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כתיבה :עדי שרצר
אנו מודים לארכיון הנשיא החמישי יצחק נבון ולעמותה להנצחת מורשתו של הנשיא החמישי
יצחק נבון ,על הסיוע באיסוף והכנת החומרים.
צילום :יעקב סער ,לע“מ

רציונאל:

•

יצחק נבון ( ,)2015-1921נשיאה החמישי של מדינת ישראל ,היה דמות מופת שנטלה חלק
בכמה מן האירועים המרכזיים בהיסטוריה של מדינת ישראל .הוא שירת בתפקיד מרכזי
בשירותי המודיעין במהלך מלחמת העצמאות ,שימש אחד מראשוני הדיפלומטים במשרד
החוץ ,במשך יותר מעשור ניהל את לשכתו של ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון דוד
בן-גוריון ,פעל לצמצום פערים בין מגזרים שונים ובין עולים לוותיקים כראש אגף התרבות
במשרד החינוך והתרבות ,מונה לנשיא בתקופה מרובת מחלוקות ואיחד את העם ,כיהן כשר
החינוך וכתב מחזות ,ספרים ומאמרים המתארים את ירושלים ואת ההווי של יהודי ספרד

וארצות האסלאם.

לפטירתו מצורף מערך שיעור העוסק באיש ובמורשתו .המערך מיועד לתלמידים בגיל
בית-הספר התיכון ,לחניכים בתנועות הנוער ולחיילי צה“ל.

מטרות:
 .1המשתתפים יעמיקו את היכרותם עם דמותו של הנשיא החמישי ,יצחק נבון.
 .2המשתתפים ידונו בערכים השונים העולים מפעולתו של נבון בצמתים היסטוריים שונים
ובהשלכתם על החברה הישראלית כיום.

דגשים למנחה:

•

מערך שיעור זה נע בין התמקדות בדמותו של יצחק נבון לבין הערכים הבאים לידי ביטוי
בפעולתו ותיאור פרקים מרכזיים בתולדות מדינת ישראל שבהם נטל חלק .מטבע הדברים

לא יכול מערך השיעור לעסוק בכלל ההיבטים של פעולתו של נבון ,אם הזמן מאפשר תוכלו

רציונל | דגשים למנחה

•

בתאריך כ“ד בחשוון התשע“ו 6 ,בנובמבר  ,2015הלך נבון לעולמו בשיבה טובה .לציון שנה

יצחק נבון -

מרכז ההסברה  -המטה לטקסים
ואירועים ממלכתיים

להרחיב את היריעה באמצעות המקורות הבאים:
e

eיצחק נבון ,כל הדרך :אוטוביוגרפיה ,ירושלים :כתר (.)2015
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יצחק נבון -
מטרות | מהלך הסדנה
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e

eיצחק נבון ,נבון :חייו ויצירתו של הנשיא החמישי ,תל-אביב :ידיעות אחרונות
(.)2016

e

eיצחק נבון בשיחה עם שמעון פרנס על שנות ילדותו ,מתוך התכנית “חלום לים
התיכון“ ,הטלוויזיה החינוכית.
https://www.youtube.com/watch?v=ZBUZQthLqBs

e

eנשיא בגובה העיניים ,סרט תעודה לזכרו של יצחק נבון העוסק בכהונתו כנשיא,
רשות השידור.
https://www.youtube.com/watch?v=4zh--g_l2rg

•

חשוב לתת דגש לסיפור ההיסטורי במלוא מורכבותו מחד גיסא ,ולקיים דיון המשלב היבטים

עקרוניים ,ערכיים ומוטיבים חוזרים בפעולותיו מאידך גיסא.

•

מערך השיעור מבוסס ברובו על דיון פתוח ,חשוב לאפשר למשתתפים להביא דוגמאות

אקטואליות מחייהם או מאירועים נוספים שהם מכירים.

•

המערך כולל דיון בחמישה מוקדי תוכן :ביטחון ושלום ,לצדו של בן-גוריון ,חשיבותו של
החינוך ,תקופת הנשיאות ,החייאת תרבות יהודי ספרד והלאדינו .אם הזמן אינו מאפשר

לעסוק בכל חמשת מוקדי התוכן תוכלו לוותר על אחד מהם ,אך לא מומלץ לעשות כן.

•

באפשרותכם לבחור באחת משלוש המתודות הבאות לצורך ניהול השיעור:
e

eחלוקת המשתתפים לחמש קבוצות ,כאשר כל קבוצה עוסקת באחד ממוקדי
התוכן ומציגה את ממצאיה ומסקנותיה לכלל המשתתפים.

e

eיצירת חמש “תחנות עבודה“ כשהמשתתפים עוברים ביניהן.

e

eדיון משותף במליאה בכל אחד מחמשת מוקדי התוכן.

פתיחה

•

אם עומדים לרשותכם אמצעי הקרנה תוכלו להיעזר בחלק זה בפרק על יצחק נבון מתוך

סדרת התכניות “חדשות מהעבר“ בהפקת הטלוויזיה החינוכית .אורך הסרטון  15:56דק‘.

•

כתובת הסרטוןhttps://www.youtube.com/watch?v=SOzNCKOeIhA :

שאלת פתיחה:

•

האם שמעתם על יצחק נבון? מה אתם יודעים עליו? מי הוא היה? אלו תפקידים מילא?

אפשרו למשתתפים להעלות תשובות שונות ולבסוף סדרו את העובדות באופן שיטתי על פי
רצף כרונולוגי.

יתמקדו המשתתפים במגוון פרקים מפעילותו.

מהלך הסדנה

שימו לב :בשלב זה המטרה היא רק להציג את דמותו של נבון באופן כללי ,בהמשך השיעור

יצחק נבון -

מהלך הסדנה:
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יצחק נבון ,נשיא המדינה החמישי ,נולד בשנת  1921בירושלים למשפחה ספרדית
ירושלמית .הוא החל את לימודיו בבית-המדרש המסורתי “דורש ציון” ולאחר מכן עבר
ללמוד בבית-הספר התיכון שליד האוניברסיטה ונמנה עם בני המחזור הראשון במוסד.
עם תום לימודיו התיכוניים למד שפה וספרות ערבית וחינוך באוניברסיטה העברית.
לאחר זמן קצר כפעיל בתנועת הנוער בית“ר ,הצטרף נבון בשנת  1946ל“-הגנה”
ועמד בראש “המחלקה הערבית” בירושלים .מחלקה זו אספה מודיעין בדרכים
שונות והניחה תשתית חשובה לפעולתם של הלוחמים היהודים במלחמת השחרור.
בשנת  1949הצטרף לשירות הדיפלומטי של משרד החוץ וכיהן כמזכיר שני
באורוגוואי ובארגנטינה .בהמשך הפך גם למזכירו של שר החוץ ,משה שרת.
בשנת  1952הפך למנהל לשכת ראש הממשלה ופעל תחת משה שרת ודוד בן-גוריון.
בין נבון לבן -גוריון נרקמה חברות אמיצה ונבון הוסיף לעבוד במחיצתו לאורך שנים
רבות.
בשנת  1963סיים את תפקידו בלשכת ראש-הממשלה ומונה לראש אגף התרבות
במשרד החינוך והתרבות .בתפקידו זה החל ב”-מבצע לביעור הבערות” שמטרתו
הייתה להרחיב באופן ניכר ידיעת קרוא וכתוב בקרב מבוגרים מאוכלוסיות
חלשות.
בשנת  1965נבחר לכנסת מטעם מפלגת רפ“י (רשימת פועלי ישראל) אותה הקים
דוד בן-גוריון וזו הצטרפה בהמשך אל המערך (לימים מפלגת העבודה) .בין השנים
 1977-1974שימש כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת.
המחזה אותו כתב נבון“ ,בוסתן ספרדי” עלה לבמה בפעם הראשונה .המחזה נכתב
בהשראת חוויות ילדותו של נבון בשכונת “אוהל משה” בירושלים .בגרסתו הראשונה
עלה המחזה  .384בגרסתו הנוכחית ,בהפקת תיאטרון “הבימה” עלה המחזה ,הרץ
ברצף החל משנת  ,1998למעלה מ 2000 -פעמים.
בשנת  1978נבחר לנשיא .בתפקיד זה שם את הדגש על אחדות העם וניסה לקרב בין
קבוצות שונות ,פעל על-מנת לחשוף את התרבות היהודית ספרדית ,ביקר במצרים
עמה נחתם הסכם שלום ובמהלך מלחמת שלום הגליל דרש למנות ועדת חקירה
שתחקור את אירועי סברה ושתילה (”ועדת כהן”).
עם תום כהונתו כנשיא חזר לחיים הפוליטיים ונבחר לכנסת האחת עשרה מטעם
מפלגת העבודה .בשנת  1984מונה לסגן ראש הממשלה ולשר החינוך והתרבות.
כשר חינוך פעל להקטנת הפערים בחברה ,יזם את הקמת מפעל “סל תרבות” ,הרחיב
את לימודי הערבית בבתי הספר היהודיים ועוד.
נבון פרש מהכנסת והתמסר לפעילות ציבורית .בין השאר שימש כיושב-ראש של
שמורת הטבע “נאות קדומים” ,האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים ,הרשות
הלאומית לתרבות הלדינו ועוד.
ב-כ“ד בחשוון התשע“ו 6 ,בנובמבר  , 2015הלך נבון לעולמו ונקבר בחלקת גדולי
האומה בהר הרצל.

