
 
 

 נאום הרמטכ''ל בטקס הדלקת נר זיכרון בכותל

 ב' באייר התשע"ח, 17 באפריל 2018

 ְּכבֹוד ְנִׂשיא ַהְמִדיַנה ְוַהְגֶבֶרת נחמה ִריבִלין,

 ְמכּוַּבַדיי ּכּוְלֶכם,

 ְוַהְיַקִרים ִמּכֹול – ְּבנֶי ַהִמשַּפחֹות ַהַשּכּולֹות,

איש איש ְּבַגּפֹו, איש איש בנפרד. עׂשינו הכותל, ְלַרַחַבת המובילים המפותלים ַּבשבילים ַדרֶּכנּו               את

קשה ְּברגע אך רגלינו, את שִהנַחה הוא הפרטי הזיַּכרון שנפל. אהּובו ּוְֿבִזיְֿכרֹון ַהַגעגּוַע ִּבְֿכֶאב                מכּונס

בניו את ַשַֿכל אשר עם של ַהַעז כאבו המשותף, הלאומי הכאב תחת יחד מתכנסים אנו זה                  ּומּוַּכר

לעםְוֶהקמנו התלּכדנו שִּבְזכותּה זו – המשּותפת זהותנו –מתגַלה הזה ַּבֶרַגע חירותו. על ַּבַמאבק               ּוְֿבנֹותיו

 מדינה.

 מכובדיי,

חוט שזור שבו הכותל, של למרגלותיו יחד מתאספים ְואנו יׂשראל מדינת של ִלתקּומתּה שנים                שבעים

אל כתף אנו ניצבים העם, למורשת ֵעד ְוֶשהיה גבורה של לחומה שהפך הקיר של לצידו ַעֶמנּו. של                   הַשִני

כנפץ קולה אדיר ֶצֶלם, אין "ַלדּומיה חלפי: אברהם כתב החוצבות, דקה.במילותיו ְדַמַמה ּוֶֿבינֶינּו               כתף,

העם,ּומולם ְּבַמַעְרכות צה"ל לוחמי ושל המחתרות לוחמי של קולותיהם נשמעים הדממה בזֹו              רעמים".

ְּבזֹו ִלתפילה; ידם ּוְלהושיט מורם, בראש הכותל אל לצעוד חלמו הגלּות,אשר יהוֶדי של הקינה                –דברי

להם היקר את איבדו אשר הַשּכּולות, המשפחות בני של הכואבת ַזַעַקַתם את לשמוע יכולים אנו                 הדממה

ְּבֶאֶרץ להיוולד זוכים אשר נוער, ּוְֿבנֶי ילדים אלפי של רגלם פסיעת את – ּומולה כאן, קיומנו למען                   ִמּכֹול

יחד –ְוֿכּולם לאדם נקשר אדם לסיפור, מצטרף סיפור אבן, ועוד אבן חומה. שבליבה ַּבעיר ּוְלבקר                 מוגנת,

  חומה גדולה ּוְמבּוֶצֶרת. חומת מגן אחת, המורּכבת מסיפוריהם של רבים; סיפורו של עם.

את קיפחו אשר לישראל, ההגנה צבא ַחְלֶלי זכר עם להתייחד אנו מצּווים כעת בינינו ַהׂשֹורר                 ַּבֶשֶקט

ַּבגוף הנוׂשאים צה"ל, פצועי של להחלמתם תפילה נושאים אנו האיבה. ּוִֿבְֿפעּולות העם ְּבַמַעְרכות               חייהם

ֶהַחַלל את ּוַמרחיב הֶנחמה מילות בין המחלחל זה, בשקט קיומנו. על המאבק ַצְלקֹות את                ּוַֿבֶנֶפש

 ביניהן,נפעל ַלַהַשבת ֶנֶעְדֶרי צה"ל אשר יצאו מביתם לַמֶלא את משימת ההגנה ולא שבו.



 
 

ִהַּבטנו ְואיננּו. שהיה אדם של ְּבֶעיַניו ִהַּבטנו שבו הרגע ַצרּוב מאיתנו, רבים של               במחְשבותיהם

 ַּבַלַהט שהיה לו בעיניים, ְּבֶחדוות ַהחיים, ְּבִניצוץ הנעּורים ּוְֿבִחיוך התום.

אחת לא הרב, לצערי מקרוב. הישראלי הלוחם דמות את להכיר זכיתי בצה"ל שירותי שנות                ב-40

בביקורים הארץ. של ובנותיה בניה מטובי רבים ומעוד לנשק, לאחים לי שהיו יקרים מאנשים                נפרדתי

  הכואבים בבתיהם נחשפתי למקום שבו התעצבה דמותם ולערכים שלאורם התחנכו.

