
בני משפחות שכולות ליד כותל השמות

אנשי אלביט בכניסה לאתר יד לשריון

יו"ר זק"א הרב יהודה משי־זהב )בכובע מצחייה( מקבל הסבר ממנשה ענבר 
מנכ"ל העמותה

חלק מוותיקי חטיבה 421 ליד אנדרטת החטיבה בפארק העוצבות

עצרת הגבורה השנתית של חיל השריון

גבורה,  שנות  ששים  בסימן  השריון,  חיל  של  השנתית  העצרת   
התקיימה ב־6 באוקטובר 2008. העצרת החלה בהנחת זרים על ידי מפקדי 
העוצבות למרגלות כותל השמות. פרק זה בעצרת נחתם בהנחת זרים על 

ידי שר הביטחון רא"ל )במיל'( אהוד ברק והרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי.
בטקס  מכן  לאחר  השתתפו  השכולות  המשפחות  בני  אלפי 
באמפיתאטרון שאול שבו השתלבו פרקי זיכרון ומורשת לנופלי השריון 
ונשאו דברים על ידי יו"ר עמותת יד לשריון האלוף )במיל'( חיים ארז, 
שר הביטחון רא"ל )במיל'( אהוד ברק, הרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי, קצין 
השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל ונציגת המשפחות השכולות אריאלה 

בידרמן. ראה כתבה נפרדת בגיליון זה.

ביקור אנשי אגף השיווק של אלביט ביד לשריון
בכירים באגף השיווק של אלביט הגיעו לביקור ביד לשריון ביוזמת   
סא"ל )במיל'( תדהר פלד )איש אלביט כיום( ביום 5 באוקטובר 2008. 
אוסף הרק"ם של יד לשריון מוכר בהחלט לאנשי אלביט והם התרשמו 
להנצחה  נתון  היה  מעיינם  שעיקר  היה  ניכר  ומרמתו.  מאחזקתו  מאוד 

והגבורה, הבאים לידי ביטוי מרגש ומוחשי ביד לשריון.

יו"ר ארגון זק"א מתארח ביד לשריון

לשריון.  ביד  התארח  הקרובים  פעיליו  עם  משי־זהב  יהודה  הרב   
מטרתו היתה ללמוד על דרכי ההנצחה ביד לשריון, לקראת הקמת אתר 
יד  עמותת  מנכ"ל  אישי  באופן  אותו  ארח  זק"א.  של  ומוזיאון  הנצחה 
לשריון תא"ל )במיל'( מנשה ענבר, שהסביר על תפיסת ההנצחה הפעילה 
ביד לשריון, על העקרונות המנחים את עמותת יד לשריון בהנצחת נופלי 
חיל השריון ובהנחלת מורשת השריון במוצגים ובמוקדים הרבים. הרב 
יהודה משי־זהב היה קשוב ביותר והודה על האירוח. עמותת יד לשריון 

תסייע לזק"א בכל התהליך של גיבוש התפיסה וגם תלווה בהקמה.

כנס ותיקי חטיבה 421
הכנס  לשריון.  ביד  מפגשים  לקיים  ממשיכים   421 חטיבה  ותיקי   
שהתקיים ביום 26 באוקטובר 2008 נערך במתכונת מיוחדת וכלל שלוש 
יום הכיפורים: ליד  נקודות הדרכה להנחלת מורשת החטיבה במלחמת 
הדרכה  נקודות  בכל  הגלילים.  גשר  וליד  התמסחים  ליד  הצליחה,  טנק 
יום הכיפורים על האמצעים האלה  ולוחמים ממלחמת  סיפרו מפקדים 
מנקודת מבטם של לוחמים ומפקדים. זרי זיכרון לנופלי החטיבה הונחו 
למרגלות האנדרטה של החטיבה בפארק עוצבות השריון, והמשתתפים 
התכנסו לאחר מכן באולם המרכבה ושמעו דברים מפי מפקדים ולוחמים 

של החטיבה לדורותיה.
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