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ד"דבר המג

:לוחמי הגדוד והרעים לנשק
.למלחמת יום הכיפורים39-אנו קרבים ליום השנה ה

וההירואיתראינו לנכון להביא בפניכם את חוברת הגדוד המסכמת את התקופה הקשה 
.שבין פרוץ המלחמה ועד עזיבתנו את אפריקה

כאשר הגדוד שהה בצידה המערבי של, חוברת זו הוכנה בזמנו מיד לאחר המלחמה
העידן  . הודפסה וחולקה אז לכל לוחמי הגדוד, תעלת סואץ והזיכרונות עדיין היו טריים

הפצתה ללא הגבלה ושמירתה  , המודרני מאפשר לנו כיום את העברתה למדיה מגנטית
.הנוחה

.אנו מקווים שתמצאו בה עניין

צביקה דהב[ 'מיל]מ "אל
288מפקד גדוד הסיור 

2012יוני 



,חיילי וקציני המילואים9ואלו שמות 

:במלחמת יום הכיפורים288חללי גדוד הסיור 

סולניצהרב טוראי דב 

טרכטמןסמל יהודה 

דמינסקיסמל יעקב 

סמל ראשון גיורא שחר 

סמל ראשון רם דיין  

סגן בנימין גדידי

טל-טריפוןסרן גיל 

סגן חנוך דור

.גוברמןסרן יהונתן 





















































































ל                     "לגיל טל ז1975אומץ הלב וכושר המנהיגות הוענק בשנת , עוז הרוח, על הרעות
.עיטור העוז

.ל דרגת סרן"לגיל טל ז2011לאור המלצת מפקדיו וחבריו לנשק הוענקה בשנת 
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כגדוד  1973הוקם במהלך שנת 288גדוד הסיור 
ל  "בפיקוד תא146סיור במסגרת אוגדת השריון 

.פלד[ מוסה]משה 
הגדוד נלחם ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים  

.ובסיומה נשלח לחזית הדרום
ל ממערב "ידי צה-הגדוד שירת בשטח שנכבש על

לתעלת סואץ והיה בין הכוחות האחרונים שפינו 
.1974אותו בחודש מרץ 

לאחר המלחמה הגדוד פורק ולוחמיו פוזרו ליחידות
.במסגרתן המשיכו לשרת ולהלחם, אחרות

תם ולא נשלם



מה קול ענות אני שומע
קול שופר וקול תופים

,כל שנבקש לו יהי
לו תישמע בתוך כל אלה

רק תפילה אחת מפי
...כל שנבקש לו יהי

.כל שנבקש לו יהי, לו יהי-אנא , לו יהי, לו יהי

עוד יש מפרש לבן באופק"
מול ענן שחור כבד
,כל שנבקש לו יהי

ואם בחלונות הערב
אור נרות החג רועד
..כל שנבקש לו יהי 

.כל שנבקש לו יהי, לו יהי-אנא , לו יהי, לו יהי

אם המבשר עומד בדלת
תן מילה טובה בפיו

,כל שנבקש לו יהי
אם נפשך למות שואלת

מפריחה ומאסיף
...כל שנבקש לו יהי 

.כל שנבקש לו יהי, לו יהי-אנא , לו יהי, לו יהי

1973חורף , נעמי שמר


