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 ,222גדוד הסיור , ל"ז יעקב דימינסקי סמל
 במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן (2..2121021)ד "ה בתשרי תשל"נפל כ
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========================================================================= 
 

לאחר נפילתו של  2ל"ז יעקבאלמנתו של , נירה דימינסקי' בלטרון את הגב" יד לשריון"אירחנו ב .222102201' ביום א
לערוך לה ביקור באתר חופשת מולדת שנירה הגיעה לניצלנו את ההזדמנות 2 ל נירה עברה להתגורר בצרפת"יעקב ז

 :השתתפו במפגש2 בו לא ביקרה עד עתה והנצחת הנופלים מורשת השריון
 202ממפקדת חטיבה 

קצין החינוך והנפגעים  -אלדד אורן ו לשעבר קצין הנפגעים החטיבתי – דוד אמיר, מפקד עורף חטיבה – ארנון יניב

 .החטיבתי
 ל"ז יעקבהגדוד של , במלחמה 222מגדוד 

ומפקדו ' מ בפלוגה א"מ – אמנון שורץ, 'מ בפלוגה א"מ – מנשה צדוק, ל"הפלוגה של יעקב ז', פ א"מ – דב בן דב
 רפי קטן' פרופו ל טיפל בו"נפצע בתחילת המלחמה ויעקב ז', ק בפלוגה א"מט – דוד פולק, ל כשנפל"הישיר של יעקב ז

 2חיהר "יתו דינלוותה אליו רע, הרופא הגדודי –
 

החטיבה ולוחמיה  – 2016תמונת מצב " 202הקרנת הסרט של חטיבה , כלל שיחה של המשתתפיםהמרגש  המפגש
ידי -זר עלהסיור בחדרי ההנצחה והנחת , תצפית על אזור לטרון ממרפסת התצפית שעל גג הבניין, "בראי המצלמה

 ורדי גיאידי -עלמעניינים  יםהמפגש לווה בהסבר 2ל על כותל השמות"ליד שמו של יעקב זפ "ודב המ האלמנה נירה
 2תודתנועל כך המדריך ושלוחה לו 

 

על הצלם ושלוחה לו  עומר כץידי -שצולמו על מובאים להלן דברים שכתבו לי המשתתפים וכן מספר תמונות מהמפגש
 2תודתנוכך 

 

 2 המפגש מנהלת מרכז המידע על הסיוע בקיום רעותהאחראים על הביקורים ול אושרתול זמיברצוני להודות ל
 

 ,ברעות שריונאים

 

 אלדד אורן

 קצין החינוך והנפגעים החטיבתי במילואים

 022-66222.2טלפון נייד 

 eldad.oren@013net.net ל בבית"דוא

 .ileldador@netanya.muniל בעבודה "דוא
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 ...המביא דברים בשם אמרם
 

 :ל"אלמנתו של יעקב ז, דברי נירה דימינסקי
 

 אלדד אורן היקר

 2 שלום ותודה

 .אחוות לוחמים מחבקת ומעודדת שכזו קראתי אודותיה רק בספרים2 מזה ימים רבים שלא חוויתי אחוות לוחמים שכזו

פגישה שנדחתה  2ספו יחדיו בזכותך במוזיאון השיריון שבלטרוןנא ,ל בשעותיו האחרונות"החברים שליוו את יעקב דימנסקי ז
  2כבר ארבעים וארבע שנים

לא אשכח גם אני ועוד אוסיף 2 ות שכזו לעולם לא נשכחתרערבות עבר עלי מאז נפילתו של יעקב ואתה הוא זה שהזכיר לי ש
 .להרהר בכך

(2 איני זוכרת במדויק את שמם ותפקידם2222 )שאר החברים ,דויד אמיר ,קטן ר"ד, דב ,ארנון :תודה לך ולכל אותם שנאספו
 .אבקש לידע את הממונים עליך שאיפשרו כל זאת

 .ושוב אני מודה מקרב לב שפעם בעוצמה

  נירה דימנסקי

 
 

 :822ד "מג, דברי צביקה דהב

 
 2אירוע חשוב ביותר

 2חשוב מאד לשמור על הקשר עם המשפחות השכולות
 2יישר כוח לעושים במלאכה

 

 
 :'פ א"מ, דברי דב בן דב

 
 ,אלדד היקר

 

לכבודה של נירה , אתמול ביד לשריון בלטרון, מבקש להביע תודתי והערכתי על יוזמתך ותרומתך האישית לארגון המפגש ותוכנו
 2ברמת הגולן, 222ל שנפל במלחמת יום הכיפורים בקרבות גדוד "אלמנתו של יעקב דימינסקי ז, דימינסקי

הגיעה לארץ לביקור קצר לאחר , ונירה אלמנתו שמאז נפילתו מתגוררת מעבר לים, ( אלירון)' פלוגה א, פלוגתי יעקב היה חובש ב
 2שנים רבות שלא ביקרה בארץ

היה נכון , יתה לחמנוא( 202)גם שילוב נציגי החטיבה 2 ראוי ומכבד את הנופלים ואת משפחתם, מכובד, היה מרגש מאוד המפגש
 2להודות גם להםוראוי וזוהי הזדמנות 

כמה מקציני הגדוד וחייליו ואין לי ספק שהינם שותפים להתרגשותי , שמח שלמרות ההתראה הקצרה הצלחנו לצרף למפגש
 2ולמילה הטובה לה הינך זכאי בארגון המפגש ותוכנו

 2 תו של המפגשמעידות על הצלח, מילות התודה ובקשתה להמשך שמירת הקשר עימה, התרגשותה של האלמנה נירה, זאת ועוד

 שא ברכה
 בברכה ותודה בשמי ובשם המשתתפים

 

 דב בן דב
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 :ל"מפקדו הישיר של יעקב ז, דברי אמנון שורץ

 
 

 :ל טיפל בו"נפצע במלחמה ויעקב ז, ק"מט, דברי דוד פולק

 
 ,אלדד ידידי 

גלת להתמודד עם המצב הקשה אלמנת מלחמת יום כיפור שלא הייתה מסו 2צ היה מפגש מאד מיוחד ומרגש"אחה  'ביום א
המפגש הזה הציף ארועים ותחושות מאותה מלחמה  2והטרגי שאליו נקלעה ובחרה לצאת לשליחות בצרפת ונשארה שם עד היום

 2במותו 22כ בן "דותה המיוחדת עם נפילתו של בעלה שהיה בסהדמאד התרגשתי מדבריה והתמו 2קשה ועקובה מדם

 2ממש עבודת קודש 2השיריון וקשר עם המשפחות השכולות אלדד אתה עוסק שנים רבות במורשת

 2מודה לך על ההזדמנות להשתתף בארוע מיוחד זה
 דוד
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 מפגש רעים
 

 הקרנת הסרט על החטיבה

  

 תצפית ל"אמנון מספר לנירה על נסיבות נפילתו של יעקב ז
 

  

 הנחת הזר בחדר ההנצחה והזיכרוןנירה וארנון 

 

 


