
  א'נספח 

  טנק הצוערים
 יום במלחמת שלחמו, קצינים בקורס צוערים מארבעה שהורכב ל"צה של טנק צוות הוא הצוערים טנק

 מותם לאחר. נהרגו צוותו אנשי וארבעת הטנק נפגע הסינית החווה קרב במהלך. סואץ תעלת בגזרת הכיפורים

  .ל"הרמטכ ש"לצל וזכו משנה סגן לדרגת הועלו

 1972 בנובמבר השריון לחיל התגייסו, גזית ונמרוד גור יורם, ליסיצקי ברוך, דב בן יהוישע: הצוות חברי ארבעת

 טנקים מפקדי קורס יחד סיימו, בחיפה הריאלי הספר שבבית לפיקוד הצבאית בפנימייה יחד שלמדו לאחר

  .1 ד"לבה ויצאו

 בחבורתם, טנקים על וותלהצט והתבקשו סיני האי בחצי ל"צה לבסיס הוטסו, הכיפורים יום מלחמת פרוץ עם

 הצטיין הצוות. אחר לטנק שיצוות נקבע שערכו בהגרלה אך, הצבאית בפנימייה עמם שלמד נוסף צוער נמנה

 ביניהם מתחלפים הצוערים כשארבעת", מצמד"ו" לקקן" המעוזים באזור המצרי הצבא כוחות נגד בקרבות

 נודעו הארבעה. ר"וחי מ"רק בכוחות פגע וכן, יםרב אויב טנקי הצוות השמיד הקרבות במהלך. הטנק על בפיקוד

  ."הצוערים טנק" בכינוי ונודעו במשימה ובדבקותם שלהם הגבוה במורל

, ארי-בן ישראל של בפיקודו לפלוגה נריה יובל של בפיקודו' י מפלוגה הצוות הועבר 1973 באוקטובר 15 בליל

 בגדוד הנותרים והטנקים, בפלוגה רבים נקיםט נפגעו הקרב במהלך. הסינית החווה בקרב השתתפו עמה ויחד

 עם העין קשר נותק הלחימה במהלך. מתן רמי פ"והמ ארי בן נתן ד"הסמג של פיקודו תחת אחת למסגרת אורגנו

 כוחות אך, נפצעו הצוות אנשי כי בקשר הטנק מפקד הודיע אויב מאש נפגע שהוא ולאחר", הצוערים טנק"

  .רגלית להימלט וניסו הפגוע הטנק את נטשו הארבעה. חלצםול אליהם לחבור הצליחו לא הגדוד

 שרידי את מצאו הם. אחריהם לתור דב בן ישעיהו של ואחיו, גור יורם של אביו, גור יוחנן יצאו הקרבות בשוך

, גור יורם של גופותיהם שרידי אותרו 1974 במרץ רק. כנעדרים ונחשבו אותרו לא הצוות אנשי אך, הפגוע הטנק

 כמה המצרים ידי על לישראל נמסרו גזית נמרוד של גופתו שרידי, סיני בחולות ליסיצקי וברוך דב ןב ישעיהו

  .תעלומה נותרו המדויקות מותם נסיבות. מכן לאחר חודשים

 ודבקות לב אומץ, התנדבות רוח גילוי על ל"הרמטכ ש"לצל וזכו משנה סגן לדרגת הארבעה הועלו מותם לאחר

, כאנדרטה הוצב שם, שבצריפין ח"מצל לבסיס לכניסה עד והובא נגרר לחמו שבו עהפגו המגח טנק. במשימה

 וכך למקסימום מוגבה התותח, הטנק של המרבית העלייה זווית, מעלות 30 של בזווית נטוי משטח על כשהוא

 ורסיפ מהם אחד על, לוחות חמישה הטנק ליד. לעשות יכולים שהיו מה כל עשו הם כי לסמן מנת-על, המקלעים

  .הצוות מחברי אחד כל של סיפורו האחרים ארבעת ועל הצוערים טנק לחימת

  

  

 

 

  נמרוד גזית ז"ל                 ישעיהו בן דב ז"ל              יורם גור ז"ל                  ברוך ליסצקי ז"ל



 

