גולדה מאיר
גולדה מאיר (מאירסון) ,הייתה ראש הממשלה של ישראל בשנים  1969עד .1974
גולדה מאיר נולדה בשנת  1898בקייב באוקראינה.
ב 1906 -עברה עם המשפחה שלה לגור באמריקה.
ב 1917 -התחתנה עם מוריס מאירסון.
ב 1921 -הם עלו לישראל וגרו בקיבוץ בצפון ,אחר כך עברו לתל אביב .בתל אביב
הייתה גולדה מאיר חברה חשובה בהסתדרות.
ב 1948 -כאשר קמה מדינת ישראל הייתה קונסול במוסקבה ,אחר כך חזרה
לישראל והייתה חברת כנסת.
עד  1969הייתה גולדה מאיר שרת (מניסטר) העבודה ,ושרת החוץ בממשלה של בן
גוריון.
בשנים  1969עד  1974הייתה ראש ממשלת ישראל.
ב – 1973 -בזמן מלחמת יום הכיפורים היא הייתה צריכה להחליט החלטות קשות
מאוד.
ב 8.12.78-נפטרה (מתה) גולדה מאיר ממחלה קשה.

תעודת זהות
שם פרטי_____________:
שם משפחה___________:
שם משפחה קודם_______________:
מצב משפחתי______________ :
שנת לידה_____________:
מקום לידה_________:
שנת עליה_____________:
מקצוע (תפקיד)_____________:
עיר מגורים בישראל_________:

אירוע משמעותי

בראשית שנות ה 70-הונחה בפני ממשלת ישראל תוכנית אמריקאית להסדר שלום עם מצרים .התנאים עמדו לכאורה לזכות ממשלתה
של מאיר .השלטון במצרים התחלף והשמיע קולות פיוס ,הישגי מלחמת ששת הימים הביאו את ישראל לעמדת כוח במזרח התיכון ,וארצות
הברית ושליחי האו"ם רצו להיות שושביני ההסכם .אלא שמאיר לא האמינה לאמירות ההנהגה המצרית החדשה שלא הסכימה למשא ומתן
ישיר ומידי ,ושיחות השלום לא הבשילו.
במהלך  1973גבר המתח בין ישראל למצרים ,והועלתה הסברה כי מצרים מתכוונת לתקוף את ישראל .באביב הצהיר נשיא מצרים כי הוא
מתכנן מלחמה מוגבלת כדי להפשיר את הקיפאון המדיני .בקהילת המודיעין הישראלית רווחה ההנחה שמצרים רוצה להגיע להכרעה מלאה,
והיא עדיין לא מוכנה לתקיפה ,הנחה שלימים כונתה "הקונספציה".
בראשית אוקטובר  1973הצטברו עדויות רבות על פעילות צבאית בגבולות המדינה ,אך אמ"ן דבק בהערכתו כי לא תפרוץ מלחמה,
ואם אכן תפרוץ ,תהיה לישראל התראה של  24שעות לפחות לפניה .גולדה מאיר לא הייתה רגועה .לאחר התלבטויות רבות החליטה

הממשלה בראשותה של מאיר על גיוס מילואים חלקי מאוד ,בערב יום כיפור למרות המתח הגובר.
לפנות בוקר בעיצומו של יום כיפור ,התקשר המזכיר הצבאי של מאיר והודיע לה כי המלחמה תפרוץ כבר בערב אותו יום.
ביום כיפור תשל"ד עצמו (ב 6-באוקטובר  ,)1973בשעה  ,14:00פתחו הצבאות של סוריה ומצרים בהתקפה מתואמת על ישראל .הם מצאו את
צה"ל לא ערוך בהתאם ,ובכך השיגו הישג צבאי משמעותי .בספר זיכרונותיה הצרה מאיר על כך שלא פעלה עוד קודם לכן ,כאשר הרגישה
שהמלחמה קרבה .היא ציינה בספר כי היא ידעה שהייתה צריכה לגייס מילואים בבוקר יום שישי ,והעידה כי "הידיעה הנוראה הזאת תלווה
אותי כל שארית ימי".

שאלות:
 .1מהו האירוע המשמעותי שקרה בתקופתה של גולדה מאיר ז"ל?
 .2כתבו בקצרה את השתלשלות העניינים של הארוע המשמעותי.
(מה הוביל לארוע)?
".3מצאו את צה"ל לא ערוך בהתאם ,ובכך השיגו הישג צבאי משמעותי"-
א .מי מצא?
 .3מה הכוונה בביוטי "הישג צבאי משמעותי"? הסבירו.
" .4הידיעה הנוראה הזאת תלווה אותי כל שארית ימי" -.על איזו ידיעה
מדובר?

