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זה שמגיע ראשון כדי לפלס דרך לבאים 
אחריו, אדם המהווה פורץ דרך בתחומו.

“ָוֲאַצו ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם 
ָנַתן ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלִרְשָּׁתּה ֲחלּוִצים 
ְּבֵני  ָּכל  ִיְשָׂרֵאל  ְּבֵני  ֲאֵחיֶכם  ִלְפֵני  ַּתַעְברּו 

ָחִיל” )דברים ג, פסוק יח(
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מיהו החלוץ

קראו את דבריו של לוי אשכול וענו על השאלות

איפוא  נשאלת  “חלוץ”.  המילה  את  שומעים  פעם  לא 
ותהיה. אני  הייה  הייתה,  זאת חלוציות. חלוציות  השאלה מה 
הנני  האומר:  אדם  הוא  חלוץ  זו.  למילה  פירוש  נותן  הייתי 
ושלחתני. היום זה פועל על יד הירקון ומחר זה על יד בית־

הפועלים, ואחרי זה כיבוש־עבודות בקרית־ענבים ואחרי זה...

למה מתכוון אשכול במילים “הנני ושלחתני”? 
 

בתחושת  והדוק  שלוב  היה  האישית  ההגשמה  עקרון 
החלוציות. אמונתנו הייתה והינה כי אין הפועל העברי מחפש 
רק פתרון לבעיותיו, ובעיות של קבוצה מצומצמת. הוא החלוץ 
העובר לפני מחנה העם היהודי כולו. כל מעשה חשוב לא רק 

כשלעצמו אלא גם בבחינת הלכה לרבים.

מהי הגשמה אישית של חלוץ?
 

כיצד משפיע החלוץ, הפועל העברי, על העם כולו?
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כיצד הופך מעשה של חלוץ אחד ל”הלכה”, לדרך של רבים )של העם כולו(?
 

      
מראשית ההתיישבות החלוצית בארץ, לפני עשרות בשנים, 
היה עקרון היסוד שלה ההגשמה האישית המתנדבת. האדם החלוץ 
בישראל ידע שעל שכמו הוא – אישית – הוטלה הגשמת האידיאלים 
מבפנים,  לחצוב  עליו  הוטל  שלו.  והחברתיים  הציוניים  ]ערכים[ 
מתוך נפשו הוא, את חזון הקמתה של חברה חדשה בארץ ישראל. 
הוא אישית נקרא להחליט מהי נקודת המוקד של המאבק להטיל 
ביותר  זה הבטיח לחלוץ את התגמול הגדול  עצמו אליה. עקרון 
ואולי היחיד – את הידיעה שמעשהו הוא בעל משמעות לגבי עתיד 

האומה הנבנית בארץ זו. 

מה הקשר בין חלוציות להתנדבות? האם כל חלוץ חייב להתנדב למשימה?
 

מה האחריות המוטלת על כל חלוץ וכל חלוצה, לפי דברי לוי אשכול?
 

למה מתכוון אשכול באומרו כי על כל חלוץ “לחצוב מבפנים, מתוך נפשו הוא 
את חזון הקמתה של חברה חדשה בארץ ישראל”? 
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מהו הגמול, התמורה שמקבל החלוץ על הפעולה החלוצית? 
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תפזורת חלוצים

בנק מילים: 
חלוץ

קפיצת נחשון

התנדבות

הגשמה

ציונות

פועל עברי

חזון

ערכים

חברה

מדינת ישראל

מחנה

עליה שניה

חקלאות

התיישבות

הקרבה

23.2.2021
מחולל תשבצים

/https://geek.co.il/~mooffie/crossword 1/1

הקלד כותרת ראשית כאן
הקלד כותרת משנית כאן

כחנטפששאסכחזצטר
חלדוצהתנדבותטהס
גואמבאמלפכיהאפג
יצתרשבעחקזרתרטמ
סהקצשעממנכבוקבצ
עהקקרישבזהעטבקח
זבפכשותמעדלינפר
נקיצטתקנרשעמאיצ
במחזננושילוובצר
תאופנפזאידפזסתד
נוזחאיאהלסמזענב
עבנסטלשללקרחצחע
נדמותנרקפסחסישצ
תובשייתהגשמהתוא
שלפההצטטצצדעכנש

