ִׁשעּור ט"ז-י"ז
יטים מַ ְּחזִׁ ִׁירים ֶאת הַ מַ נְּ דָּ ט לָּ אּו"ם.
הַ בְּ ִׁר ִׁ
שֵׁ ם הַ ִׁמלְּחָּ מָּ ה

כ"ט בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר

הַ ַתאֲ ִׁריְך

כ"ט בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר תש"ז 29.11.1947

א ֶֹרְך הַ ִׁמלְּחָּ מָּ ה

כ"ט בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר – 1947 ,ה' בְּ ִׁאיָּר ַתשַ "ח 14.05.1948
מֵׁ הַ הַ צְּ בָּ עָּ ה בְּ עַ ד ָּתכְּ נִׁית הַ חֲ ל ָֻּקה עַ ד הַ כְּ ָּרזַת הַ ְּמ ִׁדינָּה.
ִׁמי נִׁלְּחַ ם ֶנגֶד ִׁמי?
הּודים שֶ גָרּו בְּ ֶא ֶרץ י ְִּש ָר ֵאל.
הָ ע ֲָרבִ ים בְּ פַ ל ְַּס ִטין נִלְּ חֲ מּו ֶנגֶד הַ יְּ ִ
הַ ִׁסבֹות

לְּה ְּתפַשֵ ר ( )compromiseוְּ לָ דּון ( )to deal/negotiateעַ ל ְּמ ִדינָה
הָ ע ֲָרבִ ים ל ֹא הָ יּו מּוכָ נִים ִ
נִמשָ ְך עַ ד הַ יֹום .הַ ּמּופְּ ִתי ( Moslem
לָתת) ְּ
הּודיתְּ .רצֹון הָ ע ֲָרבִ ים ל ֹא לָ דּון (לָ ֵשאת וְּ ֵ
ְּי ִ
 ,)religious authority. Like a Rabbi in Judaism.חַ אג' ָא ִמין ֶאל חּוסֵ יְּ נִי ָאמַ ר שֶ עָ ִדיף
יְּהּודית.
ִ
לַפַלַס ִטינִ ים ִאם זֶה ְּמחַ יֵב ְּמ ִדינָה
ְּ
( )prefersשֶ ל ֹא ִת ְּהיֶה ְּמ ִדי ָנה
הָּ ֵׁארּועִׁ ים
יטים
הַ ִּמלְּחָ מָ ה ִה ְּת ִחילָה ִמיָד ַאחֲ ֵרי הַ הַ צְּ בָ עָ ה עַ ל הַ חֲ ל ָֻקה בָ אּו"ם ,בְּ כ"ט בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר .הַ בְּ ִר ִ
יִקחּו לָהֶ ם ()confiscate
יטים ְּ
ְּהּודים פָ חֲ דּו לְּ ִהלָ חֵ ם בְּ כָל הַ ּכֹוחַ שֶ הַ בְּ ִר ִ
עֲדַ יִ ן הָ יּו בָ ָא ֶרץ וְּ הַ י ִ
יְּהּודים וַ ע ֲָרבִ ים ).)civil war
ִ
יְּתה ִמלְּחֶ מֶ ת ֶאזְּ ָר ִחים בֵ ין
ֶאת הַ נֶשֶ ק .הַ ִּמלְּחָ ָמה הָ ָ
יְּהּודית ( .)prevent the creation of a Jewish Stateהֵ ם גַם ִנּסּו
ִ
לִמנֹעַ ְּמ ִדינָה
הָ ע ֲָרבִ ים ָרצּו ְּ
יְּהּודי ( to prevent
ִ
יטֹוריָאלִ י
יִהיֶה ֶרצֶ ף טֵ ִר ְּ
הּודיִ ים ּכְּ דֵ י שֶ ל ֹא ְּ
בְּ כָל הַ ּכֹוחַ לִ כְּ בֹש יִשּובִ ים ְּי ִ
פָקה ֶשל
 .)territorial continuity among settlementsהָ ע ֲָרבִ ים גַם ִה ְּת ִקיפּו שַ ְּירֹות ַא ְּס ָ

