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 בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות הכנסת, יולי יואל אדלשטיין יו"רנאום 

 הר הרצל תשע"ג 

 
 ,ִיְשָרֵאל ֶאְזְרֵחי

 
 ,ַהֲחֵשָכה ֶרֶדת ִעם

 ַהָקִשים ָבְרָגִעים
 ַהַחד ַהַמֲעָבר ֶשל

 ְוַהְשכוֹל ֵמָהֵאֶבל
 ,ַהִשְמָחה ְלִמְצֲהלוֹת

 
 ,זוֹ  ְנִדיָרה ְבָשָעה
 ,ְוַאֲחָוה צוֹןָר  ְשַעת
  ּובוַֹקַעת עוָֹלה ,ִמֶמָנה ִיְשְרֵאִלית ֶשֵאין ָשָעה

 , ִלֵבנּו ִמַמֲעַמֵקי
 :ְוַהְכִמיָהה ָלהיַהְתפִ 

 
 ,ֶשַבָשַמִים ָאִבינּו"

 ,ְוגוֲֹאלוֹ  ִיְשָרֵאל צּור
 ,ָלֵתנּוְגאּו ְצִמיַחת ֵראִשית ,ִיְשָרֵאל ְמִדיַנת ֶאת ָבֵרְך
 ".ְשלוְֹמָך ַכתסּו ָעֶליהָ  שוֹ ּוְפר ַחְסְדָך ְבֶאְבַרת ָעֶליהָ  ןָהגֵ 

 
 !ִיְשָרֵאל ָשֵמחַ  ַעְצָמאּות ַחג
 

--- 

 
 ,ִיְשָרֵאל ֶאְזְרֵחי

 
  ְונוֶֹפיהָ  ,ַהֹזאת ָהֲאָדָמה ַעל נוַֹלְדִתי ֹלא
 .ַיְלדּוִתי ִבְשנוֹת ִבי ִנְצְרבּו ֹלא
 

 ָחַלְמִתי ֹלא , ְכֶיֶלד
  ִקְברוֹ  ְלַצד ,ָכאן דוֹ ְוֶאֱעמ ָהֶרַגע ַיִגיעַ ֶש 
 .ִיְשָרֵאל ְכֶנֶסת ֶשל ִכְנִציָגּה ,ַהְמִדיָנה חוֵֹזה ֶשל

 
 ָחַלְמִתי ֹלא
  ,ֵהַעְזִתי ֶשֹּלא ִבְגַלל ֹלא
  .ֶשָפַחְדִתי ִבְגַלל ְוֹלא
 ,ִיְשָרֵאל ְמִדיַנת ֶאת ִהַכְרִתי ִשיוֹ ְבק ,ְכֶיֶלד
 ;ִמֶמָנה ֵחֶלק ִלְהיוֹת ָחַלְמִתי ְוֹלא

 ,ֶאְפָשִרי ָכֶזה ֶשֲחלוֹם ָיַדְעִתי ֹלא, ּוִמֶשָכְך
 

  םוֹ ַלְחל ֶשֶאְפָשר
 ,ָכְך-ָכל ָרחוֹק
 ,ָכְך-ָכל קוֹ ָעמ

 .ָכְך-ָכל שוֶֹנה
 

 ,ַהיוֹם, ְוִהֵנה
 ,ג"תשע ְשַנת ְבִאָיר' ה
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 ,ָכאן ִנָצב ֲאִני
 ,ֵמַהֶכֶלא ְחַרְרִתישּו ֶשבוֹ  ַהיוֹם ,ז"תשמ ְבִאָיר' מה ְבִדיּוק ָשִנים ְוֵשש ִריםֶעְש 
 , הוֶֹמה ְוִלִבי
 ,ְגדוָֹתיו ַעל עוֶֹלה
 .ְוהוָֹדָיה ְתִפָלה ָמֵלא

 
 ְוִהִגיָענּו  ֶשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו   ָברּוְך "

 !"ַלְזָמן ַהֶזה
 

--- 
 ִדַבְרנּו רוֹ ִמְספ ַרבוֹת תִבְלשוֹנוֹ "