חנה סנש
חנה סנש נולדה ב 17 -ביולי  1921בבודפסט ,בירת הונגריה .אביה – בלה סנש – היה סופר ועיתונאי ידוע ,והוא נפטר כשהייתה חנה ילדה .חנה הייתה
קשורה לאביה במיוחד ,והיה לה קשה להשלים עם מותו.
חנה גדלה במשפחה מבוססת ,וגם לאחר פטירת אביה ,חיה המשפחה בתנאים נוחים .אך כשהייתה בת  ,)1938( 17הגיעה למסקנה שעליה לעזוב את
הונגריה ,ארץ הולדתה ,ולנסוע לארץ ישראל.
בשנת  1939הגיעה למסקנה שעליה לעלות לא"י.
היא ידעה כי היא תזדקק לאישור מיוחד שיש להציג בפני השלטונות הבריטיים ששלטו באותן שנים בארץ .היא פנתה לבית הספר החקלאי בנהלל
בבקשה להתקבל ללימודים במוסד .ברגע שהגיעה תשובה חיובית ,הייתה הדרך לקבלת אישור הכניסה המיוחל סלולה .עוד באותה שנה עזבה חנה
סנש את ביתה בבודפסט ויצאה לדרך לארץ ישראל.
בנהלל למדה עד  1941ועז הצטרפה לקבוצת צעירים שבנו את קיבוץ שדות ים ליד קיסריה .לחנה לא היה קל בקיבוץ .העבודות שהוצעו לה בקיבוץ לא
משכו את ליבה ,והיא השתוקקה לכתוב .עם הזמן גברו בה רגשות בדידות ,חסר וחוסר נחת .לכן החליטה לפנות לפעילויות אתגריות חדשות.
היא פנתה לארגונים שארגנו פעולות הצלה של יהודים באירופה ,כדי להשתתף במאבק למען הצלת יהודים .ב 1943 -עברה מבחנים ובדיקות והתקבלה
כמתנדבת לקבוצת צנחנים שמשימתם הייתה לצנוח על אדמת אירופה.
במרץ  1944צנחה חנה עם חבריה בקרואטיה ,ליד הגבול ההונגרי .שם שהו שלושה חודשים בתקווה לסיוע של הפרטיזנים המקומיים .התעורר ויכוח
בקבוצה אם לבטל את המשימה או אם לדבוק בה ולהיכנס להונגריה ללא התעודות המזויפות ,שהיו הפרטיזנים אמורים לספק .חנה הייתה משוכנעת
בדעתה שיש לדבוק במשימה .היא חצתה את הגבול ביוני  .1944מיד לאחר מכן נתפסה ע"י חיילים הונגרים ונשלחה לכלא בודפסט .היא הועמדה לדין
באשמת ריגול וכאזרחית הונגריה גם בבגידה במולדת.
חנה כפרה בהאשמות שכן לא ראתה עצמה הונגריה אלא ארץ-ישראלית .היא נלחמה על זהותה זו למרות שידעה שהיא מסכנת עצמה בעונש מוות.
ב 7 -בנובמבר  ,1944כשהיא בת  ,23הוצאה חנה סנש להורג.
השיר "אשרי" נכתב ב 2 -במאי  ,1944בעברית ,כחודשיים לאחר הצניחה בקרואטיה .זהו אחד משיריה האחרונים.
השיר הולחן בידי דוד זהבי.
שיר מפורסם אחר של חנה סנש הוא "הליכה לקיסריה" ואולי את/ה מכיר/ה אותו לפי מילותיו הפותחות" :אלי ,אלי ,שלא ייגמר לעולם".

שאלות
 ".1לחנה לא היה קל בקיבוץ" .מדוע?
 .2מה היה תפקידה של חנה סנש במסגרת התנדבותה בארץ ישראל?
 .3מדוע הועמדה חנה סנש לדין? מה היה עונשה?
 .4כתבו מכתב לחנה סנש .במכתבכם התייחסו למעשה של חנה .הביעו דעתכם
על המעשה .יש לכתוב על פי כללי הכתיבה תוך הקפדה על סימני פיסוק,
שוליים ,שימוש במשלב לשוני גבוה.

דוד בן גוריון
דוד בן גוריון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.
הוא נולד בשנת  1886בעיר פלונסק בפולין.
הוא גדל בבית ציוני ולכן כבר בגיל  14התחיל את הפעילות הציונית שלו.
בשנת  , 1904כשהיה בן  18עבר דוד בן גוריון לורשה .שם עבד כמורה בבית הספר היהודי בעיר.
בשנת  1906הגיע בן גוריון בפעם הראשונה לארץ -ליפו .בארץ היה אז שלטון תורכי.
לדוד בן גוריון היה חלום לבנות את ארץ ישראל ולעבוד את האדמה ,לכן לא רצה להישאר ביפו .הוא עבר לפתח תקווה ,שם
עבד בבנין תקופה קצרה ועבר לגור בגליל ,כדי לעבוד בחקלאות.
קּוש ָטא
אחרי מספר שנים הוא נסע לתורכיה כדי ללמוד משפטים באוניברסיטה של ְ
אבל מלחמת העולם הראשונה התחילה בדיוק כשהוא בא לחופשה בישראל ,לכן הוא הפסיק את הלימודים ונשאר בארץ.
התורכים לא אהבו את הפעילות שלו בארץ ובקשו ממנו לעזוב את הארץ ,הוא נסע למצרים ומשם המשיך לארצות הברית.
ב 1917 -התחתן דוד בן גוריון עם פולה ,והמשיך את הפעילות הציונית שלו מארצות הברית.
כשהתורכים עזבו את ארץ ישראל והאנגלים באו לארץ ,חזר דוד בן גוריון לארץ.
בשנת  ,1935בקונגרס הציוני ה ,19 -הוא נבחר לראש ההנהלה הציונית וראש הסוכנות היהודית.
ב 14 -במאי  1948נגמר המנדט הבריטי (האנגלי) בארץ ישראל.
דוד בן גוריון היה ראש הממשלה הראשון ,הוא הכריז על הקמת מדינת ישראל .הוא היה ראש ממשלה עד .1953
בשנת  1953הוא עזב את תל אביב ועבר לגור בנגב  ,בקיבוץ "שדה בוקר" ,הוא האמין שצריך שהרבה אנשים יבואו לגור בנגב .
הוא רצה לתת דוגמא לאחרים.
אחרי הבחירות לכנסת השלישית הוא חזר להיות ראש הממשלה.
בשנת –  1963הוא עזב את התפקיד .הוא מת ב 1 -בדצמבר  1973בקבוץ "שדה בוקר" ,בקיבוץ נמצא הקבר שלו ושל אשתו.

