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  העצמאותהפרק מגילת 

 מגילת העצמאות

בה חי חיי קוממיות , הדתית והמדינית, בה עוצבה דמותו הרוחנית, ישראל קם העם היהודי-ארץב

אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים -בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל, ממלכתית

 . הנצחי

ולא חדל מתפילה , ארצות פזוריו לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל

 . וה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדיניתוומתק

; אחז במולדתם העתיקהימתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולה

החיו שפתם , ים הפריחו נשמותנִ לים ומגִמעפי, וחלוצים, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים

שלום ומגן שוחר , והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, כפרים וערים בנו, העברית

ז "בשנת תרנ. דמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתיתת הקִ מביא ברּכ, על עצמו

 תיאודור הרצללקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית  הקונגרס הציונינתכנס ( 7981)

 . יהודי לתקומה לאומית בארצווהכריז על זכות העם ה

, ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים 7871בנובמבר ' זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב

ישראל ולזכות -לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-אשר נתן במיוחד תוקף בין

 . העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי

, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, זמן האחרוןהשואה שנתחוללה על עם ישראל ב

ידי -ת העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות עליהוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעי

אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק , ישראל-חידוש המדינה היהודית בארץ

 . פחת העמיםזכויות בתוך מש-לעם היהודי מעמד של אומה שוות

שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל 

חירות , ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, מניעה וסכנה, על אף כל קושי, ישראל-לארץ

 . ישרים במולדת עמם-ועמל

האומות השוחרות  חלקו למאבק-ה תרם הישוב העברי בארץ את מלואיבמלחמת העולם השני

ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות , חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי

 . מנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדותילה

קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית  7891בנובמבר  98-ב

שראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים י-העצרת תבעה מאת תושבי ארץ; ישראל-בארץ

הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את . מצדם הם לביצוע ההחלטה

 . מדינתו אינה ניתנת להפקעה

 . זו זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית

ביום סיום המנדט , נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, אנו חברי מועצת העם, לפיכך נתכנסנו

ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות , ישראל-הבריטי על ארץ

 . היא מדינת ישראל, המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל
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, 7899במאי  71, ח"אייר תש' ם שבת ואור ליו, הלילה, אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט

האספה ידי -שתיקבע על חוקההשלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם ל ועד להקמת 

, מועצת מדינה זמניתתפעל מועצת העם כ - 7899באוקטובר  7-הנבחרת לא יאוחר מ המכוננת

אשר תיקרא , הודיתיהווה את הממשלה הזמנית של המדינה הי, העם-מנהלת, ומוסד הביצוע שלה

 . בשם ישראל

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל ; ה יהודית ולקיבוץ גלויותימדינת ישראל תהא פתוחה לעלי

תקיים ; הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, על יסודות החירות תתהא מושתת; תושביה

, מצפון, תבטיח חופש דת ; גזע ומין, יון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דתושו

נאמנה לעקרונותיה   ותהיה ; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; חינוך ותרבות, לשון

מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים . של מגילת האומות המאוחדות

ת ותפעל להקמ 7891בנובמבר  98של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 

 . ישראל בשלמותה-האחדות הכלכלית של ארץ

אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבנין מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך 

 . משפחת העמים

לבני העם הערבי תושבי מדינת  -הדמים הנערכת עלינו זה חדשים -גם בתוך התקפת -אנו קוראים 

נין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בב

 . הזמניים והקבועים, נציגות מתאימה בכל מוסדותיה

וקוראים להם לשיתוף פעולה , אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן

 מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותףמדינת ישראל . ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו

 . דמת המזרח התיכון כולולקִ 

ין ולעמוד לימינו ייה ובבניאנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעל

 . במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל

במושב מועצת , ראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זור יׂשטחון בצּוימתוך ב

, ח"אייר תש' ה, ערב שבת, היום הזה, אביב-בעיר תל, על אדמת המולדת, תהמדינה הזמני

 . 4411במאי  41
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 מ "לע©

 

על אופייה ,  על חלקיה, בפרק זה תלמדו על מגילת העצמאות של מדינת ישראל

 :השאלות שנתמודד איתן הן.  הרצוי של המדינה על פי המגילה

  ?למה מדינות מכריזות על הקמתן

 ?גדרה עצמית של כל עם והעם היהודי בפרטמהי זכות לה

  ?ת העצמאות מהם חלקי מגיל

המופיעות במגילה להקמת מדינה יהודית בארץ  מהן ההצדקות

   ?1ישראל ואיזו הצדקה לא מופיעה

 מה יהיה אופייה של המדינה שתקום על פי :עימה נתמודד היאסוגיה 

מוש מיל המדינה בדרך תם מתמודדתהאתגרים א   המגילה ומהם

 ?ראליתבמציאות היש  , ההבטחות המובאות במגילה

 ?אל מי פונה המגילה ומהן מטרות הפנייה

 ?אילו נושאים עמדו במרכז הוויכוח בתהליך ניסוחה של ההכרזה

 ?מהי חשיבות המגילה אז וכיום

  ?לקיומה של מדינה תנאים הכרחייםמהם ה
 

 ?למה מדינות מכריזות על הקמתן
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מצדיקות להקים מדינה עצמאית הסיבות מתאימות כאשר עם  מחליט שיש נ

