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לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכה  
)1948 ,יאמב 14(  

Laquere, Walter, and Barry Rubin. “State of Israel Proclamation of Independence.” The Israel-Arab Reader. A documentary History of the 
Middle East Conflict. 4th ed. New York. Penguin Books, 1984. 125-28. Print.

 וכלהמב .הזרכהה תטויט ןיידע הבתכנ אל ,לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכה ינפל תועובש השולש
 הפקישש ,תיפוסה הטויטה תא וניכה  םיאקיטילופו םינטפשמ לש הרוש ,1948 ,לירפא שדוח לש
 ,ראוניב  הבתכנש( תילארשי הקוחל הטויטה ומכ ,םינוש םינכתו םיבר םירבחמ לש םתעפשה תא

 לש יפוסה ךרועה היה ןוירוג-ןב דוד .תינקירמאה הקוחהו ב"  הרא לש תואמצעה תזרכה ,)1948
 תמקה לש הזרכהל ומדקש םימיב .ןורחאה עגרל דע וחדינ תונוש תויטילופ תוטלחה .הזרכהה
 םינוגרא לש םבוליש תא םילשהל רתונ ןיידע ;הנידמה תריב יבגל הטלחה ןיידע הלבקתנ אל ,הנידמה
 שוגבש בושייה ביבס רקיעב ,םייאבצ םיעצבמו ;יזכרמ דוקיפ תחת תיתכלממ תרגסמב םייאבצ םידוהי
 היה ןוירוג -ןב ,ףסונב .הזרכהה תטויט לש הנכההמ בלה תמושת תא וחיסה ,םילשוריל םורדמ ןויצע
 תא לבקל ידכ ,בתכב תימשר השקב לבקל ןמורט אישנה לש ןבלה תיבה ןמ השירדה בקע ץחל תחת
.הנידמב ב"  הרא לש תימשרה הרכהה

 םיכרצב קוסעל ידכ הדסונש ,םעה תצעומ ,םינוש םינויד לש םמויס םע ,יאמב 14-ה ,ישיש םויב
 .הרהצהה לש יפוסה חסונה תלבק לע בויחב העיבצה ,לארשי ץראב ידוהיה בושייה לש םייטילופה
 תנידמ לש ןושארה ידיתעה הלשממה שארו תימואלה הפיסאה ר"  וי ,םיירהצה רחא 4 העשב
 תשרמ םילשורי לש הקותינ בקע .הנידמה תמקה לע הזרכה תא ביבא-לת ןואיזומב ארק ,לארשי
תריש תא וא ,ןוירוג-ןב ירבד תא וידרה יטלקמ תועצמאב ועמש םש דבלב םיטעמ למשחה

.לארשי תנידמ לש ימואלה ןונמהה ,"  הווקתה"

 תפסכ ןיירשל וריכזמ לע ןוירוג-ןב ליטה ,תויברעה תונידמה לש המחלמה תונווכ יבגל תואדו-יא ךותמ ,ישיש םוי רקובב
.תואמצעה תליגמ תא תרמשמל הב דיקפהלו ,ימוקמ קנבב

 .ביבא-לת ןואיזומב 1948 ,יאמב 14-ב תואמצעה תזרכה לש הליגמה תא ארוק ןוירוג-ןב דוד
 )ללכה תלחנ :םוליצה(

 לש ימשרה ךמסמה
 ןכומ היה אל הליגמה
 ןוירוג-ןבש תעב ןיידע
 .הנידמה תמקה לע זירכה
)ללכה תלחנ :םוליצה(
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 לש תונווכה תרהצהו 1948 דע תידוהיה הירוטסיהה תיצמת היה הזרכהה לש הנכות
 תבכרומ התייה הזרכהה .תימואלניבה הליהקהו הינכש ,היחרזא יפלכ לארשי תנידמ
 ץראב תידוהי הנידמ לש התמקהל םייקוחה םיטביהה ,ןושארה :םיקלח העבראמ
 תוכזה ,היינשה .תימואלניבה תואיצמהו הירוטסיהה ,ך"  נתה סיסב לע לארשי
 לע הזרכהה ,תישילשה .הנידמ תמקהל ףואשל ידוהיה םעה לש הילאמ תנבומה
 טוריפ ללוכ ,הנידמה דקפתת דציכ תטרפמה הרהצה ,תיעיברה .הנידמה תמקה
 הרכה הקינעהש ם"  ואה תטלחה סיסב לעש ,רמאנ ןכ .היחרזא לש תויוכזה
 תוציחנה תרכומ ,לארשי ץראב תיברע הנידמו תידוהי הנידמ תמקהל תימואלניב
 ,1950 ,ינוי שדוחב החדינ הקוחה תביתכ לש דעיה ,םלוא .הנידמל הקוח תנכהל
.תלבגומ-יתלב הפוקתל  
 םימוד םיטנמלא םנשי ב"  הרא לש וזבו לארשי  תנידמ לש תואמצעה תזרכהב
 תויסולכואה לש ןתוכזו תואמצעה ןורקע לע  תוריהצמ  תוזרכהה יתש .םינושו
 .ינדור ןוטלש לש ותורירשמו תויקוח תויפכמ תוישפוח ןהש ךות ,םלרוגב טולשל
 תונוסא ופקיש םהו תידיימה הירוטסיהה ןמ םיעוריא וללכנ תילארשיה הזרכהב
 תוזרכהה יתש .םתדחכהו יסיפה םמויק לע ומייאש ,םידוהיה ולבס םהמ םימדוק
 תויוכזה לע תססובמה שפוחלו תוריחל ,תימצע הרדגהל הפיאשה תא תואטבמ

