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 חטיבת הצליחה - 150כנס חטיבה : 5102באוקטובר  6
למפגש  ,יחד עם בני המשפחות השכולות, לוחמי חטיבת הצליחה ובאכמו בכל שנה  גם השנה

מלחמת יום , להיזכר באותה מלחמה קשה, ליד אנדרטת החטיבה שבפארק בעוצבותהשנתי 
הם היו הנחשונים שצלחו את התעלה עם הטנקים . ולזכור את החללים שנפלו, 0791-הכיפורים ב

 .שהוביל לניצחון הצבאי, וחוללו את המהפך בחזית הדרום
 

 בני נדלר איש החטיבה: צילום. שאול נגר( 'במיל)ם "ליקט וערך אל
 

 
 150תג חטיבת הצליחה 

 
 2ביום , התקיים בפארק העוצבות שביד לשריון, 124חטיבה , הכנס השנתי של אנשי חטיבת הצליחה

האלוף בהשתתפות עשרות רבות של אנשי החטיבה ממלחמת יום הכיפורים בראשות , 2142באוקטובר 
שהיה סגן מפקד אוגדה  קי אבן'ג( 'במיל)האלוף , שפיקד על החטיבה במלחמה חיים ארז( 'במיל)

ל "מנכ חנן ברנשטיין( 'במיל)ל "תא, שפיקד על אזור הצליחה במלחמה, ל"של האלוף אריק שרון ז ,411
במלחמה בחזית הגולן וכתב מערך  7ן חטיבה "שהיה קמ, אילן סהר( 'במיל)ם "אל, עמותת יד לשריון

 .ואורחים, שיעור על מורשת הקרב של החטיבה במלחמה
שהיה קצין , תור-צביקה קן( 'במיל)ל "תא. קשה בלעדיול במיוחד למפגש ש"היו ביניהם שבאו מחו

 .הבאנו דברים מהכנס ובעיקר צילומים. ארגן את הכנס והנחה אותו, ם של החטיבה"האג
 



 

2 

 
חיים ארז מפקד החטיבה ( 'במיל)האלוף , 011קי אבן סגן מפקד אוגדה 'ג( 'במיל)במרכז האלוף 

 עמותת יד לשריוןל "חנן ברנשטיין מנכ( 'במיל)ל "ותא, במלחמה
 

 מפקד החטיבה, חיים ארז( במיל)מדברי האלוף 
. הזיכרון מַקֵרב והִקרבה מחזקת, ציין חיים ארז והוסיף, את המלחמה ואת הנופלים, אנחנו עדיין זוכרים

 .ומאחל לכולנו שנה טובה, תור על ארגון המפגש-מודה לצביקה קן, הנני מודה לכם שבאתם
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 נושא דבריו, ארזחיים ( 'במיל)האלוף 

 
 יזכור

 ".יזכור"תור קרא -צביקה קן( 'במיל) ל"תא
 

 פרק תהילים
 :ו בתהילים"טקרא את פרק  ,בחטיבה 261סמל של גדוד -רבהשהיה  אבנר עוזרי

 
יָבה"השיר   "שִׁ

יָבה"השיר קרא את , 227שהיה לוחם בגדוד , מוטי עדן לוחם השריון , ל"יוסף שריג ז ן"רסשל " שִׁ
 :במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולןשנפל 

 לֹא ְצֵמֵאי ִמְלָחָמה
 ֶאל ַהְקָרב ָהַלְכנּו

 ,ָאַהְבנּו ָתִמיד ֶאת ַהַבִית
 ָשֶדה ַהִנְפָתח ַבְנָׁשָמה, ַהֶשֶמׁש

 ְוַׁשְבנּו ַעָתה ֲאֵליֶכם
 ְפׁשּוִטים ְכָתִמיד

 .ְורּוַח ֵאין ָבנּו
 

 ,ֵרִעים, ֲהתּוְכלּו
 ִאָמא ְלַחֵזק ֶאת
 ?ִבְמקֹוֵמנּו

 
 קדיש

שהיה נהג הטנק של סרן , ל"שלום בן טולילה ז-קרלוסראשון -סמלאחיו של , הבן טולילדוד קרא קדיש 
בקרב הפריצה , שנפלו יחד עם עוד חמישה מחבריהם לפלוגה, "(חריף)"' מפקד פלוגה ח ל"יוחי גלעד ז
 .4771באוקטובר  46-42בליל , ד"בתשרי תשל' ביום כ, אל התעלה
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 אל מלא רחמים
 .קרא אל מלא רחמים, 277ש בגדוד "שהיה לוחם חרמ סעדיה פנחס