 ִהַכְרנּו ֶשֹּלא ִבְכָלל ִכְמַעט ֶזה ֶאת ְוֶזה
 ".ְוָאַהְבנּו ָרִצינּו ֶאָחד ָמקוֹם ְוַרק ָעַזְבנּו ְמאוֹד ַרִבים ּוְמקוֹמוֹת

 
 '.ָרהיַהַשיָ  ִשיר'בְ ִנְכַתב  ָכְך

 
 :ָלנּוְלכּו ָכרמּו ְוַהִפְזמוֹן

 ָרהייָ ַש  ְוִנְמֶשֶכת"
 ,ֶשָעְבָרה ַהֵמָאה ִמן

 ַהיוְֹצִאים ְכָבר ְרחוִֹקים
 ַוֲחלּוִצים  ָכִריםיִא 

 ַבֶפֶרְך ָעְבדּו ֶשָעְמלּו
 ".ַהֶדֶרְך סוֹף ֶאת ִלְראוֹת ְבִלי
 .שוִֹנים ֲאַנְחנּו  ,ְוָאֵכן

 
  ַצָבִרים ֲאַנְחנּו
 ,ֲחָדִשים עוִֹלים ְלַצד
 .ְוַאְשְכַנִזים ַהִמְזָרח ֲעדוֹת ְבֵני
 ,ּוֵמָאֶמִריָקה ֵמַאְפִריָקה ינּוָעלִ 

 .ּוֵמֵאירוָֹפה ֵמַאְסָיה

 
 ,לוִֹניםיְוִח  ָדִתִיים ֲאַנְחנּו
 .ְרִתִייםו  ּוָמס ֲחֵרִדים

 
 ,ּוִמַמֲחנוֹת ִמֶגָטאוֹת ִהַגְענּו

  םוֹ ָאי ֵמָעָבר ִנְמַלְטנּו
 .ָשם ֵאי ָלנּו ִתיןֶשִהְמ  ,יוֵֹתר עוֹד םיְמַאיֵ  ּוֵמֲעִתיד

 
  ִמַבְרֶזל חוֹמוֹת ָפַרְצנּו

 .ֲאטּוִמים ְגבּולוֹת ְוִהְבַרְחנּו

 
 , ַמְבִטיחַ  ָעִתיד ָעְזבּו ֲאֵחִרים

 ,ְוַהְצָלָחה ֶשרוֹ ע
 ,ָהָאבוֹת ֶאֶרץ בְ , ָכאן נוְֹלדּו ְכָבר ַרִבים ְוַרִבים
 ִבירּוָשַלִים,וְ  ָאִביב ְבֵתל

 ְבֵאיַלת,מוָֹנה ּוְש -ְבִקְרַית
 .ִבְנִתיבוֹתוְ ֵאל -ְבֵבית
--- 
 , ָרהיַהַשיָ  ֲאָבל

 ,ִיְשָרֵאל ֶאְזְרֵחי
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 ,ֶשָעְבָרה ַהֵמָאה ִמן ִנְמֶשֶכת ֹלא
 ;ֶשְלָפֶניהָ  ִמזוֹ  ֹלא ְוַאף
 .יוֵֹתר ַהְרֵבה ִקיםֲעמּו ָרֶשיהָ ו    ש

 ,ְצָמאּוֵתנּוְלעַ  ְוָחֵמש ַהִשִשים ִבְשַנת, ַהָשָנה
 '.ִמיתַהְלאּו ַהמוֶֹרֶשת' ְשַנת ֶאת ְמַצְיִנים ָאנּו

 
 ֶשָעְבָרה ַבֵמָאה ֵהֵחָלה ֹלא ֶשָלנּו ִמיתַהְלאּו ַהמוֶֹרֶשת

 .ֶשָעַבר ָבֶאֶלף ְוֹלא
 .ָשִנים ַאְלֵפי ַבת ִהיא ֶשָלנּו ִמיתַהְלאּו ַהמוֶֹרֶשת
 ִניתַהִציוֹ  ַהְתנּוָעה
 ,ִיְשָרֵאל ּוְמִדיַנת
  ִקיּוָמן ֶאת ָחבוֹת

