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נאום יו"ר הכנסת ,יולי יואל אדלשטיין בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות
הר הרצל תשע"ג
אֶ זְ ְרחֵ י יִ ְש ָראֵ ל,
עִ ם ֶרדֶ ת הַ חֲ ֵשכָה,
בָ ְרגָעִ ים הַ ָק ִשים
ֶשל הַ מַ עֲבָ ר הַ חַ ד
מֵ הָ אֵ בֶ ל וְ הַ ְשכוֹל
לְ ִמצְ הֲ לוֹת הַ ִש ְמחָ ה,
ירה זוֹ,
בְ ָשעָ ה נְ ִד ָ
ְשעַ ת ָרצוֹן וְ ַאחֲ וָה,
ָשעָ ה ֶשאֵ ין יִ ְש ְראֵ לִ ית ִממֶ נָה ,עוֹלָה ּובו ַֹקעַ ת
ִממַ עֲמַ ֵקי לִ בֵ נּו,
הַ ְת ִפילָה וְ הַ כְ ִמיהָ ה:
"ָאבִ ינּו ֶשבַ ָשמַ יִ ם,
צּור יִ ְש ָראֵ ל וְ גוֹאֲ לוֹ,
אשית צְ ִמיחַ ת גְ אּולָתֵ נּו,
בָ ֵרְך אֶ ת ְמ ִדינַת יִ ְש ָראֵ לֵ ,ר ִ
ּופרוֹש עָ לֶיהָ סּוכַת ְשלו ְֹמָך".
הָ ֵגן עָ לֶיהָ בְ אֶ בְ ַרת חַ ְס ְדָך ְ
חַ ג עַ צְ מָ אּות ָשמֵ חַ יִ ְש ָראֵ ל!
--אֶ זְ ְרחֵ י יִ ְש ָראֵ ל,
ֹלא נוֹל ְַד ִתי עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה הַ זֹאת ,וְ נוֹפֶ יהָ
דּותי.
ֹלא נִ צְ ְרבּו בִ י בִ ְשנוֹת יַלְ ִ
כְ ֶילֶדֹ ,לא חָ ל ְַמ ִתי
ֶשיַ גִ יעַ הָ ֶרגַע וְ אֶ עֱמוֹד כָאן ,לְ צַ ד ִקבְ רוֹ
ֶשל חוֹזֵה הַ ְמ ִדינָה ,כִ נְ צִ יגָּה ֶשל כְ נֶסֶ ת יִ ְש ָראֵ ל.
ֹלא חָ ל ְַמ ִתי
ֹלא בִ גְ לַל ֶשֹּלא הֵ עַ זְ ִתי,
וְ ֹלא בִ גְ לַל ֶשפָ חַ ְד ִתי.
כְ ֶילֶד ,בְ קוֹ ִשי ִהכ ְַר ִתי אֶ ת ְמ ִדינַת יִ ְש ָראֵ ל,
וְ ֹלא חָ ל ְַמ ִתי לִ ְהיוֹת חֵ לֶק ִממֶ נָה;
ּומ ֶשכְָךֹ ,לא יָדַ עְ ִתי ֶשחֲ לוֹם ָכזֶה אֶ ְפ ָש ִרי,
ִ
ֶשאֶ ְפ ָשר ל ְַחלוֹם
ָרחוֹק ָכל-כְָך,
עָ מוֹק כָל-כְָך,
שוֹנֶה ָכל-כְָך.
וְ ִהנֵה ,הַ יוֹם,
ה' בְ ִאיָ ר ְשנַת תשע"ג,
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אֲ נִ י נִ צָ ב כָ אן,
עֶ ְש ִרים וְ ֵשש ָשנִ ים בְ ִדיּוק מה' בְ ִאיָ ר תשמ"ז ,הַ יוֹם ֶשבוֹ שּו ְח ַר ְר ִתי מֵ הַ ֶכלֶא,
וְ לִ בִ י הוֹמֶ ה,
עוֹלֶה עַ ל גְ דוֹתָ יו,
מָ לֵא ְת ִפלָה וְ הוֹדָ יָה.
"בָ רּוְך ֶשהֶ חֱ יָנּו וְ ִקיְ מָ נּו וְ ִהגִ יעָ נּו
לַזְ מָ ן הַ זֶה"!
