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 ? איזהו גיבור, איזו היא גיבורה
 ע על תפיסת הגבורה בחברה הישראלית 

 

 י"ב-כיתות י' קהל יעד:

 דקות 45 זמן השיעור:

במדינת ישראל מחויבים  18נערים ונערות בגיל רציונל: 
להעניק שנתיים/שלוש לפחות מחייהם על מנת לשרת את 

 מדינת ישראל, במסגרת הצבא או השירות הלאומי. 
בחברה הישראלית ישנו אתוס גבורה חזק מאד, וחשוב 

לפתוח אותו, להבין אותו ולשאול עליו שאלות, מאחר 
מול החלטות בהן הם/ן  והצעירים/ות יעמדו במהלך השירות

יידרשו לשים את טובתם/ן האישית בצד למען האחר/ת או 
 הכלל. 

בהקשר לשירות הצבאי או הלאומי,  -חידוד והבנה של מושג הגבורה בחברה הישראלית מטרת השיעור:
 ובכלל, וכן הבנה מורכבת יותר של המושג "גיבור/ה" ופתיחת אפשרויות נוספות לתואר זה.

. 

 
 
 

 

  דקות(: 10) מיהו גיבור? –פתיחה 

מי נחשב/ת גיבור/ה בחברה ובתרבות שלנו, מי נחשב/ת  -נפתח את השיעור בשאלה מאד רחבה וכללית
מהווים ערכים חשובים עבור  גיבור/ה בעינינו? זאת על מנת להציף ערכים שונים שבעיני התלמידים/ות

 השירות הצבאי והלאומי, וכמובן כחלק מהחיים האזרחיים.

, התורה שבעל פה, ובו פרקים העוסקים בדרך ארץ, אתיקה ומידות חיבור מתוך המשנהבמסכת אבות )
 קובע התנא בן זומא: "ֵאיֶזהוּ ִגּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו". ,טובות( פרק ד' משנה א'

נשאל: מה זה אומר? מה צריך לכבוש בדיוק? על מה מתגברים? יתה את האמירה של בן זומא, ונציג לכ
 להכות או להרוג, לאכול, יצר מיני וכו'( -)יצר אנושי כלשהו האם יש הבדל בין גיבור וגיבורה?

יא, כשהשאלה המרכזית ה -" בתוך עיגול, ויחד עם הכיתה נבנה שמש אסוציאציותה/על הלוח "גיבור נכתוב
, שמות תכונות מסוימות, מעשים ספציפייםנבקש שהתלמידים/ות יציינו מה הופך אדם לגיבור או גיבורה? 

  ...של א/נשים

 הכנות לשיעור:

 טוש מחיק ולוח מחיק. -חלק א' «

הכנת אמצעי הקרנת תמונות  -חלק ב'  «
ו/או קטעים מנספח א' )מקרן, מסך, 

מחשב( או הדפסת התמונות והטקסטים 
 ותלייתם בכיתה, והבאת כלי כתיבה.

 

 מהלך השיעור 
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 :דקות( 30) גיבורים, גיבורות וחיות אחרות ב. 

 את הדברים שעלו בסבב החופשי ונכתבו על הלוח.  נסרוק יחד עם התלמידים/ות
(. תמונות ותיאורים של גיבורים וגיבורות אפשריים )ניתן לבחור מתוך נספח א' 5-10כעת נקרין על מסך 

על כל תמונה  .אפשר להקרין רק תמונה, או תמונה וטקסט, ולתת בכל פעם לתלמיד/ה אחר/ת לקרוא
 בר בגיבור/ה? האם מדו -שנקרין נקיים הצבעה בכיתה

נקיים את ההצבעה בישיבה, כשהתלמידים והתלמידות מצביעים במקומותיהם והמורה/אחד  -אפשרות א'
 כל דמות.להתלמידים/ות סופר/ת את הקולות 

ה. קצה אחד של הכיתה יסמן את ההסכמה עם התואר "גיבור/ה" עמידקיים את ההצבעה בנ -ב'אפשרות 
יעברו בין הקצוות לפי דעותיהם, ויחד נספור או נתבונן על  ות/ידיםאי הסכמה. בכל הצבעה התלמ -והשני

 המאזן בכיתה.

