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 יורם שחר*

 תקציר

 אופיה הבסיסי של הכרזת העצמאות של מדינת־ישראל כמסמך לאומי מכונן גובש
 בטיוטות מוקדמות שלא נחקרו ולא הוצגו עד כה. הטיוטה הראשונה חוברה על־ידי מרדכי
 בעהם, תוך הסתמכות על הכרזת העצמאות האמריקאית ועל מקורות השראה אחרים, ובה
 נקבע דפוסו של המסמך כנרטיב ציוני מפורט המוביל להכרזה מדינית אופרטיבית
 ולחתימה יהודית־אמונית. כן נקבע בו האיזון בין אופיר. ההיסטורי והמשפטי של ההכרזה.
 במאמר הנוכחי מוצע ניתוח ראשוני של טיוטה זו ושל כמה מן הטיוטות שחוברו אחריה
 בהליך ניסוח רציף על־ידי קבוצת משפטנים, ביניהם צבי ברנזון, אורי ידין, משה זילברג
 ופנחס רוזן. המאמר מצביע על שינויי התוכן התכופים בנוסחות השונות ומנתח את

 משמעותם הערכית.

ה מ ד ק  ה
 א. טיוטות בעהם

 ב. טיוטות־הביניים
 ג. התחלות קודמות

 ד. הצעת ברנזון
 ה. תיקוני השלושה

 ו. נוסח ההזמנה
 ז. נוסח המחלקה

 נספחים

 * פרופסור, בית־הספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי, הרצליה. באיסוף החומרים
 שביסוד מאמר זה עזרו לי במשך השנים עשרות רבות של אנשים, קרובים, חברים,
 עמיתים, עוזרים, תלמידים ועובדי מוסדות גניזה ומחקר שונים. לכולם אני מודה וכולם
 ראויים שאזכירם בשמם, אך מחמת קוצר היריעה אזכיר רק שניים, נתן ברון וחיים שקד,
 שתרמו לאיסוף החומר במשך שנים. אני מודה למכון Max Planck למשפט ציבורי

 ומשפט בינלאומי בהיידלבוג, שאירח אותי בעת כתיבת הטיוטה הראשונה למאמר זה.
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ו | תשס״ג  יורם שחר עיוני משפטנ

 הקדמה

 ההכרזה על הקמתה של מדינת־ישראל נוסחה במהלך כשלושה שבועות באביב תש״ח,
 בין אמצעו של הפסח ועד ישיבתה של מועצת־העם בשעות אחר־הצהריים המוקדמות של
 ה׳ באייר. עד היום, כעבור למעלה מחמישים שנה, נשאר חלקו הגדול של מהלך זה עלום.
 הזיכרון הלאומי הגלה את ׳הכרזת העצמאות׳ אל קצות הקודש והחול. מצד הקודש,
 הורגלו דורות של ישראלים, חילונים ומאמינים, לזכור צורות יותר מאשר תכנים. הזיכרון
 הלאומי אוצר את קולותיה ותמונותיה של הצגת ההכרזה, במרכזה גיבור המטיח פסוקים
 קצובים בקול גבוה: ״בארץ ישראל קם... זכותנו הטבעית וההסטורית... לפיכך התכנסנו
 אנו חברי מועצת העם... בבטתנו בצור ישראל...״1 מסדרונות המשכן הציבורי, שבהם
 הולכים ישראלים אל מוריהם, מפקדיהם ושופטיהם, עטורים תמונת־קלף מוארכת ובה
 דמותם של הפסוקים בכתב עתיק. נאומים וכתבים טקסיים חוזרים על מלותיהם בקולם
נת המעמד של הקמת העם, נחרת המעמד  ומשקלם של פםוקי־קודש. בדומה לתמו
 של הקמת המדינה בזיכרון הלאומי כמעשה של הורדת דברי אלוהים, חקוקים במדיום
 קונקרטי, בהיקו של מנהיג־שליח, מן השמים אל העם. אלא שכנגד הקדושה היורדת
 מלמעלה בידי השליח, מצוירים יתר בני־האדם בתמונה זו, גם זאת במיטב המסורת
 היהודית, בדמותם של סוררים קשי־עורף וכפויי־טובה המטמאים את המעמד בתאוותם
 ותגרנותם. כך ישמעו דורות של ישראלים סיפורי־חולין על עסקנים המתחכמים אלה
 לאלה על יצור ישראל׳, ולא יתנו את דעתם על אמיתו של הסיפור: בני־אדם, שבכוחם
 לברור את שם אלוהיהם, הם מנכסים, גם המאמינים שביניהם, את מעשה הבריאה שהם

 עושים באותה עת.