המנהיגים כותבים מסמך שבו הם מצהירים על הקמת מדינה ומסבירים את הסיבות 

בדרך כלל במסמך מוצג אופייה של המדינה כמשקף  את  הערכים  . להקמתה

לאחד  את בני העם סביב רעיון : ת שונות ולהכרזה יש מטר.  ם של החברהיהבסיסי

להודיע לאומות העולם  על הקמתה של , וביסוס שלטונה החדשה נההקמת המדי

 . חדשה ולבקש את תמיכתםהמדינה ה

 ?מהי זכות להגדרה עצמית של כל עם ושל העם היהודי בפרט

זכותו  של עם  :ג במשפט הבינלאומי שפירושוהיא מוׂש – הזכות להגדרה עצמית

על  הקמת מדינה  ,  ות אחרותללא התערבות חיצונית של מדינ, להחליט באופן חופשי

התפתחות במקורה של הזכות היא . בשטח מסוים ולקבוע את צורת השלטון בה

התנועות . 44-התודעה הלאומית ובהתעוררות התנועות הלאומיות באירופה במאה ה

פוליטיים ורעיוניים כמו , הלאומיות באירופה התפתחו על רקע של שינויים חברתיים

קיימת מחלוקת האם  2.ומהתפתחות תנועות חברתיות, טיקהכלה והרומנתנועת ההׂש

הלאומיות היא תופעה מודרנית שנוצרה במאה התשע עשרה או שמדובר בתופעה 

במאה התשע עשרה חוותה אירופה , כך או כך. עתיקה שרק צורות הופעתה השתנו

הזכות להגדרה עצמית הוכרה בתום מלחמת העולם . התעוררות של לאומיות

יא רה הנקודות של נׂשעל בסיס מסמך ארבע עׂש" חבר הלאומים"ל ידי הראשונה ע

 . ב וילסון "ארה

זכות ההגדרה העצמית היהודית  -זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי 

 לאומיות תנועות של השפעות ועל עתיקים והיסטוריים דתיים יסודות על מתבססת

ל לא חד  ", ים שנות גלותהעם היהודי במשך אלפי. 44 -ה שפעלו באירופה במאה

התודעה .  "מתפילה ומתקווה לשוב לארץ ישראל ולחדש בתוכה את חירותו המדינית

התגבשה באירופה , שבאה לידי  ביטוי בתנועה הציונות ,המודרנית הלאומית היהודית

כתוצאה מגילויי האנטישמיות ובהשפעת ההתעוררות של , בין היתר, 44-במאה ה

 . רופההתנועות הלאומיות באי
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 ראו פרק הרעיון הלאומי 

דרום : מדינה חדשה קמה

הכריזה על עצמאותה סודאן  

והתקבלה , 1202.799 -ב

ה כמדינ 91202.799 -ם ב"לאו

באינטרנט מידע  חפׂש. עצמאית

מדוע ביקשו . על דרום סודאן 

להיפרד מסודאן אזרחיה 

 ?ולהקים מדינה עצמאית

 :שאלת חשיבה

אם אסכם את הקונגרס במלה "

בטאה לשעלי להיזהר מ -אחת 

 :הרי זאת היא -בקהל 

בבאזל יסדתי את מדינת "

, אולי בעוד חמש שנים. היהודים

ה לכל היותר בעוד חמישים שנ

 " .לויכירו בה הכ

  מתוך יומנו של בנימין זאב הרצל)

 (.4141זל אלאחר קונגרס ב

   

 מ"לע©,  תיאודור הרצל

כיצד ניתן לקשר בין  :חשבו 

דבריו אלו של הרצל לבין הכרזת 

 העצמאות של מדינת ישראל
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  ?ת העצמאות מהם חלקי מגיל

 .ניתן לחלק את המגילה לחמישה חלקים

בה עוצבה , ישראל קם העם היהודי-ארץב "פותח את  המגילה( היסטורי) החלק הראשון

זו זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד " -ומסתיים ב..." דמותו הרוחנית

חלק זה עוסק  בהצדקות או בסיבות להקמתה של ". ברשות עצמו במדינתו הריבונית

 .  מדינה יהודית בארץ ישראל

ומסתיים " אנו חברי מועצת העם, לפיכך נתכנסנו"מתחיל במילים  -(מעשי) החלק השני

נקבע שמה של , בחלק זה יש הכרזה על הקמת המדינה ".ראלאשר תיקרא בשם יׂש "ב

של המדינה מועצת המדינה הזמנית המדינה ונקבעות רשויות השלטון המרכזיות 

 .זהו החלק המשפטי המחייב . והממשלה הזמנית

ה יהודית ימדינת ישראל תהא פתוחה לעלי: "מתחיל במילים -(הצהרתי) החלק שלישי 

 ישראל בשלמותה-ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ "מסתיים ב"  ולקיבוץ גלויות

 .נה לגבי אופי המדינה שתקוםיסדי המדייחלק זה מבטא את החזון של מ"

לגאולת ... ומסתיים ב" אנו קוראים לאומות המאוחדות" :מתחיל במילים -(פניות) חלק רביעי

במטרה לבסס את , ה  יש פניות  וקריאות  אל גופים ומדינות שונותזבחלק " ראליׂש

להבטיח את קבלתה על ידי מדינות , שאך זה נוסדה ,ההכרה בקיומה של המדינה

 .ים  ולחזק את ריבונותהוגופ

ומסתיים בחתימות של "  ראלר יׂשמתוך בטחון בצּו"מתחיל ב-( חתימות) חמישיחלק 

חלק זה מבטא את ההסכמה הרחבה  בין כל נציגי היישוב . נציגי היישוב היהודי

 .היהודי על הקמת המדינה

 

מהן ההצדקות במגילת העצמאות להקמת מדינת לאום יהודית 

 : בארץ ישראל

   :הצדקות להקמתה של מדינת ישראלכמה נכתבו  במגילת העצמאות 

 . והכרה בינלאומית, הצורך להימנע מרדיפות, פוליטית, ציונית, היסטורית, טבעית

 , הקמתה של מדינה ליהודים מוצדקת כזכות טבעית :הצדקה טבעית .א

 , כפי שהזכרנו, התנועות הלאומיות. עם ככל העמיםבהיות היהודים  2ב

 תטבעיזכות 

היא זכות שנתפסת  כתכלית  

ינה נדרשת לנימוקים לעצמה וא

למשל  הזכות לחיים . נוספים

היא זכות טבעית ואין צורך לתת 

 . להגן עליהסיבות 
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מ
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 , זכות ההגדרה העצמית לעמים השוניםתבעו את  2ג

