
מנחם בגין

מנחם בגין נולד בעיר בריסק שבליטא בשנת 1913.
כשהיה מנחם בגין בגיל צעיר הוא היה חבר בתנועת הנוער- בית''ר, 

היה פעיל בחיי הקהילה וציוני גדול. בוורשה הוא למד משפטים. 
בזמן מלחמת העולם השנייה, בגין התגייס לצבא הפולני ומאוחר יותר 

בשנת 1942 הוא הגיע לארץ. 
הבריטים ששלטו אז בארץ לא נתנו ליהודים לעלות לישראל באופן 

חופשי. 
הרבה יהודים עלו בעלייה בלתי לגאלית. 

מנחם בגין עזר ליהודים רבים לעלות בדרך זאת.
בשנת 1943, נבחר בגין למפקד האצ"ל ,שהוא ארגון צבאי לוחם. 

האצ"ל היה ארגון שהתנגד לשלטון הבריטי ופעל כדי להוציא את 
הבריטים מהארץ.

בשנת 1971 הקים מנחם בגין את תנועת הליכוד. התנועה היתה שנים 
רבות באופוזיציה. 

בבחירות  בשנת 1977, הליכוד ,בראשותו של מנחם בגין, ניצח ועלה 
לשלטון.    

כאשר  מנחם בגין היה ראש ממשלה, כשנאם בכנסת, הוא הזמין את 
נשיא מצרים אנואר סאדאת לירושלים.  

איש לא האמין שסאדאת - נשיא של מדינת אויב, יסכים לבוא למדינת 
ישראל ויסכים לקבל את הזמנתו של ראש הממשלה בגין. 

אבל הנשיא סאדאת קיבל את ההזמנה והגיע לירושלים. 
בשיחות הם דיברו על הסכם שלום בין ישראל ומצרים. 

הסכם זה היה ההסכם הראשון שנחתם בין ישראל ובין מדינה ערבית 
שכנה.

בשנת 1978, קיבל  מנחם בגין יחד עם נשיא מצרים – אנואר  סאדאת, 
את פרס נובל לשלום.

מנחם בגין היה חבר כנסת במשך יותר משלושים שנה. 
בשנת 1983, הוא התפטר מהממשלה ועזב את החיים הפוליטיים.

מנחם בגין נפטר בגיל 79.
כולם זוכרים אותו כבעל יכולת רטורית וכנואם מוכשר בעל יכולת 
שכנוע, איש ישר אינטלקטואל וצנוע והאיש שאהב כל כך את המדינה, 

האיש האמיץ הראשון שחתם על הסכם שלום עם מדינה ערבית.

מעובד ע''י סרג' פרידמן, רשת אורט צרפת

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

SERGE FRYDMAN  - ORT VILLIERS - 5768



ְ ּבִגין ְמַנֵחם 

ְ ׁשַנת 1913. ִ ּב ְ ּבִליָטא  ֶ ׁש ָ ּבִעיר בריסק  ְ ּבִגין נ ֹוַלד  ְמַנֵחם 
ֹ ּנַער- בית''ר, ָהָיה  ִ ּבְתנ ּוַעת ַה ְ ּבִגיל ָצִעיר ה ּוא ָהָיה ָחֵבר  ְ ּבִגין  ֶ ׁשָהָיה ְמַנֵחם  ְ ּכ

ָ ּפִטים.  ְ ׁש ָ ׁשה ה ּוא ָלַמד ִמ ְ ּבַוְר ָ ּלה ְוִצ ּי ֹוִני ָ ּגד ֹול.  ְ ּקִה ְ ּבַחֵ ּיי ַה ָ ּפִעיל 
ָ ּצָבא ַה ּפ ֹוָלִני  ּוְמֻאָחר י ֹוֵתר  ְ ּבִגין ִהְתַ ּגֵ ּיס ַל ְ  ּׁשִנָ ּיה,  ִ ּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהע ֹוָלם ַה

