חילופי דורות ב"יד לשריון"
בערב רעות מרגש ונוסטלגי ביד לשריון ,בהשתתפות ותיקי חטיבה  ,421נערכו חילופי דורות בהנהגת
עמותת יד לשריון ,ביום  1במארס  .2015האלוף (במיל') חיים ארז ששימש יו"ר העמותה ב 15-השנים
האחרונות ,סיים את תפקידו .האלוף (במיל') אודי שני שנבחר קודם לכן במועצת העמותה פה אחד
לתפקיד היו"ר ,נכנס לתפקידו ביום זה.
עמותת יד לשריון קמה לאחר מלחמת יום הכיפורים ,כאשר קומץ של מפקדים ולוחמים קמו ועשו מעשה,
כדי לזכור את לוחמי השריון הרבים שנפלו במלחמה הקשה ובכלל מערכות ישראל ,ולתעד ולספר את
המורשת של השריון מיום הקמתו ואילך .היו ביניהם האלופים ישראל טל (טליק) ,אברהם אדן (ברן),
שלמה להט (צ'יץ') ,משה בר-כוכבא ,מוסה פלד זכרם לברכה ,ורבים אחרים שעדיין חיים אתנו.
מאז ימי בראשית של עמותת יד לשריון (שהוקמה בשם "העמותה להקמת יד לשריון") ,צמח אתר יד
לשריון בלטרון וכיום הוא אתר ערכי מיוחד וייחודי ,המשלב הנצחה פעילה של לוחמי השריון הרבים
שנפלו במערכות ישראל ,בפעילות מבצעית ובאמונים ובמהלך שירותם ,ממלחמת העצמאות ועד ימינו,
יחד עם תיעוד וסיפור המורשת של לוחמי השריון ויחידות השריון.
קדמה לערב הרעות ישיבה של הנהלת העמותה ,שבה הציג המנכ"ל מנשה ענבר את פעילות העמותה
על כל רבדיה ,ה יו"ר היוצא האלוף חיים ארז נשא דברי סיכום וברכה למחליפו ,והיו"ר הנכנס האלוף אודי
שני הציג את עיקרי משנתו.

חיים ארז ליד כותל השמות ,בעת ריאיון אתו לקראת סיום תפקידו ,כמה ימים לפני ערב הרעות
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דברים מישיבת ההנהלה של החלפת יושב הראש
מדברי אלוף (במיל') חיים ארז ,היו"ר היוצא של העמותה
חיים ארז בירך את מנכ"ל העמותה מנשה ענבר על העשייה הענפה ורבת השנים.
צריך לזכור כי המטרות העיקריות של המקום הזה הן הנצחת החללים ושימור המורשת .מנשה הצליח
ליצור אוירה של משפחה וכולנו מרגישים פה בבית .מנשה הקדיש לכך זמן רב ובאים אלינו מעמותות
אחרות כדי ללמוד הנצחה ומורשת .בתחום ההנצחה  -היחס למשפחות ,תחושת השותפות -מנשה
הצליח לעשות את המרב וזו זכות גדולה .גם חברי העמותה מרגישים כמו בבית וגם להם יש חלק בכך.
 18שנה מנהל מנשה את המקום הזה ,מתוכן  3שנים עם מוסה פלד ז"ל ,וכאן חשוב לציין ולהזכיר את
זכויותיו של מוסה ז"ל להקמה ולפיתוח האתר .תודה רבה לך ,מנשה ,על כל מה שעשית ויש לך עוד
חודש עד לסיום תפקידך.
ברצוני להזכיר שני פרויקטים חשובים שסיים מנשה ,האחד הוא המרכז לחקר לוחמת היבשה .זה נושא
חשוב ורצוי שתהיה לעמותה יכולת להביע דעות להתייחס ,ואין הכוונה לדבר על מלחמות עבר .חשוב
שיהיה מקום שיאפשר לחברים לבטא את מחשבותיהם ולהתייעץ בהם בחלק ברלוונטי לתקופה .השני
הוא הצבת לוח התורמים לעמותה ,לוח שמכבד את המקום והתורמים.

