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"מגילת העצמאות" של מדינת ישראל

ביום שישי ,ה' באייר תש"ח ) (14/5/1948הגיעו לאולם המוזיאון
בתל-אביב אורחים חשובים לטקס ההכרזה על העצמאות של
מדינת ישראל.
דוד בן גוריון ,ראש הממשלה הזמנית ,הכריז בטקס החגיגי על
הקמת מדינת ישראל החדשה אחרי  2,000שנים של גלות בלי
מדינה עצמאית .בטקס הוא קרא בהתרגשות את "מגילת
העצמאות".
"מגילת העצמאות" של מדינת ישראל היא מסמך חשוב עד היום.
יש בה ארבעה חלקים :המגילה מתחילה בסיפור ההיסטוריה של
העם היהודי ,ובקשר החזק שלו לארץ ישראל .החלק השני של
"מגילת העצמאות" הוא ההכרזה על הקמת המדינה ועל השם שלה
 "מדינת ישראל" .בחלק השלישי כתובים העקרונות הבסיסייםשל המדינה ,לדוגמה" :מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה
יהודית…"" ,מדינת ישראל תבטיח חופש דת…חינוך ותרבות לכל
האזרחים" ועוד .החלק האחרון של המגילה מספר על הרצון של
העם בישראל לחיות בשלום עם השכנים הערביים .במגילה גם
פונים ליהודים בכל העולם ,וקוראים להם לעלות לישראל ולעזור
בבניין הארץ.
כבר באותו יום שישי ,הודיע נשיא ארצות-הברית ,הארי טרומן,
שארצות-הברית מכירה במדינת ישראל .אחרי יומיים הכירה
במדינה החדשה גם ברית-המועצות ,ואחריה עוד  55מדינות.
ביום  11/5/1949התקבלה ישראל לאו"ם .מאז ועד היום נמצא דגל
ישראל על בניין האו"ם בניו-יורק בין הדגלים של כל המדינות
החברות באירגון האו"ם.
מעובד ע''י סרג' פרידמן  -רשת אורט צרפת
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"ְמִגי ַלּת ָהַעְצָמאוּת" ֶשׁל ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל

ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ,ה' ְבִּאָיּר ַתּשׁ"ח )ִ (14/5/1948ה ִגּיעוּ ְלאוָּלם ַהמּוֵּזאוֹן
ְבֵּתלָ-אִביב אוְֹרִחים ֲחשׁוִּבים ְלֶטֶקס ַהַהְכָרָזה ַעל ָהַעְצָמאוּת ֶשׁל
ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל.
ָדִּוד ֵבּן גוּריוֹןֹ ,ראשׁ ַה ֶמְּמ ָשָׁלה ַה ְזַּמ ִנּיתִ ,הְכִריז ַבּ ֶטֶּקס ַהֲח ִגי ִגי ַעל
ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ַהֲחָד ָשׁה ַאֲחֵרי ָ 2,000שׁ ִנים ֶשׁל ָגּלוּת ְבִּלי
ְמִדיָנה ַעְצָמִאיתַ .בּ ֶטֶּקס הוּא ָקָרא ְבִּהְתַר ְגּשׁוּת ֶאת "ְמ ִג ַלּת
ָהַעְצָמאוּת".
ְ
"ְמ ִג ַלּת ָהַעְצָמאוּת" ֶשׁל ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ִהיא ִמְסָמך ָחשׁוּב ַעד ַהיּוֹם.
ֵישׁ ָבּהּ ַאְר ָבָּעה ֲחָל ִקיםַ :ה ְמּ ִג ָלּה ַמְתִחיָלה ְבִּספּוּר ַהִהיְסטוְֹרָיה ֶשׁל
ָהָעם ַה ְיּהוִּדי ,וַּבֶקּ ֶשׁר ֶהָחָזק ֶשׁלּוֹ ְלֶאֶרץ ִי ְשָׂרֵאלַ .הֵחֶלק ַה ֵשּׁ ִני ֶשׁל
"ְמ ִג ַלּת ָהַעְצָמאוּת" הוּא ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ַה ְמִּדיָנה ְוַעל ַה ֵשּׁם ֶשׁ ָלּהּ
 "ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל"ַ .בֵּחֶלק ַה ְשִּׁלי ִשׁי ְכּתוִּבים ָהֶע ְקרוֹנוֹת ַה ְבִּסיִס ִיּיםֶשׁל ַה ְמִּדיָנהַ ,לֻדּ ְגָמהְ" :מִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ִתְּהֶיה ְפּתוָּחה ַלֲעִלָיּה
ְיהוִּדית…"ְ" ,מִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ַתְּבִטיַח חוֶֹפשׁ ָדּת…ִחינּוְּך ְוַתְרבּוּת ְלָכל
ָהֶאְזָרִחים" ְועוֹדַ .הֵחֶלק ָהַאֲחרוֹן ֶשׁל ַה ְמּ ִג ָלּה ְמַס ֵפּר ַעל ָהָרצוֹן ֶשׁל
ָהָעם ְבּ ִי ְשָׂרֵאל ִלְחיוֹת ְבּ ָשׁלוֹם ִעם ַה ְשֵּׁכ ִנים ָהֲעָרִב ִיּיםַ .בּ ְמּ ִגי ָלּה ַגּם
פּוֹ ִנים ַל ְיּהוִּדים ְבָּכל ָהעוָֹלםְ ,וקוְֹרִאים ָלֶהם ַלֲעלוֹת ְל ִי ְשָׂרֵאל ְוַלֲעזוֹר
ְבִּב ְנָין ָהָאֶרץ.
ְכָּבר ְבּאוֹתוֹ יוֹם ִשׁ ִשּׁי ,הוִֹדיַע ְנ ִשׂיא ַאְרצוֹתַ-ה ְבִּריתָ ,האִרי טרוָּמן,
ֶשֲׁאָרצוֹתַ-ה ְבִּרית ַמ ִכּיָרה ִבְּמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאלַ .אֲחֵרי יוַֹמ ִים ִה ִכּיָרה
ַבּ ְמִּדיָנה ַהֲחָד ָשׁה ַגּם ְבִּריתַ-המּוָֹעצוֹתְ ,וַאֲחֶריָה עוֹד ְ 55מִדינוֹת.
ְבּיוֹם ִ 11/5/1949הְתַק ְבָּלה ִי ְשָׂרֵאל ָלאוּ"םֵ .מָאז ְוַעד ַהיּוֹם ִנְמָצא ֶדֶּגל
ִי ְשָׂרֵאל ַעל ִבּ ְנָין ָהאוּ"ם בניוּ-יוֹרק ֵבּין ַהְדָּגִלים ֶשׁל ָכּל ַה ְמִּדינוֹת
ַהֲחֵברוֹת ְבִּאְרגּוּן ָהאוּ"ם.
ְמֻע ַבּד ע''י סרג' ְפִריְדַמן ֶ -ר ֶשׁת אוְֹרט ָצְרַפת
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הפעלים
Traduction
proclamer
promettre
s'adresser à
appeler
reconnaitre
annoncer
être admis

 הווה- הוא
מכריז
מבטיח
פונה
קורא
מכיר
מודיע
מתקבל

 עבר- הוא
הכריז
הבטיח
פנה
קרא
הכיר
הודיע
התקבל

בניין
הפעיל
הפעיל
פעל
פעל
הפעיל
הפעיל
התפעל

שם הפועל
להכריז
להבטיח
...לפנות ל
...לקרוא ל
להכיר
להודיע
להתקבל

Vocabulaire

exil
lien
principes
fondamentale
liberté de culte
voisins
édification
éducation
culture
citoyens
USA
URSS
organisation
ONU

גלות
קשר
עקרונות
בסיסי
חופש דת
שכנים
בניין
חינוך
תרבות
אזרחים
ארצות הברית
ברית המועצות
אירגון
או''ם

salle
invités
cérémonie
proclamation
indépendance
premier ministre
provisoire
solennel
édification
Etat d'Israël
indépendant
rouleau
document
partie(s)

אולם
אורחים
טקס
הכרזה
עצמאות
ראש הממשלה
(זמני)ת
חגיגי
הקמה
מדינת ישראל
(עצמאי)ת
מגילה
מסמך
 חלקים,חלק
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שאלות
 (1מה קרה ביום ה' באייר תש"ח?
א___________________________________ .
ב___________________________________ .
" (2דוד בן-גוריון… הכריז בטקס החגיגי… "
א .מי השתתף בטקס? ___________________________
ב .איפה התקיים הטקס? ___________________________
ג .למה הטקס היה חגיגי? ___________________________
 (3מדוע "מגילת העצמאות" היא מסמך חשוב עד היום?
א_____________________________________ .
ב.
______________________________________________
ג____________________________________________ .

" (4מאז ועד היום נמצא דגל ישראל על בניין האו"ם…"
ממתי? __________________________________
מי היו המדינות הראשונות שהכירו במדינת ישראל? _________
____________________________________________

