
  
  

  2009ל "דבר ראש העיר טקס יום הזיכרון לחללי צה
  
  

, ושאון החיים במדינת ישראל פסק לרגע אחד, צפירת הדומיה נשמעה ברחבי הארץ

ושל הזדהות , רגע של התייחדות עם זכרם של חללי מערכות ישראל, צלול ומזוקק

 . ואחווה עם משפחת השכול
  

אזרחיות ואזרחים , רבים- יםל נאספים כעת רב"באנדרטאות הזיכרון לחללי צה

  .הילוכם כפוף וחרישי ובעיניהם תוגה, טובים ונאמנים של מדינת ישראל

שומרי דת ומסורת , דרי שכונות עוני ופרברי יוקרה, דלים ואמידים: כולם שם

ובעלי השקפות , יוצאי מזרח ומערב, עולים חדשים וותיקים, ראש- וחופשיים גלויי

  . שונות ומנוגדות

  

הגורל חזקה -ותחושת האחדות ושותפות, וחד הזה נמוגות כל המחיצותביום המי

אך טהור מכל מחלוקת , יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הוא יום עצוב. מבכל עת

כל מי שביתו , כל מי שמזהה עצמו עם המדינה ועם דגלה וערכיה;  וישראלי מאד–

מצא ברגע זה בקצווי  גם אם יי–כל מי ששותף להוויית החיים בארץ , הוא ישראל

  . היום וידאב-  יחוש בעומק נפשו את רוח–תבל 

אין בישראל מי שלא יפקוד היום ; כי אין בישראל מי שמחיר המלחמה זר לו

אין בישראל מי שמנוכר לכובד . חבר או מכר מן הנופלים, משפחה-בזיכרונו בן

  .האובדן

, בין טורי האנדרטה – שלה בלבד –כתובת קבועה , משפחות יקרות, לכל אחת מכן

  . בין טורי האבן בבית העלמין

  

ועליה שם : אלוף- ללא הבדל דרגה אם טוראי אם רב, תבניתה צנועה ואחידה

  . חולקים בעולמו של יקירכם שאבד, בני המשפחות, רק אתם. יקיריכם

  

 רסיסי תמונות נעות מזמנים –חיוכו , מראה פניו, לנגד עיניכם ניבטים דמותו

  .לחייל, לגבר, לנער, וק שהיה לילדאחרים של תינ

צרובים , נשיקתו, חיבוקו,  ומגע ידיו–צליל קול יקירכם מהדהד בזיכרונכם 

  . בנשמתכם

  

  



  

  ,משפחות יקרות

  .כי אין בהן מזור לצער, לא דברי ניחומים אשמיע לכם

 במידה שאין לה םתודת- ואת הכרתתושבי קריית ביאליקאבל אביע את הוקרת 

  . ורה וההקרבה של יקיריכם בהיחלצם להגנת העם והמדינהגבול לרוח הגב

  

תלויים ומותנים בנכונותנו , וביטחונם ושלומם של אזרחי ישראל, כל קיומנו הלאומי

, להיאבק על עמדותינו הצודקות ועל האינטרסים החיוניים שלנו, לעמוד על נפשנו

  . להשיב מלחמה לתוקפינו ולסכל את מזימות אויבינו

תיכם חללי מערכות ישראל נתנו את חייהם למען מטרה שאין נעלה בניכם ובנו

לנצח נישא בליבנו חוב של כבוד , אזרחי המדינה שעל משמרתה נפלו, ואנחנו; ממנה

  . ורגש כן של ענווה ואהבה כלפיכם, ותהילה להם

  

 נדע להוקיר – 61-  בבואנו בשערי יום העצמאות ה–ומחר ,  דגלנו בחצי התורן–היום 

שנתבענו לשלם על , מחיר שאין ערוך לו, את מדינת ישראל שלנו כגודל המחירנכונה 

  .תקומתה והגנתה

  

בחיי התרבות , חללי צבא ההגנה לישראל, ננצור את נשמותיהם של בני הקריה

  . יהי זכרם ברוך. והיצירה של עירנו קריית ביאליק

 


