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 טקס הזיכרון לחללי צה"ל – אנדרטה 2017
 

  גיבור של אמא

  אתה תמיד תהיה לי מלך העולם

  תמיד עם החיוך הכי מושלם

  כרונותיכמו בתמונות בז

 ... לכל מקום שלא תלך תהיה של אמא

 

הערב ירד על עירנו קריית ביאליק, צפירת הזיכרון המוכרת כל 

בו של היום הואט קצאך היא עדיין פולחת כל לב.  ,כך נשמעה

 אווירה אחרת, חרישית וקודרת השתררה. ו

 

 ,בנותיה ובניה של העיר 142בכל שנה, בבואי לכאן, להתייחד עם 

, חולפת בי המחשבה, ובפעולות האיבה שנפלו במערכות ישראל

ובמסלול  המשכנו בדרכנו, כמה כולנו המתייצבים כאן התבגרנו

 נשארו צעירים לנצח. ור, נותרו מאחהנופלים,  יקירינו, אך חיינו

 

מרחק השנים לא שינה  .ם הגעגועתעצהרגשות ומ זה צפיםיום ב

חלל ,  ז"ל אשר ברדוגו סמל ראשון, אמו של לוסי ברדוגו דבר.

לרגע  הפסיקהלא , 26.6.1996-ב, 23בגיל צה"ל בן הקריה, שנפל 

 :לכאוב

 

"אשר ילד הפלא שלי, אין יום שאני לא זוכרת את הרגעים 

קים אתך, איך ידעת להוציא אותי מעצב לשמחה... ילדי, המצחי

, אך כאבי עדיין קשה ועצוב לי, אתה 23עבורך הכאב פסק בגיל 

דמעות עומדות בעיני  ...חסר לי. כל יום הוא זיכרון ממך
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והגעגועים בלבי פועמים בחוזקה... כל עוד נשמה באפי אעלה 

 את שמך וזיכרונך לעולמים."

 

את  תומאחד תמחבר ,שמעה לפני שעה קלהצפירת הזיכרון, שנ

אילו יכלו כל מחלוקת.  תהחברה הישראלית בתוגה המשתק

שאחדות זאת  מפצירים בנוודאי היו  להשמיע קולם, הנופלים

 . השנהתשרור כל ימות 

 

ח המתנהל בחברה להקצנת השי עדיםאנו לדאבון הלב, 

, את קבוצות החברההמבדילים בין ו המפלגיםאת . הישראלית

לפקוד את בתי הקברות אני מזמין , המשסים איש ברעהו

, שוכבים זה לצד זה האחידותשורות האבן הצבאיים. שם, בין 

אנשי ימין ואנשי דתיים וחילוניים, ילידי הארץ ועולים חדשים, 

ללא , שםבני שכונות מצוקה ובני אזורי יוקרה. הם כולם שמאל, 

וחרי טוב, חדורי זועקים בשתיקתם. בנות ובנים שהבדל, 

 , שרצו לחיות במדינה המכילה את כולםאופטימיות ותקווה

לכבודם של הנופלים, לכבודנו, הבה נלך לאור . באהבה ובסובלנות

כל מי דברי ראש הממשלה המנוח, מנחם בגין ז"ל, שאמר: "

שדואג לעתיד האומה חייב לזכור כי אסור להנציח שנאה בקרב 

חוד בקרב אומה המוקפת אחים ואסור להעמיק אותה. בי

 אויבים״. 

 

שאליהם מביא אתכם  קברות הצבאייםהאני נושא עיני אל בתי 

גורלכם האישי לביקורים תכופים יותר, ובלבי תפילה ותקווה: 

 שנהיה ראויים להם.
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על  שעתנו לשמוחמחר, עם רדת ערב, כשיחל יום העצמאות, תגיע 

תנו רבת , מדיניום חגה של מדינתנו המתפתחת והמשגשגת

 69-העצמאות הבטרם יחל יום אולם  .ההישגים וההצלחות

וזיקוקי דינור בשלל צבעים ירקיעו אל השמיים, נתייחד ונאמץ 

אל לבנו באהבה, ואת בנותיה  ותת השכולומשפחהבני אתכם 

התרבות והיצירה של חיי בנזכור ונוקיר  ובניה הנופלים של העיר

 .קריית ביאליק עירנו