 רס"ן רועי קליין ז"ל
   עיטור העוז

בעשרות  51) נתקלה פלוגה ג' של גדוד 2006ביולי  26( בתאריך א' באב התשס"ו :תיאור המעשה

רבות של מחבלים במרחב ִּבנת ג'בל. במהלך הקרב, שנערך בשטח נחות, נהרגו שבעה מלוחמיה, 

לוחמים, ובהם המ"פ ומפקדים אחרים. סגן מפקד  24הסמ"פ ואחד המ"מים, ונפצעו  –ובכללם 

תי מששמע כי המ"מ, מפקד הכוח הקדמי, נפגע הגדוד, רס"ן רועי קליין, חַבר לכוח החוד הפלוג

וכי בכוח שנכנס לשטח השמדה יש הרוגים ופצועים. רס"ן קליין רץ קדימה תוך כדי לחימה 

ופיקד על הקרב מלפנים. הוא פקד על הלוחמים להשיב אש, חילק גָזרות ומשימות ועסק בחילוץ 

ימונים. כשזיהה רס"ן קליין הכול תחת אש עזה של ַמקלעים ומטחי ר –הנפגעים משדה הקרב 

כי המ"מ פצוע קשה, התקדם לעברו והורה לחיילים שסבבו אותו לירות לעבר המחבלים 

הנמצאים מעבר לחומה. לאחר העלאת המ"מ על האלונקה, נזרק רימון מעבר לחומה והתגלגל 

פו על סמוך לאלונקה באופן שסיכן את כל הלוחמים שבקרבתו, כולל הפצוע. רס"ן קליין הגן בגו

סרן רועי קליין ז"ל הראה - בפיו. רב "חייליו מפני הרימון, והוא נהרג וקריאת "שמע ישראל

   .רוח ואומץ לב עילאי תחת אש-במעשיו רוח לחימה, יוזמה, קור

, גבי אשכנזי, רב אלוף, 2007על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז י"ט באלול התשס"ז ספטמבר 

 .ראש המטה הכללי

 

  אבי ז"ל וביץאוסטר סרן
בהיותו בן יחיד. הוא  סרן אבי אוסטרוביץ ז"ל היה משוחרר משירות בקו החזית

 6תעלת סואץ. ביום  התנדב לשרת בתפקיד סגן מפקד פלוגת טנקים בקרבות הבלימה בגזרת

הפיקוד על הפלוגה.  נפצע מפקד הפלוגה וסרן אבי אוסטרוביץ ז"ל נטל את 1973באוקטובר 

ממשיך ומשמיד כוחות  ף סרן אבי אוסטרוביץ ז"ל שלושה טנקים כשהואבהמשך הלחימה החלי

תוך כדי הלחימה ספג  .השתתף סרן אבי אוסטרוביץ ז"ל בקרב 1973באוקטובר  11-אויב. ב

אוסטרוביץ ז"ל רוח  הטנק שלו פגיעה ישירה והוא נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סרן אבי

ניסן  עיטור המופת : לו על מעשה זה הוענק .התנדבות, אומץ לב ודבקות במשימה למופת

  ראש המטה הכללי ,מרדכי גור, רב אלוף ,1976אפריל  תשל"ו



 

   ניר ז"ל פורז סרן
  

  :תיאור המעשה

סמל נחשון וקסמן ז"ל כבן ערובה בידי  סרן ניר פורז ז"ל הוביל את הכח הפורץ לבית בו הוחזק 
ואומץ לב יוצאי דופן, עליהם שילם אף  המחבלים, תוך גילוי תעוזה, נחישות, דבקות במשימ

   .הפריצה והיווה דוגמא אישית בחייו. בתפקודו, השרה ניר ז"ל בטחון רב על כח

 ,אהוד ברק, רב אלוף ,1994דצמבר  צל"ש הרמטכ"ל טבת תשנ"ה : לו על מעשה זה הוענק
  ראש המטה הכללי

  

  סרן שי (שייקה) ברנשטיין ז"ל

לסרן שי ברנשטיין ז"ל, מ"פ גדוד "עשת", על שהראה  162ה ציון לשבח מטעם מפקד אוגד

דבקות במשימה. סרן שי ז"ל, מ"פ גדוד "עשת", ִתפקד בלחימה בלבנון כִמשמר קדמי גדודי. 