  ְכַעם אוָֹתנּו ֶשִעְצָבה ִמיתַהְלאּו ַלמוֶֹרֶשת
 .ַהָגלּות ִבְשנוֹת ֵביֵנינּו ֲחָדהיְוִא 
 
 ;ָכרוֹןיַהזִ  ַעל ָשַמְרנּו ֲאַנְחנּו ֹלא
 .ָעֵלינּו ָשַמר ָכרוֹןיַהזִ 
 ,וֶֹרֶשתַהמ ַעל ָשַמְרנּו ֲאַנְחנּו ֹלא

 .ָעֵלינּו ָשְמָרה ַהמוֶֹרֶשת
  ִמיתַהְלאּו ַהמוֶֹרֶשת
 .ָבֶבל גוֵֹלי ְבֵלבִתְקָוה  ְוָזְרָעה ַהְסָפִרים ֵסֶפר ֶאתָלנּו  ִהְנִחיָלה

  ַהתוָֹרה מּודילִ 
 ָלהַהְגאּו תוְוִתְקוַ 
 , ַהָגדוֹל ַהֶמֶרד לוֲֹחֵמי ֶשל ֹראָשם ֶאת ָזְקפּו
 .ְבֶנהיַ  ַחְכֵמי ֶשל ְמִסירּוָתם ֶאת חּוְוִהנְ 
 .ָהְרחוָֹקה ִבְסָפַרד ָהֲאנּוִסים ִלבוֹת ֶאת ְוִחְזקּו ,ַהְצָלב ַמְסֵעי ִבְזַמן ֵאירוָֹפה ְיהּוֵדי ֶאת ֶשעוְֹדדּו ֵהם
  הֶשָעְמד יאִה 

 ', ֶאְקסוֹדּוס' ְלַמְעִפיֵלי
 .ִיְשָרֵאל ְבֶאֶרץ ְיהּוִדית ְמִדיָנה ַלֲהָקַמת ַלַמֲאָבק ְרפּוְוִהְצטָ  ַהִמְשָרפוֹת ֵמֵאֶפר ֶשָקמּו

 ָלנּו הֶשָעְמד יאִה 
 ,ָלנּו ֶשַתֲעמוֹד ְוִהיא
 ,ויַעְכָש  ַגם, ַהיוֹם ַגם

 .ִיְשָרֵאל ִבְמִדיַנת ָכאן ֶהָעִתיד תיִבְבִניַ 

 
 – ַיַחד אוָֹתנּו ְמַחֵבר ַהגוָֹרלרק  ֹלא
 .ָתףַהְמשּו עּודייִ הַ ַגם  ֶזהּו

 ּומוַֹרְשתוֹ  ִיְשָרֵאל ַעם ֶשל ָבהיַהלִ  ֶעְרֵכי
 .ִניוֹ ַהש ַאף ַעל, אוָֹתנּו ֶשְמַאֲחִדים ֵהם
 ,ְלֶזה ֶזה אוָֹתנּו ֶשְמַחְבִרים ֵהם
 .ְכַעם ֶבָעִתיד אוָֹתנּו בּוֶשְיַעצְ  ְוֵהם
--- 

 יֵעינַ  ְלֶנֶגד רוֶֹאה ֵאיֶנִני
 .ַתְרבּוִתי תּוְךיִה  כּור

 
 - ְגֵזָרה בוֹ  ָהרוִֹאים ֶשֵיש, ַהֹשִני !ְלֶהֶפְך
 .ִכְבָרָכה אוֹתוֹ  חוֶֹוה ֲאִני
  ְוָהֶאְתִני ַהַתְרבּוִתי ַבִגּוּון ֶשרוִֹאים ִמי ֵיש
 .ָאסוֹן ִיְשָרֵאל ֶשל
 .ְלִהְתפוְֹררּות ִסיָמן ֵביֵנינּו ּוַבֶהְבֵדִלים ַבַמֲחלוֹקוֹת רוִֹאים ֵהם
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 ָבֶהם רוֶֹאה ֲאִני ֲאָבל
 ,ְלַחִיים ִסיָמן

