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  היא לא תיתן את לבנו לשכוח - כל עוד הרעות בלבב פנימה 
צה"ל לפני שלושים ואחת שנים, אך רוחה ירדה ממצבת הכוחות של חטיבת הטירנים 

, יחד עם בני המשפחות מתכנסים כל שנהשבים וה ,ל יוצאי החטיבהכם בלב עֵ פַ ממשיכה לְ 
ביד לשריון, לספר על קורותיה ולכבד את זכר חלליה. השנה נחנכה במעמד  השכולות,

  .בפארק העוצבות עצרת גם האנדרטה היפהפייה של החטיבה שהוקמהה
  

  ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר

  

 
  תג חטיבת הטירנים

  
בלב פארק העוצבות שביד לשריון הוצבה לאחרונה האנדרטה היפהפייה של חטיבת הטירנים, 

החטיבה הייתה קיימת . חטיבת טנקי השלל הראשונה שהייתה בצה"ל - )691( 274היא חטיבה 
העצרת השנתית של אנשי החטיבה התקיימה לראשונה כאן בפארק . 1986-1969בשנים 

טקס את  , והיא כללה, אל מול האנדרטה2017ביוני  16ביום כ"ב בסיוון תשע"ז, העוצבות, 

מפקדים  מאותהשתתפו בעצרת . לחנוכת האנדרטהאירוע חגיגי הזיכרון לחללי החטיבה ו
תא"ל (במיל') עוזי , גורודיש-תא"ל (במיל') יואל גונןובהם  ולוחמים מהחטיבה לדורותיה

האלוף  ,תא"ל גיא חסוןובהם קצין השריון הראשי  ,, בני המשפחות השכולות ואורחיםלבצור
יהודה האדריכל  .תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין ריוןמנכ"ל עמותת יד לשו, (במיל') יעקב לפידות

. חן וינקלר, תכנן ועיצב את האנדרטה שבנה האמן 225ששימש קמב"ץ גדוד איש החטיבה , יהב
  , מאנשי החטיבה.יאיר עמיקם הנחה את העצרת

, העמלים כל שנה בארגון )681( 274בצוות המארגן לשימור מורשת חטיבת הטירנים 
אבי אזרד, אהוד סתת, אפי חמיאל, אשר פלג, אהובה אשכנזי, דב גלבוע,  נמנים: המפגשים,

לוי, יאיר עמיקם, יוסקה פסטרנק, יובל שחף, מירה שחם גולן, מיקי בורשטיין, -חביבה אטדגי
  .צביקה קדמן, רפי מאירי
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  .בפארק העוצבות ביד לשריון )691( 274של חטיבת הטירנים  האנדרטה

  בהמשךפרק על האנדרטה ראו 
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  -) באנדרטה 691( 274ת חטיבסיפורה של 

  חטיבת טנקי השלל" ("הטירנים") הראשונה בצה"ל
  "וְִה&ֵה ַעְבֵדי ָדוִד וְי%$ב ָ#א ֵמַהְ!ד�ד, וְָ�ָלל ָרב ִעָ�ם ֵהִביא�" (שמואל ב, ג, כב)

סובייטים במהלך מלחמת ששת הימים נטשו הצבאות המובסים של מצרים וסוריה טנקים 
ששמם הוסב ל"טירנים". הם רוכזו לצורך הקמת חטיבה משוריינת  54-וטי 55-מסוג טי
הוקמה החטיבה על בסיס ארבעה גדודי טנקים  1969-1968. בשנים 274חטיבה  -חדשה 

  המאוישים על ידי חיילי מילואים.
וכניות לוחמי החטיבה השתתפו במלחמת ההתשה ויועדו בעיקר למשימות מיוחדות, כולל ת

  לנחיתות מעבר למפרץ סואץ.
במלחמת יום הכיפורים לחמה החטיבה בגזרה הצפונית בסיני ונטלה חלק מרכזי בקרבות 

  הבלימה מול הארמיה המצרית השנייה בגזרה זו.
בקרבות מלחמת יום הכיפורים ובמהלך האימונים והפעילות, לפני המלחמה ואחריה, נהרגו 

  ארבעים וארבעה מלוחמי החטיבה.
) שימשה לאחר המלחמה כגרעין להקמת אוגדה משוריינת 691-(ששמה הוסב ל 274חטיבה 

  .440אוגדה  -של טנקי שלל 
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  הזיכרון וחנוכת האנדרטה טקסמהלך 

מול האנדרטה הייחודית פתח המנחה והוסיף, התכנסנו כאן לטקס הזיכרון לחללי החטיבה, 
הננו נרגשים על כי לאחר מאמצים רבים ). 691(לימים נקראה חטיבה 274 לחטיבת הטירנים

