
ע.ר 580083103

דף עבודה  - מיהו החלוץ

קראו את דבריו של לוי אשכול וענו על השאלות

"לא פעם שומעים את המילה "חלוץ". נשאלת איפוא השאלה מה זאת חלוציות. חלוציות 
הייתה, הייה ותהיה. אני הייתי נותן פירוש למילה זו. חלוץ הוא אדם האומר: הנני 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"? 

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

לרבים".

מהי הגשמה אישית של חלוץ?

כיצד משפיע החלוץ, הפועל העברי, על העם כולו?

כיצד הופך מעשה של חלוץ אחד ל"הלכה", לדרך של רבים )של העם כולו(?
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"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 ]ערכים[ הציוניים והחברתיים שלו. הוטל עליו לחצוב מבפנים, מתוך נפשו הוא, 
נקודת  מהי  להחליט  נקרא  אישית  הוא  ישראל.  בארץ  חדשה  חברה  של  הקמתה  חזון  את 
המוקד של המאבק להטיל עצמו אליה. עקרון זה הבטיח לחלוץ את התגמול הגדול ביותר 
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"? 

מהו הגמול, התמורה שמקבל החלוץ על הפעולה החלוצית? 
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תפזורת חלוצים
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דף עבודה – שירי חלוצים
קראו את שירי החלוצים הבאים וענו על המטלות הבאות:

1. איך מתוארים חיי החלוצים בשירים?
2. מדוע לדעתכם נכתבו השירים האלה ולמה שימשו את החלוצים?

3. חברו שיר חלוצים משלכם, שני בתים ופזמון
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הבו לבנים
מאת: אלכסנדר פן, 1930

ָהבוּ לְבֵנִים,
ֵאין ּפְנַאי לַעֲמֹד 

ַאף ֶרגַע
ּבְנוּ הַּבַנִָּאים,

ַאל ּפַַחד וְַאל יֶגַע
ִקיר ֶאל ִקיר נִָרים,
ֵמעַל ִמכְׁשֹול וֶָפגַע

יר, ּכֻלָּנוּ נָׁשִ
ּ ִהְמנֹון ּבִנְיַן ַאְרצֵנו

ּבְִמקֹום ֶאְתמֹול 
יֵׁש לָנוּ ָמָחר

וּבְעַד ּכָל ִקיר,
ּ ּבְֶהנֵּף ּבִנְיָנֵנו

כָר. עֲִתיד עַּמֵנוּ לָנוּ ׂשָ

ָהבוּ, ָהבוּ לְבֵנִים
ב וֶָקֶרת ּכְָפר, מֹוׁשָ
ירוּ זֶֶמר הַּבֹונִים ׁשִ

יר ּבִנְיָן וֶָמֶרץ. ׁשִ

פה בארץ חמדת
אבות

מאת: ישראל דושמן, 1908

ּפֹה ּבְֶאֶרץ ֶחְמּדַת ָאבֹות
ְמנָה ּכָל ַהּתְִקוֹות, ּתְִתגַּּשֵׁ

ּפֹה נְִחיֶה וּפֹה נִּצֹר,
רֹור, ַחיֵּי זֹהַר ַחיֵּי ּדְ

כִינָה ׁשֹוָרה, ּפֹה ּתְֵהא ַהּשְׁ
ַפת ַהּתֹוָרה. ּפֹה ּתְִפַרח גַּם ׂשְ

נִירוּ נִיר, נִיר, נִיר,
יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירוּ ׁשִ ׁשִ

גִּילוּ גִּיל, גִּיל, גִּיל,
ּכְבָר ֵהנֵּצוּ נִּצָנִים.

נִירוּ נִיר, נִיר, נִיר,
יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירוּ ׁשִ ׁשִ

גִּילוּ גִּיל, גִּיל, גִּיל,
עֹוד יָבֹואוּ זְֵרעֹונִים.

ׂדֹות עֵֶמק יִזְְרעֶאל. ִמְשּ
ִמי יָָרה וִּמי זֶה ָשׁם נַָפל
בֵּין בֵּית ַאלְָפא וְנֲַהלָל?

ַמה, ַמה לַּיְלָה ִמלֵּיל?...

שיר העמק
נתן אלתרמן, 1934

בָָּאה ְמנוָּחה לַיָּגֵעַ
וַּמְרגֹּועַ לֶעֵָמל.

ֵרעַ לַיְלָה ִחוֵּר ִמְשָׂתּ
עַל ְשׂדֹות עֵֶמק יִזְְרעֶאל.
ה וּלְבָנָה ֵמעַל, ַטל ִמלְַּמָטּ
ִמבֵּית ַאלְָפא עַד נֲַהלָל.

ַמה, ַמה לַּיְלָה ִמלֵּיל?
ְדָּמָמה בְּיִזְְרעֶאל.

ְפֶאֶרת,  נוָּמה עֵֶמק, ֶאֶרץ ִתּ
ָאנוּ לְךָ ִמְשֶׁמֶרת.

יָם ַהָדּגָן ִמְתנֹועֵעַ,
ִשׁיר הָעֵֶדר ְמצַלְצֵל,

זֹוִהי ַאְרצִי וְּשׂדֹוֶתיָה,
זֶהוּ עֵֶמק יִזְְרעֶאל.

בַֹרךְ ַאְרצִי וְִתְתַהלַּל ְתּ
ִמבֵּית ַאלְָפא עַד נֲַהלָל.

ַמה, ַמה לַּיְלָה ִמלֵּיל?...

אֶֹפל בְַּהר ַהגִּלְּבֹועַ,
סוּס ּדֹוֵהר ִמצֵּל ֶאל צֵל.

, קֹול זְעָָקה עָף גָּבֹוַהּ
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