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יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל התשע"ח

Memorial Day 2018

לחללי מערכות  הזיכרון  יום  בולי  הגרפי של  העיצוב 
ישראל כלל במשך השנים ביטויים סמליים ואנדרטאות, 

ובשנים האחרונות גם שירי זיכרון.

הבול הנוכחי מציג פרח כלנית לצד דסקית זיהוי שעליה 
אבן  של  רקע  על  אלה  כל   – נזכור"  "לנצח  המילים 

מצבה, שעליה הונחו אבנים על-ידי מבקרי הקבר.

בשובל הבול מופיעים הסמל הרשמי של צה"ל וסמל 
משרד הביטחון – אגף משפחות, הנצחה ומורשת.

עיצוב הבול מבוסס על תצלום של מיכאל קרן. עיצוב 
המעטפה מבוסס על תצלום של רוני לניס.

ובלעדיים  מיוחדים  - שלושתם  ובול  איגרת, מעטפה 
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 
בארץ  האומנים  וטובי  השכולות,  למשפחות  אישיות 
נוטלים חלק בעיצוב המעטפות והבולים למועד זה. כך 
משנה לשנה נבנית מסורת ייחודית מאין כמוה, שהייתה 
של  והייחודיים  המוכרים  משגריריה  לאחד  הזמן  עם 

תרבות הזיכרון בישראל. 

(מתוך "משפחות יקרות", הוצאת משרד הביטחון, שנת 
ה-50 לישראל)
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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)

Over the years, the graphic design of the annual 
Memorial Day stamp has included symbolic 
expressions and monuments, and in recent years, 
also commemorative poems.

This year's stamp features a poppy/red 
everlasting flower and a military dog tag engraved 
with the words "we shall always remember" – 
against the background of a tombstone with small 
rocks placed on it by loved ones who visited the 
grave.

The tab features the official IDF symbol and the 
symbol of the Ministry of Defense Families and 
Commemoration Dept.
The stamp design is based on a photo by 
Michael Keren. The FDC design is based on a 
photo by Roni Lanis. 
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