 מטרתו של המאמר הנוכחי היא להביא את סיפור כתיבתה של ׳הכרזת העצמאות׳ אל
 התווך שבין הקודש והחול, על־מנת להראות כי הוא סיפור חשוב להבנת תהליך לידתה
 של מדינת־ישראל ושל החברה המדינית המאיישת אותה. אני מבקש להראות כי בני־אדם
 כתבו את ההכרזה, וכי עשו מעשה אנושי מדיני מורכב, לא קדוש ולא נקלה. על המילים
 שבהכרזה, המילים שהוצאו ממנה והמילים שלא נכללו בה מלכתחילה, התחבטו אנשים
 רבים ימים ולילות במשך שבועות, וכך גם על המסגרת ועל המבנה ועל המשקל. לא על
 היופי התמודדו איש עם עצמו ועם רעהו, אלא על תמצית השאלות הערכיות שבבסיס
 גאולתו המדינית של העם היהודי, על העבר המוליד את הזכות למדינה, על מתכונת

 מימושה ועל מטרותיה לעתיד.
 להבנה נכונה של כתיבת ההכרזה יש לדעת שככל מעשה יצירה, גם זו תחילתה מן
 החלק. לא היה במשפט העמים טופס הכרזה שחבורת המייסדים היתה יכולה למלא ולקרוא
 אותו. תחילתה של הכתיבה בדף ריק, שעליו הניח אדם אחד עט בתל־אביב, והחל למלאו
 מילים אנגליות. במשך כמה שעות הוסיף אדם זה, מרדכי בעהם שמו, מחק, שינה, סידר
 והחזיר, ומשהניח את העט מידו היו כתובות על הדף כחמש מאות וארבעים מילים תחת
 הכותרת "Declaration of the Jewish State". עד שקרא דוד בךגוריון, כעבור עשרים

 1 ראו להלן נוסח ההכרזה בנספח 12.
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 יום, את ׳הכרזת העצמאות׳, הוחלף דף ראשון זה בעשרות רבות של דפים אחרים, כל
 אחד שונה במשהו מקודמו, כל אחד עמוס הוא עצמו תיקונים והחלפות, ואף אחד אינו חדש
 לחלוטין. סיפורו של תהליך זח חשוב משום שמאחורי כל אלה, מאחורי המילים, המשפטים
 והפסקות, מאחורי סדרם ומאחורי משקלם, עמדו רעיונות. מכל מאות הפעולות היצירתיות
 שנעשו בתהליך הניסוח על־ידי חמישה־עשר אנשים לפחות שהיו מעורבים בו ישירות,
 ורבים אחרים שעמדו מאחוריהם, לא מצאתי פעולה אחת שנעשתה לתפארת המליצה או