מאד של למעלה מעשור, הגענו סוף סוף לעובדה מוגמרת: אנדרטה זו לזכרם של יקיריכם 
ניצבת כאן היום! המוטיב המרכזי באנדרטה מבוטא בתבנית טנק  -חברינו שלא ישכחו לעולם 

ק החצוי, מבטא את אלא חצויה לשניים. החלל שנפער בין שני חלקי הטנ -"טירן" שאינה שלמה 
השבר, את החסר, ואת אובדנם של היקרים מכל. בד בבד יש ברווח הקרוע בין שתי האבנים, 

אור של תקווה ונחמה, אור של בשורה לעתיד טוב יותר  -מעין שער כניסה לקרני אור מפזזות 

 -  274נופלי חטיבה  44לבני הדורות הבאים ולמדינת ישראל. האנדרטה הוקמה לזכרם של 
טיבת הטירנים, ובהם חברינו שנפלו בתקופת הקמת החטיבה לפני מלחמת  יום הכיפורים ח

  ולאחריה, ובשיוך לכל החילות.
כאן בחורשה זו ביד לשריון שבלטרון בדרך לירושלים, ניצבת ותעמוד האנדרטה לעולמים ותספר 

מדם, אי  גם את תמצית סיפור הלחימה הקשה והעיקשת בגבעות "חמוטל" ו"הברגה" העקובות

שם בסיני. היום אנו מקיימים טקס זיכרון לחברינו שנפלו, בשרתם ובלחימתם בחטיבה לדורותיה, 
כדי לזכור ולהזכיר, כדי לכבד ולהוקיר, כדי לרשת ולהוריש, ברעות, בגאווה, בהזדהות 

מנו מכאן את ההוקרה את הכבוד ניקח עובגעגועים. גם כאשר כל אחד מאיתנו ישוב לביתו, 
נצח. נא תפיצו את דבר מיקום האנדרטה כי רעותנו להם אנדרטה זו היא עדות  -ים. זיכרו לנופל

  לדורי דורות בכל משפחה ומשפחה ולכל חבר וחברה יוצאי החטיבה שיבואו לכאן.
  

  
  לוי אטדגי יאיר עמיקם מנחה העצרת ולידו חביבה

  
  חנוכת האנדרטה �

) נקראו לרחבת האנדרטה להסרת הלוט, מפקדים 691( 274לזכר חללי חטיבת הטירנים 
 ,אלוף (במיל') יואל גונן גורודיש-תתונציגים מכל יחידות החטיבה ונציגת המשפחות השכולות: 
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שהיה  אלוף (במיל') עוזי לבצור-תתמפקדה השני של החטיבה ומי שפיקד עליה במלחמה; 

פעיל בצוות המארגן;  - 228מגדוד  סא"ל (במיל') אבי אזרדה; מפקד החטיבה לאחר המלחמ

רס"ן (במיל') עו"ד יוחנן פעיל בצוות המארגן;  - 227מגדוד  רס"ר (במיל') עו"ד אהוד סתת
 225שהיה מ"פ בגדוד  סא"ל (במיל') צביקה שרמןבמלחמה;  25, שהיה שליש גדוד טייך

סא"ל (במיל') שהיה מפקד הפלס"ר במלחמה;  רון-רס"ן (במיל') דן לבבמלחמה ולימים מג"ד; 
רס"ר במלחמה;  לרבות ,מפקד פלוגת הרפואה החטיבתית פרופסור צבי גימון גולדשמיט

חימוש שהיה קצין ה (במיל') ירדן דוד סרןנציג פלוגת הקשר החטיבתית;  (במיל') אלי צימרמן

, גולן-שחם גברת מירהנציגת המשפחות השכולות  נציגתבסדנה החטיבתית במלחמה; ו
 14, שנפל במלחמת יום הכיפורים ביום י"ח בתשרי תשל"ד (סגן יואל שחם ז"לאלמנתו של 

  ).1973באוקטובר 
  
  הדלקת נר הזיכרון �

של  ובתו ונכד - יהל ברונשר שרון ברונשר ובנה הגברת להדלקת נר הזיכרון לנופלים הוזמנה

חרמ"ש, ונהרג במלחמה בקרב  , שהיה מש"ק בפלוגתששון, זכרונו לברכה סמל אליאס (אלי)

אל"ם (במיל') ). נלוו אליה 1973באוקטובר  21על מתחם "חמוטל" ביום כ"ה בתשרי תשל"ד (
) במלחמה, ולאחריה שימש מפקד 88, שפיקד על יחידת "דב לבן" (גדוד יודוביץ )יוסל'ה(יוסף 
, שבין ואל 'שמוליק' עובדיה ("כבש")(במיל') ד"ר שמ סא"לוסגן מפקד החטיבה, וכן  25גדוד 

