
 

 

 

 

 

 

 

 זכותנו הטבעית
 דקות. במאית: יולי כהן.  47. תיעודי. 2020

 

 תקציר

חברי מועצת העם את מגילת העצמאות של מדינת ישראל. כל   ניסחולפני למעלה משבעה עשורים  

אבל הוקמה,  נחתמה, המדינה  בן שעות. המגילה  ויכוח  גררו  פסיק  וכל  אחרי,   מילה    שבעים שנה 

נכדיהם ונכדותיהם של חותמי מגילת העצמאות בסרט זכותנו הטבעית חוזרים  הוויכוח עדיין נמשך.  

היום  המדינה? מה הם חושבים מקימי הם הצאצאים של לאולם בתל אביב שבו נחתמה המגילה. מי 

זכותנו הטבעית    ?ת עבורה? האם יסכימו על דרך נכונה אחסביהם וסבתותיהן  המגילה שחתמו  על

מעלה לדיון מחודש את הסוגיות שהחברה היהודית בישראל טרם הכריעה בהן, למעלה משבעים 

 .שנה אחרי שניסתה לעשות זאת בפעם הראשונה

 

 לצפייה בטריילר 

 

 במאיתדבר ה

בתל  שישי  דור  של  היסטוריה  גבי  על  "סוחבת"  אני 

ילידי  לפלמ"חניקים  ובת  שלוש(  )למשפחת  אביב 

( לעזור  1930הארץ  כדי  את התיכון  לעזוב  ( שביקשו 

ב   שלי  1948  –בחזית  ההורים  מקבלים  היום,  עד    .

צמרמורת כשהם שומעים את הכרזת העצמאות של 

מלחמת השחרור הייתה בשבילם לחיים או ;  בן גוריון

 –בו גידלתי את שתי בנותיי    –למוות.  וכך, אצלי בבית  

במסדרון   ממוסגרת  העצמאות  מגילת  תלויה  הייתה 

 . כאחד החפצים החשובים בבית 

https://vimeo.com/482758253


למרות שהמגילה היא טקסט מכונן ונדמה שיש סביבה קונצנזוס, היא גם נתונה להרבה פרשנות.  

קצוות הקשת הפוליטית מצטטים ממנה חדשות לבקרים, לעתים רבות עם חברי כנסת ושרים מכל  

 פרשנויות הפוכות לאותו משפט ממש. 

מתקיים שהפולמוס על פרשנות נוסח המגילה ומשמעויותיה  אפשר היה לראות את  כבר בצילומים  

ישראלית. פולמוס זה -היהודית בין הזרמים והקבוצות השונות בחברה  כמו  גם בין הנכדים המרואיינים  

שבעים שנה שאנחנו פועלים מתוך הרגל או צורך, מבלי    –עצמו הוא הדבר שהסרט מבקש להעלות  

כאן לקיומנו  שנוגעות  ביותר  הבסיסיות  השאלות  על  לענות  רגע  ולקחנו  האמנם  שעצרנו  מדינה : 

ודמוקרטית  דית בתוך מדינת האם אפשר להגיע היום להסכמה יהומעשית?  היא אפשרות    יהודית 

 יהודים? -ת ישראל הלאישראל? ומה עם אזרחי מדינ 

הסבים  כמו  בכירים  ציבוריים  בתפקידים  מחזיקים  אינם  העצמאות  מגילת  חותמי  של  נכדיהם 

והסבתות שלהם. הם אנשים פרטיים שמחויבים לעמדות של עצמם ולא לייצוג של קבוצה או מפלגה. 

מגיל את  שניסחו  לאנשים  קרבתם  זאת,  מקימי  עם  היו  מי  לגבי  תובנות  לנו  מזמנת  העצמאות  ת 

המדינה, מה הניע אותם, ממה פחדו ולמה קיוו. בשל השיוך  יש לנכדים מעין "זכות טבעית" להשמיע  

את קולם. בין אם הם אומרים שאין עם פלסטיני ובין אם הם אומרים שהיו רוצים לראות ראש ממשלה 

על אחת כמה וכמה כשהן נאמרות באולם שבו הכריזו האמירות שלהם מהדהדות במיוחד,    -ערבי  

 סביהם על המדינה. 

 

 ושידור פסטיבלים

 .2020אביב, דצמבר -בכורה עולמית בפסטיבל סולידריות בתל

 .12בקשת  2021הסרט ישודר בשנת 

 

 צוות

 במאית: יולי כהן

 מפיקים: אודי ניר, שגיא בורנשטיין 

 צלם: איתן חתוכה

 בן עזראמוזיקה מקורית: אדם 

 עריכה: טלי ויסמן, שגיא בורנשטיין 

 עיצוב פסקול ומיקס: רפי חן 

 אונליין: אורן ברגמן

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בין המרואיינים 

 נורית פלד אלחנן, מרצה לחינוך לשוני, נכדתו של אברהם קצנלסון

 נכדתו של משה שרת  מנחה להנחיית קבוצות, אורית שרת פורטר,

 מוזיקאי, נכדה של גולדה מאירגדעון מאיר, 

 נכדו של בכור שלום שטרית גימלאי,יריב הפט, 

 ניצן כהנא, נכדתו של הרב קלמן כהנא עו"ד 

 נכדו של הרצל רוזנבלום )ורדי(.  יזם הייטק, דורון רוזנבלום,
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