--"בִ לְ שוֹנוֹת ַרבוֹת ִמ ְספוֹר ִדבַ ְרנּו
וְ זֶה אֶ ת זֶה כִ ְמעַ ט בִ כְ לָל ֶשֹּלא ִהכ ְַרנּו
ּומקוֹמוֹת ַרבִ ים ְמאוֹד עָ זַבְ נּו וְ ַרק מָ קוֹם אֶ חָ ד ָרצִ ינּו וְ ָאהַ בְ נּו".
ְ
כְָך נִ כְ ַתב בְ ' ִשיר הַ ַשיָ י ָרה'.
וְ הַ ִפזְ מוֹן מּוכָר לְ כּולָנּו:
"וְ נִ ְמ ֶשכֶת ַשיָ י ָרה
ִמן הַ מֵ ָאה ֶשעָ בְ ָרה,
ְרחו ִֹקים כְ בָ ר הַ יוֹצְ ִאים
ִאיכ ִָרים וַחֲ לּוצִ ים
ֶשעָ ְמלּו עָ בְ דּו בַ פֶ ֶרְך
בְ לִ י לִ ְראוֹת אֶ ת סוֹף הַ דֶ ֶרְך".
וְ ָא ֵכן ,אֲ נ ְַחנּו שוֹנִ ים.
אֲ נ ְַחנּו צַ בָ ִרים
לְ צַ ד עוֹלִ ים חֲ דָ ִשים,
בְ נֵי עֲדוֹת הַ ִמזְ ָרח וְ אַ ְשכְ נַזִ ים.
יקה,
יקה ּומֵ ָאמֶ ִר ָ
ַאפ ִר ָ
עָ לִ ינּו מֵ ְ
ַאסיָה ּומֵ אֵ ירוֹפָ ה.
מֵ ְ
אֲ נ ְַחנּו דָ ִתיִ ים וְ ִחילוֹנִ ים,
חֲ ֵר ִדים ּומָ סו ְר ִתיִ ים.
ּוממַ חֲ נוֹת,
ִהגַעְ נּו ִמגֶטָ אוֹת ִ
נִ ְמל ְַטנּו מֵ עָ בָ ר ָאיוֹם
ּומֵ ע ֲִתיד ְמאַ יֵ ים עוֹד יוֹתֵ רֶ ,ש ִה ְמ ִתין לָנּו אֵ י ָשם.
פָ ַרצְ נּו חוֹמוֹת ִמבַ ְרזֶל
טּומים.
וְ ִהבְ ַר ְחנּו גְ בּולוֹת אֲ ִ
אֲ חֵ ִרים עָ זְ בּו עָ ִתיד מַ בְ ִטיחַ ,
עוֹ ֶשר וְ הַ צְ לָחָ ה,
וְ ַרבִ ים ַרבִ ים כְ בָ ר נוֹלְ דּו כָאן ,בְ אֶ ֶרץ הָ ָאבוֹת,
ירּושלַיִ ם,
ָ
בְ תֵ ל ָאבִ יב וְ בִ
בְ ִק ְריַתְ -שמוֹנָה ּובְ אֵ ילַת,
בְ בֵ ית-אֵ ל וְ בִ נְ ִתיבוֹת.
--אֲ בָ ל הַ ַשיָ י ָרה,
אֶ זְ ְרחֵ י יִ ְש ָראֵ ל,
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ֹלא נִ ְמ ֶש ֶכת ִמן הַ מֵ ָאה ֶשעָ בְ ָרה,
וְ ַאף ֹלא ִמזוֹ ֶשלְ פָ נֶיהָ ;
שו ָר ֶשיהָ עֲמּו ִקים הַ ְרבֵ ה יוֹתֵ ר.
הַ ָשנָה ,בִ ְשנַת הַ ִש ִשים וְ חָ מֵ ש לְ עַ צְ מָ אּותֵ נּו,
ָאנּו ְמצַ יְ נִ ים אֶ ת ְשנַת 'הַ מו ֶֹר ֶשת הַ לְ אּו ִמית'.
הַ מו ֶֹר ֶשת הַ לְ אּו ִמית ֶשלָנּו ֹלא הֵ חֵ לָה בַ מֵ ָאה ֶשעָ בְ ָרה
וְ ֹלא בָ אֶ לֶף ֶשעָ בַ ר.
הַ מו ֶֹר ֶשת הַ לְ אּו ִמית ֶשלָנּו ִהיא בַ ת ַאלְ פֵ י ָשנִ ים.