•

לאורך חייו של נבון ,בכל אחד מהתפקידים שמילא ,הוא פעל לשרת את הציבור כשהוא
מקפיד לאחד בין ישראלים מרקעים שונים ומעמדות פוליטיות שונות.

•

סיפורו האישי של נבון משתלב בסיפורה של מדינת ישראל .נבון הגדיר את עצמו בצניעות
כמי “שלמזלו חי בתקופה היסטורית בתולדות עם ישראל וגם זכה להשתלב במידה
מסוימת במעשים הגורליים“ (כל הדרך ,עמ‘  .)7אולם למעשה הוא השפיע באופן עמוק על
ההיסטוריה והתרבות הישראלית.

•

הרקע שממנו הגיע נבון ,התרבות הספרדית העשירה ,הפיוטים ,הפתגמים ,הלאדינו
ובקיאותו בשפה ובתרבות העברית והערבית ליוו אותו לאורך חייו ,וכפי שנראה באו לידי
ביטוי בפעולות שונות .רקע זה אפשר לו לפעול לאיחודה של החברה הישראלית ולהעשרת
תרבותה.

יצחק נבון מונה בגיל עשרים וחמש לאחראי על המחלקה הערבית באזור ירושלים בשירות
הידיעות (ש“י) של ההגנה שפעל קודם להקמת צה“ל .על תקופה זו הוא מספר בספרו (כל
הדרך ,עמ‘ :)46
האזור שהיה בפיקוחי השתרע מחברון בדרום עד רמאללה בצפון ,ומיריחו במזרח ועד
לטרון במערב .מילאתי תפקיד זה בין השנים  1948-1946ובכלל זה מלחמת העצמאות.
מחלקתו של נבון אספה מודיעין איכותי בדרכים שונות וסייעה בידי הכוחות הלוחמים .בריאיון
לעיתון “מבט למל“מ“ מאוגוסט  2002סיפר כיצד הצליחה פעולתם למנוע פיגוע קשה סמוך
לקולנוע “אדיסון“ ,בית הקולנוע המרכזי של ירושלים באותה התקופה:

מוקד ראשון

מוקד ראשון :ביטחון ושלום

יצחק נבון -

הדגישו:

הסוכנים הערבים עשו עבודה טובה .אחד מהם  -בחור שאביו היה כבר מודיע ותיק,
והערבים חשדו בו וכדי לבחון אותו הטילו עליו להכניס לנו מכונית עם חומר נפץ והוא
בא וגילה לנו .הוא סיפר שערב קודם הוא היה עם אחדים מהמפקדה הערבית והם
הכניסו מכונית ועברו את המחסום שלנו ...הגיעו לקולנוע ‘אדיסון‘ לוודא את השעה
שבין ההצגה הראשונה והשנייה ,שעה שבה הקהל של ההצגה הראשונה יוצא והקהל
של ההצגה השנייה נכנס .למחרת הוא היה אמור לבוא עם חומר נפץ בשעה הזאת.
הוא הודיע לנו ,ארבנו לו ,חיכינו והוא הופיע עם עוד שניים שירדו מהמכונית ברחוב
בלפור ,לא רחוק מהמקום שבו גר היום ראש הממשלה .הוא ירד במחסום שלנו .לקחנו
את הרכב וירינו כמה יריות באוויר ואחר כך פוצצנו את חומר הנפץ ב[עמק ה]מצלבה.
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יצחק נבון -

פרשייה מעניינת במיוחד ,המביאה לידי ביטוי את אישיותו של נבון ,התרחשה במהלך מלחמת
העצמאות באבו-גוש .תושבי הכפר שמרו במהלך המלחמה על ניטרליות ואף סייעו ללוחמים
היהודים ,אך בשל התמשכותה של המלחמה באזור והתקרבותה אליהם נדרש פינויו של הכפר.
כפי שמתואר במסמך המצורף ,נבון פעל כפי שדרשו צורכי הביטחון ,אך הבטיח לתושבי הכפר
שכאשר תסתיים הלחימה יתאפשר להם לשוב לבתיהם ואכן פעל ברוח זו:

נשיא מדינת ישראל
דברי נשיא המדינה יצחק נבון במפגש באבוגוש

ביום בי ,זי

מוקד ראשון

ידידי היקר ,חאגי מוסה

^

נכבדי עין נקובה ועין
כבוד

ראש

בניסן התשמ"ג,

אבוגוש,

ונכבדי

21

במרס

1983

י

אבוגוש,

רפא,

המועצה מטה יהודה ,מר דויד דויד,

אחים יקרים ,קהל נכבד!

הנה ,הרי זה כאילו

כשאני בא

באתי אל

ביתי,

אל קרובי ,אל משפחתי.

קשרי הידידות הקושרים אותי אל כפר זה ואל אנשיו ,אינם תלויים בזמן

ולא בתפקיד שאותו אני

ממלא .הם

היו חזקים לפני היותי נשיא והם ימשיכו

בתוקפם גם לאחר פרישתי מן הנשיאות.

אני מודה מקרבלב לדברים החמים והיוצאים

^

ועל קבלת הפנים

החמה שבה

מן

הלב שהושמעו כאן לכבודי,

קיבלתם אותי ואת רעיתי.

לפני  35שנה נפגשנו כאן במקום הזה באמצע מלחמת השחרור .פגישה עצובה

ורצינית.

אמרתי לכם כי המלחמה מתקרבת

להתפנות מכאן,

כי לא

יוכלו

למקום זה וכי

לשאת באחריות לשלומם

של

השלטונות מיעצים לכם

אזרחים במשך ימי הקרבות

הקשים .הבטחתי לכם כי בגמר המלחמה תוכלו לשוב לכאן .חלק מכם נשאר ורובכם
יצאו אל מעבר

לגבול.

/2...
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1

,

1

2

אני שמח וגאה על כך שקיימתי את הבטחתי.

אתם אנשי אבוגוש גיליתם כל השנים חכמה וסבלנות,ידידות עם שבניכם

ונאמנות למדינה.

^

אתם מופת חי של דוקיום בשלום ובהבנה בין שני עמינו האחים.