  .227ושימש בהמשך גם מפקד גדוד  228שלל תפקידיו, היה במלחמה מ"פ בגדוד 
  

  
  הדלקת נר הזיכרון

  
  יזכור �

שנהרג  סמל ראובן ליפשיץ ז"לאחיו התאום של  ,עמיקם ליפשיץמר  הוזמןלקריאת "יזכור" 

 15(ביום י"ט בתשרי תשל"ד  ,בקרבות הבלימה וההבקעה נגד המצרים בגזרת תעוז "הברגה"
  )1973באוקטובר 
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  קריאת "יזכור"

  
  קריאת פרק תהילים �

רס"ר חיים ,  אחיו המאומץ של מיכאל ביטוןמר פרק  פ"ג בתהילים ("שיר מזמור לאסף") קרא 
). בעת הקריאה 1973באוקטובר  15י"ט בתשרי תשל"ד ( שנפל בקרב בסיני ביוםהרוש ז"ל 

מר משה הרוש , הגברת מירי סימן טוב -  רס"ר חיים הרוש ז"לניצבו לידו בני משפחתו של 
  .ומר שמוליק הרוש

 תתורם זה כשמונה שנים תרומה גדולה ומשמעותית למפעל העצרת השנתי מיכאל ביטוןמר 
שכולות ויוצאי החטיבה. מר ביטון הוא מי שמופקד על הצללת רחבת הטקס של בני המשפחות ה

ועל ביצוע מלאכות נוספות. כל פעילותם הברוכה של מר ביטון וצוותו נעשית בהתנדבות ובצנעה, 

  ועד היום נעשתה בעילום שם, עם המון אהבה ומכל הלב.
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  בני משפחת הרוש בקריאת פרק תהיליםוביטון מר מיכאל 

  
  קדיש אמירת �

לחם ששהיה מפקד טנק  סמל ראשון רחמים גואטה ז"ל, אחיו של מר יוסף גואטהקדיש קרא 

באוקטובר  15בקרבות הבלימה וההבקעה נגד הצבא המצרי, ונפל ביום י"ט בתשרי תשל"ד (
עוזר ששימש  מיכאל בורשטיין ')במיל(רב סמל יחד איתו נקראו לאמירת הקדיש ). 1973

ששירת בפלוגה הסדירה ואחר כך  ,מאירי רפי ')במיל(רב סמל ו ,במלחמה 228השליש בגדוד 

  ברים בצוות לשימור מורשת החטיבה.במלחמה. השניים ח לרבות 25בגדוד 
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  קדיש אומר(משמאל) מר יוסף גואטה 

  
  תפילת אל מלא רחמים �

  , יוצא החטיבה.החזן רס"ם (במיל') אשר ברנשטייןתפילת "אל מלא רחמים" נשא 
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  תפילת אל מלא רחמים

  
 שיר הֵרע�ת �

  בסיום חלק הזיכרון שרו כל הנוכחים את שיר הרעות:

  ָהֵרע�ת
  חיים גורי

  לחן: אלכסנדר (סשה) ארגוב
  

  ַעל ַה&ֶֶגב י%ֵרד ֵליל ַהְ,ָתו
  �ַמִ/ית .%ָכִבים ֶחֶר� ֶחֶר�
  ֵעת ָהר�ַח ע%ֵבר ַעל ַהַ,ף

  ַה2ֶֶרך.ֲענָנִים ְמַה0ְִכים ַעל 
  

  ְ.ָבר ָ�נָה. 3א ִהְרַ!ְ�נ� ִ.ְמַעט
  ֵאי7 ָעְבר� ַה6ְַמ&ִים 5ְ#ִד%ֵתינ�.

  ְ.ָבר ָ�נָה, וְנ%ַתְרנ� ְמַעט
  ָמה ַרִ#ים ֶ�ֵאינָם ְ.ָבר ֵ#ינֵינ�.

  
  ַא7 נְִז.ֹר ֶאת ֻ.0ָם:

  –ֶאת יְֵפי ַהְ#ל%ִרית וְַה>ֹ;ר 
 ֹ   את ְלע%ָלםִ.י ֵרע�ת ֶ�ָ.ז

  3א ִ>ֵ>ן ֶאת ִלֵ#נ� ִלְ�.ַֹח.
  ;ֲהָבה ְמֻק2ֶֶ�ת ְ#ָדם

  ַאְ> ָ>��ִבי ֵ#ינֵינ� ִלְפרַֹח.
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  ָהֵרע�ת נ5ְָאנ�7 ְ#ִלי ִמ0ִים
  ֲאפָֹרה ַעְקָ�נִית וְ�%ֶתֶקת
  ִמ0ֵיל%ת ָהֵאיָמה ַהְ!ד%ִלים

  ַאְ> נ%ַתְרְ> ְ#ִהיָרה וְד%ֶלֶקת.
  

