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  משרד החינוך
  המינהל הפדגוגי
  יהאגף לחינוך יסוד

 המחלקה לחינוך לחיים בחברה

  91911 ירושלים 2דבורה הנביאה , המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevraשעת חינוך ערכית ל- תכנית חברתית-" ב"מפתח הל"

 

        

  

  , החינוכייםלצוותים 

 40במלאת (גוריון   הנושא המרכז במערכת החינוך למנהיגותם של דוד בןמוקדשג " תשעל"נהבש

  ). שנים להולדתו100במלאת  (ושל מנחם בגין) שנים לפטירתו

 ההחלטות  התלמידים ילמדו על": גדירההוא ,  על הנושא המרכזהחינוך גדעון סערשר כשהכריז 

שיקול הדעת ומערכת , המשמעותיות שקיבלו מנהיגים אלה תוך הכרת מורכבות ההחלטות

 ".הערכים שהנחתה אותם

  

במסגרות הלמידה וההתנסות החברתית ערכית בחינוך היסודי יזמנו צוותי החינוך לתלמידיהם 

הערכים המנחים אותו והאופן , מנהיג ופועלותכונות ה, שיח ופעילות בדגש על היבטים במנהיגות

  .  לידי ביטוי בפועלו ערכים אלובו באים

במסגרות למילוי , השעות הפרטניות, שעת חינוך:  כמו,נושאים אלה ייבחנו במסגרות מגוונות

הספר -ילדים ובמסגרות זמן ייחודיות שבית-במפגשי הורים, )ועדות, מועצת התלמידים(תפקיד 

  .ערכי בנושא- חברתייקצה לצורך שיח

  

חשוב לאפשר לתלמידים לברר נושאים אלה בחיבור למנהיגותם של דוד בן גוריון ומנחם בגין 

בחברת הילדים , במעגל המשפחתי" המנהיג ומנהיגותו"תוך הרחבת ההתבוננות גם לסוגיית 

  .ס ובחברה בכלל"בביה

ונים הקשורים לשני תכלול גם סיורים באתרים ובמוזיאהפעילות במסגרת הנושא השנתי 

  .ל"מוזיאון האצ, מוזיאון בגין, שדה בוקר, בית בן גוריון: כמו, המנהיגים

  

  .לפניכם מגוון הצעות לדיון ומודלים להפעלה בנושא מנהיגותם של שני האישים

הצעות ומודלים אלה מזמנים שיח בסוגיות ערכיות הנקשרות בדמותם של שני האישים בפרט 

  . תוך בחינת הזיקות למנהיגות בחברת הילדים, ללובדמותו של המנהיג בכ

  

  ,בברכת יישום מושכל

  צאיריאורית 

 מרכזת תחום החינוך החברתי ערכי באגף לחינוך יסודי
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  המנהיג ומנהיגותו

  בקבוצות/בזוגות

  .לפניכם ציטטות המתייחסות למנהיג ולמנהיגותו

  .ת בחירתכםנמקו א. קראו את הציטטות ובחרו אחת אליה תרצו להתייחס. 1

  .התנהגות או מאפיין אחר של מנהיג ושתפו בכך את חבריכם,  תכונה:זהו בציטטה שבחרתם. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ".אלא זה שראוי להנהיג, המקובל, המנהיג אינו בהכרח החזק"

 אפלטון

" .אפשר ללמוד ואפשר לפתח,  מנהיגות אפשר ללמד.מנהיגות אינה נוצרת כך סתם"

וליאני'       רודולף ג  

". היא הדרך היחידה.דוגמה אישית היא לא הדרך העיקרית להשפיע על אחרים"  

ברט איינשטייןאל  

-תפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו מהיכן שהם נמצאים "  

ר'הנרי קיסינג    ." אל מקום שלא היו בו מעולם  

: וכאשר מטרותיו מושגות יגידו האנשים, מנהיג טוב מדבר מעט"  

לאו טסה                              ." אנחנו בעצמנו עשינו את זה"  

."הולך בדרך ומראה את הדרך, יג הוא אחד שיודע את הדרךמנה"  