קיר התורמים ,מעוצב כ"צפרגול" (הכינוי לסיכת הלוחם בשריון)
לכתבה על הצבת לוח התורמים ראו כאן:
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?levelId=64716&itemId=7306&itemType=0
כבר זמן רב שאנחנו חושבים כיצד להצעיר את המקום ,והיום זה מתחיל .במהלך השנה יהיו בחירות
למוסדות העמותה וחשוב שיבחרו צעירים שיובילו את העמותה ויצעידו אותה קדימה .אנחנו לוחמי
מלחמת יום הכיפורים הקמנו את העמותה והגיע הזמן לשינוי.
אני מבקש להודות לאלוף אודי שני שהסכים לבוא ולקבל את "העיר" על כל מרכיביה וזוהי החלטה לא
פשוטה .אין ויכוח על היכולת והכישורים שלו ואני מבקש לאחל לו הצלחה.
האלוף חיים ארז הוסיף ברכות לבאים:
 לתא"ל שמוליק אולנסקי ,קצין השריון הראשי  -על שיתוף הפעולה ההדוק והמתמשך ועל הרצון
להירתם ולהביא לעמותה ולהנהלתה את המפקדים ואנשי השריון הצעירים שיהוו את הבסיס לדרך
החדשה שיוביל האלוף אודי שני.
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לעו"ד חיים עדיני  -על פעילותו ארוכת השנים ולמעשה מהיום הראשון של רעיון יד לשריון ,על
היותו אבן היסוד אשר התנדב לשאת על גבו את כל הבעיות שצצו ולפתור אותן בשכל רב .ותוך
תקווה שיהיה לחיים הכוח להמשיך ולעשות למענה של העמותה בהמשך ככל שיידרש.
לפרופסור אסא כשר  -ששמר עלינו שנחשוב נכון שנכתוב כמו שצריך ונקפיד על אתיקה מקצועית,
על לשון ברורה ,בהירה ומנוסחת הנראית בכל פינה באתר.
לתא"ל אביגדור קהלני  -על שלקח על עצמו את תפקיד יו"ר ועדת ההנצחה ,תפקיד קשה מסובך
ורגיש מאין כמותו ,ולא ויתר על תפקידו כיו"ר ועדת ההנצחה גם כשהיה חבר כנסת ,שר בממשלה
או כיו"ר האגודה למען החייל .הוא הוביל את הוועדה במשך  25שנה בשכל ,בחוכמה וברגישות
רבה.
לנחמה בר-כוכבא (בריל)  -יו"ר ועדת החינוך שהשקיעה הרבה מאוד מזמנה והביאה לכאן אלפי
תלמידים מבתי ספר שונים בארץ ,מנהלים ומפקחים ראשי ערים וחברי כנסת העוסקים בחינוך ,והיא
ראויה לכל ברכה ותודה.
לאלוף יוסי בן חנן  -על חלקו החשוב והמרכזי בהקמת ובנייה של אתר יד לשריון.
לכל עובדי האתר  -המקנים תחושת בית במקום הזה.

