אנדרטאות בהן משולבים מטוסי חיל האויר או חלקיהם

גלעד חיל האויר

נמצא על הר הטייסים ,ליד ירושלים.
בגל עד נמצאים שברי מטוס נורסמן )מספר ב 51-מספר יצרן  (723של טייסת א' שהתרסק בתאריך  3.5.1948ליד בית מחסיר.

אנדרטה לזכר הטייס סגן דן בלקין.

נמצאת בחורשה לזיכרו ביער הטייסים לצד כביש  443לכיוון ירושלים.
סגן דן בלקין היה טייס מיסטר בטייסת  116בתל נוף .בתאריך  18בפברואר  1964המריא לגיחת אימונים במטוס מיסטר מספר זנב  .95במהלך הגיחה נכנס
המטוס לאוסילציה בזמן הנמכה ,השליטה על המטוס אבדה והוא התרסק ליד בית ליד.

אנדרטה לזכר הטייס שלמה ייטב.

נמצאת בחורשה לזיכרו ביער הטייסים לצד כביש  443לכיוון ירושלים.
סגן שלמה ייטב )יטקובסקי( היה טייס משנה במטוס דקוטה  036של טייסת  122שהמריא מלוד בתאריך  10.7.1980בשעת בוקר מוקדמת לגיחת אימון
נווטים בגבה נמוך מעל לסיני וצפון הנגב .עקב ראות לקוייה פגע המטוס בצלע הר עריף באיזור קוסיימה והתרסק.
באנדרטה כנף של מטוס דקוטה.

חורשה לזכר הטייס יצחק עופר )"במבי"(.

נמצאת ביער הטייסים,על כביש פנימי ליד נאות קדומים.
סרן יצחק עופר היה טייס עייט בטיסת  .115בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים ,בתאריך  11באוקטובר  1973המריא מתל נוף לתקיפת כוחות סוריים
ברמת הגולן במטוס עייט מספר  .322מטוסו נפגע מטיל נ"מ והתרסק.
באנדרטה לזכרו מוצג זנב מטוסו.

חורשה ואנדרטה לזכר צוות מטוס הסטרטוקרוזר שהופל במלחמת ההתשה.

מיקום :יער הטייסים ,בקרבת נאות קדומים.
הקברניט רס"ן אפריים מגן )מועלם( ,הנווט רס"ן זאב עופר )הירש( ,הנווט סרן עמוס גיא )גרייצר( ,הנווט סרן יורם חייט ,טייס המשנה סרן אליאב ענבל
)קלינג( ,מכונן מוטס רס"ר יצחק טמיר והמכונאי המוטס רב"ט דוד שרי היו בצוות מטוס הסטרטוקרוזר מספר זנב  033אות קריאה  4X-FPRשל טייסת
 120שהופל מעל לסיני ע"י טיל נ"מ מצרי במלחמת ההתשה בתאריך .17.9.1971
באנדרטה מוצג מנוע של מטוס סטרטוקרוזר ומדחף.

אנדרטה לזכר הטייס ישראל רוזנבלום.

סרן ישראל רוזנבלום ז"ל ,טייס עייט בט'  ,115המריא ביום השני למלחמת יוה"כ לתקיפת שריון סורי ליד חושנייה ,נפגע מנ"מ או טק"א סורי ונהרג.
האנדרטה לזכרו נמצאת כקילומטר מצפון לתל חזקה ,על גבול שטח החשוד במיקוש ,סמוך מאוד לגדר המערכת .האנדרטה היא שלט מתכת )כנראה
משברי המטוס( ,ולידה פזורים שברים שונים של המטוס.

אנדרטה לזכר הטייס נפתלי פורת.

נמצאת בקיבוץ כפר גלעדי 100 ,מטר צפונית למוזיאון.
רס"נ נפתלי פורת היה טייס ווטור בטייסת אבירי הצפון .בתאריך  ,22.4.1969בזמן תקיפת תחנת מכ"מ באיזור מז'ר בירדן ,נפגע מטוסו )מספר  ,03מספר
יצרן  (25מאש נ"מ והתפוצץ.
במקום נמצא מטוס ווטור מספר זנב " 29פוגרום".

