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ישראלמדינתפחות,לאחשובהדתות.לכל

האומותמגילתשללעקרונותיהנאמנהתהיה

העצמאותמגילתעקרונות)האו"ם(.המאוחדות

כמדינהישראלמדינתשלהצביוןהגדרתאתביססו

ודמוקרטית.יהודית

כוונות.הצהרתישהמגילהשלהרביעיבחלק

יהודיםהלאלתושביהבנוגעמוגדרותהתחייבויות

אליהםפונההמגילהישראל.ערבייהמדינהשל

בבנייןולהשתתפותהשלוםעללשמירהבבקשה

הערה




בזאתמכריזים||אנ1

ונציגותושווהמלאהאזרחותבסיסעלהמדינה

השלטון.במוסדות
העולםאומותבפניישראלשלכוונותהצהרתגםיש

מבקשיםהמגילהמנסחיהמאוחדות:האומותוארגון

להולסייעהעמיםמשפחתאלישראלאתלקבל

המגילהעודהחדשה.המדינהובבנייןבביסוס

למדינתלעלותהתפוצותליהודיקוראת

לבניינה.ולתרוםבהלהשתקעישראל,

העצמאות?מגילתאתכתבמי

המגילהשלהראשונותהטיוטותאת

מתלבכירמשפטןבעהם,מרדכיניסח

דוידוביץ,צביבשלוםנעזרבעהםאביב.

למדעיודוקטוראמריקניקונסרבטיבירב

כתבוהראשוניתהטיוטהאתהרוח.

שלהעצמאותהכרזתבהשראתהשניים

הברית.ארצות

תהפוכותעודהמגילהנוסחעברמשם

היישובראשיביןויכוחיםבשלרבות,

הטיוטותשלושבה.להיכללראוימהעל

מנהלתשללאישורההובאוהראשונות

כןהביקורת.אתעברולאאךהעם,

שרת,משהבראשותאישיםחמישהשלועדההוקמה

המדינהלהכרזתוהזמןרביעית,טיוטהניסחהוזו

ההצעההוגשהערבלפנותבמאיב־3ווהתקצר.הלך

החמישית,הטיוטהרקאךהעם,למנהלתהרביעית

התקבלהנוספים,וקיצוריםשינוייםבהשנכללו
שלדבר.בסופו

העיצובמלאכתמיוחד.עיצובהעצמאותלמגילת

וליש,אוטההמעצבעלהוטלהשלהוהקליגרפיה
נהדרת.עבודהעשהוהוא

המגילהעלהחותמים

מועצתחבריהיוהעצמאותמגילתעלהחותמים37

חותמםאתשהטביעוחשוביםאישיםהיוהםהעם.

