
 

 פעולה ליום העצמאות 

 מטרות:

 למידה על מגילת העצמאות   .1

 יצירת שיח ביקורתי על המתחים שעולים בעיצוב דמותה של החברה הישראלית   .2

 חלימה של חברה מתוקנת ובירור תפקידנו בקידום חברה זו .3

 

 מהלך : 

 דק(  5)א. התכנסות. 

 דק( )נספח א'(  25) המירוץ לאוטופיהב. מחלקות את הקבוצה לזוגות ומשחקות 

כל משימה תתקשר לפסקה אחרת ממגילת העצמאות. ברגע שזוג מסיים משימה הוא שולח תמונה   ●

למדריכה ואז הן מקבלות את המשימה הבאה. )בזמן המירוץ המדריכה מדביקה את כל התוצרים  

 במצגת כדי להראות לכל החניכות בסוף המשימות ( 

 בלת תמונה שולחת את הפסקה והמשימה הבאה. ולאחר שמק 1המדריכה שולחת את משימה 

 1משימה 

. ובתוכו לנסות לסדר את הזהויות  power pointהחניכות צריכות ליצור סולם יצירתי בצייר או ב ●

 הבאות לפי מי מקבלת יותר או פחות זכויות בישראל 

הודים  נשים /מזרחים/ להטבים /רוסים/  אנגלוסקסים/ אשכנזים/ אשכנזים  / ערבים /גברים / י 

 נוצרים /דרוזים /

 שולחות תמונה של הסולם למדריכה  ●

 

 . קוראות את הפסקה:  2מקבלות את הפסקה ואת משימה  ●

"...מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה;  

אל; תקיים שוויון זכויות תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישר 

 חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין: תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות.." 

 

 

 2משימה 

כל אחת בתורה מתארת מה היא מדמיינת כשהיא שומעת את המושג"שלום" הבת זוג שלה למשימה   ●

 מכן מתחלפות.  צריכה לצייר על דף את מה שהיא מתארת . לאחר  

 

 שולחות תמונה של הציורים למדריכה מקבלות פסקה ומשימה  ●

לבני העם הערבי תושבי מדינת   -הדמים הנערכת עלינו זה חודשים -גם בתוך התקפת -"..אנו קוראים 

ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות  

 ותיה, הזמניים והקבועים…" מתאימה בכל מוסד

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…" 

 

 

 



 

 3משימה 

התמונות ושולח לזוג. הזוג חניכות צריכות לצלם את עצמם  המדריך בוחר אחת מהתמונות במאגר  ●

 באופן יצירתי מחקות את התמונה.  

 שולחות את התמונות למדריכה  ●

 

 דק(  15ג. חוזרות למליאה ומציגות את כל התוצרים של המשימות ושואלות: )

מה התפקיד של מגילת העצמאות? )המדריכה אומרת מערכת המשפט והחוקים מתבססים על מסמך   ●

 זה בקביעת מדיניות במגוון סוגיות ונושאים( 

 איזה ערכים מרכזיים זיהתן מתוך הפסקאות שקראתן?  ●

 מה החשיבות של בסיסים ועקרונות משותפים למדינה?  ●

 האם אתן מזהות פערים בין מה שכתוב למה שקורה בפועל?  ●

 

 דק(  10הפסקה )

 דק(  15הוירטואלית על הדמוקרטיה. )נספח ג'( )משתפות את הסרטון של לוסי מתוך ההפגנה ד. 

 https://www.youtube.com/watch?v=gEIv7BTvNDs&t=19s 

 (   9:50)צפיה עד דקה  

 שאלות:

 מהן המחשבות שעולות לכן מתוך הסרטון?  ●

 מצביעה ביחס לדמותה של החברה? על איזה סכנות לוסי   ●

  איזה דרישה היא מניחה בפנינו האזרחים? ●

 מה התפקיד שלנו כארגון להטבי בחברה הישראלית לקידום חברה זו?  ●

 דק(   20סיכום )

 כל אחת יוצרת )ציור,תמונה,חמשיר, כתיבה חופשית ,שיר( את החברה המתוקנת שהיא מדמיינת.  ●

 משתפות את היצירות ומסכמות. 