האל יברך אתכם ואת כל מעשיידיכם!
באדיבות ארכיון הנשיא החמישי יצחק נבון

כאמור ,עם תום הקרבות עשה נבון כל אשר לאל ידו כדי לעמוד בהבטחתו .הוא שמר על קשרים
טובים עם תושבי הכפר וחזר לבקר שם אף כנשיא.

במהלך החודש שחלף בין מועד קבלת
ההזמנה לבין מימושה לא חדלתי
להרהר בשאלה כיצד ייראה הביקור.
מה אעשה במצרים? מה אומר? את
מי עלי לפגוש? מהם המסרים שרצוני
להעביר אל העם המצרי? ביטלתי
את כל פגישותי לחודש זה והפכתי
לסטודנט במשרה מלאה ל‘-מדעי
מצרים‘ ...ניערנו את האבק מעל אוצר
המלים שלי [בערבית] ,הכנתי לעצמי
רשימות ,והתחלתי לכתוב טיוטות
לדברים שארצה לומר בנאומי.
במצרים נאם נבון בערבית צחה בפני קהלים
שונים ובסופו של הביקור ציין בפניו נשיא
מצרים אנואר סאדאת“ :כבשת את לבו של העם
המצרי!“.

מוקד ראשון

בתקופת נשיאותו רתם נבון את בקיאותו בשפה ובתרבות הערבית גם למען חיזוק הקשרים
בין ישראל לשכנותיה .בשנת  ,1980לאחר חתימת הסכם השלום יצא נבון לביקור ממלכתי
במצרים והתקבל בכבוד מלכים .בספרו האוטוביוגרפי הרחיב נבון לגבי הכנותיו לפגישה (כל
הדרך ,עמ‘ :)352

יצחק נבון -

המלחמה הסתיימה וראיתי זאת חובה

של

כבוד להחזיר כל אחד מכם לביתו.

בתמונה :יצחק ואופירה נבון על רקע הספינקס הגדול
בגיזה ,בעת ביקורם הנשיאותי במצרים |
צילום :יעקב סער ,לע“מ26/10/1980 ,

9

יצחק נבון -

שאלות לדיון:

•

מה אפשר ללמוד על אופיו של נבון מהדרך שבה בחר להתנהל במקרה של תושבי אבו-גוש?

•

נבון מונה לתפקידו הצבאי הבכיר כשהיה בן עשרים וחמש בלבד ,כיצד התמודד עם
האחריות?

•

באיזה אופן השתמש נבון בהיכרותו עם התרבות והשפה הערבית לאורך השנים?

•

מדוע לדעתכם התקבל נבון באהבה רבה כל-כך במצרים? איזה משקל הייתה לדעתכם
להיכרותו עם התרבות הערבית בקבלת פנים חמה זו?

מוקד שני :לצדו של בן-גוריון

מוקד שני

במהלך שנות החמישים והשישים ,לאחר ששב משליחות של משרד החוץ בדרום אמריקה,
נקרא נבון לשמש מזכירו של שר החוץ ,ולימים ראש הממשלה ,משה שרת .בהמשך התמנה
לתפקיד מנהל הלשכה של ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון ,בתקופה שהגדיר “היפה
והמעניינת ביותר בימי חיי“ (בריאיון לתכנית “חיים שכאלה“ .)1972
הקשר בין נבון לבן-גוריון נוצר כאשר ביקש ראש הממשלה הראשון ללמוד ספרדית ובין השניים
נוצרה מערכת יחסים ארוכה ומתמשכת .בריאיון משנת  2009תיאר נבון את עומק הקשר (זמן
ירושלים:)22/05/2009 ,
אני הייתי המזכיר שלו ,מנהל לשכתו בלשכת ראש הממשלה יותר מעשר שנים .מובן
שנוצר קשר מיוחד ,זו הייתה חוויה לראות איך אדם עם אחריות כל כך גדולה ,מתפקד
תחת לחץ ,שומר על איזון בין צרכים ,זה לא פשוט ...היה הרבה מה ללמוד ממנו ,אני
מתגעגע אליו.
אם עומדים לרשותכם אמצעי הקרנה תוכלו להיעזר בחלק זה בקטע מתוך התכנית “חיים
שכאלה” משנת  1972במהלכה הופגשו יצחק נבון ודוד בן-גוריון .אורך הסרטון כ 15-דק‘.

•

כתובת הסרטון:

https://youtu.be/FNwhonJhQCQ?t=3158

נוסף על כך תוכלו להיעזר בקטעים הבאים מתוך דברים שכתב יצחק נבון לעיתון הצבאי “סקירה
חודשית“ באפריל :1974
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יצחק נבון -
מוקד שני

מקור הצילומים :לע“מ
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יצחק נבון -

עדות לקשר החזק בין בן-גוריון לנבון ניתן למצוא במכתב ששיגר בן-גוריון לנבון לאחר שכשל
בהתמודדותו הראשונה על תפקיד הנשיא במרץ  ,1973ובו ציין“ :אני מאמין שעוד האומה
העברית תעמוד על זכותך זו  -ועוד נזכה לראותך נשיא האומה“.
נבון מצדו המשיך ללוות את בן-גוריון עד לימיו האחרונים .לאחר מותו הוא פעל לתיעוד
מורשתו ולהנחלתה .לא אחת ציין נבון כי הוא הושפע עמוקות מדמותו של בן-גוריון וקיבל רבות
מהחלטותיו לאורו.

שאלות לדיון:

•

בן-גוריון ונבון הגיעו מרקע שונה מאוד ,אך למרות זאת העריכו השניים זה את זה ופעלו

בשיתוף פעולה לאורך שנים; מה לדעתכם עמד ביסוד שיתוף הפעולה בין השניים?

•

לאור דמותו של נבון כפי שהיא עולה מתוך דיוננו עד כה ומתוך מה שלמדתם על דמותו של

בן-גוריון  -מהו הדמיון ומהו השוני בין השניים?

מוקד שלישי

•

לאור תיאורו של נבון את בן-גוריון ,מה לדעתכם אפשר לומר כי הוא למד ממנו?

מוקד שלישי :חשיבותו של החינוך
כאשר פרש בן-גוריון מכהונתו כראש ממשלה סיים נבון את תפקידו במשרד ראש הממשלה
והתמנה לראש אגף התרבות במשרד החינוך והתרבות .במסגרת תפקיד זה הוביל מבצע רחב-
היקף ללימוד קרוא וכתוב בקרב אוכלוסיית העולים החדשים “ -המבצע לביעור הבערות“
(ביעור= חיסול; בערות= אי-ידיעת קרוא וכתוב).
על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נכון לשנת  1961היו בישראל כ 344,000-איש ואישה
שלא ידעו לקרוא ולכתוב באף שפה (אנאלפבתים) .חלקם ניצולי שואה שלימודיהם הופסקו
במהלך המלחמה וחלקם עולים ממדינות שבהן לא התקיימה מערכת חינוך סדורה .נבון רתם
לטובת הפרויקט את צה“ל ופתח במבצע מקיף באמצעות מורות חיילות.
המפה המצורפת ,שנמצאה בארכיון המדינה מדגימה את גודלו של המבצע .באדום מצוינים
יישובים שבהם התקיימה ההוראה באמצעות מורות-חיילות ובכחול יישובים שבהם התקיימה
ההוראה באמצעות מורים אזרחיים.
בדיון שהתקיים בוועדת החינוך של הכנסת בפברואר  1964הסביר נבון את החשיבות הרבה
שראה בהקניית מיומנויות הקריאה לאנשים מבוגרים:
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יצחק נבון -

החשיבות הרבה שהקדיש נבון להקניית
חינוך באה לידי ביטוי עוד קודם לכן ,כאשר
פעל להקניית השכלה לפקודיו בש“י .כאשר
התמנה נבון לשר חינוך ,בשנת  ,1984עם תום
כהונתו כנשיא ,הוא השתית את מדיניותו על
ארבעה עקרונות מרכזיים :חינוך לערכים
הכוללים עקרונות אוניברסליים לצד ערכי
מורשת לאומית; חינוך לדמוקרטיה ,סובלנות ,כבוד הדדי ודו-קיום בין חלקיה השונים של החברה
הישראלית; חינוך מדעי-טכנולוגי שיאפשר לתלמידים נקודת פתיחה טובה בשוק העבודה וידע
רלוונטי לעולם המודרני; ושיפור ההבעה בכתב ובעל-פה תוך העמקת ההיכרות עם השפה
העברית ,הרחבת אוצר המילים והקפדה על שפה תקנית.

