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פרק  :1הקמת המדי ה
 1.1הרקע להקמת מדי ת ישראל
 1.1.1הצהרת בלפור )(1917

הצהרת בלפור היא מכתב ששלח שר החוץ הבריטי בלפור )ב  (1917ללורד היהודי רוטשילד ,בו הוא
מודיע על החלטת ממשלת בריט יה לקדם הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.

כדי להשיג את ההצהרה ,הפעילו מ היגים יהודיים לחץ על מ היגים בריטיים.
בהצהרה אמר כי הבריטים יסייעו בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל בת אי שלא יפגעו
הזכויות האזרחיות והדתיות של האוכלוסיה הלא יהודית בארץ ישראל.
הצהרת בלפור היא למעשה הפעם הראשו ה בה מעצמה עולמית )בריט יה( הכירה בזכות הלאומית של
היהודים להיות בא"י.

 1.1.2כתב המ דט הבריטי )לע"ס זפ"ת(
כתב המ דט הוא הסכמה ש ית ה לבריט יה ע"י חבר הלאומים )ב  ,(1922להקמת בית לאומי לעם היהודי
בא"י )ליישם את הצהרת בלפור( .המ דט יתן על א"י מש י עברי הירדן )אבל בריט יה הוציאה את עבר הירדן
המזרחי מחוץ למ דט ובכך ה יחה תשתית לממלכת ירדן(.
המ דט מדגיש את הצורך לשמור על הזכויות הדתיות והאזרחיות של לא-יהודים החיים בא"י.

חבר הלאומים הע יק לבריט יה מ דט )=זכות( לשליטה בארץ ישראל ,הכוללת:


לשון עברית :הכרה בלשון העברית כאחת משלוש השפות הרשמיות בארץ ישראל.



עלייה והתיישבות :עידוד עלייה לא מוגבלת של יהודים לארץ ישראל והתיישבות של יהודים על
הקרקע.



סוכ ות יהודית :הכרה בסוכ ות יהודית מתאימה בתור גוף ציבורי לשם התייעצות ושיתוף עם
השלטו ות בארץ ישראל בע יי ים כלכליים ,חברתיים ואחרים ה וגעים להקמת הבית הלאומי היהודי
ולאי טרסים של היישוב היהודי בארץ ישראל.
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זכויות מיעוטים :שמירה על הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי הארץ )המיעוטים(.



פיתוח מוסדות שלטון.



ת אים להקמת המדי ה :יצירת הת אים הפוליטיים ,המ הליים והכלכליים ,שיאפשרו הקמת בית
לאומי יהודי בארץ ישראל.

לע"ס זפ"ת
ל
לשון
עברית

ע
עלייה
והתיישבות

ס
סוכ ות
יהודית

ז
זכויות
מיעוטים

פ
פיתוח
מוסדות
שלטון

ת
ת אים
להקמת
מדי ה

 1.1.3תוכ ית החלוקה – החלטה 181
תוכ ית החלוקה  /החלטת  181של עצרת האו"ם בכ"ט ב ובמבר .1947
בהחלטה קבע כי יש להקים בתוך החלק ש ותר מן המ דט בא"י המערבית מדי ה יהודית ומדי ה ערבית.
הה הגה היהודית קיבלה את התוכ ית .הה הגה הערבית דחתה אותה ,והערבים החלו בפעולות איבה  /מלחמה
גד היהודים )זה היה השלב הראשון של מלחמת העצמאות(.
ההחלטות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

חלוקת שטחי ארץ )פלסטין( ישראל לשתי מדי ות :יהודית וערבית.
בשתי המדי ות יו הג משטר דמוקרטי ולשתיהן תהיה חוקה .בשתי המדי ות תישמר ה זכויות האדם
והאזרח ,ובשתיהן תתקיימ ה בחירות דמוקרטיות.
קבלת מושכות השלטון מהבריטים על ידי הצדדים באופן הדרגתי.
בין שתי המדי ות יהיה שיתוף פעולה כלכלי.
שתי המדי ות מחויבות לשמור על המקומות הקדושים בשטחיהן.
יש ה לגיטימציה לעלייה יהודית לשטחי המדי ה היהודית.
ירושלים תהיה עיר בי לאומית.

הה הגה היהודית קיבלה את ההחלטה .הה הגה הערבית דחתה אותה והערבים החלו בפעולות איבה-
השלב הראשון של מלחמת העצמאות.

