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לוחמי ,מפקדי וחיילי עוצבת 'שועלי מרום',
בימים אלה ,אני מקבל את שרביט הפיקוד על חטיבת הצנחנים במילואים – עוצבת 'שועלי מרום'.
שמי יהודה ואך ,אני נשוי לאוסנת ואב לחמישה – עז ,יהונתן ,שירה ,ראשית וניצן .אנו מתגוררים בישוב 'מירב'
שבגלבוע.
את שירותי הצבאי התחלתי ביחידת מגלן מלוחם ועד לתפקיד מפקד פלגת לוחמים ,לאחר מכן ביצעתי תפקידים
מרכזיים בחטיבת גבעתי ובבית הספר לקצינים ,ביניהם מפקד גדוד שקד ,מפקד גדוד דקל (מגמת להב) ומפקד גדוד
גפן .ולאחרונה סיימתי את תפקידי האחרון כסגן מפקד חטיבת גבעתי.
לאורך כל שנותיי כמפקד ,בימי שגרה ובימי לחימה ,אני חש בכות להיות חלק ממערכת הרואה עצמה דמות ומופת
בחברה הישראלית.
על גבי מכתב זה ,אני מבקש להודות על הזכות לפקד עליכם ,על הזכות להובילכם במשעולי משימות הביטחון
והשמירה על המולדת.
ברצוני להביע את הערכתי הרבה כלפיכם על המסירות וההתנדבות ,שבתוך העומס היום – יומי :גידול המשפחה
וטיפוח קריירה ,אתם מתייצבים ומבצעים את משימתכם באופן יוצא דופן.
האיומים השונים עימם מתמודדת מדינת ישראל ,נוכח המציאות המורכבת המתהווה באזורינו ,מחייבת גם כיום,
את צנחני עוצבת 'שועלי מרום' ,לעזוב לעיתים את המשפחה ,הלימודים ומקום העבודה ולהתייצב למילואים – אם
לאימונים ולתעסוקה מבצעית ואם ליום פקודה על מנת להתייצב בראש הכוחות הלוחמים של צה"ל בכל חזית אליה
נידרש.
בימים אלו מסיימת החטיבה לבנת אימונים מורחבים אשר כללו אימוני מחלקות ייעודיות ,תרגילי מסגרות עד לרמת
תרגיל גדודי ושבתות גיבוש וחינוך למפקדים .ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן ביצוע האימונים וההיערכות.
ביצעתם את משימתכם בהצטיינות ,דבקות במשימה וערכיות ובטוחני כי כך תפעלו בכל משימה אליה תידרשו גם
בהמשך.
עם כניסתי לתפקיד ,החטיבה נפרדה מאלוף משנה ערן אוליאל ,אשר פיקד עליה במהלך השנתיים האחרונות .במהלך
תקופה זו התקדמה החטיבה בתחומים רבים במוכנותה ובמשימותיה בחירום .עוצבת 'שועלי מרום' מצדיעה ומודה
לערן ומשפחתו על ההשקעה הרבה והתרומה לחטיבה ולמורשתה ומאחלת לו הצלחה רבה בתפקידו הבא כראש
מחלקת המבצעים.
חשוב לי לציין כי אני לרשותכם ,פתוח לשמוע וללמוד כיצד ניתן להמשיך ולפעול ,לעשות ולהתקדם.
מבקש להודות למשפחות היקרות על התמיכה הרבה באנשי המילואים ,על ההבנה וההקרבה .בני המשפחה עומדים
בגבורה בעורף ומאפשרים לנו ולכם לשרת את מדינת ישראל.
אני מאחל לכולנו ימים שקטים ורגועים ,אימונים ותעסוקות מבצעיות מאתגרות ומשמעותיות .שנחזור בשלום מכל
משימה מורכבת ומכל אימון ,שנפיק את המיטב מכל מופע ושנמשיך בעשייה המשמעותית בהכנת עוצבת 'שועלי
מרום' בצורה הטובה ביותר ליום פקודה .צה"ל ואזרחי ישראל סומכים עלינו ויודעים שנעשה מלאכתנו נאמנה.
בכבוד ובהערכה,
אל"ם
יהודה ואך,
מפקד עוצבת 'שועלי מרום'
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