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 חברי עמותת סיירת חרוב היקרים,

 כאשר הייתי סמג"ד חרוב, הייתי שותף לתחילתו של מסע הפיכת גדוד חרוב לסיירת.   ,2017במרץ  וחצי שנים, 4לפני 

ומפקד הסיירת   יו"ר העמותה  מי שהיה  בצהרי אותו יום, אספנו את הלוחמים הצעירים והפגשנו אותם עם ותיקי הסיירת ובראשם
 לכולנו את ברכת הדרך. יוסי קולר. במעמד מכובד, העניק לי קולר את דגל הסיירת המיתולוגית ונתן )בדימוס( בעבר, תא"ל

הירדן, עד לאנדרטת -מועצה האזורית בקעתאתר הבשעדנו ברגל מחדר ההנצחה של חללי חרוב  , צכמה שעות לאחר מכן
ותיקים וצעירים כאחד, הצטופפו תחת אותה אלונקה.  ופלי היחידה.הבקעה, שם מונצחים נופלי חטיבת הבקעה ובניהם כמובן נ

 לא היה מדובר בטיול של סבים ונכדים. תחושת השותפות גישרה על פערי הגילאים וההתרגשות הייתה בשיאה. 

ח ואמרתי סקרתי את העיניים של מי שנכח שם, חשתי את הרו  כולנו הרגשנו שעשינו משהו גדול.  הייתה שם אווירה מחשמלת.
כשנה לאחר מכן, במסגרת התמודדותי על תפקיד המג"ד, אמרתי למפקד   לעצמי, שאני חייב לעמוד יום אחד בראש היחידה הזו.

 חרוב.-החטיבה: יש לי רק בקשה אחת, אני רוצה להיות מפקד סיירת

לא תיארתי לעצמי, עד ש ביחידה.  , נכנסתי לתפקידי עם מרץ רב, כשכל ייעודי היה להוביל לקפיצת מדרגה של ממ 2019בקיץ  
 כמה הקפיצה הזו תהפוך לזינוק.

זה בכדי 2020בינואר   ניצל מעמד  , לאחר התקלות מוצלחת שלנו בגבול רצועת עזה, הגיע הרמטכ"ל לתחקור האירוע. הוא 
 של   DNA  -ההיטב עם  הכרזת הרמטכ"ל השתלבה    להכריז על חטיבת כפיר כחטיבת חי"ר אש מתמרנת ובראשה סיירת חרוב.

יחידה, שכאשר אתה מציב לה יעד, היא תחתור בכל יחידה משימתית, נחושה וקשוחה, עם מורשת קרב ענפה.  :  חרוב לדורותיה
 כוחה להשיגו. 

 בתוך חודשים בודדים היחידה שינתה את פניה:שילוב זה הבעיר אש במנועי תנופת היחידה. 

 ם.שיפרנו את תהליך מיון הלוחמים ואיכות •

 נו, לתפקידים חדשים שלא היו קיימים קודם לכן. יקלטנו קצינים ונגדים איכותיים לשורות  •

 קלטנו אמצעי לחימה מתקדמים, מכפילי כוח למלחמה. •

 הקמנו בית ספר להכשרת לוחמים. •

 אימנו את עצמנו בתנאים הכי קרובים למציאות שדה הקרב. מציאות שכללה פה ושם כמה גבעות ברחבי המדינה. •

 דלנו לעמוד על הפודיום בכל מקום שהיה בו אלמנט של תחרות.השת •

 טחונית בסביבה בה פעלנו.יומעל הכל הגענו להישגים מבצעיים רבים שעצבו את המציאות הב •

וחייליה שמרו על קשר רציף  לאורך כל תקופת השינוי )שעדיין בשיאו( עמותת הסיירת. חברי העמותה  עם  , מפקדי היחידה 
יו"ר העמותה זוהי הזדמנות   )בדימוס(  תא"ל  ובראשם  והיוו חלק בלתי נפרד מעשייתה ומהתפתחותה.  ייעצו, תמכו  יהודה בר, 

 חשובה עבורי לומר לכם, אנשים יקרים, תודה.

 ליטול את לפיד הובלת היחידה. הקשר עם עמותת הסיירת בשילוב המשפחות השכולות   ואחריות גדולה  הייתה לי זכות  ולסיכום,
ליחידה,    מהווה עצום  כוח  כימים למען  המקור  לילות  ישראל.    םביטחונפועלת  מדינת  אזרחי  גודל של  לנו את  מזכיר  הקשר 

קרב בקרב הדור הצעיר, הוצאנו  בד בבד עם שמירה על שלום אנשינו. על מנת לחזק את מורשת ה  -אחריותנו לעמידה במשימה  
נשכיל  ו  מן העברלאחרונה לאור את ספר מורשת היחידה, מיום הקמתה ועד ימינו. כולי תקווה שבעזרתו, נעמיק את שורשינו  

 ליישמם בעתיד. כדי ם לקחיהאת  ולהטמיע ללמוד

 

 מאחל לכולכם שנה טובה, שנת בריאות, מלאה בהצלחות.

 

 שלכם, 

 גל ריץ', סא"ל 
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