מדברי האלוף (במיל') אודי שני ,היו"ר הנכנס
לא היה פשוט לקבל החלטה לעמוד בראש העמותה .ככל שאני לומד אני מוצא שזהו פרויקט רציני .אני
רוצה לפתוח ולומר שיושב כאן דור מייסדים שנשא על כתפו את הפרויקט ובנה מקום לתפארת ,והכל
הודות לתושייה ונחישות .יש כאן משהו יוצא דופן  -האתר ייחודי ועל הבסיס הזה יושבות קוביות מכל
מיני זנים וצבעים.
הסיבה שלקחתי על עצמי את המשימה היא כדי להמשיך ולעדכן  .הדברים מתיישנים ,יש מאבק וזה
אתגר לא פשוט להחזיק את הקיים ,וזאת מבלי לדבר על התרחבות .דרושים לנו אנשים עם יכולות
ונמרצּות .מתוך החפיפה שעשיתי עד כה ,מסתבר שזה לא פשוט להחזיק את המקום .המוטיב המרכזי
שהחלטתי עליו הוא התאמה .צריך להתאים את העמותה לדברים אחרים שקיימים כיום .השתתפתי
בכמה ישיבות ושמעתי הגיגים .היום אני לא מבין את השפה של הילדים ,אבל הם הלוחמים של היום.
אינני מבין מה הם חושבים ובכל פעם אנחנו מופתעים מהם מחדש .ממה שלמדתי יש פער גדול בין מה
שאנחנו מתכוונים ,רוצים וחושבים לבין מה שהנוער רוצה .אין זה טריוויאלי להיות בתפקיד  18-15שנה.
חיים ומנשה ראויים לכל הערכה ,כבוד והצדעה ואנו נייחד להם פרידות בצורה מסודרת וראויה .עשינו
כמה וכמה מפגשים עם הצעירים ומסתבר שאנחנו לא מעניינים אותם ,הם מצפים לקבל מאיתנו לדבר
מה שונה.
דרושה התאמה.
 כאן נעשית ההנצחה הכי יפה והרואית.
 במורשת יש הרבה מה לעשות.
 העמותה חייבת להגדיר בין מטרותיה בית חם לאנשי השריון.
העמותה הרבה יותר גדולה מהאתר .החיל  -חיל השריון  -צריך לשבת פה .החיל והעמותה חד הם.
קשנ"ר מופקד על טכניקות לחימה והעמותה על המורשת וההנצחה .ברור לי שהאתגר הראשון הוא
כסף ,אם רוצים קופסה גדולה צריך כסף .יחידה עסקית צריכה לייצר הכנסות .נכון שבפרמטר הראשון
עומדת ההנצחה ולה יש תקציב .גם למורשת צריך כסף כדי לגשר על הפער העצום.
 בנושא הצערת העמותה:
הקשנ"ר ואני נדברנו והחלטנו לצרף את הקשנ"ר והמח"טים שלו להנהלה .הם יעלו את הבעיות שלהם
כיום ואז יתחילו להתחבר למקום .כמו כן לצרף פעילים במילואים שישבו בפורום .הכוונה לצרף את נושאי
תפקיד (בשל התחלופה) .הנושאים יהיו חיליים ,כולל נושא גיוס ויהיה צריך להתייחס למשובים.
 שייכות לעמותה:
מי שהתגייס לשריון יהיה אוטומטית חבר בעמותה .בעל זכות הצבעה יהיה חבר שמשלם דמי חבר.
הנושאים שהזכרתי יסוכמו בישיבות.
 דבר אחרון:
ראשית אזורי הנצחה הם קודש קודשים וצריך להגדיר ,לשמר ולתחזקם בכבוד והם חלק שמור וכשמורת
טבע בתוך האתר.
שנית צריך ללמוד מההיסטוריה ,עשו כאן הרבה מאוד דברים ,חלק הצליח ואחרים נכשלו בשל בעיית
תקציב או תפיסת עולם .אני מאמין מאוד שאפשר לעשות התאמה לרוח שכיום נמצאת בקרב הצעירים,
חייבים להביא לכאן את הדור של בני  50-35שנה.
אני נכנס לפה בחרדה אבל בהרבה נחישות .אני רוצה להודות לחיים ולמנשה על עבודת הקודש שעשו.
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ערב הרעות
ערב הרעות שאותו הנחה מנשה ענבר ,נפתח בשירי שריון מפי גבי ברלין ,שהיה בלהקת גייסות השריון
הנוסטלגית ,בליווי נגן האקורדיון אבי אבישר והחצוצרן אבי ברש ,שגם הנעימו שהמשך הערב בקטעים
של שירי שריון.
דברי ברכה נשאו קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי; אל"ם (במיל') חיים עדיני היועץ המשפטי
של העמותה ,מוותיקיה והמחותמים על מגילת היסוד שלה; פרופ' אסא כשר ,שליווה כל תהליך של תוכן
בעמותה ונתן לו את התוקף המוסרי ,היה בליבה של תפיסת ההנצחה ומשמש יו"ר ועדת מרכז המידע;
הגברת נחמה בר-כוכבא המשמשת יו"ר ועדת החינוך; תא"ל (במיל') ד"ר ברוך לוי המשמש יו"ר ארגון
"צוות"; מר אריה מועלם המשמש במשרד הביטחון ראש אגף משפחות והנצחה .לאחר מכן הוענקה
לחיים ארז תעודת קלף החתומה בידי חברי ההנהלה המצומצמת .לאחר מכן נשאו דברי ברכה חיים ארז
ואודי שני.

