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השכולות המשפחות בני  

ברק אהוד מר, הביטחון שר מכובדי  

ביאליק קריית לבנים יד סניף ר"יו, זק אורה' גב  

העיר מועצת וחברי העיר ראש סגני  

יקר קהל  

 

 חיינו מסלול את לתאר יםהמיטיב מעורבים גשותר המציף טקס זהו
 אנו, הערב בטקס. עצב לבין שמחה בין שנע חיים מסלול, הזאת בארץ
 אותנו העוטף העצב לבין החדשה האנדרטה חנוכת על השמחה בין נעים

.הביטחון וכוחות ל"צה חללי ביאליק קריית העיר של ובניה בנותיה על  

 

, מחרתיים. ל"צה לחללי הזיכרון ליום בסמיכות מתקיים הערב הטקס
 לחללי החדשה ההאנדרט למרגלות לראשונה, כאן תישמע, יום של בערבו

 הנופלים זכר עם יתייחדו עירנו תושבי. הדומייה צפירת, הקריה בני ל"צה
.ועצמאותה המדינה קיום על המתמשכת במערכה  

 

. כולנו את יעטוף ועצב, יואט היום של קצבו, באחת תפוג החולין אווירת
 את נלטף, הנופלים הקריה בני לזכר הזיכרון לעצרת כאן נתכנס אנו

.צער של דמעה ונמחה האנדרטה שעל האותיות  

 

 



. החדשה האנדרטה את להקים ההחלטה את ליווה לבטים מלא תהליך
 הכרוכים הנפש חיבוטי את וליוויתי השכולות המשפחות נציגי עם נפגשתי

 לא זאת מהמשפחות לרבים. הישנה האנדרטה את להסיר בהחלטתם
. הקלה בלבם הייתה ידם על משהתקבלה אולם, קלה החלטה הייתה  

 

 לבנים יד סניף עם מלא בתיאום נעשה האנדרטה הקמת משלבי שלב כל
 ומבין חדשה הלאנדרט הצעות הגשת של פומבי תהליך התקיים. בעיר

 לבנים יד וארגון העירייה של המשותף לצוות שהוצגו ההצעות שמונה
 תושב, פרומין משה האומן של ידיו מעשה שהיא זאת אנדרטה נבחרה
 נציגי בנוכחות נעשה האנדרטה וקבלת המסירה תהליך גם. הקריה

.עמן ובתיאום השכולות המשפחות  

 

 על זק אורה' לגב ומודה בקריה לבנים יד סניף החלטת את מעריך אני
.ולשותפיך לך תודה. קשה החלטה ולקבל להוביל והיכולת הנפש גדלות  

 

, ברק אהוד מר, הביטחון לשר להודות זאת בהזדמנות מבקש אני
 להנצחת היחידה לאנשי תודה. האנדרטה הקמת במימון סייע שמשרדו

 לנו שסייעו הלפרין אשר למר ובמיוחד גבאי יעקב מר בראשות החייל
 מבקש אני. החדשה האנדרטה לבניית התוכנית את הפועל אל להוציא

 אגף ראש, מועלם אריה מר, הביטחון משרד ל"לסמנכ הערכה להביע
.התקדמותן אחר מקרוב ועקב בקריה העבודות במהלך שביקר, השיקום  

 

 הזיכרון בטקסי נאומי את חותם אני שנה מידי, השכולות המשפחות בני
 בני של נשמותיהם את לנצור נוסיף: "במלים בעיר הנערכים ל"צה לחללי

, זאת הכרזתי בבסיס". עירנו של והיצירה התרבות בחיי הנופלים הקריה
, בבנייתה אותנו מדריכה הנופלים מורשת כי העולם תפיסת עומדת

 זכו לא ואליה יצאו ממנה העיר. שלנו האהובה העיר של ושגשוגה פיתוחה



 בחיי עמוק מבוצר הנופלים זכר כי לכך עדות היא זאת אנדרטה. לשוב
. כולם את זכרנו כי העדות היא האנדרטה. עירנו של והיצירה התרבות

 הצבאית החלקה גם והונגשה שופצה הביטחון משרד בסיוע. היא רק ולא
.שלום בצור העלמין בבית  

 

 אשר אפק בשכונת" הבנים פארק "הקמת בעבודות נתחיל במאי 1 -ב
 מגרש, שבילים, זיכרון של מוטיבים ויכלול דונם 30 פני על ישתרע

 אמפי, שירה פינות, ישיבה ספסלי, מזרקות, הקריה לילדי ענק משחקים
. ועוד מינורי תיאטרון  

 

 לבנים יד בית חיבור את "לבנים יד "ארגון בסיוע השלמנו שחלפה בשנה
 נועד החיבור. נרחב שיפוץ בפני היא אף העומדת העירונית הספרייה עם

 את הממשיך ופעיל חי וזיכרון תרבות מרכז יהיה לבנים יד שבית להבטיח
.מלכת עצר הנופלים של חייהם ששעון העובדה חרף החיים שאון  

 

 בשלל הנופלים זכר את נוצרים אנו עירנו של והיצירה התרבות בחיי
; "השכול משפחות את חובקים התלמידים: "ובהן נוספות פעילויות

 - השירה ערבי; החללים לזכר הספר בבתי ספורט ותחרויות הנצחה טקסי
.ועוד" לזכרם שר הנוער"-ו" לזכרם שרים"  

 

, אני יכול להבטיחכם,  מאנדרטת הזיכרון העצובה הזאת, מכאן, בערב זה
נוסיף , ולא רק באירועי הזיכרון, כי בשגרת יומנו, בני המשפחות השכולות

  .לבנו אתכם,  ותמיד,והיום. נינו את היקרים לכם ולנוונראה לנגד עי

 