 .ִמיָחהִלצְ  ַהְבָטָחה

 
 ,ַהְיהּוִדי ָהָעם ֶשל ִמיתַהְלאּו ַהמוֶֹרֶשת
 ,ַהְיהּוִדית ַהַתְרבּות

 .ֶקתוֹ ַמֲחל ְוֶשל ןוִמְגוָ  ֶשל ַתְרבּות ִהיא

 
 '.ַלתוָֹרה ָפִנים ִשְבִעים'ש ְבָכְך ֵעֶרְך הָהרוָֹא ַתְרבּות ִהיא
 

 יֵעינַ  ְלֶנֶגד רוֶֹאה ֲאִני
 ֶשָבּה ִיְשְרֵאִלית ֶחְבָרה
 ,ִאיֵדָאִלי ִיְשְרֵאִלי ֵאין
 .ַאַחת ִיְשְרֵאִליּות ֵאין

 
 ,ִיְשְרֵאִליוֹת יוֹתוֲחוָ  ֶשל ֶשרוֹ ע ֵיש

 .ִיְשְרֵאִליוֹת יוֹתֶזהּו ֶשל ִמְגָון

 
 ,ַהַהְצָלָחה ִמסוֹד ֵחֶלק הּוא ֶפןוֹ דהָ  יוֵֹצא ְוָהֶאְתִני בּוִתיַהַתְר  ֶשרוֹ ָהע

 .ִיְשָרֵאל ְמִדיַנת ֶשל ֵמַהֶפֶלא

 
 ֶטְכנוֹלוִֹגית ַמֲעָצָמה ִיְשָרֵאל ֶשל ֶוֱהיוָֹתּה ,ַהַכְלָכִלי ַהֶפֶלא
  ,ְועוִֹלים ַצָבִרים ֵבין ֵמַהִשלּוב ַרָבה ָדהיְבִמ  נוְֹבִעים

 .ְיהּוִדי ְוִתְחכּום ִיְשְרֵאִלית עּוָזהְת 
 ,ְבֵרָרה ְבֵלית ןוַהִמְגוָ  ִעם ְלַהְשִלים ְצִריִכים ֵאיֶננּו
 ,אוֹתוֹ  ְלַטֵפחַ  ֶאָלא

 .אוָֹתנּו ּוְלַהְצִמיחַ  ְלִהְתַקֵים ְלַהְמִשיְך לוֹ  ּוְלַאְפֵשר

 
 .ֵכחַ וּוְלִהְתוַ  ְלַהְמִשיְך ַחָיִבים ֲאַנְחנּו

 ,ַתְקִציב ַעל אוֹ ' ַבֵנֶטל יוֹןוְ יִש ' ַעל ְכִחיםוִמְתוַ  ְכֶשֲאַנְחנּו ָבלאֲ 
 
 ',ָיִמין'ְו ' ְשֹמאל' ַעל

  ! ַהָיִריב סּוקיְלִר  ףוֹ ִלְשא ָלנּו ָאסּור

 
 ;ְיִריִבים ֵיש ֶשָבּה ָרהֵחבְ לְ  ףוֹ ִלְשא ְצִריִכים ֲאַנְחנּו
  צּוַרת ֶאת ָמֵלא ֶפןוֹ ְבא ְלַמֵמש יּוַכל ֲחֵרִדי ְיהּוִדי ֶשָבּה ֵחְבָרה
 ֶשעוֶֹשה ְכֵשם ,ַהְמִדיָנה ֶשל ְוַלֲעִתיָדּה ְטחוָֹנּהיְלבִ  ַאְחָריּות ָעָליו ְלַקֵבל ָכְך ּוְבתוְֹך ,ַמֲאִמין הּוא ֶשָבּה ַהַחִיים
 .לוִֹנייַהִח  ִגילוֹ  ֶבן ֹזאת
 ,ֶתֶפתְמשּו מוֶֹרֶשת ְלַצד ,יוֹתהּוזֶ  ֶשל ןוִמְגוַ  ְלַאְפֵשר ָעֵלינּו

