
 , שלום רב למר לורנס היקר
צ בו הענקתם "בסניף צוות ראשל 30.7.12 אני שולחת לך תמונות מהטקס שהתקיים ביום שני 

 .תעודות ומגינים לרגל הגעתם לגבורות  80 - לבני ה

   .שהוא יליד אותו שנתון כמו אמא, ל "חיים ניר ז - הוספתי גם כמה פרטים ותמונות על אבא 

  .מושקע ומרגש , הטקס היה מכובד מאד

  . לוי   ר ברוך "ד -ר צוות "מגן ומעטפה ובה ברכה מיו, אמא קיבלה תעודת הוקרה 
על הרעיון והביצוע המושקע בכל ,ולכל האנשים שאתך-מר לורנס היקר -אני מבקשת לומר תודה לך

  .ועל שלא ויתרתם על אמא והתעקשתם לשכנע אותה להגיע , פרט ופרט

, לא הכינונו דבר מראש,מאחר ואמא לא התכוננה להגיע .ם על עצמו בטקס כל אחד אמר כמה מילי
במקור אלתרתי .אמא ביקשה שאני אדבר בשמה .  וכשהתברר שעל כל אחד אומרים כמה מילים

והתגובות הרבות שקיבלתי , אני חייבת להודות שהמעמד המרגש .כפי שהיו בזיכרוני  כמה פרטים 
באתר מורשת  -שתי קצת בארכיון המשפחתי ובאינטרנטחיפ.עוררו אצלי סקרנות  מבני משפחה

  .והוספתי עוד כמה פרטים -הצנחנים 
  

  ):עם כמה תוספות(להלן הדברים שאמרתי לקהל שישב בטקס המכובד 

  .לעמליה וישראל סגל  1932אמא נולדה ברומניה בשנת 

, אן יורק על סיפונה של ספינת המעפילים פ" עליית הנוער"עלתה לארץ במסגרת  1947בשנת 
  .שנתפסה ונשלחה לקפריסין 

לא  1990ומאז ועד יום מותו בשנת   ל "ז) ניר( חיים היינריך  -הכירה אמא את אבא  -על הספינה 
  .נפרדו דרכיהם

והיה ,כ אבא התגייס לצנחנים"אח.נקלטו בכפר הנוער בן שמן, עם הקמת המדינה הגיעו ארצה 
  .מראשוני הצנחנים

  890מראשוני גדוד  והיה ' , מחזור ב -דריכי צניחה קורס מ  סיים  1951בשנת 

ס לצניחה בתל נוף "במשך שנים רבות היה מדריך צניחה בבי .היה אבא במיתלה  1956בשנת 
   .ל "והכשיר את בכירי צה

נ "ל בדרגת רס"השתחרר מצה. כ הלך לקצונה ומילא תפקידים בכירים במלחמות ישראל וביכלל "אח
  .קיבל דרגת אלוף משנה' ובהיותו במיל,

   .שנים  17עד יומו האחרון במשך   וניהל אותו , ברמת גן  אבא הקים את בית הצנחן 

  .אמא היתה גננת במקצועה וחינכה דורות רבים של ילדי ישראל 

 35במהלך . גם אני משרתת במערכת החינוך. רה אני הבכו -ילדים  3לאמא שרה ואבא חיים נולדו 
באגף  מפקחת וכיום אני בתפקיד , בתי ספר  2ניהלתי : ל תפקידיםמיגוון ששרות מלאתי  שנות

    ;ר מחוז תל אביב"שח
  

  ;ל באלביט "כיום מנכ; ק "והיה מנט, ל "עמיר ניר הגיע לדרגה הבכירה של תא, אחי 

  .מ "פייטון בע ל כספים בחברת"מיכל ליכטנשטיין סמנכ -אחותי הצעירה 

  .היה אבא וסבא למופת . מדום לב  1990נפטר בשנת  -ל "ניר ז) ריךהיינ(חיים  -אבא 

הם .בחום ובאהבה, עדי ואסף ניר זוכרים אותו בערגה, עמית רונן וליאור ירקון  -הנכדים הגדולים 
  .היו מאד קשורים אליו 

  .אהבתו ומרצו והיה נערץ עליהם , הוא הקדיש להם המון מזמנו 

  .חלקם לא זכו להכירו אישית ; י מכדי לזכור חלקם היו קטנים מיד -הקטנים 

   .נינים  2- נכדים ו 11יש  - תיבדל לחיים ארוכים  -שרה ניר  -לאמא 

  

צ על הכבוד הרב "סניף ראשל ליכטנשטיין אנו מודים לצוות של -ירקון -בשם כל משפחות ניר

ו לנבור שוב על ההזדמנות הנדירה שיצר עבורנ -השי ובעיקר, על הברכות החמות,שנתן לאמא 

  .בהיסטוריה המשפחתית 

, אשר עושים מלאכתם בנאמנות  אנא העבר תודתנו לכל האנשים שאתך- בשם אמא ובשמנו

   .ושכנעו אותה להגיע לטקס, תשומת לב ואוזן קשבת, ונתנו לאמא המון כבוד 

שכלל  ומשפחותיהם" הבוגרים שהגיעו לגבורות"לכבוד  תם על הטקס המכובד שארגנתודה 

  .נדיב ופעה אומנותית וכיבוד גם ה

    רכה רבהעבהוקרה ובה

   ירקון  - ניר  - אורנה היינריך 

 שרה ניר 
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