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 דברי הנשיא התשיעי באירוע השקת מרכז החדשנות

 1122, ביולי 12

 

 ,ריבלין( רובי)ראובן , כבוד נשיא המדינה

 , בנימין נתניהו, אישי ראש הממשלה

  ,נתניהו שרה ורעייתו

  ,רון חולדאי ,יפו-ראש עיריית תל אביב, תפינושו

 ,אורחים ושותפים לדרך, חברים, דיםידי

 

 .פרי חזוןהיא  .נס פרי אינהמדינת ישראל 

 .ברוחה לבנות מדינה גדולה ,בשטחם קטן של ע   ונפשאת ש  מהיא 

גם להתנער  נאלצה, הגיאוגרפי ואוכלוסייתה המעטה קוטנהעל אף ש בהיסטוריהאין עוד מדינה 

  . מחורבן ושואה

 .להחיות את לשונה העתיקה, שממות חילהפר, להתקבץ מגלויות

 .חוזרים ונשניםטרור  ירועיא  ו  לעמוד מעטים מול רבים בשבע מלחמות 

 . יםיחומר יםמשאבחסרת הייתה מדינה ה

 ,ידידים ונעדרת מעטה האוכלוסייה הייתה

  .תקומתנוהביא את ננו שזו  נו בח  אמ  אך ה  

 . בראשית חדשהיצרנו 

 .הייתה מאכזבתהחזון היה מלהיב והמציאות 

 .אודים מוצלים מאש מהם, עולים שהגיעו ארצה כשקיבל פניבן גוריון  ליוויתי את



2 

 

 .עבדתי איתו להשיג נשק מגן 

 . אדםהחבוי ב זה -את האוצר הגדול מכולם  גילינו ,מן האדמה אוצרותבהיעדר 

 . אדמהאוצרות המ יותרהוא עשיר ש, ההון האנושיאת כלומר 

 . וה פורחו  לנ   ,בדרום יותמדברבצפון וביצות מ עשוישהיה  ,שטחנו אתלהפוך  פשר לנוישא זה הוא

 . על היי טק בנתהנ ,בהיסטוריהלראשונה ש ,חקלאותלוהפכנו אותה  .סרבניתה האדמה על גברנו

, טכנולוגיהמדע ו צמה שלע  מ  להיינו , צבא סדיראמצעי ביטחון מקובלים ושלא היו לה  מדינהמ

 . אזרחי כאחתשלה היה בטחוני והחנית ד חו  ש

 .  Startup Nation מדינה שכולה

 . חדשניתו מדינה עצמאיתר לנו להקים ש  פ  שא  זה הוא ההון האנושי 

 . לבנות עתיד חדשלהוסיף ו

 . במרכז מעייניהועילוי האדם  "תיקון עולם"מדינה שהעמידה את 

 . עולםהיינו לארץ המסוגלת לתרום ל, מדינה הזקוקה לתרומותשנהיה ובמקום 

  .לשאת אומץ בליבם וחדשנות במוחםו לימדנו את בנינו ובנותינ

 . איתנים ומבנים בטחונים שופעים חקלאייםליצור יבולים 

 

 . אין עוד מדינה בעולם שכה הפליאה לעשות

ּוקם חדשנותמרכז ה  . בני אדםבין  לקידום שלוםו לגאווה לאומית מוקד יהווהבמקום הזה  המ 

תחומי ב .בטכנולוגיה, במדע: התחומיםניצור בכל לה שוכא  שכבר נוצרו  מיםתקדייציג  הוא

 . והתעשייהחקלאות ה, רפואהה

 . Start up nationנציג כאן כיצד יוצרים 

 . מחר חדשת דרכים למען יצו  ר  נעסוק בפ  בעיקר אבל , עברהישגי ל במרכז זה נצדיעכמובן ש

 . מחיצותלה נוכיח כי לחדשנות אין גבולות ואין 

  .בין אוכלוסיותו בין עמים שיח-דוהמאפשרת גם החדשנות היא 
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 .מילדות כבר שלוםהלקדם את  וצריך שאפשרכאן נדגיש 

  .את חלומם ולהעשיר, את דמיונם לעוררניצוץ כל ילד וילדה לב בנדליק  

 

 ,ידידים יקרים

מחויבות מוסרית בלתי צד ל ,על מדע וטכנולוגיהיושתת עתידה של ישראל שכדי כל חיי פעלתי 

 . מתפשרת

 . "הוזה"אף ו "חולם" אז כינו אותי

התוצאה מרהיבה , ככל שהחלום גדול יותרשכי  כולנו יודעים, היום כשאני רואה את ישראלאך 

