
 

 ר העמותה בכנס היובל"נאומו של קולר יוסי יו

 ,חברות וחברים תומכי לחימה ולוחמים

  והופ אנחנו ביובל החמישים18-20אתמול הייתם בגיל 

 .והדגן והיום אתם מפעילים  מכוניות אוטומטיות וחשמליות' הקלאצ, אתמול הפעלתם את המקלעון

כחול בצהריים ועוד צבעים שונים ,  החלפתם  בכדורים צבעוניים אדום ולבן בבוקר7,62- מ וה" מ9-את תחמושת ה

 .בערב

 .מארבים ומרדפים והיום עושים ניווטים בקניונים עם הנכדים, ניווטים, אתמול עשיתם מסעי אלונקות

 .בקיצור היו זמנים

מאזור , ובזמנים ההם שירתתם ביחידה מובחרת ומיוחדת במינה שפעלה מגבול לבנון בצפון ועד שארם א שייח בדרום

 .החייץ וסואץ במערב ועד למבצע לכראמה במזרח

באויב חדש ובלתי , ח חדש ומשוכלל תוך לחימה בשטח חדש ומבותר"להפעיל אמל,למדתם לפעול ביבשה באוויר ובים 

דבקות במשימה ופיתוח , מקצועיות, ח חדש שהיה ברשות האויב ובמזג אוויר חם ולוהט תוך גילוי נחישות"באמל, מוכר

בפעילות זו הפכנו להיות הקבלן הראשי של פיקוד מרכז במלחמת , ל כולו"תורות לחימה חדשות ומיוחדות לחרוב ולצה

 .                                 ביהודה ושומרון ובים המלח, הביטחון השוטף בבקעת הירדן

לוחמים ממיטב  83 בשנות קיומה של סיירת חרוב במלחמת הביטחון השוטף בסדיר ומלחמות ישראל במילואים נפלו

 .  חיילי ומפקדי הסיירת

 .יהי זכרם ברוך

י העמותה לסיירת חרוב החדשה המצטרפת לעשירון העליון של "בימים האחרונים הפך גדוד חרוב הסדיר שאומץ ע

 .ל"יחידות העילית בצה

אנו מאחלים לסיירת חרוב החדשה שתמשיך את המסורת והמורשת שלנו ותישא את השם סיירת חרוב בכבוד ובגאווה 

 .כפי שהיה בתקופתנו

 .היה לי הכבוד וסיפוק גדול לפקד על אנשים שכמותכם ועל כך תודה מיוחדת לכל משרתי סיירת חרוב

 .השנה הלכו לעולמם מספר חברים יקרים ששירתו איתנו בחרוב, לסיום דברי 
 .ברצוני לציין שניים מהחברים שהשפיעו רבות  על הארגון והמורשת של חרוב

 : ל ששירת כשליש ביחידה איש ישר והגון מסור ומקצוען שפעל רבות בתחומי השלישות כגון" זטוב-טוביה בר
 .ים וקצינים"כולל מכ, קביעת איכויות כוח אדם -
 ם"גיוס עצמאי בבקו -
 א למספר שנים"תוכנית פיתוח כ -
 .נהיגה חובשות וקשר, תכנון מסלול והכשרת קורסי לוחמים  -
 .טיפל יחד עם חברו אסף בגרפיקה של תג השרוול המפורסם שלנו עד להגעתו ליחידה -

 .ובכך סייע להקמת יחידה מאורגנת ומקצועית
 

ים לילות כימים והיה שותף "בילה איתי ועם שאר המפ, פ בתקופה הקמת וארגון חרוב"ל שירת כמ" זבילו מישורי
 .המארבים והפשיטות השונות, הפקת לקחים וגיבוש תורת המרדפים, מרכזי בלימוד האירועים

 .דמות חינוכית ללוחמיו ומנהיג למופת, העשיר אותנו בידע ובניסיונו הרב והיה מפקד
 .יהי זכרם ברוך

 


