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איגרת ,מעטפה ובול  -שלושתם מיוחדים ובלעדיים ליום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל  -עומדים ביסודה של
מסורת מרגשת ,מקורית ומיוחדת במינה ,שנולדה בעקבות
מלחמת העצמאות.
מאז יום הזיכרון תשי"ב 1952-חתומה שורה ארוכה של
נשיאים ,ראשי ממשלה ושרי ביטחון על איגרות אישיות
למשפחות השכולות ,וטובי האמנים בארץ נוטלים חלק
בעיצוב המעטפות והבולים למועד זה .כך ,משנה לשנה,
נבנית מסורת ייחודית מאין כמוה שהייתה עם הזמן לאחד
משגריריה המוכרים והייחודיים של תרבות הזיכרון בישראל.
)מתוך "משפחות יקרות" ,הוצאת משרד הביטחון ,שנת
ה 50-לישראל(
העיצוב הגראפי של בולי יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל כלל במשך השנים ביטוים סמליים ואנדרטאות.

היכל הזיכרון הממלכתי
הר הרצל ,ירושלים

ההקרבה והמסירות למען הגנתה של מדינת ישראל
גובות מחיר יקר לאין שיעור ,שהוא מגש הכסף שעליו
ניתנו לנו עצמאותנו וריבונותנו.
בערב יום הזיכרון התשע"ב ) (2010אישרה ממשלת
ישראל )ישיבת ממשלה מס'  (147את ההקמה של היכל
זיכרון לאומי לחללי מערכות ישראל בשטח בית-העלמין
הצבאי בהר הרצל.
לראשונה מאז קום המדינה יאוחדו בתוך אתר אחד
שמותיהם של כל הנופלים במערכות ישראל בהגנה על
הארץ ומחוצה לה.
מיקום היכל הזיכרון בהר הרצל  -פנתיאון הגבורה של
ישראל  -הוא המשך של מפעל התקומה וההגשמה של
החזון הציוני.
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היכל הזיכרון ייבנה בצורה של לפיד ,המתנשא לגובה
של  18מטר ,ובו תבער אש כל ימות השנה .שמו של
כל חלל ותאריך נפילתו יופיעו על לבנת-הנצחה ,ולצידה
יודלק נר זיכרון ביום האזכרה לנפילתו .חזן צבאי יקיים
מדי בוקר אזכרה לחיילים שנפלו באותו היום.
לבנות ההנצחה ייוצרו על-ידי מפעל הייצור של טנק
המרכבה מפלדת הטנק.
אתר היכל הזיכרון ישמש מוקד עלייה לרגל לאורך כל
ימות השנה עבור המשפחות השכולות ,ראשי מדינות
והציבור הרחב.
במרכז ההיכל עתידים להתקיים הטקסים הממלכתיים,
ויונחו זרי-אבל בהתייחדות והצדעה של האומה לחללי
מערכות ישראל.
צוות התכנון של אתר ההנצחה כולל את משרד האדריכלים
קימל אשכולות בשיתוף קלוש צ'צ'יק אדריכלים והאוצרת
ד"ר אורית שחם-גובר.
הפרויקט מנוהל על-ידי אגף משפחות והנצחה במשרד
הביטחון ,תוך שיתוף עם ועדת היגוי של אישי ציבור ונציגי
המשפחות השכולות ,מומחי הנצחה ומפקדי צה"ל לשעבר.
בערב ראש חודש אייר )"חודש הגבורה"( התשע"ד,
 ,30.4.2014התקיים טקס הנחת אבן-הפינה למבנה היכל
הזיכרון .הבנייה עתידה להסתיים בשנת .2017
מבוסס על אתר יחידת ההנצחה של משרד הביטחון.
ההדמיות של היכל הזיכרון הממלכתי בבול ובמעטפת
היום הראשון – באדיבות "קימל אשכולות אדריכלים".

עיצוב בול ,מעטפה וחותמת :מירי ניסטור

Stamp, FDC & Cancellation Design: Miri Nistor

Memorial Day 2017
The letter card, cover and stamp – all of which are
special and unique to Memorial Day – constitute
the basis of a sensitive, original and extraordinary
tradition that came into being following the War of
Independence.
Since Memorial Day 1952, a long line of Presidents,
Prime Ministers and Ministers of Defense have
signed personal letters to bereaved families of the
fallen and Israel’s premier artists take part in
designing the covers and stamps for this
commemorative day. Thus, from year to year, an
unprecedented tradition has formed which, over
time, has become one of the most recognized and
extraordinary ambassadors of Israel’s
commemorative culture.
(From: “Dear Families” published by the Ministry
of Defense, on the occasion of Israel’s 50th
Anniversary)
The graphic design of the Memorial Day stamps
has been expressed over the years symbolically
and through monuments.

The National Memorial Hall
at Mount Herzl, Jerusalem
Dedication and sacrifice in defense of the State of
Israel take an invaluable toll, which is the silver
platter on which our independence and sovereignty
were achieved.
On the eve of Memorial Day 2010, the government
of Israel approved the establishment of a National
Memorial Hall on the grounds of the military
cemetery at Mount Herzl to commemorate Israel's
fallen soldiers (government meeting no. 147).
For the first time since the establishment of the
State, the names of all of Israel's fallen, who gave
their lives to defend Israel at home and abroad, will
be united in one place.
The Memorial Hall's location at Mount Herzl – the
pantheon of Israeli heroism, constitutes a
continuation of the Zionist vision of revival and
realization.
The torch-shaped Memorial Hall will be 18 meters
high and feature a perpetual flame. The name and
date of death for each of the fallen will appear on
a plaque beside a memorial candle that will be lit
on that date each year. A military cantor shall
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perform a memorial service every morning for
soldiers who fell on that date.
The memorial plaques will be made out of tank
steel and produced at the Merkava tank factory.
Bereaved families, heads of state and the general
public will be able to come to the Memorial Hall
every day throughout the year.
National ceremonies will be conducted in the
Memorial Hall center, including memorial wreaths
marking the nation's solidarity and appreciation of
its fallen warriors.
The team planning the commemorative site includes
Kimmel Eshkolot Architects in collaboration with
Kalush Chechik Architects and curator Dr. Orit
Shaham-Gover.
The project is managed by the Ministry of Defense's
Families and Commemoration Department, in
collaboration with a steering committee of public
figures and representatives of the bereaved families,
commemoration experts and former IDF
commanders.
A cornerstone laying ceremony for the Memorial
Hall building was conducted on April 30, 2014, the
eve of the Hebrew month of Eyar ("the month of
heroism"). Construction is scheduled to be
completed in 2017.
Based on the Ministry of Defense Families and
Commemoration Department website.
Images of the National Memorial Hall on the stamp
and FDC - courtesy of Kimmel Eshkolot Architects.
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