
"מגילת העצמאות" של מדינת ישראל

ביום שישי, ה' באייר תש"ח (14/5/1948) הגיעו 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 2,000 שנים 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 הבסיסיים 
של 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 55 מדינות.
ביום 11/5/1949 התקבלה ישראל לאו"ם. מאז ועד היום נמצא דגל 
ישראל על בניין האו"ם בניו-יורק בין הדגלים של כל המדינות 

החברות באירגון האו"ם.
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ְ ׂשָרֵאל ֶ ׁשל ְמִדיַנת ִי ַ ּלת ָהַעְצָמא ּות"  "ְמִגי

ִ ּגיע ּו ְלא ּוָלם ַה ּמ ּוֵזא ֹון  ַ ּת ׁש"ח (14/5/1948) ִה ְ ּבִאָ ּיר  ִ  ּׁשי, ה'  ִ ׁש ְ ּבי ֹום 
ֶ ׁשל  ְ ּבֵתל-ָאִביב א ֹוְרִחים ֲח ׁש ּוִבים ְלֶטֶקס ַהַהְכָרָזה ַעל ָהַעְצָמא ּות 

ְ ׂשָרֵאל. ְמִדיַנת ִי
ֶ ּטֶקס ַהֲחִגיִגי ַעל  ַ ּב ִ ּנית, ִהְכִריז  ְ ּזַמ ָ ׁשָלה ַה ֶ ּמְמ ֹרא ׁש ַה ֵ ּבן ג ּורי ֹון,  ָ ּדִוד 
ְ ּבִלי  ֶ ׁשל ָ ּגל ּות  ָ ׁשִנים  ָ ׁשה ַאֲחֵרי 2,000  ְ ׂשָרֵאל ַהֲחָד ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִי
ַ ּלת  ְ ּג ׁש ּות ֶאת "ְמִג ְ ּבִהְתַר ֶ ּטֶקס ה ּוא ָקָרא  ַ ּב ְמִדיָנה ַעְצָמִאית. 

ָהַעְצָמא ּות".
ְ ׂשָרֵאל ִהיא ִמְסָמְך ָח ׁש ּוב ַעד ַה ּי ֹום.  ֶ ׁשל ְמִדיַנת ִי ַ ּלת ָהַעְצָמא ּות"  "ְמִג
ֶ ׁשל  ְ ּבִס ּפ ּור ַהִהיְסט ֹוְרָיה  ָ ּלה ַמְתִחיָלה  ְ ּמִג ָ ּבָעה ֲחָלִקים: ַה ָ ּב ּה ַאְר ֵי ׁש 
ֶ ׁשל  ֵ  ּׁשִני  ְ ׂשָרֵאל. ַהֵחֶלק ַה ֶ ׁש ּל ֹו ְלֶאֶרץ ִי ֶ ׁשר ֶהָחָזק  ְ ּיה ּוִדי,  ּוַבֶ ּק ָהָעם ַה
ָ ּל ּה  ֶ ׁש ֵ  ּׁשם  ְ ּמִדיָנה ְוַעל ַה ַ ּלת ָהַעְצָמא ּות" ה ּוא ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ַה "ְמִג
ִ ּיים  ְ ּבִסיִס ְ ּכת ּוִבים ָהֶעְקר ֹונ ֹות ַה ִ ׁשי  ְ  ּׁשִלי ַ ּבֵחֶלק ַה ְ ׂשָרֵאל".  - "ְמִדיַנת ִי
ְ ּפת ּוָחה ַלֲעִלָ ּיה  ִ ּתְהֶיה  ְ ׂשָרֵאל  ְ ּמִדיָנה, ַלֻ ּדְגָמה: "ְמִדיַנת ִי ֶ ׁשל ַה
ַ ּתְבִטיַח ח ֹוֶפ ׁש ָ ּדת…ִחי ּנ ּוְך ְוַתְר ּב ּות ְלָכל  ְ ׂשָרֵאל  ְיה ּוִדית…", "ְמִדיַנת ִי
ֶ ׁשל  ֵ ּפר ַעל ָהָרצ ֹון  ָ ּלה ְמַס ְ ּמִג ֶ ׁשל ַה ָהֶאְזָרִחים" ְוע ֹוד. ַהֵחֶלק ָהַאֲחר ֹון 
ָ ּלה ַ ּגם  ְ ּמִגי ַ ּב ִ ּיים.  ְ  ּׁשֵכִנים ָהֲעָרִב ָ ׁשל ֹום ִעם ַה ְ ּב ְ ׂשָרֵאל ִלְחי ֹות  ְ ּבִי ָהָעם 
ְ ׂשָרֵאל ְוַלֲעז ֹור  ְ ּבָכל ָהע ֹוָלם, ְוק ֹוְרִאים ָלֶהם ַלֲעל ֹות ְלִי ְ ּיה ּוִדים   ּפ ֹוִנים ַל

