
על דת ומדינה

התנועה הציונית ההיסטורית הייתה תנועה חילונית. המנהיגים 
הגדולים של התנועה, כמו בנימין זאב הרצל, אחד העם, וחיים 
וייצמן, גדלו בבית חילוני או יצאו מהמסגרת הדתית 
המסורתית בגיל צעיר. בגלל התפקיד המיוחד של הדת 
בהיסטוריה של העם היהודי, השאלה על מקום הדת והמסורת 
בתנועה הציונית הייתה קשה מאוד, ועוררה בעיות רבות בתוך 
התנועה. מדינת ישראל הוקמה כמדינה חילונית, אבל עד היום 

יש בעיות קשות בנושא הדת והמדינה בארץ.
בישראל של היום הדתיים הם מיעוט (כשליש). רוב האוכלוסיה 
היהודית היא חילונית. אנשים רבים רואים את עצמם כ''שומרי 
מסורת'' או ''מסורתיים'' - אנשים המכבדים את המסורת ואת 
המנהגים וחוגגים את החגים המרכזיים אך אינם חיים בהתאם 
לכל מצוות הדת. בערים גדולות כמו תל-אביב וחיפה מרכזי 
קניות גדולים פתוחים בשבת ומלאים אנשים, ואירועי תרבות 

בערב שבת הם דבר רגיל. 
כיוון שבמקומות עבודה רבים עדיין עובדים שישה ימים בשבוע. 
ושבת הוא יום החופש היחיד בשבוע, אנשים רבים לא עושים 
שום דבר מיוחד בשבת, רק נחים. בירושלים ובמקומות אחרים 
בארץ דתיים וחילוניים חיים ביחד אך לא תמיד מוצאים דרך 
לכבד זה את זה ולחיות בשלום. נסיעות, סרטים, בילויים 

וספורט בשבת הם נושאים בעייתים. 
בישראל חוגגים חגים דתיים ולאומיים. בחגים דתיים כראש 
השנה, סוכות ופסח לא עובדים ולא לומדים. בחגים וימי זיכרון 
לאומיים כיום העצמאות, יום ירושלים ויום הזיכרון לשואה 
ולגבורה, יש טקסים במקומות מרכזיים ואנשים מנסים לעשות 

משהו מיוחד עם המשפחה ועם חברים.

מתוך ''דפים ואתרים'' אסתר רייזן

Lecture du texte : http://www.morim.com/aldate.mp3

SERGE FRYDMAN  - ORT VILLIERS - 5768



ַעל ָ ּדת  ּוְמִדיָנה

ַ ּמְנִהיִגים  ְ ּתנ ּוָעה ִח ּל ֹוִנית. ַה ִ ּצ ּי ֹוִנית ַהִהיְסט ֹוִרית ָהְיָתה  ְ ּתנ ּוָעה ַה ַה
ִ ּיים  ִ ּבְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל, ַאַחד ָהָעם, ְוַח ְ ּכמ ֹו  ְ ּתנ ּוָעה,  ֶ ׁשל ַה ְ ּגד ֹוִלים  ַה
ִ ּתית  ָ ּמָסְר ִ ּמְסֶ ּגֶרת ַהָ ּדִתית ַה ְ ּבַבִית ִח ּל ֹוִני א ֹו ָיְצא ּו ֵמַה וייצמן, ָ ּגְדל ּו 
ֶ ׁשל ָהָעם  ַ ּבִהיְסט ֹוְרָיה  ֶ ׁשל ַהָ ּדת  ְ ּמֻיָחד  ַ ּתְפִקיד ַה ִ ּבְגַלל ַה ְ ּבִגיל ָצִעיר. 
ִ ּצ ּי ֹוִנית ָהְיָתה  ְ ּתנ ּוָעה ַה ַ ּב ֹסֶרת  ָ ּמ ְ  ּׁשֵאָלה ַעל ְמק ֹום ַהָ ּדת ְוַה ְ ּיה ּוִדי, ַה ַה
ְ ׂשָרֵאל  ְ ּתנ ּוָעה. ְמִדיַנת ִי ְ ּבת ֹוְך ַה ְ ּבָעי ֹות ַר ּב ֹות  ָ ׁשה ְמא ֹוד, ְוע ֹוְרָרה  ָק
ֵ ׂשא  ְ ּבנ ֹו ְ ּבָעי ֹות ָק ׁש ֹות  ִ ּכְמִדיָנה ִח ּל ֹוִנית, ֲאָבל ַעד ַה ּי ֹום ֵי ׁש  ה ּוְקָמה 

ָ ּבָאֶרץ. ְ ּמִדיָנה  ַהָ ּדת ְוַה
ֹרב ָהֻאְכל ּוִסָ ּיה  ְ ׁשִלי ׁש).  ִ ּכ ִ ּיים ֵהם ִמע ּוט ( ֶ ׁשל ַה ּי ֹום ַהָ ּדִת ְ ׂשָרֵאל  ְ ּבִי
ִ ּבים ר ֹוִאים ֶאת ַעְצָמם כ'' ׁש ֹוְמֵרי  ִ ׁשים ַר ְ ּיה ּוִדית ִהיא ִח ּל ֹוִנית. ֲאָנ ַה
ֹסֶרת ְוֶאת  ָ ּמ ְ ּבִדים ֶאת ַה ְ ּמַכ ִ ׁשים ַה ִ ּיים'' - ֲאָנ ִ ּת ֹסֶרת'' א ֹו ''ָמָסְר ָמ
ְ ּבֶהְתֵאם  ִ ּיים  ִ ּיים ַאְך ֵאיָנם ַח ָ ּכִז ֶ ּמְר ִ ּגים ַה ִ ּמְנָהִגים ְוח ֹוְגִגים ֶאת ַהַח ַה
ְ ּכֵזי  ֵ ּתל-ָאִביב ְוֵחיָפה ֶמְר ְ ּכמ ֹו  ְ ּגד ֹול ֹות  ְ ּבָעִרים  ְלָכל ִמְצו ֹות ַהָ ּדת. 
ַ ּתְר ּב ּות  ִ ׁשים, ְוֵאר ּוֵעי  ָ ּבת  ּוְמֵלִאים ֲאָנ ַ ׁש ְ ּב ְ ּפת ּוִחים  ְ ּגד ֹוִלים  ְקִנ ּי ֹות 