אכֶל ,מַ יִם וְּ נֶשֶ ק לְּ יִ שּובִ ים שֶ הָ יּו בְּ סַ ָּכנָה ּובִ ְּמיֻחָ ד יְּ רּושָ לַ יִם.
ֹ
הּודי הָ יָה ָקשֶ ה ְּמאֹוד עִ ם הֲ מֹון
הּודים נִּסּו לְּ הָ גֵן (ַ .)defendהּמַ צָ ב הַ יְּ ִ
הָ ע ֲָרבִ ים ִה ְּת ִקיפּו וְּ הַ יְּ ִ
הּודים לְּ הַ ְּת ִקיף ( )to attackוְּ ל ֹא ַרק
הֲ רּוגִ ים בְּ כָל מָ קֹום .בִ ְּת ִחלַת ַאפְּ ִריל ִ 1948ה ְּת ִחילּו הַ ְּי ִ
הּודים לִ פְּ תֹחַ ֶאת הַ ְּד ָרכִ ים בֵ ין
יטֹוריָאלִ י ,הָ יָה חָ שּוב לַ יְּ ִ
ְּלהָ גֵן .בִ גְּ לַל ֶשל ֹא הָ יָה ֶרצֶ ף טֵ ִר ְּ
ישים
לַחסֹם ֶאת הַ ּכְּ בִ ִ
יִשּובִ ים ּובִ ְּמיֻחָ ד ֶאת הַ ּכְּ בִ יש ִמ ֵתל ָאבִ יב לִ ירּושָ לַ יִם .הָ ע ֲָרבִ ים נִ ּסּו ְּ
שֶ יִשּובִ ים יִ ְּהיּו ְּמבֹודָ ִדים ( )isolatedוְּ ל ֹא יּוכְּ לּו לַ ֲעזֹר ִאם הָ ע ֲָרבִ ים י ְַּת ִקיפּו יִשּוב ְּמסֻ יָם.
תֹוצָּ אֹות
הּודים בָ ָא ֶרץ וְּ ִ 1.2-מילְּ יֹון ע ֲָרבִ ים אֲ בָ ל ִמ ְּספַ ר הַ לֹוחֲ ִמים ( the number of
הָ יּו  600,000יְּ ִ
 )fighting soldiersשֶ ל הַ יִשּוב הָ יָה גָדֹול בְּ ִמ ְּס ָפר ּובְּ ֵאיכּות ( was greater in number and
ִ )qualityמזֶ ה שֶ ל ָהע ֲָרבִ ים .הַ יִשּוב ִה ְּת ִחיל לְּ ִה ְּת ַא ְּרגֵן ּכְּ בָ ר בִ זְּ מַ ן הַ קֹונְּגְּ ֵרס הַ צִ יֹו ִני .הָ ִא ְּרגּון
הּודית בְּ מֶ שֶ ְך
מֹוסדֹות ( )the organization of institutionsהַ יִשּוב עָ זַ ר לַלְּ ִחימָ ה הַ ְּי ִ
שֶ ל ְּ
יטים גַם נ ַָתן י ְִּתרֹון גָדֹול
לְּהלָ חֵ ם מֵ הַ בְּ ִר ִ
לָמדּו ִ
הַ ִּמלְּחָ מָ ה .הָ ִא ְּרגּון שֶ ל הַ הֲ ָּגנָּה וְּ ֶשל חַ יָלִ ים שֶ ְּ
הּודים .לַ יִשּוב הָ יּו  38,000חַ יָלִ ים בִ ְּת ִחלַת הַ ִּמלְּחָ מָ ה ּו 100,000-בְּ סֹוף
לַלֹוחֲ ִמים הַ ְּי ִ
הֹוסיפּו חַ יָלִ ים נֹוסָ פִ ים ֶאלָ א שֶ ְּל ֵאלֶה
לֶח"י ל ֹא ַרק ִ
הַ ִּמלְּחָ מָ ה .לֹוחֲ מֵ י הַ פַלְּמָ "ח ,הָ ֵאצֶ "ל וְּ ַה ִ
