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מנהיגות אזרחית

דף מקורות:
.1
"לא נכחד .איננו דתיים במובן המעשי ,זאת אומרת לא כולם שומרים על כל המצוות המעשיות ,אם גם יש בינינו
כאלה אשר שומרים על מצווה קלה וחמורה .שאלת הדת אפוא נמסרת לרשותו הפרטית של כל יחיד ואיננו מתערבים
לגבולות אשר בין אדם לבין קונו .יחד עם זאת הננו כולנו חדורים אש קודש לכל מה שנוגע לערכים המוסריים,
חברתיים ,פוליטיים וכלכליים של האומה ולא פעם הייתה לנו ההזדמנות להוכיח את נכונותנו להביא קורבנות על
מזבח האומה הישראלית".
( טיוטת תזכיר אל הברון אדמונד דה רוטשילד ,פריז ,סוף ינואר ) 1931

.2
"מלבד מילוי תעודתנו ההיסטורית בעצם קיומנו והתעצמותנו ,האם מילאנו את מסגרת המדינה תוכן? והלא מלבד
הלחץ המידי לפתרון מצוקת היהודים ,ביקשנו כולנו שתהיה המדינה הזאת משכן לרוחנו .עלינו לשוב להיות לעם
יוצר ערכים .חייבים אנו לחוש בציפייה ובתביעה של תפוצות ישראל ,ואולי גם של גויי הארצות ,שערכים אלה יהיו
אור לגויים ומאור לגולה .אנו מכינים כלים .אנו בונים את כינורו של דוד .איך ,מאין תקום הרוח שתבוא ויתנגן מאליו?
בדורנו מתקיים חזון העצמות היבשות 'ותקרבו עצמות עצם אל עצמו'; הקימונו את השלד .אולי גם 'והנה עליהם גידים,
ובשר עלה ,ויקרם עליהם עור מלמעלה' .האם יספיקו כוחותינו לבדם? כדי שתבוא בהם הרוח ,ויחיו?".
( מדברי לוי אשכול בישיבת הנעילה של הוועד הפועל הציוני ,ירושלים 23 ,במרס ) 1964

.3
"גם בתוך העם העובד או המעמד העובד – תהיה דרושה עילית .להיפך ,היא תהיה נחוצה לעם יותר מתמיד בפגשו
את אתגריו החדשים .אבל זאת יכולה להיות רק עילית מסוג אחד :עילית של שרות ולא עילית של שררה ,עילית של
נשיאה בעולו לא עילית של התנשאות מעלל עול ,עילית העוברת לפני המחנה ולא עילית המנתקת עצמה ממנו".
( מנאומו של ראש הממשלה לוי אשכול לפני סטודנטים בטכניון 9 ,ביוני ) 1965

.4
דבּרו כל החברים על חלקי במה שנעשה; אבל העשייה הממשית נעשית על ידיכם ,אני הייתי לא יותר מאשר ממלא
" ִ
תפקידו של נר השמש בחנוכה ,חנוכה שמשמשת סמך לנו ,ואתם יודעים שמחוץ ל 8-נרות חנוכה יש עוד נר אחד
שעומד מהצד – וזה השמש ,אשר בעזרתו מדליקים את הנרות במשך החנוכה ,מהיום הראשון של חנוכה עד ליום
השמיני ,כאשר כל  8הנרות דולקים ומאירים .ומסורת זו מסמלת את תקומתה של ישראל ,עברה ועתידה".
( מדברי ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בביקורו בחבל התענכים 8 ,באוגוסט ) 1963

.5
"את הכביש יכולים אנו לסלול .טלפון יכולים אנו להתקין .חובתה של הממשלה לדאוג שתנאי החיים בכפרי ישראל,
עבריים ,ערביים ,דרוזיים – בכל הכפרים– לא י ִּפָגעו מחמת ניתוק .אולם אין אנו יכולים לבטא דאגה זו אלא ביצירת
הכלים .החינוך וההתקדמות החברתית חייבים להכשיר את האדם שישתמש בהם לרווחת ביתו לטובת הכלל ,או אף
שיתגבר על חוסר כלים .הרבה תלוי בקליטת המאמצים שלנו על ידי האוכלוסייה עצמה .יש איזה פרוש עממי של
הפסוק 'ה' יילחם לכם ואתם תחרישון' – הפרוש הוא :ה' ייתן לכם לחם ,אולם אתם חייבים לחרוש".
( מדברי ראש הממשלה לוי אשכול בעת הצגת תקציב משרד ראש הממשלה בפני הכנסת 9 ,במרס ) 1964
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