6



שירי חלוצים

קראו את שירי החלוצים הבאים וענו על המטלות הבאות:
איך מתוארים חיי החלוצים בשירים?. 1
מדוע לדעתכם נכתבו השירים האלה ולמה שימשו את החלוצים?. 2
חברו שיר חלוצים משלכם, שני בתים ופזמון. 3

הבו לבנים / אלכסנדר פן. 1930

ָהבּו ְלֵבִנים,
ֵאין ְּפַנאי ַלֲעֹמד 

ַאף ֶרַגע
ְּבנּו ַהַּבָּנִאים,

ַאל ַּפַחד ְוַאל ֶיַגע
ִקיר ֶאל ִקיר ָנִרים,
ֵמַעל ִמְכׁשֹול ָוֶפַגע

ֻּכָּלנּו ָנִׁשיר,
ִהְמנֹון ִּבְנַין ַאְרֵצנּו

ִּבְמקֹום ֶאְתמֹול 
ֵיׁש ָלנּו ָמָחר

ּוְבַעד ָּכל ִקיר,
ְּבֶהֵּנף ִּבְנָיֵננּו

ֲעִתיד ַעֵּמנּו ָלנּו ָׂשָכר.

ָהבּו, ָהבּו ְלֵבִנים
ְּכָפר, מֹוָׁשב ָוֶקֶרת
ִׁשירּו ֶזֶמר ַהּבֹוִנים

ִׁשיר ִּבְנָין ָוֶמֶרץ.

פה בארץ חמדת אבות / 
ישראל דושמן, 1912

ּפֹה ְּבֶאֶרץ ֶחְמַּדת ָאבֹות
ִּתְתַּגֵּׁשְמָנה ָּכל ַהִּתְקוֹות,

ּפֹה ִנְחֶיה ּופֹה ִנּצֹר,
ַחֵּיי זַֹהר ַחֵּיי ְּדרֹור,

ּפֹה ְּתֵהא ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה,
ּפֹה ִּתְפַרח ַּגם ְׂשַפת ַהּתֹוָרה.

ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,
ִׁשירּו ִׁשיר, ִׁשיר, ִׁשיר,

ִּגילּו ִּגיל, ִּגיל, ִּגיל,
ְּכָבר ֵהֵנּצּו ִנָּצִנים.

ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,
ִׁשירּו ִׁשיר, ִׁשיר, ִׁשיר,

ִּגילּו ִּגיל, ִּגיל, ִּגיל,
עֹוד ָיבֹואּו ֵזְרעֹוִנים.
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שיר העמק / נתן אלתרמן. 1934

ָּבָאה ְמנּוָחה ַלָּיֵגַע
ּוַמְרּגֹוַע ֶלָעֵמל.

ַלְיָלה ִחֵּור ִמְשָּׂתֵרַע
ַעל ְשׂדֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.
ַטל ִמְּלַמָּטה ּוְלָבָנה ֵמַעל,

ִמֵּבית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל.

ַמה, ַמה ַּלְיָלה ִמֵּליל?
ְּדָמָמה ְּבִיְזְרֶעאל.

נּוָמה ֵעֶמק, ֶאֶרץ ִּתְפֶאֶרת, 
ָאנּו ְלָך ִמְשֶׁמֶרת.

ָים ַהָּדָגן ִמְתנֹוֵעַע,
ִשׁיר ָהֵעֶדר ְמַצְלֵצל,

זֹוִהי ַאְרִצי ּוְשׂדֹוֶתיָה,
ֶזהּו ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.

ְּתבַֹרְך ַאְרִצי ְוִתְתַהַּלל
ִמֵּבית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל.

ַמה, ַמה ַּלְיָלה ִמֵּליל?...

ֹאֶפל ְּבַהר ַהִּגְלּבֹוַע,
סּוס ּדֹוֵהר ִמֵּצל ֶאל ֵצל.

קֹול ְזָעָקה ָעף ָּגבֹוַּה,
ִמְּשׂדֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.

ִמי ָיָרה ּוִמי ֶזה ָשׁם ָנַפל
ֵּבין ֵּבית ַאְלָפא ְוַנֲהָלל?

ַמה, ַמה ַּלְיָלה ִמֵּליל?...
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