 כך מגיע גם לעם היהודי להיות עצמאי במדינה משלו 2ד

  "זוהי זכותו הטבעית של כל עם לעמוד ברשות עצמו במדינתו הריבונית"

אירועים להצדקה הטבעית  מצינת המגילה מספר בנוסף : היסטורית הצדקה. ב

 . הקושר אותו לארץ ישראל מהעבר של העם היהודי

 ..."ארץ ישראל קם העם היהודי בה עוצבה דמותו הרוחניתב"

של התנועה הציונית  המעשית  הפעילות :ציוניהצדקה  הנובעת  מהמפעל ה. ג

קניית קרקעות להתיישבות  היהודית בארץ , כמו העלאת  היהודים  הארץ לבניין

לה כל א, הפעילות  המדינית של התנועה הציונית ו החייאת השפה העברית, ראליש

 . יצרו מציאות  בלתי הפיכה  המצדיקה את מיסודה במדינת לאום

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ףויקי שיתו שמקורו במיזםזהו קובץ נלקח מאתר ויקיפדיה  
 :מתוך החלטה של הקונגרס הציוני הראשון 7981 ,באזל תוכנית

הקונגרס את  לשם השגת מטרה זו שוקל . הציונות שואפת להקים לעם היהודי מולדת חוקית בפלשתינה 
 :הצעדים הבאים

 .פועלים ובעלי מלאכה יהודים, קידום ענייני של התיישבותם בפלשתינה של חקלאים.7
 .לפי חוקי המדינה, מקומיים וכלליים, וריכוזה של היהדות כולה באמצעות אירועים מתאימים ארגונה.2
 .ת הלאומית של היהודיםחיזוק תחושת הלאום והמודעּו.3
 .גת מטרת הציונותגת הסכמת הממשלות אשר דרושות לשם הׂשצעדים מכינים לשם הׂש.4

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://commons.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
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שפקדה את העם היהודי השואה  - הזכות להימנע מרדיפותהצדקה הנובעת מן . ד 

ה ּבבמהלכה של מלחמת העולם השנייה היא הצדקה לצורך החיוני בהקמת מדינה ש  

 .יוכלו היהודים לחיות בבטחה

הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית ... וללה על העם היהודי השואה שנתח" 

 ".ראלסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ יׂשמחּו, העם היהודי

, היישוב התגייס למאבק עם בעלות הברית נגד גרמניה הנאצית - פוליטיתהצדקה . ה

בזכות היהודים להקים מדינה  תמורה פוליטית בדמות הכרהמגיע לו לקבל  ולכן 

  . בארץ ישראל לאחר הניצחון

חלקו למאבק האומות -יה תרם הישוב העברי בארץ את מלואיבמלחמת העולם השנ "

ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו , השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי

 ".מנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדותיאת הזכות לה

של  העם  *שהכירו בלגיטימציה הצהרות ומסמכים בינלאומיים -הצדקה בינלאומית. ו

בטופס המנדט מטעם חבר , הצהרת בלפור: היהודי להקים מדינה בארץ ישראל כמו

  :ם"האו החלטתהלאומים וב

ואושרה במנדט מטעם חבר  7871בנובמבר ' זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב"

לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין -יוחד תוקף ביןאשר נתן במ  הלאומים

 7841בנובמבר  28-ב.ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי-ארץ

קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ 

 ".ישראל

 

 

 

 

 

 

  

 

 

מתן תוקף חוקי  :גיטימציה ל*

במקרה (. אבן שושן)לדבר 

לגיטימציה , של הקמת מדינה

של  הכרהניתנת על ידי 

ארגונים בינלאומיים , מדינות

מסמכים הבאה לידי ביטוי  ב

ובהצהרות שיש  בינלאומיים

 . להן מעמד משפטי

 

כי אם נחלת , ברכוש זרים משלנו ה לקחנו ולאילא ארץ נוכרי( לשליחו של אנטיוכוס)ויען שמעון ויאמר לו " 
הושיבונו נחלת , ואנחנו כאשר הייתה לנו עת.  אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה, אבותינו
 (.לד-לג' טו' ספר מקבים א" ) אבותינו

 גם בני ישראל אנשים אשר רוח בהן [העמים] באומרם, ולתפארת בעיני העמים הלתהיל[ תהיה]זאת לנו  ..."

, לפרי תהיה מלחהה ,לשום עליה כצאן אדם ,השוממה והבזויה, ארץ המקודשת, ולחדש נחלת אבותיהם לדרוש
על אחת כמה וכמה ארץ , אבותיהם למה אנשי איטליה ושאר מדינות ימסרו נפשם עבור ארץ. והוא תהילתם

ים כתבים הציוניה)"  ?ולב אין אין איל ואנחנו נעמוד מרחוק כגבר ,אשר כל יושבי תבל קדוש יאמרו עליה, כזאת
 (.רט' עמ,  7982, דרישת ציון ,רשל הרב צבי קאליש

 .ינו בשני הקטעים והסבירו אילו מההצדקות המופיעות במגילה באות לידי ביטוי בשני הקטעיםיע :שאלה

 

 

 

זכות -הזכות להימנע מרדיפות  

 .לחיות בביטחון

http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=1
http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=1
http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=1
http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=1
http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=1
http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=1
http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=1
http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=1
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? איזו הצדקה אינה מופיעה במגילה  

2 הצדקה המתבססת על הבטחה אלוהיתגילה היו הצעות  להכניס במהלך ניסוח המ  

לאבותיכם לאברהם ' ראה נתתי לפניך את הארץ בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ה"  