  ָהֵרע�ת, ִ.נְָעַרי7ִ ֻ.0ָם
  ��ב ִ#ְ�ֵמ7 נְַח<7ֵ וְנֵֵלָכה

  ִ.י ֵרִעים ֶ�&ְָפל� ַעל ַחְרָ#ם
  ֶאת ַח<ַי7ִ ה%ִתיר� ְלזֵֶכר.

  
  וְנְִז.ֹר ֶאת ֻ.0ָם...

  

  
גורודיש ותא"ל -ליד האנדרטה. במרכז תא"ל (במיל') יואל גונןנציגי כל יחידות החטיבה 

  עוזי לבצור(במיל') 

  
  דברים בשם אומרם

  גורודיש, מפקד החטיבה במלחמת יום הכיפורים-מדברי תא"ל (במיל') יואל גונן �
  הלוחמים, ימשפחות הנופלים, חברי

אני מלא הפתעה ולכבוד לי להיות כאן אתכם היום. ראו מה עשה צוות של מתנדבים  להקמת 
פי שעוצבה בפועל. חברים, לא אשא אבל לא בצורתה כ -האנדרטה. בשעתו התנגדתי לאנדרטה 

  דברים אך אומר תודה!! תודה לחברים ולעושים במלאכה.
  הנני מכבד אתכם, חברים, ואתכם, בני משפחות הנופלים.
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  גורודיש נושא ברכה קצרה-תא"ל (במיל') יואל גונן

  
  דבר המשפחות השכולות �

 15שנפל ביום י"ט בתשרי תשל"ד ( סמל עמירם מלינרסקי ז"ל, בנו של מר יניב מלינרסקי
- הגברת יפה מלינרסקיאליו אמו תה ) נשא את דבר המשפחות השכולות. נלוו1973באוקטובר 

  .קדוש
  ורחים מכובדים, משפחות יקרות,א

בהיותי ילד לימדו אותי שאנדרטה תפקידה להנציח, ללמד את הדורות הבאים על מאורעות 

ותי בעיקר כמשהו שאפשר לטפס עליו. והנה חלפו העבר. בהיותי ילד האנדרטות עניינו א
  השנים ונקרתה לי בכל זאת הזדמנות ללמוד משהו מאנדרטות.

לפני כשנתיים פנתה אליי חביבה החביבה בבקשה שאצטרף לצוות הקמת האנדרטה הזו, 
  שאנו חונכים היום. במהלך שנתיים אלה למדתי דבר או שניים מצוות הקמת האנדרטה:

 -האנשים לא באמת משתנים. מי שהיה מפקד  -חולפות עשרות שנים למדתי שגם אם 
נשאר ידען, ומי שמת  -נשארת מפיקה; מי שהיה ידען  -נשאר מפקד; מי שהייתה מפיקה 

  לצערי נשאר מת. -במלחמה כמו אבא שלי 
למדתי גם שפעם היה לאנשים זיכרון טוב יותר. חבורת מקימי האנדרטה זכרה כל פרט 

שנים, בעוד שאני בקושי זוכר מה קרה איתי אתמול. נראה כי  44חוללו לפני מאירועים שהת

  בימינו הזיכרון של הסמרטפון החליף את הזיכרון שבראש.
למדתי בתהליך העבודה על הטקסט של מסבירן האנדרטה, ומהתיקונים הלא מעטים 

עוד הרבה שקיבלתי מצוות האנדרטה, שלמרות שעיסוקי המקצועי במילים ובעברית, יש לי 
", וכי מספרי חטיבה וגדודים, יש לקרוא ניםנים" ולא "טיררמה ללמוד בהגיה, וכי יש לומר "טי

  שתיים, שתיים, חמש, ולא מאתיים עשרים וחמש. - בספרות בודדות
אבל בכל התהליך הזה של השנתיים האחרונות, למדתי בעיקר שיעור חשוב בנחישות 

יוכל לעצור  -סף, ולא מכשולים, אף לא אחד מאלה והתמדה. למדתי שלא בירוקרטיה, לא כ

כל צבאות ערב לא הצליחו  1973שנת חבורה קטנה, נחושה, וחדורת מטרה. בדיוק כפי שב
  לעצור צבא קטן, נחוש וחדור מטרה.
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והנה אנו ניצבים כאן היום, בזכות אותה חבורה קטנה ונחושה, אבל גם בזכות כל אותם אלה 

היא לכבודם. כדי שיוכלו בנינו ובני בנינו לטפס עליה, ואולי יום אחד שאינם, ושהאנדרטה הזו 

  גם הם יבינו, כמוני, בזכות מי אנחנו כאן.
  