בתנאי דרך קשים מאוד, ותחת איום אש נ"ט כבדה, הוביל כמה פשיטות ליליות פלוגתיות לעבר 

ימותיו וביצען בקור רוח ובאומץ רב. בליל העיירה תלוסה. לאורך מבצעי הפשיטה דבק במש

) נכנס גדוד "עשת" למעבר הסלוקי. סרן שי ז"ל הוביל 2006באוגוסט  11שבת, י''ז אב התשס"ו (

ק"מ. למחרת הוביל את הגדוד  12-את הגדוד כִמשמר קדמי בראש פלוגתו בשטח האויב כ

אחר שנפגע מפקד הגדוד, במעבר הסלוקי ובמעלה הציר ההררי למבואות העיירה ע'נדוריה. ל

המשיך סרן שי ז''ל בהובלת הגדוד והפלוגה. לאחר חצות היום, בפאתי העיירה ע'נדוריה, קרס 

ולשאר הכוח הפלוגתי.  2הציר שעליו נעה הפלוגה בפיקודו ונוצר נתק בין הטנק שלו לטנק מ"מ 

אליו וניסה לחלצו  נכנס ל''שיפוע צד'' וגלש עם הטנק במורד המצּוק. סרן שי ז"ל ניגש 2מ"מ 

כשיורים על שני הטנקים טילי נ"ט. סרן שי ז"ל הצליח חלקית בחילוץ הטנק וניסה למצוא נתיב 

תנועה לשאר הגדוד בדרכו מערבה להמשך משימותיו. הוא נהג בקור רוח, תוך שהוא מדווח 

עבר. לאחור, כשהוא צופה בטנקים של פלוגתו נפגעים מאש הנ"ט, והוא עצמו חשוף כמעט מכל 

הוא לא נסוג לאחור, אלא המשיך קדימה תוך דבקות עילאית במשימה ונטילת סיכון אישי רב. 

, לערך נפגע הטנק 15:30הוא ניסה למצוא נתיב תנועה מערבה כפי שהונחה במשימתו. בשעה 

וסרן שי ברנשטיין ז"ל נהרג ויחד עימו שני אנשי הצוות:  ,"שלו משני טילי נ"ט מסוג "קורנט

מל ראשון משולמי עמי ז"ל, והתותחן, סמל ראשון עידו גרבובסקי ז"ל. סרן שי הטען, ס

ברנשטיין ז"ל הפגין כוח לחימה, יוזמה, מנהיגות תחת אש, ִתפקד כמפקד פלוגה בצורה מופתית, 

 . כשהוא דבק במשימה



 סמ"ר אדם גורן ז"ל
  

  

  

"ל, לוחם צוות טנק בגדוד יון לשבח מוענק מטעם מפקד פיקוד המרכז לסמל ראשון אדם גורן זצ

עם הצטרפות גדוד  ."שלח", על שהראה דבקות במשימה וחתירה לניצחון, דוגמה אישית ורעות

"שלח" למלחמה בלבנון הוקם "כוח בניה", שעליו פיקד רב סרן בניה ריין ז"ל. בגדוד היו שני 

התנדב  טנקים שתפקידם היה לחלץ לוחמים וכלים שנפגעו בלחימה. סמל ראשון אדם ז"ל

לתפקיד הטען בצוות הטנק של רב סרן בניה ז"ל, והשתתף עמו בכמה מבצעי חילוץ, תספוק 

ופינוי פצועים תחת אש. סמל ראשון אדם ז"ל היה חייל מצטיין, ולא בכדי הוא צורף כחייל 

ובמשך יותר משבוע הימים ביצע את תפקידו בנחישות ובהתמדה, תוך  ,בצוות שכולו מפקדים

), בעיצומה של פעולת חילוץ 2006באוגוסט  12רב. בתאריך י"ח באב התשס"ו (סיכון אישי 

סמל  .נוספת בשטח השמדה בִחרבת אל כסיף, נפגע הטנק מטיל נ''ט, וכל אנשי צוותו נהרגו

ראשון אדם גורן ז"ל הפגין לכל אורך הלחימה נחישות יוצאת דופן, דוגמה אישית ורוח 

 .התנדבות