  מקסוול'ג׳ון כ
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  במליאה

התנהגויות כישורים ו, פרטו תכונות( ?מדוע?  לדעתכםהאם כל אחד יכול להיות מנהיג •

 .)גמאפיינים את המנהיה

 פרטו .הזדמנות לגלות מנהיגותבהם יש לכם ס "יתה ובביהום בכי-תארו מצבים מחיי היום •

 .  על הסביבהואת השפעות פעולותיכם  אלופועלים במצביםכיצד אתם 

במסגרת כמנהיגים כיצד תוכלו לפעול ? הספר-תיאילו תפקידים תרצו לבצע בכיתה ובב •

 ? תפקידים אלה

מבחן האמיתי של מנהיג הוא בהשאירו אחריו בנפשם של המונהגים את השכנוע ה"

וולט ליפמן." להמשיך והרצון  

 ..." ל בעצמךולעולם לא תהיה מנהיג גדול אם תעשה הכ

  אנדרו קרנגי

   ."במי שאתה בוחר להיות, מנהיגות מתחילה בפנים"

  שארמהרובין 
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  מה רואים ומה שומעים בהתנהגות המנהיג

  אישי

  . מנהיגות  בעיניכםשמבטאר בחרו איו

    .שמשתקפים לדעתכם באיור זה ותארו את ביטויי המנהיגות בבחירתכםשתפו את חבריכם 
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  במליאה

תארו התנהגויות (? ספרכם- בביתבחברת הילדיםניתן לראות ולשמוע נהיגות ביטויי מאילו  •

 .)מילוליות ובלתי מילוליות

 :הספר-תרצו ליישם בכיתה ובביתמנהיגות שהתנהגויות המבטאות בחרו  •

 . התנהגויות אלהאו תפקידים תיישמו / ומקומות,  באילו מצבים ציינו •

התייחסו ( כיצד יישום התנהגויות אלה ישפיע עליכם ועל אחרים בסביבתכם שערו •

אישיים בחברת -על היחסים הבין, על תחושת המסוגלות, להשפעות על תחושת השייכות

 .)תתי ועודעל האקלים הכי, הילדים

 

  יוצרים צרור מפתחות למנהיג בחברת הילדים

הספר וכתבו - מסרים ועצות בנושא מנהיגות שתרצו לשתף בהם את תלמידי בית2-3חשבו על  •

  ). השפעות עליהן שוחחתםהתייחסו להתנהגויות ול(אותם על גבי מפתחות 

  ".ילדיםצרור המפתחות למנהיג ולמנהיגה בחברת ה"את אספו את המפתחות והכינו  •

  .תכננו למי תעניקו צרור זה והיכן תציגו אותו •
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  מנהיגים בסביבתנו 

  אישי

לדעתכם או אמירותיה מבטאים /מעשיה ו, שהתנהגותההיזכרו בדמות מסביבתכם הקרובה 

  ).אחר, מתנועת הנוער, החוגמ, הספר-מביתבת משפחה או לדמות /תוכלו להתייחס לבן(מנהיגות 

  

  : ליאהשתפו את חבריכם במ

לרגשות , לתפקיד אותו היא מבצעת, התייחסו לקרבה או לקשר ביניכם(? מי היא הדמות •

  .)שלכם כלפיה

 ?מנהיגות אמירות של הדמות מבטאים לדעתכם, מעשים, אילו התנהגויות •

 ? מדוע? לבקש ממנה או מה הייתם רוצים לומר לאותה דמות •

  

  במליאה

י / על גבי הלוח ובררירות שתיארו המשתתפיםהמעשים והאמ,  את ההתנהגויותי/רכז: למנחה

  : עמם

  ? אילו ערכים משתקפים בדמויות שתוארו •

 ?הדמויותשל או באמירות /אילו ביטויים של מעורבות חברתית באו לידי ביטוי בהתנהגויות ו •

, ערנות לצורכי האחר, או הסביבה/עשייה למען הזולת ו, אכפתיות:  כמו,התייחסו לביטויים(

 .)אחריות, יוזמה, ילההשתתפות פע

  

   ולמנהיגהיוצרים צרור מפתחות למנהיג

  .הספר או בקהילה-בבית, כתבו עצות למנהיג במשפחה

וכתבו אותם הספר או בקהילה -בבית, המנהיג במשפחה מסרים ועצות בנושא 2-3חשבו על  •

  ). לאמירות ולערכים עליהם שוחחתם, התייחסו להתנהגויות(על גבי מפתחות 

  ".צרור המפתחות למנהיג ולמנהיגה"את פתחות והכינו אספו את המ •

  .תכננו למי תעניקו צרור זה והיכן תציגו אותו •
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  מנהיגות פורצת דרך

