
יולי-יואל אדלשטיין 
יולי-יואל אדלשטיין נולד בשנת 1958 בעיר צ׳רנוביץ באוקראינה, ברית המועצות לשעבר. עם סיום לימודיו התיכוניים ניסה להתקבל לבית הספר 

הגבוה ללימודי שפה אך נדחה בשל היותו יהודי, לכן החל ללמוד במכללה להכשרת מורים.

בשנת 1979 ביקש אדלשטיין לעלות לישראל אך בקשתו נדחתה. הוא עבר להתגורר במוסקבה שם לימד עברית במחתרת וביקש להפיץ את השפה 
לערים רבות בברית המועצות. בשל פעילותו הציונית הוא נעצר בשנת 1984 ע״י הק.ג.ב, תוך האשמת שווא על החזקת סמים.  הוא נשלח למחנה 

כפייה סובייטי, ובשנת 1987, בעקבות לחץ בינלאומי, שוחרר אדלשטיין ממחנה הכפייה ועלה לארץ עם משפחתו. 

בתקופת שהותו במחנה הכפייה הוכר אדלשטיין בארץ כאסיר ציון. 

בישראל למד אדלשטיין במוסד להכשרת מנהיגות חינוכית “עמיתי ישראל״ ושימש במספר תפקידי ניהול בבתי ספר. בשנת 1996 הקים יחד עם נתן 
שרנסקי את מפלגת “ישראל בעליה״ והיה לאחד ממנהיגיה. בבחירות שהתקיימו באותה שנה נבחר לכהן כחבר כנסת,  ומונה לשר לקליטת עלייה 
בממשלת נתניהו. במהלך כהותנו זאת של אדלשטיין עלו ארצה עולים רבים ממדינות חבר העמים, והוא פעל ללא לאות למען שילובם בשוק העבודה 

ובחברה הישראלית, כמו גם להקמתם של הוסטלים לעולים שידם לא השיגה דיור נאות.  

בשנים 2003-1999 כיהן אדלשטיין כח״כ ושימש כסגן יו״ר הכנסת, ויו״ר סיעת “ישראל בעלייה״. בשנים 2003-2001 כיהן בממשלתו של אריאל שרון 
כסגן שר הקליטה. בכנסת השש-עשרה התאחדה מפלגתו עם מפלגת הליכוד, אדלשטיין נבחר לכנסת וכיהן כסגן יו״ר הכנסת. 

במרץ 2009 מונה אדלשטיין לשר ההסברה והתפוצות בממשלתו של בנימין נתניהו והופקד על הקשר עם יהודי התפוצות, על המלחמה באנטישמיות 
ועל חיזוק תדמיתה של ישראל בעולם. 

בחודש מרץ 2013 נבחר יולי אדלשטיין, ברוב גדול, לתפקיד יושב ראש הכנסת ה-19, וזכה פעם נוספת לאמון הכנסת כאשר נבחר לתפקיד היו״ר גם 
בכנסת ה־20. 

במהלך שנות כהונתו כיו״ר הכנסת יזם אדלשטיין את פרויקט “כנסת ירוקה״, במסגרתה הפך הפרלמנט הישראלי למוביל בינלאומי בתחום השמירה 
לבעלי  בניין הכנסת  להנגשת  בכנסת; דאג  בנעשה  מיידי  לכל אזרח להתעדכן באופן  הוביל את מהפכת השקיפות, שאפשרה  על איכות הסביבה; 
מוגבלויות וצרכים מיוחדים, מתוך אמונה שזהו ביתם של כל אזרחי ישראל ללא יוצא מן הכלל; ונאבק על שמירת כבודה של הכנסת ומעמדה, תוך 

הקמת “יחידת כת״ף״ לחיזוק הפיקוח הפרלמנטרי, קביעת שעת שאלות לשרים במליאה, ובהקשרים רבים נוספים.
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בהוקרה על פעולותיו הציבוריות לאורך השנים בהן ניצב כמגדלור המאיר על ערכי הדמוקרטיה, זכויות 
האזרח ושלטון החוק בישראל; על תרומתו ופעילותו למען העולים מחבר העמים, אשר הפכו לחלק 

בלתי נפרד מן החברה הישראלית; על מלחמתו למען הבטחת שוויון זכויות לכלל אזרחי המדינה ולמען 
שמירת צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ושומרת חוק; על סיפורו האישי מעורר 

ההשראה שניצב למול עיניהם של כה רבים בישראל ומחוצה לה. 
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