(9' דברים א.) "ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם  

הוצא הפסוק מהמגילה והאם לדעתך היה צריך להותירו , לדעתך, סבר מדועה -

  ?שמיטובמגילה או לה

 

 

  ?פי המגילה על שתקום המדינה של אופייה יהיה מה

 

                            

 " בארץ ישראל היא מדינת ישראל יהודיתאנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה "

 ,"תהא מושתתת על יסודות החירות הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל" 

של המדינה לשמירה על אופייה וערכיה  ויבותהכוונתה ומחמשפטים אלו מעידים על 

 .במגילה אין פירוט נוסף על אופייה היהודי של המדינה . היהודיים

 

 

אבל אנו מסיקים על מחויבותה של , המונח מדינה דמוקרטית אינו מופיע בהכרזה

המדינה וכוונתה לקיומו של משטר דמוקרטי לפי העקרונות והערכים המוזכרים 

 :במשפטים הבאים

 של המדינה לדמוקרטיה באה לידי ביטוי בחלק המעשי משפטי מחויבותה 

 ,מחויבות לכתיבת חוקה: במשפטים הבאים, שבהכרזה

מועצת העם תפעל כמועצת מדינה זמנית ומוסד הביצוע " :מחויבות להפרדת רשויות 

ועד להקמת "מחויבות לקיום בחירות דמוקרטיות  ,"שלה יהווה את הממשלה הזמנית

 ".ונות הנבחרים הסדירים של המדינההשלט

המדינה לקיום אופייה הדמוקרטי ולמימוש זכויות אדם ואזרח הצהרת עקרונות של 

ויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה ותקיים ש : "הלדוגמבמחויבות  ביטוי  באה לידי

 ".גזע ומין, בלי הבדל דת

 

 שאלה

המנדט הבריטי פקע בחצות 

, ח "אייר תש' ליל שבת ו

התקיים בהנהגת היישוב 

ם להכריז או לא ויכוח  הא

להכריז על הקמת המדינה 

 . לפני יציאת הבריטים

הכרזת העצמאות הוקדמה  

אייר  לפני כניסת ' ה' ליום ו

 .השבת  מדוע לדעתך

 

 מדינה יהודית

 מדינה דמוקרטית
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 ?אותמעמדם של האזרחים הערבים על פי מגילת העצממה 

לכלל חופש דת ומצפון  ולשון  , ויון זכויותוש: זכויות  כמו שמור על ההבטחה ל

  .חסת גם לאזרחים היהודים וגם לאזרחים הערביםיהאזרחים מתי

לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על השלום וליטול חלקם ...אנו קוראים" 
וד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יס

 ."הזמניים והקבועים

 

 

 

 

במימוש ההבטחות המצויות במגילה במציאות  המתחים מהם

 ?הישראלית

   3 .למימוש יהודיותה של המדינה ולערכיה של הדמוקרטיה יש גישות שונות

הסבורים שקיים מתח בניסיון לממש את מחויבותה של המדינה לערכי יש 

אחרים . ות אדם לבין הניסיון לצקת תוכן ממשי לזהותה היהודיתהדמוקרטיה וזכוי

 "כי יש אפשרות למזג באופן הולם את היסוד היהודי והיסוד הדמוקרטי"גורסים 

תוך התחשבות באינטרסים , בדומה למדינות אחרות שהן מדינות לאום דמוקרטיות

 4."השונים של המדינה ושל הקבוצות החיות בהובערכי היסוד 

 הקיים בין המחויבות הכפולה של המדינה  מתחלה אן דוגמנביא כ

  .מתח שעליו יורחב בפרקי הספר השונים, הדמוקרטיו היהודילאופייה 

 

 , במגילה  הובטח חופש דת ומצפון: ןחירות הנישואי

ואין וגירושים של קובע כי ענייני ניׂש 5 4491 -ג"תשיאולם חוק שיפוט בתי דין רבניים 

דינה יהיו בשיפוטם הייחודי של בית הדין הרבני וייערכו על פי דין יהודים אזרחי המ

של בני עדות אחרות נוצרים , ואים וגירושיםניׂש, בנוסף  גם מעמדם האישי  .תורה

 .נקבע לפי דתם. ומוסלמים

                                                           
3

 .על כך נדון בהרחבה המשך הספר 
4

  ( 9009) 1' עמ, 71תכלת  ,"הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה: המדינה היהודית" ,רות גביזוןי מעובד על פ  
5

 7089801: תיקון אחרון 

ברבים  ותהגדרה שנחזור אליה בצורות שונ, כמדינה יהודית ודמוקרטיתהוקמה , מדינת ישראל

 מפרקי הספר
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רבים בציבור הדתי והמסורתי רואים בחוק בתי דין רבניים ביטוי לדמותה היהודית של 

כל מדינה קובעת הליך  ליצירת נישואים ולהתרתם ומדינה , לטענתם. ראלמדינת יׂש

בנוסף לכך . יהודית רשאית לאמץ את הדרך היהודית המסורתית כהליך קובע

לעומתם דיני האישות . לטענתם חוק זה מבטיח את שלמותו של העם היהודי

כמנוגדים לערכים דמוקרטים כמו הזכות לחופש מדת  אחריםהיהודיים נתפסים בעיני 

דרישה ונשמעת א עולה מדי פעם על סדר היום הציבורי על כן הנוׂש.  הזכות לנישואיןו

 .ואים אזרחיים לפי בחירתוא בניׂשלאפשר למי שירצה בכך להינׂש

 :זכויות שוות לאזרחים לא יהודיים מימוש

שוויון זכויות לכל אזרחי המדינה ללא הבדל דת  קייםשיש ל, כאמור, ובעתהמגילה ק

שאלת מימוש שוויון הזכויות בין אזרחיה היהודיים של המדינה לבין אזרחיה . גזע ומין

הבדל בין הרמה ההצהרתית , יש לעיתים. יהודיים עולה בהקשרים שונים-הלא

בה בא לידי ביטוי ש  ית לבין הרמה המעׂש, בה אין הבדל בין האזרחיםש  , והחוקית

 6.יחס בלתי שוויוני, לעיתים

זכויות שוות למי שאינו יהודי במדינה  בטחתבהתיות יהאם קיימת בעי

 ? ולא דתית יהודית מנקודת מבט יהודית דתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6