הָ יָה נִּסָ יֹון בְּ ִמלְּחָ מָ ה ( .)battle experienceבְּ נֹוסָ ף הָ יּו ּכְּ ִ 25,000-מ ְּתנ ְַּדבִ ים שֶ בָ אּו ִמחּוץ
לְּהלָחֵ ם בְּ מֶ שֶ ְך ִמלְּחֶ מֶ ת הָ עֹולָ ם ( the volunteers
(מחּו"ל)ֵ .אלֶ ה הָ יּו ְּקצִ ינִים שֶ לָ ְּמדּו ִ
ל ָָא ֶרץ ִ
דֹורי
 .)had battle experience from the world war.ר ֹאש הַ ּמַ טֶ ה הַ ּכְּ לָלִ י הָ יָה ַי ֲעקֹב ִׁ
וְּ הּוא הָ יָה ַא ְּח ַראי עַ ל הַ צָ בָ א)Chief of Staff( .
יֹותר אֲ בָ ל ְּמאֻ ְּר ָגנִים פָ חֹות (.)more numerous but less organized
הָ ע ֲָרבִ ים הָ יּו ַרבִ ים ֵ
יִש ָר ֵאל בְּ  1937-בִ גְּ לַל הַ ּמֶ ֶרד הָ ע ֲָרבִ י
יטים ג ְֵּרשּו (ֶ )expelledאת חַ אג' ָא ִמין ֶאל חּוסֵ יְּ נִ י ִמ ְּ
הַ בְּ ִר ִ
ָּכְך שֶ הּוא ל ֹא הָ יָה בָ ָא ֶרץ בְּ מֶ שֶ ְך הַ ִּמלְּחָ ָמה .אֲ פִ לּו שֶ ִּמ ְּספַ ר הַ תֹושָ בִ ים שֶ ל הָ ע ֲָרבִ ים הָ יָה ּכָפּול
הּודים ,הָ יּו לָ הֶ ם ַרק  14,000חַ יָלִ ים ,הֵ ם ל ֹא הָ יּו ְּמאֻ ְּר ָג ִנים וְּ ל ֹא הָ יָה
(ִ )doubleמ ִּמ ְּספַ ר הַ יְּ ִ
לָהֶ ם פִ קּוד ְּמשֻ ָתף ( .)did not have joint commandהַ חַ יָלִים הַ שֹונִים ל ֹא ִש ְּתפּו פְּ ֻעלָה
לַס ִטין ()Local soldiers
( .)did not cooperateהָ ע ֲָרבִ ים הָ יּו בִ ְּש ֵתי ְּקבּוצֹות לֹוחֲ ִמים ִמפַ ְּ
 14,000וְּ לֹוחֲ ִמים ִמ ְּתנ ְַּדבִ ים ( )volunteers from other Arab countries.מֵ ַא ְּרצֹות ע ֲָרב
(ֵ .)4,000הם הָ יּו בְּ ָרמָ ה ִמ ְּקצֹועִ ית נְּ מּוכָה ( )low professional levelוְּ ל ֹא הָ יָה לָהֶ ם נֶשֶ ק
טֹוסים ()armoured vehicles and planes
ּומ ִ
טֹוב אֹו מַ ְּספִ יק .לָ ע ֲָרבִ ים הָ יָה ֶרכֶ ב ְּמשֻ ְּריָן ְּ
מֹוטיבַ צְּ יָה גְּ בֹוהָ ה .ל ֹא הָ י ְָּתה בְּ ֵר ָרה וְּ ל ֹא הָ יָה שּום
יְּתה ִ
הּודים הָ ָ
הּודים ל ֹא הָ יָה אֲ בָ ל לַ יְּ ִ
שֶ ַל ְּי ִ

