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צוות שימור המורשת  -חטיבת הטירנים )691( 274
לבני משפחות הנופלים ולכל יוצאי חטיבה ]691[ 274
שלום רב,
זה למעלה מעשור ,מתכנסים אנו מדי שנה בשנה ב"יד לשריון" בלטרון ,וזאת כדי לזכור
להנציח ולהוקיר את זכרם של חיילי החטיבה שנפלו בקרב ובשירות.
בכנסים הראשונים היה מספר המשתתפים מועט ,אך ברבות השנים ,משעה שיצאה
שמועת מסורת הכנס בכל כנפות הארץ ,עלה מספר המשתתפים ורב ,עד כי במעמד
חנוכת אנדרטת החטיבה ביום  16ביוני  - 2017נמנו כארבע מאות משתתפים ובהם
אורחים ,מפקדי החטיבה לדורותיה ורבים אחרים .וכל זאת כדי להתייחד עם זכר
יקיריכם; חברינו שנפלו על משמרתם בהגנת העם וחירותו.
אנו רואים מסורת זו כחשובה מאין כמוה; כאשר על דגלנו חרותה ההבטחה שנתנו
למשפחות הנופלים  -כי זכר יקיריהם ,חברינו ,לא ימוש מעמנו לעולם .וברוח הבטחה זו
פעלנו בסיועם הנדיב של רבים וטובים ,עד אשר עלה בידנו להקים את האנדרטה
הניצבת בגאון לאות ולעדות ,בפארק האנדרטאות באתר "יד לשריון".
בהיות עיקר כלי הלחימה של החטיבה מושתת על טנקי שלל סובייטים  -רוסיים,
ובהעדר יכולת להשיג חלפים באופן רציף ,התפרקה החטיבה .ובנסיבות אלה ,גם
בהעדר תיעוד (כזה הקיים בחטיבות השריון הוותיקות -סדירות) ,הלכה תודעת מורשת
הקרב של החטיבה ודעכה ,עד כי נוצר חשש מהותי שמא תשתכח כליל.
ל'חלל' מדאיג זה נכנס הצוות לשימור המורשת; ובהיותו חדור ברצון עז להנציח את זכר
הלוחמים הגיבורים שמסרו נפשם על קידוש העם והמולדת  -סימן לו הצוות כיעד מרכזי
של פעילותו את הקמת האנדרטה  .זאת בד בבד עם הפעילות השוטפת בתמיכה בבני
משפחת השכול והרחבת מעגל המשתתפים.
למן הכנס הראשון הבטחנו ללא כל היסוס  -שהאנדרטה קום תוקם .וכך היה -
ההבטחה שניתנה קוימה .במקביל גם עלה בידנו בפעילות מבורכת ושקדנית של אנשי
החטיבה ,בסיועם ההדוק של אנשי מחקר צבאיים מחוצה לה  -לעבות את סיפור
החטיבה .ועתה :ניצבת לצד האנדרטה עמדת "מסבירן" שהותקן לאחרונה כלי נח
להפעלה ,שבלחיצת כפתור משמיע את תקציר סיפור החטיבה בעברית ו -באנגלית.
אנו רואים באנדרטה אתר 'יזכור' שיעמוד לדורי דורות לאות ועדות לגבורת לוחמי
החטיבה .אתר בו יתכנסו ויתקבצו משפחות הנופלים והחברים יוצאי החטיבה ,בין
בטקסים ועצרות ובין בביקורים פרטיים.
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תמונת האנדרטה.

משנשלמה מלאכת הקמת האנדרטה ,הודענו כי החל משנת  2018תשתנה מתכונת
הכנס השנתי ,וכי המפגש החטיבתי אמור היה להתקיים ליד האנדרטה של החטיבה
בצמוד לטקס הכללי של חיל השריון שיתקיים השנה ביום א' ה  – 16.9.2018מסיבות
אישיות של כל אחד מצוות השימור נבצר מאתנו השנה להימצא במקום
להתארגן ולארגן ,ואתכם הסליחה.
מאחר ומרבית חללי החטיבה הינם יוצאי חיל השריון ,סביר כי בני המשפחות יקבלו
הזמנה מקצינת הנפגעים ,כולל הסעה מאורגנת
וכן יוצאי השריון מוזמנים ליום זה.
יוצאי החטיבה לדעתינו יוכלו להצטרף להסעות אלו עפ"י פרסומים ,או לאחר תיאום
טלפוני עם קצינת נפגעים שריון ,בטלפון  08-8614810על בסיס מקום פנוי ולהצטרף
להסעות ללטרון  -או להגיע באופן עצמאי.
יובהר :אנו לא נרפה מהפעילות לשימור מורשת החטיבה .נהפוך הוא; יש לנו תכנית
ל"החיות" את המקום ע"י הקמת 'מיני אצטדיון' בסביבת האנדרטה .וחזקה עלינו
שנעשה כל שלאל ידנו להגשמת התכנית .כל זמן שהצוות לשימור מורשת החטיבה
יוכל להוביל את העשייה בנושא  -ורובנו בני הגיל השלישי ו'טעונים' משא כזה או אחר -
לא "נרים ידיים" ונעשה כל מאמץ להעביר את התשוקה ל"עיין" לבני דורות ההמשך על
מנת שגחלת הזיכרון וההנצחה לא תכבה.
אנו יוצאים בקריאה ומזמינים את ילדי הנופלים וכל בני משפחותיהם ו/או מי
מיוצאי החטיבה הצעירים יותר או בני משפחתם לתת יד וליטול חלק במפעל
ההנצחה .איש\ה כיכולתו\ה וכישוריו\ה .הצוות מצדו ישתף פעולה ,יוביל
וינחה ככל שיתבקש וככל שיהיה לאל ידו.

בהזדמנות זו כשחג ראש השנה
בפתח ,אנו מאחלים לכולם חג שמח ובשורות טובות לכל אחד בתא המשפחתי שלו
ולעם ישראל.

הצוות לשימור מורשת חטיבת הטירנים  )691( 274העומדים לרשותכם.
חביבה אטדגי לוי )0523-536207(-
אהוד סתת)0502-642955(-
אבי אזרד)0523-958837(-
אפי חמיאל ,אשר פלג ,אהובה אשכנזי ,אבי סידס ,דב גלבוע ,יאיר עמיקם,
יוסקה פסטרנק ,יובל שחף ,מירה שחם מיקי בורשטיין ,צביקה קדמן ,רפי
מאירי.
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