אנדרטה לזכר הטייס מנחם קשטן.

נמצאת בקצה מושב אמירים.
סרן מנחם קשטן היה טייס נשר בטייסת  113בזמן מלחמת יוה"כ .בתאריך  16.101973נפגע מטוסו מספר זנב  36מטיל נ"מ מעל דוור סואר והתרסק.

אנדרטה לזכר הטייס דוד יריב.

ננמצאת בישוב כרמי יוסף.
סרן דוד יריב היה טייס אורגן בטייסת הצרעה.בתאריך  5.6.1967בבוקר היום הראשון למלחמת ששת הימים ,עם פתיחת מבצע מוקד ,נמנה על מבנה
מטוסי אורגן שתקף את שדה ביר גפגפה .ביעף הצליפה הראשון שלו הפיל מטוס מיג  ,21אך נפגע מאש נ"מ והתרסק על אחת מהעמדות בשדה ונהרג.
באנדרטה נמצאים חלקי מטוס.

צילום :צחי בן-עמי.

אנדרטה לזכר הטייס חיים הולצמן.

נמצאת בגן ציבורי ליד יד לבנים ברחובות.
סגן חיים הולצמן היה טייס מיסטר בטייסת הכנף המעופפת .ביום ד' ,י"א בסיוון תשכ"ט 28.5.1969 ,בחזרו מטיסת אימון במטוס מספר ) 26מספר יצרן
 (221ובהיותו מעל רחובות לקראת הנחיתה בתל נוף ,פרצה אש במנוע המטוס .הולצמן התרחק מרחובות ,הפנה את מטוסו לשדה ונטש את המטוס .היות
וההפלטה היתה מתחת לגבה המינימלי ,לא הצליח מצנחו להיפתח והולצמן נהרג עם פגעו בקרקע.
באנדרטה נמצא מטוס מיסטר מספר .34

אנדרטה לזכר הטייס מתי בירנבוים.

נמצאת בכניסה לקיבוץ יפעת,ליד המוזיאון להתישבות חקלאית
סגן מתי בירנבאום היה טייס פוגה בטייסת נשר הזהב .ביום הראשון למלחמת ששת הימים נפגע מטוסו מאש נ"מ בעת תקיפת מטרות באיזור אל עריש
והתרסק.
באנדרטה נמצא זנב מטוס הפוגה שבו נפל.

אנדרטה לזכר הטייס רמי איילי.

נמצאת בשדות קיבוץ משאבי שדה
סג"מ רמי איילי היה טייס מיסטר בטייסת העמק .בתאריך  28.2.1958בעת אימון קרב אויר במסגרת תרגיל אמנעה התנגש מטוסו )מספר  08מספר יצרן
 (213במטוס מיסטר מספר  ,15נפל והתרסק מזרחית לקיבוץ רביבים.
בגל העד נמצאים שברי מטוסו.

אנדרטה לזכר הטייס איתן להב.

נמצאת ברמת הגולן ,על הר כחל.
סגן איתן להב )לויטקוס( היה טייס עייט בטייסת העמק .בתאריך  21.10.1973יצא לתקיפת כוחות סוריים בגזרת הר החרמון .בעת יציאה מהתקיפה פגע
מטוסו בקרקע סמוך לנחל שיאון והתרסק.
באנדרטה נמצאים שברי מטוסו וסמל מגן דוד עם כיתוב.

