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הזמנה לחשוב

מגילת
 העצמאות

מחשבות 
וקולות אחרים

 מחשבות על לימוד
 עם חברותא

ַבְרֶזל ְבַבְרֶזל 
ָיַחד ְוִאיׁש ַיַחד
 ְפֵני־ֵרֵעהּו
משלי כז:יז

משאב ליום העצמאות

עצמאות

בארץ-ישראל
 קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו 
הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי 
חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר 
נכסי תרבות לאומיים וכלל-נושיים 
 והוריש לעולם כולו את 
ספר הספרים הנצחי. 

״בארץ-ישראל קם העם היהודי״
בראשית יג:יד-טו

14ַוה׳ ָאַמר ֶאל־ַאְבָרם, ַאֲחֵרי ִהָפֶרד־לֹוט ֵמִעּמֹו, ָשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה, 

ִמן־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ַאָתה ָׁשם ָצֹפָנה ָוֶנְגָבה, ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה. 15ִכי ֶאת־ָכל־
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ַאָתה רֶֹאה, ְלָך ֶאְתֶנָנה, ּוְלַזְרֲעָך, ַעד־עֹוָלם.

נקודה לשקול: האם ארץ ישראל קדוש מכיוון שזה הארץ שהעניק את 
התנ״ך לעולם או מכיוון שהוא הארץ שהובטח לאברהם?

המגילה הינה הטקסט המושלם לציין את יום ההולדת ה-70 
של מדינת ישראל והזדמנות להתחיל בשיח-לימודי על מקומה 

של המדינה היהודית בימינו. פרויקט לימוד חברותא מעניק 
לכם מבחר רחב של מקורות כדי לחשוב על ישראל בעבר, 

בהווה ובעתיד באמצעות העדשה של מגילת העצמאות, 
בשיחה ביחד עם מקורות אחרים, גם עתיקים וגם מודרניים, 
ביחד עם החברותא שלך או בקבוצה. אנו מקווים שהמקורות 

יספקו לכם קרש קפיצה לשיחה עשירה ושונה.
חג עצמאות שמח!

ביום שישי 14 במאי 1948, הקול של דוד בן-גוריון שודר 
מעבר לגלים בזמן שהוא עמד בתל אביב והצהיר את 

עצמאות מדינת ישראל. זה היה רגע יוצא דופן, ניצחון מנצח 
עבור התנועה הציונית ובמקביל נעילת פרק אחד והפתיחה 

פרק אחר בהיסטוריה היהודית. בפעם הראשונה לאחר 
אלפיים שנה יש מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל.

 
באותו יום שישי, ה-14 במאי 1948, הקריא דוד בן 

גוריון מסמך מפורסם וחשוב לעולם היהודי כולו – מגילת 
העצמאות. המסמך משלב הסטוריה יהודית, מציאות 

פוליטית קשה וערכים ציוניים ויהודים. 
 

פרויקט לימוד חברותא
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לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח 
הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות 
פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה 
 לשוב לארצו ולחדש בתוכה 
את חירותו המדינית.

 

מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה 
חתרו היהודים בכל דור לשוב 
ולהאחז במולדתם העתיקה; 
ובדורות האחרונים שבו לארצם 
 בהמונים, וחלוצים, מעפילים 
ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם 
 העברית, בנו כפרים וערים, 
והקימו ישוב גדל והולך השליט על 
משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן 
על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל 
 תושבי הארץ ונושא נפשו 
לעצמאות ממלכתית. 

בשנת תרנ״ז )1897( נתכנס 
הקונגרס הציוני לקול קריאתו של 
הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור 
הרצל והכריז על זכות העם היהודי 
לתקומה לאומית בארצו. 

״שמר לה אמונים״
ִלִבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְבסֹוף ַמֲעָרב.

