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23.12.2217, אביב-תל  

 
 

 ל"ז דבורי ]מילו] מאיר ט"רב
 

 מאיר .הימים ששת במלחמת 26.21.1.17ז "תשכ באייר ו"כ-ב נפל  11 ש"החרמ מגדוד דבורי [מילו[ מאיר ט"רב
  .זו במלחמה ל"צה של הראשון החלל גם ולמעשה החטיבה של הראשון החלל היה ל"ז
 

 :"יזכור" באתר החלל לרשומת קישור להלן

http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=45803 
 

 נפל" קברו שעל המצבה כרית על נרשם ם"זחל בהתהפכות נהרג ל"ז ומאיר היות כי הסתבר חודשים מספר לפני
 וצדק והיות ,למלחמה בתנועה היתה כבר החטיבה כאשר קרתה שהתאונה העובדה לאור. "תפקידו מילוי בעת

 למחלקת החטיבה של פנייה נערכהן "באמצעות ענף נפגעים חש ,שנה 50 לאחר גם להעשות צריך היסטורי
 .בבקשה לעדכן את הכיתוב על הכרית ]א"אכ] ל"בצה האדם כוח באגף נפגעים

 
, המצרי האויב עם אש במגע היתה לא עדיין אך למלחמה בתנועה היתה כבר החטיבה התאונה ובזמן היות

 ."נפל בפעילות מבצעית"להכיתוב על הכרית  א אישרה לתקן את"מחלקת נפגעים באכ
 

 העלמין בבית 22.12.2217 ,ח"טבת תשע' ב, ביום רביעי תקייםה ל"ז מאיר של המעודכנת המצבה גילוי טקס
 :לב מאבנים קטנות "ציירו"המשפחה הדליקו נר זיכרון וילדי המשפחה בני  .שבע בבאר הצבאי
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 :בנוכחותם את המעמדכבדו 

 בני משפחת דבורי המורחבת. 

 4.מגדוד  הלפרט נורברטוו 11מגדוד  עצמוןאורי  ['מיל]ל "סא – מלחמת ששת הימיםב לוחמי החטיבה. 

  ג "רנ ,רב החטיבה, אשר מאןהרב [ 'מיל]סרן , החטיבהמפקד עורף , ארנון יניב[ 'מיל]ל "סא – החטיבהנציגי
 .נוספים חייליםו רועיל "רס ,החטיבתיהנפגעים וקצין החינוך , אלדד אורן[ 'מיל]

  ן"ענף נפגעים חש - קלואי רוזןסגן. 
 חיל הטכנולוגיה והאחזקה, מדור נפגעים - יובלמ "סג. 
 

 .הטקס היה מרגש ביותר
 

 :[לפי סדר הדוברים] דברים בטקסנשאו 

 החטיבה שומרת על כיצד  פריסאלדד . במילואיםהחטיבתי הנפגעים וקצין החינוך , אלדד אורן[ 'מיל]ג "רנ
א "למחלקת נפגעים באכו ן"הודה לענף נפגעים חשאלדד כן מו כ .קשר רציף ואמיץ עם משפחות הנופלים

מנהל מחוז הדרום של אגף משפחות והנצחה במשרד , אבי ישראלמר לועל טיפולם בבקשה לתיקון הכיתוב 
 .הביטחון על טיפולו האישי והמסור בהתקנת הכרית החדשה

 ל"יפר על מאיר זסאורי . ל"במלחמת ששת הימים ומפקדו של מאיר ז 11ד "סמג, אורי עצמון[ 'מיל]ל "סא ,
תלב ביניהם ואיך הותיקים בגדוד והשעל  כיצד התחבב, ים למרות שלא היה חייבכיצד התייצב למילוא

 .התאונה בה מאיר נהרג, צערת בדרך למלחמהקרתה התאונה המ
 מאיר אחיה ועל המפגש האחרון ביניהם ערב רותי סיפרה על . ל"אחותו של מאיר ז, רותי דבורי 'הגב

 .המלחמה
  מאיר"קרא פרק תהילים ואת אותיות השם אשר . רב החטיבה, אשר מאןהרב [ 'מיל]סרן". 
  ישקד"ל אמרו "גיסו של מאיר ז, שלום מרקמןל ומר "אחיו של מאיר ז, ניסים דבורימר". 
 

 .הטקס הנוכחים התכנסו לכיבוד קל ושיחת רעיםבתום 
 

תרומתו של לוחם  ,ל החטיבהכובעים עם סמלהם כן חולקו את סמל החטיבה והמשפחה בני מסר לאלדד 
 .נורברטו הלפרט 4.מגדוד  החטיבה בעבר

 
 ותמונות מהטקס ימיםהת ששת ל במלחמ"ז דבורימאיר מפקדו של  אורי עצמון[ 'מיל]ל "סא של מצורף מכתבו

 .ארנון יניב[ 'מיל]ל "סאשצילם 

 

 ,ברעות שיריונאים

 אלדד אורן

 במילואיםהחטיבתי הנפגעים וקצין החינוך 
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 נושא דבריםעצמון אורי  נושא דברים אורן אלדד
 

  

 תהיליםפרק מאן קורא אשר הרב  נושאת דבריםדבורי רותי 
 

  

 אורי ואלדד, רותי ,נורברטו "שקדי"תפילת דבורי ושלום מרקמן בניסים 

 
 

 


