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משפחה למופת
עמי ועידן מורג הם אב ובן ,שריונרים ,מפקדים – ושניהם זכו בעיטור
המופת .האב" :זה הכל עניין של חינוך"
ראובן וייס
פורסם27.9.2012 :

עיטור המופת

עשרות קציני צה"ל ,שהחלו לאחרונה את לימודיהם בקורס פיקוד ומטה של צה"ל בגלילות ,אולי אינם יודעים שאחד מחבריהם
למחזור הלימודים ,רב־סרן עידן מורג ) ,(32קשור לאחד האירועים הנדירים בתולדות צה"ל .רס"ן מורג ,ואביו תת־אלוף )מיל(.
עמי מורג ) ,(67הם האב והבן היחידים בתולדות צה"ל שקיבלו שניהם את עיטור המופת.
רס"ן מורג זכה לעיטור המופת ,לאחר שבמלחמת לבנון השנייה נכנס עם כוח טנקים בפיקודו לשדה מוקשים ,באור יום מלא,
כדי לחלץ כוח של לוחמי יחידת מגלן ,שנקלע לקרב עקוב מדם מול החיזבאללה .כשהטנק שבו נסע עלה על מוקש ונעצר רס"ן
מורג לא היסס .בלב שדה המוקשים הוא ירד מהטנק שלו ,רץ לטנק אחר בכוח – שהיה מדגם שונה ולא מוכר לו – ותחת אש
כבדה של טילים נגד טנקים הגיע אל הכוח וחילץ שלושה פצועים והרוג .לאחר פעולת החילוץ שב מורג לקרב ,והוביל את
התקדמות החטיבה.
 33שנים קודם לכן ,במלחמת יום הכיפורים ,היה זה אביו של עידן ,רס"ן עמי מורג ,שזכה לעיטור המופת .מורג האב,
שהשתחרר מצה"ל בדרגת תא"ל לאחר ששימש קצין שריון ראשי ,סיים בדיוק את קורס הפו"מ שלו כשפרצה מלחמת יום
הכיפורים.
"פיקדתי על גדוד מילואים של שריון ,שהתאמן כל השנה על צליחת התעלה" ,נזכר מורג השבוע" .כשפרצה המלחמה היינו גדוד
המילואים הראשון שהגיע לסיני".
את עיטור המופת שלו קיבל עמי מורג על חלקו בקרב "חמוטל" ,שבו השמיד  16טנקים ומאות חיילי חי"ר מצריים .גם
כשהטנקים של הכוח בפיקודו נפגעו והתקבל אישור לעזיבת המקום ,נשאר המג"ד מורג אחרון בשטח וחילץ את אחרוני
הפצועים תחת אש כבדה.
לאחר מכן ,עם הכוח הקטן והפגוע שנותר לו ,המשיך מורג לנסות לחלץ את חיילי הצנחנים בקרב "החווה הסינית" ,ולאחר מכן
צלח את התעלה והמשיך בקרבות על אדמת מצרים" .אני זוכר שבמצרים אריק שרון העניק לי את דרגות הסגן־אלוף" ,סיפר
מורג" .הייתי אז נער בן ."27
לעמי מורג אין הסבר לכך שגם הוא וגם בנו זכו לעיטור כה גבוה ומכובד" .זה כנראה עניין של חינוך" ,אמר" .הבן הצעיר שלי,
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מתן ,היה סגן מפקד פלוגה בשריון ,והחליט להשתחרר כדי להיות מורה לתנ"ך ולמורשת ישראל .הוא אומר ששם הוא תורם לא
פחות למדינה".
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