  מנחם בגין
  זרקור על דמותו של מנחם בגין

  

  .  בבריסק1913שנת מנחם בגין נולד ב

קד הארגון ולאחר שחררו מן הצבא התמנה למפ,  עלה בגין לארץ כחייל בצבא הפולני1942שנת ב

על מרד בשלטון , בהנהגתו של בגין, ל" הכריז האצ1944בפברואר ). ל"אצה(הצבאי הלאומי 

  .1947הבריטי בארץ ישראל והחל בשורה של פעולות צבאיות נגדו עד 

  .  החל בגין את פעילותו הפוליטית1948שנת עם הקמת המדינה ב

  .עמד ניצחה בבחירות הושבע לראש ממשלת ישראל כשמפלגת הליכוד בראשה 1977-ב

מדיניים , בשנות פעילותו כראש ממשלה וכשר הביטחון קידם מנחם בגין נושאים חברתיים

הפצצת הכור הגרעיני בעיראק וחתימת הסכם השלום , פרויקט שיקום שכונות: וכלכליים כמו

  . עליו זכה בפרס נובל לשלום- עם מצרים 

 .רושלים ונקבר בהר הזיתים בי1992בשנת מנחם בגין נפטר 
        

  בקבוצות

  מנחם בגיןערכים המשתקפים בנאומיו של 

קראו אותם ובררו מה ניתן ללמוד מדבריו . דברים שאמר מנחם בגין בהזדמנויות שונותלפניכם 

  : על דמותו כמנהיג

 ? במה האמין ?מה היה החזון שלו •

  ? שהנחו אותומה היו הערכים  •

  ?החברתי/הכלכלי/ בתחום המדיניעמדותיומה היו  •

  . מומלץ לחלק את המליאה לקבוצות כך שכל קבוצה תתמקד באחד הנאומים: נחהלמ
  

  במליאה

 . אותם ביררו בשיח הקבוצתי הערכים והאמונות של מנחם בגיןעל ידווחו  נציגי הקבוצות •

  :בחנו מה מרשימה זו ניתן לייחס למנחם בגין כמנהיג. לפניכם רשימת תכונות ואפיונים •

משדר , מעורר השראה, מציב אתגרים, סמכותי, לוקח אחריות, שיתנותן דוגמה אי, בעל חזון

 .נחוש, סוחף, מאמין בדרך בה בחר, מעניק ביטחון, מציב אתגרים, עוצמה

  .)תוכלו לציין גם תכונות ואפיונים שאינם מופיעים ברשימה (     

 : בה תארווהכינו תעודת זהות לבגין  •

o  תפקידים שביצע בתקופות שונות בחייו 

o ות מרכזיות שביצע במסגרת תפקידיופעול  

o ערכים שהנחו אותו  
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  קטעים מנאומיו של מנחם בגין

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 לפנות אליכם גבירתי יושבת הראש וחברי הוועדה לפרס נובל ועתה הרשוני"... 

  .  תודה–ולומר לכם , לשלום

 זה העם –הוא מגיע לעמי , אבל הוא מגיע לא לי. אני מודה לכם על הכבוד הגדול

אחרי מאות , החוזרת באהבה ובמסירות לארץ אבותיה, העתיק והאומה המתחדשת

  . שנות נדודים ורדיפות

על האבידות , זאת מגיעה לעם הזה על הסבל הרב שנפל בחלקוההכרה המכובדת ה

למענו ולמען , על אהבתו את השלום וכיסופיו העמוקים אליו, הגדולות שאבדו לו

  . שכניו

  .בשמו ולמענו אני מקבל את הפרס בענווה ובשמו אני מודה לכם מעומק הלב

כבן העם ,  ובגאווהואני ניצב כאן בענווה, ארץ ציון וירושלים, אני בא מארץ ישראל

העם היהודי העתיק העניק לעולם את חזון . וכאחד מבני דור השואה והגאולה, היהודי

  . ביטול לימוד המלחמה ועשייתה, חזון פירוק הנשק הכללי, השלום הנצחי

אחדות הרוחנית של בני שחזו את ה, ישעיהו בן אמוץ ומיכה המורשתי, שני נביאים

 העניקו לאומות העולם את –יוצא מירושלים ' האדם תחת אלוהים בעוד דבר ה

לא ישא גוי אל גוי חרב ולא . וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות: "החזון