 ההדר האסתטי בלבד; כולן, הן התוכניות והן הצורניות, נעשו על־מנת לבטא רעיונות.
 הקשר התוכני בין מילים לרעיונות מוכר ופשוט, ועל־כן חשיבותם הערכית של שינויי
 מילים מובנת מאליה. למשל, מי שכתב תחילה ״היישוב היהודי בארץ ישראל״, ואחר־כך
 טרח ומחק מלה אחת וכתב ״היישוב העברי בארץ ישראל״, הביא אל הטקסט מצבור של
 עמדות ערכיות על אופיו ומשמעותו של ״יישוב״ זה. מי שראה תחילה את הצהרת בלפור
 כביטוי ל״דעת המין האנושי״ על זכות עם ישראל לארץ־ישראל, וחזר בו וכתב כי היא
 ביטוי ל״מצפון האנושות״, שינה בכך לחלוטין את אמירתו על חובתן של אומות העולם
 כלפי עם ישראל, והוסיף לשרשרת הטיעון הציוני חוליה חדשה, דהיינו, כי האומות חבות
 לנו את ארץ־ישראל משום שהיכו בנו בעת שגלינו ביניהן. אלה, ומאות כמותם, הקשרים
 תוכניים מובנים מאליהם, ובשלם בלבד היה תהליך הניסוח ראוי בעיני ללימוד מדוקדק.
 אלא שחשוב לא פחות בעיני היבטו הצורני של הקשר בין מילים ורעיונות. בטרם הוחלפו
 בהכרזה חמש מאות מילים אלד. בחמש מאות מילים אחרות, היה מי שכתב מלכתחילה, חמש
 מאות מילים במקום שלוש־עשרה,2 ומשעשה כן, הוכרע גורלו של המסמך להיות אפולוגיה
 ארכנית עמוסת נרטיבים, צידוקים והצהרות. בעצם אורכו, העמיד הנוסח הראשון מסר־על
 ההולך עמו דרך כל הטיוטות ועד הנוסח שהוקרא בפועל, ועל־כן חשובה בעיני התארכות
 כתיבתו של הנוסח הראשון כשלעצמה לא פחות מתוכנן של המילים שנכתבו בו. מהיבט
 צורני אחר, חשוב בעיני דמיון תבניתה של ההכרזה לתכניתו האופיינית של חוזה משפטי,
 ובו מבוא כללי, אחריו פסקה אופרטיבית (״לפיכך...״), אחריה פסקות חוראח והבטחה
 (״מדינת ישראל תהא...״), ואחריהן פסקת חתימח (״בחתימת ידנו... בעיר... היום...״).
 דמיון זח חשוב בעיני דווקא בשל המתח שבין אופיה המשפטי של תבנית נחבאת זו ובין
 המצלול האפי־הרואי הפורץ מן הטקסט הגלוי. בין שפע טעמים אחרים, אני מוצא במתח זה
 סימול יפה של הדו־ערכיות המלווה את הכרזת העצמאות מעת שהוקראה ועד היום, בין

 דמותה כמסמך משפטי לבין דמותה כשירת נביאים־מייסדים.

 אם אמרתי כי תחילתה של הכרזת העצמאות מן החלק, לא אמרתי שכך מקורם
 של רעיונותיה. להיפך, עיקר טענתי במאמר הנוכחי היא כי הרעיונות מאחורי המילים
 והצורות בהכרזה הם רעיונותיהם של האנשים שכתבו אותה, וכי מצבורם הכולל מבטא את
 האני מאמין של דור מקימי המדינה באותו אופן מסובך ומורכב שבו מתגבש רצונה של
 קהילה באמצעות פעולה של יחידים בתוכה. המסר העיקרי במאמר זה הוא על דבר המתח
 בין שונותם העמוקה של חמישה־עשר גיבורי ההכרזה לבין המכנה המשותף להם. כולם היו

 2 למשל: ״בתוקף החלטת עצרת האומות המאוחדות מיום 29 בנובמבר 1947 מוקמת בזה

 המדינה היהודית.״
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 גברים יהודיים מבוגרים, אשכנזים ילידי אירופה, משכילים, בעלי משפחה וציונים. לא היו
 ביניהם חיילים לוחמים, ואיש מהם לא חווה את השואה. אלא שבתוך גבולות אלה היו
 ביניהם הפרשים של גיל, של אמונה דתית ופוליטית ושל אופי אישי. היו ביניהם שישבו
 בארץ־ישראל עשרות שנים, והיו שישבו בה שנים מעטות. היו ביניהם אנשי־מעשה ואנשי־
 רוח, עורכי־דין ורבנים, פקידים ומלומדים, ובעיקר - היו ביניהם מנהיגים ואנשים מן
 היישוב. לצד בעלי שררה שמרפקו את דרכם כל ימיהם אל במת ההיסטוריה, היו ביניהם
 צנועי־דרך שנקלעו אליה באקראי, כאלה שיגיעו אל השררה מאוחר יותר וכאלה שילכו
 לעולמם בין אוהביהם בלבד. לא מצאתי בסיפור כתיבתה של ההכרזה חלק גדול יותר
 לאלה על פני אלה. ככל שהתקדם תהליך הניםוה בזמן, כן עלו המשתתפים בו בדרג
 השררה, אלא שבשום היבט אפשרי לא היו ההכרעות המאוחרות חשובות יותר מן
 חמוקדמות. מאפיינים חשובים של ההכרזה קובעו בה כבר בנוסחה הראשון, אחרים הוכרעו
 בהמשך, ועוד אחרים נספחו ברגעים האחרונים ממש לפני הקראתה. מכלל המכנים
 המשותפים של כותבי הכרזת העצמאות, פשוטים כמנהיגים, מצאתי אחד מתנשא מעל
 כולם, והוא עומק אוריינותם. כולם, מן הראשון עד האחרון, איתרו במדויק את המרחב
 הרעיוני שבתוכו הם פועלים, הבינו את השלכותיו הערכיות והמעשיות של כל תו וכל תג
 בנוסח, והשכילו לשאוב פתרונות, איש איש ונטייתו הפוליטית והאמונית, מתוך מקורות