האחרונה למדנו יחד על מגילת העצמאות ועל חשיבותו של מסמך שמאגד ערכים ועקרונות לעיצוב  בפעולה

דמותה של החברה הישראלית . בהמשך הפעולה חשפנו את המתחים שעולים בעיצוב דמותה של החברה  

הישראלית נוכחנו לראות שיש לא מעט פערים. בתוך מציאות זו נשאלת השאלה מה התפקיד שלנו בתוך  

 ציאות זו ואיך אנחנו מצליחים להיות חלק מהמאבק על דמותה של חברה זו.  מ

הסמיכות של יום הזיכרון ליום העצמאות מדכיר לנו באיזה מציאות מורכבת אנחנו חיים ואיזה מחירים  

כבדים יש במלחמה למנצחים ולמנוצחים . כולנו נולדנו לתוך מציאות של מלחמה קשה מאד לדמיין את  

ואיך אנחנו מצליחות לקדם אותו ביום יום. יש גבול דק שמבדיל בין לאומיות ולאומנות חשוב   המושג שלום 

 לעמוד על הגבול הזה ולהמשיך לפעול ולקדם חברה דמוקרטית וסובלנית.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gEIv7BTvNDs&t=19s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #1משימה 



 

(. ובתוכו לנסות לסדר את הזהויות power pointעליכן  ליצור סולם יצירתי )בצייר או ב .1

שולחת למדריכה כשמסיימות הבאות לפי מי מקבלת יותר או פחות זכויות בישראל. 

 ומקבלות פסקה לקריאה ואת המשימה הבאה.

נשים /מזרחים/ להטבים /רוסים/  אנגלוסקסים/ אשכנזים/ אשכנזים  / ערבים /גברים יהודים 

 נוצרים /דרוזים/

 את הפסקה הבאה מתוך מגילת העצמאות ועוברות למשימה הבאה:קוראות  .2

"...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 שוויון זכויות 

 אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין: תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות.." חברתי ומדיני גמור לכל  

 

 #2משימה 

כל אחת בתורה מתארת מה היא מדמיינת כשהיא שומעת את המושג"שלום" הבת זוג שלה למשימה   .1

שולחת למדריכה כשמסיימות צריכה לצייר על דף את מה שהיא מתארת . לאחר מכן מתחלפות. 

 לקריאה ואת המשימה הבאה.ומקבלות פסקה 

 קוראות את הפסקה הבאה מתוך מגילת העצמאות : .2

לבני העם הערבי תושבי מדינת   -הדמים הנערכת עלינו זה חודשים -גם בתוך התקפת -"..אנו קוראים 

ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות  

 ותיה, הזמניים והקבועים…" מתאימה בכל מוסד

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…" 

 

 #3משימה 

 מכם באופן יצירתי מתחכות אחר התמונה.  עליכן לבחור  תמונה ולצלם את עצ .1

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ב

 מגילת העצמאות

 

 ישראל הממשלה הזמנית 



 

 אביב -תל 1עיתון רשמי: מס' 

 1עמ'  14.5.1948ה' באייר תש"ח 

 

 הכרזה על הקמת מדינת ישראל 

 

והמדינית, בה חי חיי קוממיות  ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית -בארץ

 אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. -ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל

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

 לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. 

טורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה; ובדורות  מתוך קשר היס

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  

 ידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.הק

( נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל  1897בשנת תרנ"ז )

 והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. 

הלאומים, אשר נתן   ואושרה במנדט מטעם חבר 1917זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 

ישראל ולזכות העם היהודי להקים  -לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ- במיוחד תוקף בין

 מחדש את ביתו הלאומי. 

השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה  

ידי חידוש המדינה  -ודי מחוסר המולדת והעצמאות עלמחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעית העם היה

ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של  - היהודית בארץ

 זכויות בתוך משפחת העמים. -אומה שוות

- שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ

ישרים  -אל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמלישר

 במולדת עמם. 

חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום -במלחמת העולם השניה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא

ם העמים מייסדי  נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להמנות ע

 ברית האומות המאוחדות. 

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

ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע  -ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ

 הקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה. ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי ל

 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  

ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו  ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית -על ארץ

 מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. 

, ועד להקמת   1948במאי  15אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 

האספה המכוננת הנבחרת לא    ידי-השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על

העם,  -תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת -  1948באוקטובר  1-יאוחר מ

 יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל. 

