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דת של שפתו, תרבותו, דתו וזהותו. 

יהודים חיים באופן רצוף על אדמה זו כבר 
למעלה מ-3,000 שנה.

על אף שחוו שגשוג בתקופות 
מסוימות, היהודים חיו במשך 

1,900 שנה כמיעוט מדוכא 
ברחבי אירופה, צפון אפריקה 

והמזרח התיכון. למרות הקשיים 
הרבים, אלה שחיו בתפוצות 

הצליחו לשמר את זהותם 
היהודית ואת הקשר שלהם למולדתם הקדומה 

וליהודים שנשארו בה.

בשלהי המאה ה-19, 
יהודים הקימו את 

תנועת הציונות על מנת 
להשתחרר מהדיכוי 
ולבנות אומה חדשה 

ופורחת בארץ ישראל.

22
אם תרצו, אין זו 33

אגדה. 

 —תיאודור הרצל
“מקימה של הציונות המודרנית

“
ישראל

עשרה דברים שצריך 
לדעת על 
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בשנת 1920, לאחר הצהרת בלפור 
וועידת סן רמו, חבר הלאומים הכיר 
בקשרו ההיסטורי של העם היהודי 

לישראל ובזכותו להקים בה ארץ 
מולדת תחת החוק הבינלאומי.

החל מסוף שנות ה-1800 
ובמשך עשורים רבים, גלים של 

יהודים חזרו לארץ ישראל כדי 
להצטרף לאלה שכבר היו שם 

ולבנות מחדש את אומתם. הם 
ייבשו ביצות, בנו ערים ואדמות 

חקלאיות, החיו את השפה 
העברית והקימו את המוסדות 

הנדרשים לייסודה של מדינה.

בשנת 1948, בעיצומה של מלחמה 
עקובה מדם שבה פתחו כוחות ערב כדי 

למנוע את הקמתה, ישראל הצהירה 
על מעמדה כמדינה. ההכרזה על 

עצמאותה עיגנה בתוכה את ערכי הצדק, 
הדמוקרטיה, שוויון הזכויות והשלום. 
בתחילה, מרבית האוכלוסייה כללה 

פליטים יהודים ששרדו את השואה או נמלטו מאלימות 
הולכת וגוברת ומרדיפות במדינות ערב.

גודלה של ישראל הוא כשל זה 
של מדינת ניו ג׳רזי והיא נכנסת 
22 פעמים בשטחה של מדינת 

קליפורניה. לישראל יש כמות 
מאוד מוגבלת של משאבים 

טבעיים ורוב שטחה הינו 
מדברי.

תל אביב, תל אביב, 19461946

הקמתה של תל אביב, הקמתה של תל אביב, 19091909

ישראל מכריזה 
על עצמאותה, 

14 במאי, 1948

מדבר הנגב, ישראלמדבר הנגב, ישראל



ישראל היא מובילה עולמית 88
בחידושים ובסיוע הומניטרי. 
ישראל עוזרת לאנשים מכל 

העולם להתגבר על רעב, 
מחלות, מחסור במים, 

מלחמות, טרור, אסונות טבע, 
הידרדרות סביבתית, איומי 

סייבר והרבה יותר.

ישראל חתמה עד היום על 
הסכמי שלום עם מצרים, ירדן, 

איחוד האמירויות הערביות, 
בחריין, מרוקו וסודן. ישראל 
הגישה או הסכימה לפחות 

לארבע הצעות מרכזיות שהיו 
מסייעות בהקמת מדינה 

פלסטינית. מנהיגים פלסטינים השיבו בשלילה 
בכל פעם, דבר הפוגע בשני הצדדים.

ישראל היא אחת המדינות 
הרב-גוניות ביותר בעולם 

והמדינה החופשית העקבית 
היחידה במזרח התיכון, על פי 
Freedom House. ישראלים 
נאבקו בהצלחה למען הקידום 
בנושאי זכויות אדם כמו שוויון 

 עבור מיעוטים )בעיקר עבור 
1.9 מיליון האזרחים הערבים של ישראל(, זכויות האישה, 

זכויות להט״ב, שלום עם שכנותיה של ישראל ועוד.
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עובד ישראייד עוזר לפליטים סורים להגיע 
אל החוף.

הישראלים מעודדים אנשים ברחבי אפריקה 
להתמודד עם המחסור במזון ובמים.

הסכם השלום בין 
ישראל למצרים

ועידת קמפ דיוויד: דחיית 
הסכם השלום

הסכם השלום בין 
ישראל לירדן
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לפני למעלה מ-3,000 שנה...
 עם יליד האזור פיתח ציוויליזציה ותרבות 

משגשגים במולדתו הקדומה. 

 במהלך הזמן הוא עבר סדרה של כיבושים בידי 
 אימפריות זרות אגרסיביות, ובזמן שחלקו נשאר 
 בערים ובקהילות, רובו התפזר ברחבי אירופה 

והמזרח התיכון.

 על אף שהעם היהודי פרח בתקופות מסוימות, במשך 1,900 שנה 
 חיו היהודים כמיעוט מדוכא וסבלו גירושים, מעשי טבח ובסופו 

של דבר השמדת עם. 

הם שרדו בקושי, אך לעולם לא איבדו את תקוותם. 
הם התגברו.

 הם הקימו את תנועת השחרור, חזרו אל ביתם כדי 
 להצטרף למי שכבר היה בו, ובנו את אחת האומות 
התוססות והרב-גוניות ביותר שהעולם אי פעם ראה.

האומה הזו היא ישראל, ארץ המולדת היהודית.
 סיפורה של ישראל הוא הוכחה 
לכך שאם רוצים, אין זו אגדה.

בחסות:
אוולין וד״ר שמואל כץ
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