President Shimon Peres at Beit Hatfutsot
(May 2014):
It has been said, that "the Jewish people has
more history than geography" – this is true,
yet this is not the whole story. There were
attempts to expel us from territory as well as
from history. For half of our 4,000 years of
existence we've lived in our homeland, and
the remaining half – in exile. There is hardly
any other nation who succeeded to live such a
long period without territory or history. We
are the only nation who managed to that, as
well as to return to our language after using
many different languages. We suffered two
temple destructions, the Holocaust, and so
many other wars and persecutions.
Why then is the Museum of the Jewish
People a necessity for us? Because they tried
to break us, mentally and physically. Europe,
in a way, is one huge Jewish graveyard. And
even the graves are occasionally being
desecrated, even headstones being destroyed.
Yet the Jewish people stands
uncompromising, willing to pay the price and
not give up. And the "blame" is entirely on
Moses. Once he brought the Ten
Commandments he determined that the Jews
shall be a small nation. By bringing the
commandments he declared that unlike other
nations, who adored power or beauty, the
Jews will rely on moral and spirit – and
therefore remain a minority forever. And
indeed Jews were a minority, we prevailed all
persecutions and managed to come back to
our homeland and to our language. Today,
when half of the people live the diaspora, we
need to gather and preserve every shred of
information. It is a mistake to believe that
only the future needs to be explored. The past
must be explored as well. We lost so many
past remains: books were burnt, memories
were destroyed and monuments ruined.
Therefore this museum is a memorial
monument for the unique Jewish people.
I am very proud to be a Jew. If I was asked
by the Lord to choose where I'd like to be
born – I'd choose Israel. I am both Jewish and
Israeli – a Jew in my history and an Israeli in
my geography. This is why this museum is so
valuable, more than any historic museum.

 בבית, נשיא מדינת ישראל,שמעון פרס
:(2014 התפוצות )מאי
 לעם היהודי יש יותר:נאמר פעם על העם היהודי
 אבל זה לא. זה נכון.היסטוריה מאשר גאוגרפיה
 ניסו לסלק אותנו גם מהגאוגרפיה וגם.כל הסיפור
 שנות קיומנו חצי זמן4,000  במשך.מההיסטוריה
. בגולה,היינו על אדמתנו וחצי זמן היינו בתפוצות
אין כמעט עם שחי תקופה כזו והצליח לחיות או
 אנחנו היחידים.בלי גאוגרפיה או בלי היסטוריה
 אין עוד עם שדיבר כל כך הרבה שפות.שהצלחנו
. חזרנו לשפתנו,ועכשיו כולנו מדברים עברית
, שבר ומלחמות, שואה,סבלנו פעמיים חורבן
. פוגרומים ורצח,רדיפות
ומדוע זה כל כך חשוב שיהיה לנו מוזיאון? מפני
 אירופה במידה.שניסו לנפץ אותנו פיזית ורוחנית
 אבל גם את.רבה היא בית קברות לעם היהודי
 גם את המצבות,בתי הקברות מנסים לחלל
 והעם עומד, כל הזמן רדיפות.מנסים להרוס
" מי ש"אשם.עקשן משלם את המחיר ואינו מוותר
 משום שברגע שהוא החליט.בכך זה משה רבנו
.על עשרת הדיברות הוא קבע שנהיה עם קטן
 את,רוב האנשים האחרים עבדו את האלילים
 אתם, משה רבנו אמר. את היופי, העוצמה,הכוח
תחיו על הרוח ועל המוסר ובכך קבע שנהיה
. אכן שילמנו את המחיר, ואכן היינו מיעוט.מיעוט
אבל גם הצלחנו לעבור את כל הדורות האלה
 עם שעבר את כל המבחנים ונשאר.ולהישאר עם
, שאחרי הפסקה כה ארוכה התאסף מחדש,עם
.קם לתחייה וחזר לארצו לדבר עברית
גם היום רק חצי מהעם נמצא בישראל והחצי
 אנחנו צריכים לאסוף כל.השני מפוזר בעולם
 מי שחושב שצריך לחשוף רק את.פיסת ידע
.העתיד טועה – צריך גם לגלות את העבר
 שרפו- הרבה דברים שהיו שייכים לעבר נהרסו
 הרסו לנו, שרפו לנו זכרונות,לנו ספרים
 על כן המוזיאון שעומד לקום הוא.מונומנטים
 לכושר,בעצם מצבה לעם היהודי המיוחד במינו
 לעמוד על, ליפול ולקום,עמידה ליכולת לסבול
 אני מאד גאה.קידוש השם ולקדש את השם
 לו הקב"ה היה שואל אותי.להיות בן העם הזה
,איפה אני רוצה להיוולד – התשובה היא כאן
 יהודי-  אני גם יהודי וגם ישראלי.בארץ ישראל
 על כן למוזיאון.בהיסטוריה וישראלי בגאוגרפיה
 יותר ממוזיאון של כל העם,הזה יש ערך כה רב
.אחר
אני פונה לכל האנשים לסייע ליוזמה החשובה
הזאת לאסוף את ההיסטוריה במולדת שלנו
 לזכור מה,ולתת לה קול מדבר וזיכרון חזק
שעבר עלינו על מנת שנוכל לעמוד בפני מה
.שצפוי לנו

I am asking each and every one of you to
support this important enterprise – to
establish a Jewish history museum in our
homeland, to give our history its loud voice
and vivid memory, so that we can remember
our past in order to better prepare ourselves
for the future.