 



 

כל תושביה;  מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת 

תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות 

חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות;  

של מגילת האומות המאוחדות.   תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה

מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת  

ישראל בשלמותה.אנו קוראים  -ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ 1947בנובמבר  29העצרת מיום 

ינת ישראל לתוך משפחת העמים. אנו  לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבנין מדינתו ולקבל את מד

לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל   -הדמים הנערכת עלינו זה חדשים -גם בתוך התקפת -קוראים 

לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל  

ם ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, מוסדותיה, הזמניים והקבועים. אנו מושיטים יד שלו

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  

ערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.  סביב הישוב בעליה ובבנין ולעמוד לימינו במ

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

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

  

צבי, אליהו ברלין, פריץ ברנשטיין, הרב וולף גולד, מאיר גרבובסקי, יצחק גרינבוים, ד"ר  -טוב, יצחק בןגוריון, דניאל אוסטר, מרדכי בנ -דוד בן
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 נספח ג'

 נלחמים על הבית מהבית - אהריש בהפכנה הוירטואלי נאום של לוסי  

 

שבוע טוב ובריא לכולם. אני כבר לא אהיה איתכם היום ״בסוכן תרבות״ מהדורה יומית. אבל אני רוצה  

להגיד תודה למשפחת קסטינה הפקות המדהימה והאהובה, שהגשימו לי חלום קטן לשבת לצד קובי מידן  

 הנדיר במשך שבוע.

טים. ומי שאוהב את המדינה הזאת והיא יקרה לו לא יכול לשבת מהצד. אף פעם לא  אלה ימים לא פשו

ידעתי לשבת מהצד, גם אם זה עולה לי בכסף ופרנסה. תודה רבה לכם אנשים אהובים על התמיכה והאהבה  

האינסופית ששלחתם מאתמול. אתם מדהימים! אתם ישראל היפה! נתראה ונשתמע בקרוב. בינתיים תשמרו  

 כם ובני משפחותיכם בריאים. על עצמ

ובינתיים מצרפת את הנאום שלי בהפגנה הוירטואלית הראשונה ״שומרים על הבית מהבית״ שאירגנה  

 התקיימה אתמול :תנועת דרכנו ש

 מדינת ישראל אהובה ויקרה. 

כבר שנים שבכל פעם שאני אומרת דבר ביקורת, צצים הקולות שאומרים לי, תגידי תודה ותשתקי. תגידי  

תודה שאת חיה כאן ולא חיה במדינה אחרת כי מזמן היו עורפים לך את הראש. אז דווקא היום, דווקא  

בימים אלה אני לא אשתוק, כי אני רוצה לדבר עלינו. אין בי שום רצון לשנות את דעתכם הפוליטית או 

 עמדתכם האישית, יש בי רצון שבימים שבהם הרעש ברחובות נדם, אני מבקשת שתקשיבו.



 

ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, ימים של בדידות. של חוסר ודאות. ימים של דאגה משפחתית כלכלית  

וחברתית. ימים שצמד המילים ״לא נודע״ מקבל נפח ומשקל הרבה יותר גדול מבדרך כלל. ואולי דווקא  

ות, ובלי סרקזם  בגלל זה קיבלנו מבלי לרצות או לתכנן, זמן להיזכר בדברים החשובים באמת. בלי ציני 

קיבלנו הזדמנות להיזכר בנו. קיבלנו זמן להסתכל על הילדים שלנו, קיבלנו זמן להסתכל על בני ובנות  

הזוג שלנו. קיבלנו זמן להסתכל על ההורים שלנו. קיבלנו זמן להסתכל על העבר הידוע, ההווה הקיים,  

התנתק מהזהות שלי. לשכוח לרגע  והעתיד הלא נודע. אז אני מבקשת מכם לכמה דק׳ הקרובות לנסות ל 

שמדברת מולכם אישה ערביה מוסלמית, אלא שמדברת מולכם אישה בת אדם, בשר ודם, אזרחית במדינת  

ישראל , מדינה שלכולנו אכפת ממנה. אזרחית שמודאגת מהמצב בדיוק כמוכם, שיש לה הורים אחיות בן  