מוקד שלישי

בכמה ארצות שעסקו בעניין זה [של
ביעור הבערות] ,הועמדה השאלה מה
המטרה ומה התכלית ...לגבינו אנו,
נדמה לי שיש נימוק אחד פשוט ומובן,
הלא הוא הנימוק האנושי .פיטרו מספר
עוזרות בית בארץ משום שהן לא ידעו
לרשום מספר טלפון או לכתוב איזה
פתק .מקבלים מכתב מבן בצבא ולא
יכולים לקרוא את המכתב .אלה הם
דברים אלמנטריים [=בסיסיים] ,דברים
אנושיים .ישנם נימוקים נוספים לא
פחות חשובים ...מי שחושב שאנו דור
המדבר ואילו דור העתיד יהיה דור
הנוער  -טועה במידה רבה .אם רוצים
שדור העתיד יהיה מתקדם ,מתפתח
ומשכיל ,יש לטפל בהורים ...אמרנו
לחיילות בדרום להסביר כך את הדבר:
אם אתה רוצה שבנך יתקדם ויצליח -
למד אתה; אם אתה רוצה שבנך יכבד
אותך  -למד אתה.

בתקופה זו ,כחלק משאיפתו להרחיב את עולמם התרבותי של התלמידים יזם נבון את הקמתו של
פרויקט “סל-תרבות“ .בספרו האוטוביוגרפי פירט את עיקרי התכנית (כל הדרך ,עמ‘ :)390-389

13

יצחק נבון -

קבענו כי כל תלמיד במערכת החינוך ייחשף במשך שנת הלימודים לשבעה אירועים
בתחום התרבותי :הצגת תיאטרון ,מחול ,קולנוע איכותי ,מוסיקה ,ציור .פיסול ועוד.
תקוותנו הייתה כי לאחר שנים אחדות של הפעלת התוכנית יצטבר אצל התלמיד מטען
תרבותי הגון ...הפרויקט יצא לדרך ועד היום נטלו בו חלק למעלה מחצי מיליון
תלמידים.

מוקד שלישי

יצחק נבון לצד תלמידה בפרויקט “ביעור הבערות“ | צילום :יצחק גורן ,לע“מ1/5/1964 ,

כאמור ,נושא נוסף שנבון שם עליו דגש הוא השפה העברית והשימוש הנכון בה .על נושא זה
הרחיב בריאיון לעיתון משנת ( 2009כל העיר:)22/05/2009 ,
[העברית היא] יצירה פלאית שכתוב בה ספר נהדר ,התנ“ך ,אבל היא גם קצת מסכנה,
העברית ,כי מתעללים בה ,גם מזניחים אותה לעיתים קרובות .לפעמים יותר מדיי פעמים
מכניסים מילים לועזיות במקום עבריות ,מתגנדרים בביטויים לועזיים כשלא נחוץ .יש
מילים לועזיות שנכנסות ללשון באופן טבעי ,כמו אקדמיה או אוניברסיטה ,וזה לא
ישתנה .אבל מה שיש עכשיו זה אודישן וסלב ושמלב וכאלה דברים שלא נחוצים ,ואני
רואה שלטים בלועזית של חנויות ומסעדות  -הכול בשביל תיירים או לעולם החיצון,
הכול כדי שזה ייראה מכובד .עברית לא מספיק מכובדת להם .יש שגיאות בדיבור מפי
אנשים שהם משכילים ,אני שומע ברדיו ואני מתפלא ,בעיקר במספרים לא יודעים את
ההבדל בין זכר לנקבה .אני אומר שהעברית הזו זקוקה להגנה...
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•

כאשר סיים נבון את כהונתו כראש לשכתו של ראש-הממשלה בן-גוריון הוא יכול היה

לבחור בכל תפקיד בו חפץ ,אך בחר לפנות לתחום החינוך .מהי לדעתכם הסיבה לכך?

•
•מהו הקשר בין פעולותיו השונות של נבון בתחומי החינוך והתרבות?

האם לדעתכם הרקע שממנו הגיע נבון וסיפור חייו השפיע על בחירה זו? כיצד?

מוקד רביעי :נשיא של העם
לאורך כל שנות פעילותו הציבורית ובאופן נקודתי יותר במהלך פעילותו כנשיא ,פעל נבון לאורם
של עקרונות ברורים :שאיפה להגביר את הלכידות החברתית ולצמצם פערים חברתיים שבה
נתמקד בפרק זה; הגדרה של חזון ברור ומשותף לישראל; והצורך של ישראל להיות “אור לגויים“
 -דוגמה ומופת להתנהלות מוסרית וערכית.

את משכן הנשיא בפני הציבור הרחב .בריאיון לעיתון הוא הרחיב באשר לתפקידו של הנשיא (כל
העיר:)22/05/2009 ,
הכרתי את כל שכבות האוכלוסייה .יש יהודים שבאו מ 102-ארצות ,דוברים  81שפות,
איך מגבשים את כל אלה לעם אחד? בזה ראיתי את תפקידי .מצד אחד למצוא את
מה שמשותף לכולם ,בין שבאו מגרוזיה ובין שממרוקו והמשותף בדרך כלל זה העבר,
ההיסטוריה ,התנ“ך ועם זאת לאפשר את הביטוי האינדיבידואלי של כל שבט ועדה
בישראל ,לתת ביטוי למיוחד שלה ,למורשת שלה ,לפולקלור שלה ,לשירה שלה .אלה
שני דברים שנראים כאילו סותרים אבל זה משלים.

מוקד רביעי

כאשר התמנה נבון לנשיא בשנת  1978הוא הקפיד לערוך ביקורים במקומות שונים בארץ ופתח

יצחק נבון -

שאלות לדיון:

אם עומדים לרשותכם אמצעי הקרנה תוכלו להיעזר בחלק זה בקטע קצר מתוך נאום שנשא
הנשיא נבון ליום העצמאות ה .)1983( 35-אורך הסרטון כ 1-דק‘.

•

כתובת הסרטוןhttps://www.youtube.com/watch?v=0ntsM19djbI :

לחלופין תוכל להיעזר בתמלול הנאום המובא להלן:
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שלמים
שלמים

במוצב,
במוצב,

יצחק נבון -
9
9

מוקד רביעי
^
^
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ברכת העם כולו שלוחה אליהם בכל מקומות הימצאם:
ובריאים.
ברכת העם כולו שלוחה אליהם בכל מקומות הימצאם:
ובריאים.
במשלט ,במחנה ובדרכים.
במשלט ,במחנה ובדרכים.

