ֵנּוָ,שנֵיָבְּ רו ִֹשיםָעו ְֹּמ ִדיםָבַ חּוץָעַ לָהַ ִמ ְּשמרָ .
"כְּ ִד ְּמעָהָתלּויָכוֹכבָבְּ חַ ּלוֹנ ְּ
ינּוָשנֵינּוָלַיקר!" ָ
ְּ
יְךָחכִ
ִ
הֵ םָעֵ ִדיםָ,יַלְּ ִדיָ,לְּ כלָגַעְּ גּועֵ ינּוָ,אֵ
לאה גולדברג" ,שנינו מחכים"

אלמנותָצה"לָ,אלמניוָויתומיוָ ,
בימים אלה ,ימי הזיכרון והתקומה ,עם ישראל עוצר לזכור ולהיזכר בדמותם של אחינו
ואחיותינו ,אשר עמדו על המשמר בחזית ובעורף ,בשגרה ,בחירום ובמלחמה ,וחירפו נפשם
למען ביטחון אזרחי המדינה ותושביה .בנופלם ,הם הותירו חלל עמוק ובני משפחה שחייהם
השתנו לעד.
מאז היום שבו השכול נכנס לחייכם ,אתם ,בני ובנות הזוג ,חיים ללא החצי השני שלכם ,מי
שנשבעתם לחיות לצדו לעד; חיים עם השאלות והתהיות ,עם אתגרים יום יומיים ועם חלל
עמוק .אתם ,הילדים ,חיים ללא ההורה שילווה אתכם ברגעים הקטנים והגדולים ,שיזכה
לראות אתכם גדלים ופורחים ,שילווה אתכם ויתגאה בכם .אין כאב שישווה לזה ,אין
מילים לתאר את הגעגוע שאינו קהה גם בחלוף הזמן .אתם ,שמחכים ליקר שלא ישוב עוד,
מתמודדים עם הכאב בתעצומות נפש אדירות ,קמים מהשכול ושואבים את הכוחות
להמשיך בחיים.
בעמודי חוברת זו אתם נוגעים בזיכרון ,משרטטים בדיו את דמותם של הנופלים וחוזרים
בגעגוע עז להורים ולבני הזוג – למי שהם היו ולחיים שהיו לכם יחד .בסיפורים ,בציורים
ובשירים פרי עטכם ,אתם מעלים על הדף את המילים שלא הספקתם לומר ואת הרגעים
והזיכרונות שאתם נושאים איתכם .בכך אתם מאפשרים לנו להתבונן בחייכם אז והיום
ולהבין מה יקירכם היה בעבורכם ובעבור כל אחד ואחד מאיתנו.
צה"ל כואב את בניו ובנותיו שנפלו ,נושא את מורשתם וממשיך את המשימה שלמענה פעלו
ובעבורה חירפו נפשם – משימת ההגנה על העם ועל הבית .אנו נמשיך לצעוד ברוח השליחות
ובדרך הנחישות שהתוו לנו רעינו הנופלים ונפעל באחריות ובמקצועיות מול כל אתגר שיבוא
לפתחנו.
יקירייָ ,
אהוביכם קשרו את חייהם בצבא ההגנה לישראל ובנופלם נקשר גם קשר חזק בינינו .מתוך
האחריות והרעות שאיחדה אותנו בשירותנו ,נוסיף למלא את הבטחתנו האחרונה לרעינו –
לעמוד לצדכם ,לחבק אתכם ולהיות לכם כתף תומכת.
יהי זכר הנופלים ברוך.
אייר

התשע"ו

מאי
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