לעבור בין הדמויות ולחתום את  נתלה את התמונות והטקסטים בכיתה וניתן לתלמידים/ות -אפשרות ג'
שמם/ן תחת דמות שחושבים שעונה על התואר "גיבור/ה". לאחר מכן נספור את המצביעים בכל דמות 

 ונכריז על כך במליאה.

לאחר ההצבעה נציין שראינו סוגים שונים של גיבורים וגיבורות. חלקם נשארו חיים וחלקם מתו בשם ביצוע 
ק היו גיבורים בתחום הצבאי וחלקם בתחום החברתי; עם חלק מהערכים המשימה או הגנה על אחרים; חל

 לא. -שהגיבורים הללו יצגו אנו מסכימים, ועם חלקם

 נקיים דיון, ונשאל:

 םאו לפי התכונה שמובילה אות יםמייצג םלפי הערך אותו ה יםנקבע או גיבורה האם גיבור? 
 תכונות יש בדמויות שראינו שהפכו אותן לגיבורים/ות? לואי 
 ?מה גורם לנו להגדיר מישהו/י כגיבור/ה 
 ?האם במעשה הגבורה חייבת להיות הקרבה של משהו 
 ?האם המעשה חייב להיות למען מטרה ציבורית או גם פרטית 
 צריכים או יכולים להיות מוכרים רק לאחר שמתו? ות/האם גיבורים 
  רק במעשים גדולים או גם קטנים? )דוגמאות(האם גבורה היא 
 )האם גבורה היא חלק מהחיים שלנו? אם כן, כיצד? )סיפורים אישיים 
  ?בין מושג זה לשירות  מה הקשרהבאנו את המושג "גבורה" בהקשר לגיוס לצה"ל. למה, לדתעכם/ן

 ? יש קשר , אם בכללהצבאי
  מתי?ת גיבורים? ? הם צריכים להיו"גיבורים"הם וחיילות האם חיילים 
  ?האם אנחנו רוצים/ות להיות גיבורים? למה 
  של הגבורה יכול להיות המחירמה? 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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http://kedma-edu.org.il/
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 דקות( 5ד. סיכום )

ראינו שמושג הגבורה יכול להיות יותר מגוון ומורכב מהאתוס הקיים בחברה הישראלית, או זה שאנו חשופים 
למילה "גיבור", לראות האם השתנו מעט העמדות אליו בסביבה שלנו. ניתן לסיים בסבב אסוציאציות חוזר 

 בכיתה בעקבות השיעור )בעל פה(.

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במגוון נושאיםתוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  , באתר החדש של עמותת קדמה
תרון סכסוכים פלמקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,   המתאימים

 לאתר עמותת קדמה .בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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   :1נספח 

 

נחשון שנהרג במבצע חילוץ  צה"ל קציןהיה  (1971-1994סרן ניר פורז )
מלחמת יום שנהרג ב קרב טייסאביו היה  .חמאס, שנחטף בידי וקסמן

ך לא יועד ניר לשירות ביחידה קרבית, א ,צה"ל, ועל כן, לפי נוהלי הכיפורים
, שם גם שירת כמפקד צוות סיירת מטכ"להוא בחר במסלול קרבי, והתנדב ל

בשאלות  אמצעי התקשורתלאחר קורס הקצינים שעבר. לאחר מותו עסקו 
 בשיבוץ חיילים יתומים כלוחמים. צה"לבאשר למדיניות  מוסריות

בזמן שהיה בחופשה לקראת שחרורו מצה"ל, נחטף חייל צה"ל נחשון 
וקסמן. לאחר שגילו את מקומו, הוחלט על מבצע חילוץ, כשעל הכוח שהיה 

ניר. הפריצה לא צלחה,  אמור לפרוץ לבית בו הוחזק החייל החטוף פיקד
המחבלים ירו בווקסמן למוות וגם בפורז, שהיה בראש החוליה. על פעולת 

  .ולאחר מות צל"ש הרמטכ"להחילוץ זכה ניר פורז ב

 
 

קרב שנהרג ב צה"ל קציןהיה  (1975-2006)רועי קליין  סרן-רב
 זינק על רימון ידלאחר ש ,לבנון השנייהמלחמת ב בינת ג'בייל

 כדי להציל את חייליו. 

