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מפקדת החטיבה
מח"ט               -     אל"מ חיים ארז. 

סמח"ט             -     סא"ל ישראל סער (פוטש). 
קצין אג"מ         -     סרן צבי קן-תור. 
קמ"ן                -     רס"ן אורי זכאי. 
מפקד סיוע        -     רס"ן עודד צ'ופ. 

קצין הנדסה       -     סגן יורם אלמדון. 
קצין קשר          -     סרן יצחק קאול. 

קציני מבצעים    -     רס"ן אהוד דיסקין. 
                            סרן אביהו אטינגוף. 

                            סרן ראובן רוטשטיין. 
קצין אפסנאות    -     סרן דוד טל. 

קצין הספקה      -     סרן ויליאם סומך 
                            נפצע והוחלף ב-17.10.73 ע"י סגן מיכאל דב. 

קצין חימוש        -     רס"ן אריה פרסי. 
רופא חטיבתי     -     סרן ד"ר דוד רוברט. 

קצין שלישות      -     סרן אלי בניון. 
קצין דת            -     סגן שלום רקובסקי. 

קצין חינוך         -     סגן יואב ניר/סגן בנימין דדוש. 
 

מ"פ סיור (ג'יפים)-      סרן חיים רודברג. 
מ"פ קורס מ"כים חרמ"ש -  סרן אריק שקד. 
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מג"ד                -     רס"ן גיורא לב. 
סמג"ד              -     רס"ן אילן מעוז. 

מ"פ מפקדה       -     סגן גדליה יוסקוביץ. 
קמב"ץ              -     סגן שאול שגיב. 
קמ"ן                -     סגן שמואל ארז. 

קצין קשר          -     סגן שמעון זיידמן. 
קש"א               -     סרן אלי ברעם. 

קצין חימוש        -     סגן יורם בן ארי. 
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רופא                -     סגן ד"ר שמעון בר מאיר. 
שליש               -     סגן שלמה כהן. 

מ"פ א' טנקים     -     סגן נדב מן. 
מ"פ ב' טנקים     -     סרן אהוד כוכבי. 

                            נפצע בתאריך 9.10.73. 
מ"פ ג' טנקים     -     סרן יוסף ברגר 

                            נפצע ב-16.10.73 והוחלף ע"י סגן יונתן אדרת. 
מ"פ ה' חרמ"ש   -     סרן שמואל סלמור. 

מ"מ סיור          -     סגן אברהם דרומי.
מ"מ מרגמות      -     סגן יואב אלדאג. 
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מג"ד                -     רס"ן עמי מורג. 
סמג"ד              -     רס"ן יהודה טל. 

מ"פ מפקדה       -     רס"ן גדעון שיפוני. 
קמב"ץ              -     סגן יחיאל עומר. 

קמ"ן                -     סגן שלמה רוטלוי. 
קצין קשר          -     סגן אהוד כצנלסון. 

קש"א               -     סרן נדב סער. 
קצין חימוש        -     סגן אבי פרץ. 

רופא                -     סגן ד"ר מיכאל טואף. 
שליש               -     סגן יאיר גלר. 

מ"פ ו' טנקים      -     סגן רוני קריב. 
                            נפצע בתאריך 9.10.73 והוחלף ע"י סגן ירון מירון. 

מ"פ ז' טנקים     -     סרן מיקי שחר. 
                            נפצע ב-9.10.73 והוחלף ע"י סגן אמנון עמיקם. 

מ"פ ח' טנקים    -     סגן שרגא בר ניסן. 
                            נפצע ב-16.10.73 והוחלף ע"י סגן יוחי גלעד ז"ל. 

                            יוחי גלעד נהרג ב-16.10.73 ולא הוחלף עד לאחר המלחמה. 
מ"פ י' חרמ"ש    -     סרן יונה דיאמנט. 

                            נפצע ב-17.10.73 והוחלף ע"י סגן עמרם צונץ. 
מ"מ סיור          -     סגן פורטנוי. 

מ"מ מרגמות      -     סגן עמי פרייס. 
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מג"ד                -     סא"ל שמעון בן שושן. 

                            נפצע ב-16.10.73. לא הוחלף והגדוד התפרק עד לאחר המלחמה. 
סמג"ד              -     רס"ן יהודה כהן. 
מ"פ מפקדה       -     רס"ן אהרן גיל . 
קמב"ץ              -     סרן נתן טלמור. 

קמ"ן                -     סרן אלישע ילין-מור. 
קצין קשר          -     סג"מ מתתיהו עזר/סרן יחיאל גלבוע. 

קש"א               -     סרן גור קמחי. 
קצין חימוש        -     סגן בני נדלר. 

רופא                -     סגן ד"ר דוד רימון. 
שליש               -     סגן אלי עמי. 



מ"פ כ' טנקים     -     סרן אברהם (ג'ון) זילברמן. 
מ"פ ל' טנקים     -     סרן יוסף שרון (סודיט). 

מ"פ מ' טנקים    -     סרן עודד מגידו. 
                            נפצע ב-8.10.73 והוחלף ע"י סגן דוד ארנון. 

                            דוד ארנון נפצע ב-10.10.73 והוחלף ע"י סגן נח אבנת. 
                            סרן עודד מגידו חזר ב-11.10.73. 

                            הוחלף בתאריך 16.10.73 בעקבות פגיעה בטנק שלו ע"י סגן אלי הרי.
                            סרן עודד מגידו חזר בתאריך 18.10.73. 

מ"פ ס' חרמ"ש   -     סרן שרגא כ"ץ. 
מ"מ סיור          -     סגן עמרם דגן. 

מ"מ מרגמות      -     סגן שמואל תומר. 
 
 

בניית אתרים 

יזכור

 

תכנים

י 
תולדות

החטיבה 
הקלטות

רשת הקשר 
פרסומים

 
 

מדיה 
 

תמונות 
סרטים 
מצגות 

תכניות רדיו
 

אתרים
גדודיים

ויחידתיים

גדוד 264 
גדוד 599 
גדוד 257 
מפח"ט
ויחידות

חטיבתיות

לשמור
על הקשר

 

מפת אתרעמוד הבית



http://www.daro-net.co.il/
http://www.daro-net.co.il/
http://www.421.co.il/?CategoryID=155
http://www.421.co.il/?CategoryID=158
http://www.421.co.il/?CategoryID=322
http://www.421.co.il/?CategoryID=178
http://www.421.co.il/?CategoryID=251
http://www.421.co.il/?CategoryID=163
http://www.421.co.il/?CategoryID=254
http://www.421.co.il/?CategoryID=253&ArticleID=117
http://www.421.co.il/?CategoryID=655
http://www.421.co.il/?CategoryID=204
http://www.421.co.il/?CategoryID=205
http://www.421.co.il/?CategoryID=206
http://www.421.co.il/?CategoryID=207
http://www.421.co.il/?CategoryID=182
http://www.421.co.il/?
http://www.421.co.il/?pg=sitemap&CategoryID=70