 רחסה ימוחתב לודיג לש סרטניאה לע תוריהצמו ,טרפה לע ןגהל תוחיטבמ ןהיתש .טרפה לש תויעבטהו תוישיאה
  .הלכלכהו
 םיעוריא תנייצמ הזרכהה .לארשי ץרא לע תוכזל םיירוטסיה םיקומינ לש הרוש הליכמ לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכה
 הרכהה דחוימבו , תידוהי הנידמ לש תוימיטיגלה תא הרשיא תימואלניבה הליהקה ןהב הנפמ תודוקנכ ושמישש םיירוטסיה
 ויהש דועב  .תידוהי הנידמ םיקהל 1947-ב ם"  ואה תטלחהו ימואל תיב לש המקהה תוכזב 1922-ב םימואלה רבח לש
 לארשיש תעב ירה ,1776-ב המתחנ תינקירמאה תואמצעה תרהצהש תעב םיטירבה ןיבל םינקירמאה ןיב םיתומיעו תוברק
 תויברעה תונידמהו תימוקמה תיברעה הייסולכואה דגנ תללוכ םויק-תמחלמ לש המוציעב התייה איה התואמצע לע הזירכה
 היתונכשל "  תודידי יסחיו םולש"    העיצמה הרהצה תללוכ תילארשיה תואמצעה תזרכה ,םיחרזאה תמחלמ ףרח .תונכשה
 תדה אשונ תא הריכזמ הניא  תילארשיה :הנוילעה החגשהל תוסחייתמ תוזרכהה יתש ."  םולשה יכרד לא בושל"   היינפו
 .)'ג קוספ ג"  כ קרפ ,'ב לאומש רפסב םיהולאל תוסחייתה יהוז( "  .לארשי רוצב ןוחטב ךותמ"   טפשמה םע תמתוח ךא
 הוויה "  לארשי רוצ"   חנומב שומישה
-ןב ידי-לע התשענש תילולימ הרשפ
 םתודגנתה תא עונמל הרטמב ,ןוירוג

 ץחל תלעפהו םיינוליחה םיגוחה לש
 .הזרכהה לש ינוליחה הנכות יבגל יתד
 התייה םייתד םיגשומב שרופמ שומיש
 רבדו םייתד םיגהנימ רוכזיא םג תבייחמ
 ינש ןיב םוצע דוריפל םרוג היה הז
 לש םיירירבש םימי םתואב תונחמה
 תמועל .הנידמה לש תונושארה היתונש
 הנופ תינקירמאה תואמצעה תזרכה ,תאז
 לש התנגהלו ,ןוילעה טפושה"   לא
"  .תיהולאה החגשהה  
 תזרכה לש העפשהה התייה המ
 ידכ ךות ?לארשי תנידמ לש תואמצעה
 לש הדוסי דגנ םיברעה תופקתמ
 עינמ חוככ הזרכהה השמיש ,הנידמה
 ידוהילו לארשי ץראב םידוהיל ןברדמו
 תולעל תוצופתה ידוהי לא התנפ הזרכהה .תומייקה תויטילופה תוגלפמה לכ לש םיגיצנה ומתח הזרכהה לע .תוצופתה

 תארקל סוטמ םירישכמ םילארשי
 תמחלמ לש היופצה התליחת
 ןויכראה :םוליצה( .תואמצעה
)יזכרמה ינויצה  

 

 תמחלמ ךלהמב ללש חקלנש ירצמ קנט םיליעפמ םילארשי םילייח
)ללכה תלחנ :םוליצה( .1948-ב תואמצעה  
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  תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ , תד שפוח חיטבת"   )הנידמה( :טפשמה שמיש הבותכ הקוח רדעיהב ,רתוי רחואמ .לארשיל
  .לארשי תנידמב חרזאה תויוכז תנגהל סיסבכ "
 לש היתאפב תונושארה תוצצפה תא ליטה ירצמה ריוואה ליח ,הזרכהה תאירק תא םילשה ןוירוג-ןבש רחאל תועש הנומש
.ביבא-לת  
 
