השוואה בין התנועה הציונית לתנועות לאומיות באירופה
דף חומרים נלווים

החלק ההיסטורי במגילת העצמאות
קֹומ ִמיּות מַ ְּמלַכְּ ִתית ,בָ ּה
הּודי ,בָ ּה עֻצְּ בָ ה ְּדמּותֹו הָ רּוחָ נִ ית ,הַ דָ ִתית וְּ הַ ְּמ ִדינִ ית ,בָ ּה חַ י חַ יֵּי ְּ
ש ָראֵ ל קָ ם הָ עָם הַ יְּ ִ
ְּבאֶ ֶרץ-יִ ְּ
הֹוריש לָעֹולָם כֻּלֹו אֶ ת סֵּ פֶר הַ ְּספ ִָרים הַ נִ צְּ חִ י.
ֱנֹושיִ ים וְּ ִ
יָצַ ר נִ כְּ סֵּ י תַ ְּרבּות לְּ א ִֻמיִ ים ּוכְּ לָל-א ִ
ּומ ִתקְּ וָה לָשּוב לְּ אַ ְּרצֹו
זּוריו ,וְּ ל ֹא חָ דַ ל ִמ ְּתפִ ָּלה ִ
לְּ אַ חַ ר שֶ הֻגְּ לָה הָ עָם מֵּ אַ ְּרצֹו בְּ כֹ חַ הַ זְּרֹו ַע שָ מַ ר לָּה אֱ מּונִ ים בְּ כָל אַ ְּרצֹות פְּ ָ
ּולְּ חַ דֵּ ש בְּ תֹוכָּה אֶ ת חֵּ רּותֹו הַ ְּמ ִדינִ ית.
הּודים בְּ כָל דֹור לָשּוב ּולְּ הֵּ אָ חֵּ ז בְּ מֹול ְַּדתָ ם הָ ע ִַתיקָ ה; ּובַ דֹורֹות הָ אַ חֲרֹונִ ים שָ בּו
טֹורי ּומָ סָ ְּר ִתי זֶה חָ ְּתרּו הַ יְּ ִ
יס ִ
מתֹוְך קֶ שֶ ר הִ ְּ
לְּ אַ ְּרצָ ם בַ הֲמֹונִ יםַ ,וחֲלּוצִ ים ,מַ עְּ פִ ילִ ים ּומָ גִ נִ ים הִ פְּ ִריחּו נְּ שַ מֹות ,הֶ חֱיּו ְּשפָתָ ם הָ עִ בְּ ִרית ,בָ נּו כְּ פ ִָרים וְּ ע ִָרים ,וְּ הֵּ קִ ימּו יִ ּׁשּוב
גָדֵּ ל וְּ הֹולְֵּך הַ ּׁשַ ּלִ יט עַל ִמ ְּשקֹו וְּ תַ ְּרבּותֹו ,שֹוחֵּ ר שָ לֹום ּומָ גֵּן ַעל עַצְּ מֹו ,מֵּ בִ יא בִ ְּרכַת הַ קִ ְּדמָ ה לְּ ָכל תֹושָ בֵּ י הָ אָ ֶרץ וְּ נֹושֵּ א ַנפְּ שֹו
לְּ עַצְּ מָ אּות מַ ְּמלַכְּ ִתית.
הּודית תֵּ יאֹודֹור הֶ ְּרצְּ ל וְּ הִ כְּ ִריז עַל
בִ ְּשנַת תרנ"ז ( )1897נִ ְּת ַכנֵּס הַ קֹונְּ גְּ ֶרס הַ צִ יֹונִ י לְּ קֹול קְּ ִריאָ תֹו שֶ ל הֹוגֶה חֲזֹון הַ ְּמ ִדינָה הַ יְּ ִ
הּודי לִ ְּתקּומָ ה לְּ אֻ ִמית בְּ אַ ְּרצֹו.
זְּכּות הָ עָם הַ יְּ ִ
ְּזכּות זֹו הֻכְּ ָרה בְּ הַ צְּ הָ ַרת בַ לְּ פּור ִמיֹום ב' בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר  1917וְּ ֻא ְּּׁש ָרה בַ מַ נְּ דָ ט ִמטַ עַם חֶ בֶ ר הַ ּלְּ אֻ ִמים ,אֲשֶ ר נָתַ ן בִ ְּמיֻחָ ד תֹ קֶ ף בֵּ ין-
הּודי לְּ הָ קִ ים מֵּ חָ דָ ש אֶ ת בֵּ יתֹו הַ ּלְּ א ִֻמי.