 שופעים של שפה ותרבות כדי להטביע את אמונתם במסמך ההקמה של מדינת־ישראל.

3 ועל־כן לא נמסרה לסופרי  ההכרזה לא נועדה מלכתחילה להיכתב כמסמך נשגב,
 חדור ומשורריו על־מנת שינסחוה, אלא בעיקר לעורכי־דין ועסקנים פוליטיים. הנקודה
 שאני מבקש להדגיש כאן ובמאמר כולו היא כי באותו דור, היתד! גם באלה רוח גדולה
 מאוד. גודל רוחם של שני האחרונים ששמו חותמם הגדול על ההכרזה, משה שרת ודוד
 בן־גוריון, אינו צריך ראיה חדשה. לכאורה, הכל יודעים כי עוד הם עוסקים בתגרנות
 מפלגתית ובארגון קרבות צבאיים ומדיניים, עמדו להם תעצומות־נפש על־מנת לכתוב,
 בהסתר חדרם ובידיהם שלהם, דברי חזון יפים כיופיה של שירת נביאים. כשלעצמי, אני
 מאמין כי אפילו כך, יכול עוד הרבה להיאמר על גדולתן של מחרוזות המילים שחיברו הם
 ושותפיהם לחבורת ההנהגה והכניסון אל תוך ההכרזה. אלא שמעניין לא פחות בעיני
 הסיפור שלא סופר עדיין: על גודל רוחם של אותם אלמונים מן היישוב שהולידו את
 ההכרזה והעמידו אותה על רגליה, שידעו גם הם לכתוב שירה גדולה. להם מוקדש המאמר

 הנוכחי.
 עיקרו של המאמר ניתוח שיטתי של שלבי הניסוח הראשונים של ההכרזה, כסדרם
4 אלא שאני מבקש לחתום את המבוא הנוכחי באותו אופן שבח נחתמה ההצהרה ,  בזמן
 עצמה, כלומר, באזכורו של ׳צור ישראל׳. סיפור מהלכיו של ביטוי זה, לכאורה בחירה

 3 ראו סיפורו של ׳המנשר הראשון׳, אשר נועד על־ידי המשפטנים של צוות ההקמה המקורי
 להיקרא עם סיום המנדט הבריטי, להלן טקסט להערה 24 ואילך.

 4 ראו להלן נספח 1, שבו רשימה כרונולוגית של המסמכים והאירועים העיקריים
 הרלוונטיים לניסוח ההכרזה. המאמר הנוכחי מתמקד בעיקר במסמכים ובאירועים שבין
 ה־24 באפריל וה־10 במאי 1948, אך הוא מתייחס במקומות שונים גם לאירועים

 ולמסמכים שלפני תקופה זו ואחריה.
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 עיוני משפט כו I תשס״ג הטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות

 סתמית באחד משמות האל הלאומי, מסמל בעיני טוב מכל סיפור אחר את מורכבותו וקסמו
 של הסיפור הגדול יותר ואת אותם מתחים שעליהם הצבעתי בין האקראי וההכרחי, בין

