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  .לֵאָרְשת ִייַנִדל ְמי ֶשִנֵשיא ַהִשָנה ַהָיי ָהִבְצ� �ק ֶ�ָחְצִי

ל יר�ִב� ְגְ�ב ִאח�ְר! ִ�ֵע� ֵמָטת ָקִיַב ְ�ר� ָגל�ה ֶשָחָ�ְשִמַהי ְוִבְצ��ק ֶ�ָחְצִי

�ִ�ל ֶשש�ב�ת ֲחות ינ�ְיְנַעת ְמיש�ִגה ְ�ֶזת ַהִיַ� ַ�י�י" ָהִנָש# ַהֶשֶמְ�. "ִיַלָשיר

 ר�יְ�ִד ֶש.י"ִ�י" ַרִאיָקיִטִלפ�א �ָבי ָצֵשְנ): ִיְשָרֵאל�  �ֶאֶר!י"זִיֶמְרָ&י" ִשָנֲא

  .הָשָדֲחל ַהֵאָרְשת ִייַנִדל ְמַע

 .יִבְצ� �ֶ�ק ָחְצִיל ְוֵחָרל � ֶשֵ� ַה,יג ֵעִלַרֱהֶנת א�ָמְצַעת ָהֶמֶחְלִמְ�, 1948ת ַנְשִ�

 יט�ִלְחי ֶהִבְצ� �ק ֶ�ָחְצִיל ְוֵחָר.  ַ�ָגִליל'תֶשֶק� יתֵ�'! �י�ר ִקֵבה ֲחָיֵעִלי ָה� ֵ�ַה

ר ַד ֲח�ה �ֶיְהִי ֶשש�יְק ִ�"ֵה. !ֵעָה� ֵמָטָקת ַהִיַ�ת ַה! ֶא�י�ִק ַלָלֵתת �ַמָתָנה

  .גַרֱהֶנ� ֶשֵ�� ַלר�יָ&ִז

 ח�ְת� ָ�ָטָקת ַהִיַ�ַ�. 'תֶשֶק� יתֵ�'! �י�ִקת ְלִיַ�ת ַה ֶאיר�ִבֱע ֶה1950ת ַנְשִ�

��, �ָ�ְלא�י ִלֵע� ְלר�יָ&ר ִזַד" ֲחַגָהָיה ת ִיַ�ַ�. יתִרְבי" ִעִשָדי" ֲחִל ע�ד�יְמ ִלב

" ֵהְו, י�ְדת ַרַנֲח! ַת�י�ִקי ַהֵרְבַח) נ�ָ� (ימ�ִקת ֵהִיַ�י" ַ�ִרָדֲחד ַהַח)ְ�. יִבְצ� �ֶ�

ש ֵמַתְשִה ְליק�ִסְפת ִהנ�ר�ֲח)י" ָהִנָשַ�. "ָלע�ל ָהָכי" ְ�ִרֵב" ֲח ִער�יְ�ִד

ת  ֶא!ֵ�ַשְלת �ק�ַנ ְליט�ִלְחיו ֶהָשְכַע. בא ט�" לֹי� ַהל�ב ֶשָצָמַהְו, תִיַ�ַ�

. יִבְצ��ת ֶ�ַחַ�ְשל ִמר ֶש�י�ִסת ַהר ֶאֵ�ַסי ְלֵד� ְ&ָט� ָקיא�ֵזי" מ�ִקָהְל: "ק�ָמַה

ר ֶד" ֶחה ַגֶיְהִיְו, הָחָ�ְשִמל ַה ַעַענ�ְלט ק�ֶרֶס) א�יְר (ינ�ִרְקי" ַיִרָדֲחד ַהַח)ְ�

  .  תא�ָצְרַהְלת �יח�ִשְל, י"ִדימ�ִלְל

  



 

ÏÈƒ‚¿̄«̇:ֲע �  :ÏƒÙ«‰ È∆̃«ËÚ¿ת ל�ֵאְשל ַה ַענ

  

1 ."«‰«aƒÈ∆̆ ˙ƒÈ Ï¿̂»Á∆a ˜Ô-¿̂ƒ·È:"                      

  _______________________? ________________הָלָחְתַהת ְ�ִיַ�ה ַהָיה ָהיפֵֹא.    א

  __? _______________________________1950ת ַנְשת ִ�ִיַ�ת ַה ֶאיר�ִבֱע� ֶה:ְל.    ב

  _____________________? _____________________תִיַ�ת ַה ֶאיר�ִבֱעה ֶהָמָל.    ג

___________________________________________________________      

  _______________________? __________________יִבְצ�� ֶ�ֵעִליי" ַעל י�ְדִעה ַמ. 2

_________________________________   ______________________  

                               ".˙a»̆ƒ�»‰ ÌÈ«‡¬Á…Â¯…Â�ƒ‰ ˙¿ÙƒÒe˜È¿Ï ƒ‰¿̆«̇≈Ó«a ˘«aƒÈ»": בת�ָ& 14 – 13 ְ�ש�ר�ת. 3

�י�ִקַל ת�א� יר�ִבֱעֶהי ֶשֵרֲח)� ָטָקת ַהִיַ� ַ�ש�ה ָעַמ.    א!?                                 

 *      _________________________________________________________  

 *      _________________________________________________________  

 *      _________________________________________________________  

  _______________________? __________"ק�ָמיו ַ�ָשְכת ַעש�ֲע ַליט�ִלְחה ֶהַמ.    ב

___________________________________        _________________  

  

  

  

  

  

  



Ô· ˜ÁˆÈ Ï˘ ˙È·‰ -È·ˆ  

  

  .מדינת ישראל צבי היה הנשיא השני של� יצחק ב�

במש#  .קט� מע! ברחוב אב� גבירול בירושלי"צבי והמשפחה שלו גרו בבית � יצחק ב�

: מרכזיי" באר! ישראלשל אנשי" וחשובות בבית הזה פגישות מעניינות השני" היו 

  .אנשי צבא ופוליטיקאי" רבי" שדיברו על מדינת ישראל החדשה

היה  ֵעִלי  הב�.צבי�ב�הב� של יצחק ורחל , נהרג ֵעִליבמלחמת העצמאות , 1948בשנת 

 לקיבו! את תת במתנהצבי החליטו ל� רחל ויצחק ב�.בגליל 'קשת� יתב'חבר קיבו! 

  .נהרגביקשו שיהיה בו חדר זיכרו� לב� שה"  .הבית הקט� מהע!

ובו לימדו , בבית הקט� פתחו אולפ�. 'קשת�בית' העבירו את הבית לקיבו! 1950בשנת 

 בבית באחד החדרי". צבי�ג" חדר זיכרו� לעלי ב�היה בבית . עבריתעולי" חדשי" 

בשני" . וה" דיברו ע" חברי" בכל העול", חברי הקיבו! תחנת רדיו) בנו(הקימו 

עכשיו החליטו לנקות  .והמצב שלו היו" לא טוב, האחרונות הפסיקו להשתמש בבית

להקי" מוזיאו� קט� כדי לספר את הסיפור של : את המקו") לעשות ֶרמ�ְנט(ולשפ! 

יהיה ג" ו , על המשפחהסרט קולנוע) ראוי(באחד החדרי" יקרינו . צבי�משפחת ב�

  .  לשיחות ולהרצאות, חדר ללימודי"

  

 