הַ ְתנּועָ ה הַ צִ יוֹנִ ית
ּומ ִדינַת יִ ְש ָראֵ ל,
ְ
חָ בוֹת אֶ ת ִקיּומָ ן
לַמו ֶֹר ֶשת הַ לְ אּו ִמית ֶשעִ צְ בָ ה אוֹתָ נּו כְ עַ ם
וְ ִאיחֲ דָ ה בֵ ינֵינּו בִ ְשנוֹת הַ גָלּות.
ֹלא אֲ נ ְַחנּו ָשמַ ְרנּו עַ ל הַ זִ י ָכרוֹן;
הַ זִ י ָכרוֹן ָשמַ ר עָ לֵינּו.
ֹלא אֲ נ ְַחנּו ָשמַ ְרנּו עַ ל הַ מו ֶֹר ֶשת,
הַ מו ֶֹר ֶשת ָש ְמ ָרה עָ לֵינּו.
הַ מו ֶֹר ֶשת הַ לְ אּו ִמית
ִהנְ ִחילָה לָנּו אֶ ת סֵ פֶ ר הַ ְספָ ִרים וְ ז ְָרעָ ה ִת ְקוָה בְ לֵב גוֹלֵי בָ בֶ ל.
לִ ימּוד הַ תו ָֹרה
וְ ִת ְק ַוות הַ גְ אּולָה
ֹאשם ֶשל לוֹחֲ מֵ י הַ מֶ ֶרד הַ גָדוֹל,
ז ְָקפּו אֶ ת ר ָ
וְ ִהנְ חּו אֶ ת ְמ ִסירּותָ ם ֶשל חַ כְ מֵ י ַיבְ נֶה.
נּוסים בִ ְספָ ַרד הָ ְרחו ָֹקה.
הֵ ם ֶשעו ְֹדדּו אֶ ת יְ הּודֵ י אֵ ירוֹפָ ה בִ זְ מַ ן מַ ְסעֵ י הַ צְ לָב ,וְ ִחזְ קּו אֶ ת לִ בוֹת הָ אֲ ִ
ִהיא ֶשעָ ְמדה
לְ מַ עְ ִפילֵי 'אֶ ְקסוֹדּוס',
הּודית בְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל.
ֶש ָקמּו מֵ אֵ פֶ ר הַ ִמ ְש ָרפוֹת וְ ִהצְ טָ ְרפּו לַמַ אֲ בָ ק לַהֲ ָקמַ ת ְמ ִדינָה יְ ִ
ִהיא ֶשעָ ְמדה לָנּו
וְ ִהיא ֶש ַתעֲמוֹד לָנּו,
גַם הַ יוֹם ,גַם עַ כְ ָשיו,
בִ בְ נִ יַ ית הֶ עָ ִתיד כָאן בִ ְמ ִדינַת יִ ְש ָראֵ ל.
ֹלא רק הַ גו ָֹרל ְמחַ בֵ ר אוֹתָ נּו יַחַ ד –
זֶהּו גַם הַ יִ יעּוד הַ ְמשּו ָתף.
עֶ ְרכֵי הַ לִ יבָ ה ֶשל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ּומו ַֹר ְשתוֹ
הֵ ם ֶש ְמַאחֲ ִדים אוֹתָ נּו ,עַ ל ַאף הַ שוֹנִ י.
הֵ ם ֶש ְמחַ בְ ִרים אוֹתָ נּו זֶה לְ זֶה,
וְ הֵ ם ֶשיְ עַ צְ בּו אוֹתָ נּו בֶ עָ ִתיד כְ עַ ם.
--אֵ ינֶנִ י רוֹאֶ ה לְ ֶנגֶד עֵ י ַני
בּותי.
כּור ִהיתּוְך ַת ְר ִ
לְ הֶ פֶ ְך! הַ שֹנִ יֶ ,שיֵ ש הָ רו ִֹאים בוֹ גְ ז ֵָרה -
אֲ נִ י חוֹוֶה אוֹתוֹ כִ בְ ָרכָה.
בּותי וְ הָ אֶ ְתנִ י
יֵש ִמי ֶשרו ִֹאים בַ גִ ּוּון הַ ַת ְר ִ
ֶשל יִ ְש ָראֵ ל ָאסוֹן.
הֵ ם רו ִֹאים בַ מַ חֲ לוֹקוֹת ּובַ הֶ בְ ֵדלִ ים בֵ ינֵינּו ִסימָ ן לְ ִה ְתפו ְֹררּות.