בשירותו הצבאי שירת רועי כמפקד צוות ביחידת אגוז בגבעתי. 
הוא נישא לשרה ונולדו להם שני ילדים. לאחר שסיים את 

שב לשירות קבע לימודיו האקדמיים באוניברסיטת אריאל, 
 ציון לשבחקיבל  2001. בשנת ביחידה מפקד פלוגהושימש כ
שבו הרג  שכםליד  מארבעל תפקודו ב פיקוד המרכזמאלוף 

לאחר מכן מונה  .מחבלים פלסטיניםהכוח שבפיקודו חמישה 
בתפקיד זה לחם   .חטיבת גולנימ 51גדוד של  סמג"דלתפקיד 

נזרק  הקרב בבינת ג'ביילבמהלך  .מלחמת לבנון השנייהקליין ב
במעשהו הציל את חיי  .ימון, עצר בגופו את הפיצוץ ונהרגלעבר הכוח שעליו פיקד. קליין זינק על הר רימון יד

 "שמע ישראל" זעק ,ובקשר על מותמפצעיו, דיווח  גוססיתר החיילים ששהו בסמוך. חייליו סיפרו כי בעודו 
בעקבות  המוצפן שברשותו.ומסר לסרן איתמר כץ, אשר לקח את הפיקוד על הכוח, את מכשיר הקשר 

  לאחר מותו. עיטור העוזמעשיו הוענק לו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%9E%D7%9F
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%9B%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%22%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%9B%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%A1%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%9F
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2001
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%92%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93_51
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93_51
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93_51
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%27%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%96
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התפרסמה כשהגנה בגופה  (1949)ילדת בלה )לאה( פריינד 
פלסטיני מפני המון מבקש נקמה, זמן קצר לאחר  מחבלעל 

עובדת היא  בלה, בת לשורדי שואה, .פיגוע דקירהביצוע 
מסייעים היא ובעלה אם לשמונה. ויועצת נישואין,  סוציאלית
  .ושי נפש וחולי נפשבשיקום תש יםשעוסקלמוסדות 

 שוקשני ילדים יהודים ליד  ערבידקר מחבל  1992 בשנת
המון זועם תפס את המחבל והיכה אותו   .מחנה יהודה

פריינד, שעברה במקרה במקום, ראתה את המקרה,  נמרצות.
קיללו גוננה עליו בגופה, בעת שאנשים הסתננה בין האנשים ו

זכה לשבחים אך גם לביקורת,  מעשה של בלה  .ועצרה את המחבל משטרההגיעה הוהיכו אותה, עד ש
 .ועורר פולמוס ציבורי והדים בינלאומיים

 -אכן, הערבי דקר ילדים. למרות זאת, כיהודים "  :ניו יורק טיימסבראיון לעיתון  בלהכעבור כחודש אמרה 
יצאה נגד היא  2013 " בשנתבני העם הנבחר, עלינו לקחת נשימה עמוקה בטרם ניטול את החוק לידינו.

המחבל שאת חייו הצילה שלאור העובדה  ,המשא ומתן בין ישראל לפלסטיניםשחרור מחבלים במסגרת 
 .היה צפוי להשתחרר, מה שאכן בוצע

 

 

פעילה  אמריקאית-אפרוהייתה  (1913-2005רוזה לואיז פארקס )
מפורסמת בשל סירובה  .תנועה האמריקאית לזכויות האזרחב

סירוב  -לפנות את כיסאה באוטובוס לאדם לבן  1955בשנת 
 ,מרטין לותר קינגשהוביל למעצרה. מעצר זה הוביל, בעזרתו של 

בעקבותיו ביטלה חברת  ,חרם האוטובוסים של מונטגומריל
 .שלה הפרדה הגזעיתהאוטובוסים הציבורית את מדיניות ה
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1992
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/2013
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%90_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_(2013)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/1955
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%A8_%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%99%D7%AA
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הייתה אישה חזקה, כך מספרים. אחרי  קליאופטרה )תיאה פילופטור(
מות אביה דחקה את אחיה הגברים הצידה והשתלטה על השלטון, בעודה 

בלבד. בגלל כוחה הרב, שכנראה הרתיע לא מעט דברים, מרדו  18בת 
בה אנשי החצר והיא נאלצה לברוח, מכל המקומות בעולם, דווקא 

 ,לשליט. עם מותו, שאירע בגלל מרד נוסף לאשקלון. אחיה הקטן הפך
היא עשתה זאת דרך  –חזרה קליאופטרה לשלטון. לפי אחת הגרסאות 

המיטה, בעזרתו האדיבה של יוליוס קיסר, ששלט באותה תקופה באזור. 
אומרים שניסתה לייסד אימפריה באמצעות צבאה ולא רק בזכות 

