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 .שנה למלחמת ים הכיפורים 04התקיים בלטרון כנס חטיבתי לציון  21.72-ב

 "נסקמ"פלוגת  וחמיל 774-ובכללם כ ,בהלוחמי החטי 064-בכנס השתתפו כ

בו השיקו ספר וסרט שהפיקו על מלחמתה של , שקיימו מפגש פלוגתי נפרד

  . הפלוגה

ובני משפחה רבים של , של החטיבהמשפחות שכולות בנוסף השתתפו בני 

  .לוחמי החטיבה

 : 7מגדוד , הנה תיאור של רזי רום

כיוון שהייתי , שאלו אותי אתמול בבוקר אם אני מתרגש לקראת כנס החטיבה

באתי אתמול עם משפחתי ושניים . אמרתי שלא. מעורב בהכנות בשנה האחרונה

זה היה , וראינו את המוני חיילי החטיבה עם משפחותיהם כשהתקרבנו. מנכדי

התחבקנו : הטנק שלי היה וחלקם באו עם משפחות צוות . מרגש

רבים נראו מוכרים אבל לא ידענו . התחבקנו ולחצנו ידיים עם רבים .והצטלמנו

הטקס . אבל היו התגיות בצבע עם השמות והיחידה והתפקיד וזה הקל, למקם

 . המוצל הזה בחורשה והנוף מסביב מוסיף על התחושה האזור. היה מרשים

 

שלא רק הצלחנו . ההרגשה שהמון אנשים הגיעו, אבל בעיקר היו כל האנשים

וכדי שהם , אלא גם שהם רצו להגיע מרחוק ומקרוב, לאתר ולהגיע לרבים

ילדים , סטוריה וגם עם בני המשפחהייחלקו שוב עם חבריהם לנשק את הה

 .ונכדים

 .בחוויה הזו, אבל חשנו שכולנו יחד, מן להחליף ממש חוויותלא היה ז

סיפור המלחמה מגיורא . החוויות האישיות, המצגת -התכנית הייתה מאלפת 

נדב שאסף את . וצביקה ששרטט את הנרטיב ולוח האירועים, באנדרטה 

וכל אלה שסיפרו את , המח״ט שלנו שמיקם אותנו במלחמה ההיא. התמונות

 ,שנה 04וג׳ון שהרשה לעצמו להביע רגשותיו אחרי , החוויות כולל מזר המט״ק

 .ושרעבי שסיפר את סיפור הפלוגה של יוחי גלעד באותו לילה מטורף

 

חנה רגב ושמעון זיו ששלחו את כל , וכל זה לא היה בלי צביקה שארגן את הכל

שלמה רז שהזמין את . ומוטי עדן ויאיר גלר שעשו לנו תקשורת, הגלויות

ריון שועמותת ה. אחד מהפעילים בחטיבה וכל. המשפחות השכולות באופן אישי

 .שסיפקה לנו את המקום והאמצעים