מכם דווקא היום, כי בתוך תוכי חשבתי    זוג עם משפחה שהפכה להיות המשפחה שלה. אני מבקשת את זה

מין, משהו  -גזע   -לתומי שדווקא במצב שבו האנושות תאלץ להתמודד עם משהו שהוא לא קשור לדת

שהוא לא קשור לעמדה פוליטית כזאת או אחרת, אנחנו נזכר כמה נזק אנחנו עושים בשינאה לשם שינאה, 

ן על מה אתם שונאים בימים אלה , כי אני לא  שלצערי השתרשה לה בתוכינו. אנא תעזרו לי לי להבי

מבינה? תסבירו לי איך בתוך הבית שלכם, כשעיני ילדיכם נשואות אליכם בשאלה ״מה יהיה״ אתם מוצאים  

זמן לשנוא איש את רעיהו? איך בתוך השקט המחריד שבוקע מהרחובות אתם מוצאים את הרגע לכתוב  

וק באותו מצב כמוכם? איך בימים אלה אתם לא מוצאים את  מילת שינאה או איחול מוות לאדם שנמצא בדי

הרגע להתמקד בשאלה של ילדיכם, ״מה יהיה מחר״? ואיך השינאה הזאת גרמה לנו לשכוח שהתפקיד שלנו  

כאזרחים במדינה דמוקרטית הוא לא רק לענות לילדים שלנו שיהיה בסדר, אלא לדאוג שיהיה בסדר.  

ילחם שיהיה בסדר. כי אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא שומר הסף של  לעמוד על המשמר שיהיה בסדר, ולה

הדמוקרטיה שאנחנו חיים כאן טוב בזכותה. אף אחד כאן הוא לא הבעלים על איך אדם צריך לאהוב את  

״ של זהות  ֿמולדתו. אף אחד כאן הוא לא בעלים על איך צריך לקיים את הדת , או על מה ההגדרה ״הנכונה 

נו יש את הזכות להיות ולחיות בדרך שבה אנחנו בוחרים לחיות. כמו רבים מכם גם  כזאת או אחרת. לכול 

אני ישבתי אתמול מול מסכי הטלוויזיה בזמן שראיתי מפקד עבר של סיירת מטכ״ל, אדם שפעל למען 

בטחונה של המדינה הזאת, ודאג לכך שאנחנו, כולנו, נשן בבטחה לצד משפחותינו, נאלם דום לנוכח מי  

השתיק את דרכו ואת מחאתו. ושלא תבינו אותי לא נכון, זכותו של כל אדם לא להסכים עם רעיהו. שניסה ל 

זאת זכות ששמורה לנו כאבן יסוד בדמוקרטיה, אולם הזכות הזאת לא מקנה לנו את ״הזכות״ לזלזל  

רחים בדעתו, עברו ופועלו של אדם. להקטין אותו, ולרמוס אותו כאילו היה מטרד מזיק. חובתינו כאז

האוחזים בדעות שונות, להילחם על כך שקולותינו, של כולנו, ישמעו ויאמרו, אבל חובתינו גם כבני אדם  

 לכבד את הקולות הללו, ולא לתייג אותם כבוגדים וכאויבי העם, ובטח לא להסית כנגדם.

שלא   שנה נבנתה כאן מדינה. מדינה שמלקקת את הפצעים שלה מידי יום. יהודים מזרחים 72בכמעט 

שוכחים איך רוססו בדידיטי ונשלחו למעברות, ״צ׳חצ׳חים״ קראו להם אז, כי באו מהמקום ״הלא נכון״ 

והיום קוראים להם בבונים. יהודים אשכנזים שהגיעו לחוף מבטחים בארץ המובטחת לאחר שמשפחותיהם  

וב. יהודים חרדים  נשלחו למחנות השמדה על ידי הנאצים, ונשלחים היום בהרף אצבע ומקלדת למשרפות ש

שתורתם היא אמונתם וחייהם, ונקראים היום טפילים שחיים על ״חשבונינו״. אתיופים שהתפללו לרגע שבו 

כף רגלם תדרך בארץ זבת חלב ודבש והיום מופלים על רקע צבע עורם ומטילים ספק ביהודותם. ציונות 