לְּאן לָלֶ כֶת.
מָ קֹום ַאחֵ ר בָ עֹולָם ָ
הָּ ע ֲָּרבִׁ ים הָּ יּו צְּ ִׁריכִׁ ים לְּהַ פְּ ִריעַ וְּ לַהֲ רֹס (ּ )disturb and destroyכְּ דֵ י שֶ ָתכְּ נִ ית הַ חֲ ל ָֻקה ֶשל
פַלַס ִטין.
יְּקיְּמּו ְּמ ִדינָה ע ֲָרבִ ית בְּ כָל ְּ
הָ אּו"ם ל ֹא ַתצְּ לִ יחַ וְּ הֵ ם ַ
הּודים הָּ יּו צְּ ִׁריכִׁ ים לְּהָ גֵן עַ ל עַ צְּ מָ ם ּולְּהַ ְּראֹות לָ אּו"ם שֶ הֵ ם ְּמסֻ גָלִים ()are capable
הַ ְּי ִׁ
הּודית.
ל ְִּשמֹר עַ ל עַ צְּ מָ ם ,לַ ֲעצֹר ֶאת הָ ע ֲָרבִ ים ּולְּהָ ִקים ְּמ ִדינָה יְּ ִ
בִ ְּת ִחלַת הַ ִּמלְּחָ מָ ה ִהצְּ לִ יחּו הָ ע ֲָרבִ ים .בִ ְּק ָרב ֶאחָ ד נֶהֶ ְּרגּו  58יְּ הּו ִדים עַ ל יַד ֵתל ָאבִ יב.
הּודים – בִ ְּממֻ צָ ע
יְּהּודים ַרבִ ים .עַ ד מֵ ְּרץ  1948נֶהֶ ְּרגּו  1200יְּ ִ
ִ
בִ ירּושָ ַליִם ּובַ גָלִ יל שּוב נֶהֶ ְּרגּו
אכֶל
הּודים ִמתֹוְך  89שֶ נִ ּסּו לְּהַ כְּ נִ יס שַ י ָָרה שֶ ל ֹ
זֶה  10בְּ יֹום! בְּ ַאחַ ד הַ ִקבּוצִ ים נֶהֶ ְּרגּו  47יְּ ִ
וְּ ַא ְּספ ָָקה ל ִַקבּוץ.
אכֶל ,מַ יִם,
יְּתה בְּ מָ צֹור ּומַ ֵָצבָ ּה ( )its situation-under siegeהָ יָה ָקשֶ ה בְּ ִלי ֹ
ְּירּושָ ַליִם הָ ָ
הּודים אֲ בָ ל ל ֹא הָ יּו חַ יָלִים לְּהָ גֵן עָ ֶליהָ .
דֶ לֶק ( )fuelאֹו נֶשֶ ק .הָ יּו בִ ירּושָ לַ יִם  100,000יְּ ִ
נִק ֵראת שַ עַ ר
לְּהַ גִ יעַ ִמ ֵתל ָאבִ יב לִ ירּושָ לַ יִם הָ יּו צְּ ִריכִ ים לַ עֲלֹות לָהָ ר ִמבִ ְּקעָ ה ( )valleyשֶ ְּ
הַ ַג ְּיא .הֲ מֹון חַ יָלִים נָפְּ לּו שָ ם וְּ נִ כְּ ְּתבּו ִש ִירים עַ ל הַ ִּמלְּחָ מָ ה בַ ּכְּ בִ יש הַ זֶה (בַ אב ֶאל וָּאד).
אֹותם ִמ ָּכל צַ ד.
יְּהּודים וְּ ִהפְּ צִ יצּו (ָ )bombed
ִ
הָ ע ֲָרבִ ים ִחּכּו בְּ צִ דֵ י הַ דֶ ֶרְך לְּשַ יְּרֹות הַ
בְּ ַאפְּ ִריל הַ הֲ ָגנָה ִשנ ְָּתה ֶאת הַ ְּד ָרכִ ים שֶ בָ הֶ ם הַ חַ יָלִ ים נִלְּחֲ מּו .בִ ְּמקֹום לְּחַ ּכֹות לְּ הַ ְּת ָקפֹות
יק ִאים שֶ הֵ ם
הָ ע ֲָרבִ ים ּולְּהָ גֵן ,הֵ ם ִה ְּת ִחילּו בְּ הַ ְּת ָקפֹות ֶנגֶד הָ ע ֲָרבִ ים לְּהַ ְּראֹות לָ אּו"ם וְּ לָ ָאמֵ ִר ָ
ְּמסֻ ָגלִים ְּלנַצֵ חַ בַ ִּמלְּ חָ מָ ה.
רּוסים מָ כְּ רּו
יֹותר .בְּ נֹוסָ ף הָ ִ
יטים הָ יּו בַ דֶ ֶרְך לַ ֲעזֹב וְּ הַ הֲ ָּגנָּה ל ֹא פָחֲ דָ ה מֵ הֶ ם ֵ
מָ ה ָק ָרה? הַ בְּ ִר ִ
'כֹוסלֹובַ ְּקיָה .מַ דּועַ ?
נֶשֶ ק ַרב שֶ נ ְִּש ַאר ִמ ִּמלְּחֶ מֶ ת ָהעֹולָם לַ הֲ ָּגנָּה דֶ ֶרְך הַ חֲ בֵ ִרים שֶ לָהֶ ם בְּ צֵ ְּ
רּוסים הָ יּו צְּ ִריכִ ים ּכֶסֶ ף.
 הָ ִ
יק ִאים.
יִש ָר ֵאל ִת ְּהיֶה לְּ צִ דָ ם וְּ ל ֹא עִ ם הָ ָאמֵ ִר ָ
רּוסים ִה ְּמ ִשיכּו לְּהַ אֲ ִמין שֶ ְּ
 הָ ִ

