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בבית העלמין  אזכרה לחללי מערכות ישראל
 3102צור שלום 

 

צפירת הדומיה המוכרת והמצמררת נשמעה זה עתה, ושיגרת החיים בכל 

רחבי המדינה שבתה לרגע צלול אחד של התייחדות וזיכרון. בבית 

ובחוצות, במחנות צה"ל ובמקומות העבודה, בבתי הספר ובדרכים, עמדו 

 . צה"ל תודה, לזכרם של חללי-הכרתאזרחי ישראל דום, בתוגה וב

 

כאן בחלקה הצבאית בבית העלמין בצור שלום, ובבתי העלמין הצבאיים 

בכל אזורי הארץ, נאספות כעת המשפחות השכולות. פוסעות חרש לאיטן 

בין טורי האבן הצפופים, אחת אחר אחת עוצרת כל משפחה ומתכנסת 

ם על השם היקר שפופה וקודרת בחלקתה הצנועה, מניחה צרור פרחי

יגון וגעגועים. ובהתייחדה עם יקירה -החקוק בסלע, ושופכת עליו דמעת

 ליבם של המוני בית ישראל.-עטופה היא מסביב באין רואה בהמיית

 

ואל תחושת האובדן, אל , בני המשפחות, כל יום הוא יום זיכרון עבורכם

היה  לעולם לא נדע מה החמצה.תחושת חוסר האונים, מתווסף גם כאב ה

אילו הגשימו חלומות. איזה אבות קורה אילו היו נשארים בחיים, 

כותבת תאיר צוק, אלמנתו של מיקי צוק ז"ל, בן ואמהות יכלו להיות. 

 בנופלו: 52, בן 15.2.5221-עירנו, שנפל ב

 

שנים ולא עובר יום שלא חושבת אני כמה היית  4"לבננו בקרוב ימלאו 

תמונה שלך שממנה ניבט חיוך רחב  מתמוגג ממנו ומאמירותיו בראותו

יזכה לחיבוק חם ואוהב ועיניים תכולות, הוא יודע שזה אבא שממנו לא 

 לשחק ולטייל... החמצת את החיים." לכויועימו לא 
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בנופלו,  55ומוסיפה תושבת עירנו, לוסי ברדוגו, אמא של אשר ז"ל, בן 

 :52.2.1222-שנפל ב

אשר יקירי, בשנה זאת היית אמור להיות כבר בוגר, נשוי ובעל "

משפחה. אני מדמיינת באלו נכדים היית מזכה אותי ואלו אחיינים היו 

 יכולים להיות לאחיך ולאחיותיך."

 

יום זיכרון רודף יום זיכרון ופתאום אתם מגלים שמניין השנים 

 לצדכם.שיקיריכם כבר אינם עמכם גדול ממניין השנים בהם חיו 

בנופלו, כתבה  52, בן 11.1.1211-אורה זק, אמו של צחי ז"ל, שנפל ב

 לבנה:

 כל שנה חוגגים יום הולדת"

 יובל שנים – 00אתה בן 

 שנה 30אך כבר מעל 

 אינך איתנו."

 

הערב, עת תיפתחנה חגיגות יום העצמאות, נביט בגאווה על כברת הדרך 

 שגים הרבים שרשמנוועל ההי של מדינת ישראל שעברנו מיום הקמתה

 נתגאהבראשם,  ובתרבות, אך, בספרות בכלכלה, במדע ובמחקר, ברפואה

בטרם יוחג יום העצמאות הששים אולם  נוער שלנו, דור ההמשך.ב

למדינת ישראל נרכין היום את דגלנו ונוקיר את אלה אשר   השחמיו

  העניקו לנו בגבורתם, בדמם ובחייהם את עצמאותנו.

 

לחה את מיטב בניה ובנותיה למערכות ישראל ולהגנת קריית ביאליק ש

נזכור את  ,ובכל יום , גם היוםהארץ וחלקם הלכו ללא שוב. היום

ננצור ונוקיר את זכרם בחיי התרבות והיצירה של עירנו קריית הנופלים. 

 .ביאליק
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