
2

פעילות 2

"כל ישראל ערבים זה לזה... כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו..."  יצחק רבין 1994

ָוִין זֶה לָזֶה ֶאֵין פרצופיהן ּדֹומִין זֶה לָזֶה, ּכָךְ אֵין ּדַעְּתָן שׁ ֵם שׁ ּכְשׁ

נספח 1

וִין זֶה לָזֶה ָ ֶאֵין פרצופיהן ּדֹומִין זֶה לָזֶה, ּכָךְ אֵין ּדַעְּתָן שׁ ֵם שׁ ּכְשׁ
קראו את הטקסטים ונסו לשער מי מהדמויות הבאות אמר את הדברים הבאים.

סמנו את מספר הדמות ליד כל ציטוט.
שלב א: נסו לבד, לשער מי אמר הדברים הבאים המופיעים בטבלה. 

שלב ב: נסו ברמת הקבוצה להחליט מי אמר את הדברים.

להלן הדמויות:
1. הרב עובדיה יוסף 2. מנחם בגין 3. הרבי מלובביץ 4. גולדה מאיר 5. הרב קוק 

6. שמעון פרס 7. רונה רמון 8. יצחק רבין 9. מרים פרץ 10. יעל ארד
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סמנו v אם 
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הציטוט

"יש ניצחונות שבאים מכישרון טבעי, יש 
ניצחונות שמפתיעים אפילו את המנצח. ויש 

ניצחון שמגיע מנחישות, מלחמה ותלכיד שבו 
ערך המחוברים גדול מסך חלקיו"

"בתורה אין עדות. זה כך, זה כך. מה זה אכפת 
אם זה פרסי, אם זה חלבי, אם זה בבלי, אם 

זה תוניסאי? תורה אחת - משפט אחד... 'תורה 
ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב' - לא 

כתוב 'קהילת חלבים', לא כתוב 'קהילת 
בבלים'. זה של כל ישראל, כולם שווים"

"אין זה חשוב באמת להחליט בגיל צעיר 
מאוד, מה בדיוק אדם רוצה לעשות כאשר 
יגדל. חשוב הרבה יותר שתחליטו על דרך 
בה אתם רוצים לחיות. אם תהיו ישרים עם 

עצמכם וישרים עם חבריכם, אם תיקחו חלק 
במאבקים שטובים לאחרים, לא רק לעצמכם, 
הרי נדמה לי שזה מספיק. ואולי מה תהיו - זה 

כבר פחות חשוב."

זכיתי להיפגש עם החברה הישראלית על 
גווניה השונים, מפגשים של פנים אל פנים, 
מפגשים מרחיבי לב שאפשרו לי מחשבות 

והבנות חדשות. הייתי שמחה אם נצא כולנו 
לפגוש את הגיוון, את "האחרים", נכיר, נרגיש, 
נִראֶה את העיניים הכואבות והְשמחות, נשמע 

את הקולות והצלילים השונים וגם אם יש 
בינינו תהומות - נוכל לבנות מֵעליהן גשרים.
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החיבור בינינו הוא בתחושת הביטחון שבעת 
צרה אנו מתלכדים למען חיילינו ילדינו למען 

אוכלוסיות תחת איום ומלחמה. החיבור בינינו 
הוא באהבת הארץ ללא תנאי, כי אין לנו ארץ 

אחרת... החיבור בינינו הוא תחושת שייכות 
לבית, למשפחה המתאפיינת ברגעים של 
חברה ייחודית שבה אווירת שבת והחגים 

מורגשת מבלי שנוכל לשנותה."

"ההתעמלות, שצעירי ישראל עוסקים בה 
בארץ ישראל לחזק את גופם, בשביל להיות 

בנים אמיצי כח לאומה..."

"בחלקכם נפלה זכות גדולה לקרב בין אחים 
- דתיים ושאינם דתיים... להסיר מחיצות של 

חשדנות וניכור, לחרוץ ברגישות דין אמת וצדק 
ולנווט את מערכת בתי הדין הרבניים ברוח בית 

־הלל, להטות אוזן אנושית השואבת משאר רוח
כם התורני, ולשמש תל תלפיות לכל דורש..."

"אין זה חשוב באמת להחליט בגיל צעיר מאוד, 
מה בדיוק אדם רוצה לעשות כאשר יגדל. 

חשוב הרבה יותר שתחליטו על דרך בה אתם 
רוצים לחיות. אם תהיו ישרים עם עצמכם 

וישרים עם חבריכם, אם תיקחו חלק במאבקים 
שטובים לאחרים, לא רק לעצמכם, הרי נדמה 

 לי שזה מספיק. 
ואולי מה תהיו - זה כבר פחות חשוב."

"המלחמה היא נמנעת,
השלום הוא בלתי נמנע. "

"אשכנזי? עיראקי? יהודים! 
אחים! לוחמים!"

• "כל ההיסטוריה של העם היהודי נמצאת בין 
חריציו של הכותל הקדוש הזה."  

(

• "אילו אמרו לנו שמחיר השלום הוא ויתור על 
ירושלים המאוחדת בריבונות ישראל, הייתי 

)
עונה הבה נוותר על השלום."  

(