  ..."ילמדו עוד מלחמה

  1978שנת מתוך נאומו של מנחם בגין בעת קבלת פרס נובל לשלום ב

לעתים חייבת ממשלה .  למנות את הקורבנות שהקרבנו למען השלוםאין ברצוני"... 

כי , לא עלינו חלה החובה להוכיח. וכך עשינו, לקבל החלטות קשות למען השלום

עומדים . ת מכברהוכחנו זא. ווידדי-ים את חלקם השני של הסכמי קמפמוכנים אנו לקי

ייב בנאמנות  אחד חכל, כי על כל הצדדים למלא התחייבויותיהם, אנו על העיקרון

  ..."כך נוכל להגיע להסכם אליו אנו שואפיםרק . להסכם עליו חתם

            

  פני ועידת המנהיגים היהודיים בארצות הברית במתוך נאומו של בגין 
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היחד , שמחת אב, אהבת אם, הוא חיוכו של ילד. השלום הוא יפי החיים"... 

השלום . ניצחונה של האמת, ניצחונו של רעיון צודק, הוא התקדמות האדם. המשפחתי

  …הוא כל זה ואף למעלה מזה

עשתה מאמצים בלתי , נכספה אליו, ואמנם ישראל המתחדשת שאפה תמיד לשלום

משא , עשינו כל מאמץ להביא לידי משא ומתן בין ישראל לשכנותיה... פוסקים להשיגו

  "…ומתן שבלעדיו יישאר השלום רעיון מופשט

  1978ך נאומו של מנחם בגין בעת קבלת פרס נובל לשלום במתו

  . בל יהיה ניצול... ובמדינתנו פנימה יהי הצדק השליט העליון…"

חשוך בגד או נטול , חסר קורת גג,  רעב ללחם– אזרח או גר –בל יהיה בביתנו איש 

  . השכלה ראשונית

וצדק . סינו אל שכנינו צו עילאי זה יקבע את יח–" וזכרת כי גר היית בארץ מצרים"

  ..." צו עליון זה יקבע את יחסינו בין איש לחברו–צדק תרדוף 

  

ח     " מתוך דברים ששידר בגין מתחנת השידור החשאית של הארגון הצבאי הלאומי בשנת תש

  לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

  

אדוני . לספרדים ולאשכנזים, מר בפשטותאו, אם נגזר עלינו לחלק את עמנוה"... 

הפרדוכס בתולדותינו בימים אלה . זו אינה חלוקה היסטורית של עמנו, ראש-היושב

 מדוע אנו צריכים להוסיף... הוא בזה שאנו מחלקים את עמנו מעיקרו לשני חלקים

סיון ואת המאמץ יאני חשוב שעלינו לעשות את הנ? ולשאת את המעמסה הזאת

אולי זוהי גם שגרה של העברה מדור אל , אולי זוהי שגרת מחשבה. הלהשתחרר ממנ

סיון להשתחרר מכל ילעשות נ, המחדש את ימיו במולדתו, אבל פעם צריך עם... דור

  "...השגרות האלה

  1964 מתוך נאומו של בגין בכנסת בשנת -מיזוג עדות בישראל 
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המלחמה שאמורה . גלילבמהלך כהונת ממשלתו השנייה הוחלט על מבצע שלום ה

עניין הקורבנות . הייתה להימשך לא יותר מיומיים נמשכה והייתה שנויה במחלוקת

מול ביתו של ראש הממשלה עמדו . היה קשה מנשוא עבורו והעכיר את מצב רוחו

בגין . הייתה זו תקופה בה הייתה רעייתו עליזה חולה, במשך ימים משמרות מחאה

הייתי ! לא, בשום פנים ואופן", רג לפנות את המפגיניםסרב להצעתו של שר הפנים בו

הוא ראה בפינויים פגיעה בדמוקרטיה ובזכות הציבור להביע ". רוצה רק שלא ירעישו

  .את דעתו

  1993, ידיעות אחרונות, עדות אישית, בגין בשלטון,  מתוך ספרו של אריה נאור

  

 זה חשוב בעיניי -כמי שמנע מלחמת אחים , אחרי מותי אני מקווה שאָזֵכר מעל לכל"

  ..." מחוזה השלום ומחוק רמת הגולן, מראשות הממשלה, מהפיקוד על המחתרת

  1982ן כראש ממשלה בשנת דברים שאמר בגי

  
  

... ברה מאמץ לבטל עונילא ייעשה בתוך הח, אם בשם הרעיון של חירות היחיד"...

