
 אותות ועיטורים ברית המועצות

  הסבר  תמונה  שם

  אות לנין

  

עיטור לנין היה העיטור הגבוה ביותר בברית 
העיטור קרוי . 1930העיטור נוסד בשנת . המועצות

הוא . על שמו של המנהיג הראשון של ברית המועצות
הוענק לאזרחים בעבור שירות יוצא דופן למדינה 
  .ולחיילים שהיו בעלי אומץ לב יוצא מגדר הרגיל

כוכב "מ  קיבלו עם "גיבור בריה"קבלי תואר מ
  .גם את עיטור לנין" הזהב

  אות הניצחון

  

  
עיטור הניצחון היה העיטור הצבאי הגבוה ביותר 

וניתן לאנשי הפיקוד העליון , נדיר ביותר, מ"בבריה
פעולה מוצלחת במסגרת חזית "של הצבא האדום על 

אחת או יותר שהביאה לשינוי משמעותי של המצב 
  לטובתו של הצבא האדום

  
  

הדגל אות 
  האדום

  

של כעיטור , 1918- עיטור הדגל האדום נוסד ב
הוא העיטור הראשון , הרפובליקה הסובייטית הרוסית

הוענק לחיילי הצבא האדום על . של הצבא האדום
גם יחידות . אומץ יוצא מגדר הרגיל בשדה הקרב

  שלמות היו זכאיות לעיטור זה

סובורוב דרגה 
  ראשונה

  

  
ם הוא קיי, 1942 ביולי 29-עיטור סובורוב נוסד ב

העיטור קרוי על שמו של אלכסנדר . בשלוש דרגות
. 18-מצביא רוסי מפורסם מן המאה ה, סובורוב

מפקדי , מפקדי חזיתות: לדרגה הראשונה היו זכאים
, ארמיות וקציני המטה הבכירים שלהם על תכנון קרב

  , שבמהלכו הביסו אויב
  . העולה עליהם במספר חייליו

  

סובורוב דרגה 
  שנייה

  

  
הוא קיים , 1942 ביולי 29-עיטור סובורוב נוסד ב

העיטור קרוי על שמו של אלכסנדר . בשלוש דרגות
. 18-מצביא רוסי מפורסם מן המאה ה, סובורוב

, מפקדי קורפוסים: לדרגה השנייה היו זכאים
דיוויזיות וחטיבות יחד עם קציני המטה על תכנון קרב 

ר אשר במהלכו הביסו אויב העולה עליהם במספ
  .חייליו
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סובורוב דרגה 
  שלישית

  

הוא קיים , 1942 ביולי 29-עיטור סובורוב נוסד ב
העיטור קרוי על שמו של אלכסנדר . בשלוש דרגות

. 18-מצביא רוסי מפורסם מן המאה ה, סובורוב
, מפקדי הרגימנטים: לדרגה השלישית היו זכאים

די גדודים ופלוגות על מפק, ראשי מטה הרגימנט
כושר ארגון והובלת , מנהיגות יוצאת מגדר הרגיל

  החיילים לניצחון בקרב
  

קוטוזוב דרגה 
  ראשונה

  

בהתחלה לעיטור . 1942 ביולי 29-עיטור הנוסד ב
. 1943דרגה שלישית נוספה בשנת , היו שתי דרגות

גנרל מהמחצית , העיטור קרוי על שמו של קוטוזוב
הראשונה של והמחצית , 18- השנייה של המאה ה

אשר מוענק על , לעומת עיטור סובורוב. 19-המאה ה
עיטור קוטוזוב מוענק על , ביצוע  מבצעים התקפיים

, לפי תקנון העיטור. מבצעים בעלי אופי הגנתי יותר
לדרגה הראשונה היו זכאים מפקדי חזית וארמיות 

וראשי המטה שלהם על תכנון וביצוע מעולה של קרב 
תוך , חידות צבאיות גדולותשל י) מאולצת(נסיגה 

 התקפות נגד ביצוע, הסבת אבדות כבדות לאויב
שמירת הכוח של היחידות ויצירת קווי הגנה , יעילות

  .חדשים
  
  
  

קוטוזוב דרגה 
  שנייה

  

בהתחלה לעיטור . 1942 ביולי 29-עיטור הנוסד ב
. 1943דרגה שלישית נוספה בשנת , היו שתי דרגות

גנרל מהמחצית , העיטור קרוי על שמו של קוטוזוב
והמחצית הראשונה של , 18- יה של המאה ההשני
אשר מוענק על , לעומת עיטור סובורוב. 19-המאה ה

עיטור קוטוזוב מוענק על , ביצוע  מבצעים התקפיים
, לפי תקנון העיטור. מבצעים בעלי אופי הגנתי יותר

דיוויזיות , לדרגה השנייה היו זכאים מפקדי קורפוסים
וביצוע קרב וחטיבות וראשי המטה שלהם על תכנון 

שבמהלכם הוסבו לאויב אבידות , הגנה או התקפת נגד
  .כבדות
  

קוטוזוב דרגה 
  שלישית

  

