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פקודת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשע"ד
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מצ"ב פקודת יום מטעם ראש המטה הכללי ,רב-אלוף בנימין )בני( גנץ ,ליום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה ,שיחול ביום שני ,ה'
באייר התשע"ד ) 5במאי .(2014

.2

פקודת היום תוקרא במהלך מסדרי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
המסדרים יתקיימו בכל יחידות צה"ל ובנספחויות עפ"י ההנחיות שהופצו ע"י
ענף משטר ומשמעת.

בברכה,
מירב
מזכירת

בריקמן,

סא"ל

הפיקוד

העליון

בלתי מסווג
פקודת יום לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשע"ד

חיילי צה"ל ומפקדיו,
במעמד הכואב הזה ,בשעה שאנו מתכנסים יחד בבתי העלמין ,מול האנדרטאות ובטקסים
הצבאיים ביחידות ,אנו זוכרים את מי שנתנו לארץ הזו כל אשר יכלו לתת .חללי מערכות ישראל
ונרצחי פעולות האיבה ,מלווים אותנו בדמותם ובחסרונם בכל צעד וצעד ,בכל אחד מהצמתים
שהחיים מזמנים לנו.
ביום הזה ,לשמע הצפירה החותכת את השקט ,מרכינים אזרחי ישראל את ראשם ,עוצרים את
שגרת יומם ,ולנגד עיניהם עולות דמויות במדים :חיילי צה"ל העוברים בסך .השמות שאנו מעלים
בזיכרוננו היום מציירים את דמותו של צה"ל ,צבאו של העם ,שאליו הם התגייסו ,שאליו התגייסנו
אנו כדי לשרת את מדינת ישראל ,כדי לקחת חלק בשמירה על ביטחונה .במסירות ובנחישות
שהראו ,הותירו לנו חללי צה"ל דרך לצעוד בה ,צו לחיות על פיו.
בדרך זו צועדים אתם ,מפקדי צה"ל וחייליו ,שליחי החברה הישראלית ,הפועלים היום למען
הבטחת המחר .אתם ממשיכי דרכם של הנופלים ,אתם הכוח שלנו;
מפקדים וחיילים,
בידינו מופקדת משימת ההגנה העוברת מדור לדור .אנו נבטיח את המשך קיומנו כעם חופשי
בארצנו ,עלינו סומך עם ישראל כולו.
מול תהפוכות המזרח התיכון עלינו להמשיך לפעול בבטחה ובנחישות מול כל אתגר שיבוא לפתחנו.
מול כל איום – מוכר או חדש ,קרוב או רחוק – צבא ההגנה לישראל יהיה תמיד מוכן לקריאה,
ערוך למשימה הבאה .כוחותינו ביבשה ,באוויר ובים ימשיכו תמיד לפעול לאור המורשת שהניחו
לנו הנופלים במותם ,מורשת של שליחות ואמונה בצדקת הדרך ,מורשת של אהבת המולדת
והבטחת שלומה.
היום ,כבכל יום ,נחבק את בני המשפחות השכולות ,נתייצב לצידם ונלווה אותם בדרכם הכואבת
בהתמודדות עם חסרון יקיריהם .נמשיך ונפעל לשיבתם לגבולם של נעדרינו .נישא תפילה
להחלמתם המהירה של פצועי צה"ל ולמען ישובו חיילינו כולם לביתם ולמשפחתם.
אנו זוכרים את המחיר הכבד שבו נקנתה חירותנו ,נמשיך להציב חומת מגן לתושבי מדינת ישראל
עד שישכון השקט במחוזותינו.

יהי זכרם של חללי מערכות ישראל ברוך.
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