
'פלוגה  מ

במלחמת יום הכיפורים

6.10.1974  -  22.3.1974





פלוגה מ'  -  שיבוץ יציאה משבטה 

 

נהג טען תותחן  מפקד  

יואב  כהן שלמה  יצחקי שמואל  קוז עודד  מגידו ג 

 אבי מינץדן קוגל  יורם צדוק יוסי קלייןד 

ברכס עטרי  חיים מזרשלמה נפוסי  דוד ארנון 1

אלכס זייד יגאל בן חיים שמואל רוטנברג ישעיהו אוני א 1

אברהם אברהמי שמעון שלמה אבי קליין נח אבנת  2

 ויקטור בלוםיוסף תם דוד פרוינד  אבי קטריא 2

שמואל אשטמקר  אלי אזולאי שמואל זומרמוקי גורפיין ב 2

עמרם שמואל ששון קאשי גבי ביטון יצחק פיינגרש א 3

יורם טרייסטר  אבי אוחיוןשבתאי קונפורטי  דוד קשתב 3

 

 

 

 









 

 8.10פלוגה מ'  -  על חמוטל  -  

 

נהג טען תותחן  מפקד  

שמואל אשטמקר מוקי גורפיין שמואל  זומר עודד  מגידו ג 

אבי מינץ אלי אזולאי יורם צדוק יוסי קליין ד 

ברכס עטרי חיים מזר שלמה נפוסי דוד ארנון  1

אלכס זייד יגאל בן חיים שמואל רוטנברג ישעיהו אוני א 1

אברהם אברהמי שמעון שלמה אבי קליין  תנח אבנ 2

ויקטור בלום יוסף תם דוד פרוינד אבי קטרי א 2

עמרם שמואל ששון קאשי גבי ביטון יצחק פיינגרש  א3

יורם טרייסטר אבי אוחיון שבתאי קונפורטי דוד קשת ב 3

 

 

 









 

 

 

 

 

 10.10פלוגה מ'  -  על חמוטל  -  

 

 

נהג טען תותחן  מפקד  

  אבי אוחיוןשלמה נפוסי  דוד ארנון ג

 קת"ק - חיים אפרת

ברכס עטרי 

אברהם אברהמי שמעון שלמה אבי קליין נח אבנת  2

 ויקטור בלוםיוסף תם דוד פרוינד  אבי קטריא 2

אלכס זייד יגאל בן חיים שמואל רוטנברג ישעיהו אוני ב 2

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 14.10פלוגה מ'  -  שב"ש  -  

 

נהג טען תותחן  מפקד  

יואב  כהן עוזיאל יהורם שמואל  קוז עודד  מגידו ג 

פנחס זמיר רן הלרשטיין לוי פרנקל אלי הרי  1

עמרם שמואל ששון קאשי חנניה שרעבי יצחק פיינגרש א 1

ברכס עטרי אלכס זייד שלמה נפוסי ישעיהו אוני ב 1

אבי לוי חיים קינסט יאיר בורלס נח אבנת  2

שמואל אשטמקר בנצי מעודה  מוקי גורפיין א 2

דן קוגל גבי אשכנזי שבתאי קונפורטי דוד קשת ב 2

שלמה דעוס דוד אברהם הרצל זר מיכה דרוקר  3

הרצל לוי פורטנוי מודעי יצחק ברימברג א 3

יהודה עוזיאל מאיר סויסה יצחק גוטליב  יורם זינגרב 3

 

 

 

 





 

 18.10-15.10פלוגה מ'  -  לקראת צליחה ובפריצה למצרים   -  

 

נהג טען תותחן  מפקד  

יואב  כהן חיים מזר  שמואל  קוזעודד  מגידו ג 

פנחס זמיר רן הלרשטיין לוי פרנקל אלי הרי  1

עמרם שמואל ששון קאשי חנניה שרעבי יצחק פיינגרש א 1

ברכס עטרי אלכס זייד שלמה נפוסי ישעיהו אוני ב 1

אברהם אברהמי שמעון שלמה אבי קליין נח אבנת  2

שמואל אשטמקר בנצי מעודה יאיר בורלס מוקי גורפיין א 2

דן קוגל  גבי אשכנזישבתאי קונפורטי  דוד קשתב 2

שלמה דעוס משה שקד הרצל זר  מיכה דרוקר 3

הרצל לוי פורטנוי מודעי יצחק ברימברג א 3

אבי לוי דוד גבע חיים קינסט  יצחק אשכוליב 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 18.10שיבוץ כח התיגבור שהתארגן בטסה לאחר ליל הצליחה וצלח ב-

 