ללא , ללא קורת גג, ליצור תנאים שבהם לא יימצא אפילו ילד אחד ללא מזון מספיק

 לכל אדם להביא את כישרונותיו סיכויתת ל... אם לא ייעשה המאמץ; ללא מורה, בגד

  ..." אין תוחלת לחברה כזאת-לשפר את תנאי קיומו , לידי ביטוי

  " חיים והשקפה לאומיתהשקפת"מתוך ספרו של מנחם בגין 

  
  

שיוכל לקיים את בני , תהיה לו עבודה... אנו יכולים לדאוג שלכל אדם יהיה דיור"

כך , יהיה לו ביטוח בריאות, יהיה לו חינוך יסודי אותו יוכל להעניק לילדיו, משפחתו

בדרך זו צריך ללכת ... ויהיה לו גם ביגוד ראוי לשמו, שלא ייזרק לרחוב כשיהיה חולה

  ." בעיות חברתיות, באופן מתמיד, י לפתורכד

  1981שנת מתוך נאומו של בגין בישיבת הממשלה ב          

  



  משרד החינוך
  המינהל הפדגוגי
  יהאגף לחינוך יסוד

 המחלקה לחינוך לחיים בחברה

  91911 ירושלים 2דבורה הנביאה , המחלקה לחינוך לחיים בחברה, האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevraשעת חינוך ערכית ל- תכנית חברתית-" ב"מפתח הל"

 

  

  מנהיגות פורצת דרך

  דוד בן גוריון

  דוד בן גוריוןזרקור על דמותו של 

  . בפולין1886בן גוריון נולד בשנת דוד 

  .תפקידים רבים בהנהגת היישוב היהודי בארץארץ ומילא עלה ל 1906 בשנת 

  .ה הכריז על הקמת1948 ובשנת ארץ ישראלהקמת מדינה יהודית בלהוביל את המאבק הוא 

 ופעל במשך שנים הראשון של מדינת ישראלושר הביטחון אש הממשלה היה ר גוריוןבן 

  .  של המדינהלביסוסה

עשה רבות להבאת המוני עולים לארץ ונחשב לאבי , ל"הוא מילא תפקיד חשוב בעיצובו של צה

  .חזון ההתיישבות בנגב

מקום שנקרא ב, בשדה בוקר,  פולה רעייתולידונקבר , 1973 ,ד"תשלב 87גוריון נפטר בגיל -דוד בן

  ."מדרשת בן גוריון: "על שמו
  

  דוד בן גוריוןערכים המשתקפים בנאומיו של 

קראו אותם ובררו מה ניתן ללמוד . בהזדמנויות שונות דברים שאמר דוד בן גוריוןלפניכם 

  : מדבריו על דמותו כמנהיג

 ? במה האמין ?מה היה החזון שלו •

  ? מה היו הערכים שהנחו אותו •

  ? הצבא, יישוב הארץ, הקמת המדינה: בנושאים כמו עמדותיומה היו  •
  

  . במספר קטעיםכך שכל קבוצה תתמקד ,  מומלץ לחלק את המליאה לקבוצות:למנחה

  במליאה

 .אותם ביררו בשיח הקבוצתי דוד בן גוריוןהערכים והאמונות של  ידווחו על נציגי הקבוצות •

  :כמנהיגדוד בן גוריון תן לייחס לבחנו מה מרשימה זו ני. לפניכם רשימת תכונות ואפיונים •

משדר , מעורר השראה, מציב אתגרים, סמכותי, לוקח אחריות, נותן דוגמה אישית, בעל חזון

 .נחוש, סוחף, מאמין בדרך בה בחר, מעניק ביטחון, מציב אתגרים, עוצמה

  .)תוכלו לציין גם תכונות ואפיונים שאינם מופיעים ברשימה     (

 : בה תארוו וד בן גוריוןדהכינו תעודת זהות ל •

o תפקידים שביצע בתקופות שונות בחייו . 

o פעולות מרכזיות שביצע במסגרת תפקידיו.  

o ערכים שהנחו אותו.  
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  קטעים מנאומיו של דוד בן גוריון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עלייה : ישנה לדעתי משימה אחת שאינה רגעית וחולפת אלא היא משימת הדור"... 

