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 אלוף רם רוטברג, ל מפי מפקד חיל הים"שמואל טנקוס ז( 'במיל)הספד לזכר האלוף 

 

 ,משפחת טנקוס היקרה

ימאי , מה נאמר על אדם". שמוליק"הלך לעולמו שמואל טנקוס שכונה בפי כל  79אתמול בגיל 

 .ם וחיל הים"של הפלי, אות העבריתסדיה ומפתחיה של היממיי, מחלוציה, ומפקד

ובצדק , קראו לך" המורה מכוכב אחר. "מחנך שהכשיר דורות. ר מכל היית מחנךיות" שמוליק"

 .רב

. מחנך שהקדיש חייו למקצוע הימאות ואשר הכשיר מאות ואלפי בני נוער ולוחמים לאורך חייו

לוחמי , עבור לפעילי העלייה הבלתי לגאלית, החל מקבוצות נוער באגודות הספורט הימיות

 .ם בחיל היםם ודורות של מפקדי"הפלי

וכשחסר היה מדריך לניווט ... דורות רבים של קציני צי הסוחר ופיקוד חיל הים עוצבו בדמותך

ך הרבים בחיל הים ניתן לפנות אליך יאסטרונומי בבית הספר הימי היה ברור כי גם בין תפקיד

 .לעזרה

, יל הים החמישיכמפקד ח. עליו אני מפקד היום, היית מבין מקימי חיל הים הישראלי, "שמוליק"

זה שניצח בהמשך במלחמת יום , ים מודרני וחדשניחיל , ועיצבת בדמותך, בלת בחזונךהו

 .הכיפורים את חילות הים הסורי והמצרי

שלכדו באחד " יפו"י "ואח" אילת"י "אח, בתקופה בה פיקדת על החיל נרכשו שתי משחתות

יתה חלק מהצי ה, שלימים" לאיברהים אל אווא"מהמבצעים המזהירים את המשחתת המצרית 

 ".חיפה"י "אח, תחת שמה החדש

החלו , נרכשו הצוללות הראשונות ,אשר בו הובלת את החיל כמפקדו ,"קדש"לאחר מבצע 

תורת הלחימה של יחידת , "גבריאל"ים -טילים ונזרעו זרעי פיתוח טיל היםה להיבנות ספינות

 .רותיהוכנסו לש' מ 63הקומנדו הימי פותחה ונחתות באורך 

חזרת לחנך ולעצב דורות . ת כמפקד חיל הים שבת לאהבתך הגדולהם תום משימתך הצבאיע

 .כמנהל בית הספר לקציני ים בעכו

מערבי בשורה העליונה דמותו כל יום בכניסתי למשרד ניבטת מן הקיר ה, משפחת טנקוס היקרה

 .במורשת המופלאה של חיל הים, חלק של כבוד אשר לו ,מפקדו החמישי של חיל הים וליקמשל ש

מפקדים שאישיותם ועשייתם . וגאווה להשתייך לקבוצת מפקדים מופלאה זו, זאת מחויבות רבה

 .אז כמו היום, מהווה מודל לחיקוי

: ר שנים להקמת חיל היםשל במלאות ע"אין ראוי מלסיים בדברים שכתב האלוף שמואל טנקוס ז

לפנינו נותרה רק דרך . התחרות באויב במספר כלי השיט שלו ובסוגי הציודאנחנו לא נוכל לעולם ל

 .יתרון כח האדם הלוחם . האויבמול לנצל את היתרון היחידי שיש לנו  -אחת להתגבר על הסכנה
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עלינו " .את כושר ההתגוננות שלנו עלינו להשתית על לוחמים חדורי רוח קרב ונכונות להקרבה

לל ורמת וכיהא מודרני ומש, טן במספרו בהשוואה עם כוחות האויבשאף כי יהא ק, להקים כוח

עלינו לשאוף לכך כי תוצאות כל התנגשות אפשרית עם האויב תהיה לא . הפעלתו גבוהה ביותר

נכונות נפש , יוזמה ואחזקה תקינה, אלא של העזה וכושר תפעול, ביטוי של התמודדות כמותית

 ".ורמה טכנית ראויה לשמה

אני רואה חשיבות . קד חיל הים אני מתחייב ללמד ולשמר את המורשת שהשארתכמפ -שמוליק

 .בים להמשיך וכך נעשהאנו מחוי. יו ומקימיו של חיל היםרבה בשמירת הקשר עם בונ

ביוזמה ונכונות  ,בתחכום, בהעזה, לוחמי חיל הים ימשיכו לשמור על בטחונה של מדינת ישראל

 .כפי שדרשת, נפש גדולה

 .וכך גם במותך, היית לנו מורה ומחנך בחייך -ל טנקוסהאלוף שמוא

 .יהיה זכרו ברוך

 


