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 ם חירפו את נפשם למעננו, כדי שנחיה כאן ביחד, זה לצד זה. ה

 )רבי יהודה הלוי("ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך" 
 

 

, קיים משרד העלייה והקליטה את הטקס הממלכתי לציון פועלם של 82.6.82בתמוז תש"פ,  ו',)א( ערבה

 .9118 -אסירי ציון והרוגי המלכות, כפי שנקבע בחוק ב

, בזכות ולא עלינו לדאוג לרווחתם, לבריאותם, לחיים של כבוד ונחת"נשיא המדינה, ראובן רבלין:  

 בחסד."

 יש להטמיע סיפורי גבורתם במערכת החינוך"פנינה תמנו שטה: "שרת העלייה והקליטה, 

 

תרומתם העצומה של יהודים ממדינות ערב ומאתיופיה, מבריה"מ  להנצחתיום הוקרה  המשרדמציין  ידי שנהמ

 עת סייעו להם לעלות יהודים בתפוצותומזרח אירופה, לוחמי ההגנה, האצ"ל והלח"י שחירפו את נפשם למען 

ותקופות מאסר ממושכות שנגזרו עליהם חזרו שוב ושוב למטרתם העינויים , מרות הקשייםל .לארץ ישראל

 ליהודים לעלות ארצה.העיקרית סיוע 

 .152חיים כיום בקרבנו מהם גיבורים הוכרו על ידי המדינה כאסירי ציון,  0022 -כ

שטה, מנכ"ל -שרת העלייה והקליטה פנינה תמנובמעמד במוזיאון המחתרות בירושלים אירוע התקיים ה

תן, יו"ר ועדת ערר, המשרד מר חביב קצב וחברי הנהלת המשרד, נשיאת בית המשפט בדימוס הגב' שולמית דו

ּיֹון וְ  יֵרי צִּ ל ַאסִּ ים ׁשֶׁ ְרּגּונִּ ּיֹון ְוַלֲהרּוֵגי ַמְלכּות; יֹוְׁשֵבי רֹאׁש ָהאִּ יֵרי צִּ ְשָרֵאל; ַחְבֵרי ַוֲעַדת ָהָרׁשּות ְלַאסִּ ל ַמְחְתרֹות יִּ ׁשֶׁ

ד העלייה בשל מגבלות הקורונה האירוע הועבר בשידור חי בערוצי הפייסבוק של משר ונציגי אסירי ציון.

 והקליטה בשלוש שפות : עברית, רוסית ואמהרית.
 

הרב אריה לוין, בהם  אישים ומכובדים נוספים, , להקה צבאיתבסיפורם ועדותם של אסירי ציוןלווה קס הט

נכדו של הרב אריה לייב לוין, המכונה גם "רב האסירים" אשר פעל באופן אישי  -'יזכור'  שפתח באמירת

 ציון בארץ ישראל. וציבורי למען אסירי
 

 נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( רבלין הביע את הוקרתו במסגרת דברים שנשא בברכה מצולמת: 

"סיפוריהם של אסירי ציון ו"הרוגי המלכּות", על כל צורותיהם, מכל ארצות המוצא, הוא פרק חשוב ומעורר 

להנציח את פועלם החשוב. ַיקיַרי, לצד השראה בהיסטוריה המפוארת של עמנו. אין ראוי מהיום הזה כדי 

ההנצחה, על מדינת ישראל, עלינו, להמשיך לשאול ולדרוש בשלומם של אסירי ציון החיים בינינו, לדאוג 

זכות ולא בחסד. אני בטוח ששרת הקליטה, וכלל שרי  בריאותם, ְלחיים של כבוד ונחת, בִּ לרווחתם, לִּ

מרו על בריאותכם. ֱהיּו ברוכים".הממשלה, ימשיכו להיות מחויבים לכם, אסיר ְבֵני משפחותיכם. שִּ  י ציון, ּולִּ

" אסירי ציון תמיד היו החלוצים שחרפו נפשם עבור העם היהודי  : שטה-שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו

כנגד כל , ולהכיר בסיפורי גבורתם  להוקירלינו ע לארץ ישראל אחרי אלפי שנות גלות. -והשבתו הביתה 

ם ל כן, פניתי לשר החינוך בבקשה להטמעת סיפורע ובתרומתם לעם היהודי בכל רחבי תבל., הסיכויים

מערכת החינוך כדי שכל ילדי ישראל יתחנכו לאור סיפוריהם יוצאי הדופן. משרד העלייה והקליטה ימשיך ב

 .ללוות את אסירי ציון ולהנציח פועלם"

ועלם וזכרם של אסירי ציון והרוגי המלכות. למען משרד העלייה והקליטה רואה חשיבות עליונה בהנצחת פ

המנציח את מורשתם   /http://www.zionprisoners.gov.ilמטרה זו הקים המשרד אתר אינטרנט ייעודי 

משרד העלייה והקליטה ים שלנו כאן בארץ. המפוארת, הראויה להערצה ונותנת משמעות מיוחדת ועמוקה לחי

ימשיך להוקיר ולכבד את אסירי ציון שעודם בחיים ויבטיח לזכור ולהנציח את זכרם של אסירי ציון שהלכו 

 לעולמם ואת הרוגי המלכות שנפלו למען המולדת.

 לפרטים נוספים, ראיונות, קטעי וידאו, תמונות וסיפורים אישיים:

 450-0597144דוברות לשכת השרה רותם טוני ראש מערך 

http://www.zionprisoners.gov.il/
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 454-4004400אלה גרצן, דוברת המשרד 

 450-5410590אילנה יוסף, דוברת לשכת השרה 