 הגדולה והפשטות ובין החולין והקדושה.
 הרבה טעמים יש לו ליצור ישראל׳. מכולם בחר הזיכרון הישראלי,5 הן של מאמינים
 והן של חילונים, דווקא בתפל ובנקלה. דווקא ליצור ישראל׳ נטפל כדי להורידו משמים
 ולהסמיכו לסיפור חולין על כמה עסקנים שפרצה ביניהם תגרה, ובא מנהיג הדור והוריד
6 דווקא מילים אלה, הכל חושבים שהם יודעים מי הכנים  עליהם תעלול פשרה מתחכם.
 אותן לפסקת החתימה של הכרזת העצמאות, ובאמת אינם יודעים דבר. סיפורה של אותה
 תגרה ושל אותה פשרה מקצתו אמת ורובו הבל, אלא שעמד לו כוחו של ההבל להסתיר
 את טעמיו האמיתיים של ׳צור ישראל׳ יותר מחמישים שנה, כאילו העדיפו גם אלה וגם

 אלה בצידי מפת הציבוריות הישראלית סיפור של תפלות על סיפור של אמת.
 אחד מטעמיו של ׳צור ישראל׳ שבהכרזת העצמאות של ישראל הוא אכן טעמה של
 פשרה בין קודש וחול. אלא שזו נולדה באמריקה, ולא בישראל, בשנת 1776, ולא בשנת

.1948 
 כאשר מסר תומס ג׳פרסון לקונגרס הקונטיננטלי, ב־28 ביוני 1776, את הצעתו
7 היה המשפט האחרון בפסקת החתימה שלו כתוב כנדר  להכרזת העצמאות האמריקאית,

 חילוני שנודרים בני־אדם איש לרעהו, בלא שיערבו בו השגחה אלוהית:
"And for the support of this declaration we mutually pledge to each other 
our lives, our fortunes, and our sacred honour." 

 עד שיצא הנוסח הסופי מידיהם, ב־4 ביולי, חשבו חבריו של ג׳פרםון לקונגרס כי נדר
 זה (כמו חלקים רבים אחרים בהכרזה) זקוק למשענת אלוהית, ולכן הוסיפו כך:

 5 ראו למשל ד׳ בן־גוריון מדינת ישראל המחודשת (תל־אביב, הוצאת עם עובד, תשכ״ט,
 כרך א< 88; מכתב של דוד בן־גוריון אל א׳ ביין, מן הארכיון הציוני המרכזי, כפי
 שהתפרסם בכתבה ״על מגילת העצמאות״ על המשמר 16.11.77; פ׳ יורמן וע׳ גוטמן
 ההכרזה על הקמת מדינת ישראל (ירושלים, הוצאת מרכז ההסברה, תשנ״ט< 40: ר׳ בונדי

 פליקס - פנחס רוזן וזמנו(תל־אביב, הוצאת זמורה ביתן, תש״ן< 393.
 6 בן־גוריון מתאר במכתבו שבהערה הקודמת ריב בין הרב מימון ואהרון ציזלינג על
 ״המלים מתוך בטחון בצור ישראל״ שבהכרזה שניסח בן־גוריון עצמו (״ישבתי לי בחדרי
 ונסחתי תוכנית ההכרזה...״), והוא הצליח לשכנעם לקבל את עמדתו ״שכל הרוצה יפרש
 ׳בטחון בצור ישראל׳ ־ פירוש אלוהים, וכל הרוצה יפרש ׳ביטהון בצור ישראל׳ -
 פירוש בטחון בעם ישראל״. לאמיתו של דבר, הסתכמה תרומתו הכללית של בךגוריון
 להכרזה בכמה תיקונים בנוסח שנעשה בידי אחרים, והביטוי ׳צור ישראל׳, בצורתו
 ובמקומו המדויק בהכרזה, היה בנוסח זד, שבועות לפני אותו ויכוח בחדרו של בן־גוריון.

Princeton, 1, 1760-1776. 7 ראו :T. Jefferson The Papers of Thomas Jefferson (Vol 

 University Press, 1950) 243-247. ליתר דיוק, ג׳פרסון כתב נוסח זה, אך הוא נמסר
 לקונגרס על־ידי ועדת ניסוה שגה היה חבר. הוועדה הכניסה שינויים מסוימים בנוסח

 המקורי של ג׳פרסון, אך לא במשפט שבטקסט למעלה.
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ו I תשס״ג  יורם שחר עיוני משפטנ

"And for the support of this declaration, with a firm reliance on the 
protection of Divine Providence, we mutually pledge to each other our 
lives, our fortunes and our sacred honor." 