בהתחלה לעיטור . 1942 ביולי 29-עיטור הנוסד ב
. 1943דרגה שלישית נוספה בשנת , היו שתי דרגות

גנרל מהמחצית , העיטור קרוי על שמו של קוטוזוב
והמחצית הראשונה של , 18- השנייה של המאה ה

אשר מוענק על , ר סובורובלעומת עיטו. 19-המאה ה
עיטור קוטוזוב מוענק על , ביצוע  מבצעים התקפיים

, לפי תקנון העיטור. מבצעים בעלי אופי הגנתי יותר
, לדרגה השלישית היו זכאים מפקדי הרגמנטים

הגדודים והפלוגות ולראשי מטה הרגמנט על יוזמה 
התקפית שכתוצאה ממנה האויב סבל אבדות כבדות 

מדת יחידות אויב מכותרות ומעוזי בקרב או על הש
  .התנגדות של האויב
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אלכסנדר 
  בסקינ

  

נסיך , העיטור מוענק על שמו של אלכסנדר נבסקי
  . שהביס את השבדים בנהר הנבה13-רוסי מהמאה ה

מרמת מפקד מחלקה (לעיטור היו זכאים כל המפקדים 
על מיומנות )  עד לתפקיד מפקד דיוויזיה-ומעלה

  . אישית ופיקוד יעיל על גיסותיהם

אושקוב דרגה 
  ראשונה

  

  
עיטור זה קיים בשתי  . 1944 במרץ 3-נוסד בהעיטור 
העיטור קרוי על שמו של פיודור אושקוב . דרגות

- אדמירל רוסי שפעל מהמחצית השנייה של המאה ה
לדרגה . 19-  והמחצית הראשונה של המאה ה18

הראשונה היו זכאים קציני חיל הים על תכנון יוצא 
מגדר הרגיל של מבצעים ימיים או נחיתות מן הים 

  .טח אויבבש
  

אושקוב דרגה 
  שנייה

  

  
עיטור זה קיים בשתי  . 1944 במרץ 3-העיטור נוסד ב

העיטור קרוי על שמו של פיודור אושקוב . דרגות
- אדמירל רוסי שפעל מהמחצית השנייה של המאה ה

לדרגה . 19-  והמחצית הראשונה של המאה ה18
הראשונה היו זכאים קציני חיל הים על ניהול קרב 

יב או על פשיטות ימיות שבמהלכו הטביעו ספינות או
  .על בסיסי אויב

  

נחימוב דרגה 
  ראשונה

  

  
עיטור זה קיים . 1944 במרץ 3- עיטור נחימוב נוסד ב

העיטור קרוי על שמו של פאבל . בשתי דרגות
לפי תקנון . 19-אדמירל רוסי מהמאה ה, נחימוב
לדרגה הראשונה היו זכאים קציני חיל הים , העיטור

 התקפי של על ביצוע פעולות שהביאו לסיכול מבצע
  .האויב והסבו אבדות כבדות לאויב

  
  

נחימוב דרגה 
  שנייה

  

  
עיטור זה קיים . 1944 במרץ 3- עיטור נחימוב נוסד ב

העיטור קרוי על שמו של פאבל . בשתי דרגות
לפי תקנון . 19-אדמירל רוסי מהמאה ה, נחימוב
לדרגה הראשונה היו זכאים קציני חיל הים , העיטור

, על הגנה אקטיבית על בסיסם או קווי האספקה
פינות האויב טובעו או נאלצו בתנאי שבמהלך הקרב ס

  .לסגת
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עיטור 
המלחמה 
הפטריוטית 
  דרגה ראשונה

  

  
  
  

עיטור שהוענק במהלך מלחמת העולם השנייה בשתי 
העיטור הוענק לחיילי הצבא האדום . דרגות

  ולפרטיזנים על מעיש גבורה בשדה הקרב
  

  
  

עיטור 
המלחמה 
 הפטריוטית
  .דרגה שנייה

  

  
  

 מלחמת העולם השנייה בשתי עיטור שהוענק במהלך
העיטור הוענק לחיילי הצבא האדום . דרגות

  ולפרטיזנים על מעיש גבורה בשדה הקרב
  
  

  הכוכב האדום

  

  
  

העיטור הוענק על פעילות יוצאת דופן למען הגנה על 
  .ברית המועצות הן בימי המלחמה והן בימי שלום

  
  

תהילה דרגה 
  ראשונה

 
  

תהילה דרגה 
  שנייה

 
  

תהילה דרגה 
  שלישית

 

  

  
  
  

  
עיטור זה הינו היחידי . 1943עיטור זה נוסד בשנת 

מבין כל העיטורים הצבאיים של ברית המועצות 
יוצאים ). כלומר לא לקצינים(המיועד לחוגרים בלבד 

 משנה - מן הכלל היו קציני חיל האוויר בדרגת סגן
ה היו לעיטור ז. אשר גם היו זכאים לעיטור זה, בלבד