  
  דבר המשפחות השכולותסקי נושא את ריניב מלינ

  
  קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון ידברמ �

אלוף במילואים יואל גונן גורודיש,  לאלוף -למפקד החטיבה במלחמה תת -שלום לכולם 
 אלוף עוזי לבצור ולמשפחות הנופלים.-במילואים יעקב לפידות הנמצא כאן איתנו היום, לידידי תת

רגע לפני שאני מגיע לאירועים מסוג זה, ההתלבטות הגדולה שלי היא האם אני כותב את דבריי 
או נושא דבריי בעל פה. ההתלבטות היא שכאשר אתה קורא מן הנייר אינך מסתכל  וקורא אותם

  אל סביבתך והרי לכם צריך להסתכל בעיניים.
  מסוג זה מעלה בראשי שלושה דברים:אירוע 

שהיו  -החובה של אנשים כמוני  ,: החובה שלנו כלפי הדור הצעירהחובה שלנו לזכורוהזיכרון, 

להבהיר לנו את המהות של מה שאנחנו  -יתם שבעי מלחמות רק בני שנה כשאתם כבר הי
לא היינו ובלי אותה נחישות,  הצעיר כיום צריך להבין שבלי אותה גבורהעושים פה היום. הדור 

  לעמוד כאן היום בפארק העוצבות ולהיזכר. יכולים
משמעותי אלה שהחליטו להיות פעילים באופן מהגבורה להיות חלק  :הדבר השני הוא הגבורה

  בהקמת המדינה הזו ובהגנה עליה.
וגשים אתכם כשאנחנו פ הצעירים זו הגאווה. -ואולי המשמעותי ביותר לנו  ,והדבר השלישי

, גאווה להיות שייכים ,מלא גאווה.  גאווה לאלה שהייתם שםנליבנו  -שירים מבט אליכם ומי
ולהיות  ות שייכים לצבא שכזהים פלדה. להיחיל של אנשים עשוי -להיות שייכים לחיל השריון 

  שייכים לעם שכזה.
בדיוק  ,אחריות, להמשיך קדימה ולנסות לעשות את המיטב ליטולהגאווה הזו היא שגורמת לנו 

 ,ולכם .שאתם עשיתם. הזיכרון, הגבורה והגאווה הם הקו שלנו לקום ולהמשיך קדימה כפי
 קורה למפקדים עם הזמן. האחדיש משהו ש - משפחות הנופלים, אני מבקש להגיד משהו אישי

חוויות מורכבות, אם אפשר  -  כשמפקד מתחיל לחוות את התחושה של להיות תחת אש הוא
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ָ והחוויה הזו תמיד מל� לקרוא להן חוויות בכלל. עם הזמן לצערי ה בלזכור את אלה שלא חוזרים. ו

ם ואולי לנטוע בכם לבחור מילי אילו יכולתיועם השירות גם אנחנו חווים את הכאב הכבד הזה. 
אני חושב שאותם גיבורים שהיו שם ונלחמו, החליטו לסכן ואף שהייתי אומר  ,קצת נחמה

 עבורהם החליטו  ;החברים שהיו לידם עבורלהקריב את חייהם. הם החליטו לעשות את זה 
הייתי עוצר אותם  אילועם ישראל כולו.  זאת עבורהם החליטו  לעשות  ;המשפחות שנשארו בבית

אחוזים שהם לא במאת האני משוכנע  - רגע לפני, ואומר להם 'יש לכם אפשרות לא להיות פה'

להיות שם עבורכם, עבור החברים שלהם, ועבור אלא נותרים בו כדי  היו נוטשים את שדה הקרב

  ועל כך אנחנו מצדיעים לכם ולהם.עם ישראל. 
בשם צבא ההגנה לישראל כולו: אנחנו נותנים לכם  גם תבשם כל חיל השריון, ותרשו לי לומר זא

  ומקווים שתמיד יהיו לכם הכוחות להמשיך קדימה. ,יום חיבוק ענקמיו
ם נמשיך לספר. עַ שלהם ועליהם אני מתחייב שאנחנו את הגיבורים לא נשכח, ואת הסיפורים 

  לא עבר הוא עם בלא עתיד. יהי זכר הנופלים ברוך.ל
 - כאן היום ולספר לכם על התחושה שהייתה לי ברגע שנכנסתי ללציין לי אי אפשר לי לסיים ב

דפי ההיסטוריה, שהיא ב רשומהשל חטיבה שכבר הרבה שנים  ,של אנשים מספר כזהלראות 

 - מבינים שהיא נמצאת! היא נמצאת במקום החשוב ביותר  כאןאבל שנכנסים ל ,"לא נמצאת"
  ו.היא נמצאת אצלנ - בלב! וכשהיא נמצאת בלב

  הערכה וגאווה. של דברים אלהתודה לכם על ההזדמנות להיות פה, לפגוש אתכם ולומר לכם 
  

  
  קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון, נושא דבריו

  
  זריםההנחת 

  זר צבא ההגנה לישראל �
מר אברהם יחד עם  תא"ל גיא חסוןאת זר צבא ההגנה לישראל הניחו קצין השריון הראשי 

ז"ל, שנפל במלחמה בכ"ה  סמל שלמה סלומון כהן, שני אחיו של יהודה  כהןמר ו  (בבר) כהן
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נגד הגברת לאה בוקרה, ששירתה - ). נלוותה אליהם רב1973באוקטובר  21בתשרי תשל"ד 

  שנים כפקידה בחטיבה לרבות במלחמת יום הכיפורים.
  