ִ ּגיַע ָלָאֶרץ.  ְ ׁשַנת 1942 ה ּוא ִה ִ ּב
ֹאֶפן  ְ ּב ְ ׂשָרֵאל  ְ ּיה ּוִדים ַלֲעל ֹות ְלִי ָ ּבָאֶרץ לֹא ָנְתנ ּו ַל ָ  ּׁשְלט ּו ָאז  ֶ ׁש ְ ּבִריִטים  ַה

ִ ׁשי.  ָחְפ
ִ ּתי ֶלָגִלית.  ִ ּבְל ְ ּבָעֶליָה  ֵ ּבה ְיה ּוִדים ָעל ּו  ַהְר

ְ ּבֶדֶרְך ֹזאת. ִ ּבים ַלֲעל ֹות  ְ ּבִגין ָעַזר ִליה ּוִדים ַר ְמַנֵחם 
ֶ ׁשה ּוא ִאְר ּג ּון ְצָבִאי ל ֹוֵחם.  ְ ּבִגין ִלְמַפֵ ּקד האצ"ל , ְ ׁשַנת 1943, ִנְבַחר  ִ ּב

ְ ּכֵדי ְלה ֹוִציא ֶאת  ְ ּבִריִטי  ּוָפַעל  ִ  ּׁשְלט ֹון ַה ֵ ּגד ַל ֶ ׁשִהְתַנ האצ"ל ָהָיה ִאְר ּג ּון 
ְ ּבִריִטים ֵמָהָאֶרץ. ַה

ָ ׁשִנים  ְ ּתנ ּוָעה ָהְיָתה  ִ ּל ּכ ּוד. ַה ְ ּתנ ּוַעת ַה ְ ּבִגין ֶאת  ְ ׁשַנת 1971 ֵהִקים ְמַנֵחם  ִ ּב
ָ ּבא ֹו ּפ ֹוִזיְצָיה.  ַר ּב ֹות 

ֵ ּצַח ְוָעָלה  ְ ּבִגין, ִנ ֶ ׁשל ְמַנֵחם  ְ ּבָרא ׁש ּות ֹו  ִ ּל ּכ ּוד,  ְ ׁשַנת 1977, ַה ִ ּב ְ ּבִחיר ֹות   ַ ּב
ִ  ּׁשְלט ֹון.     ַל

ְ ּכֶנֶסת, ה ּוא ִהְזִמין ֶאת  ַ ּב ֶ ׁשָ ּנַאם  ְ ּכ ָ ׁשָלה,  ֹרא ׁש ֶמְמ ְ ּבִגין ָהָיה  ֶ ׁשר  ְמַנֵחם  ַ ּכֲא
ָ ׁשַלִים.   ִ ׂשיא ִמְצַרִים אנואר סאדאת ִליר ּו ְנ

ִ ּכים ָלב ֹוא ִלְמִדיַנת  ֶ ׁשל ְמִדיַנת א ֹוֵיב, ַיְס ִ ׂשיא  ִאי ׁש לֹא ֶהֱאִמין שסאדאת - ָנ
ְ ּבִגין.  ָ ׁשָלה  ֶ ּמְמ ֹרא ׁש ַה ֶ ׁשל  ֵ ּבל ֶאת ַהְזָמָנת ֹו  ִ ּכים ְלַק ְ ׂשָרֵאל ְוַיְס ִי

ָ ׁשַלִים.  ִ ּגיַע ִליר ּו ֵ ּבל ֶאת ַהַהְזָמָנה ְוִה ִ ׂשיא סאדאת ִק ֲאָבל ַהָ ּנ
ְ ׂשָרֵאל  ּוִמְצַרִים.  ֵ ּבין ִי ָ ׁשל ֹום  ֵ ּכם  ְ ּבר ּו ַעל ֶהְס ִ ּד ִ  ּׂשיח ֹות ֵהם  ַ ּב

ְ ׂשָרֵאל  ּוֵבין ְמִדיָנה ֲעָרִבית  ֵ ּבין ִי ַ ּתם  ֶ ׁשֶ ּנְח ֵ ּכם ָהִרא ׁש ֹון  ֵ ּכם ֶזה ָהָיה ַהֶהְס ֶהְס
ְ ׁשֵכָנה.