 
 קריאת שמות החללים

חללי החטיבה שנפלו  17קרא את שמות , 227בגדוד ' מפ "שהיה מ, עודד מגידו( 'במיל)ל "סא
 .בציון התאריך ונסיבות נפילתם במלחמת יום הכיפורים

 

 
 ראו צילומים שלהם בהמשך. עודד מגידו קורא את שמות החללים( 'במיל)ל "סא

 
 דבר המשפחות השכולות

שהיה  ל"הלל מעוז זסרן אחיו של , במלחמה 611חטיבה ב 117ד "שהיה מג עובד מעוז( 'במיל)ל "סא
ציין ו, נקרא ללא הודעה מוקדמת לשאת דברים בשם המשפחות השכולות, בחטיבה 277פ בגדוד "סמ

הקשר בין הלוחמים ששכלו את חבריהם  ואת, שכול מתעצמת עם הזמן ובלתי פוסקתה בדבריו כי חווית
כעבור כמה  .יהי זכרם ברוך. ורעות השריונאים מהווה זכר ללוחמים שנפלוובין בני המשפחות השכולות 

 :ימים כתב בצורה סדורה את הדברים הבאים
 

 ימי אוקטובר
 .ימי אוקטובר, תחושות נוגות
 .מפגשי רעים, שנה ועוד שנה

 ברעות תחת אש, נזכרים ברוע
 דם  לבם של המתראים. ודם

 נתון בחיבוק בלחיצת יד
 מילים ממלאות. בנשיקה

 .החלל אותו הותירו החללים
 י אש צפים עללילות וימ

 רעות חברות. מסכי  התודעה
 ,נצרפות מחדש, אין דומות להן

 עולים, עליו צפים, החיים בכור
 ,דברי אזכרה, זיכרונות העבר

 מכנסות, ברכות לטוב עתידי
 להיתוך בו, כל הנשמות
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 ,מתאחדות ההרגשות כולן
 ,האהבה, השכול, העצב, הרעות

 אשר, היחד המופלא, השמחה
 .ועשןניתכו תחת אש 

 

 
שנפל  ל"סרן הלל מעוז זאחיו השכול של , (611ד בחטיבה "שהיה מג) עובד מעוז( 'במיל)ל "סא

 נושא דבריו, 150בשורות חטיבה 
 

 
 מראה מן הכנס בפארק העוצבות

 
 הנחת זרים

 חיים ( 'במיל)ט האלוף "והמח קי אבן'ג( 'במיל)האלוף  -( 411)הניחו סגן מפקד האוגדה  ל"זר צה
 .ארז
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 שמעון בן שושן( 'במיל)ם "ואל עמי מורג( 'במיל)ל "דים תא"הניחו המג החטיבה זר. 
 מ בגדוד "שהיה מ ל"סרן עמיקם מעיין זאלמנתו של , אסתר מעייןהניחה  זר המשפחות השכולות

277 . 
 

 קי אבן'ג( 'במיל)דברי האלוף 
פעמית או -ות אינה חדהנצחת הרע. היא על בסיס הנצחת הרעות, אנשי החטיבה, השייכות שלי אליכם
 .נכדינו והנינים שלנו ולנצח, חובה עלינו לשמור על רעות זו למען בנינו. שנתית אלא נצחית

 

 
 קי אבן נושא דבריו'ג( 'במיל)האלוף 

 
 529ד "מג, שמעון בן שושן( 'במיל)ם "מדברי אל

, הניצחון במלחמה הושג. הטנקים הם שהביאו את הניצחוןאך , ל כשלים במלחמת יום הכיפורים"היו לצה
בפיתוח , בהיותו מפקד גייסות השריון, ל"הודות להשקעה הרבה של האלוף ישראל טל ז, בין השאר

ל ילמד כהלכה את לקחי "ואני תקווה כי צה לדאבוני לא כולם כיום נושאים בנטל. תורת התותחנות
 .המלחמה ויישם אותם
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 שמעון בן שושן נושא דבריו( 'במיל)ם "אל

 

 
 (במרכז)חיים ארז ( 'במיל)ט האלוף "מצטלמים עם המח
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מוטי , תור-צביקה קן( 'במיל)ל "תא, עודד מגידו( 'במיל)ל "סא, שמעון בן שושן( 'במיל)ם "אל :מימין

 עדן
 

 
 משמאל בני נדלר שצילם את הכנס
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11 

 
 

 
 

 במלחמה 150צילומי החללים של חטיבה 
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 www.yadlashiryon.comבקרו דרך קבע באתר השריון 
 

 

http://www.yadlashiryon.com/