ובהםישראל,מדינתשלההיסטוריהעל

בתולדותהחשוביםמהאישיםבן־גוריון:דוד

ישראל,מדינתשלהראשוןהממשלהראשהמדינה.
הראשוןהכללימזכירההעבודה,תנועתממנהיגי

ישראלבארץהעובדיםשלהכלליתההסתדרותשל

מפא"י.מפלגתשלהראשוןומנהיגה

חלוץישראל,מדינתשלהשניהנשיאבן־צבי:יצחק
היסטוריוןהשנייה,העלייהבתקופת

ישראל.בארץהעבודהתנועתומראשי

שלהשניהממשלהראששרת:משה

שלהראשוןהחוץשרישראל.מדינת

היישוב.הנהגתומראשיישראלמדינת

שכיהנההיחידההאישהמאיר:גולדה

ממשלת)ראשבישראלממשלהכראש

כשרתכיהנהכןלפניהרביעית(.ישראל

החוץ.וכשרתהעבודה

שבנההראשוןהתחבורהשררמז:דוד

רשמיתופתחוכבישיםנמליםבישראל

)היום:לודהתעופהשדהאת948בשנת

לימיםנתב"ג(.בן־גוריון,התעופהנמל

חברהיהרמזוהתרבות.החינוךכשרכיהן

בשפהרבותמיליםוהמציאהלשוןועד

המתחדשת.העברית

באמריקהכמו
הושפעהישראלמדינתשלהעצמאותמגילתכאמור,

שנוסחההברית,ארצותשלהעצמאותמהכרזת

שונות,בתקופותנכתבוההצהרותשתי .17776בשנת

אידאולוגירקעועלשונותהיסטוריותבנסיבות

מסוים.דמיוןביניהןישאבלשונה,

מהאימפריהעצמאותקיבלוהמדינותשתיכול,קודם

הזכותבנימוקיגםדמיוןישבהן.ששלטההבריטית,

העצמאות,מגילתלעצמאות.העםשלהטבעית

מצהירההברית,ארצותשלהעצמאותהכרזתכמו

מתחילותהמגילותשתימדינית.עצמאותעל

ההיסטוריהמצבשלובהסברבנימוקבאמיתות,

גוףגםהעצמאות.הצהרתשללמסקנהשהביא

עקרונותלפי

המדינההמגילה,

שוויוןתקיים

חברתיזכויות

לכלומדיני

הבדלבליאזרחיה

ומין.גזעדת,

תבטיחהמדינה

חופשדת,חופש

חינוךלשון,מצפון,

ותשמורותרבות

המקומותעל

לכלהקדושים

הדתות

הערה




העצמאותמגילתעלחותםבן־גוריוןדוד

שלבהצהרהלמדי.דומיםהחתימהונוסחההכרזה

חופשהנאורות:עקרונותמודגשיםהבריתארצות

העצמית.ההגדרהוזכות

התהפוכותעלרבדגשישישראלשלהעצמאותבמגילת

העצמאותמהכרזתלהבדילעמנו.שעברההיסטוריות

הבריטיבשלטוןמרדשפירושההברית,ארצותשל

ביקורתאיןישראלשלהעצמאותבמגילתהקיים,

מנוסחתוהיאהבריטי,המנדטממשלתעלמפורשת

לאחרהאו"ם,החלטתעלמבוססתשהיאמכיווןבחיוב

הארץ.אתלעזובמרצונםהבריטיםשהחליטו

נזכרהאלהבריתארצותשלהעצמאותבהכרזת

לאמונתםכביטוישונים,בתאריםרבותפעמים

במגילתתקופה.באותההמצהיריםשלהדתית

בתואראחתפעםנרמזהאלישראלשלהעצמאות

עודאחרת(.גםלפרשושאפשר)ביטויישראל""צור

בביתלומדילדכלהבריתבארצותמעניין:הבדל

למצואקשהבישראלהעצמאות.הצהרתאתהספר

העצמאות.מגילתשלתוכנהאתשמכירילד

העצמאותמגילתעלחותמתמאירגולדה

רלוונטית?המגילהעדייןהאם

חושביםרביםהמדינההכרזתאחרישניםמ־07יותר

מאזישראלבמדינתחלואשרהעצומיםשהשינויים

ולאלמיושנתהעצמאותמגילתאתהופכיםהקמתה

לעלותיהודיםלעודדלהמשיךישהאםרלוונטית.

מדועלסיומו?הגיעהעצוםהעלייהשמפעלאולארץ

לעלותמעונייניםאינםבתפוצותרביםיהודיםבעצם

האםבישראל,למיעוטיםליחסבנוגעומהלארץ?

ישהאומנםהעצמאות?מגילתרוחאתתואםהוא

דורשת?שהמגילהכמוהמדינה,אזרחילכלשוויון

נזכראינוודמוקרטית"יהודית"מדינההביטוי

מובאתאינה"דמוקרטיה"המילהואפילובמגילה,

משטרשלעקרונותרוויהשהיאאפילובמגילה,

וזכויותשוויוןחירות,שלערכיםומבטאתדמוקרטי

המילהאתלמגילהלהוסיףצריךהאםאדם.

העםחזוןאתמבטאתהמגילההאם"דמוקרטיה"?

מגילתאתהיוםכתבוואילושלו?מאמיןהאניואת

דעתכם?מהלא?ומהבה,נכללהיהמההעצמאות

זויחיזזי!

ל)2צננ

אביבתל

בירהחידת

תש"ח?באיירבה׳העצמאות,הכרזתבעתישראלבירתהייתהמי

בירהעירהייתהלאעודהעצמאותהכרזתבעתג.המדינההקמתהוכרזהששםאביב,תלא.

ישראללמדינתרשמיתישראלבירתכמובן,ירושליםב.

המושבותאםתקווה,פתחד.

דנהמאתחשאית””שליחותבסדרהאביב”תל”מבצעהספראתיקבלונכונהמהמשיביםשלושה

ספריםידיעותאלעזר־הלוי,

הערה