רבותי,
רבותי,
השנה שחלפה היתה גדושה גם
השנה שחלפה היתה גדושה גם

ויכוחים
ויכוחים

בתוכנו אינו חדש וגם אינו צריך להבהילנו
להבהילנו
בתוכנו אינו חדש וגם אינו צריך
ברוך
אומר" :הרואה אוכלוסי ישראל ,אומר:

השוני
פנימיים כואבים.
השוני
פנימיים כואבים.
מאמר חזייל
כשהוא לעצמו.
מאמר חזייל
כשהוא לעצמו.
חכם הרזים ,שאין דעתם
חכם הרזים ,שאין דעתם

אומר" :הרואה אוכלוסי ישראל ,אומר :ברוך
דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה".
יש
דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה".
יכולת לשאת דעות שונות כשם שאנו מסוגלים לשאת פרצופים שונים.
יכולת לשאת דעות שונות כשם שאנו מסוגלים לשאת פרצופים שונים.
השאלה היא
השאלה היא האם

האם יש

בנו
בנו

תהא זו השליה להניח כי יבוא יום וכולנו נחזיק
כביכול .יבוא
אחדותלהניח כי
תהא זו השליה
נחזיק ויכוחים בתוכנו,
וכולנואם יהיו
יום אינה
השאלה
פוליטית ,למען
פוליטית ,למען אחדות כביכול .השאלה אינה אם יהיו ויכוחים בתוכנו,
באותה דעה
באותה דעה

אלא כיצד לנהל אותם .שאלה זו הפכה להיות גורם מרכזי בחיינו
אלא כיצד לנהל אותם .שאלה זו הפכה להיות גורם מרכזי
בחיינו אני
וביכולתנו לקיים דמוקרטיה ולחיות זה עם זה* פשוטו כמשמעו.
וביכולתנו לקיים דמוקרטיה ולחיות זה עם זה* פשוטו כמשמעו .אני
מאמין שרוב הציבור חש את חיוניות הנושא ורוצה יותר סובלנות ודרך
מאמין שרוב הציבור חש את חיוניות הנושא ורוצה יותר סובלנות ודרך
ארץ הדדיים .הדבר גם אפשרי אם כל צד בויכוח יחסן את עצמו ולא
ארץ הדדיים .הדבר גם אפשרי אם כל צד בויכוח יחסן את עצמו ולא
יתן דרור לרגשי עוינות ולביטוייאלימות המפעמים בו.
יתן דרור לרגשי עוינות ולביטוייאלימות המפעמים בו.
באדיבות ארכיון הנשיא החמישי יצחק נבון

ובתחום אחר נראה לי כי הגיעה השעה שדתיים ולא דתיים ישבו
ובתחום אחר נראה לי כי הגיעה השעה שדתיים ולא דתיים ישבו
ביניהם.
בשכונתועתיד
ביניהם
היחסים
מדוכת
ברצינות
הדבריםבאותה
שכונה זו הייתה
הדוקיום.1979
“התקווה“ במרץ
של נבון
לביקורו
עלהייתה
מיוחדת
חשיבות
הדברים
ביניהם.
הדוקיום
ועתיד
ביניהם
היחסים
מדוכת
על
ברצינות
לאפיקנבון
לכוונםהמדינה.
ידי מוסדות
ננטשו על
מבליחשו כי
מתושביה
קשה ורבים
העת במצב
וננסה
הם בהם
שנתערב
להתגלגל
חברתי-כלכלי להם
מחמירים ואין לתת
לאפיקעמם
לכוונםושוחח
תושבים רבים
שנתערבנפגש
התושבים,
להתגלגלבבתי
בשכונה ,ישן
הגיע לביקור
בהםעםוננסה
מבלי
ימיםלהם
מספרלתת
מחמירים בןואין
רצוי .מגן הילדים וביתהספר מתחילה ההפרדה בין שני המחנות,
בגובה העיניים .חלק גדול מהביקור הוקדש לשיחות עם ילדים ונוער כפי שתיאר נבון בספרו
וביתהספר מתחילה ההפרדה בין שני המחנות,
הילדים
לפעמים מגן
רצוי.
סיבה שכמה מקצועות לא ילמדו יחד ,הרי
עמ‘ אין
לצורר.
האוטוביוגרפישלא
:)327-326
(כל הדרך,
לפעמים שלא לצורר .אין סיבה שכמה מקצועות לא ילמדו יחד ,הרי
אין מתמתיקה דתית ולא דתית ,או גיאוגרפיה או אנגלית.
ראה פשע מתבצע
מישהו מהם
דתית,אתאוהתלמידים אם
ולא לשאול
דתיתנהגתי
לכיתות
איןכשנכנסתי
אנגלית.
גיאוגרפיה או
מתמתיקה
בפועל; גניבה ,שוד ,שימוש בסמים וכדומה .לא היה ולו תלמיד אחד שענה כי לא
/3...
היה עד למחזה ...כשפגשתי ילדים מהשכונה הלומדים בבתי הספר בתל-אביב ,מחוץ
/3...
לה ,סיפרו לי אלה שהם מתביישים להציג את עצמם כבני השכונה ...הדברים ששמעתי
הכאיבו לי‘ .אל תתביישו לומר שאתם משכונת התקווה‘ ,אמרתי להם .כשנתקלתי בילד
לבוש בחולצה שנשאה את הכיתוב ‘אוניברסיטת תל-אביב‘ ,ליטפתי את ראשו ואמרתי
לו‘ :אני מקווה שאמנם תגיע ללמוד באוניברסיטת תל-אביב אבל כשתלך ללמוד שם,
תעשה זאת כשאתה לובש חולצה שעליה כתוב שכונת התקווה‘.

‘ומי מכם רוצה להיות חבר כנסת?‘ ,הייתי שואל‘ ,מי רוצה להיות נשיא? ,מי רוצה
להיות שר בממשלה? מי רוצה להיות רופא?‘ הגבות היו מתרוממות בתמיהה ,וחלק מן
התלמידים היו פורצים בצחוק של ביטול .בשלב זה הייתי מבקש משני מלווי ,יוצאי
השכונה ,לספר לילדים על ילדותם בה .הרופא שרעבי היה מספר כיצד היה מכין
בילדותו שיעורים ברחוב תחת אור הפנס כדי לחסוך בחשמל בבית ,ומנחם טסה ,מנהל
מעבדות המשטרה ,היה מספר על תלאות הילדות שלו .לסיום ,היו מספרים לאן הגיעו
ומה התפקידים שאותם הם ממלאים‘ .אלה הדוגמאות שאליהן אתם יכולים וצריכים
לשאוף .גם אתם יכולים לעשות זאת ,אבל אתם צריכים להאמין בעצמכם“ ,הדגשתי
באוזני התלמידים.

מוקד רביעי

לתפקיד המרכזי שייחסתי להענקת ציפיות לזולת מצאתי חיזוק במאמר שהתפרסם
באמצע שנות השבעים במגזין המדעי  ...Scientific Americanתואר בו ניסוי סוציו-

יצחק נבון -

קודם לביקורי וכחלק מהכנתי ביקשתי מעוזרי לאתר אנשים שיצאו משכונת התקווה
והצליחו בחיים ,העשויים להיות מוצגים כמופת לתלמידים .נבחרו שניים :האחד היה
יקותיאל שרעבי ,רופא וטרינר ,והשני היה סגן-ניצב מנחם טסה ,מנהל המעבדות של
המשטרה ...הם התלוו אלי בכל ביקורי בבתי-הספר .שם ,נהגתי לשאול את התלמידים:
‘מה אתם שואפים להיות בחיים?‘ התשובות היו מכאיבות אך צפויות :האחד היה עונה
‘בעל בסטה בשוק‘ ,שני ענה ‘נהג טקסי‘ ,שלישי ‘נהג משאית גדולה‘.

הנשיא נבון במהלך ביקורו בשכונת התקווה | צילום :יעקב סער,לע“מ3/4/1979 ,

17

יצחק נבון -

פסיכולוגי מרתק שביצעו מדענים בשיקגו .תלמידים מכל מיני בתי ספר ,בעלי רקע
דומה ,בעלי יכולות וכישורים דומים ,רוכזו בכיתה אחת .למורת הכיתה ,שלא הכירה את
התלמידים ,לא נאמר כי היא משתתפת בניסוי .לאחר שהמנהל הציג אותה בפני הכיתה,
מסר בידה פתק ובו שמות של חמישה תלמידים באומרו לה‘ ,אלה המצטיינים‘ .הדבר
לא היה נכון ,שכן כל התלמידים היו שווים פחות או יותר .בסוף אותה שנה התגלה
שהתלמידים ש‘סומנו‘ בידי המנהל כמוכשרים ביותר אכן זכו להצלחה הגדולה ביותר.
בדיקה העלתה שהמורה התייחסה אליהם כמצטיינים והם מילאו אחר ציפיותיה .הוא
הדין אם מדובר במנהל ,במפקד או באיש ציבור .נשיא יכול להעניק ציפיות גבוהות
וסביר להניח שלפחות חלק ממאזיניו ינהגו לפי ציפיותיו.