יטים ּכַּמָ ה שֶ ֶאפְּ שָ ר.
רּוסים ָרצּו לְּהַ זִ יק ( )harmלַ בְּ ִר ִ
 הָ ִ
יהּודים
ִ
ֲסּוקים בְּ לַ ֲעזֹב (ֶ )leavingאת הָ ָא ֶרץ .ע ֲָרבִ ים וִ
יטים הָ יּו ע ִ
מֵ ַאפְּ ִריל  1948הַ בְּ ִר ִ
ָאסין ,וְּ הָ ְּרגָה בֹו
הּודית נִכְּ נְּסָ ה לִ כְּ פָר ע ֲָרבִ יִ ,דיר י ִ
ִה ְּת ִקיפּו וְּ הָ ְּרגּו ֶאחָ ד ֶאת הַ שֵ נִ יְּ .קבּוצָ ה יְּ ִ
ִמ ְּס ָפר גָדֹול ְּמאֹוד שֶ ל ע ֲָרבִ ים .עַ ד הַ יֹום ִמ ְּתוַ ּכְּ ִחים עַ ל הַ ִּמ ְּספָ ר הַ ְּּמדֻ יָק אֲ בָ ל ִנ ְּר ֶאה שֶ נֶהֶ ְּרגּו
 .80-125יֵש שֶ טֹועֲנִ ים שֶ נֶהֶ ְּרגּו  .250הָ ֶרצַ ח הַ זֶ ה ִהכְּ נִ יס פַ חַ ד גָדֹול ְּמאֹוד בַ יִשּובִ ים
אֹותם
הָ ע ֲָרבִ ִיים וְּ הַ ְּרבֵ ה בָ ְּרחּו וְּ ל ֹא נ ְִּשאֲ רּו לְּ ִהלָ חֵ ם בְּ מֶ שֶ ְך ּכָל הַ ִּמלְּחָ מָ ה ּכִ י פָחֲ דּו שֶ גַם ָ
ִי ְּרצְּ חּו.
ָאסין .הֵ ם ָרצְּ חּו
יֹותר ְּמאֻ חָ ר הֶ ְּחלִ יטּו הָ ע ֲָרבִ ים לִ נְּ קֹם ֶאת הָ ֶרצַ ח שֶ ל ִדיר י ִ
ּכַּמָ ה י ִָמים ֵ
פּואית ()medical supplies
פָקה ְּר ִ
שַ י ָָרה ְּשלֵמָ ה ֶשל רֹופְּ ִאים ,אֲ חָ יֹות ( )nursesוְּ ַא ְּס ָ
הּודים נֶהֶ ְּרגּו (שַ י ֶֶרת הָ ע"ח).
בַ דֶ ֶרְך ְּלבֵ ית הַ חֹולִים בִ ירּושָ לַ יִם 78 .יְּ ִ
יֹותר ְּמאֻ חָ ר
עַ ד הַ יֹום ִמ ְּתוַ ּכְּ ִחים עַ ל מָ ה ָק ָרה .הָ ע ֲָרבִ ים טֹועֲנִ ים ( )claimשֶ הַ הֲ ָגנָה (וְּ ֵ
