	
  

חלל חיל החימוש
בעופרת יצוקה
רס"ב נסראלדין לוטפי ז"ל
בן לטיפה וווגי'ה נולד ב28.5.1970-
תושב דליית-אל כרמל.

"הוא המשיך במסורת המפוארת
של בני עדתו ,של משפחתו ושל
הדוד שלו" .הוסיף דיין.

לוטפי נסראלדין נפל ב29.12.2008 -
מנפילת פצמ"ר בבסיס צה"ל
בנחל-עוז שבעוטף עזה .הוא הותיר
אחריו הורים ,אישה ,בת ,שני אחים
ושתי אחיות .הובא למנוחת עולמים
בבית העלמין הצבאי בעוספיא .יהי
זכרו ברוך.

עם סיום מבצע "עופרת יצוקה",
פרסם מפקד פיקוד הדרום ,האלוף
יואב גלנט ,פקודת יום אותה הפנה
ללוחמי צה"ל ולמפקדיהם בחזית
הדרום:
"במהלך החודש האחרון פעלו
לוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים,
ואנשי שירות הביטחון הכללי
להגנת אזרחי ישראל ,במערכה
מרוכזת כנגד הטרור הגואה
ברצועת עזה .בשבת ,ל' כסלו
התשס"ט ,נר שישי לחנוכה ,החל
מבצע "עופרת יצוקה" במתקפה
אווירית על עמדות ומפקדות
קדמיות של ארגוני הטרור ברצועת
עזה ונמשך בשבועות שלאחר מכן
בתמרון קרקעי אל יעדי אויב בכל
מרחב רצועת עזה".
"מקץ שנים של טרור מתמשך
ומתקפות כנגד תושבי דרום ישראל,
נוצרה מציאות ביטחונית חדשה
באזור .האויב הוכה באורח קשה,
והובהר כי לא נאפשר קריאת תגר
על נוכחותנו בחבל ארץ".

	
  

בהשגת יעדי המבצע".
"זכותנו לחיים שלווים ובטוחים
במדינתנו גבתה מאיתנו מחיר
כבד אף הפעם .שלושה-עשר
מטובי בניה של הארץ הזו:לוחמים,
מפקדים ואזרחים ,נפלו במערכה
על בטחון הדרום .אנו מרכינים
ראשנו ודגלנו לזכרם ומאמצים אל
לבנו את בני משפחותיהם .ברכת
רפואה שלמה שלוחה לפצועים
והבטחה כי נעשה כל שנוכל
להשבתו של הלוחם גלעד שליט
לחיק משפחתו".
את פקודת היום סיים האלוף גלנט
במילים" :לא תם המאבק על בטחון
ישראל בארצו .ניישיר מבטינו אל
אתגרי העתיד ונוכל להם בזכות
צדקת דרכנו ועוז רוחנו .פיקוד
הדרום מוקיר את פועלם של לוחמי
צה"ל להגנת העם והארץ".

"לוחמי צה"ל ביבשה ,באוויר ובים
פעלו מתוך אמונה בצדקת הדרך
והפגינו רוח קרב איתנה ,נחישות
ודבקות במשימותיהם ,רעות ואחוות
לוחמים .המפקדים הניצבים בחזית
הלחימה ושיתוף הפעולה בין
הכוחות הלוחמים היוו גורם מכריע
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"הוא לא פחד מהמלחמה ,הוא
הכיר את המצב והייתה לו מחויבות
למאבק בחמאס" אמר בן דודו
דיין נסראלדין" ,הוא איש משפחה,
אדם חברותי ,חייכן ופשוט בן-אדם
טוב ,ביום רביעי הוא היה בבית,
דיברנו בטלפון ,והוא סיפר לי שהם
עוברים מרמת הגולן לעזה .אמרתי
לו ‘תשמור על עצמך' .הוא מאוד
אהב את הצבא ואת המדינה ,לחם
במלחמת לבנון השנייה והיה עם
החיילים בתוך השטח והקרבות".

	
  

פקודת יום לסיום
מבצע "עופרת יצוקה"
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