הּודי לְּ בֵּ ין אֶ ֶרץ-יִ ְּש ָראֵּ ל וְּ לִ זְּכּות הָ עָם הַ יְּ ִ
טֹורי ,שֶ בֵּ ין הָ עָם הַ יְּ ִ
יס ִ
לְּ א ִֻמי לַקֶ שֶ ר הַ הִ ְּ
הּודים בְּ אֵּ ירֹופָה ,הֹוכִ יחָ ה מֵּ חָ דָ ש בַ עֲלִ יל
הַ ּׁשֹואָ ה שֶ נ ְַּתחֹולְּ לַה עַל עַם יִ ְּש ָראֵּ ל בַ זְּמַ ן הָ אַ חֲרֹון ,בָ ּה הֻכְּ ְּרעּו לַטֶ בַ ח ִמילְּ יֹונִ ים יְּ ִ
הּודית בְּ אֶ ֶרץ-יִ ְּש ָראֵּ ל ,אֲשֶ ר
הּודי ְּמחֻסַ ר הַ מֹולֶדֶ ת וְּ הָ עַ צְּ מָ אּות עַל-יְּ דֵּ י חִ דּוש הַ ְּמ ִדינָה הַ יְּ ִ
אֶ ת הַ הֶ כְּ ֵּרחַ בְּ פִ ְּתרֹון בְּ ָעיַת הָ עָ ם הַ יְּ ִ
הּודי מַ עֲמָ ד שֶ ל אֻ מָ ה ְּשוַתְּ -זכֻיֹות בְּ תֹוְך ִמ ְּשפַחַ ת הָ עַ ִמים.
הּודי וְּ תַ עֲנִ יק ָלעָם הַ יְּ ִ
ִתפְּ תַ ח לִ ְּרוָחָ ה אֶ ת שַ ע ֲֵּרי הַ מֹולֶדֶ ת לְּ כָל יְּ ִ
ְּשאֵּ ִרית הַ פְּ לֵּיטָ ה שֶ נִ צְּ לָה מֵּ הַ טֶ בַ ח הַ נָאצִ י הָ אָ יֹ ם בְּ אֵּ ירֹופָה וִ יהּודֵּ י א ֲָרצֹות אֲחֵּ רֹות ל ֹא חָ ְּדלּו לְּ הַ עְּ פִ יל לְּ אֶ ֶרץ-יִ ְּש ָראֵּ ל ,עַל אַ ף
כָל קֹ ִשיְּ ,מנִ יעָה וְּ סַ ָכנָה ,וְּ ל ֹא פָ ְּסקּו לִ ְּתבֹ ַע אֶ ת ְּזכּותָ ם לְּ חַ יֵּי כָבֹוד ,חֵּ רּות ַועֲמַ ל-יְּ שָ ִרים בְּ מֹולֶדֶ ת עַמָ ם.
בְּ ִמלְּ חֶ מֶ ת הָ עֹולָם הַ ְּּׁשנִ יָה תָ ַרם הַ יִ ּׁשּוב הָ עִ בְּ ִרי בָ אָ ֶרץ אֶ ת ְּמלֹוא-חֶ לְּ קֹו לְּ מַ אֲבַ ק הָ אֻמֹות הַ ּׁשֹוחֲרֹות חֵּ רּות וְּ שָ לֹום ֶנגֶד כֹ חֹות
הָ ָרשָ ע הַ נָאצִ יּ ,ובְּ דַ ם חַ ָילָיו ּובְּ מַ אֲמַ צֹו הַ ִמלְּ חַ ְּמ ִתי קָ נָה לֹו אֶ ת הַ זְּכּות לְּ הִ מָ נֹות עִ ם הָ ע ִַמים ְּמי ְַּסדֵּ י בְּ ִרית הָ אֻמֹות הַ ְּמ ֻאחָ דֹות.
הּודית בְּ אֶ ֶרץ-יִ ְּש ָראֵּ ל; הָ עֲצֶ ֶרת
בְּ  29-בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר  1947קִ בְּ לָה עֲצֶ ֶרת הָ אֻמֹות הַ ְּמאֻחָ דֹות הַ חְּ לָטָ ה הַ ְּמחַ יֶבֶ ת הֲקָ מַ ת ְּמ ִדינָה יְּ ִ
תָ בְּ עָה מֵּ אֵּ ת תֹושָ בֵּ י אֶ ֶרץ -יִ ְּש ָראֵּ ל ֶלאֱחֹ ז בְּ עַצְּ מָ ם בְּ כָל הַ צְּ ע ִָדים הַ נִ ְּד ָר ִשים בְּ צִ דָ ם הֵּ ם לְּ בִ צּו ַע הַ הַ חְּ לָטָ ה .הַ כ ָָרה זֹו שֶ ל הָ אֻ מֹות
הּודי לְּ הָ קִ ים אֶ ת ְּמ ִדינָתֹו אֵּ ינָּה נִ תֶ נֶת לַהַ פְּ קָ עָה.
הַ ְּמאֻחָ דֹות בִ זְּכּות הָ עָם הַ יְּ ִ
הּודי לִ הְּ יֹות כְּ כָל עַם וְּ עַם עֹומֵּ ד בִ ְּרשּות עַצְּ מֹו בִ ְּמ ִדינָתֹו הָ ִרבֹונִ ית.
זֹוהִ י זְּכּותֹו הַ ִטבְּ עִ ית שֶ ל הָ עָם הַ יְּ ִ
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