פרק  :2הכרזת העצמאות
הכרזת העצמאות היא מסמך ההכרזה על מדי ת ישראל ש חתם ע"י דוד בן גוריון וחברי מועצת העם
)= ציגי היישוב היהודי בא"י(.
ההכרזה הייתה בה' באייר תש"ח ,בתל אביב ,במהלך מלחמת העצמאות.
ההכרזה כוללת  3חלקים מרכזיים:
 .1החלק ההיסטורי )הלגיטימציה וההצדקה להקמת המדי ה(.
 .2החלק המעשי -ביצועי.
 .3החלק ההצהרתי )אופי המדי ה ,עקרו ות ,פ ייה לגורמים שו ים(.

חלק א' –
חלק
היסטורי
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בארץ-ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוח ית ,הדתית והמדי ית ,בה חי חיי
קוממיות ממלכתית ,בה יצר כסי תרבות לאומיים וכלל-א ושיים והוריש לעולם כולו את ספר
הספרים ה צחי .
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמו ים בכל ארצות פזוריו ,ולא חדל מתפילה
ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדי ית .
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה;
ובדורות האחרו ים שבו לארצם בהמו ים ,וחלוצים ,מעפילים ומגי ים הפריחו שמות ,החיו
שפתם העברית ,ב ו כפרים וערים ,והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו ,שוחר
שלום ומגן על עצמו ,מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ו ושא פשו לעצמאות ממלכתית .
בש ת תר "ז ) (1897תכ ס הקו גרס הציו י לקול קריאתו של הוגה חזון המדי ה
היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו .
זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' ב ובמבר  1917ואושרה במ דט מטעם חבר הלאומים,
אשר תן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות
העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי .
השואה ש תחוללה על עם ישראל בזמן האחרון ,בה הוכרעו לטבח מיליו ים יהודים באירופה,
הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי
חידוש המדי ה היהודית בארץ-ישראל ,אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי
ותע יק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים .
שארית הפליטה ש יצלה מהטבח ה אצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל
לארץ-ישראל ,על אף כל קושי ,מ יעה וסכ ה ,ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד ,חירות
ועמל-ישרים במולדת עמם .
במלחמת העולם הש יה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא-חלקו למאבק האומות השוחרות
חירות ושלום גד כוחות הרשע ה אצי ,ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי ק ה לו את הזכות

להמ ות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות .
ב 29 -ב ובמבר  1947קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדי ה יהודית
בארץ-ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ-ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים ה דרשים
מצדם הם לביצוע ההחלטה .הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את
מדי תו אי ה ית ת להפקעה .
זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדי תו הריבו ית .
חלק ב' –
מעשי
פרקטי

לפיכך תכ ס ו ,א ו חברי מועצת העם ,ציגי הישוב העברי והת ועה הציו ית ,ביום סיום המ דט
הבריטי על ארץ-ישראל ,ובתוקף זכות ו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות
המאוחדות א ו מכריזים בזאת על הקמת מדי ה יהודית בארץ ישראל ,היא מדי ת ישראל .
א ו קובעים שהחל מרגע סיום המ דט ,הלילה ,אור ליום שבת ו' אייר תש"ח 15 ,במאי  ,1948ועד
להקמת השלטו ות ה בחרים והסדירים של המדי ה בהתאם לחוקה שתיקבע על-ידי האספה
המכו ת ה בחרת לא יאוחר מ 1-באוקטובר  - 1948תפעל מועצת העם כמועצת מדי ה זמ ית ,
ומוסד הביצוע שלה ,מ הלת-העם ,יהווה את הממשלה הזמ ית של המדי ה היהודית ,אשר
תיקרא בשם ישראל .

חלק ג' –
הצהרתי

מדי ת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל
תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור חזו ם של ביאי ישראל;
תקיים שויון זכויות חברתי ומדי י גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת,
מצפון ,לשון ,חי וך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה אמ ה
לעקרו ותיה של מגילת האומות המאוחדות .מדי ת ישראל תהא מוכ ה לשתף פעולה עם
המוסדות וה ציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום  29ב ובמבר 1947
ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה

חלק ד' –
פ יות

א ו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בב ין מדי תו ולקבל את מדי ת ישראל
לתוך משפחת העמים .
א ו קוראים  -גם בתוך התקפת-הדמים ה ערכת עלי ו זה חדשים  -לב י העם הערבי תושבי
מדי ת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בב ין המדי ה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל
יסוד ציגות מתאימה בכל מוסדותיה ,הזמ יים והקבועים .
א ו מושיטים יד שלום ושכ ות טובה לכל המדי ות השכ ות ועמיהן ,וקוראים להם לשיתוף פעולה
ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו .מדי ת ישראל מוכ ה לתרום חלקה במאמץ
משותף לקידמת המזרח התיכון כולו .
א ו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובב ין ולעמוד לימי ו
במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל .
מתוך בטחון בצור ישראל ה ו חותמים בחתימת ידי ו לעדות על הכרזה זו ,במושב מועצת
המדי ה הזמ ית ,על אדמת המולדת ,בעיר תל-אביב ,היום הזה ,ערב שבת ,ה' אייר תש"ח14 ,
במאי 1948