 .פירוט בנושא זה ראו בפרק השסע הלאומי 

עליה חתמו כל , "מגילת העצמאות"אינני מכיר הבטחה ממלכתית פומבית יותר מאשר : ומרהרב יהודה עמיטל מתייחס לשאלה זו וא
משקל הלכתי מחייב המבוסס על , אפוא, הבטחה רשמית זו יש לה. מנהיגי המדינה ובה הובטח מפורשות שוויון זכויות לכל המיעוטים

סס על חמישה ביחסנו לבני אומות העולם מת ....ביותרהפרת ההבטחה הינה עוון חמור , משום כך. קידוש השם ומניעת חילול השם
חיבה יתרה נודעת לו , חביב אדם שנברא בצלם(: "ד"משנה י' פרק ג)כך אומרת המשנה באבות  צלם אלוקים: היסוד הראשון :יסודות

: נאמרש טוב לכלה שהוא "הדביקות במידותיו של הקב: היסוד השני . .... 'בצלם אלוקים עשה את האדם'שנאמר , שנברא בצלם
עודו יי: היסוד הרביעי . זהו היסוד השלישי ".דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'". לכל ורחמיו על כל מעשיו' טוב ה"

ימה זו כלפי אומות העולם ללא יחס אין לתאר מלוי מׂש ..., בין העמים' להפיץ דברי ד, להיות אור לגויים ראלהאוניברסלי של עם יׂש
, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה: "ל הדרישה גבוהה עוד יותר"לפי מרן הרב קוק ז. הדה והקרבה פנימיתא, של הערכה

מעשיהם של ישראל כלפי אומות   קידוש השם ומניעת חילול השם: היסוד החמישי .אהבת כל האדם ביחוד ואהבת כל העמים כולם
השם ולכן כל התנהגות בלתי מוסרית של יהודי ביחס לגוי היא עבירה חמורה יותר העולם נמדדים בקטיגוריות של קידוש השם וחילול 

הרב ) (.י"פ, ק"ב, תוספתא. )חמור גזל הנכרי מגזל ישראל מפני חילול השם: "וכך שנו חכמים בתוספתא. מאשר ביחס ליהודי אחר

משרד החינוך האגף לתרבות , המתוך על יהדות ודמוקרטי" היחס למיעוטים על פי התורה במדינת ישראל ", עמיטל

 (11-11עמודים ,ג "ירושלים תשס, תורנית

 

 : שאלות

  שני נימוקים בססו תשובתכם על . עמדתו של הרב עמיטל  בשאלת היחס  ללא יהודים במדינת ישראל את וגיהצ. 4

 .במופיעים בקטע

 . יםמתנגדם קים אתולאילו נימו כיםתומ םבאילו מבין הנימוקים שמביא הרב עמיטל  את וריהסב. 2
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 ?מגילה ומה מטרת הפנייהאל מי פונה ה

אל עמים ומדינות  כדי להודיע על  במגילת העצמאות אנחנו מוצאים פנייה ישירה

נפרט את הפניות . ההקמת המדינה היהודית וכדי לזכות בהכרה ובשיתוף פעול

  .השונות ואת מטרתה של כל אחת מהן

 

  לממש את ובמשפחת העמים  בקשה להשתלב ל – האומות המאוחדותאל

  4411 ט בנובמבר"ם מכ"החלטת האו

  קריאה לשיתוף פעולה  – מדינת ישראלתושבי הערבים אל 

  זכויות אזרח שוות וייצוג בכל מוסדות  לממשתוך הבטחה , בהקמת המדינה

 . מדינהה

  קריאה  לשלום ולפעול למען פיתוח משותף של  -ועמיהן  מדינות ערבאל

 . המזרח התיכון

  הקמת קריאה לעליה למדינת ישראל ולסייע לה ב  -תפוצות היהודים באל

בחרו שתי  :מטלה  .המדינה

פניות  מהמגילה 

באמצעות , ובדקו

הפרק  הרקע 

ההיסטורי ומקומות 

 .מידע נוספים

מה הייתה התגובה  

 .של הנמענים

  .היהודי היישוב מנהיגי מבכירי, כצנלסון ברל

 וביחידות יחודויב המכיר, עורף קשה עם של החיים רצון את בתוכנו אפוא נגביר..היהודיים החיים מבוע על לגדול זכה אחד כל לא"
 ועל והרוחני הגופני קיומנו על פוסקות לתיהב מלחמותינו אל הנפש את לקרב יש .עצמו ועם אחרים עם צדקתו על נאבק, בעולם גורלו

 . בעולם ועצמאותנו יחודנוי

, בצלם הנברא לכל והצודק ההוגן היחס חובת על כלשהם דעות חילוקי ידענו לא מעולם אך, פוליטיים פתרונות...על דעות חילוקי ידענו"
 להשתחרר אם כי, הזולת על להשתרר לא[ ישראל רץלא] באנו. שלנו הברזל צאן מנכסי, היסודות מיסודי והנהו היה זה. עם כל לבן

 – קמה תהיהי לא הציונות...בנו נוהגים שאחרים כמו באחרים לנהוג' שנזכה' לכך נפשנו את נשאנו לא ומעולם, עלינו הזולת של משררתו
 גזר את מוציאה היא ךבכ כי, אלה אדם לערכי תתכחש לא היא. בצלם הנברא לכל ובחירות ובמשפט בצדק שכופר בעולם – תקום ולא
 ". עצמה על דינה