שאלות לדיון:

•

מה לדעתכם הקשר בין דרישתו של נבון לסבלנות ולכבוד הדדי כפי שבאה לידי ביטוי בנאום
ליום העצמאות ה 35-לבין השיחה שניהל נבון עם התלמידים בבית-הספר בשכונת התקווה?

•

מה היה יחסו של נבון לדעות קדומות ולמחלוקות בתוך החברה? כיצד הציע לגשר עליהן?

מוקד חמישי

•

מה לדעת נבון תפקידן של הציפיות והצבת הרף? מדוע הוא מקדיש להן חשיבות רבה
כל-כך?

מוקד חמישי :שימור וטיפוח תרבותם של היהודים הספרדים ושפת
הלאדינו
בילדותו גדל יצחק נבון בשכונת “אוהל משה“ שבירושלים .בשכונה זו התנהלו החיים בלאדינו:
שפה הייחודית ליהודים שמוצאם מספרד ,ושאחרי גירושם מארץ זו ( )1492התפזרו בכל רחבי
העולם .שפת הלאדינו לוותה בתרבות עשירה של שירי קודש וחול ,כתיבה הלכתית ,פילוסופית
וספרותית.
את החוויות מימי ילדותו קיבץ נבון למחזה “בוסתן ספרדי“ שהועלה לראשונה על במות התיאטרון
ב 1970-בהפקת תיאטרון “בימות“ .המחזה הועלה שוב ב 1998-על-ידי תיאטרון “הבימה“ לציון
שנת היובל ומאז הוא מופיע ברצף וכבר הוצג יותר מאלפיים פעמים.
המחזה שכתב נבון הציג לראשונה את התרבות היהודית-ספרדית בפני הקהל הישראלי הרחב
וזכה לתשואות רבות.
אם עומדים לרשותכם אמצעי הקרנה תוכלו להיעזר בחלק זה בקטע קצר מתוך ההצגה מערוץ
היו-טיוב של השחקנית רובי פורת-שובל ,אורך הסרטון כ 12-דק‘.
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קטע נוסף שבו תוכלו לעשות שימוש הוא ריאיון עם השחקן יעקב כהן שהתקיים לאחר מותו של
יצחק נבון בתכנית הבוקר של ערוץ  ,10אורך הסרטון כ 9-דק‘.

•

כתובת הסרטוןhttps://www.youtube.com/watch?v=iR6aroxvI14 :

במחזה ניסה נבון לשלב בין השירה היהודית-ספרדית ,סצנות אופייניות מחיי השכונה ,הומור
ועוד .בפתח תכניית המחזה פרסם “התנצלות“ המעידה על כוונותיו וצניעותו:

יצחק נבון -

•

כתובת הסרטוןhttps://www.youtube.com/watch?v=Lw9GgnAZb8k :

מוקד חמישי
זמן קצר לאחר הצגתו הראשונה של המחזה פרסם מבקר התיאטרון נחמן בן-עמי ביקורת בעיתון
“מעריב“ שתיארה את איכויותיו של המחזה (מעריב:)15/09/1970 ,

19

יצחק נבון -
מוקד חמישי
פעולותיו של נבון לחשיפת התרבות היהודית-ספרדית נמשכו גם מעבר לכתיבתו של מחזה זה:
הוא רקם מערכת יחסים קרובה עם השלטון הספרדי ופעל לציון יובל  500שנים לגירוש ספרד,
עמד בראש הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו ועוד.

20

•

מהי חשיבותו של “בוסתן ספרדי“ בתרבות הישראלית? מדוע לדעתכם זכה להצלחה כה

גדולה?

•

האם אתם רואים קשר בין פועלו של נבון כנשיא לבין פועלו התרבותי? מהו?

דגשים לסיכום:

•

יצחק נבון ,הנשיא החמישי ,הוא דמות מרכזית בתולדותיה של מדינת ישראל .הוא עמד
במרכז כמה מהאירועים ההיסטוריים החשובים ביותר בהיסטוריה הישראלית ופעל

בתפקידיו השונים לאיחוד בין חלקיה של החברה ולצמצום הפערים בתוכה.

•

במערך זה בחרנו לדון בכמה מוקדים מחייו של נבון המביאים לידי ביטוי את אופיו הייחודי

ומאפשרים הצצה לא שגרתית לשנים שבהן התעצבה מדינת ישראל.

העשיר את החברה הישראלית בתכנים חדשים ופעל להנחלת הערכים שבהם האמין:
סובלנות ,כבוד למורשת ,כבוד לאחר ,הקניית השכלה ופעולה למען הכלל.

•

דמותו של נבון ממשיכה ללוות את מדינת ישראל גם לאחר מותו ביסודות החשובים שהניח

בתחומי הביטחון ,התרבות והחינוך.

דגשים לסיכום

•

נבון היה איש אמת שהצליח לגעת בישראלים רבים בעשייתו הציבורית והתרבותית .הוא

יצחק נבון -

שאלות לדיון:
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יצחק נבון -

נספח :נאום בטקס ההשבעה לנשיא המדינה
ירושלים ,כ“ב באייר התשל“ח
29/05/1978

כבוד היושב ראש ,כנסת נכבדה ,פרופ‘ קציר היקר!
הנני ניצב בפניכם היום בהוקרה עמוקה ,בחרדה רבה ובתפילה כנה .בהוקרה  -על
האמון אשר נתתם בי ,בחרדה  -מפאת כובד הכהונה אשר הטלתם עלי ,ובתפילה -
שלא תצא תקלה מתחת ידי.