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אֲ בָ ל אֲ נִ י רוֹאֶ ה בָ הֶ ם
ִסימָ ן לְ חַ יִ ים,
הַ בְ טָ חָ ה לִ צְ ִמיחָ ה.
הּודי,
הַ מו ֶֹר ֶשת הַ לְ אּו ִמית ֶשל הָ עָ ם הַ יְ ִ
הּודית,
הַ ַת ְרבּות הַ יְ ִ
ִהיא ַת ְרבּות ֶשל ִמגְ ָוון וְ ֶשל מַ חֲ לוֹ ֶקת.
ִהיא ַת ְרבּות הָ רוָֹאה עֵ ֶרְך בְ ָכְך ש' ִשבְ עִ ים פָ נִ ים לַתו ָֹרה'.
אֲ נִ י רוֹאֶ ה לְ ֶנגֶד עֵ י ַני
חֶ בְ ָרה יִ ְש ְראֵ לִ ית ֶשבָ ּה
ידָאלִ י,
אֵ ין יִ ְש ְראֵ לִ י ִא ֵ
אֵ ין יִ ְש ְראֵ לִ יּות ַאחַ ת.
יֵש עוֹ ֶשר ֶשל חֲ ָוויוֹת יִ ְש ְראֵ לִ יוֹת,
ִמגְ וָן ֶשל זֶהּויוֹת יִ ְש ְראֵ לִ יוֹת.
בּותי וְ הָ אֶ ְתנִ י יוֹצֵ א הָ דוֹפֶ ן הּוא חֵ לֶק ִמסוֹד הַ הַ צְ לָחָ ה,
הָ עוֹ ֶשר הַ ַת ְר ִ
מֵ הַ פֶ לֶא ֶשל ְמ ִדינַת יִ ְש ָראֵ ל.
הַ פֶ לֶא הַ כַלְ ָכלִ י ,וֶהֱ יוֹתָ ּה ֶשל יִ ְש ָראֵ ל מַ עֲצָ מָ ה טֶ כְ נוֹלוֹגִ ית
נוֹבְ עִ ים בְ ִמידָ ה ַרבָ ה מֵ הַ ִשלּוב בֵ ין צַ בָ ִרים וְ עוֹלִ ים,
הּודי.
ְתעּוזָה יִ ְש ְראֵ לִ ית וְ ִת ְחכּום יְ ִ
אֵ ינֶנּו צְ ִריכִ ים לְ הַ ְשלִ ים עִ ם הַ ִמגְ ָוון בְ לֵית בְ ֵר ָרה,
אֶ לָא לְ טַ פֵ חַ אוֹתוֹ,
ַאפ ֵשר לוֹ לְ הַ ְמ ִשיְך לְ ִה ְת ַקיֵ ם ּולְ הַ צְ ִמיחַ אוֹתָ נּו.
ּולְ ְ
אֲ נ ְַחנּו חַ יָ בִ ים לְ הַ ְמ ִשיְך ּולְ ִה ְת ַווכֵחַ .
אֲ בָ ל כְ ֶשאֲ נ ְַחנּו ִמ ְת ַווכְ ִחים עַ ל ' ִשיוְ יוֹן בַ נֵטֶ ל' אוֹ עַ ל ַת ְקצִ יב,
עַ ל ' ְשמֹאל' וְ 'י ִָמין',
ָאסּור לָנּו לִ ְשאוֹף לְ ִריסּוק הַ יָ ִריב !
אֲ נ ְַחנּו צְ ִריכִ ים לִ ְשאוֹף לְ חֵ בְ ָרה ֶשבָ ּה יֵש יְ ִריבִ ים;
צּורת
הּודי חֲ ֵר ִדי יּו ַכל לְ מַ מֵ ש בְ אוֹפֶ ן מָ לֵא אֶ ת ַ
חֵ בְ ָרה ֶשבָ ּה יְ ִ
ידּה ֶשל הַ ְמ ִדינָה ,כְ ֵשם ֶשעו ֶֹשה
ַאח ָריּות לְ בִ י ְטחוֹנָּה וְ ַלע ֲִת ָ
הַ חַ יִ ים ֶשבָ ּה הּוא מַ אֲ ִמיןּ ,ובְ תוְֹך כְָך לְ ַקבֵ ל עָ לָיו ְ
זֹאת בֶ ן גִ ילוֹ הַ ִחילוֹנִ י.
