נתיבי האש
ביטאון חיילי חטיבה  066ומפקדיה לדורותיהם

גליון מס'  10תשרי תשע"ד

 04שנות חשבון נפש
השבוע ימלאו  04שנים ליום הכיפורים הנורא
בתולדותינו .ביום  71באוקטובר יתקיים הכנס
החטיבתי אליו מכוון גליון מיוחד זה שנועד
להזכיר לכולנו מתי והיכן נפגשים .להתראות
בכנס!

תשדיר פרסום חסר תקדים
בימים חמישי ושישי 11-11 ,בספטמבר ,מאזיני רשת ב' ורשת ג' יוכלו לשמוע את אל"מ
טוביה רביב ,מייסד החטיבה ומפקדה במלחמת יום הכיפורים ,פונה אל כל עם ישראל
בתקווה לאתר חיילים ומפקדים ,כמו גם קרובים של חללי החטיבה ,מתוך כוונה לחבר אותם
אל הכנס והטקס ב 11-באוקטובר .ההנחה היא שחלק מכל אלה אינם יודעים על הארוע או
על אתר החטיבה באינטרנט .דבריו המשודרים של טוביה ,בקולו הכל כך מוכר ללוחמי
החטיבה מאז ימי המלחמה ,עשויים לסייע במלאכת האיתור .הלוואי.
בקשתנו היא שכל מקבלי גליון זה יעבירו אותו לחבריהם ,גם אם הם לחמו ביחידות אחרות.
גם זו דרך לאתר חברים שהיו בחטיבה  066אך הועברו .כמובן ,לילדים ולנכדים ,שיבואו
ויראו מיהם האנשים שעשו את המלאכה למען עם ישראל ,בתשרי תשל"ד.

טוביה מקליט:
משמאל – צילום של טוביה רביב
מקליט באולפני "פורום" בתל
אביב1.0.1611 ,
אם אתם רוצים גם לראות את
ההקלטה הנסיונית הראשונה
בשלמותה ,הקליקו כאן:
http://www.youtube.com/wat
ch?v=ZXKNmsls6P4&featur
e=youtu.be

תודה ענקית!
השידור בקול ישראל יתבצע
תודות לתרומותיהם של חברי
העמותה ששמעו וקראו על
הכוונה לקיים אותו:
ישראל קורט
בני ארביט
נתנאל מוזס
אורי גורן
ראובן נאור
צפי סימונס ,אלמנתו של סרן
מאיר אלפרט ז"ל
מרים גלזר ,אמו של סרן דוד
גלזר ז"ל
כל אלה הצטרפו לתרומה
הראשונה שלי בחפץ לב.
הגדיל מכולם ישראל קורט
שהשלים את הסכום החסר.
יבוא על הברכה!
השידור יבוצע  11פעמים
ברשתות ב-ג בימים 11-11
בספטמבר ,לפני יום
הכיפורים השבוע.
מכיוון שחברת שפ"מ,
האחראית לפרסומים בקול
ישראל ,הפתיעה אותנו
והקטינה את המחיר הסופי,
אלף שח' נותרו בתקציב והם
הועברו לאהרון נרקיס,
לטובת העמותה .תודה
לשפ"מ.
תרומות לכנס:
המעוניינים לתרום לכנס אנא
לשלוח המחאה לגזבר:

שמעון שרון
רח' הצנחנים 11
רחובות 10111
נא לציין שזו תרומה לעמותה
ויבואו כולם על הברכה!
שנה טובה ,כתיבה וחתימה
טובה!
עופר עידן
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סרן מאיר אלפרט ז"ל
אין לי כוחות או יכולת להכנס לסיפור חייהם ונפילתם של כל חללי
החטיבה .חידוש חשוב בעניין הועבר אליי במייל ואני מקשר את
כולכם לסיפור שכולם יכולים להזדהות אתו:
לרגל ארבעים שנה למלחמה ,הועלו באינטרנט מכתביהם של מאיר
וצפי אלפרט במהלך המלחמה .הזוג התחתן ביום  11באוגוסט ,1011
חודש וחצי לפני המלחמה.
המעוניינים לקרוא מוזמנים להכנס לקישור הבא .תודה לצפי על
החשיפה:
http://www.israelhayom.co.il/article/112619

מפת הגעה בעמוד הבא!
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תמונות
מדברות
לפניכם הזמנות לארועים החשובים
המתקרבים .חשוב שהמידע יהיה אצל כל מי
שרוצה להגיע.
בהמשך תמצאו ארבע תמונות מחזור מבית
הספר לשריון .מרבית לוחמי חטיבה 066
עברו בבית הספר הזה ,כלוחמים ,כמפקדים
או אפילו כמדריכים.
לא מעט מאלה המופיעים בארבע תמונות
המחזור שרתו בחטיבתנו.
חלק נכבד מהם גם נפלו בשורותיה .ברי
המזל שבינינו שבו הביתה.
במלאת  16שנה למלחמה ,חובתנו להצדיע
לנופלים ולמשפחות שחייהן התהפכו
באוקטובר  1011ומעולם לא שבו למה שהיו
קודם .הגיע זמן חיבור וחיבוק.

דודי כהן ז"ל  -מפגש
התייחדות עם זכרו
והנחלת ספור גבורתו
לדורות הבאים
מפגש התייחדות עם זכרו של
דודי כהן והנחלת ספור גבורתו
לדורות הבאים,
יערך ביום ב' י"ט תשרי תשע"ד
 1196091611בשעה 10:66
בבית משפחת כהן ,רחוב הגפן ,116
רמת השרון

שוקי קמחי מקיבוץ החותרים
מחפש שני חברים לנשק :רון לוי
ואפרים סולומון .שוקי לחם
בפלוגתו של גדעון גלעדי ז"ל.
מכירים? צלצלו אל שוקי:

61-6161010
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