נספח

בחירתכם חצתה גדרות של ממשלה ויריביה ,ושל סיעות ועדות .משעה זו ואילך,
רואה אני עצמי נציגם של כל מרכיבי הרקמה הפוליטית ,החברתית והדתית המנומרת
שלנו ,לרבות אותם אישים שלא ראו בשעתם אפשרות לתמוך במועמדותי מטעמים
שאני יכול להבינם ,אך צירפו לאחר–מכן איחוליהם וברכותיהם .לכל חברי הכנסת
 נתונה תודתי מעומק לבי.הרשו נא לי גם להביע מעל במה זו רגשי תודה נאמנים ,של רעייתי ושלי ,לכל אותם
האזרחים ,ידועים ושאינם ידועים לנו ,יהודים ,מוסלמים ,נוצרים ודרוזים ,אשר זיכו
אותנו בגילויי–חיבה נדיבים ,הרעיפו עלינו ברכות וגם פרשו בפנינו קשת מגוונת
של משאלות ותקווה]...[ .
הרשו לי להוסיף עוד פיסקה אישית לפרק זה של הודיות .זכיתי להיוולד בירושלים,
בטבורו של עולם ומוקד כיסופיו של עם ישראל .על כך חייב אני להודות לאבות
אבותיו של אבי ,מקהילת יוצאי ספרד אשר באו מתורכיה לכאן ,לפני למעלה משלוש
מאות שנה ,ומאז לא זזו ממנה יוצאי–חלציהם .וחייב אני תודה לאבי–אמי ,אשר לפני
ארבעה דורות ,בהיותו רב של קהלת אזימור אשר במרוקו ,נגלה אליו אליהו הנביא
בחלומו ואמר לו“ :עד מתי ,כסבור אתה ,תשב כאן בנחת וירושלים בצער?“ .לא
שהה הרבה עד שצרר ספריו ומטלטליו ,נטל את אשתו ואת בתו הקטנה ,היא אמי,
ועקר לירושלים לצמיתות.
יהודים אלה שגדלתי בתוכם ,היה להם צביון משלהם :בעלי–אגדה יותר משהם בעלי–
הלכה; מצויים אצל ספרי המוסר ,הפיוט והרגש; מתלמידי בית–הלל; בעיניהם ,יפה
תורה עם דרך ארץ ומקפידים שלא יהא רבב על בגדיהם; מוכנים למסור נפשם ובלבד
שלא יצטרכו לבריות; ועם שאינם מושכים ידיהם ממה שהעולם הזה מזמן להם ,הרי
אינם חדלים לרקום בליבם חלום בואו של משיח]...[ .
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מעמד זה חל במלאות לישראל שלושים שנה .חייב אדם מדי פעם להפקיע עצמו
מרשות היחיד שלו ,מזמנו ומסביבתו ,ולהשקיף על זמננו במידת ריחוק מסוימת כדי
שיוכל להעריך את מלוא המשמעות של התקופה בה אנו חיים.
אין עוד דור בתולדותינו שנע בין שני קטבים כה הפוכים וכה עזים :שואה מחרידה
מזה וחידוש עצמאותנו מזה .ונדרשו מן העם כוחות נפשיים אדירים גם לשאת בליבו
את פצעיו וגם להפיח אמונה בעצמו ולהקים את מדינתו .הישגיה הגדולים של מדינת
ישראל לא החלו עם קומה .קדמו לה דורות חולמים ולוחמים .ראשוני החלוצים
והלוחמים רשמו דפי–זוהר בתולדותינו .כפי שכל עם מפתח תכונות משלו במודע
או בתוקף נסיבות ,עלינו לפתח בעצמנו ובילדינו את תכונת–הזיכרון והשותפות
של עם–עולם ,בשני ממדיו :במרחב ובזמן .לפתח יכולת הזדהות עם דורות שחלפו,
מבלי לתלוש אף דף אחד מתולדותינו ,והרגשת שותפות–גורל עם כל קהילה יהודית
ברחבי תבל.

נספח

מאז הקונגרס הציוני הראשון ,לפני  80שנה ,גדלה אוכלוסייתנו בארץ פי מאה .החיינו
לשון עתיקה על כל רבדיה; הקימונו צורות התיישבות שהן יצירות–פאר מגולמים בהן
גם חזון חברתי וגם הישגים מעשיים יוצאים מגדר הרגיל; הקימונו צה“ל עממי ,גדול
ונועז ,שוחר–שלום ומנצח במלחמה; בחרות ,במדע ובטכנולוגיה הגענו להישגים
מרשימים; עיירות הפיתוח ,מקריית שמונה ועד אילת ,שעברו בנתיב ייסורים ,לא זו
בבד ששינו את מפת המדינה אלא הולכות ומשתלבות במסכת הכללית ,ומצמיחות
מנהיגות צעירה ומוכשרת; הקימונו רשת חינוך מסועפת ובראשה מורים וגננות
מסורים למלאכתם וחדורים הכרת שליחותם; יסדנו בתי–אולפנה ומכוני–מחקר בעלי
מוניטין בין–לאומי; נעשינו מרכז רוחני ליהדות ומרכז תורה עולמי ומספר הישיבות
גובר ועולה; הפעילות בתחומי האמנות ,התרבות והספרות היא בערכה ובממדיה מעל
ומעבר למקובל בארצות אחרות בעלות אוכלוסייה בסדר–גודל דומה לשלנו.

יצחק נבון -

כבוד היושב–ראש!

הגענו להישגים אלה תוך שמירה על המשטר הדמוקרטי ועל אף מלחמות דמים
קשות ואכזריות שנכפו עלינו מדי פעם בפעם .הן תבעו מאתנו קרבנות רבים ,אלפי
המשפחות השכולות הן לא רק עדות לממדי ההקרבה שנתבעה מאתנו ,אלא הן
משמשות גם מקור השראה בהתנהגותן בדבקותן למטרות שלמענן נפלו יקיריהן.
האוכלוסייה הערבית בישראל ,אף היא הגיעה להישגם מרשימים בתחומי החינוך,
החקלאות והרווחה ,תוך שימוש גובר בטכנולוגיה המודרנית .יש לעמול בלי הרף על
קרוב הלבבות בינה ובין כלל האוכלוסייה ,ולהסיר כל מכשול שיכול לשבש מערכת
תקינה ביניהן.
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יצחק נבון -

כשם שהישגינו מיוחדים במינם ,אף הבעיות הניצבות בפנינו רבות במספרן ונוקשות
במהותן .עדין אנו מתייסרים בשאלות של פער כלכלי וחברתי ,של נוער–שוליים
ומשפחות במצוקה; עדיין מצויים בארץ חבלי–אדמה התובעים הפרחתם; עדיין
תלותנו הכלכלית בגורמי–חוץ מרובה מדי; טרם הגענו לידי גיבוש עם אחד מכל
השבטים שהגיעו לכאן ממאה ושתיים ארצות כשהם דוברים שמונים ואחת לשון.
תהליך הגיבוש החיובי והפורה קיים ופועל בלי–הרף ,אף כי גילוייו אינם בולטים
תמיד לעין ,לא בן יום יקרה הדבר ולא בשעה אחת נפתור בעיותינו“ .היוחל ארץ
ביום אחד“ ,אמר ישעיהו“ ,אם יולד גוי פעם אחת“? לפנינו תהליך איטי ,אפור
ומפרך שאינו מלווה זוהר וברק .כך נעשים הדברים הגדולים ,ואין ימים של גדולות
בלי שיקדמו להם שנים של קטנות.
מבלי להפחית ממשקלה של שום סוגיה ,רואה אני לפנינו שלוש בעיות מרכזיות
והרות גורל :השלום ויחסינו עם העולם הערבי; העלייה והקשר בינינו ובין יהדות
העולם; והשלישית  -רמתה המוסרית והתרבותית של חברתנו ואיכות חיינו בארץ.

נספח

כנסת נכבדה!
תשוקתו של עם ישראל לשלום אינה צריכה ראיה.
אינני מכיר אף מפלגה אחת בישראל שאינה משתוקקת לשלום בלב שלם ,ואינני
מכיר ממשלה בישראל ,לא בעבר ולא בהווה ,אשר לא הייתה מוכנה ,ואינה מוכנה
כיום ,לתת קרבן על מנת להשיגו .חילוקי–הדעות נסבו ונסבים כיום על הדרכים
להשגתו ,ועל מידת הסיכון המותרת לנו על מנת להגיע אליו.
שנים רבות לא נלאו ממשלות ישראל מהושיט ידן לשלום ללא מענה ,לכן היה
ביקורו של נשיא מצרים סאדאת בירושלים צעד חשוב ובעל משמעות מיוחדת במינה.
קבלת הפנים הנלהבת שערך לו העם בישראל הדגימה לו ולעולם מה רבה תשוקתנו
לשלום .קבלת הפנים החמה שזכה לה מצד העם המצרי בחוזרו לארצו ,הוכיחה כי
יתכן שמטען האיבה הרגשי הקודם יפוג ובמקומו תקום מערכת רגשית אחרת ,הניזונה
מצרכי המציאות של היום ומן התוחלת לעתיד מזהיר משותף לעמי האזור כולם]...[ .
אני פונה בקריאה לנשיא מצרים לחדש את המשא ומתן .קטע הדרך שנותר לחצותו
קצר יותר מן הדרך אשר כבר עברנו בה .יותר מדי תקוות נשתלו בלב שני עמינו,
מכדי שנוכל לאכזבם.
אני פונה גם אל יתר מנהיגי המדינות השכנות ,לצרף עצמם למאמץ העליון למציאת
הסדר של שלום.
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כנסת נכבדה!