10

 2.1חלק א' – חלק היסטורי/הצדקות
ההצדקות שבשמן מגיע ליהודים מדי ה לפי הכרזת העצמאות.
הצדקות היסטוריות
הצדקות ה ובעות מאירועים היסטוריים של העם היהודי )לזכור  3דוגמאות(


בארץ ישראל קם העם היהודי ,התעצב ויצר כסי תרבות ,ובראשם הת "ך.



במהלך הגלות ,העם היהודי המשיך בתפילה לארץ ישראל ובמאמצים לשוב אליה.



בדורות האחרו ים עשו מאמצים לשוב לארץ ישראל ולהקים יישוב יהודי גדול ומבוסס.



הצדקה פוליטית :הישוב היהודי בארץ במהלך מלחמת העולם הש ייה התגייס למאבק עם בעלות
הברית כ גד גרמ יה ה אצית .התמורה הפוליטית שמגיע ליישוב היא הכרה בהקמת מדי ה בארץ
ישראל.



הצדקה ש ובעת מהזכות להימ ע מרדיפות :בעקבות השואה מגיעה ליהודים מדי ה שבה יוכלו
היהודים לחיות בביטחון בלי שירדפו אותם.

הצדקות בי לאומיות משפטיות
הצדקות ה ובעות מתמיכה/הכרה בי לאומית בזכותו של העם היהודי למדי ה בארץ ישראל בקבלת
החלטות של מדי ות וגופים בי לאומיים.


הצהרת בלפור



כתב המ דט



ההחלטה  181של האו"ם על החלוקה

הצדקה טבעית
"לכל עם מגיעה מדי ה משלו" :זו הזכות להגדרה עצמית.

 2.2חלק ב' -החלק המעשי/ביצועי



שם המדי ה -ישראל



מועד הקמת המדי ה :יום סיום המ דט הבריטי על ארץ ישראל.



החלטה על כי ון חוקה על ידי האסיפה המכו ת עם תאריך יעד .בחוקה יוגדרו מוסדות השלטון
הקבועים של המדי ה.



עד לכי ון החוקה יפעלו מוסדות זמ יים :מועצת העם )בית בחרי העם( ומ הלת העם )ממשלה(

 2.3חלק ג' -אופיה של המדי ה :יהודית ודמוקרטית
ישראל כמדי ה דמוקרטית
)צריך לזכור  3דוגמאות(

ישראל כמדי ה יהודית
)צריך לזכור  2דוגמאות(

 הכרזה מפורשת " -א ו מכריזים בזאת על  שוויון זכויות חברתי-מדי י גמור לכל אזרחיה בלי
הקמת מדי ה יהודית בארץ ישראל ,היא מדי ת הבדלי דת ,גזע ומין.
ישראל".
 חופש דת ,מצפון ,לשון ,חי וך ותרבות .
 שם המדי ה ישראל על שמו של יעקב אבי ו  .פיתוח הארץ למען כל תושביה.
 המדי ה תהא פתוחה לעלייה יהודית
 שמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות.
ולקיבוץ גלויות.
 החלטה על קיום בחירות וכי ון חוקה.
 המדי ה תושתת על יסודות הצדק ,החירות
 הקמת מוסדות שלטון דמוקרטיים.
והשלום לפי מורשת ביאי ישראל.
 אמ ות לעקרו ות מגילת האו"ם.
 הבטחה לערביי ישראל של אזרחות מלאה
ושוויו ית ו ציגות מתאימה בכל מוסדות המדי ה.

 .1קריאה לאו"ם


 2.4חלק ד' -ארבעת הקריאות/פ יות

עזרה בהקמת המדי ה.

 קבלת מדי ת ישראל לתוך משפחת העמים.
 .2קריאה לערבי מדי ת ישראל


לקיחת חלק בהקמת המדי ה.

 קבלת אזרחות מלאה ושווה וייצוג מתאים בכל מוסדות המדי ה.
 .3קריאה למדי ות השכ ות


שלום ושכ ות טובה.

 שיתוף פעולה במאמץ לקדם את המזרח התיכון כולו.
 .4קריאה ליהודי התפוצות


עזרה -תרומות ,התלכדות סביב היישוב היהודי.



עלייה.

 2.5תכ ית החלוקה והכרזת העצמאות -קודות דמיון והבדלים
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