. כרך תשיעי אביב תל, ח"תש, י"מפא הוצאת, כצנלסון.ב כתבי, (ש"ת בתמוז' ב" )הטיח ובגנות המבוכה בזכות", כצנלסון ברל)
  .הנוער חינוך על כמונו שאמונים אלה – ועבורם נוער מדריכי בכנס נאמרו הדברים

 :  ותשאל

 .על  הקטע כםתשובת ובסס. צנלסון בשאלת היחס כלפי לא יהודיםאת עמדתו של ברל כ וריהסב.4

 הסבירו את הדמיון ואת השוני בין דברי הרב עמיטל ולדבריו של ברל כצנלסון. 2
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 4414מ "לע©עולי תימן מעדן ממתינים לעליה למטוס כדי לעלות לישראל  

 

 ויכוחים על נוסח המגילה

  :ניסוחה הסופי למשל  ויכוחים על  והתנהלו טיוטות מגילת העצמאות קדמו  לנוסח 

חלק סברו שאי אפשר להכריז על מדינה ,  האם לציין בהכרזה את גבולות המדינה

  . יקבעו במלחמהיללא ציון גבולותיה אחרים סברו שהגבולות 

, "מדינת יהודה"האם לכנותה  . היו דיונים על שמה של המדינה שתקום  

"  מדינת ישראל"או   "ציון"   

במפורש או להסתפק בפירוט " דמוקרטיה"המילה  האם לכלול את  - 

.הערכים והעקרונות הדמוקרטיים  

 . האם  לתת  צביון דתי להכרזה על הקמת המדינה או לא- 

 

 ?  ראלר יש  צו  

 טחון בצור ישראל ימתוך ב" המגילה  מסתימת בניסוח

 ת על לעדּוהננו חותמים בחתימת ידינו 

 התכוונו מנסחי  נשאלת השאלה למה.."  הכרזה זו

 ? "צור ישראל"המגילה במונח 

הייתה  העםמועצת *

המנהיגות הזמנית של 

 , היישוב היהודי בארץ ישראל

הוקמה לאחר המועצה 

תוכנית ם על "החלטת האו

-ב ארץ ישראל ה של חלוקה

מועצת העם כללה  .4411

את , את הוועד הלאומי

הסוכנות היהודית וגופים 

 .נוספיםציבוריים 

 

 

 פרידן משה: מ הצלם"לע©

 -4111( גרין) דויד בן גוריון

. 4491-יליד פולין עלה ב.4411

מנהיג הישוב היהודי וראש 

עמד 4411ממשלת ישראל עד 

שהייתה המפלגה , י"מפאבראש 

הכריז . הגדולה ביישוב ובמדינה

באייר ' על הקמת המדינה בה

  . ח"תש

 

http://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=590
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 , שחלקם היו דתיים וחלקם חילוניים , *בקרב חברי מועצת העם הזמנית

 הדתיים רצו  .באשר לתוכנה היהודי במובן הדתיררה תמימות דעים לא ׂש

 .סרבוואילו החילונים  להאאזכור להדגיש בהכרזה את היסודות הדתיים על ידי 

{ (האל' }זכור שם דומסורתיים ראו בא  דתיים ..."7,(הפועל המזרחי)ר זרח ורהפטיג"ד

-ועל זכותו הדתית' יסוד הצהרה חגיגית על מהותו של עם ישראל כעם ד-במבוא לחוקת

 ..... "ה לעצמו"היסטורית לארץ ישראל כארץ המובטחת על ידי הקב

ּבא... " (ם"מפ)ציזלינג ' א נו נתון להגבלה דתית על המאמין ולהגבלת כל ביטוי ין ל 

של אמונה איננו מגבילים את חירות  אפשרות הביטוי המקשרת רגשות של המוני 

, אנו יודעים להעריך ערכים ואמונות. ...יהודים בעבר ובהווה לעיקרי אמונה ודת

בלי " מיןאני מא"שיטיל על מישהו מאתנו לבטא , אולם אל ננהיג בתוכנו מנהג

צור "להכנסת המינוח אף ציזלינג התנגד  " אמונה שבלב ובלי אמונה שבהכרה

 .המגילה לשצביון דתי חשש למתוך " ישראל

... כל אחד על פי דרכו ולפי הבנתו, נדמה לי שכולנו מאמינים( "י"מפא)גוריון -דוד בן

ין א. מאמין בצור ישראל כפי שהוא מבין את זה, לפי דרכו והבנתו, כל אחד מאתנו

 .שום פגיעה ושום כפייה... בזה

מאפיינת את מגמות הפשרה בין ' צור ישראל'ההכרעה להשתמש במונח 

הדתיים יכלו לראות את המונח . גם בסוגיות רבות אחרות חילוניים לדתיים

כמתייחס לאל וכבעל משמעות דתית והחילוניים יכלו לראותו כמונח המתייחס 

 .לעם וכבעל משמעות לאומית

נמק . למגילה" צור ישראל"היה צריך להכניס את המושג , לדעתך, האם: שאלה

 .עמדתךאת 

  

 

 החותמים על המגילה

 חתמו נציגי קבוצות ומפלגות שונות שייצגו  על נוסח המגילה

 נציגי זרמים פוליטיים . ביישוב הקשת הפוליטיתאת מגוון 

                                                           
 .11' ע, .ח"תשמ, הוצאת מסילות: ירושלים, חוקה לישראל דת ומדינה, ר זרח ורהפטיג"ד 7

 

 