  
  הנחת זר צה"ל

  
  זר חיל השריון �

שבין שלל תפקידיו בצה"ל היה גם  יעקב לפידותהאלוף (במיל') את זר חיל השריון הניחו 
נגר המלווה זה כעשור את אל"ם (במיל') שאול , היא האוגדה שלנו, ו440מפקדה של אוגדה 

סא"ל (במיל') עמי נתלוו אליהם שריון. ההחטיבה, ומטפל בתיעוד מורשת החטיבה באתר 
גם היה  ךבהמשמ"מ בפלוגה הסדירה ומי שהתחיל את דרכו בחטיבה בתפקיד  ,אוליאל

  , שהיה קצין הדת החטיבתי במלחמה.סרן (במיל') ד"ר אפרים (אפי) חמיאלמפקדה, ו
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  זר חיל השריוןהנחת 

  
  זר המשפחות השכולות �

 ,סרן גדי בן נתן ז"לאלמנתו של , רותי בן נתן הגברת זר המשפחות השכולות הניחהאת 
יובל  ')במיל( ן"רס). נלוו אליה 1973 טובראוקב 15(ט בתשרי תשל"ד "ייום שנהרג במלחמה ב

סמל יהודה -רבהכיר היטב את גדי ז"ל, וו 227שנפצע בלחימה בהיותו מפקד טנק בגדוד  שחף
יובל כתב את סיפור החטיבה, והנו . 227, סמל מחלקה, שגם הוא שירת בפלוגה ב' בגדוד רימון

  חבר בצוות לשימור המורשת. 
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  זר המשפחות השכולותהנחת 

  
  יד לשריון זר עמותת �

-סא"ל (במיל') חביבה אטדגי ,עו"ד חנן ברנשטיין א"ל (במיל')ת והניחזר עמותת יד לשריון 
מנכ"ל עמותת יד לשריון. לחנן ברנשטיין הוא  חנן ברנשטיין. (במיל') עו"ד דב גלבוע סא"לו לוי

מימוש בהכנות ו, וכן תרומה מהותית ונכבדה בהקמת האנדרטהשתחתיו ולסגל העמותה 
, הייתה הפקידה הראשית בחטיבה לוי-חביבה אטדגי האירוע המכובד שאנו מקיימים כאן היום.

חביבה נמנית עם  .מיום הקמתה, והגיעה למעמד קצינת העיר המרחבית הראשונה בצה"ל

 - המעטים שייסדו וכוננו את הצוות הפועל למען המשפחות השכולות ולשימור מורשת החטיבה
היה קצין השלישות החטיבתי  דב גלבוע צוות שחביבה עומדת בראשו והינה הרוח החיה בו.

זמי ומייסדי הצוות לשימור המורשת של ובמלחמה, חבר הנהלת עמותת יד לשריון הנמנה עם י
  .274חטיבה 
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  שריוןיד לזר עמותת  הנחת

  
  זר החטיבה �

שנפל  סמל דוד לזרוביץ ז"לאחותו של  ,עדה חן (לזרוביץ) הגברתזר החטיבה הניחה את 

 איתן שומרון(במיל') סא"ל ). נלוו אליו 1973 טובראוקב 14(ח בתשרי תשל"ד "במלחמה ביום י
 ,החטיבה בחדר הפיקוד שלאלחוטן ששימש  אבינועם רוזן ו"ד"ר (במיל') עסמו 25שהיה מג"ד 

  רתו ולחמו בחטיבה  במלחמה.ישניהם ש
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  הנחת זר החטיבה

  

  
  כלל הזרים למרגלות האנדרטה של חטיבת הטירנים
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  דברי תודה

  מנחה האירוע מר יאיר עמיקם אמר בשלהי האירוע:
, יוצא החטיבה, על שהשקיע לאדריכל יהודה יהבכאן המקום והשעה לומר דברי תודה והערכה 

יו"ר ועדת האנדרטה, שהוביל את מהלך  לאבי אזרדאת מיטבו בתכנון האנדרטה ובעיצובה; 
 ההקמה בנחישות, במקצועיות ובמסירות, והיה הכוח המניע שהוביל למימוש פרויקט האנדרטה.