ְ ּבִבְנָין ָהָאֶרץ.
ְ ּבִרית, ָהאִרי טר ּוָמן,  ִ ׂשיא ַאְרצ ֹות-ַה ִ  ּׁשי, ה ֹוִדיַע ְנ ִ ׁש ְ ּבא ֹות ֹו י ֹום  ְ ּכָבר 
ִ ּכיָרה  ְ ׂשָרֵאל. ַאֲחֵרי י ֹוַמִים ִה ִ ּבְמִדיַנת ִי ִ ּכיָרה  ְ ּבִרית ַמ ֶ ׁשֲאָרצ ֹות-ַה

ְ ּבִרית-ַה ּמ ֹוָעצ ֹות, ְוַאֲחֶריָה ע ֹוד 55 ְמִדינ ֹות. ָ ׁשה ַ ּגם  ְ ּמִדיָנה ַהֲחָד ַ ּב
ְ ׂשָרֵאל ָלא ּו"ם. ֵמָאז ְוַעד ַה ּי ֹום ִנְמָצא ֶ ּדֶגל  ְ ּבָלה ִי ְ ּבי ֹום 11/5/1949 ִהְתַק
ְ ּמִדינ ֹות  ָ ּכל ַה ֶ ׁשל  ְ ּדָגִלים  ֵ ּבין ַה ִ ּבְנָין ָהא ּו"ם בני ּו-י ֹורק  ְ ׂשָרֵאל ַעל  ִי

ְ ּבִאְר ּג ּון ָהא ּו"ם. ַהֲחֵבר ֹות 

ֶ ׁשת א ֹוְרט ָצְרַפת ַ ּבד ע''י סרג' ְפִריְדַמן - ֶר ְמֻע
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

proclamerמכריזהכריזהפעיללהכריז

promettreמבטיחהבטיחהפעיללהבטיח

s'adresser àפונהפנהפעללפנות ל...

appelerקוראקראפעללקרוא ל...

reconnaitreמכירהכירהפעיללהכיר

annoncerמודיעהודיעהפעיללהודיע

être admisמתקבלהתקבלהתפעללהתקבל

Vocabulaire

exil גלות salle אולם

lien קשר invités אורחים

principes עקרונות cérémonie טקס

fondamentale בסיסי proclamation הכרזה

liberté de culte חופש דת indépendance עצמאות

voisins שכנים premier ministre ראש הממשלה

édification בניין provisoire זמני(ת)

éducation חינוך solennel חגיגי

culture תרבות édification הקמה

citoyens אזרחים Etat d'Israël מדינת ישראל

USA ארצות הברית indépendant עצמאי(ת)

URSS ברית המועצות rouleau מגילה

organisation אירגון document מסמך

ONU או''ם partie(s) חלק, חלקים
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שאלות

 1) מה קרה ביום ה' באייר תש"ח? 
   

    א. ___________________________________

    ב. ___________________________________

2) "דוד בן-גוריון… הכריז בטקס החגיגי… "   
    

א. מי השתתף בטקס? ___________________________
    

ב. איפה התקיים הטקס? ___________________________
    

ג. למה הטקס היה חגיגי? ___________________________

3) מדוע "מגילת העצמאות" היא מסמך חשוב עד היום?
   

א. _____________________________________
   

ב. 
______________________________________________

   
ג. ____________________________________________

4) "מאז ועד היום נמצא דגל ישראל על בניין האו"ם…"   
    

ממתי? __________________________________
    

מי היו המדינות הראשונות שהכירו במדינת ישראל?  _________

____________________________________________
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