ממשלה וקיצוניות משיחית.    דתית שמאמינה ביישוב הארץ ובבנייתה ומואשמת כולה ברצח של ראש

וערבים. נוצרים דרוזים ומוסלמים, ערבים שזהו ביתם חיו כאן כל חייהם בנו בתים עיבדו אדמות, לקחו  

חלק בבניית המדינה , והיום הם גיס חמישי, סוס טרויאני שיש לסתום לו את הפה. כולנו מלקקים את  

ושתקנו עם הפחד שדואגים להעצים אותו בכל הפצעים שלנו שמסרבים להגליד . הם מסרבים להגליד כי ה

יום שהנה אוטוטו הכל נגמר. ולא, האוטוטו לא כאן, והכל לא נגמר, אבל זהו זמן חירום. זמן להבין שאחרי  

ההוירוס הזה יחלוף, אנחנו נקום ליום המחר. חלקינו בלי עבודה. חלקינו בלי פרנסה. חליקינו יקומו רעבים  



 

ללא סבא וסבתא, אמא ואבא... כולנו נקום לחיים עצמם. נקום לחובות שיהיה   יותר מהיום. חלקינו יקומו

עלינו לשלם. ואני מבטיחה לכם שאף אחד מהפוליטיקאים אבל אף אחד לא יתנדב לשלם לכם אותם. כי את  

החובות האלה אנחנו נצטרך לשלם טיבין ותקילין. החובות האישיים שלנו אבל בעיקר החובות המוסריים, 

ם והחינוכיים של עתיד ילדינו. זה הזמן להבין ולהפנים שאנחנו חיים בדמוקרטיה. דמוס קראטוס  הערכיי

שלטון העם. ומהו שלטון העם? האם שלטון העם הוא בהפחדות איומים דיכוי הקול שחושב אחרת ממני,  

יבית  ושינאה תהומית, או שלטון העם הוא אחדות, קבלת איש את רעיהו, ערבות הדדית ועמידה קולקט 

איתנה? יתכבדו נא הפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית ימין שמאל ומרכז, ללא הבדל דת גזע או  

מין ויתכנסו לעבוד בשבילנו. ולא בשביל עצמם ובשביל האינטרס והאגו האישי שלהם. תפסיקו לנגן על  

דיכם והנכדים שלכם מיתרי הפחד שלנו ותתחילו לנגן על מה שמאחד אותנו. תשימו אותנו, תשימו את יל

בראש סדר העדיפויות שלכם ולא את עצמכם כי אם שכחתם, למענם אתם עובדים! ולמענינו נשלחתם  

 לעבוד!

המדינה הייתה, עודנה, והיא תהיה ותמשיך להתקיים אחרי כל אחד ואחת מכם ומאיתנו, השאלה הנשאלת  

עיי חורבות מוסריים חברתיים   היא מה נשאיר לה ובתוכה אחרינו. ואנחנו בטח לא יכולים להשאיר

ופוליטיים ואני אני בוחרת לא לשתוק, כי אדם שותק, הוא אזרח שותק ומפוחד, ואזרח שותק ומפוחד הוא  

 לא רלוונטי. ואני לא מוכנה להיות לא רלוונטית במדינה שלי, בבית שלי. בעתיד שלי. בעתיד שלנו. 

מדינה עבורך? עניתי. האהבה למדינה היא כמו אהבה  ועוד דבר קטן לסיום. שאלו אותי פעם לוסי מה היא ה 

להורים. אדם אוהב את הוריו אהבה אינסופית, אדם ילך בעבורם באש ובמים, יעשה עבורם את הכל… אבל,  

לפעמים ההורים שלנו קצת מעצבנים אותנו, כי הם לא תמיד צודקים, ולפעמים אנחנו אומרים לעצמנו שיש  

קצת אחרת מאיך שההורים חינכו אותנו, האם זה אומר שאנחנו לא אוהבים   דברים שאנחנו נחנך את ילדינו

אותם? האם זה אומר שאם ביקרנו את המדינה אנחנו לא אוהבים אותה, ונעשה הכל בעבורה? אני חושבת 

שהתשובה נמצאת כבר בגוף השאלה. שבוע טוב . בשורות טובות. תשמרו על עצמכם. ועל הדרך תזכרו  

 ד שלכם. של כולנו.לשמור גם על העתי

 

 