זה גם המקום להעלות על נס את תרומתם הנכבדה של נציגי המשפחות השכולות למפעל 
ות לצוות. תודה שסייע רב יניב מלינרסקיובנה  מלינרסקי-יפה קדוש, גולן- מירה שחםההקמה: 

  לכולם.
ועתה קודם לסיום הטקס, אני נוטל לעצמי את הזכות להוציא הפעם לאור מ"כמעט אלמוניות", 

את חברי הצוות לשימור מורשת החטיבה, כדי שתודו להם על פועלם. ואלה השמות לפי סדר 
 אבי אזרד, אהוד סתת, אפי חמיאל, אשר פלג, אהובה אשכנזי, דב גלבוע, חביבההא"ב: 
יוסקה פסטרנק, יובל שחף, מירה שחם גולן, מיקי בורשטיין, (ראשת הצוות), לוי -אטדגי

  , שזכיתי, ואלה חבריי. יאיר עמיקם, ואני עבדכם, צביקה קדמן, רפי מאירי
תודתי להם על שכיבדוני בהנחיית הטקסים השנתיים, ועל  שריגשו אותי; ביודעי כי ספר 

הייתה לי מעורבות רבה, שימש אותם ככלי עזר לאיתור בני החטיבה "טירן", שבהכנתו ועריכתו 
  המשפחות.

לכבוד לנו להוקיר ולהודות מקרב לב ולהזכיר את פועלם של המתנדבים הרבים, הן אלה 
כל ידידיי החטיבה הבאים מחוצה לה, והמסייעים בידנו במסירות מדי שנה של מהחטיבה והן 

סים ולכל חבריהם של אלה לפעילות, והם רבים בשנה: למזכירות בעמדות הרישום; לצלמי הכנ
  וטובים. אנו יודעים להוקיר את גודל תרומתם למפעל ההנצחה.

הרגישות והמסורות,  -שלמי תודה לאנשי עמותת יד לשריון ולקצינות הנפגעים של השריון 

  המשקיעות את מלוא יכולותיהן ואהדתן לעניינה של החטיבה.
הרואים  ,למפקדי החטיבה לדורותיה, ולמפקדים ברמות השונותאנו מודים לכל יוצאי החטיבה, 

על הנוכחות המרשימה ועל המעורבות  -עצמם ידידיי החטיבה ומחויבים למפעל ההנצחה שלה 
  בו.

על התמיכה הרבה  ,בני המשפחות השכולות ,ואחרונים חביבים, תודה חמה מעומק הלב לכם
קרתכם שהיא 'הדלק' הממריץ אותנו לפעול. ועל הו מון שאתם נותנים בנו שנה אחר שנה,והא

שלכבודכם ובזכותכם הגענו למעמד זה של חנוכת האנדרטה, שתעמוד כאן לדורי דורות  ,אתם

  חברינו! -ולעולמי עד לזכר יקיריכם 
  

  האירוע הסתיים בשירת "התקווה"
  

  ראו כאן: - מהאירועוסרטונים צילומים לצפייה ב

  לשריוןטוראי עומר כץ מיד צילומים של  �

https://goo.gl/photos/oFvUScJrpLjZqTjQ9 
  
  צילומים של איילת חיימוביץ (בוקרה): �

https://photos.google.com/share/AF1QipMTlbv4F0Fz_TFJkhNUe-
YUDQdiPg9ScUncGcw32X9dJtQAMfIwiZmI1AySjKobCw?key=ZEFoeDlta1NUS
3l1ckFDWUxaMS1YMHRfQ0l0RVp3 

  
  צילומים של נתן קרן: �

https://photos.google.com/share/AF1QipOgF_6vcakHem1iyl9BnZkGYXUT8kOS
hX4dgOnzRQIFzmEv4UeIWk5lxy-liH8-
SQ?key=TWdqVDVNa3Q1RV8za0Vzdy1NaS13djY2RzlVZjVR 
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  מישל פרי:צילומים של  �

https://photos.google.com/share/AF1QipNH36cgYzQGARSybePrQ3lpMxz-
pRcPTCX_ZHIkAAJpeKQdF1nb3qmmuvCvX7TYvw?key=SWdTUEVpY3FnSTR
5VEt6M3JWak9xcmFTYWNEQ25R 

  
  
  מישל פרי:של  סרטונים �

https://photos.google.com/share/AF1QipPyUnWgRV9JeM7eEzgOnC8XMhtkuD8
MuugnXBewH4LQjBudeVxRGDXkuhOZ8MPGyQ?key=d2JaaXhoQUNfZ2VSM3I
0S0I2d1NzMU14TWlKZUFR 

  

  חללי החטיבה לדורותיה:

  אורן (חלבאג'י) מתתיהו .1
  אחרק ציון .2
  אלגאלי שלום .3
  ראובןאליהו  .4
  אלקושי אהוד .5
  בונה גד .6
  בן אבו חיים .7
  בראון מרדכי .8
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  ז"ל חללי חטיבת הטירנים