אנדרטה לזכר צוות מטוס הנורסמן שהתרסק בבית מחסיר במלחמת העצמאות.
נמצאת בגן הטייסים שבמושב גבעת יערים ליד ירושלים.
המטוס )מספר ב ,51-מספר יצרן  (723ובו הטייסים דניאל בוקשטיין )מפקד טייסת הגליל( ויריב שיינבוים והמטילנים שלמה כהן ,שלמה רוטשטיין ,צבי
שוסטרמן ויצחק שקלביץ המריא משדה דב בתאריך  10.5.1948להפצצת בית מחסיר במסגרת מבצע "מכבי" כשבתא המטען חבית ובה  200ק"ג חומר נפץ.
מסיבה לא ידועה המטוס צלל והתרסק על פסגת הר ליד דיר-עמאר )היום איתנים( וצוותו נהרג.
באנדרטה נמצא צילינדר ממנוע המטוס.

צילום :צחי בן-עמי.

אנדרטה וחורשת הנצחה לזכר חללי טייסת מובילי הלילה.
נמצאת בבסיס ח"א תל נוף.
במקום מוצב מסוק סוד אויאסיון  SA-321Kסופר פרלון מספר .006

אנדרטה לזכר הטייס סא"ל אבשלום רום והנווט סרן אביהו אכר.
נמצאת בצומת אחיהוד שבגליל ,על כביש עכו צפת בכניסה לאיזור התעשייה בר לב.
סא"ל אבשלום )אבשה( רום )פרידמן( ,מפקד טייסת הפטישים יצא עם נווטו סרן אביהו אכר ביום ה' ,י"ט בטבת תשל"ח 29.12.1977 ,לטיסת אימון קרב
אויר במטוס קורנס מספר ) 305מספר יצרן  (4287של הטייסת יחד עם קורנס מספר  310שאותו הטיס רס"נ רני פאלק מול  3מטוסי בז .במהלך תרגול קרב
האויר התנגשו שני מטוסי הקורנס זה בזה בגובה  20,000רגל .מטוסם של רום ואכר נפל התרסק והם נהרגו .רני פאלק ונווטו הצליחו לנטוש בשלום.
באנדרטה נמצאים שרידי מטוסם של רום ואכר.

אנדרטה לזכר הטייס שלמה בית און.

סא"ל שלמה בית און )ביטון( היה מפקד טייסת תעופה בבסיס חצור במלחמת ששת הימים .הוא ביצע גיחות תקיפה במסגרת טייסת  .105בתאריך 9.6.1967
המריא בשעה  .14.35במטוס סופר מיסטר מספר זנב  .32בעת תקיפה ברמת הגולן ,מעל צומת ווסט 4,ק"מ מזרחית לקיבוץ להבות הבשן נפגע מנ"מ במע'
ההידראולית .המטוס נכנס לצלילה ואח"כ לפנייה  .בית און נטש מתחת לגובה המזערי לנטישה ונהרג.המטוס התרסק בין להבות הבשן לבין הכפר הסורי
קנבה.

אנדרטה לזכר הטייס איתן להב.

נמצאת על הר כחל ברמת הגולן.
סגן איתן להב )לויטקוס( היה טייס עייט בטייסת העמק .בצהרי יום כ"ה בתשרי תשל"ז 21.10.1973 ,יצא לתקיפה על הכוחות הסוריים בגזרת הר החרמון.
ביציאה מהתקיפה מטוסו נפגע מטיל כתף והתרסק על צלע ההר ליד נחל שיאון.
באנדרטה נמצאים שברי מטוסו.

גל עד לזכר הטייס דן גבעון.

נמצא באתר גבעת המטוס בשכונת גבעת המטוס בירושלים.
סגן דן גבעון היה טייס מטוס פוגה מגיסטר של טייסת האייל הנוגח .ביום ג' ,כ"ז באייר תשכ"ז 6.6.1967 ,נפגע מטוסו מאש נ"מ בעת תקיפת טנקים ירדניים
ליד מנזר מר אליאס והתרסק.

אנדרטה לזכר הטייס עתניאל שמיר.

נמצאת ברמת הגולן בכניסה לקיבוץ קידמת צבי.
סרן עתניאל )עתי( שמיר היה טייס אורגן במילואים בטייסת הצרעה .בתאריך  8.6.1967יצא לתקיפה ברמת הגולן ומטוסו נפגע מאש נ"מ ונפל .נחשב כנעדר
עד שגופתו נמצאה באוגוסט  1974והובאה למנוחות בקיבוצו.
באנדרטה נמצאים חלקים משברי מטוסו.