ילת העצמאות חתימות על מג

 ויקיפדיה העברית

כנסו לאתר יה: משימה אינטרנטית

או לכל אתר אחר המספק , הכנסת

 וענו על השאלות הבאות  מידע

דמויות שתי  ז של.ת  כתבו.4

 . מהחותמים על המגילה

החתימות ות בדקו מדוע נעדר.2

כמו חיים ויצמן בולטים של אישים 

 .בגיןמנחם ו

 נציג איזו קבוצה נוספת לא.1 

 ?ומדוע חתום  על המגילה
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 . נציגי רשימות דתיות  ועדתיות, מימין מהמרכז  ומשמאל

 ,  למרות חילוקי הדעות ביישוב על נושאים שונים בין הקבוצות השונות 

 יע הרי שבנושא הקמת המדינה ונוסח ההכרזה הצליחו להג

  . להסכמה רחבה

 

 ?מה חשיבות המגילה אז והיום

o  הכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל 

o המגילה היא מסמך הצהרתי מכונן, 

o  להקמת המדינה  מציגה הצדקותהמגילה 

o  כיהודית ודמוקרטית ובכך את אופייה של המדינה  תקובעהמגילה 

o 4411ט  נובמבר "כ-ם  מ"מבטיחה לממש את החלטת האו  . 

o מנחה את רשויות השלטון בפעולתן . 

o הוכרה כמסמך  לאהמגילה . משפיעה על מערכת הערכים של החברה והמדינה

 י8במשך השנים התחוללו שינויים במעמדה המשפטי. בעל תוקף משפטי עצמאי

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד :  יש למגילה ביטוי בשני חוקי היסוד

 .  4442ת שנחקקו בשנ, חופש  העיסוק

 .במגילת העצמאות הכריז דויד בן גוריון על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
8

 .אות יידון בחלק השלישימעמדה המשפטי של מגילת העצמ 
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 ?נשאלת השאלה מהי מדינה

 

 

 

החיה , מדינה היא צורה של התארגנות חברתית הנובעת מתוך רצון של אוכלוסיה

, טחוןילקיים מסגרת מדינית שתספק לה צרכים מסוימים כמו הגנה וב ,בשטח מוגדר

 .יכולת להתפתח ולקדם תרבות ומערכת ערכים משלה

 

 :תנאים  לקיומה של מדינה

 

אלו הם  .ה קבועהיאוכלוסיית המדינה צריכה להיות בעיקרה אוכלוסי - אוכלוסייה

 בנוסף לכך מתגוררים במדינה תושבים . אזרחיה של המדינה

 חלקם  במעמד :אך קיבלו  זכות להתגורר בה , שאינם אזרחים

 . תושבים ארעייםוחלקם  במעמד של תושבים קבועים 

 מאפשרת לאנשים וכמו כן  כל מדינה קובעת כללי התאזרחות

 . להתגורר בה לתקופות זמן קצובות או לאורך זמן

 . יש הבדלים בזכויות בין האזרחים לבין התושבים

 הזכות להשתתף בבחירות למוסד המחוקק ניתנת לאזרחים : הלדוגמ

 מדינות  ןיה כמו סין וישניישנן מדינות מרובות אוכלוס. ולא לתושבים

 איסלנד  ה כמו ידלילות אוכלוסי 

 

משטחן של בגבולות  שטחה של המדינה צריך להיות מוגדר ומובחן  - טריטוריה

, שטחי אגמים,  תחום מים טריטוריאליים -ימי, הוא כולל שטח יבשתי ,מדינות אחרות

  .להיות רצוףחייב שטחה של המדינה לא . ירי ותחום אוו ימות וימים פנימיים

אינדונזיה מורכבת . שטחה של  יוון   למשל הוא ביבשת וכולל מספר רב של איים

 ואיים  ון שהוא כולל גם את אלסקהוב אינו רצוף כי"גם שטחה של ארה. ממספר איים

 . ישנן מדינות זעירות וישנן מדינות גדולות. באוקיינוס השקט

 , נות ובהם הסכמים מדינייםונות נקבע בדרכים ששטחן של מדי

 .כיבוש  והיפרדות של מדינות

 

ויש בידיו הסמכות ני המדינה כלפי פנים וכלפי חוץ יהמנהל את עני גוף – שלטון

עומדים לרשות השלטון  . ה של המדינהלהטיל את מרותו על האוכלוסייה ועל שטח

, ביצוע ושיפוט, ויות של חקיקהוכן סמכה בדמות כוחות משטרה וצבא פכיאכוחות 

 חשבו

 ?מה הקשר בין המילה דין למילה מדינה 

: רנטיתשימה אינטמ

חפשו מידע על 

, קפריסין התורכית

סהרה ,  קוסובו

 .המערבית ואבחזיה

וענו האם מדינה  

יכולה להתקיים ללא 

 ?הכרה בינלאומית

שוכנת בתוך  ותיקןומדינת ה

 ,בירת איטליה, העיר רומא

הוקמה על פי הסכם בין  

הכנסייה הקתולית לבין 

בראשה . 4424 -איטליה ב

עומד האפיפיור שהוא גם 

-ב. ראש הכנסייה הקתולית

כוננו יחסים  -4441

ים בין ישראל דיפלומטי

 לוותיקן
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תלוי מקור הסמכות השלטונית . המאפשרים לו למלא את תפקידו בניהול המדינה

. או כריזמטי מסורתי ,היה דתיסמכות הבעבר מקור  .בסוג המשטר המתקיים במדינה

 .  ציבור האזרחיםבמדינה הדמוקרטית מקור הסמכות השלטונית הוא 

 

 ויני הפנים ואת עניני החוץ  כרצוניטון לנהל את  ענהיא היכולת של של – ריבונות 

בעידן הנוכחי ברור שמדינות עצמאיות לוקחות . ללא התערבות של גורמים חיצוניים

בחשבון את קשריהן עם מדינות אחרות ואת עמדתן של מדינות וארגונים בתוך ומחוץ 

 .למדינה טרם קבלת ההחלטות

 