נספח

העם היהודי מונה כיום כארבעה–עשר וחצי מיליון נפש .בישראל מצויים כיום רק
קצת למעלה מ– 20%ממנו .ריכוז רובו של העם במולדתו ההיסטורית הוא גם חיוני
לקיומו של העם והוא גם טעם הקמתה של המדינה .לא כל מי שרוצה לעלות יכול
ולא כל מי שיכול עולה .לאחרונה נשמע כאילו חלו הקלות מסוימות במצבם של
יהודי רוסיה ,אם אכן הדבר ,יש להביע הערכה על כך .אך עדין נשללת מן היהודים
הזכות היסודית ביותר והיא היציאה מאותה ארץ .ואין להרפות מן המאבק על זכותם
זו .אנו שמחים גם על המעטים שיציאתם מברית–המועצות מתאפשרת ,אך התביעה
והמאמצים לפתיחת שערי היציאה אסור שיחדלו אף לרגע .אין גם להרפות מן המאבק
על חירותם לפתח תרבותם היהודית .עלינו להגיע בעניין זה למיצוי כל יכולתנו,
ההסברתית והפוליטית .לפנינו מערכה ממושכת אך לא חסרת סיכויים .אנו ניטול על
עצמנו אחריות כבדה אם נרשה לנושא זה לרדת מסדר–יומנו ומסדר–יומו של העולם.

יצחק נבון -

מה שאירע בינינו ובין שכנינו בדור הזה הוא אמנם פצע פתוח ,ומערכת היחסים
בינינו טעונה חומר רגשי רב ,אבל הגיעה שעתה של ההשלמה הגדולה בינינו .דרושה
היא לכל צדדים ולעולם כולו .היא אפשרית אם הכל ידעו כי שום צד לא יוכל להשיג
את כל מטרותיו .והכל יכירו כי אם העימות בנוי על תקווה לניצחון של צד אחד,
הרי השלום בנוי על הרצון להתחשבות ולהבנה משני הצדדים .כאשר בני–שם יחליטו
להושיט ידם איש לרעהו ולמחוק פרקי המרירות בתולדותיהם  -הם ירשמו באזור
דפים מזהירים של פריחה ושגשוג לעיני עולם משתאה.

בחלקו האחר של העולם ,בעולם הפתוח ,אנו ניצבים בפני בעיות חמורות ממין אחר.
תהליכים סותרים מתרחשים בקרבו .מצד אחד ,מצטרפים לתנועה הציונית ארגונים
המונים מיליונים ומוקמים מוסדות חינוך ותרבות מעולים ,אך מצד שני ,נושרים מן
העם אברים אברים בתהליך התבוללות גובר והולך ובממדים מדאיגים ביותר .חלק
חשוב מן האובדים הוא נוער אידאליסטי המחפש רעיון נשגב ,אתגר גדול שלמענם
יקדיש כוחות–נפשו ויבטא בכך את יצר ההתנדבות המפעם בו.
אינני בטוח שאנו מכירים את עולמו הרוחני ,אוצר מושגיו והכמיהות שבליבו ,אך
ברור לי כי אין לנסות ולהקסים אות בפיתויים חומריים .יש להתמודד אתו במישור
הרוחני ,יש לדעת לחשוף בפניו את ערכי–היהדות הנצחיים ואת מורשת–ישראל על
כל גילוייה ,לעורר בליבו תחושה של שותפות–גורל היסטורית ולהציב בפניו אתגרים
שישבו את ליבו ושיהיה בהם משום הגשמה אישית ולאומית כאחת .פיתוח המדבר,
העזה חלוצית בכל שטחי–העשייה ,תרומה ליצירת חברת–איכות החיה מיגיע–כפיה,
לגיבוש עם ולהעלאת רמתו התרבותית ,מדעית והטכנית ואולי נושאים אחרים אשר
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יצחק נבון -

ישתלבו עם צרכיו הפנימיים .העם היהודי עובר תהליך מואץ ההופך אותו יותר ויותר
לאקדמאי; יש להשחיז את מחשבתנו ולגלות מסילות חדשות אל ציבור זה .הדרכים
הקודמות השתבשו ולא תצלחנה עוד.

כבוד היושב–ראש,
הרצל ביסס תורתו על המצוקה  -הכח הדוחף  -שיביא המוני יהודים אל הארץ
היעודה .כוח דוחף זה אינו בשליטתנו ואל לנו לייחל לו .אך הכח המושך תלוי בנו,
במידה שיעלה בידינו לעצב חברה שתמשוך אליה את היהודים מארצות–החופש שאין
בהן כח דוחף.

נספח

מחולל עצמאות ישראל ,מורי ורבי ,דוד בן–גוריון ,הרבה לדבר על החובה המוטלת
עלינו להיות חברה למופת ,לעם סגולה ולאור–גויים .זו לא היה רק משאלת–לב
לראות בהתגשמות חזון נביאי ישראל ,אלא גם ראיה מפוכחת של איש–חזון שרגליו
מעוגנות היטב בקרקע המציאות .חברתנו חייבת ,לדעתו ,להיות נושאת ערכים
מוסריים ,חברתיים והומניים .רק אם ננהג כך  -ירצה נוער יהודי לבוא לכאן ,נזכה
לתמיכת העולם התרבותי ונעמוד מול אויבינו בימי מבחן .מכאן שחזון חברה למופת
אינו בגדר שאיפה לאחרית הימים ,אלא תנאי הכרחי לקיומנו כיום.
לא התברכנו באוצרות טבע רבים .יש לנו אוצר יקר אחד  -והוא האדם ,החומר
האנושי ,ואדם זה יכול להיות כל אחד מאזרחי ישראל.
לאדם פנים רבות ,והוא כחומר בידי עצמו .הוא מסוגל להיות חומרני ,תובעני
ותוקפן ,אבל הוא עצמו מסוגל להיות מקרין ,מעניק ואוהב–זולתו .והמנוף המטלטל
נפשו של אדם מצד אחד לצד הנגדי ,הוא אותו דבר ערטילאי ובלתי–ניתן למימוש
הקרוי חזון .באין חזון יפרע עם .ארצות לא מעטות מתנסות בכך והן נאנקות תחת
ביטויי אלימות ופשע.
ביטויים כאלה מוצאים להם מקום מתרחב והולך גם בחברתנו .שנה עסקנו בבניין
המדינה ,מעתה עלינו להתרכז בבניין העם; בדרך הטבע עסקנו עד כה בכמות ,מעת
עלינו לעסוק באיכות.
עלינו לצקת דפוסי–התנהגות כאלה בחיי יום–יום ,שלא יחשב אדם תימהוני אם
יקפיד הוא על ניקיון ושקט ,דיוק ודרך–ארץ ,דאגה לרכוש הציבור וכבודו של הפרט;
אם יתבע מעצמו ולא מן המדינה; ואם ירתום עצמו להתנדבות ,גם אם לא יקרא
לכך .עלינו להשתית חברתנו על מיטב המסורת היהודית–הומניסטית ,כשהיא ניזונה
ממורשת–ישראל ,ואינה אטומה למיטב היצירה האוניברסלית.
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דורות רבים משקיפים עלינו ועל מעשינו :יהודים שמסרו נפשם על יחוד קדושת
שמו; אלה שהתענו בחשכת הגטאות והמלאח; יהודים שהועלו באש בכבשנים,
כשליבם מפרפר בין יאוש לתוחלת; לוחמים שמסרו נפשם על היקר לכולנו .עלינו
להיות ראויים להם ,להתחדש ולאמץ כל כוחות נפשנו למען תהא מדינתנו למופת
ולתפארת ,לזכרם ולמען הדורות הבאים .בידינו הדבר לעשותו .הישגינו המופלאים
בעבר הם עדות לכך כי נוכל גם למשימת התחדשות זו.

“לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי“!

יצחק נבון -

כנסת נכבדה!

נספח
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