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' ה, שיחול ביום שני, נפגעי פעולות האיבהלו הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 ).2014 מאיב 5( ד"באייר התשע

 .יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מסדריפקודת היום תוקרא במהלך  .2
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 פקודת יום לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשע"ד

  

  ,ומפקדיול "הצ חיילי

 םובטקסי האנדרטאות מול, העלמין בבתי יחד תכנסיםמ אנוש בשעה, הזה כואבה במעמד

  חללי מערכות ישראל. תתל יכלו אשר לכ זוה ארץל שנתנו מי את כריםזו אנו, יחידותב הצבאיים

 מהצמתים אחד בכל, צעדו צעד בכל ובחסרונם בדמותם אותנו לוויםמ ,האיבה פעולות נרצחיו

  . לנו מזמנים שהחיים

 את צריםעו, ראשם את ישראל אזרחי רכיניםמ, השקט את חותכתה צפירהה לשמע, זהה ביום

 עליםמ שאנו השמות. בסך העובריםל "הצ חיילי: מדיםב דמויות לותעו יניהםע לנגדו, יומם שגרת

 התגייסנו שאליו, התגייסו הם שאליו, העם לש צבאו, ל"צה לש דמותו את מציירים יוםה בזיכרוננו

 ובנחישות במסירות. ביטחונה על שמירהחלק ב קחתכדי ל, שראלי מדינת את לשרת דיכ נוא

  .פיו על לחיות צו, בה לצעוד דרךל "הצ לליח לנו הותירו, שהראו

 למען היום הפועלים, הישראלית חברהה שליחי, וחייליול "צה מפקדי, אתם עדיםצו זו בדרך

  ; לנוש הכוח אתם, הנופלים של רכםד ממשיכי אתם. המחר הבטחת

  ,וחיילים מפקדים

 פשיחו עםכ קיומנו המשך תא בטיחנ אנו .לדור רמדו עוברתה הגנהה משימת תפקדומ נובידי

  .כולו ישראל עם סומך נוליע, ונבארצ

. פתחנול שיבוא אתגר כל מול ובנחישות בטחהב פעולל להמשיך נוליע תיכוןה מזרחה תהפוכות מול

, לקריאה מוכן מידת יהיה לישראל ההגנה באצ – חוקר או קרוב, דשח או כרמו – איום כל מול

 שהניחו המורשת לאור לפעול מידת משיכוי ובים באוויר, ביבשה כוחותינו. הבאה למשימה ערוך

 מולדתה אהבת של רשתמו, הדרך בצדקת אמונהו שליחות של מורשת, במותם נופליםה לנו

  .לומהש והבטחת

 הכואבת בדרכם אותם ונלווה לצידם תייצבנ, השכולות משפחותה בני את נחבק, יום כבכל, היום

 פילהת נישא .נמשיך ונפעל לשיבתם לגבולם של נעדרינו. יקיריהם חסרון עם התמודדותב

  .למשפחתםו לביתם ולםכ יילינוח ישובו ולמעןל "צה פצועי של המהירה להחלמתם

 ישראל מדינת לתושבי מגן מתחו להציב נמשיך ,ירותנוח קנתהנ שבו כבדה המחיר את זוכרים אנו

  .מחוזותינוב השקט שישכון עד

  

  .ברוך ישראל ערכותמ חללי של זכרם יהי
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