  
  מ�ל ַ#ְלֵעד ַהֵ"מ!ת

  ז"ל 274חללי חטיבת  מוקדש בהוקרה לחברינו,
  מיוצאי החטיבה - אשר וינשטיין המחבר:
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 ��ב ִ�ְבֵרי ֲחל%מ%ת
  מ�ל ַ!ְלֵעד ַהֵ?מ%ת

 ָ.ל ָחָלל ָ#$ְבָדן ֶ�ה%ִתיר...
 �ֵבינ%ת ַעְרִפ0ֵי ַהָ?נִים ַהח%ְלפ%ת

 ַחי ִעָ�נ� ָ.ל ֵ�ם ֶ�ַ#ִ@יר.
 ַחי ִעָ�נ� ָ.ל ֵ�ם ֶ�ַ#ִ@יר ְלַהְזִ.יר,

  ְ#ִעָ@ר ְלד%ר%ת ֶהָעִתיד,
 ֶ�ִ#ְזכ�ת ָקְרָ#נ% וְַתְ�ל�ם "ַהְ�ִחיר"

 –נְִמָ�ִכים ַהַח<ִים 
  ְלָתִמיד!

  
  ©ות למחבר אשר וינשטיין כל הזכויות שמור

  

  :קודמות על החטיבההכתבות כמה מן ה

  שנים לפשיטה האמפיבית המשוריינת "מבצע רביב": 47: 2016בספטמבר  25 �

http://yadlashiryon.gal-
ed.co.il/show_item.asp?levelId=63829&itemId=8644&itemType=0 

  
  משפחה לתפארת: -) 691( 274: יוצאי חטיבת הטירנים 2015ביולי  2 �

http://yadlashiryon.gal-
ed.co.il/show_item.asp?itemId=7696&levelId=64565&itemType=0 

  אל"ם גדעון אלטשולר בכרמי יוסף: ם: חנוכת הגן הבוטני על ש2014בנובמבר  10 �
http://yadlashiryon.gal-
ed.co.il/show_item.asp?levelId=63829&itemId=6955&itemType=0 

: "בני, אהובי, אתה לא חייב להיות גיבור כמוני, אבל תהיה אבא, גם 2014ביוני  22 �
  במקומי":

http://yadlashiryon.gal-
ed.co.il/show_item.asp?levelId=63829&itemId=6403&itemType=0  

  

  סיפור האנדרטה של חטיבת הטירנים

  
, שהתקיימה בשנים חטיבת טנקי השלל הראשונה בצה"ל) הייתה 691( 274חטיבת טנקי הטירן 

. לפני כמה שנים הוקם צוות מאנשי החטיבה בעבר, לצורך הקמת אנדרטה 1986-1969
, (יו"ר הצוות) חביבה לוי, אבי אזרדלחטיבה בפארק העוצבות שביד לשריון. הצוות מנה את: 

ביקש לבטא את הייחודיות של "טנק . הצוות לינרסקיויניב מ יובל שחף אהוד סתת, דב גלבוע

תכנן ולעצב את שבחטיבה, התמנה ל 225, ששימש קמב"ץ בגדוד יהודה יהבהאדריכל  השלל".

  האנדרטה.
שביסוד האנדרטה לא היה טנק השלל אלא זיכרון לחללי החטיבה, וכפי שהסביר יהודה הרעיון 

 ,לא אנדרטה לטנק כי אם לנופלי החטיבה, ולכן הצעתי טנק "טירן" שבור יהב: "הרעיון היה
  "והוא הצריח. ,מקום בו יושב עיקר הצוותהנחצה ב

שהיא , 440במתחם אוגדה לאחר שנקבע מיקומה הסופי העבודה של הקמת האנדרטה החלה 

המיועד לשימור מורשת  ,והוקצה התקציב על ידי משרד הביטחון ,של החטיבה אוגדת האם

  .שפורקוצה"ל יחידות 
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הנושאת את תקציר המורשת של  ,אבן ראשונה מבזלתשל האנדרטה הוצבה רחבת הבטון על 

להגיע לדף מורשת החטיבה באתר המאפשר  )QRממדי (קוד -ברקוד דו החטיבה ועליה

ביישומון , באמצעות סריקתו ולקריאת שמות חללי החטיבה לדורותיההאינטרנט של יד לשריון 
בהמשך תושלם הקמת עמדת 'מסבירן' בשטח האנדרטה  הטלפון הנייד.המצוי במכשיר 

  למבקרים באתר להאזין, בעברית או באנגלית, לתקציר סיפור החטיבה. שיאפשר
  נושאות גם פסוק מהמקורות:הי אבני "טנק הטירן השבור" תבמרכז הרחבה ש

  יט) וכן תג החטיבה. " (צפניה ג,וְַ)ְמִ'ים ִלְתִהָ%ה �ְלֵ$ם"
  .חן וינקלרהאמן האנדרטה בידי ע וביצ

  

  
 מראה ככלי של האנדרטה