 מרדכי בעהם חעתיק תחילה פסקה זו(ורבות אחרות) כלשונה, לעצמו, ב־24 באפריל
 8.1948 במהלך העיבוד הראשון, עדיין באנגלית, לא נגע כמעט במקור, ורק פירש (וייהד<
"in the name and של ההכרזה האמריקאית הוסיף "we" את שולחיהם של הנודדים. על 

 "on behalf of our Jewish People, ואחר־כך תרגם לעברית:
 ״ולתמיכה בהצהרה זו, בהסתמכות על הגנתו של צור ישראל, הננו בשמו ובמקומו
 של העם היהודי נשבעים בזה באופן הדדי לתת את חיינו, את רכושנו ואת

 כבודנו.״

9 שחרר , ו ל  מאוחר יותר, תוך שהוא מעבד ועורך מחדש פעם אחר פעם את חמםמך כו
 בעהם את הנודרים מן ההבטחות ההרואיות שהשיתו על עצמם קודמיהם האמריקאים, ושם
 בפיהם מילים של סתם החותמות מסמכים משפטיים של חולין. בכל זאת, ואולי דווקא בשל

 כך, השאיר את המשענת האלוהית במקומה, וכך כתב:
 ״בבטחנו על צור ישראל הננו חותמים בחתימת ידנו לעדות הצהרתנו זו, פה על
 אדמת ארץ־ישראל, היום הזה, יום ראשון לשבוע ז׳ אייר, התש׳ח, ה־16 במאי,

 1948.״

 לכל המאוחר נכתבה הפסקה בצורתה זו על־ידי בעחם ב־27 באפריל 1948, וכך פחות
 או יותר נכנסה לנוסחה הסופי של ההכרזה כעבור כשלושה שבועות, כשהיא נודדת
 מטיוטה לטיוטה. לא דוד בן־גוריון ניסח אותה, לא הרב מיימון, לא אהרון ציזלינג ולא
 משה שפירא, ואם השתלחו אלה באלה ותכססו והתחכמו, לא עשו כן על גבי הנוסח עצמו,
 אלא על השאלה אם לסלקו או להשאירו. ואם נגמרו תגרותיהם כפי שנגמרו, באמונת כל
 אחד מהם כי הוא מתחכם ליריבו, יפה לו יותר לזיכרון הלאומי שיגלה את טעמיו של ׳צור

 ישראל׳ במקורו.
 שתי בחירות חשובות בחר בעחם. האחת, כאמור, להשאיר שם אלוחי בחתימת
 ההכרזה, ולא לחלן את כולה. האחרת, לתרגם את השם "divine providence" שבהכרזה
1 0 , ת׳  האמריקאית לשם ׳צור ישראל׳, ולא לשם ׳השגחה עליונה׳, או ׳חשגחה אלוהי

 8 המידע על עבודתו של בעהם מבוסס על ניירות־העבודה שלו ועל ראיונות בעל־פה
 שערכתי עם בני משפחתו (אשתו הלי בעהם ובניו דני ורפי בעהם< במהלך שנות
 התשעים, ובעיקר ב־23.3.99. תצלום הניירות מופקד בספריית המרכז הבינתחומי,

 הרצליה.
 9 לתיאור מפורט יותר של עבודתו של בעהם ראו להלן הפרק ׳טיוטות בעהם׳.

 10 ראו, למשל, תרגומם של מילים אלה על־ידי מתרגמים לעברית של הכרזת העצמאות
 האמריקאית בכללותה: ח״מ מרחביה חירות ומשטר (ירושלים, הוצאת גורן, תש״ו<
 281-278; י׳ אריאלי המחשבה המדינית בארצות הברית - מקורות ותעודות (ירושלים,
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 עיוני משפט כו ן תשס״ג הטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות

 כתרגום המקובל גם אז וגם היום. ההכרעה הראשונה מהותית והשנייה צורנית, אך בחרתי
 להתמקד בשנייה שכן היא משליכה על הראשונה ומסבירה אותה. מי שבחר מכל שמות
 האלוהות היהודית את ׳צור ישראל׳, על כל שפע הרמזים חטמונים בו ליודעי ח״ן בדבר
 היחס בין שמים וארץ, בין קץ הדורות וגאולה מדינית, לא היח יכול לחתייחס לכל שאלת
 האלוהות בהכרזה כלאחר־יד. אני מעריך כי בחירתו של ׳צור ישראל׳ לא היתד. יכולה
 להיעשות אלא בידי בעל אמונה, יודע עומקם של תפילה ופיוט, הרומז בביטוי זה
 למשמעותה של השעה בקוסמולוגיה היהודית, דהיינו, שאין העם מסתפק בגאולה אחת
 שנגאל בעבר ואינו ממתין לקץ הדורות בעתיד, אלא גואל עצמו עכשיו, בעזרת השם.
 בעחם לא אמר תפילת שחרית מימיו. אני מאמין שעמד לידו בעל אמונה ובחר בשמו. אני
 מאמין שהיה זה שלום צבי דוידוביץ, שנקרא גם הארי וגם סולומון והיו שקראו לו ראביי

 דוידוביץ׳.

 הארי סלומון דוידוביץ נולד בליטא בשנת 11.1887 הוא למד בישיבות ליטאיות ועשה
 חיל בלימודיו, אך משנדד לאמריקה בשנת 1903, פשט חלק מכיסויי האמונה. הוא הלך אל
 מרכזי הלימוד של ההשכלה הכללית והיהדות המתקדמת, ויצא מהם רב קונסרווטיבי
1 עד שעלה לישראל בשנת 1934 כיהן בקהילות שונות בארצות־הברית ואף 2 ר.  ודוקטו
 כרב צבאי במלחמת־העולם הראשונה בצרפת. כאשר עלד. לישראל מתוך בחירה ציונית,
 פשט סופית את כיסוי הראש, ולצד מלאכת חולין, עסק ברוח ותרגם ספרות־מופת
1 הוא ידע שפות רבות, חיד, בקי מאוד במסורות ישראל*1 ונשא עמו את מיטבן 3  לעברית.
 של כמה תרבויות. מעל כל אלה, היתה בו אמונה שלמה בדבר מקורה האלוהי של זכות
 העם היהודי על ארץ־ישראל, ולצידד. דחייה מוחלטת של דתיות פולחנית, של סבילות

 ושל הסתגרות.

 הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות מוסד ביאליק, תשכ״ז, כרך א)
S.I. Troen "The Hebrew Translation of the Declaration of :108-107. ראו כללית 

• J . of American History85 " ) 1999 (Independence1381 

 11 הפרטים הביוגרפיים על דוידוביץ מבוססים בעיקרם על ראיונות בעל־פה עם נכדו, דני
 מסינג, במהלך חודש מאי 2000. ראו גם הערך ״דוידוביץ, שלום צבי״ אצל ג׳ קרסל
 לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים (מרחביה, ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ

 הארצי, תשכ״ה-תשכ״ז, כרך א) 534.
 12 את תאריו השונים עשה בבית־המדרש לרבנים על־שם שכטר, במכללת דרופסי

 ובאוניברסיטת קולומביה.
 13 בשנת 1943 קיבל את פרם טשרניחובסקי לתרגומי מופת. עיקר עבודתו בישראל היה
 תרגום לעברית של רבים ממחזות שייקספיר. עד שנת 1948 פורסמו תרגומיו להמלט,
 חלום ליל קיץ, מקבת ואגדת חורף. מהדורות של תרגומיו אלה ואחרים למחזותיו
 העיקריים של שייקספיר המשיכו להתפרסם על־ידי הוצאות תרשיש וקריית ספר עד סוף

 שנות השבעים.
 14 לדוגמה, בשנת 1939 יצא לאור תרגום עברי שערך וביאר לספר של הרמב״ם שנכתב
 במקורו בערבית: רמב״ם פרקים בהצלחה (ש׳ צ׳ דוידוביץ עורך ומתרגם, ירושלים,

 הוצאת מקיצי נרדמים, תרצ״ט).
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 יורם שחר עיוני משפט כו I תשס״ג

