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70 שנה לעצמאות ישראל 

Israel – 70 Years of Independence

והמנהלים במגוון תחומי עשייה הובילו להקמת מפעלי 
תעשייה משגשגים ומרכזי פיתוח פורצי דרך: ישראל 
היא אחת המדינות היחידות בעולם המייצרות לוויינים 
מובילים  ישראליים  פיתוחים  לחלל;  אותם  ומשגרות 
רפואיים  עזרים  העולמית;  ההיי-טק  תעשיית  את 
מתוחכמים שהומצאו בישראל משפרים את חייהם של 
ישראליים  מדענים  כך  בשל  תבל.  רחבי  בכל  חולים 
נמנים לא אחת על רשימת מקבלי פרסים יוקרתיים 

דוגמת פרס נובל. 

עשייה  בישראל  התפתחה  הכלכלית  הפעילות  לצד 
תרבותית וספורטיבית תוססת ומגוונת. תעשיית הקולנוע 
להכרה  הזוכים  חדשניים  סרטים  מפיקה  הישראלית 
בין-לאומית, יצירות של סופרים ישראליים מתורגמות 
למגוון שפות, וספורטאי ישראל זוכים לגביעים ולמדליות 

בזירה העולמית. 

כיום, כשהיא חוגגת את שבעים שנותיה, ישראל היא 
חיים  ואיכות  חזקה  כלכלה  בעלת  מפותחת  מדינה 
מהגבוהות  היא  תושביה  של  החיים  תוחלת  גבוהה, 
בעולם, ומעמדה המדיני חזק מאי-פעם. מדינת ישראל 
אמונה  מתוך  ובביטחון  בתקווה  מבטה  את  נושאת 
ולהעצימה  ההישגים  תנופת  את  להמשיך  ביכולתה 

למען עתיד טוב יותר. 

במלאת לה שבעים שנה, מדינת ישראל מביטה לאחור 
הרבים  ההישגים  את  בגאווה  וסוקרת  רב,  בסיפוק 
שצברה לאורך דרך החתחתים שבה צעדה מאז הקמתה. 

ביום ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, הכריז דוד בן 
גוריון על הקמת מדינת ישראל. באותה עת היה היישוב 
היהודי נתון זה כשישה חודשים במלחמה מול ערביי 
ארץ ישראל, ויום לאחר ההכרזה פלשו צבאות מחמש 
מדינות ערביות אל תוך שטחה של המדינה הצעירה. 
בתום חודשים רבים של מלחמת דמים, שהסתיימה 
בהסכמי שביתת נשק, הצליחה מדינת ישראל להדוף 
נתונה במשבר כלכלי  הייתה  היא  אולם  אויביה.  את 
קשה ובמחסור חריף, שחייבו הטלת משטר צנע וקיצוב 

של מצרכי הקיום הבסיסיים. 

מדינת  היססה  לא  אלו  קשים  פתיחה  תנאי  למרות 
ישראל להירתם מייד בראשית דרכה לשורה של משימות 
היא פתחה את שעריה  ומאתגרות.  לאומיות קשות 
לרווחה בפני הפליטים היהודים, שרידי השואה מאירופה 
ואנשי הקהילות היהודיות שגורשו מארצות ערב. היא 
הקימה מאות יישובים חדשים בכל רחבי הארץ, והחלה 

בפיתוח הכלכלה במגוון תחומים.

כארץ שחונה השוכנת על סף המדבר עסקה מדינת 
ישראל מראשית ימיה בניצול יעיל של משאבי המים 
שיטות  דוגמת   – דרך  פורצי  פיתוחים  שברשותה. 
וטיפוח  בטפטפות  יעילה  השקיה  ים,  מי  להתפלת 
גידולים חקלאיים המסוגלים לצמוח במים מליחים – 
לה  ואפשרו  העולמית,  העשייה  בחזית  אותה  הציבו 

לסייע למדינות אחרות בפיתוח החקלאות בשטחן.

ישראל  מדינת  נדרשה  טבע  במשאבי  ענייה  בהיותה 
להסתמך על יכולתם של תושביה ועל כושר המצאתם  
כמקור עיקרי לפיתוחה. אנשי המדע, הממציאים, היזמים 
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As it turns 70, the State of Israel looks back with 
great satisfaction and proudly reviews the many 
achievements it has made along a frequently bumpy 
road.

On May 14, 1948, David Ben Gurion proclaimed 
the establishment of the State of Israel. At that time, 
the Jewish population had been at war with the 
Arabs of Eretz Israel for six months and the day 
after the proclamation the young country was 
invaded by armed forces from five different Arab 
countries. After many months of bloody fighting, 
which ended in a truce agreement, the State of 
Israel successfully thwarted its enemies. However, 
it suffered a severe economic crisis and extreme 
shortages, which required a policy of austerity and 
the rationing of basic consumer goods.

Despite these difficult initial conditions, the State 
of Israel did not hesitate to undertake a series of 
challenging national tasks right from the start. The 
nation opened its doors to Jewish refugees, 
Holocaust survivors from Europe and members of 
Jewish communities who were expelled from Arab 
countries. Hundreds of new towns were built 
throughout the country and economic development 
began in many different fields.

As an arid country situated at the edge of a desert, 
from the outset the State of Israel was concerned 
with the efficient utilization of its water resources. 
Innovative inventions such as various ways to 
desalinate sea water, efficient drip irrigation systems 
and the development of agricultural products that 
can grow in brackish water rank Israel at the 
forefront of global achievement and have allowed 
it to assist other countries to develop their own 
agriculture.

Because it is lacking in natural resources, Israel 
has had to rely on the abilities and innovative 
capabilities of its people as its main source of 
development. Scientists, inventors, entrepreneurs 
and executives in a wide range of fields have led 
to the establishment of thriving industrial factories 
and groundbreaking development centers: Israel 
is one of the only countries in the world that 
manufactures satellites and launches them into 
space; Israeli inventions lead the global hi-tech 
industry; sophisticated medical devices that were 

developed in Israel improve the lives of the ill around 
the globe. Thus, Israeli scientists are frequently 
awarded prestigious awards, such as the Nobel 
Prize.

Along with its economic development, Israel has 
also developed a vibrant and diverse world of 
culture and sports. Israeli cinema produces 
internationally acclaimed innovative films, the works 
of Israeli authors are translated into multiple 
languages and Israeli athletes win trophies and 
medals in the international arena.

Today, as it celebrates 70 years of independence, 
Israel is a developed country with a strong economy 
and high quality of life, the life expectancy of its 
residents is among the highest in the world and its 
political standing is stronger than ever. The State 
of Israel looks forward with a sense of hope and 
security and with faith in its ability to continue to 
strengthen the momentum of its achievements for 
an even better future.
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