 .ֲעִשיָרה
--- 

 ַהָשָנה ֶשִנְבֲחרּו ַהַמשּואוֹת ַמִשיֵאי
 .ְשֵלָמה ָמהאּו ַהְמַיְצִגים ְיִחיִדים ֵהם

 ָכרוֹןיַהזִ  ְלִשמּור ְכמוָֹתּה ןֵמֵאי ָקהֲעמּו ִאיִשית ָיבּותְמחּו ַבֲעֵלי ,ְוַסִיף ֵסֶפר ַאְנֵשי ,ַמַעש ְוַאְנֵשי רּוחַ  ַאְנֵשי
 .ּוְלַהְנָחָלתוֹ 

 
 ,ַהַלִפיד ַמֲעִביֵרי ֵהם

 .וֹרְלד דוֹרִמ  ,ָכרוֹןיְוַהזִ  ַהמוֶֹרֶשת ַלִפיד
 .ַהֹנַער ִמְתנּועוֹת ְנִציגוֹת ְשֵתי ַבָגאוֹן עוְֹמדוֹת ְבתוָֹכם
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 ,ַהֹנַער ְבֵני, ִביֵדיֶכם
 .ִיְשָרֵאל ְמִדיַנת לֶש  ֶהָעִתיד ִנְמָצא

 
 .ִמיתְלאּו ְלִהְתַחְדשּות ַהִתְקָוה ַאֶתם

 
 !ְבִציִניּות ְוֹלא ְבִציוֹנּות ֲעִתיֵדנּו
 ַהבּוָעה ֶאת ַנְפצּו  ֲעֵיפּות, ֶשל ְשָכבוֹת ֵמֲעֵליֶכם ַהִשילּו
 .ְוַהמוֶֹרֶשת וֹןָכריַהזִ  ֶאל ,ָהָעם ֶשל ַהפוֵֹעם ִלבוֹ  ֶאל ַיַחד ְוִנְתַחֵבר

--- 
 ,ַלְדָתּההּו יוֹם ֶאת חוֶֹגֶגת ִיְשָרֵאל ְמִדיַנת ָשָנה ְוָחֵמש ִשִשים ְכָבר
 .ֵמֵאָליו מּוָבן ֵאינוֹ  ֲעַדִין ִקיּוָמּה ַאְך

 
 ָשָנה ְוָחֵמש ִשִשים

 ,ַעְצָמאּוָתּה ֶאת חוֶֹגֶגת ִיְשָרֵאל ֶשְמִדיַנת
 .ָבּה ְלַהִכיר ֶשֹּלא ִמְתַעְקִשים ֲעַדִיןֶש  ָכֵאֶלה ְוֵיש
 .ָבנּו ְלַהִכיר ֹלא

 
  ַהִמְשָמר ַעל ָהֵכן עוְֹמִדים ְוָאנּו ,ִקיּוֵמנּו ְזכּות ַעל ֶנֱאַבְקנּו
  ֶשֵהַקְמנּו ַהְמִדיָנה ַעל ּוְלָהֵגן ָלשּוב

 
 , ַזעְביֶ 
 , םְבדָ 

 .ָקֶשה ּוְבָעָמל
 

 !אוָֹתנּו ַיְרִתיעַ  ֹלא ִאיש

 
 ;ִלְגָוָניו ַהִציוִֹני ַהֲחלוֹם ֶאת םוְֹוִלְרק ְלַהְמִשיְך ְנחּוִשים ָאנּו

 .ּוִמחּוץ ִמַבִית ,ַהִציוֹנּות ֶאת ּוְלַבֵסס ְלַהְמִשיְך

 
 !נּוַכל לוֹ ָיכ ִכי ,ַנֲעֶלה ָעל  ה

 
 !ִיְשָרֵאל ָשֵמחַ  ַעְצָמאּות ַחג
 

--- 

 