 

2008 יאמ ,ןייטס ןק  
 
 

לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהה  
  1948 ,יאמב 14 ,ח"שת ,רייאב 'ה

 רצי הב ,תיתכלממ תויממוק ייח יח הב ,תינידמהו תיתדה ,תינחורה ותומד הבצוע הב ,ידוהיה םעה םק לארשי-ץראב
 ,עורזה חוכב וצראמ םעה הלגוהש רחאל .יחצנה םירפסה רפס תא םלועל שירוהו םיישונא-ללכו םיימואל תוברת יסכנ

 .תינידמה ותוריח תא הכותב שדחלו וצראל בושל הווקתמו הליפתמ לדח אלו ,וירוזפ תוצרא לכב םינומא הל רמש

 ובש םינורחאה תורודבו ;הקיתעה םתדלומב זחאיהלו בושל רוד לכב םידוהיה ורתח הז יתרוסמו ירוטסיה רשק ךותמ
 בושיי ומיקהו ,םירעו םירפכ ונב ,תירבעה םתפש ויחה ,תוממש וחירפה םיניגמו םיליפעמ ,םיצולחו ,םינומהב םצראל
 ושפנ אשונו ץראה יבשות לכל המדיקה תכרב איבמ ,ומצע לע ןגמו םולש רחוש ,ותוברתו וקשמ לע טילשה ,ךלוהו לדג
 .תיתכלממ תואמצעל

 לע זירכהו ,לצרה רודואית ,תידוהיה הנידמה ןוזח הגוה לש ותאירק לוקל ינויצה סרגנוקה סנכתה ,)1897( ז"נרת תנשב
 .וצראב תימואל המוקתל ידוהיה םעה תוכז

 ףקות דחוימב ןתנ רשא ,םימואלה רבח םעטמ טדנמב הרשואו 1917 רבמבונב 'ב םוימ רופלב תרהצהב הרכוה וז תוכז
 .ימואלה ותיב תא שדחמ םיקהל ידוהיה םעה תוכזלו לארשי-ץרא ןיבל ידוהיה םעה ןיבש ירוטסיהה רשקל ימואלניב

 תא לילעב שדחמ החיכוה ,הפוריאב םידוהי םינוילימ חבטל וערכוה הב ,ןורחאה ןמזב לארשי םע לע הללוחתנש האושה
 רשא ,לארשי-ץראב תידוהיה הנידמה שודיח ידי-לע תואמצעהו תדלומה רסוחמ ידוהיה םעה תייעב ןורתפב הרכהה
 .םימעה תחפשמ ךותב תויוכז-תווש המוא לש דמעמ ידוהיה םעל קינעתו ידוהי לכל תדלומה ידעש תא החוורל חתפת

 ףא לע ,לארשי-ץראל ליפעהל ולדח אל תורחא תוצרא ידוהיו הפוריאב םויאה יצאנה חבטהמ הלצינש הטלפה תיראש
 .םמע תדלומב םירשי-למעו תוריח ,דובכ ייחל םתוכז תא עובתל וקספ אלו ,הנכסו העינמ ,ישוק לכ

 תוחוכ דגנ םולשו תוריח תורחושה תומואה קבאמל וקלח אולמ תא ץראב ירבעה בושייה םרת היינשה םלועה-תמחלמב
 .תודחואמה תומואה תירב ידסיימ םימעה םע תונמיהל תוכזה תא ול הנק יתמחלמה וצמאמבו וילייח םדבו ,יצאנה עשרה

 תרצעה ;לארשי-ץראב תידוהי הנידמ תמקה תבייחמה הטלחה תודחואמה תומואה תרצע הלביק 1947 רבמבונב 29 -ב
 לש וז הרכה .הטלחהה עוציבל םה-םדצמ םישרדנה םידעצה לכב םמצעב זוחאל לארשי-ץרא יבשות תאמ העבת
 .העקפהל תנתינ הניא ותנידמ תא םיקהל ידוהיה םעה תוכזב תודחואמה תומואה

 .תינובירה ותנידמב ומצע תושרב דמוע םעו םע לככ תויהל ידוהיה םעה לש תיעבטה ותוכז יהוז

