חטיבת "אגרוף הברזל"
"רעות הלוחמים כנשק תחשב"  -אלוף יגאל אלון

15..4.2.18

רב סרן שלמה (חביבי) מלאכי ,מפקד פלוגת הסיור  288חטיבה 2..
נפל כ"ט באייר תשכ"ז ( ).8..6.1967במלחמת ששת הימים בסיני
קישור לרשומת החלל באתר יזכורhttp://www.izkor.mod.gov.il/HalalView.aspx?id=45743 :
=========================================================================
סרן שלמה (חביבי) מלאכי ,מפקד פלוגת הסיור  288חטיבה  ,2..נפל בכ"ט באייר תשכ"ז ( ).8..6.1967במלחמת
ששת הימים בסיני מאש כוחותינו עקב תקלה מבצעית ,כאשר חזר ממשימה שהטיל עליו המח"ט למציאת דלק
לטנקים של החטיבה.
לפני כשנתיים התברר כי למרות שסרן שלמה מלאכי ז"ל היה מפקד הפלוגה למעלה משנתיים ונפל בקרב תוך כדי
מילוי תפקידו ,הוא הובא למנוחות בדרגתו סרן ולא הועלה לדרגת התקן של מפקד פלוגה שהיא רב סרן.
המח"ט הקודם אל"ם הישאם איברהים העביר למחלקת נפגעים באכ"א באמצעות ענף הנפגעים של חיל השריון
בקשה של החטיבה לעדכן את דרגתו של שלמה מלאכי ז"ל ,כאשר לבקשה צורף מכתב של מפקד החטיבה במלחמת
ששת הימים תא"ל [מיל'] ישכה שדמי ,שהיה מפקדו הישיר של מלאכי ז"ל ואשר הוא זה ששלח אותו למשימה
האחרונה שבסיומה נפל.
לאור הזמן הרב שעבר מאז מלחמת ששת הימים נדרשו בירורים רבים ,שהצריכו גם ביקור בארכיון צה"ל ואיתור
סיכומי החטיבה מהמלחמה .רק לאחר שאותרו מסמכים אלו בהם צוין במפורש כי סרן שלמה מלאכי ז"ל שימש
בפועל במלחמה כמפקד פלוגת הסיור החטיבתית ,רמ"ח נפגעים באכ"א אל"ם ז'וסלין בס המליצה לראש אכ"א
האלוף מוטי אלמוז לעדכן את דרגתו של שלמה מלאכי ז"ל ולהעלותו לדרגת רב סרן.
ביום  18..1.2.18ראש אכ"א חתם על אישור הדרגה:

 -עמוד  1מתוך  2עמודים -

חטיבת "אגרוף הברזל"
"רעות הלוחמים כנשק תחשב"  -אלוף יגאל אלון

בטקס אינטימי וצנוע שנערך בבית משפחת מלאכי-וגנר בקיבוץ חולתה ביום א'  ,15..4.2.18מח"ט "אגרוף הברזל"
אל"ם מולי כהן מסר את התעודה לאלמנתו של שלמה מלאכי ז"ל הגב' דליה מלאכי-וגנר.
בשם המח"ט ובשם לוחמי החטיבה בהווה ובעבר ברצוני להודות לכל הגורמים שסייעו  -רע"ן נפגעים חש"ן סא"ל יעל
אשל ,רמ"ד נפגעים סרן רעות רונן וקצין המילואים הראשי תא"ל [מיל'] ארי סינגר.
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וצה"ל אנו מרכינים ראשנו לזכרם של  76חללי החטיבה וכלל חללי צבא
ההגנה לישראל וכוחות המגן שלה.
ברעות שריונאים,

אלדד אורן
קצין החינוך והנפגעים החטיבתי במילואים
טלפון נייד .55-6622373
דוא"ל בבית eldad.oren@013net.net
דוא"ל בעבודה eldador@netanya.muni.il
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