יהודה הלוי )בסביבות 1075-1141(

תהילים קלז:א-ז
1ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַגם־ָבִכינּו ְבָזְכֵרנּו ֶאת־ִצּיֹון׃ 2ַעל־ֲעָרִבים 

ְבתֹוָכּה ָתִלינּו ִכֹנרֹוֵתינּו׃ 3ִכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִדְבֵרי־ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו 
ִשְמָחה ִׁשירּו ָלנּו ִמִשיר ִצּיֹון׃ 4ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת־ִׁשיר־ה׳ ַעל ַאְדַמת ֵנָכר׃ 

ם ִתְׁשַכח ְיִמיִני׃ 6ִתְדַבק־ְלׁשֹוִני ְלִחִכי ִאם־לֹא ְֶזְכֵרִכי  5ִאם־ֶאְׁשָכֵחְך ְירּוָׁשִלָ

ם ַעל רֹאׁש ִשְמָחִתי׃ 7ְזכֹר ה׳ ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת  ִאם־לֹא ַאֲעֶלה ֶאת־ְירּוָׁשִלַ
ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָבּה׃ יֹום ְירּוָׁשִלָ

נקודה לשקול: מה הקשר בין זיכרון הארץ והזכות לארץ?

״שבו לארצם בהמונים״
 

ָאנּו ָבאנּו ַאְרָצה ִלְבנֹות ּוְלִהָבנֹות ָבּה.
מנשה רבינה )1899-1968( 

  
הרוח הלאומי והאחדּות הלאומית

מה שחסר לנו קודם כל, עוד גם קודם ׳ההחלטה הלאומית׳, 
הוא מקום קבּוע למרכז לאומי רוחני, אשר יהיה ׳מקלט בטוח׳ 
לא ליהודים, כי אם ליהדות, לרוח-לאומנו; אשר בו ובשכלולו 

ישתתפו כל בני עמנו מכל ארצות פזּוריהם, וההשתתפות הזאת 
תָק רב קרבת הרוח את הרחוקים זה מזה במקום ובדעות, ועל 

ידה, ואחרי כן גם על ידי השפעת המרכז על כל נקודות ההיקף, 
יתחדש הרוח הלאומי בכל הלבבות ויתחזק גם רגש האחדּות 

הלאומית בהם...
אחד העם )1856-1927(, מכתב לדר. פינסקר )1891(

 
נקודה לשקול: על בסיס מה יש לעם היהודי את הזכות לארץ ישראל?

מגילת
 העצמאות

מחשבות 
וקולות אחרים
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 זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור 
מיום ב׳ בנובמבר 1917 
ואושרה במנדט מטעם חבר 
הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף 
בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין 
העם היהודי לבין ארץ-ישראל 
ולזכות העם היהודי להקים מחדש 
את ביתו הלאומי. 

השואה שנתחוללה על עם ישראל 
בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח 
מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה 
מחדש בעליל את ההכרח בפתרון 
בעית העם היהודי מחוסר המולדת 
והעצמאות על-ידי חידוש המדינה 
היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח 
לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי 
ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה 
שוות-זכויות בתוך משפחת העמים. 

שארית הפליטה שניצלה מהטבח 
הנאצי האיום באירופה ויהודי 
ארצות אחרות לא חדלו להעפיל 
לארץ-ישראל, על אף כל קושי, 
מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את 
זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-

ישרים במולדת עמם. 

במלחמת העולם השניה תרם הישוב 
העברי בארץ את מלוא-חלקו 
למאבק האומות השוחרות חירות 
ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, 
ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי 
 קנה לו את הזכות להמנות 
 עם העמים מייסדי ברית 
האומות המאוחדות. 

״זכות זו הוכרה״
 

הסתדרות הציונית נקטה את הצעדים המדיניים הנדרשים להשגת ההכרה 
של אומות העולם בזכות היהודית לבית בארץ ישראל. אבל מעולם לא 

רצינו את ארץ ישראל בשביל הציונים; רצינו אותה בשביל היהודים. 
היהדות החיה, המתפתחת, של ארץ ישראל אינה עניין מפלגתי. הצהרת 

בלפור פונה אל היהדות בכללותה. היה זה אפוא רק הגיוני שנפנה אל 
הקהילות היהודיות בעולם, במגמה להציב את העבודה, שלעולם לא 

יוכל חוג מוגבל של יהודים לבצעה במלואה, על בסיס רחב יותר, ולגייס 
לשירותה, בצורה שיטתית, את הכוחות של היהדות כולה.

 חיים ויצמן )1874-1952(, נאום לסוכנות היהודית )1929(

 
נקודה לשקול: מה רמת החשיבות של אישור/הכרה בינלאומית שבעים 

שנה לאחר מגילת העצמאות?
 

״לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים״
 

שמות יג:יט
ַוִּיַקח ֹמֶׁשה ֶאת־ַעְצמֹות יֹוֵסף, ִעּמֹו: ִכי ַהְׁשֵבַע ִהְׁשִביַע ֶאת־ְבֵני ִיְשָרֵאל, 

ֵלאֹמר, ָפקֹד ִיְפקֹד ֱאֹלִקים ֶאְתֶכם, ְוַהֲעִליֶתם ֶאת־ַעְצֹמַתי ִמֶזה ִאְתֶכם׃
 

נקודה לשקול: המילים ׳עצמות׳ ו׳עצמאות׳ משתפים את השורש ע. צ. מ.. 
באיזו דרכים ייתכן שהמילים הללו קשורות?

 

״להמנות עם העמים״
 

בצדק ובמשפט ובחירות
באנו ]לארץ ישראל[ לא להשתרר על הזולת, כי אם להשתחרר 

משררתו של הזולת עלינו, ומעולם לא נשאנו את נפשנו לכך 
׳שנזכה׳ לנהוג באחרים כמו שאחרים נוהגים בנו...הציונות לא 

הייתה קמה – ולא תקום – בעולם שכופר בצדק ובמשפט ובחירות 
לכל הנברא בצלם. היא לא תתכחש לערכי אדם אלה, כי בכך היא 

מוציאה את גזר דינה על עצמה.
ברל קצנלסון )1887-1944(, לטובת מבוכה והתנגדות לעלבון )1910(

 
נקודה לשקול: האם ציונות בעיקר תנועה הומניסטית או פרטיקולורסיטית?

מגילת
 העצמאות

מחשבות 
וקולות אחרים
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ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה 
עצרת האומות המאוחדות החלטה 
המחייבת הקמת מדינה יהודית 
בארץ-ישראל; העצרת תבעה מאת 
תושבי ארץ-ישראל לאחוז בעצמם 
בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם 
לביצוע ההחלטה. הכרה זו של 
האומות המאוחדות בזכות העם 
היהודי להקים את מדינתו אינה 
ניתנת להפקעה. 

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

לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת 
 העם, נציגי הישוב העברי 
 והתנועה הציונית, ביום סיום 
המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, 
ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית 
ועל יסוד החלטת עצרת האומות 
המאוחדות אנו מכריזים בזאת על 
 הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, 
היא מדינת ישראל. 

אנו קובעים שהחל מרגע סיום 
המנדט, הלילה, אור ליום שבת 
ו׳ אייר תש״ח, 15 במאי 1948, 
ועד להקמת  השלטונות הנבחרים 
והסדירים של המדינה בהתאם 
לחוקה שתיקבע על-ידי האספה 
 המכוננת הנבחרת לא יאוחר 
מ-1 באוקטובר 1948 – תפעל 
מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, 
ומוסד הביצוע שלה, מנהלת-העם, 
 יהווה את הממשלה הזמנית 
 של המדינה היהודית, 
אשר תיקרא בשם ישראל. 

״מדינה יהודית בארץ ישראל״

נקודה לשקול: האם זה חשוב שלמדינת ישראל יש גבולות אחרים 
מאלה של ארץ ישראל?

הממלכות המחולקות של ישראל ויהודה
923-732 לפני הספירה

תוכנית החלוקה של האו״ם
1947

מלחמת ששת הימים
1967

ממלכת ישראל
1020-923 לפני הספירה

המנדט הבריטי
1921-1947

מדינת ישראל החדשה
1949

מגילת
 העצמאות

מחשבות 
וקולות אחרים



Limmud Chavruta Project פרויקט לימוד חברותא עצמאות: משאב ליום העצמאות 5

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה 
יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על 
פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; 
תהא מושתתה על יסודות החירות, 
הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי 
ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי 
ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל 
דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, 
מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור 
על המקומות הקדושים של כל 
הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה 
של מגילת האומות המאוחדות. 

מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף 
פעולה עם המוסדות והנציגים של 
האומות המאוחדות בהגשמת 
 החלטת העצרת מיום 
 29 בנובמבר 1947 ותפעל 
להקמת האחדות הכלכלית של 
ארץ-ישראל בשלמותה. 

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

 אנו קוראים – גם בתוך 
התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה 
חדשים – לבני העם הערבי תושבי 
מדינת ישראל לשמור על שלום 
וליטול חלקם בבנין המדינה על 
יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד 
נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, 
הזמניים והקבועים. 