  . יותר

 . יצרו את המציאות החדשההם  .שלנו צעיריםאני גאה ב

 . יוצרת ישראליתובחוצפה , ביצירתיות, עצמאותנו בניח   הם

 . שהופיעו לפתע הם גברו על מכשולים בדרך וענו לאתגרים

  ?מפות כחול לבן תנכ  ת תו  כולו ינווטו את דרכם בעזר עולםב םנהגיהכי  ,מי האמין אז

 .בשפע ותזני ירקות ופיר ותניבסרבנית תיכנע האדמה הש מי האמין

 ?תוהשקיה חדשנייכולת מרחיקת לכת ביצירת מים ח ת  פ  וכי ישראל ת   

 

לו  לב פגוע ויאפשר יבעורקשתל המונט ישראלי ט  ס  ל הודות לּוצ  נ  י  שמיליוני אנשים מי היה מאמין 

  .לנשום כראוי

 ?ישראלתוצרת  מי חזה שנוכל ליצור יכולת הליכה באמצעות רגליים רובוטיות

נו, בטרם ידענו לייצר זוג אופנייםעוד ו מ  ק    .תעשיה ביטחונית מתוחכמת ה 

 

 

להקים חיל  רו לנוש  פ  שא  , משלנו טים"מלהחלטנו לייצר מטוסים ו, משסירבו למכור לנו מטוסיםו

 . בעולםשאוויר מהטובים 
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 ,עולמיתהחדשנות שלנו זכתה להכרה 

כיצד  ,הקטנהמישראל שרבים בעולם מבקשים ללמוד  שראינומ ,ה את ליבנו בגאווהומילא 

 . חדש בלתי אפשרי לאפשרימה שנחשב לאת להפוך ניתן , נועזת חדשנותבאמצעות 

ם נוצרי, םמוסלמי, םיהודי -צעירה וצעירלכל נגישות למדע וטכנולוגיה  יאפשר חדשנותמרכז ה

 . ובני דתות אחרים

שיוכלו לתרום  .לציבור הערבי. לציבור החרדי. אוכלוסיותכל הלפתוח דלת ל שצריךאני מאמין 

  . וליהנות מפרי החדשנות

 .לכל ילדי ישראל די להנגיש חינוך מתקדם וטכנולוגילעשות הכל כ צריך, בנוסף

 . בפריפריה כאחתמרכז וב 

 

חלק חשוב בהמשך ההובלה של  שיוכלו לקחת, המתקדם ביותרהילדים שלנו זכאים לחינוך 

 .  ישראל קדימה

כמו )במידותיה שמדינה קטנה ערובה לכך הם ה, ועבודה חרוצה, כי האמונה שבלביוכיח  המרכז

 . יכולה להיות מדינה גדולה בתכונותיה, (ישראל

מונושא ה, דור העתיד   . את כובד האחריות המוסריתגם  מוע  נושא , לפיד הטכנולוגיה את ע 

 ! העולםקיום  את מסכנת מוסרטכנולוגיה ללא 

 . רעבישאיר את העולם ומוסר ללא חדשנות 

ם ע  , ם שואף שלוםע   ,רודף צדק םע  שותינו לע נועדה, עשרת הדברותשהיא , תעודת הזהות של עמנו

 . זכות שווה לכל אדם להיות שונה במתןהדוגל 

  .כלכלי וחברתישגשוג  למען חדשנותאת ה לייעד עלינו

 . עילוי האדםלמען 

 . חלשיםוחיזוק  ריפוי חוליםלמען 

 .למען שלום

 .שלום דרכי ליישם בפועל. לקרב רחוקיםוצריך בעידן האינטרנט אפשר 
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  .מושתתים על היתרונות המדעייםשיתופי פעולה  ליצור

 . ללצריכים להפוך לנחלת הכ  החדשנות והמדע , השלום

 . אזור כולוה אאל ,יכולה ליהנות מפירות החדשנות ישראללא רק 

 

 . Start-up regionוניצור  בואו נשתף פעולה -אני פונה לשכנינו

ד ,אחתכ  בואו נאמץ את דרך השלום והחדשנות ע    .וטרורעדיפה על מלחמה  של 

 

   ,אורחים נכבדים ,ראש הממשלה, נשיא המדינה

  .אני רואה את הדור הצעיר שלנו

  .מדען או יזם שלפוטנציאל  קייםשבכל אחד מהם  אני משוכנע

 .בעולם טוב יותר, עתיד טוב יותרו להבטיח כי לא יאבדו את האמונה בעלינ

 

  –קטנהאישית בקשה נותרה לי , לסיום

 . להוסיף ולחלום לי הרשו. חלום שמתגשם היאישראל 

 

 .תודה לכם מעומק ליבי