  .מיניותה, ושהטקטיקה הייתה אחת מחוזקותיה

 

 

 

, ממייסדי ישראליהוא פעיל חברתי  (1947-צ'רלי שלום ביטון )נולד ב
 . חד"שלשעבר מטעם  חבר כנסתו 1971"הפנתרים השחורים" בשנת 

עלה עם משפחתו לישראל בגיל שנתיים,  ,מרוקו ,קזבלנקהביטון נולד ב
נמנה עם מייסדי תנועת המחאה  .ירושליםשב מוסררהוגדל בשכונת 

התנועה הוקמה על ידי צעירים משכונת ". הפנתרים השחורים"הישראלית 
מקימי  .קום המדינהמאז  מזרחיםשמחו על קיפוח ואפליה של , מוסררה

התנועה, שהסתייעו בעובדי יחידת הרחוב של 'המדור לעבודה קהילתית' 
ביקשו להביע מחאתם על מה שכינו "התעלמות  ,עיריית ירושליםב

אחת .הממסד מהבעיות החברתיות הקשות", ולהילחם למען שינוי עתידם
גניבת בקבוקי חלב שהיו מונחים בלילות מפעולות המחאה שנקט היתה 

 ר פתק: בדלתות הבתים של אחת השכונות האשכנזיות המבוססות. במקומם השאי
 ."ילדי משפחות מצוקה 10ובמקום זה לקחנו אותו לשם האכלת  חתולים 10"בקבוק זה יכל להאכיל 
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%22%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%96%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C
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שעמד  יהודיהיה מצביא ומנהיג  יהודה המכבי )המאה השני לפנה"ס(

 .גזירות אנטיוכוס הרביעישהחל בתגובה ל ,מרד החשמונאיםבראש 
הוביל את המורדים במחוז יהודה להקמת צבא ולהישגים צבאיים 
ופוליטיים שסללו את הדרך להקמת המדינה החשמונאית. הוא מתואר 

ליו לפעול קיבל ע איש גיבור ובעל־מלחמה גדול..." ע"י יוסף בן מתיתיהו:
ולסבול הכול למען חירות בני עמו. וזו גבורתו של האיש שהניח אחריו 

שגאל את עמו והוציאו משעבודם של  -מצבת זיכרון גדולה ביותר 
 ".המוקדונים

 

 
 
 

רשת  ,מחתרת ניל"יהייתה מראשי  (1890-1917) שרה אהרנסון
 אלארץ ישרונגד שליטי  בריטיםהודית שפעלה למען הי ריגול

במטרה לקדם את הקמתה  ,מלחמת העולם הראשונההטורקים ב
 .רץ ישראלשל ריבונות יהודית עצמאית בא

 שרה, היאבעקבות מראות השואה הארמנית אליהם נחשפה 
נצח ישראל לא ישקר"( שהקימו )" ניל"יהשתלבה בארגון המחתרת 

והחלה לפעול כדי לסייע לבריטים לכבוש את ארץ ישראל מידי  ,אבשלום פיינברגוחברם  אהרןאחיה 
הטורקים; שרה פיקחה על העברת זהב, שנתרם מארצות הברית, ליישוב היהודי, שסבל ממחסור כלכלי 

  .ומרעב

את פעולותיה של רשת הריגול, והעבירה מידע  יוסף לישנסקיניהלה שרה אהרנסון יחד עם  1917בשנת 
ששלחה אהרנסון עם מסר לבריטים  יוני הדואר, אחת מ1917 בסתיו שנת. לסוכנים בריטיים מעבר לחוף

החלו לחשוד בקיום רשת ריגול יהודית. שרה סירבה לברוח מארץ ישראל דרך הים, כפי , והטורקים נתפסה
נשארה בזכרון יעקב. בערב סוכות ועצו לה הבריטים, מפני שלא הצליחה להסדיר פינוי לכל חבריה, שי

לם היא לא ימים, או כמהאת שרה במשך  עינוהם . כל חברי ניל"יכמעט הטורקים תפסו את שרה אהרנסון ו
כנראה במטרה לתלותה  ,נצרתגילתה דבר מסודות הארגון לטורקים. לאחר שהתקבלה הוראה להעבירה ל

