השבוע ירדנו לתרגילים הגדולים בדרום :ה'סק"מ' וה'רב זרועי'
במהלך יממה נפגשנו עם לא פחות משבעים]!![ מתלמידנו.
יצאנו מעלי מיד אחרי ותיקין כדי להגיע לתצוגת אש עם הרמטכ"ל.
האמת ששיזפון לא באמת כ"כ רחוקה כמו בסיפורים ,בסביבות תשע כבר הגענו לענני
הפודרה...
כשעצרנו לתדלק בדרך זיהה את הרכב בוגר מחזור ב ]![ שהתנצל על שלא הגיע לכנס הודיה
ושמח להתעדכן.

פתחנו את הביקור במשרדי המפח"ט אצל יוגב השליש החדש ,שעזר לנו לצלם את המכתבים
מהרכזים לחיילים .פשוט המכתבים הגיעו במייל במהלך הנסיעה...
תחנה שניה היתה עם יובל אריה ומדמוני מקורס מפקדי טנקים עם המפקד ג'ף שהצטרפו
בהמשך גם הם לתצוגת האש.

פתחנו קפ"ק קדמי בבימבה ליד המסוקים אליו הגיעו עשרת צוערי גפן וצוערי קק"ש המסיימים
עוד שבועיים קורס קצינים .חזי כבר לא איתם ,הוא בדרך למערב אז הסתפקנו בחיון המ"פ
מהבוגר"צ...
בזכות ה'בין זרועי' זכינו להפגש גם עם מועדה ושלומי לוי מלהב וריינר וקנדל מקורס חובלים
כנראה שבמח"י המציאו כלי שייט ששטים על פודרה...

מנצחים על כל האירוע פגשנו את תלמידנו הותיקים שעזרו לנו מאוד שמוליק
כהן הקבט"ח מחזור טז' ,גרודה מ"פ המקצועות מחזור יט' ,בן שחר ויזר ובהט
המ"מים וכמובן בנדה שמקדקד בכל רחבי 460

באמת היתה תצוגה מרשימה עם הדובדבן בסוף ירי טיל  MLRSמהמנתץ לטווח  40ק"מ!

הרמטכ"ל סיכם ואנחנו יצנו לפגוש את  15טירוני השריון הפזורים בכל שטחי האש האפשריים
תודה לליפשיץ ,שטאובר ,זוהר ,גרגורי ,גלעד ושאר המפקדים שעזרו לנו במשימות ,כולל
מפגש עם חוליית נהגים בנהיגה מתקדמת בשטחים מורכבים העבירים רק למרכבה סימן 4
והרכב שלנו ...
תודה לרועי שתקע את המרכבה והיה לנו זמן איכות עם שגב ובן אפריים .

הללו השאירו את שני חבריהם הכהן והלוי במשטח .הלא הם צמד הטענים המוביל ב188
אלעד ויאיר

מזל שפיליג התורן זוכר את כל השמות ,כל המקצועות וכל הפלוגות של כווווווולם

מי שלא מצאנו בשטח מצאנו בבית כנסת או במטבח .זקני שזפון מספרים שמעולם לא ראו
טירון יושב בשולחן מ"פים שמעת בלאו?

בתשע בערב דיווחנו מפגש אחרון עם החפ"ק של אומרי לין שטיווח בינתיים מרגמה  81בשמי
בקעת עובדה.
הפעם לא ויתרנו על הכיסופים והגענו לבט"ר של הכסופים בבהל"צ  ,שם קבלנו סקירת פיזור
כוחותינו מאלעד בוטבול ,שנמצא בקורס מכים כרגע.
לאט ובשקט נכנסים עוד ועוד תלמידנו לחייל ,היה חשוב למרות שרוב החבר'ה היו בתרגילים.
ומזל טוב לשילה גהלי וגלעד עידו שסיימו באותו ערב מסלול בחה"ן והיו בדרך לשם מהצפון.

גם ביקור ביחידת 'רימון' הפסדנו כי כולם היו בטקס סיום מסלול בשדה בוקר מזל טוב לחדד!

לאחר תנומה קלה במצפה רמון וותיקין המשכנו לשטחי האש של שבוע להב לפגוש את
הצוערים מדקל .החבר'ה היו בתרדמת עמוקה מהפשיטות של ליל אמש.

חברנו לשטח של פל"ה ,אליאור המפק"צ עשה לנו הדגמה און ליין של הקפצה.

אח"כ
המשכנו
בסבב גם
אצל צור
וטואיטו
מפלוגה ג'

סיימנו אצל הורביץ ,להמן ,עוז ,מאור ופלדמן מא' .זה האחרון חגג את ארוסיו השבוע,
כל אחד והדרך שלו לחגוג..

