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 הצהרה בדבר מדינה יהודית 

 

 הואיל ואלהי ישראל נתן את הארץ הזאת לאבותינו, לאברהם

 ליצחק וליעקב ולזרעם אחריהם, להיות להם לאחזת עולם,

 

 והואיל ועמנו קיים את מדינתו בארץ הזו מימות יהושע ועד חרבן

 מרבית עמנו מארצו ים הרומאיים וגלותו שלרבית שני ע"י הלגיונ

 

 והואיל ובמשך שנות גלותו הארוכה ופזורו בין עמי תבל סבל

 עמנו מידי מדכאיו הרבים אבדות קשות בנפש וברכוש

 

 בא לידי ביטוי בהצהרת בלפורוהואיל ומצפון האנושות כפי שהוא 

 ישראלי מטעם מועצת חבר הלאומים, הכיר בקשר-ובמנדט הארץ

 ארץ ישראל, ובנימוקים להקמתו מחדשהעם היהודי ו ןההיסטורי בי

 של ביתו הלאומי בארץ הזו,

 

 והואיל ואחר ההשמדה האכזרית של שליש עמנו בידי אויבי המין

 האנושי מאז פרוץ מלחמת העולם השניה, החליטה עצרת האומות

 ישראל יפקע ושמדינה יהודית עצמאית-המאוחדות שהמנדט לארץ

 תקום בארץ ישראל,

 

 ועדה המאוחדותובהתאם לאותה ההחלטה הקימו האומות והואיל 

 והטילו עליה להקים מועצת ממשלה זמנית במדינה היהודית,

 

 ולפני שהועדה האמורה הקימה מועצת ממשלה זמנית במדינה  והואיל

 מלכותו המלך הבריטי הניח מידו את המנדט ביחס היהודית, הוד

 ר מעצמו את האחריותלארץ ישראל אשר קבל מידי חבר הלאומים, והסי

 ,ישראל-לשלטון בארץ

 

 והואיל ולאחר שהעם היהודי לא וותר מעולם על זכותו להקים 

 מחדש את מדינתו בארץ הקודש, הוא זכאי כעת לתפוס מקום לעצמו 

 כמגיע לו על פי חוקי הטבעויון תבל תוך עצמאות ושיהבקרב עמי 

 שרים במולדתוומשפט העמים כדי לחזור לחיים תקינים חפשיים ומאו
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 העולמית בתפוצות והישוב היהודידות לכן, אנו נבחרי היה

 בארץ ישראל, המכונסים כאן בכנוס חגיגי, הננו מפרסמים ומצהירים

 בזה חגיגית, בשם העם היהודי וסמכותו, על הקמת מדינה יהודית

 ת בארץ ישראל ללא תלות בכל מעצמה אחרת ועם כליועצמא חפשית

 המלאות אשר חוקי הטבע ומשפט העמיםכויות מסות והאותן הזכוי

 מקנים למדינה עצמאית.

 

 בהתאם לכך, אנו החתומים מטה, מכריזים שהננו מהוים מיום

 את מועצת המדינה היהודית ונטלנו לידינו את השלטון המלא במדינה 

 היהודית, עם כל הסמכויות, הרשויות, והתפקידים למנהל המדינה,

 עד להקמת השלטונות הסרירים עפ"י חוקה אשר התקבל על ידי

 כונס בהקדם למטרה זו.תאספה מכוננת אשר 

 

 למועצת המדינה טכל תושבי המדינה היהודית מצווים בזה לציי

 אשר יוקמו על ידה ונדרשים לשמורהיהודית ולכל השלטונות 

 על השקט והשלום ולשתף פעולה לטובת הכלל.

 

 ישראל הננו חותמים בחתימת ידנו לעדות הצהרתנוור צבבטחנו על 

 ר,יי, היום הזה, יום ראשון לשבוע ז' אךישרא-זו, פה על אדמת ארץ
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