צַ הַ "ל) ג ְֵּרשּו ֶאת ָהע ֲָרבִ ים ִמבָ ֵתיהֶ ם .הַ יֹום הֵ ם רֹוצִ ים לָשּוב.
הּודים טֹועֲנִ ים שֶ רֹב הָ ע ֲָרבִ ים בָ ְּרחּו .הָ ע ֲָרבִ ים ָא ְּמרּו לָ הֶ ם לַ ֲעזֹב וְּ ַאחֲ ֵרי שֶ הֵ ם ְּינַצְּ חּו ֶאת
הַ ְּי ִ
הּודים הֵ ם יּוכְּ לּו ַל ְּחזֹר לַ בָ ִתים שֶ לָ הֶ ם.
הַ ְּי ִ
ימים שֶ ג ְֵּרשּו ע ֲָרבִ ים ִמלֹוד
טֹוריֹונִים מַ ְּסּכִ ִ
יס ְּ
י ְֶּשנֹו חֵ לֶק שֶ ל אֱ ֶמת בְּ כָל ַאחַ ת מֵ הַ ְּטעָ נֹותִ .ה ְּ
ּומֵ ַר ְּמ ָלה שֶ הָ יּו בְּ מֶ ְּרּכַז הָ ָא ֶרץ ּופָ חֲ דּו לְּ הַ ְּש ִאיר ְּשנֵי יִשּובִ ים ע ֲָרבִ יִ ים בְּ ֶא ְּמצַ ע ְּמ ִדינַת
י ְִּש ָר ֵאל.
הּודיִ ים מֵ הַ צָ פֹון עַ ד הַ דָ רֹום
לִשֹלט ( )controlבַ יִשּובִ ים הַ יְּ ִ
בְּ תֹוְך זְּ מַ ן ָקצָ ר ִהצְּ לִ יחָ ה הַ הֲ ָגנָה ְּ
נִשאֲ ָרה בִ ידֵ י הָ ע ֲָרבִ ים.
חּוץ ִמירּושָ לַ יִם הַ ִּמזְּ ָר ִחית שֶ ְּ
הַ הֲ ָגנָה ּכָ בְּ שָ ה ֶאת הֶ עָ ִרים הַ ְּּמע ָֹרבֹות ( – )mixed cities of Arabs and Jewsשֶ גָרּו בָ הֶ ן
ּומבְּ צַ ע הַ ְּר ֵאל הָ יּו
יהּודים – ְּטבֶ ְּריָה ,חֵ יפָה ,צְּ פַ ת וְּ עַ ּכֹוִ .מבְּ צַ ע ( )operationנ ְַּחשֹון ִ
ִ
ע ֲָרבִ ים וִ
הּודי שֶ הֵ ם יְּ נַצְּ חּו בַ ִּמלְּ חָ מָ ה.
הָ ִראשֹונִים שֶ נ ְָּתנּו בִ טָ חֹון ( )confidenceלַ צַ ד הַ יְּ ִ

