בנימין זאב הרצל – "חוזה מדינת היהודים"
בנימין זאב הרצל מכונה "חוזה מדינת היהודים" .זאת משום שהוא היה הראשון
שהחליט שחשוב שליהודים תהיה מדינה משלהם .הוא זיהה את האנטישמיות נגד
היהודים כתופעה חמורה שתרדוף את יהודי אירופה ובאופן מסוים השואה שתפרוץ
כמה עשרות שנים אחר-כך הייתה התממשות של כל חששותיו.
הרצל היה דוקטור למשפטים ,מחזאי ,סופר ועיתונאי ,אבל הוא היה קודם כל מנהיג
וממציא הציונות  -האיש שרצה שהיהודים יחזרו הביתה לארץ ישראל ,כדי להקים
מדינה יהודית חדשה וחופשית .הוא כתב ספרים שהציגו בפרוטרוט את דמותה של
המדינה היהודית ,גייס תמיכה בעולם והפך במהירות למנהיג היהודים באשר הם .הוא
נסע לארץ ישראל ,נפגש וביקש מהסולטן הטורקי את עזרתו ואישורו להקים מדינה
יהודית ועוד ,אבל לא זכה בחייו לראות את התגשמות חלומו ורק חצי מאה אחר-כך
הוכרזה מדינת ישראל.
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שירת התקווה (מלים :נפתלי הרץ אימבר)
את ההמנון הלאומי ירשה המדינה מהתנועה הציונית.
הגרסה הראשונה של השיר – שנקרא במקור "תקוותנו"
– נכתבה בידי המשורר נפתלי הרץ אימבר בסביבות
שנת  ,1878ופורסמה בירושלים בשנת .1886
השיר הולחן לאחר מכן בידי שמואל כהן ,שביסס את הלחן על שיר עם מולדבי-רומני .את
"תקוותנו" שרו לראשונה בקונגרס הציוני החמישי ב .1901-הקונגרס השביעי ב 1905-הסתיים
בשירת "התקווה" – הגרסה החדשה של השיר .רק בשנת  1933הכריז הקונגרס ה 18-רשמית על
השיר כהמנון של התנועה הציונית.
התקווה התקבלה באופן טבעי כהמנון המדינה ,אך רק בשנת  2004עוגנה בחוק הסמל ,הדגל
והמנון המדינה ,התש"ט–.1949
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דגל ישראל
לישראל ,כמו לכל מדינות העולם ,יש דגל.
דגל ישראל מורכב מסמלים ,המייצגים את העם היהודי.
א .מגן דוד ,שהוא סמל עתיק של עם ישראל.
ב .שני פסי תכלת על רקע לבן ,המייצג את הטלית.
העם היהודי הוא עם עתיק.
.
גם הסמלים מגן דוד ופסי התכלת של הטלית אינם סמלים חדשים ,אבל הדגל כפי שאנחנו
מכירים אותו הוא דגל חדש למדי.
קביעת צורת הדגל  -בשנת  1885בראשון לציון נוצר דגל ראשון שדומה לדגל המדינה .הדגל,
שהוכן לכבוד חגיגה של תלמידים ,היה דומה לטלית ובמרכזו שמו מגן דוד.
כמה שנים מאוחר יותר הופיע לראשונה הדגל ,שאנחנו מכירים היום .הדגל הזה נעשה בידי
ארגון ציוני בבוסטון שבארצות הברית.
לאחר קום המדינה שוב התלבטו איזה דגל ייצג את מדינת ישראל .לאחר התלבטות של חצי
שנה החליטו שדגל ישראל יהיה זהה לדגל התנועה הציונית!
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דוד בן-גוריון (גרין) ()1973–1886
ראש ממשלת ישראל בשנים  1954–1948ו .1963–1955-ב14-
במאי  1948בתפקידו כראש "מינהלת העם" ,הכריז על
הקמת מדינת ישראל והקים את הממשלה הזמנית שלה,
אשר בה שימש ראש הממשלה ושר הביטחון.
נולד ב 16-באוקטובר  1986בפלונסק בפולין .עלה ארצה בשנת .1906
נפטר ב 1-בדצמבר .1973
השכלה :לימודי משפטים באוניברסיטת קושטא.
בין תפקידיו ופעליו :ממקימי הסתדרות העובדים בארץ-ישראל ומזכירּה הראשון ,יושב-ראש
הוועד הפועל הציוני והסוכנות היהודית ,מנהיג מפא"י (מפלגת פועלי ארץ-ישראל) ,מנהיג רפ"י
(רשימת פועלי ישראל) ,שר בממשלות ישראל וחבר הכנסת מהכנסת הראשונה עד הכנסת
השביעית.
השתייכות מפלגתית :מפא"י ,רפ"י ,רשימה ממלכתית.
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צה"ל – צבא הגנה לישראל
צה"ל הוקם עם קום המדינה (מאי  )1948לאחר שפורקו ארגונים צבאיים שפעלו בתקופת
המנדט הבריטי (האצ"ל ,הפלמ"ח ,ההגנה והלח"י) .מצבא בן עשרות אלפים בודדים בלבד
של חיילים בתקופת מלחמת העצמאות ,גדל צה"ל וכיום ,עפ"י הערכה של מרכז יפה
למחקרים אסטרטגיים ,מונה כ 176 -אלף חיילים פעילים וכ 445 -אלף חיילי מילואים
צבא הגנה לישראל (הידוע בעיקר בראשי תיבות :צה"ל ,וכן בצורה צבא ההגנה לישראל הוא
צבאה של מדינת ישאל והארגון המרכזי במערכת הביטחון הישראלית לשמירת ביטחונה
וריבונותה .צה"ל משמש ככוח ההגנה העיקרי על קיומה של מדינת ישראל ,ובנוסף משרת
משימות לאומיות ,כמו התיישבות בכל שטחי מדינת ישראל באמצעות הנח"ל ,ביעור הבערות
והנחלת השפה העברית באמצעות מורות חיילות ,אימונים קדם-צבאיים באמצעות הגדנ"ע,
משימות חילוץ והצלה באמצעות יחידת החילוץ וההצלה הארצית ועוד .צה"ל נחשב לצבא החזק
ביותר במזרח התיכון ולאחד הצבאות המתקדמים והמיומנים ביותר בעולם.
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מדינה יהודית בארץ ישראל
לאחר שבתאריך כ"ט בנובמבר התקבלה החלטה של ארגון
האומות המאוחדות על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל,
לצד מדינה ערבית ,התנגדו הערבים לכך.
החלו פעולות כנגד יהודי ארץ ישראל והאווירה בארץ הייתה של כמעט מלחמה .דויד בן
גוריון ,מנהיג היישוב היהודי בארץ ישראל ,הכריז על הקמתה של מדינת ישראל בה' באייר
תש"ח ומיד החלה מלחמת העצמאות של מדינת ישראל הצעירה ,כנגד המדינות והכנופיות
הערביות שהתנגדו לה.
הכרזת העצמאות של מדינת ישראל נערכה ביום שישי ,ה' באייר ה'תש"ח 14 ,במאי 1948
בעיר תל אביב ,בבית דיזנגוף שבשדרות רוטשילד  .16בטקס שהתקיים כ 8-שעות לפני סיום
המנדט הבריטי ,בהתאם החלטת החלוקהשל עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר  ,1947הכריז דוד
בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל ונחתמה מגילת העצמאות .מאז חוגגת מדינת ישראל מדי
שנה בה' באייר או ביום סמוך ,את יום העצמאות.
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