״שויון זכויות חברתי ומדיני גמור״
 

שוויון זכויות כהלכה
אינני מכיר הבטחה ממלכתית פומבית יותר מאשר ״מגילת 

העצמאות״, עליה חתמו כל מנהיגי המדינה ובה הובטח מפורשות 
שוויון זכויות לכל המיעוטים. הבטחה רשמית זו יש לה, אפוא, 

משקל הלכתי מחייב המבוסס על קידוש השם ומניעת חילול השם. 
משום כך, הפרת ההבטחה הינה עוון חמור ביותר...
יהודה עמיטל )1924-2010(, דעת התורה למיעוטים בתוך מדינת ישראל )1990(

 
נקודה לשקול: האם ההבטחות שהובטחו במגילת העצמאות מחייבות את 

הדור שנולד לאחר 1948? למה כן או למה לא?
  

״29 בנובמבר״
 

שלט רחוב בירושלים

 קרדיט

נקודה לשקול: 29 בנובמבר מופיע באופן בולט במגילת העצמאות. איך, 
אם בכלל, אנחנו נציין את התאריך הזה?

 

״בתוך התקפת-הדמים״
 

רמב״ם, משנה תורה, מלכים ומלחמות ה:א
אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה ואי זו היא מלחמת 

מצוה זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד 
צר שבא עליהם ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה 

שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות 
בגדולתו ושמעו.

 
נקודה לשקול: במהלך מלחמת העצמאות ב-1948, האם התפשטות 

ישראל מעבר לגבולות המפורטים בתוכנית החלוקה של האו״ם מוצדקת?

מגילת
 העצמאות

מחשבות 
וקולות אחרים

Real Jerusalem Streets
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אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה 
לכל המדינות השכנות ועמיהן, 
וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה 
הדדית עם העם העברי העצמאי 
בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום 
חלקה במאמץ משותף לקידמת 
המזרח התיכון כולו. 

אנו קוראים אל העם היהודי בכל 
התפוצות להתלכד סביב הישוב 
בעליה ובבנין ולעמוד לימינו 
במערכה הגדולה על הגשמת 
שאיפת הדורות לגאולת ישראל. 

״לשיתוף פעולה״
האנשים הירדנים שמנהלים את המו״מ הציגו ״חזון של שלום״ בשיחות 

ביום שלישי עם גורמים ישראלים ואמרו שירדן תושיט הכרה דיפלומטית 
מלאה של ישראל כגורם אחד של הסכם שלום מקיף בין שתי המדינות.
אבל האנשים המנהלים את המו״מ הישראלים והפלסטינאים המשיכו 

מלחמת מילים פומבית וצורבת על נושאים החל מבנייה הממושכת של דיור 
ישראלי בשטחים ופיגועים על אזרחים ישראלים.

ניו יורק טיימס, ינואר 15, 1992

 
ישראל, עם השלום

ישראל, עם השלום, לא רצה ולא ירצה לעולמים להיבנות מחורבנותם של 
אחרים. לא בחיל ולא בכוח אנו שבים אל ארצנו, שג לינו ממנה בכוח החרב 

המּשכלת ,אבל ברוח ה׳, עוׂשה שלום במרומיו, אנו שבים לעיר השלום 
,שממנה יפיצו קרני אורה לשלום העולם כולו. ְשמּעו עמים כולם את ברכתנו 

שלום, וה שיבו לנו יד שלום אמת, למען תתברכו בברכת שלום.
בן-ציון מאיר חי עוזיאל )1880-1953(, ספר מחמני עוזיאל )1939(

 
 נקודה לשקול: האם הכרה הכרחית לשלום? 

האם שלום תנאי הכרחי להכרה?
 

״במערכה הגדולה״
 

הגיעה שעתנו להכיר בכך שמקומם הלגיטימי של העם היהודי, של 
התרבות היהודית ושל הדת היהודית אינו מצומצם למיקום גיאוגרפי 
יחיד. עתה יכולים אנו להודות כי החלום הציוני במקורו, שראה את 

ישראל בחינת ביתם של כל היהודים, היה בלתי מציאותי.
גרסון ד. כהן, )1924-1991(, משמעות של ישראל בפרספקטיבה של היסטוריה )1973(

 
נאום לקונגרס היהודי האמריקאי )2006(

אם ... במאה  שנה ישראל תתקיים ו... אבוא לגלות ]ו[ לא יהיו 
יהודים )כלל( ... לא אבכה.