יִש ָר ֵאל.
יטים עָ זְּ בּו ֶאת ֶא ֶרץ ְּ
בְּ  14-בְּ מַ אי  1948ה' בְּ ִאיָר הַ בְּ ִר ִ

הַ ְּשלָּ כֹות לֶ עָּ ִׁתיד
כּויֹותיהֶ ם ( their
ֵ
הּודים הֶ ְּראּו לָעֹולָם שֶ ֵהם יְּ כֹולִ ים ּומּוכָ נִים לְּ ִהלָ חֵ ם עַ ל ַא ְּרצָ ם וְּ עַ ל זְּ
הַ יְּ ִ
הּודי שֶ יֹודֵ עַ ּומּוכָן
הּודי חָ דָ ש שֶ הָ עֹולָם ל ֹא הָ יָה ָרגִ יל לִ ְּראֹות ,יְּ ִ
 .) rightsהֵ ם הֶ ְּראּו לָעֹולָם יְּ ִ
ל ְִּהלָחֵ ם.
הָ ע ֲָרבִ ים ִהפְּ ִסידּו וְּ הֻ ְּשפְּ לּו ( .)lost and were humiliateהַ ְּרבֵ ה ע ֲָרבִ ים בָ ְּרחּו ִמבָ ֵתיהֶ ם וְּ נ ְִּהיּו
יטים ( .)became refugeesהָ ע ֲָרבִ ים ל ֹא הָ יּו מּוכָ נִים לַ עֲשֹות שָ לֹום ( )make peaceעִ ם
פְּ ִל ִ
יטים וְּ הָ ע ֲָרבִ ים ל ֹא הָ יּו מּוכָ נִים ל ֵָתת לָהֶ ם לָגּור
הּודים .הָ ע ֲָרבִ ים שֶ עָ זְּ בּו ִנכְּ נְּ סּו לְּמַ חֲ נֹות פְּ לִ ִ
הַ ְּי ִ
יטים עַ ד הַ יֹום.
בְּ בָ ִתים וְּ יִשּובִ ים ְּרגִ ילִ ים .הֵ ם חַ יִ ים ּכִ פְּ לִ ִ
פַלַס ִטינִ ים מַ ְּמ ִשיכִ ים ָלגּור
יטים הַ ְּ
יטים בָ עֹולָםַ .רק הַ פְּ לִ ִ
הָ יּו הַ ְּרבֵ ה ִמלְּחָ מֹות וְּ הַ ְּרבֵ ה פְּ לִ ִ
יטים הָ אֲ חֵ ִרים בָ עֹולָם ג ִָרים בְּ עָ ִרים ּכְּ מֹו י ֶֶתר הַ תֹושָ בִ ים בְּ כָל ֶא ֶרץ בָ עֹו ָלם.
יטיםּ .כָל הַ פְּ לִ ִ
ּכִ פְּ ִל ִ
אֻ מֹות הָּ עֹולָּם
יטים ִאבְּ דּו
יְּהּודית .הַ בְּ ִר ִ
ִ
ַא ְּרצֹות הַ בְּ ִרית בַ ְּתקּופָה שֶ ל הַ נ ִָשיא ְּטרּומָ ן עָ זְּ ָרה לְּהָ ִקים ְּמ ִדינָה
ֶאת הַ הַ ְּשפָ עָ ה הָ עֹולָ ִמית ( )their world cloutשֶ לָ ֶהם בְּ ִמלְּ חֶ מֶ ת הָ עֹולָ ם .ל ֹא הָ יָה לָהֶ ם ּכֶסֶ ף
לְּהַ ְּחזִ יק צָ בָ א שֶ ל  80,000חַ יָלִ ים בְּ פַ לַ ְּס ִטין .הֵ ם ִאבְּ דּו ֶאת הַ ּמַ עֲמָ ד ( )statureהָ עֹול ִָמי שֶ ָל ֶהם
ּוש ִליטָ ה עַ ל
אקי ּכְּ בָ ר ל ֹא הָ יּו ּכָל ּכָ ְך חֲ שּובִ ים ְּ
יר ִ
סּואץ ( )Suez Canalוְּ הַ דֶ לֶק הָ עִ ָ
ּותעָ לַת ֶ
ְּ
יְּתה ָשוָה ֶאת הֶ עָ לּות)not worth the cost( .
י ְִּש ָר ֵאל ל ֹא הָ ָ