 אקדחבעזרת ירתה בעצמה ביקשה שרה אהרנסון להתקלח ולהחליף בגדים בביתה. במקלחת,  ,דמשקב
 שלושה ימים לאחר מכן נפטרה. , ושהוסתר בסליק במשקוף הדלת
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/1917
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%A9%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%97
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ְך )המאה  לֶּ ֶּ ִוד ַהמ  ממלכת ישראל של  מלכּה  היה (העשירית לפנה"סד ָּ
 במשך  ממלכת יהודהששלטה ב בית דוד שושלתומייסדה של  המאוחדת

  .הבית הראשוןשנה עד חורבן  420-כ

 . ""יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר וה' עמודוד מתואר כ
 ובמערבה.  לארץ ישראחבלי ארץ נרחבים בצפון הוא כבש 

ְליָּת הוא סיפור  ִוד ְוגָּ המתרחש ברקע  קרב אלופיםשל  מקראיסיפור ּדָּ
גובר על  ,רועה צאןנער  ,דוד .עמק האלהב פלשתיםל ישראלבין  מלחמה

במערכה זו  .אלוהיוו ישראלאת  גידףהפלשתים ש מחנהמ ענק ,גוליית
שאינו חושש ללחום בחזית בשם  מנהיגוכ ,עוז רוחמתגלה דוד כגיבור בעל 

תוך הבעת  ,קנאהאל בחירוף נפש, כתגובה לפגיעה באמונות להם הוא 
ְליָּת הפך  ביקורת על העם והמלך העומדים מנגד, סופגים קללות וגידופים, ולא עושים דבר. סיפור דוד וּגָּ

 .אמונתואו  חוכמתו ,צדקתולמצב שבו בעימות בין שני צדדים מנצח הצד הנראה חלש, בזכות  שם נרדףל
 .י"ח-י"זבפרקים  שמואל אהסיפור מובא בספר 

 

היא  ,שלה דנה אינטרנשיונל שם הבמההמוכרת ב  (1969-שרון כהן )נולדה ב
כאשר ייצגה את "דיווה"  שירעם ה 1998אירוויזיון זכתה ב, שישראלית זמרת

בזכייה השלישית בתולדות ישראל בתחרות, והייתה הזמרת  ,ישראל
הזכייה הראשונה שהשתתפה באירוויזיון וגם זכתה בו. בעקבות  טרנסג'נדריתה

 .לצד קריירה מוזיקלית מצליחה בישראלה, בינלאומית מצליח קריירהפצחה ב

התעקשה  בילדותה, אימה .בשם ירון כהן תל אביבכהן נולדה וגדלה כזכר ב
 שללמרות הקשיים הכלכליים  מוזיקהלשלוח אותה ואת אחותה לשיעורי 

מפיק שם הכירה ה ,בעיר הולדתה גייז מועדונינהגה לפקוד  נעוריההמשפחה. ב
הופיעה עם פרודיות על שירים ישראלים היא שלה.  הראשון ל המוזיקליוהמנה

לבין  מינה הביולוגיבעקבות חוסר ההתאמה בין  ,. באותה תקופה, והחלה להתפרסםובינלאומיים מוכרים
 ".תה כ"דנה אינטרנשיונלדנה החלה בשינוי מינה מזכר לנקבה ועל הבמה הזדה ,אישהכ זהותה המגדרית

 .ניתוח להתאמה מגדריתעברה בלונדון   1993בשנת 

ידעתי שאני לא נמשכת לבנות... הייתי  13כשהייתי בת " :והמגדרית אמרה זהותה המיניתבהתייחסה ל
היו פונים אלי כאישה ולא כגבר. גם התאפרתי ולאט לאט הבנתי שאני  16כשהייתי בת  .גייזהולכת למועדוני 

נשית מדי כדי להיות גבר. אני לא יכולה לדמיין את עצמי כנהג משאית. קשה להסביר, מעולם לא חשבתי 
 ."על עצמי כגבר. זה מי שאני
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95-%D7%A7%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%A6%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A0%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%91_(%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%93%D7%A7_(%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%99%D7%96/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%99%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9F_1998
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9F_1998
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9F_1998
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_(%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%92%27%D7%A0%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1993
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%99
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 עירהיא לוחמת למען זכויות נערות מה (1997-)נולדה ב מלאלה יוספזאי
היא ידועה בזכות פעילותה  .פקיסטן ,פח'טונח'ווה ח'ייבר ,מחוז סוואטמ מינגורה