באיזה סדר קרו הדברים?
קראו את המשפטים .סדר אותם לפי סדר .רשום מספרים על יד כל דוגמא.

_____ נפטר ב 1-בדצמבר .1973
_____ ב 1917 -התחתן.
_____ עלה בפעם הראשונה לארץ ישראל ,ליפו.
_____ הכריז על הקמת מדינת ישראל.
__ ___1דוד בן גוריון נולד בפולין.
_____נסע לתורכיה כדי ללמוד משפטים.
_____ כשהבריטים שלטו בישראל הוא חזר לישראל.
_____ ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.
_____ בגיל  14התחיל בפעילות ציונית.
_____ הפסיק את הלימודים בגלל מלחמת העולם הראשונה ונשאר בישראל.
_____ עזב את תל אביב ועבר לגור בנגב ב"שדה בוקר".
_____ הטורקים לא אהבו את הפעילות הציונית שלו וביקשו ממנו לעזוב את
הארץ.
_____ נבחר לראש הסוכנות היהודית

בנימין זאב הרצל
הרצל נולד בשנת  1860בהונגריה.
הוא למד בבית ספר יהודי.
ב 1878 -המשפחה עברה לגור בוינה  ,שם הרצל למד משפטים ,אבל הוא לא עבד במשפטים,
אלא בעיתונאות ,הוא היה כתב של עיתון וינאי חשוב בפריס.
כעתונאי הוא היה במשפט דריפוס.
דרייפוס היה קצין יהודי צרפתי .הצרפתים אמרו שדרייפוס היה מרגל גרמני ,דרייפוס לא היה אשם אבל
בית המשפט קבע ,שהוא אשם.
אנשים בבית המשפט צעקו " מוות ליהודים"  .הרצל שמע את הצעקות האלה והבין שזה משפט
אנטישמי.
משפט דרייפוס השפיע מאוד על הרצל והוא הבין שהיהודים צריכים מדינה.
הוא כתב את הספר "מדינת היהודים" ובספר הזה הוא הסביר איך תיהיה מדינה ליהודים בארץ ישראל.
הרצל נפגש עם מנהיגים חשובים באירופה וביקש מהם לעזור ליהודים להקים מדינה בארץ ישראל .רוב
המנהיגים לא הסכימו לעזור.
ב 1897 -ארגן (עשה) קונגרס יהודי בעיר באזל בשוויץ .בקונגרס היו יהודים מ 192 -מדינות והם החליטו
שצריך למצוא מקום בטוח ליהודים בארץ ישראל.
ב 1904 -מת הרצל  ,לפני שהצליח לקבל הסכמה מהמנהיגים באירופה לרעיון של מדינה ליהודים בארץ
ישראל.
המשפט הידוע שאמר הרצל –"אם תרצו אין זו אגדה" -זאת אומרת אם היהודים ירצו מאוד תהיה להם
מדינה רק שלהם.

השלימו את תעודת הזהות:
שם פרטי_____________:
שם משפחה_____________:
שנת לידה_______________:

מקצוע________________:
כתב את הספר___________:
מקצוע לימודים באוניברסיטה___________:
מת בשנת____________:
משפט מפורסם_____________:

קרא את המשפטים סדר אותם בסדר הנכון .רשום
מספרים על יד כל משפט.
רשום מספרים על יד כל משפט )8 – 1( .
______ הרצל ישב במשפט דרייפוס כעתונאי
בצרפת.
__ ____1הרצל נולד ב 1860 -בהונגריה.
______ הרצל נפגש עם מנהיגים חשובים
באירופה בקשר להקמת מדינה ליהודים.
______ הרצל מת ב.1904 -
______הרצל למד בבית ספר יהודי.
______ב 1897 -אירגן הרצל קונגרס ציוני
בבאזל.
______הרצל כתב את הספר "מדינת היהודים"
______ ב 1878 -משפחתו עברה לגור בוינה.