הַ הֶ פְּ סֵׁ ִׁדים שֶ ל הַ צְּ דָּ ִׁדים
הּודים הָ יּו  6,373הֲ רּוגִ ים וַ  15,000-פְּ צּועִ ים
לִשנֵי הַ צְּ דָ ִדים .לַ יְּ ִ
הָ יּו הַ ְּרבֵ ה ְּמאֹוד הֲ רּוגִ ים ְּ
וְּ ָלע ֲָרבִ ים הָ יּו  10,000הֲ רּוגִ ים.

ישים חֲ שּובִׁ ים
ִׁא ִׁ
גּוריֹון
דָ וִ ד בֶ ן ְּ
נְּקֻ דֹות נֹוסָּ פֹות
יטים עָ זְּ בּו ,הַ יִשּוב הָ יָה צָ ִריְך לְּ הַ ְּחלִ יט ִאם ְּלהַ כְּ ִריז עַ צְּ מָ אּות אֹו לְּחַ ּכֹות
בָ ֶרגַע שֶ הַ בְּ ִר ִ
ּכָתב בַ יֹומָ ן ( )his diaryשֶ לֹו ַאחֲ ֵרי הַ קֹונְּגְּ ֵרס
(ֶ .)declare independence or waitה ְּרצְּ ל ַ
יְּהּודית ( In 50 years there will be
ִ
הַ צִ יֹונִי הָ ִראשֹון בְּ  1897-שֶ בְּ עֹוד  50שָ נָה ִת ְּהיֶה ְּמ ִדינָה
נְּבּואה .בְּ ִ 1947-הכְּ ִריז הָ אּו"ם עַ ל ָתכְּ נִית
ָ
 .)a Jewish State.הֶ ְּרצְּ ל לְּפִ י הַ נִ ְּר ֶאה ָאמַ ר ִדבְּ ֵרי
יִש ָר ֵאל.
נֹוסדָ ה ְּמ ִדינַת ְּ
הַ חֲ ל ָֻקה ּובְּ ְּ 1948-

ְּר ֵׁאה מַ ּפֹות

מֻ שָּ גִׁ ים
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הֶ ְּסבֵׁ ר

ְּהּודית
עַ צְּ מָּ אּות י ִׁ

יְּהּודית.
ִ
הּודי ָמה ז ֹאת עַ ְּצ ָמאּות
מֵ ָאז ֶמ ֶרד בַ ר ּכֹוכְּ בָ א ל ֹא י ַָדע ָהעָ ם ַהיְּ ִ

ְּהּודי שֶ יֹודֵׁ עַ ּומּוכָּן ל ְִּׁהלָּחֵׁ ם
י ִׁ

הּודי ָמה זֶ ה ְּל ִהל ֵָחם.
מֵ ָאז ֶמ ֶרד בַ ר ּכֹוכְּ בָ א ל ֹא י ַָדע ָהעָ ם הַ יְּ ִ

זְּ כּויֹות

הּודי זְּ כּויֹות בְּ ֶא ֶרץ ִי ְּש ָר ֵאל.
הּודי בְּ ֶא ֶרץ ִי ְּש ָר ֵאל י ַָדע שֶ יֵש לְּ כָל ְּי ִ
הָ עָ ם הַ יְּ ִ

ֶאזְּ ָּרח

הּודי ְּב ֶא ֶרץ ִי ְּש ָר ֵאל י ַָדע ֶשהּוא ֶאזְּ ָרח ּכְּ מֹו ּכָל ֶאזְּ ָרח בָ עֹולָ ם.
הָ עָ ם ַהיְּ ִ

חֲ זֹון הֶ ְּרצְּ ל

הּודית ּכְּ מֹו
חֲ ִמ ִשים שָ נִ ים ַאחֲ ֵרי הֶ חָ זֹון ֶשל הֶ ְּר ְּצלֶ ,ה ָחזֹון ִה ְּת ַקיֵם .נֹו ְּל ָדה ְּמ ִדינָה יְּ ִ
ֶש ֶה ְּר ְּצל נִבֵ א.

עִׁ בְּ ִׁרית בְּ הֶ ְּקשֵׁ ר