ִ ׂשיא ִמְצַרִים – אנואר  סאדאת,  ְ ּבִגין ַיַחד ִעם ְנ ֵ ּבל  ְמַנֵחם  ְ ׁשַנת 1978, ִק ִ ּב
ָ ׁשל ֹום. ֶ ּבל ְל ְ ּפַרס נ ֹו ֶאת 

ָ ׁשָנה.  ִ ׁשים  ְ  ּׁשל ֹו ֶ ׁשְך י ֹוֵתר ִמ ְ ּבֶמ ְ ּכֶנֶסת  ְ ּבִגין ָהָיה ָחֵבר  ְמַנֵחם 
ִ ּיים. ִ ּיים ַה ּפ ֹוִליִט ָ ׁשָלה ְוָעַזב ֶאת ַהַח ֶ ּמְמ ֵ ּטר ֵמַה ַ ּפ ְ ׁשַנת 1983, ה ּוא ִהְת ִ ּב

ְ ּבִגיל 79. ְ ּבִגין ִנְפַטר  ְמַנֵחם 
ִ ׁשְכנ ּוַע,  ֹכֶלת  ַ ּבַעל ְי ָ ׁשר  ֹכֶלת ֶרט ֹוִרית  ּוְכנ ֹוֵאם ֻמְכ ְ ּכַבַעל ְי ָ ּלם ז ֹוְכִרים א ֹות ֹו  ֻ ּכ
ְ ּמִדיָנה, ָהִאי ׁש  ָ ּכְך ֶאת ַה ָ ּכל  ֶ ׁשָאַהב  ָ ׁשר ִאיְנֶטֶלְקט ּוָאל ְוָצנ ּוַע ְוָהִאי ׁש  ִאי ׁש ָי

ָ ׁשל ֹום ִעם ְמִדיָנה ֲעָרִבית. ֵ ּכם  ֶ ׁשָחַתם ַעל ֶהְס ִ ּמיץ ָהִרא ׁש ֹון  ָהַא

ֶ ׁשת א ֹוְרט ָצְרַפת ָ ּבד ע''י סרג' ְפִריְדַמן, ֶר ְמֻע
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הפעלים

Traductionשורשהוא - עברבנייןשם הפועל

s'enrôlerמתגייסהתגייסהתפעללהתגייס

gouvernerשולטשלטפעללשלוט

s'opposerמתנגדהתנגדהתפעללהתנגד

faire sortirמוציאהוציאהפעיללהוציא

édifierמקיםהקיםהפעיללהקים

faire 1 discoursנואםנאםפעללנאום

accepterמסכיםהסכיםהפעיללהסכים

démissionerמתפטרהתפטרהתפעללהתפטר

signerחותםחתםפעללחתום על

Vocabulaire

membre חבר

mouvement de jeunesse תנועת נוער
Bétar : Brit Yossef Trumpeldor בית''ר 

de manière libre באופן חופשי

alya illégale עליה בלתי לגלית

Etsel - Irgoun Tsvaï Léoumi אצ''ל

combattant לוחם

mouvement תנועה

sous sa direction בראשותו

pouvoir שלטון

président נשיא

ayant de la rhétorique בעל יכולת רטורית

orateur נואם

doué מוכשר

pouvoir de conviction בעל יכולת שכנוע

humble, modeste צנוע

courageux אמיץ
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שאלות על הטקסט

1.  מי היה מנחם בגין ?

_______________________________________________________________

2. איפה הוא נולד ?

____________________________________ 

3. מה הוא עשה ב-1971 ?

_____________________________________________________________ 

4. מה עשה מנחם בגין כשהיה בשלטון ? 

_______________________________________________________________

5. את מי הוא הזמין לירושלים ? 

_______________________________________________________________

6. למה ההזמנה הזאת הייתה חשובה ?

_______________________________________________________________

7. מה ידוע לנו על אישיותו של מנחם בגין ?

_______________________________________________________________
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