-ץרא לע יטירבה טדנמה םויס םויב ,תינויצה העונתהו ירבעה בושייה יגיצנ ,םעה תצעומ ירבח ונא ,ונסנכתנ ךכיפל
 תמקה לע תאזב םיזירכמ ונא תודחואמה תומואה תרצע תטלחה דוסי לעו תירוטסיההו תיעבטה ונתוכז ףקותבו ,לארשי
 .לארשי-תנידמ איה ,לארשי-ץראב תידוהי הנידמ
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 תונוטלשה תמקהל דעו ,1948 יאמב 15 ,ח"שת רייא 'ו תבש םויל רוא ,הלילה ,טדנמה םויס עגרמ לחהש םיעבוק ונא
 רבוטקואב 1 -מ רחואי אל תרחבנה תננוכמה הפסאה ידי-לע עבקיתש הקוחל םאתהב הנידמה לש םירידסהו םירחבנה

 לש תינמזה הלשממה תא הווהי ,םעה-תלהנמ ,הלש עוציבה דסומו ,תינמז הנידמ תצעומכ םעה תצעומ לעפת - 1948
 ."לארשי" םשב ארקית רשא ,תידוהיה הנידמה

 תתתשומ אהת ,היבשות לכ תבוטל ץראה חותיפ לע דוקשת ;תויולג ץוביקלו תידוהי היילעל החותפ אהת לארשי-תנידמ
 היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת ;לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל םולשהו קדצה ,תוריחה תודוסי לע
 ;תותדה לכ לש םישודקה תומוקמה לע רומשת ;תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ;ןימו עזג ,תד לדבה ילב
 .תודחואמה תומואה תליגמ לש היתונורקעל הנמאנ היהתו

 םוימ תרצעה תטלחה תמשגהב תודחואמה תומואה לש םיגיצנהו תודסומה םע הלועפ ףתשל הנכומ אהת לארשי-תנידמ
 .התומלשב לארשי-ץרא לש תילכלכה תודחאה תמקהל לעפתו 1947 רבמבונב 29

 .םימעה תחפשמ ךותל לארשי-תנידמ תא לבקלו ותנידמ ןיינבב ידוהיה םעל די תתל תודחואמה תומואל םיארוק ונא

 לע רומשל ,לארשי-תנידמ יבשות יברעה םעה ינבל - םישדוח הז ונילע תכרענה םימדה-תפקתה ךותב םג - םיארוק ונא
 םיינמזה ,היתודסומ לכב המיאתמ תוגיצנ דוסי לעו הוושו האלמ תוחרזא דוסי לע הנידמה ןיינבב םקלח לוטילו םולשה
 .םיעובקהו

 םע תידדה הרזעו הלועפ ףותישל םהל םיארוקו ,ןהימעו תונכשה תונידמה לכל הבוט תונכשו םולש די םיטישומ ונא
 .ולוכ ןוכיתה חרזמה תמדקל ףתושמ ץמאמב הקלח םורתל הנכומ לארשי-תנידמ .וצראב יאמצעה ירבעה םעה

 לע הלודגה הכרעמב ונימיל דומעלו ןיינבבו היילעב בושייה ביבס דכלתהל תוצופתה לכב ידוהיה םעה לא םיארוק ונא
 .לארשי תלואגל תורודה תפיאש תמשגה

 

 תמדא לע תינמזה הנידמה תצעומ בשומב ,וז הזרכה לע תודעל ונידי תמיתחב םימתוח וננה לארשי רוצב ןוחטיב ךותמ 
 .1948 ,יאמב 14 ,ח"שת רייא 'ה תבש ברע ,הזה םויה ,ביבא-לת ריעב ,תדלומה

 ריאמ ,דלוג ףלוו ברה ,ןייטשנרב ץרפ ,ןילרב והילא ,יבצ-ןב קחצי ,בוטנב יכדרמ ,רטסוא לאינד ,ןוירוג-ןב דוד
 ,ןהכ לחר ,ידרו לצרה ,גיטפהרו חרז ,רנליו ריאמ ,ןיקבוד והילא ,יקסבונרג םהרבא ר"ד ,םיובנירג קחצי ,יקסבוברג
 ,רינ םוחנ ,ןוסריאמ הדלוג ,אירול יבצ ,ןייטשניול דוד ריאמ ,ןיול ריאמ קחצי ברה ,ישאבוכ הידעס ,אנהכ ןמלק ברה
 ,ןוסלנצק םהרבא ,ןלפק רזעילא ,ינדולוק השמ גנילזיצ ןרהא ,סקנפ יבצ דוד ,ןמשיפ ןהכה ביל הדוהי ברה ,לגס יבצ
  .קותרש השמ ,אריפש השמ ,תירטיש רוכב ,גרבנרטש ןויצ-ןב ,רנטש יכדרמ ,רוטפר לרב ,זמר דוד ,טילבנזור סכילפ

 
 
 

 


