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 הצהרה בדבר מדינה יהודית

 

 נתן אתואלהי ישראל הואיל 
 לאבותינו, לאברהם וצור ישראל נתנה על ידיהארץ הזאת 

 , להיות להם לאחזת עולם  , ליצחק וליעקב ולזרעם אחריהם

 

 במשך אלףקיים את מדינתו בארץ הזו  העתיקוהואיל ועמנו 

 בית שני ועד חרבן מימות יהושע שנה ומחצה 

 והואיל ומדינת היהודים העתיקה חדלה מלהתקיים לאחר חרבן  

 לאחרוהרומאיים  הלגיוניםע"י  בית מקדשנו בירושלים
 גלותו של מרבית ו

 שחלק גדול

 בין )?( עמי תבל  ופזורו ופוזר מארצו* ה*ל*ג*העמנו 

 עמנו אבדות קשות שנות גלותו הארוכה ופזורו סבל כלוהואיל ובמשך 

 אשר שום עם אחר לא  הרבים מדכאיו  מציקיהם ? מידיבנפש וברכוש 

  אשמה הגיבו ארצותנקרא להתקפות בהם מראשית העולם ועד היום, 

 ההשמדה האכזרית שך שליש מענו בידי אויבי  לאחר

 המין האנושי מאז פרוץ מלחמת העולם השניה.

 

 שהוא בא  שבוטאכפי , המין האנושי ומצפון האנושותוהואיל 

 ישראלי מטעם מועצת -ובמנדט הארץ לידי ביטוי בהצהרת בלפור

 העם היהודי  ןבי שלההיסטורי  בקשר החבר הלאומים, הכיר

 של ביתו הלאומי  מחדש הישראל, ובנימוקים להקמתו-וארץ*?* 

 בארץ הזו,

 האומות  המליאה שך ארגון עצרתלהחלטת אספת  השליטהובהתאם והואיל 

 עצמאית תקום  אצמעיתוְשמדינה יהודית  החלטה *המאוחדות  יפקע ישראל-נדט לארץשהמ

 בארץ ישראל,

 אשרועדה ה על  הקימו האומות המאוחדות  היהפקודה הקודה הוטל והואיל ובהתאם לאותה ההחלטה 

 מועצת ממשלה זמנית עליה להקיםהאומות המאוחדות והטילו  משום שהוקמה בתוו? התחום? ההחלטה הנ"ל

 במדינה היהודית, בארץ יש

  הקימה מועצת ממשלה האמורה הנזכרת לעיל לאולפני שהועדה  והואיל

 היהודית, זמנית במדינה

 את המנדט  הניח מידוהבריטי  המלךהוד מלכותו והואיל 

 מלך לארץ ישראל אשר קבל מידי חבר הלאומים,  ביחס

 ישראל,-בארץלשלטון  והסיר מעצמו את האחריות

 

 

  



  ואשר אינה מוטלה בספק העתיקה המלאה להקים תר מעולם על זכותויולא  הזכות האמיתיתהיהודי  ולאחר שהעם ויש לעם והואיל 

 בקרב  ולהשתמש לתפוס מקום לעצמוול???הוא זכאי כעת  מלכת? ,הקדושה הזו הקודשבארץ הקים מחדש את מדינתו ל

  כמגיע לו על פי חוקי הטבעתוך עצמאות ושיויון את המקום העצמאי והשווה  תבלהעמי 

 לחיים , וחופש, ליהנותהמוקנות לו לעולם הזכויות ההנאה מלשם הבטחת , ומשפט העמים ואלוקים

 כדי לחזור לחיים תקינים, חפשיים ומאושריםולרדיפת האושר 

 במולדתו.

 בני האדם ממשלות, האמורות מקימים  והואיל ולשם בטחת הזכויות

 של הנתונים לשלטונם. תםהיונקות את סמכותיהם הצודקות מהסכמ

 

כנוס חגיגי, באן כהמכונסים  כוחו של העם היהודי,-באי - בארץ היהודי בתפוצות והישובהיהדות העולמית היהדות  ישראלנבחרי  אנולכן, 

 בדבר צדקת כוונתינו, העליון  העולם שופטתפילתנו לבו

 בזה חגיגית, בשם העם היהודי  מפרסמים ומצהיריםהננו 

  מדינה יהודית של בזכותבארץ ישראל  הוסמכותו, על הקמת

  ומכל אואחרת  מעצמה מדינהכל בל נאמנות ללא תלות פטורה מכל, ועצמאית תחפשי

 המלאות ועם כל אותן הזכויות והסמכויות ושבתורת מדינה חפשית ועצמאית, תהיהקשר פוליטי אתה , 

 מלחמה, לכרות שלום, לכרות בריתות, לנהלהסמכות המלאה  לה

 הטבי ומשפט העמים מקנים למדינה עצמאית אשר חוקי

 האחריםוהדברים הפעולות אותם את כל ולעשות להקים סחר 

 ???? מדינות  

* 

 על הגנתו של צור ישראל בהשתענות ולתמיכה בהצהרה זו 

  נשבעים בזה באופןהעם היהודי ובמקומו של אנו הננו בשמו 

 רכושנו ואת כבודנו גורלנו תת את חיינו, אתהדדי ל

 (חתימות)

 בבטחנו על צור ישראל הננו חותמים בחתימת 

 ישראל, היום -ארץב על אדמתידנו לעדות הצהרתנו זו, פה 

 1948במאי,  16אייר, התש"ח, ה  ל ז'  ראשון לשבוע יום הזה,

    ????  

 )חתימות(

  



 

 

 

* 

 לידנו ונטלנו יהודיתהמועצת המדינה את מהיום שהננו מהווים  על עצמנומכריזים  קבלנו היום לכך, אנו החתומים מטה,בהתאם 

 היהודית, עם כל הסמכויות, הרשויות,  את השלטון המלא במדינה

 עד להקמת השלטונות  כפי אשר והתפקידים למנהל המדינה,

  על ידי תקבלתעפ"י חוקה אשר  במדינה היהודיתירים דהס

 כונס בהקדם למטרה זו.תמכוננת אשר האספה ה

 

 כל תושבי המדינה היהודית מצווים בזה לצייט 

 ,היהודית ולכל השלטונות אשר יוקמו על ידה למועצת המדינה

 על השקט והשלום ולשתף פעולה לטובת  ונדרשים לשמור

 הכלל.

 

 