בתוך הנופלים. של ּומורשתם ְגבּורתם הֹוד את בליבנו נוְׂשאים אנו איתכם המשפחות–יחד              בני

ְּכמשפחה יחד, לעמוד מחבקת. אחים יד ולהושיט להמשיך מתחייבים אנו ַהַמזֹור, ַחַסר הכאב               תהום

 אחת –כואבת ְוזֹוֶכֶרת.

 מפקדי צה"ל ְוחייליו–

ִלְשלום עוז "ִמבטח להיות תפקידנו: הדורות, צו את בן-גוריון דויד קבע צה"ל של ַהַקַמתֹו                ִּבְֿפקודת

ַקַשר אשר חזון ּוַמכאֹוב; גבורה ֶשל ַרִּבים ִּבְרַגִעים ַלֶדֶרך ְּכֶציַדה עמנו ַנַׂשאנּו אשר חזון ְוַהמולדת".                 האּומה

צה"ל מפקֶדי ֶאתכם: רואה אני אלה, בימים גם שּבשּורותינו. הרּוח בזכות ִלְמציאות ְוהפך ַיַחד                אותנו

האימונים, ִמִשטֶחי ֶהַעַבר. ִּפרֶקי בין הנושבת הרוח לאור פועלים ּוְֿבִמילואים, בקבע בחובה,              ְוַחייליו

עמידה של שליחות, של רוח עוצמתּה. ִּבְמלֹוא הרוח בוקעת – ֶשַּבגבּולות מהמּוַצִבים ַהַחטיבות,               מּבסיסי

את ַלׂשאת ַּבאחריות הנוְׂשאים אלה אתם כי האדם.ִזכרּו כבוד על ּוְשמירה הארץ אהבת של                ַּבְמׂשימה,

זו היא כי ההכרה מתוך משרתינו, של ֶהַעִתיד ְלדור להנחילה הנדרשים אלה אתם הרוח;                אותה

 המאפשרת לנו למֶלא את יִיעּודו של צה"ל: להגן על המדינה, להבטיח את קיּוַמה – ּוְלַנצח ַּבמלחמה.

 אזְרֶחי ִיׂשַרֶאל ְותושביה,

צה"ל של שמעמדו עשורים ִשבַעה זה ְּבַעמו. חייב המדינה משמר יודעים– אנו ִּכְֿבֶחירום,               ַּבשגרה

הרעות המולדת, אהבת של המשותפים הערכים ביותר. הגדול העוצמה מרכיב הוא ממלכתי, עם               ִּכְצבא

ַתוֶוך עמּוד צה"ל נותר ביותר, הקשים ַּבְזמנים גם ַּפַער. ּכֹל על הגוברים הם הלוחמים ואחוות                 ההדדית

וִיהּודי. דרוזי בדּוִאי, ְודתי, חילוני ְוַהקיבוץ, הכפר ּוֶֿבן העיר בן משרתיו; מכל עוצמתו את השואב                 איתן

ְוהן האויב נגד לנשק לנו שהיו הן ביותר, הקשות ַּבַשעות לצידנו שניצבו הן והלכידות                האחדות

  המאפשרות לנו להמשיך ְולעמוד על ַרַחַבה זֹו.

 



 
 

למוטט ַלגבולות, מעבר כוחם את לבסס מבקשים אויבינו הדרך. תמה לא כי יודעים אנו כעת,                 גם

הלחימה ַּבַחִזית חיילינו איתן –עומדים איום כל מול המדינה. ְּבריּבונות ְוִלפגוע הרגיש החיים מרקם                את

תקדים חסרות ִּביכֹולות האוחז צבא עוצמתי; ַצַבא ניצב הארץ חומות כיעל יחד ּומֹוכיחים               ְוהטכנולוגיה,

  ּוֿפֹועל למען מציאות של בטחון וׂשגׂשּוג .

 

 מכובדיי,

את נזכור בדרּכו, איש איש יחגוג שבהן ַּבַשעות ִלְמדינתנו.גם השבעים יחדלשנת נקום              מחר

  מׂשימתנו המשותפת לחיזוק ביטחון מדינת ישראל וְִננצֹור בליבנו את הכאב שִהצִמיח חיים.

 למען 70 השנים שעברו ּוְלַמַען השנים שיבואו - נתאחד כולנו בתפילה: "עושה שלום במרומיו הוא

  יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן".

 יהי זכר הנופלים ברוך.


