
הצהרת בלפור – מכתבו של שר החוץ הבריטי לורד ארתור ג'יימס בלפור אל לורד ליונל ולטר 
ישראל.  רבים הניחה את המסד להקמת מדינת  – לדעת  בנובמבר 1917   2 רוטשילד מיום 
ההכרה של ממשלת הוד מלכותו בזכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל נתפסה 

בקרב חוגים ציוניים רבים בארץ ישראל ובעולם כהבעת תמיכה בשאיפותיהם.

נוסח ההצהרה בן 67 המילים היה מעשה מרכבה. עסקו בו פוליטיקאים, אנשי ציבור ואנשי 
ובהתכתבויות  במפגשים  הן  אחרות,  ומארצות  מבריטניה  יהודים,  ולא  יהודים  רבים,  רוח 

מאחורי הקלעים והן בגלוי, בכינוסים ומעל דפי העיתונות. 

בן־צבי, מכנסת  יצחק  ויד  בבית האקדמיה בשיתוף הספרייה הלאומית  התערוכה, שתוצג 
תעודות היסטוריות ופריטים ממגוון סוגים וחומרים שהושאלו מארכיונים ומאוספים, בעיקר 
מישראל ומבריטניה, המאירים את ההצהרה על רקע הנסיבות ההיסטוריות שבהן ניתנה ואת 

משמעויותיה מאז ועד עתה.

התערוכה תתקיים בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
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The Balfour Declaration – a letter sent by British Foreign Secretary Arthur James (later 
Lord) Balfour to Lord Lionel Walter Rothschild on 2 November 1917 – is widely viewed 
as having laid the foundation for the establishment of the State of Israel. The recognition 
by His Majesty’s Government of the right of the Jewish people to a national home in 
Palestine was seen in many Zionist circles, in Palestine/Eretz Israel and around the 
world, as an expression of support for their aspirations.

The 67-word text of the Declaration represented a delicate balancing of the views of 
politicians, public figures and intellectuals, Jews and non-Jews, in Great Britain and 
around the world, expressed at meetings and via correspondence, behind the scenes 
and in the open, at conventions and in the press. 

The exhibition mounted at The Israel Academy of Sciences and Humanities in 
cooperation with The National Library of Israel and Yad Izhak Ben-Zvi assembles 
historical documents texts and objects of a wide range of types and materials, lent 
by archives and collections located mainly in Israel and the UK. The items on display 
bear witness to past events and to their changing meanings during the course of the 
intervening century.

The exhibition will be held at the Israel Academy of Sciences and Humanities
Albert Einstein Square
43 Jabotinsky Street, Jerusalem
1 November 2017 – 18 January 2018
Sunday–Thursday, 8.00–17.00
Guided tours for organized groups may be arranged upon request
by email to rivka@academy.ac.il
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