נהג טען תותחן  מפקד  

יואב  כהן נסים בסו שבתאי קונפורטי עודד  מגידו ג 

חיים כהן ריצרד סטודניצקי אלי שטיין יצחק טייטלבוים  1

דודו מלר פסח סגל אלי סמו שמואל ליפשיץ ב 1

? ? ? אמנון סלומון  2

מאיר זיסמן זאב לייבוב יוסף עובדיאן מותי צימרמן א 2

 

. 20.10 ב-2(, חזר לגדוד 2הצוות של אמנון סלמון )במקור מגדוד 

טנק נוסף בכח זה נמסר ל"סמג"ד" יהודה כהן ומיד לאחר צליחת התעלה ירד מהסד"כ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 פלוגה מ'  -  שיבוץ סיום המלחמה

נהג טען תותחן  מפקד  

יואב  כהן נסים בסו שבתאי קונפורטי עודד  מגידו ג 

חיים כהן ריצרד סטודניצקי אלי שטיין יצחק טייטלבוים  1

מאיר בסל אשר מלכי משה רוזנבלום אפי פיינטוך א 1

דודו מלר פסח סגל אלי סמו שמואל ליפשיץ ב 1

אברהם אברהמי שמעון שלמה אבי קליין נח אבנת  2

חיים דקל מנחם רגב יאיר וגנר דן קוגל א 2

שמואל אשטמקר בנצי מעודה יאיר בורלס מוקי גורפיין ב 2

ברכס עטרי אלכס זייד שלמה נפוסי ישעיהו אוני  3

עמרם שמואל ששון קאשי חנניה שרעבי יצחק פיינגרש א 3

מאיר לקח מאיר אריה מרדכי שרעבי צבי סיני  4

מאיר זיסמן זאב לייבוב יוסף עובדיאן מוטי צימרמן א 4

יעקב פורמוסה גלעד שפירא אמנון זלמנוביץ יוסי מוסרי ב 4

א שהיה 1. כן הצטרף לפלוגה באותו יום צוות 20.10ב הגיעו עם טנקים חדשים )ממש"א( ב-4 ו-4

.  14צוות סדיר מחטיבה 

א חזר 1(, וצוות 14ב ליחידה אחרת )כנראה לחטיבה 4 ו-4לאחר הפסקת האש הועברו מ"מ 

א נשאר הפך 4א המקורי הפך לצוות ד'. 2ליחידתו הסדירה. דודו ארנון חזר לפלוגה כסמ"פ וצוות 

א. כן נוספו : עמירם גוזס, דני שחר. 2ל-

 



פלוגה מ'  -  שיבוץ יציאה משבטה 

 

נהג טען תותחן  מפקד  

יואב  כהן שלמה  יצחקי שמואל  קוז עודד  מגידו ג 

 אבי מינץדן קוגל  יורם צדוק יוסי קלייןד 

ברכס עטרי  חיים מזרשלמה נפוסי  דוד ארנון 1

אלכס זייד יגאל בן חיים שמואל רוטנברג ישעיהו אוני א 1

אברהם אברהמי שמעון שלמה אבי קליין נח אבנת  2

 ויקטור בלוםיוסף תם דוד פרוינד  אבי קטריא 2

שמואל אשטמקר  אלי אזולאי שמואל זומרמוקי גורפיין ב 2

עמרם שמואל ששון קאשי גבי ביטון יצחק פיינגרש א 3

יורם טרייסטר  אבי אוחיוןשבתאי קונפורטי  דוד קשתב 3

 

 

 

 

.אנשי צוות 36ובהם , טנקים 9משבטה יצאו   

.מהם הושמדו 3, הטנקים נפגעו במלחמה 9כל    

:אנשי הצוות 36-מ  

.נהרגו 7    

.נפצעו 11    

.נפגעים 50%כ "סה    



:אנשי צוות 92ובהם , טנקים 23במהלך המלחמה עברו בפלוגה  

.מפקדים 21   

.תותחנים 25   

.טענים 24   

.נהגים 22   

  

:אנשי הצוות 92מתוך 

.נהרגו 10   

.נפצעו 18   

.נפגעים 30%כ "סה  



נפגעים וטנקים פגועים לפי מיקום אתרי הקרבות                                            

 

 

טנקים שנפגעו פצועים   

 

המקום 

 

 

תאריכים 

 

 

חללים 

 

בינוני 

/קשה 

 

קל 

 

הושמדו 

 

נפגעו 

והושמשו 

 

נפגעו ולא  

הושמשו 

)בפלוגה( 

 1 4 2 5 3 7 10.10-8.10חמוטל  

 1- -  3-  1 14.10חמוטל שב"ש  

 1 1-  2 1 1 16.10ציר עכביש 

גשר תעלת המים 

המתוקים 

 

17.10 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 -

 

1 

 4 5 3 13 5 10 סה"כ 

 






















