Jerusalem Day
, בטקס קבלת אזרחות כבוד של ירושלים,1951 בחודש יוני
: דוד בן גוריון,אמר ראש הממשלה דאז
, היא בירת ההיסטוריה היהודית. היא בירת האומה..."ירושלים
 היא בירת נצח ישראל… מכיוון,היא בירת הרוח העברית
, ירושלים שייכת גם לאומה,שירושלים איננה שייכת רק לארץ
.עליה להיות לדוגמה לכל בית ישראל בארצו ובתפוצות
, מאחד אותנו קבוץ גלויות,מאחדים אותנו דברים עיקריים
 מאחדת, מאחד אותנו בטחון הארץ,מאחד אותנו בנין הארץ
 עצם ירושלים צריכה להיות גורם של,אותנו קדושת ירושלים
."...אחווה ושל ליכוד ושל כבוד יהודי
 והם נכונים שבעתיים גם,דבריו של בן גוריון היו נכונים אז
, פרוד ומחלוקת הפכו, ששיסוי, בתקופה בה אנו חיים.היום
 חלק מהשיח המוביל בתוך מדינת ישראל ובקרב,לצערנו
 חיוני וחשוב שנזכיר לעצמנו את המאחד,העם היהודי בכלל
 בירת, ומי יותר מירושלים.ולא רק את המפריד והמבדיל
 מושא הגעגועים של יהודים ברחבי,העם היהודי מדורי דורות
 כדבריו, מתאימה להיות, עליה נכתבו תפילות ושירים,העולם
 אל ניתן למחלוקות הפוליטיות. הגורם המאחד,של בן גוריון
הלגיטימיות לטשטש את מרכזיותה וחשיבותה של ירושלים
.כבירת העם היהודי לכל הזרמים ולכל הפלגים
אנו מזמינים אתכם בשבת הזו בה אתם מתכנסים בכל אחת
 זהו המסר, לחגוג את יום ירושלים הקרב ובא,מגלויות ישראל
!שברצוננו להעביר
אנו מזמינים אתכם להשתמש בשפע החומרים החינוכיים
שהפיקה המחלקה לפעילות בתפוצות שיעשירו את המועד
.המיוחד הזה ויעניקו לו אפשרויות מגוונות של פעילות חינוכית
!שבת שלום וחג שמח
ברוורמן-גוסטי יהושע
ראשת המחלקה לפעילות בתפוצות

In the month of June 1951, at the citizenship
ceremony in honor of Jerusalem, then-Prime
Minister David Ben-Gurion said:
“Jerusalem… is the capital of the nation. It is
the capital of Jewish history, the capital of the
Hebrew spirit, the capital of the eternal Israel…
Since Jerusalem belongs not only to the land of
Israel, Jerusalem also belongs to the nation, and
it must be an example to the entire state of Israel
in its land and in the Diaspora. We are united by
important things, united by the Kibbutz of exiles,
united by the building of land, united by the
security of the land, we are united by the sanctity of
Jerusalem, and Jerusalem should be the object of
brotherhood, unity and respect of a Jew…”
Ben-Gurion's remarks were true at the time, and
they are even more true today. In the period in
which we live in, divisiveness and controversy have
become the norm, but it is essential to remind
ourselves of what unifies, not what separates. What,
more than Jerusalem, is suited to be, as Ben-Gurion
put it, the unifying factor, a factor of brotherhood
and unity.
The political disputes should not be allowed to
obscure the centrality and importance of Jerusalem
as the capital of the Jewish people to all its factions.
We invite you to use the abundance of educational
materials that the Department for Diaspora
Activities presents to enrich this special time and
provide with a variety of enlightening activities.
Shabbat Shalom and Happy Holiday!
Gusti Yehoshua-Braverman
Head of the Department for Diaspora Activities