: נוכל לה אם נשתמש בשתי התכונות שנתברכנו בהן. וישובו של הדרום והנגב

  " ...חלוציות ומדע

  
  

. אביב- באשר אנו חייבים בהגנת תל-לא אוכל לקבל הצעה שלא להגן על המדבר "... 

קיומו של הנגב הוא אולי ממשי יותר . אביב- לא תעמוד תל-אם לא נעמוד על המדבר 

 .." .אביב-מקיומה של תל

  1948בשנת ועדת הביטחון נאום בותוך מ

  

מץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה  כי רק במא-בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו "... 

מאמץ זה יקבע . מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה וישובה

 ..".גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי

  1955שנשא בן גוריון בשנת " משמעות הנגב"מתוך נאום 

  

ומי שרודף אחרי הקלות , ידעתי שזה לא פשוט ולא קל) על הקמת מדינת ישראל("... 

 מי שיש לו אלוהים בליבו ומרגיש צורך ויכולת להשתתף ,אבל.  אל יילך בדרך זו-

 ..."  זו הדרך-במעשי בראשית 

  

עת זיצריך אתה ליצור אותה ב. מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב"... 

 ..." אפיך

  

משרת , מנהיג הוא משרת הכלל, עם לא בידי אנשיםההיסטוריה נעשית בידי ה"

רוב המנהיגים המובילים שואבים את כוחם מהתמיכה וההיענות שהציבור ; האידיאה

  ."מעניק להם
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, שהשלטון בשבילו אינו מטרה אלא אמצעי לשרת את עמו ואידיאל חייו, מדינאי"... 

סגולותיו , וגם כושרו, התנאים והצרכים של זמנו ומקומו, ן את הנסיבותחייב לבחו

או שיסתלק זמנית או , כשהוא בא לקבוע אם רצוי שיוסיף לעמוד ליד ההגה, ונטיותיו

  ..".לחלוטין

  שכתב דוד בן גוריון "חזון ודרך"מתוך הספר 

  

שחיי הפקוד שלו , עליו להיות אוהב את האדם. לא די שיידע המפקד את מלאכתו"... 

רק מפקד כזה ימצא . שיאהב אותו, יהיו יקרים לו והחייל שנשלח אליו יהיה יקר לו

אם המפקדים יעוררו את . הנפש שתוליכם לכל אשר ישלח אותם-בפקודיו מסירות

 אזי תדע כל אם עבריה כי הפקידה -את הדבקות ואת האהבה בחיילים שלהם , האמון

 ..".את גורל בניה בידי המפקדים הראויים לכך

  

כשאדם עולה במעלה ההר לא די שיראה מרחוק את הפסגה הגבוהה ויישא תמיד "... 

עליו לראות את השבילים ולבדוק אם אין בדרכים פתחים ובורות , את עיניו לקראתה

עליו להתגבר עליהם או לעקוף אותם אחרת לא יגיע , ואם ישנם. או חיות טורפות

 "...לפסגה

  
  

 בני ...פלונסק הייתה עיר שיהודיה למדו כולם עברית": כרונותיו של בן גוריוןימתוך ז

מח ואני היינו אוספים את שלמה צ. לא הרבו ללמוד בנעוריהם, המלאכה שבה-בעלי

. ומלמדים אותם עברית משופרת, בין מנחה למעריב, הכנסת-הנעורים בבית-בני

ידי כך שהיינו עונים להם -על, במשך הזמן אילצנו גם את הזקנים לדבר עברית

  "...העיירה דיברה עברית: והרי לך דבר משונה מאוד. בעברית ופונים אליהם בעברית

  שכתב דוד בן גוריון" בית אבי "מתוך הספר