על נשים  טאליבןבעמק סוואט, שם אסרו לעיתים אנשי ארגון ה זכויות נשיםלמען 
 ,פרס סחרוב לחופש המחשבההוענק ליוספזאי  2013-ב ר.ללמוד בבתי ספ

הצעירה ביותר מאז ומעולם  ,פרס נובל לשלוםת הוכרזה ככל 2014ובשנת 
 .פרס נובלשזכתה ב

 

 

 

 

 

 ,2001, ילידת פלסטיניתהיא פעילה פוליטית   תמימי-עהד אל
שהתפרסמה בעקבות הפצת סרטונים וצילומים שבהם הכתה חיילי 

  נבי סאלח.  ,במספר אירועים בכפר מגוריה צה"ל

ושמונה חודשי מאסר  מאסר בפועלנידונה לשמונה חודשי  2018במרץ 
על תנאי לאחר שהורשעה בארבעה סעיפי אישום של תקיפת קצין וחייל 

 . 2018יולישוחררה בהיא והפרעה לכוחות צה"ל.  הסתה ,צה"ל

תומכיה ברשות הפלסטינית ובעולם רואים בה גיבורה לאומית, לוחמת 
וציורי קיר ברשות  ודיוקנה מופיע על פוסטרים ,בשטחים כיבוש הישראליחופש וסמל להתנגדות ל

הפלסטינית. ציטוט של תמימי )לפי כתב האישום בבית המשפט(: "הכוח שלנו באבן שלנו... הם צריכים 
דקירה או פיגועי התאבדות או זריקת אבנים,  אם זה פיגוע -לשאת באחריות לכל תגובה שתבוא מאיתנו 

. החל ממאי "שרוצים לשחרר את פלסטין -כולם צריכים לעשות משהו ולהתאחד כדי שהמסר שלנו יגיע 
  .מועצה הלאומית הפלסטיניתתמימי היא גם חברת כבוד ב 2018
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https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96_%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8_%D7%A4%D7%97%27%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%97%27%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2014
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C_%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/2018
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A8_%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/2018
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
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התנדב  1948-נולד בפרס, וגדל ולמד בהודו. ב (1927-2008אייבי נתן )
כטייס במסגרת מח"ל )מתנדבי חוץ לארץ( לסייע במלחמת העצמאות ומאז 

טס עם מסר של שלום למצרים )שאז עוד היתה   1966-נותר בישראל. ב
 .לקידום השלום במזרח התיכון בעולםמדינת אויב(, ולאחר מכן יצא למסע 

לקידום השלום ולסיוע הומניטרי עצמו את  עם שובו לישראל החליט להקדיש
במשך יותר משלושים שנה אסף כספים והקים מחנות לפליטים   .לנזקקים

מאסונות כגון רעידות אדמה, בצורת ומלחמות בדרום אמריקה, אפריקה 
קמבודיה ועוד. בישראל סייע לארגונים רבים בהם האגודה למלחמה בסרטן, 

את "קול השלום", תחנת רדיו לקידום השלום במזרח התיכון.  1973-ים בקאילן, יד שרה וקרן שיבה טובה. ה
. אייבי דגל במאבק לא אלים, והשתמש בשביתות רעב כאמצעי למחאה פוליטית ולקידום 1993שפעלה עד 

בהם  ,ניהל מאבק עיקש נגד החוק האוסר מפגשים עם האויב, ונפגש עם ראשי ארגוני הטרור הוארעיונותיו. 
לאחר חתימת הסכמי אוסלו הטביע   .. בעקבות המפגשים נשפט וישב פעמיים בכלא בישראליאסר ערפאת

את ספינתו והמשיך במבצעים הומניטריים בעיקר באפריקה ובנסיונות לקידום הקמת כפר לגמילה מסמים 
  .מותו, עד נסע לארה"ב לכתוב את זכרונותיו ולקה בשבץ מוחי שהותיר אותו משותק חלקית 1997-בנגב. ב

 

 

 

 , מדינת ישראלהיה המוביל והדוחף להקמת  (1886-1973גוריון )-דוד בן
הראשון  שר הביטחוןו ראש הממשלהעל הקמתה, ולאחר שקמה כיהן כ הכריז

עבר  .הציונית תנועת העבודהשל מדינת ישראל והיה מראשי המנהיגים של 
בעצמו להתגורר בשדה בוקר כדוגמה אישית לתושבים לעבור להתגורר 

 בדרום.
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