ַאפ ֵשר ִמגְ ַוון ֶשל ֶזהּויוֹת ,לְ צַ ד מו ֶֹר ֶשת ְמשּו ֶתפֶ ת,
עָ לֵינּו לְ ְ
ירה.
ע ֲִש ָ
--מַ ִשיאֵ י הַ מַ שּואוֹת ֶשנִ בְ חֲ רּו הַ ָשנָה
ידים הַ ְמיַצְ גִ ים אּומָ ה ְשלֵמָ ה.
הֵ ם יְ ִח ִ
ישית עֲמּו ָקה מֵ אֵ ין כְ מוֹתָ ּה לְ ִשמּור הַ זִ יכָ רוֹן
ַאנְ ֵשי רּוחַ וְ ַאנְ ֵשי מַ עַ שַ ,אנְ ֵשי סֵ פֶ ר וְ סַ יִ ף ,בַ ֲעלֵי ְמחּויָ בּות ִא ִ
ּולְ הַ נְ חָ לָתוֹ.
ירי הַ ל ִַפיד,
הֵ ם מַ עֲבִ ֵ
ל ִַפיד הַ מו ֶֹר ֶשת וְ הַ זִ י ָכרוֹןִ ,מדוֹר לְ דוֹר.
בְ תוֹכָם עו ְֹמדוֹת בַ גָאוֹן ְש ֵתי נְ צִ יגוֹת ִמ ְתנּועוֹת הַ נֹעַ ר.
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בִ ידֵ יכֶם ,בְ נֵי הַ נֹעַ ר,
נִ ְמצָ א הֶ עָ ִתיד ֶשל ְמ ִדינַת יִ ְש ָראֵ ל.
אַ ֶתם הַ ִת ְקוָה לְ ִה ְתחַ ְדשּות לְ אּו ִמית.
ע ֲִתידֵ נּו בְ צִ יוֹנּות וְ ֹלא בְ צִ ינִ יּות!
הַ ִשילּו מֵ ֲעלֵיכֶם ְש ָכבוֹת ֶשל ֲעיֵפּות ,נ ְַפצּו אֶ ת הַ בּועָ ה
וְ נִ ְתחַ בֵ ר יַחַ ד אֶ ל לִ בוֹ הַ פוֹעֵ ם ֶשל הָ עָ ם ,אֶ ל הַ זִ יכָרוֹן וְ הַ מו ֶֹר ֶשת.
--כְ בָ ר ִש ִשים וְ חָ מֵ ש ָשנָה ְמ ִדינַת יִ ְש ָראֵ ל חוֹ ֶגגֶת אֶ ת יוֹם הּול ְַד ָתּה,
אַ ְך ִקיּומָ ּה עֲדַ יִ ן אֵ ינוֹ מּובָ ן מֵ אֵ לָיו.
ִש ִשים וְ חָ מֵ ש ָשנָה
ֶש ְמ ִדינַת יִ ְש ָראֵ ל חוֹ ֶגגֶת אֶ ת עַ צְ מָ אּותָ ּה,
וְ יֵש כָאֵ לֶה ֶשע ֲַדיִ ן ִמ ְתעַ ְק ִשים ֶשֹּלא לְ הַ כִ יר בָ ּה.
ֹלא לְ הַ כִ יר בָ נּו.
נֶאֱ בַ ְקנּו עַ ל זְ כּות ִקיּומֵ נּו ,וְ ָאנּו עו ְֹמ ִדים הָ ֵכן עַ ל הַ ִמ ְשמָ ר
לָשּוב ּולְ הָ גֵן עַ ל הַ ְמ ִדינָה ֶשהֵ ַק ְמנּו
בְ ֶיזַע,
בְ דָ ם,
ּובְ עָ מָ ל ָק ֶשה.
ִאיש ֹלא י ְַר ִתיעַ אוֹתָ נּו!
חּושים לְ הַ ְמ ִשיְך וְ לִ ְרקוֹם אֶ ת הַ חֲ לוֹם הַ צִ יוֹנִ י לִ גְ ָונָיו;
ָאנּו נְ ִ
ּומחּוץ.
לְ הַ ְמ ִשיְך ּולְ בַ סֵ ס אֶ ת הַ צִ יוֹנּותִ ,מבַ יִ ת ִ
עָ לה ַנ ֲעלֶה ,כִ י יָכוֹל נּוכַל!
חַ ג עַ צְ מָ אּות ָשמֵ חַ יִ ְש ָראֵ ל!
---
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