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 , ד"בקיץ תשע, 'צוק איתן'שים ואותות הצטיינות לחיילים שהשתתפו במבצע "לאחרונה חולקו צל
  .וגילו אומץ לב מיוחד 2014

  :וזה סיפורו, איתן פונדן גהוא ס, המופתעיטור  –מקבל העיטור בגבוה ביותר 

  

  2חדשות : צילום                    

  

החלו מחבלים במתקפה נגד כוח של , רבע שעה לאחר תחילת הפסקת אש, צוק איתןבמהלך 
המחבלים הצליחו להרוג את מפקד הסיירת בניה שראל ואת הקשר . סיירת גבעתי שפעלה בעזה

  .לתוך מנהרת הטרור ממנה יצאו, הדר גולדין, ולמשוך קצין ביחידה, שלו ליאל גדעוני

 

תוך סיכון חייו באופן ממשי שכן הוא לא ידע מה , לתוך המנהרה איתן פונדבלי להסס קפץ סגן 
, מטר בתוך המנהרה 200-הוא רדף אחריהם כ. והחל במרדף אחר המחבלים, מצפה לו במנהרה

נהרג במהלך התקיפה של הדר גולדין ולאחר מכן חזר אל פני השטח כשהוא נושא הוכחות לכך ש
  )מתוך העיתונות(      . המחבלים

  

נכנסות גם מחשבות שאולי אני יכול לגרום . גולדיןהדבר היחיד שעובר לי בראש הוא להביא את "
או פשוט שיירו בי בתוך , שאני יכול להתפוצץ או שיכולים לחטוף אותי גם כן - ליותר נזק מתועלת 

שם ושאני נכנס  הדרככה שלמרות המחשבות ברור לי ש, כל קורה תוך שניותאבל זה ה. המנהרה
               )ן איתןגמתוך ראיון עם ס(     ."ל אם אני אמצא אותו בחיים או לאלא חשבתי אפילו ע. להביא אותו



  ?ומה הקשר של החייל האמיץ הזה למדור העוסק בשמות

  

   –ראשית 

מקבל העיטור הגבוה , איתןן גסשל שמו 
. הוא כשם המבצע, ביותר של מבצע זה

  ".צוק איתן"
  

  

   –שנית 

  . הקרבותתחילת בתאריך שנקבע עוד טרם , איתן נישא לבחירת לבו, המלחמהלאחר 

  

  

  

  

  

  

  

  ?ומה שם הכלה

  !הדרה

  

  

, שנפלו בקרב נרגשים לזכרם של חבריו של איתן אמר מתחת לחופה דברים, הרב המחתן
 "בני דוד"במכינה הקדם צבאית  איתןוגם את  הדרלימד גם את אותו רב . הדר גולדיןוביניהם 

  .לפני גיוסם לצבא

  

  :את דבריו סיים במשפטים הבאים

 .הדרלהקים בתים מלאי , נמנו וגמרו כל בני החבורה שלנו 
 ?מהו - הדרובית מלא 

 , הוא בית מלא בתורה
 , מלא בשמחה

  מלא בעוצמות
  .ומלא באהבה

  


