חיים ארז המפקד
המפקד אספת אותנו מכל העברים.
אימנת וגיבשת אותנו בחולות צאלים,
יצרת חטיבה עטורת הישגים ,
והיום אנו מציינים לך שמונים.

ביום שמח זה .לנו בטוח ואולי גם לך,
אנחנו רוצים להזכיר לנו וגם למשפחתך,
שביבים מאותם זמנים ,שהיינו צעירים,
נמרצים וחלקנו אף יפים וצנועים.

התחלנו ב"חסה" המחנה הראשון
במבנים בריטיים בלי ברזל בבטון.
אתה כסגן מפקד החטיבה
וזה שנתן לה את איכותה.

בחרת למנות מפקדים צעירים
ששבעו בהתשה הרבה מרורים.
כאלה היו גם אנשי הצוותים
שנסעו וירו ללא שינה והפוגה
באותם ימים ולילות ארוכים של ההתשה.

הייתה זו חטיבה עם מיטב הנוער
שלא היו לה –אז -לא טנקים ולא זוהר
אך הישרת בה אווירה של רעות
ללא שמץ של ריחוק וקשיחות.

במהלך השנה הראשונה הלכה החטיבה והתגבשה.
אימוני ההקמה של החטיבה והגדודים,
הובילו בגי"ש את טבלאות ההישגים.
ביקור אלוף פיקוד דרום בחטיבה הניב
אף ,את דרגת האל"מ בשבילך.

עוד בטרם השלימה החטיבה את הקמתה
וקצת אחרי תרגיל האוגדה ,פרצה המלחמה
שאיש בחטיבה לא צפה ,מלבדך.
הזעקת את כולנו מטה וגדודים
עוד לפני שקיבלת את כל האישורים.

בפיקודך הגענו לסיני ראשונים
לאחר שאספנו וקוששנו טנקים ונשקים.
שעות נסענו על הכביש משבטה ושדה תימן
עד שהתייצבנו ב"ציונה" על ציר "טליסמן".

לחמנו כולנו על "חמוטל" בבלימה
גברנו על השריון המצרי בשב"ש
גררנו דוברות וגשר גלילים
וראשונים לצלוח היינו מוכנים.

בכל אלה שלבי המלחמה
היית עימנו במנהיגותך השקטה.
נסכת בנו בטחון ברשתות הקשר
ודמותך הרגועה בצריח הטנק,
נשקפה לנו תמיד ומכל עבר.

ההחלטה על הצליחה נשקלה על חוט השערה
ואילולי אריק ג'קי ואתה לא היו משתנים פני המלחמה.
בקור רוח ואמונה הובלת את יוסי וגיורא לצלוח התעלה.
עברתם ,מתי מעט ,אך חוללתם במצרים מהומה ומבולקה.
באותם ימים אפורים ונוגים ,בהם איבדנו יותר מדי חברים,
זכתה החטיבה בגאון וראש נישא ,לשמה וזוהרה
כחטיבת הצליחה .הייתה זו קרן השמש הראשונה
שהפציעה והאירה את חשכת המלחמה.

היום אנו כאן,קצת מדדים ,שמנמנים ושבעים
ראשינו נטולי תלתלים ואפילו לבנים או קרחים.
חוגגים עימך ביחד שמונה עשורים של הרבה
הישגים ומעשים טובים .מבקשים שתדע
שאנחנו אותך ,כמפקד ,מאד מעריכים
וכאדם ,ממש אבל ממש אוהבים.

לקחתי לעצמי את הזכות לכתוב בשם כולם אפילו ללא הסכמתם.
אני גא להיות שייך לחבורת מפקדים וחיילים שגבורתם תומכת את
היותם בני אדם ,ישראלים ,וציוניים ,אשר היו והינם מחויבים לחברה ולמדינה.

כולנו גאים להיות פקודיך המח"ט חיים.
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