הדבר בא . כמדינה ריבונית ,אחרותמדינות  מצד ,במדינה הכרה - לאומית-הכרה בין 

בינה לבין מדינות  כלכליים ותרבותיים, לידי ביטוי בקשירת קשרים דיפלומטיים

תלויה , בעיקר בזירה הבינלאומית, יכולתה של המדינה לממש את ריבונותה. אחרות

מיד , ישראל מדינת. רק חלק  ממדינות העולם מכירות במדינהלעיתים  .בהכרה בה 

לא לעתים המדינה . מדינות העולםרבות מלא הוכרה על ידי ,  חר הקמתהלא

 .ואןוטיי: ם לדוגמה"לחברות בארגון האומתקבלת 

גישה , יש שתי גישות ביחס  להכרחיות של ההכרה הבינלאומית לקיומה של מדינה

ואילו גישה שניה  טוענת  שהכרה בינלאומית היא תנאי  הכרחי לקיום מדינהאחת 

מבטיחה את  הכרזה על הקמת המדינהעצם הההכרה אינה חיונית  אלא טוענת  ש

 .כאשר שאר המרכיבים קיימים , ריבונותה

 
 תרגול

 
 :ם והכרזת העצמאות"החלטת האו .1

בפרק הרקע .)תוכנית החלוקה 414ם "ובהחלטת האו ,בהכרזת העצמאות נועיי. א

  (ההיסטורי 

בין  השונהואת  הדומהאת  וגיהצלהשוואה ו (קריטריונים)תבחינים שלושה  ובחר. ב

 .המסמכים לגבי כל קריטריון שבחרת

.מתוך ההשוואה יכם מסקנותאת  וגיהצ.  ג  

 

  זכות קיומה של מדינת ישראל.  2   

 את הקטע  הטוען  שאין זכות לקיומה של מדינת ישראל   וקרא    

 (וןמנהיג ארגון החיזבאללה בלבנ)את הנימוקים של  נסראללה  וגיהצ. א   
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לביסוס  שני נימוקים וגימצדיקה את קיומה של המדינה והצהטענה מנוגדת  ונסח.  ב   

 .ם"במגילת העצמאות ובהחלטת האו ועזריהכם בתשובת    . עמדתכם

וזו הזכות של העם , מהירדן ועד הים התיכון, א שטח כבושיני מאמין שפלסטין הא"

כפי שחיו במשך , ויהודים לחיות יחדיומוסלמים , על אדמה זו יכולים נוצרים. הפלסטיני

אבל אין למדינה בשם ישראל . כל זאת במסגרת של מדינה דמוקרטית. שנים רבות

מה שברור לי הוא . "וזו הזכות של העם הפלסטיני מיות חוקית להתקיים באזורילגיט

אני לא האמנתי ולא מאמין שישראל היא  ,שאיני מאמין במדינת ישראל כמדינה חוקית

 ". דת ראויה לשלום באזורמועמ

 ynet  03.07.10 "לישראל אין זכות קיום: "נסראללה

 מימוש ההבטחות במגילה.  3

 :קראו את החוק, התבוננו בתמונות.א

 .כרזת העצמאות מומשו ואילו הבטחות לא מומשו ציינו אילו הבטחות של ה. ב

  

 4449ראש הממשלה יצחק רבין מבקר אצל עולים באולפן  מ"לע©

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-192508,00.html
javascript:;
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-  

 הצלם נתן אלפרט מ"לע©

 

 הממלכתי מטרות החינוך( ותיקונים) 3593-ג"התשי, חוק חינוך ממלכתימתוך * 

 אזרח נאמן, אוהב עמו ואוהב ארצו, לחנך אדם להיות אוהב אדם (4) 

את זהותו התרבותית , את מורשתו, המכבד את הוריו ואת משפחתו, למדינת ישראל 

 ;ואת לשונו

להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של (   2)

, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם

לתרבותו ולהשקפותיו של , החוק לשמירת, לערכים דמוקרטיים, לחירויות היסוד

 ;וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים, הזולת

המורשת והמסורת הייחודית של , ההיסטוריה, התרבות, פהלהכיר את הׂש(    44

ולהכיר בזכויות , יה הערבית ושל קבוצות אוכלוסיה אחרות במדינת ישראליהאוכלוס

 .י ישראלהשוות של כל אזרח

  מדינה יהודית ודמוקרטית. 4

 ?על מה מבוססת הקריאה לשלום לעם הערבי לפי כותב הקטעהסבירו 
 
לא . לא רצה ולא ירצה לעולמים להיבנות מחורבנותם של אחרים, ם השלוםע  , ראליׂש"

אבל ברוח  ,לתּכמש  לינו ממנה בכוח החרב השג  , ל ולא בכוח אנו שבים אל ארצנוי  בח  

שממנה יפיצו קרני אורה לשלום  ,עיר השלוםאנו שבים ל, ה שלום במרומיועוׂש', ה

 .העולם כולו

ְמעּו עמים כולם את ברכתנו שלום ן תתברכו בברכת למע, שיבו לנו יד שלום אמתוה  , ש 

 ,צ מאיר חי עוזיאל"הרב ב ".שלום

, נאומים יסודיים, בוריים ולאומייםימכתבים צ ,מאמרים כלליים: זיאל וספר מכמני ע )

 )( 4444),א , ת ישראל ובנין ארצוילתחי

גורעים ,  מה הייתם מוסיפים, מגילת עצמאות חדשה למדינת ישראללכתבו הצעה . 9

 .נמקו, עצמאות המקוריתנים מנוסח מגילת האו מש  

על  כםדברי ומהם התנאים לקיומה של מדינה המופיעים במגילה בסס וגיהצ. 1

 .המגילה

http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=20
http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=20
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