ָ ּבת ֵהם ָ ּדָבר ָרִגיל.  ַ ׁש ְ ּבֶעֶרב 
ָ  ּׁשב ּוַע.  ַ ּב ָ  ּׁשה ָיִמים  ִ ׁש ִ ּבים ֲעַדִין ע ֹוְבִדים  ִ ּבְמק ֹומ ֹות ֲעב ֹוָדה ַר ֶ ׁש ֵ ּכיָון 
ִ ׂשים  ִ ּבים לֹא ע ֹו ִ ׁשים ַר ָ  ּׁשב ּוַע, ֲאָנ ַ ּב ֹחֶפ ׁש ַהָ ּיִחיד  ָ ּבת ה ּוא י ֹום ַה ַ ׁש ְו
ָ ׁשַלִים  ּוִבְמק ֹומ ֹות ֲאֵחִרים  ִ ּביר ּו ָ ּבת, ַרק ָנִחים.  ַ ׁש ְ ּב  ׁש ּום ָ ּדָבר ְמֻיָחד 
ָ ּתִמיד מ ֹוְצִאים ֶ ּדֶרְך  ְ ּבַיַחד ַאְך לֹא  ִ ּיים  ִ ּיים ַח ִ ּיים ְוִח ּל ֹוִנ ָ ּבָאֶרץ ָ ּדִת
ִ ּב ּל ּוִיים  ָ ׁשל ֹום. ְנִסיע ֹות, ְסָרִטים,  ְ ּב ֵ ּבד ֶזה ֶאת ֶזה ְוִלְחי ֹות  ְלַכ

ְ ּבָעָיִתים.  ְ ׂשִאים  ָ ּבת ֵהם נ ֹו ַ ׁש ְ ּב  ּוְס ּפ ֹוְרט 
ֹרא ׁש  ְ ּכ ִ ּיים  ִ ּגים ָ ּדִת ְ ּבַח ִ ּיים.  ִ ּמ ִ ּיים  ּוְלֻא ִ ּגים ָ ּדִת ְ ׂשָרֵאל ח ֹוְגִגים ַח ְ ּבִי
ָ ּכר ֹון  ִ ּגים ִויֵמי ִז ְ ּבַח ָ  ּׁשָנה, ֻס ּכ ֹות  ּוֶפַסח לֹא ע ֹוְבִדים ְולֹא ל ֹוְמִדים.  ַה
ָ ּכר ֹון ַל  ּׁש ֹוָאה  ִ ּז ָ ׁשַלִים ְוי ֹום ַה ְ ּכי ֹום ָהַעְצָמא ּות, י ֹום ְיר ּו ִ ּיים  ִ ּמ ְלֻא
ִ ּסים ַלֲע ׂש ֹות  ִ ׁשים ְמַנ ִ ּיים ַוֲאָנ ָ ּכִז ִ ּבְמק ֹומ ֹות ֶמְר ְ ּגב ּוָרה, ֵי ׁש ְטָקִסים  ְוַל

ָ ּפָחה ְוִעם ֲחֵבִרים. ְ ׁש ִ ּמ ֶ  ּׁשה ּו ְמֻיָחד ִעם ַה ַמ
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Vocabulaire (classement alphabétique)

population אוכלוסיה

événement אירוע

héroïsme גבורה

religion דת

religieux דתי

a été créé הוקם

souvenir זכרון

fête חג

fêter חגג, לחגוג

laïque חילוני

juif יהודי

sortir יצא, לצאת

respecter כיבד, לכבד

état מדינה

rempli, plein מלא

coutume מנהג

leader מנהיג

tradition מסורת

traditionnel מסורתי

minorité ִמעוט

prescription religieuse מצווה

peuple, nation עם

indépendance עצמאות

ouvert פתוח

régulier, habituel רגיל

shoah, holocauste שואה

mouvement תנועה

rôle תפקיד

culture תרבות
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שאלות

1. למה עלתה שאלת הדת בתנועה הציונית ?

______________________________________________________________________

2. למה אנשים נחים בשבת ?

_____________________________________________________________________

3. מה זה ''שומרי מסורת'' ?

____________________________________________________________________

4. אילו חגים וימי זיכרון דתיים ולאומיים חוגגים בישראל ?

_____________________________________________________________________

5. אילו חגים דתיים ולאומיים חוגגים בצרפת ? 

_____________________________________________________________________

6. מהי מצווה בשבילך ?

____________________________________________________________________

ֵ ּמר מסורת ? ַ ׁש 7. למה מסורת חשובה לאנשים ? איך אפשר ְל

____________________________________________________________________

8. מה מיוחד בזה שמרכזי קניות גדולים פתוחים בשבת ?

____________________________________________________________________

9. מה אתם יודעים על יום הזיכרון ועל יום העצמאות ?

____________________________________________________________________
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