
 

 

 71/7/03נאום ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה          

מרכינה היום ראשה לזכר חללי  ,יחד עם כלל ישראל, מצפה רמון

 .כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה, ל"צה

. כבכל שנה נשתתף בטקסים הממלכתיים ונעמוד דום בצפירות

בערב ננסה לראות בטלוויזיה , למילות שירים עבריים נוגיםנקשיב 

חלקנו אף יפקוד , על הנותר והחסר ,תוכנית או שתיים על החללים

 את בתי העלמין הצבאיים

 .שעות זיכרון 42ריטואל אישי ולאומי של 

מפלחת את השקט ויחד  ,הצפירה הגיעהעת , כשאני מרכין את ראשי

זה , זה שהשתמט משירות צבאי ,אני שואל אותך ,איתו גם את הלב

זה שמנעמי החיים וחלומו  "שלום בין העמים"או , תוומנושתורתו א

שירות , והצליח לעשות את המינימום" הסתדר"אותך ש  וגם הווייתו

  .שירות תוך כדיקרוב לבית שמאפשר לעבוד ואפילו ללמוד , נוח

מרגיש ברגעים אלו  אתהאיך ? מה עובר לך בראש עכשיו ,אחי

ואני מתכוון כמובן לא למי שאינו יכול אלא ? שנדמים לך אולי כנצח

. החברה הישראלית ,רנוולמי שלא רוצה לעשות את המיטב עב

 המשפתייםלמה ישבת בין . "בכל הדורותנשאלת  לדאבוננו שאלה זו

 ,שאלה דבורה הנביאה את שבט ראובן? " לשמוע שריקות עדרים

ודבריה מהדהדים  שלא לקח חלק במלחמה כנגד סיסרא שר צבא יבין

 .הזה עד היום

שפילסו הנופלים  ךזיכרון אמת פירושו ללכת בדר, אחי אחי שלי

אומץ , שת שייכותחות, "אני"פריצת גבולות ה  .בנעליהם הגבוהות

כבוד ומחויבות למורשת , מונה בצדקת הדרךא, אמונה באדם, לב

אלו הם אבני הדרך  ,ועודערבות הדדית  ,דוגמא אישית, העם

מי שאינו הולך בו הופך במהרה את ריטואל ימי . במשעול הזיכרון

 .הזיכרון למפגן צביעות  נורא

 

 היה לי חבר היה לי אח הושט לי יד כשאקרא"

 "תשכחהיה לי חבר היה לי אח אני אחיך אל 

 

לפני  נו נעלינו מעל רגלינול  ש   ,יקרות לנו מאוד אתן ,משפחות שכולות

בקריאת הזדהות עמוקה עד כמה שניתן ומתוך אהבה , קוראינו אליכן

כי  נבטיחנתפלל לשובם של כלל אחינו האובדים והנידחים ו גדולה

    .לא לשווא הוא, ה והמחיר לא לשוואראויים נהי



 

 

   
 
 
 
 

         