תא"ל שמואל אולנסקי ,קצין השריון הראשי ,נושא ברכה
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אל"ם (במילק) חיים עדיני ,היועץ המשפטי של העמותה ,נושא ברכה

פרופ' אסא כשר נושא ברכה
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הגב' נחמה בר-כוכבא נושאת ברכה

תא"ל (במיל') ד"ר ברוך לוי ,יו"ר ארגון "צוות" ,נושא ברכה

6

מר אריה מועלם ,ראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון ,נושא ברכה

האלוף (במיל') חיים ארז נושא דבריו
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האלוף (במיל') אודי שני ,נושא ברכה

חיים ארז ורעייתו מאירה לאחר קבלת תעודת ההוקרה

8

כתב המגילה שהוענקה לאלוף (במיל') חיים ארז בסיום כהונתו בתפקיד יו"ר העמותה
לחיים ארז
לרגל סיום התפקיד של יו"ר עמותת יד לשריון
"עמותת יד לשריון" קבעה לעצמה ייעוד לפעול באתר בלטרון להנצחת חללי השריון לדורותיהם ולהנחלת
מורשת חיל השריון ועוצבותיו וסיפור גבורת לוחמיו.
אתר יד לשריון ,שעל פיתוחו שקדו יושבי הראש שלו ומנהליו ,עובדיו ופעילי העמותה ,מהווה אתר רב
ערך  -היסטורי ,חברתי ,לאומי וערכי .הוא מממש את ייעוד העמותה בהנצחה פעילה ,ובמאמץ מתמיד
לפתח את אתר יד לשריון בהיבטים של הנצחה ,גבורה ,מורשת וטכנולוגיה.
מאז הקמתה הנהיגו את עמותת יד לשריון יושבי ראש שהיו לוחמי שריון נודעים ,האלוף שלמה להט
(צ'יץ') ,האלוף משה (מוסה) פלד ,ואתה  -האלוף חיים ארז.
חיים  -אתה המפקד ,החבר ,החולם והמגשים ,שראה את השירות בעמותה כהמשכו של השירות הצבאי
וכזכות וכחובה קדושה ,מתוך המחויבות לחברינו שאינם .אתה דמות ייחודית בנוף הישראלי .מילאת את
תפקידך בהתנדבות ,שנים רבות ,שבהן הנהגת את עמותת יד לשריון והטבעת בה את חותמך בדמותך.
היית הדמות המאפיינת את רעות השריונאים ,שריונר גם לעת שלום ,גיבור ונערץ בקרב שהוביל את
לוחמיו כש הוא בראשם ,ונושא דגלם בעת שלום .היית השותף הנאמן והמסור לבניית בית לזכרם של
חברינו שאינם ובית לכבוד גבורת השריונאים ומורשתם.
חיים ארז שלנו ,אתה האיש שהוביל והנהיג את העמותה בתבונה ,בסבלנות ובנחישות ,בחמש עשרה
השנים האחרונות ,וידע לנווט בהצלחה גם בימי סערה.
כולנו מאחלים לך בריאות טובה ונחת בכל מעשיך ,וחותמים בחתימת ידינו ,לעדות על מגילה זו ,במושב
הנהלת עמותת יד לשריון ,באתר יד לשריון בלטרון ,היום הזה ,ערב יום שני ,י' באדר תשע"ה 1 ,במארס
.2015
אודי שני
היו"ר הנכנס

מנשה ענבר
מנכ"ל העמותה

מרדכי אביגד
יו"ר ועדת הביקורת

נחמה בר-כוכבא (בריל)
יו"ר ועדת החינוך

גדעון בר-און
יו"ר ועדת הבינוי

אהוד גרוס
יו"ר הוועדה לפיתוח עסקי

יוסלה יודוביץ
יו"ר ועדת הכספים

עמוס כץ
אוצר פארק העוצבות

אסא כשר
יו"ר ועדת ההיגוי למרכז המידע

שאול נגר
יו"ר ועדת הביטאון "שריון"

חיים עדיני
היועץ המשפטי

אביגדור קהלני
יו"ר ועדת ההנצחה

צביקה קן-תור
מנכ"ל מוזיאון הלוחם היהודי

יצחק רבין
יו"ר ועדת הגיוס

יום-טוב תמיר
יו"ר ועדת התכנים
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צילום מגילת ההוקרה שהוענקה לחיים ארז ,היו"ר היוצא של העמותה
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מימין :גבי ברלין ,שהיה בלהקת גייסות השריון הנוסטלגית ,בליווי נגן האקורדיון אבי אבישר
והחצוצרן אבי ברש ,שהנעימו את ערב הרעות בשירי שריון מוכרים ואהובים

מראה כללי באולם המרכבה בערב הרעות
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מראה כללי של יד לשריון .הצילום ששובץ במגילה שהוענקה לאלוף (במיל') חיים ארז ,יו"ר עמותת
יד לשריון בשנים 2015-2000
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