אנדרטה לזכר הטייס חנן איתן.

נמצאת ברמת הגולן ,צפונית מזרחית לצומת אל-רום קונייטרה.
סרן חנן איתן היה טייס עייט במילואים בטייסת העמק .בתאריך  6.10.1973יצא לתקיפה ברמת הגולן .מטוסו נפגע מטיל נ"מ והתפוצץ.
באנדרטה נמצאים שברי מטוסו.

גל עד לזכר הטייס צבי הורוביץ.

נמצאת ברמת הגולן ,צפונית מזרחית לקיבוץ רמת מגשימים.
סרן צבי הורוביץ היה טייס עייט במילואים בטייסת הנמר המעופף .בתאריך  7.10.1973בעת תקיפת ריכוז רכב סורי ליד צומת רפיד שברמת הגולן נפגע
מטוסו מטיל נ"מ והתרסק.
בגל עד נמצאים שברי מטוסו וגל אבנים.

אנדרטה לזכר הטייס עירון ונדרוב.

נמצאת ברמת הגולן ,לצד הכביש מחופה המזרחי של הכינרת אל כביש רמת מגשימים-חושניה.
רס"ן עירון ונדרוב היה טייס כפיר בטייסת העמק .בתאריך  ,5.6.1979בעת יציאה מתקיפה במטווח פגע מטוסו ברכס הרים והתרסק.
באנדרטה נמצאים שברי מטוסו.

גל עד לזכר הטייס דורון גביש.

נמצאת במעלה דורון בבקעת הירדן ,בין תייסיר לחמאם אל מלח.
סג"מ דורון גביש )דוני( היה טייס פייפר בטייסת הגמל המעופף .נהרג בתאונה בתאריך .11.10.1970
במקום גל עד ושברי מטוס פייפר.

אנדרטה לזכר הטייס ארנון לבנת.

נמצאת בחורשה לזיכרו ביער הטייסים לצד כביש  443לכיוון ירושלים.
סרן אמנון לבנת היה סגן מפקד טייסת הפוגות בביה"ס לטיסה .ביום הראשון למלחמת ששת הימים המריא להובלת מבנה מטוסי פוגה מגיסטר חמושים
במקלעים ורקיטות לתקיפת כוחות מצריים באיזור אל עריש .בתקיפה זו נפגע מטוסו מאש נ"מ והתרסק.

אנדרטה לזכר הטייסים אריק אפיק ועירא להט )גרצברג(.

נמצאת במטע התמרים של קיבוץ עין גדי
סרן עירא להט וסרן אריק אפק המריאו בתאריך  15.4.1973לגיחת אימון במטוס פוגה מספר זנב  .092המטוס פגע בקו מתח גבוה בעת טיסה בגובה נמוך
והתרסק.
באנדרטה נמצאים שברי המטוס.

גל עד לזכר הטייס רן עפרי.

נמצא בכניסה למושב אביגדור
סרן רן עפרי היה טייס עייט בטייסת  .102בתאריך  13.10.1973נפגע מטוסו מטיל נ"מ מעל לרמה והוא נהרג.
באנדרטה מוצג זנב מטוס עייט.

אנדרטה לזכר הטייס נדב ישראלי ולוחם השייטת עודד ניר.

נמצאת בשטח החי בר שבקיבוץ איילת השחר
במקום זנב מטוס עייט וסירת נפץ.
סרן נדב ישראלי היה טייס עייט בטייסת העמק .בתאריך  1.3.1970בעת טיסת אימונים לילית פגע מטוסו בקרקע והתרסק.
עודד ניר היה לוחם הקומנדו הימי .נהרג בעת פעולה במעגן ראס א סאדאת בצפון מפרץ סואץ בתאריך .8.9.1969