א.ב. יהושע

 
העולם״  ויוגי  ישראל  ממשלת  של  המשותפת  ״היוזמה  בהשקת  הערות 

)2014(
עדיין יש לנו מטרה של עלייה, אבל זה בהחלט נקודה קריטית במובן 

שאנחנו מבינים שפרופורציה גדולה של יהודים מקווים להישאר 
בגלות. אנחנו מזהים שעכשיו עלינו לשנות את המטרה כדי לשמור 

אותם יהודים. ישראל לעולם לא התקדמה באופן זה.
נפתלי בנט

 
נקודה לשקול: האם החלום הציוני המקורי לא מציאותי? מה אמור להיות 

התפקיד של ישראל בחיי הגלות היום?

מגילת
 העצמאות

מחשבות 
וקולות אחרים
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מתוך בטחון בצור ישראל הננו 
חותמים בחתימת ידינו לעדות על 
הכרזה זו, במושב מועצת המדינה 
הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר 
 תל-אביב, היום הזה, ערב שבת, 
ה׳ אייר תש״ח, 14 במאי 1948. 

״בצור ישראל״
ישעיהו ל:כט

ַהִשיר ִיְהֶיה ָלֶכם, ְכֵליל ִהְתַקֶדׁש־ָחג; ְוִשְמַחת ֵלָבב, ַכהֹוֵלְך ֶבָחִליל, 
ָלבֹוא ְבַהר־ה ׳ , ֶאל־צּור ִיְשָרֵאל:

תפילה לשלום המדינה
 ָאִבינּו ֶׁשַבָשַמִים, צּור ִיְשָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל, 

 ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְגֻאָלֵתנּו. ָהֵגן ָעֶליָה ְבֶאְבַרת ַחְסֶדָך, 
 ּוְפרֹׁש ָעֶליָה ֻסַכת ְׁשלֹוֶמָך, ּוְׁשַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְתָך ְלָראֶׁשיָה, 

ָשֶריָה ְויֹוֲעֶציָה, ְוַתְקֵנם ְבֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפֶניָך.

 ַחֵזק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵני ֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו, ְוַהְנִחיֵלם ֱאֹלֵקינּו ְיׁשּוָעה 
ַוֲעֶטֶרת ִנָצחֹון ְתַעְטֵרם, ְוָנַתָת ָׁשלֹום ָבָאֶרץ ְוִשְמַחת עֹוָלם ְליֹוְׁשֶביָה.

 ְוֶאת ַאֵחינּו ָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ְפָקד־ָנא ְבָכל ַאְרצֹות ְפזּוֵריֶהם, 
 ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָׁשַלִים ִמְׁשַכן ְׁשֶמָך, 
 ַכָכתּוב ְבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶדָך: ״ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהָשַמִים, 

ִמָשם ְיַקֶבְצָך ה׳ ֱאֹלֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך ה׳ ֱאֹלֶקיָך ֶאל ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרְׁשָתּה, ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאבֶֹתיָך.״ )דברים ל,ד-ה( 

יצחק הלוי הרצוג )1888-1959(

 

הפשרה
המגילה נכתבה ברוח לא דתי, ואף על פי שהמילים ״אור חזונם של 

נביאי ישראל״ מופיעות, זה לא מכיל אף מושג דתי. נציגי מזרחי 
מחו על העדר זה, וברוח הימים המפוארים האלה, הם מצאו פשרה 

שבאמצעותה המסמך הסתיים עם המילים ״מתוך בטחון בצור 
ישראל״, ביטוי מעורפל שאפשר לפרש כהתייחסות לה׳ או כביטוי 

ספרותי המתייחס לעם היהודי. 
אניטה שפירא, ישראל: היסטוריה )2012(

 

נקודה לשקול: מה הקשר בין ה׳ ומדינת ישראל? 

מגילת
 העצמאות

מחשבות 
וקולות אחרים
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לימוד הינו קהילה בינלאומית של לימודי 
יהדות אשר הוקם בממלכה המאוחדת 

ב-1980. כמעט כל שבוע יש פעילות או 
אירוע של לימוד באיזשהו מקום בעולם. 
אלה מאורגנים על ידי תנועות שורשיות 

עצמאיות העוקבות ערכים משותפים כולל 
בחירה, גיוון והתנדבות. קבוצות, מתנדבים, 
משתתפים, מציגים ותומכים מתחברים דרך 
חווית לימוד ודרך שיתוף פעולה כגון משאב 

הזה ליום העצמאות. 

