רמז, ברל רפטור, מרדכי שטנר, בן-ציון שטרנברג, בכור שיטרית,

 משה שפירא, משה שרתוק.
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