לינק לקובץ :לחץ כאן
יומן אזרחי
תוכנית:
27/11/2016
תאריך:
21:28:17
שעה:
רשת ב
רשת:

כותרת:

יעקב חגואל ,ההסתדרות הציונית
העולמית  -לקראת יום כט בנובמבר

פאר לי שחר  :עכשיו אנחנו רוצים לדבר לקראת כט' בנובמבר.
אם לא שמתם לב ,תסתכלו בלוח השנה ,מחרתיים .שלום יעקב
חגואל.
יעקב חגואל  :שלום ערב טוב.
פאר לי שחר  :ערב טוב .סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות
הציונית העולמית .אז מה אנחנו עושים לקראת היום המיוחד הזה?
יעקב חגואל  :ראשית אנחנו מתרגשים.
פאר לי שחר  :כמו כל שנה.
יעקב חגואל  :אחרי שישים ,נכון .אחרי שישים ותשע ,אחרי
אלפיים שנים שהאומות לא הכירו שצריכה להיות מדינה יהודית
לעם היהודי בארץ ישראל ,סוף סוף החליטו והצביעו והכריעו
והתגלגלנו לכך שאחרי מספר חודשים הוכרזה המדינה הזו .ויש
לנו מדינה יהודית בארץ ישראל ,מדינה מפוארת ,מדינה יפה ,שיש
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עוד מה לשפר ויש עוד מה לעשות ,אבל אותו חלום שחלם בנימין
זאב הרצל ,כמעט לפני מאה עשרים שנים בבזל ,מגשימים אותו
היום.
פאר לי שחר  :אתה יודע לפני כמה וכמה שנים כשרוני מילוא
היה ראש עיריית תל אביב ,הוא ארח אירוע מאוד מאוד מיוחד
בכיכר מגן דוד בתל אביב ,הוא קרא לכל תושבי תל אביב שהיו
אז ברגע ההוא בכט' בנובמבר להגיע אל כיכר מגן דוד ,והגיעו
המון גם צעירים ,גם מבוגרים .וזה היה רגע מאוד מרגש .וזה מה
שתעשו מחרתיים כשאתם תעשו,
יעקב חגואל  :כן.
פאר לי שחר  :את האירוע החגיגי?
יעקב חגואל  :אז ראשית ,בהחלט ,ראשית ,אנחנו קוראים לכל מי
שבא וחגג את כט' בנובמבר ,לפני שישים ותשע שנים ,שיגיע לבניין
המוסדות הלאומים לרחבה של בניין המוסדות הלאומיים שכל
ירושלמי מכיר ,בקינג ג'ורג' ארבעים ושמונה בירושלים ,שם חגגו,
שם חגגו באותו יום את אותה ,את אותה בשורה .ואנחנו כבר
מכירים כמה וכמה שהודיעו לנו שהם יגיעו ממרום גילם ,לחגוג
איתנו ולרקוד איתנו את אותו יום היסטורי.
פאר לי שחר  :ומה אתם תראו במהלך האירוע ,יש לכם סרטונים
מן העבר?
יעקב חגואל  :כן ,בהחלט .אנחנו הלכנו ובדקנו בארכיונים ,בארכיון
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שפילברג ,בארכיון הציוני ,והבאנו חומרים מדהימים ויצרנו וידאו
ארט ,אנחנו הולכים להחשיך את בניין מוסדות הלאומיים שהוא
בניין מדהים ביופיו היסטורי ,ואנחנו הולכים להקרין עליו מופע
וידאו ארט ,אנחנו נחנוך אותו ביום שלישי בארבע וחצי אחר
הצהרים בבניין המוסדות הלאומיים .ואנחנו נמשיך להקרין אותו
כל ערב עד

יום חמישי ,עד סוף השבוע ,כדי שכל עם ישראל

יוכל לבוא ולראות מופע וידאו ארט על ההצבעה באו"ם ,על אותו
יס נו המפורסם ,ועל אותה ,אותו ,אותה אסמכתא שהאומות
המאוחדות סוף סוף  ..לנו.
פאר לי שחר  :ותהיה גם תמונה גדולה של הרצל על מרפסת שם
בבזל ,כאילו גם הוא היה שם ,אבל זה יהיה מאוד מרגש .תודה
רבה לך יעקב חגואל.
יעקב חגואל  :תודה.
פאר לי שחר  :סגן,
יעקב חגואל  :אנחנו נשמח לראות אותכם.
פאר לי שחר  :את כולם,
יעקב חגואל  :תודה רבה.
פאר לי שחר  :סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית
העולמית.
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