החומר הזה נאסף על ידי מתנדבים מלימוד גליל: תמי חרמש, 
בראשות דוד ביטון, נערך על ידי מיכאל ראובן, ורובין מוס. 

תורגם על ידי קרן פרייסקל. מעוצב על ידי אורי ברקוביץ.

כולנו תקווה שנהניתם מללמוד עם לימוד ביום העצמאות הזה. לימוד הינו ארגון ללא מטרת רווח שסומך על תמיכתם כדי להמשיך את הפעולות שלו, כולל הוצאות 
משאב הזה. אנחנו נהיה אסירי תודה אם אתם יכולים לתרום כדי לעזור עם הוצאות האלה ושל כל הפעולות לימוד שלנו.

כדי לחגוג 70 שנה מאז הקמת מדינת ישראל, 
ה-UJIA גאה לתמוך בלימוד הוצאה לאור עם המשאבים של 2018.

טֹוִבים ַהְשַנִים 
ִמן־ָהֶאָחד 
ֲאֶׁשר ֵיׁש־ָלֶהם 
ָשָכר טֹוב ַבֲעָמָלם
קהלת ד:ט 

לימוד מבטיח שבכל מקום שתהיה, 
לימוד יכול לקדם אותך 

צעד אחד קדימה 
במסע היהודי שלך.

תגלה בעצמך ותשתתף ב

גולדה מאירסון 
נחום ניר 
צבי סגל 
 הרב יהודה ליב 
הכהן פישמן 
דוד צבי פנקס 
אהרן ציזלינג 
משה קולודני 
אליעזר קפלן 
אברהם קצנלסון 
פליכס רוזנבליט 
דוד רמז 
ברל רפטור 
מרדכי שטנר 
בן-ציון שטרנברג 
בכור שיטרית 
משה שפירא 
משה שרתוק

צאצאים משחזרים חתימת מגילת העצמאותדוד בן-גוריון
עשורים לפני שהם נולדו, סביהם וסבים הרבים שלהם עשו 

היסטוריה על ידי חתימת מגילת העצמאות של ישראל: צאצאים 
של 37 חותמים משחזרים את הטקס בכנסת; ׳זה מאוד מרגש׳ 

אמר הנכד בן-15 של משה שרת. ׳אני גם רוצה להיות פוליטיקאי 
כשאגדל׳.

׳אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא 
מדינת ישראל.׳ מילים אלה הן רק שורה אחת של מגילת העצמאות 
הישראלית, אבל הפכו להיות סמל של האירוע החשוב, שהתרחש 

ביום שישי, 14 במאי 1948. עכשיו, כמעט 70 שנה לאחר מכן, 
כ-60 צאצאים של 37 של החותמים המקוריים של ההצהרה כנסו 

בכסת ביום ראשון כדי לייצר את הרגע ההיסטורי מחדש.
בנים ובנות, נכדים ונינים, כולם חשבו על היום הגורלי ההוא 

ולמסמך שהפך להיות האבן פינה של המדינה.
רותם אליזרע, ידיעות אחרונות, 15 בינואר 2018

דניאל אוסטר 
מרדכי בנטוב
יצחק בן-צבי 
אליהו ברלין 
פריץ ברנשטיין 
הרב וולף גולד 
מאיר גרבובסקי
יצחק גרינבוים 
ד״ר אברהם גרנובסקי 
אליהו דובקין 
מאיר וילנר-קובנר 
זרח ורהפטיג 
הרצל ורדי 
רחל כהן 
הרב קלמן כהנא 
סעדיה כובאשי 
הרב יצחק מאיר לוין 
מאיר דוד לוינשטיין 
צבי לוריא 

נקודות סגירה לשקול
האם מגילת העצמאות של ישראל טקסט קדוש? מדוע כן או מדוע לא?

איך אתה מדמיין את מדינת ישראל בעוד שבעים שנה?
 יום אחד מגילת העצמאות אולי תהיה הבסיס לחוקה ישראלית.

מה היית רוצה לראות שמוסיפים, מסירים או משנים בחוקה ישראלית?

מגילת
 העצמאות

מחשבות 
וקולות אחרים

 מחשבות על סיום לימוד
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