 מרדכי בעהם החל במלאכת ניסוחה של הכרזת העצמאות בביתו של דוידוביץ, תוך
 שהוא מעתיק פסוקים בספרייתו, אולי מספרים בלבד ואולי גם מפיו, אחד מהכרזת
 העצמאות האמריקאית ואחד מספר דברים, אחד מהכרזת זכויות אנגלית ואחד מהחלטת
 עצרת האו״ם. על אותו נייר עצמו תרגם ועיבד ושינח וחחליף, עד אשר יצאה מתחת ידו
 הגרסה הראשונה של הכרזת העצמאות של מדינת־ישראל. משהלכו לעולמם, הוא
 ודוידוביץ, ולא סיפרו את סיפורם, לא נדע לעולם מי מהם עשה מה. ועם זאת, על בסים
 הטיוטות עצמן ששרדו ועל בסיס הראיות הנסיבתיות על אישיותם ועל פגישתם באותה
 שבת שבין ימי חפסח תש״ח, אני מאמין שחבחירה ביצור ישראלי, כמו הבחירה ברוב
 ההכרעות חחשובות, תוכניות וצורניות, שבבסיס הכרזת חעצמאות, נולדח מן השילוב
 שבין עורך־הדין הארצישראלי מרדכי בעהם, בוגר גימנסיה ׳הרצליה׳ בתל־אביב ובית־
 הספר למשפטים של אוניברסיטת לונדון, והרב המשכיל הארי דוידוביץ. היא נולדה משפע
 המקורות והאמונות שהביאו הם עצמם אל אותו רגע, אך גם מתוך מקומם ותקופתם, מתוך
 מה ששמעו ממנהיגים מדיניים ורוחניים של הדור ומתוך מודעות מלאה לצורכי השעה

 ומגבלותיה.

 ׳צור ישראל׳ שבחתימת מסמך ההקמה הלאומי־המדיני של ישראל אכן נולד מפגישתה
 של חילוניות ואמונה. אלא שבניגוד לאופיר, המוחצן והאלים של פגישח זו על הבמח
 הציבורית שעליה ישוחקו פרקיו האהרונים של הניסוח, היו לח בפרקי לידתח חראשונים
 רגעי שקט נחבאים, ספונים בספריותיהם הפרטיות של ישראלים יהודיים יודעי־ספר,

 וברגעים אלה עוצבה באמת חכרזת חעצמאות של מדינת־ישדאל.
 בשוליה של הקדמח זו אני מבקש לחזור ולהדגיש כי המאמר הנוכחי, אפילו הוא עמוס
 פרטים, אינו בא לשרטט אלא את קווי המתאר הכלליים של סיפור הניסוח של ההכרזה.
 המשימה של איסוף המסמכים כולם, בירור הפרטים לאשורם באיחור של חמישים שנה,
 ובוודאי עיבודם, הצגתם, ניתוחם ולבסוף פירושם תיעשה בשלבים. הסקירה הנוכהית היא

 שלד בלבד, שילך, כך יש לקוות, ויתמלא עם השנים.
 מטעמים של מקום ועריכה, חילקתי את סיפור ניסוחה של ההכרזה לשניים. במאמר
 הנוכחי אני מתמקד בטיוטות הראשונות שקדמו לישיבה של מנהלת העם ב־12 במאי
 1948, יומיים לפני ההכרזה. את סיפורן של טיוטות אחרות (הצעתו של הרש לאוטרפכט,

 נוסח משה שרת והתיקונים שהובילו לנוסח הסופי) אספר בהמשך.

 א. טיוטות בעהם

 ב־20 באפריל 1948, בעת חלוקת התיקים בין חברי מנהלת העם, מונח פליקם
1 מיומן, בתוכו 6 1 צוות הקמה 5  רוזנבליט, אחר־כך פנחס רוזן, להחזיק בתיק המשפטים.

 15 ז׳ שרף שלושה ימים - והם ג ד ה באייר התש״ח (תל־אביב, הוצאת עם עובד, תשי״ט)
 50. עצם הברותו במנהלת העם כנציג סיעת העלייה החדשה הוכרעה למעשה שבוע קודם־

 לכן בישיבת הנהלת הסוכנות היהודית, ב־14 באפריל 1948.
 16 המשפטנים שבצוות זה מונו תחילה לשמש כמזכירי ועדות־המשנה של המועצה המשפטית
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