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 ההיסטורי במגילת העצמאותהחלק 
ֶאֶרץ ָרֵאל-בְּ ַלכְּ  ִישְּ ִמיּות ַממְּ ִדיִנית, ָבּה ַחי ַחיֵּי קֹומְּ ַהמְּ מּותֹו ָהרּוָחִנית, ַהָדִתית וְּ ָבה דְּ הּוִדי, ָבּה ֻעצְּ ִתית, ָבּה ָקם ָהָעם ַהיְּ

ֻאִמִיים ּוכְּ  בּות לְּ י ַתרְּ סֵּ ִחי-ָללָיַצר ִנכְּ ָפִרים ַהִנצְּ ֶפר ַהסְּ הֹוִריש ָלעֹוָלם ֻכּלֹו ֶאת סֵּ  .ֱאנֹוִשִיים וְּ

ִפּלָ  לֹא ָחַדל ִמתְּ זּוָריו, וְּ צֹות פְּ ָכל ַארְּ רֹוַע ָשַמר ָלּה ֱאמּוִנים בְּ ֹכַח ַהזְּ צֹו בְּ ַארְּ ָלה ָהָעם מֵּ ַאַחר ֶשֻהגְּ צֹו לְּ ַארְּ ָוה ָלשּוב לְּ ה ּוִמִתקְּ

תֹו ש בְּ ַחדֵּ ִדיִניתּולְּ רּותֹו ַהמְּ  .ָכּה ֶאת חֵּ

ָתם ָהַעִתיָקה; מֹוַלדְּ ז בְּ ָאחֵּ הֵּ ָכל דֹור ָלשּוב ּולְּ הּוִדים בְּ רּו ַהיְּ ִתי ֶזה ָחתְּ טֹוִרי ּוָמָסרְּ ּוַבדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָשבּו  מתֹוְך ֶקֶשר ִהיסְּ

ִפיִלים ּוָמִגִנים הִ  ָצם ַבֲהמֹוִנים, ַוֲחלּוִצים, ַמעְּ ַארְּ ִקימּו ִיּׁשּוב לְּ הֵּ ָעִרים, וְּ ָפִרים וְּ ִרית, ָבנּו כְּ ָפָתם ָהִעבְּ ַשמֹות, ֶהֱחיּו שְּ ִריחּו נְּ פְּ

כָ  ָמה לְּ ַכת ַהִקדְּ ִביא ִברְּ מֹו, מֵּ ן ַעל ַעצְּ ר ָשלֹום ּוָמגֵּ בּותֹו, שֹוחֵּ ַתרְּ קֹו וְּ ְך ַהַּׁשִּליט ַעל ִמשְּ הֹולֵּ ל וְּ א נַ ָגדֵּ נֹושֵּ י ָהָאֶרץ וְּ שֹו ל תֹוָשבֵּ פְּ

ִתית ַלכְּ ָמאּות ַממְּ ַעצְּ  .לְּ

ַנת תרנ"ז ) ל וְּ 1897ִבשְּ צְּ יאֹודֹור ֶהרְּ הּוִדית תֵּ ִדיָנה ַהיְּ ִריָאתֹו ֶשל הֹוֶגה ֲחזֹון ַהמְּ קֹול קְּ ֶרס ַהִציֹוִני לְּ גְּ ַכנֵּס ַהקֹונְּ ִריז ַעל ( ִנתְּ ִהכְּ

צֹו ַארְּ ֻאִמית בְּ קּוָמה לְּ הּוִדי ִלתְּ כּות ָהָעם ַהיְּ  .זְּ

ֶבר זְּ  נֹוֶבמְּ פּור ִמיֹום ב' בְּ ָהַרת ַבלְּ ַהצְּ ָרה בְּ ין 1917כּות זֹו ֻהכְּ יָֻחד ֹתֶקף בֵּ ֻאִמים, ֲאֶשר ָנַתן ִבמְּ ָדט ִמַטַעם ֶחֶבר ַהּלְּ ָרה ַבַמנְּ ֻאּׁשְּ -וְּ

ין ֶאֶרץ בֵּ הּוִדי לְּ ין ָהָעם ַהיְּ טֹוִרי, ֶשבֵּ ֻאִמי ַלֶקֶשר ַהִהיסְּ כּו-לְּ ִלזְּ ל וְּ ָראֵּ ֻאִמיִישְּ יתֹו ַהּלְּ ָחָדש ֶאת בֵּ ָהִקים מֵּ הּוִדי לְּ  .ת ָהָעם ַהיְּ

ירֹו אֵּ הּוִדים בְּ יֹוִנים יְּ עּו ַלֶטַבח ִמילְּ רְּ ַמן ָהַאֲחרֹון, ָבּה ֻהכְּ ל ַבזְּ ָראֵּ ַלה ַעל ַעם ִישְּ חֹולְּ ָחָדש ַבֲעִליל ַהּׁשֹוָאה ֶשַנתְּ ָפה, הֹוִכיָחה מֵּ

עָ  רֹון בְּ ִפתְּ ַח בְּ רֵּ ָמאּות ַעלֶאת ַהֶהכְּ ָהַעצְּ ֻחַסר ַהמֹוֶלֶדת וְּ הּוִדי מְּ ֶאֶרץ-ַית ָהָעם ַהיְּ הּוִדית בְּ ִדיָנה ַהיְּ י ִחדּוש ַהמְּ דֵּ ל, ֲאֶשר -יְּ ָראֵּ ִישְּ

ַות הּוִדי ַמֲעָמד ֶשל ֻאָמה שְּ ַתֲעִניק ָלָעם ַהיְּ הּוִדי וְּ ָכל יְּ י ַהמֹוֶלֶדת לְּ ָוָחה ֶאת ַשֲערֵּ ַתח ִלרְּ ֻכיֹות-ִתפְּ ַפַחת ָהַעִמים זְּ תֹוְך ִמשְּ  .בְּ

פִ  ַהעְּ לּו לְּ רֹות לֹא ָחדְּ י ֲאָרצֹות ֲאחֵּ ירֹוָפה ִויהּודֵּ אֵּ ַהֶטַבח ַהָנאִצי ָהָאֹים בְּ ָלה מֵּ יָטה ֶשִנצְּ לֵּ ִרית ַהפְּ אֵּ ֶאֶרץשְּ ל, ַעל ַאף -יל לְּ ָראֵּ ִישְּ

ֹבַע ֶאת זְּ  קּו ִלתְּ לֹא ָפסְּ ַסָכָנה, וְּ ִניָעה וְּ רּות ַוֲעַמלָכל ֹקִשי, מְּ ַחיֵּי ָכבֹוד, חֵּ מֹוֶלֶדת ַעָמם-כּוָתם לְּ ָשִרים בְּ  .יְּ

לֹוא ִרי ָבָאֶרץ ֶאת מְּ ִנָיה ָתַרם ַהִיּׁשּוב ָהִעבְּ ֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְּ ִמלְּ ָשלֹום ֶנֶגד ֹכחֹות -בְּ רּות וְּ ַמֲאַבק ָהֻאמֹות ַהּׁשֹוֲחרֹות חֵּ קֹו לְּ ֶחלְּ

ַדם חַ  אֻ ָהָרָשע ַהָנאִצי, ּובְּ ִרית ָהֻאמֹות ַהמְּ י בְּ דֵּ ַיסְּ ִהָמנֹות ִעם ָהַעִמים מְּ כּות לְּ ִתי ָקָנה לֹו ֶאת ַהזְּ ַחמְּ ַמֲאַמצֹו ַהִמלְּ  .ָחדֹותָיָליו ּובְּ

ֶבר  29-בְּ  נֹוֶבמְּ הּוִדית בְּ  1947בְּ ִדיָנה יְּ ַחֶיֶבת ֲהָקַמת מְּ ָלָטה ַהמְּ ֻאָחדֹות ַהחְּ ָלה ֲעֶצֶרת ָהֻאמֹות ַהמְּ ל; ָהֲעֶצֶרת -ֶאֶרץִקבְּ ָראֵּ ִישְּ

י ֶאֶרץ ת תֹוָשבֵּ אֵּ ָעה מֵּ ָלָטה. ַהָכָרה זֹו ֶשל ָהֻאמ-ָתבְּ ִבצּוַע ַהַהחְּ ם לְּ ִצָדם הֵּ ָרִשים בְּ ָעִדים ַהִנדְּ ָכל ַהצְּ ָמם בְּ ַעצְּ ל ֶלֱאֹחז בְּ ָראֵּ ֹות ִישְּ

ִדיָנתֹו  ָהִקים ֶאת מְּ הּוִדי לְּ כּות ָהָעם ַהיְּ ֻאָחדֹות ִבזְּ ָקָעהַהמְּ יָנּה ִנֶתֶנת ַלַהפְּ  .אֵּ

ִדיָנתֹו ָהִרבֹו מֹו ִבמְּ שּות ַעצְּ ד ִברְּ ַעם עֹומֵּ ָכל ַעם וְּ יֹות כְּ הּוִדי ִלהְּ ִעית ֶשל ָהָעם ַהיְּ כּותֹו ַהִטבְּ  .ִניתזֹוִהי זְּ

 
 