העיטור הוענק על אומץ לב ועל .   שלוש דרגות
 32בתקנון העיטור פורטו . הישגים אישיים בקרב

סוגים של הישגים קרביים שנדרשו כדי לזכות 
  .בעיטור זה

  
  
  
  
  

  

בוגדן *
  חמלינצקי 
 דרגה 
  ראשונה

  

  
הים ומנהיגים , עיטור זה ניתן לקצינים ואנשי הצבא

עבור יכולות לחימה ומבצעים . ולוחמים פרטיזנים
ועבור אומץ ופטריוטיזם בשחרור המולדת מהפולשים 

  .הנאצים
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בוגדן  *
  חמלינצקי 
  .דרגה שנייה

  

  
הים ומנהיגים , עיטור זה ניתן לקצינים ואנשי הצבא

עבור יכולות לחימה ומבצעים . ולוחמים פרטיזנים
ועבור אומץ ופטריוטיזם בשחרור המולדת מהפולשים 

  .הנאצים
  

בוגדן *
  חמלינצקי
דרגה 
  .שלישית

  

  
הים ומנהיגים , עיטור זה ניתן לקצינים ואנשי הצבא

עבור יכולות לחימה ומבצעים . ולוחמים פרטיזנים
ועבור אומץ ופטריוטיזם בשחרור המולדת מהפולשים 

  .הנאצים
  

 -כוכב זהב
  מ"גיבור בריה

  

  
הוענק לראשונה " גיבור ברית המועצות"תואר הכבוד 

ליה הוענקה לחיילים ואזרחים המד. 1934בשנת 
כאחד והיא הייתה אות ההצטיינות הגבוה ביותר 

גיבור "המקבילה האזרחית היא . בברית המועצות
  ". העמל הסוציאליסטי

היה זכאי " גיבור ברית המועצות"מקבל התואר 
תעודה מהפרסידיום של , למדליית כוכב הזהב

 הייתה אפשרות לקבל. הסובייט העליון ועיטור לנין
אם האדם היה זכאי . את המדליה יותר מפעם אחת

הוא לא היה מקבל שוב את , לתואר בפעם השנייה
  .אלא רק את המדליה, עיטור לנין

  

  על העוז

  

  
היא ניתנה . 1938 באוקטובר 17-מדליה זו נוצרה ב

הצי הימי של ברית המועצות , לחיילי הצבא האדום
על לחימה ומילוי משימות בשדה , ולמשמר הגבול

  .נגד אויבי המדינה, הקרב
  

  על הגנת ערים

 
 
  

  
,  לכלל אנשי  השירות בצבא האדוםמדליה זו הוענקה

משרד החוץ ואזרחים שלקחו חלק בהגנה , בים, בצבא
סובייט , קווקז, אודסה, סבסטופול, על הערים
  סטלינגרד ומוסקבה, קייב, לנינגרד, ארקטיק

  
  

פרטיזן 
מלחמת 

המולדת דרגה 
  ראשונה

    
 2- המדליה הוצאה ב- יזן דרגה ראשונהפרט
אזרחים (המדליה הוענקה לפרטיזנים . 1943לפברואר

, ארגוני פרטיזנים, מפקדי פרטיזנים, )לוחמי גרילה
בעבור גילוי אומץ לב כנגד הכובש הנאצי  במלחמת 

  .העולם השנייה
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פרטיזן 
מלחמת 

המולדת דרגה 
  שנייה

  
 2- המדליה הוצאה ב-פרטיזן דרגה שנייה

אזרחים (המדליה הוענקה לפרטיזנים . 1943לפברואר
, ארגוני פרטיזנים, מפקדי פרטיזנים, )לוחמי גרילה

בעבור גילוי אומץ לב כנגד הכובש הנאצי  במלחמת 
  .העולם השנייה

  

על שחרור 
  הערים

הוענקה לכל , 1961 ביוני 21- המדליה הוצאה ב  
 ,משרד הפנים, חיל הים, ים בצבא האדוםלוחמה

חיילים אשר השתתפו . ועידת הביטחון הלאומי
  .ורשה, פראג, בלגרד: בשחרור הערים

  

על כיבוש 
  הערים

 
  

  
הוענקה לכל . 1945 ליוני 9- ה הוצאה בהמדלי

חיילים , אנשי חיל הים, הלוחמים בצבא האדום
וחיילי ועידת הביטחון אשר לקחו , ממשרד הפנים

, סברגקנינ, בודפשט, וינה, חלק בכיבוש הערים
  .ברלין
  

מדלייה בעבור 
  שירות קרבי

  
בעבור , 1938 באוקטובר 17- המדליה הוצאה ב

  תרומה להצלחת הקרב
  
  

מדלייה על 
הניצחון על 

  גרמניה

  

  
מדליה שהוענקה לאחר מלחמת העולם השנייה  עם 

  .לכוחות הצבא ואזרחים, כניעתה של גרמניה
  

מדלייה על 
הניצחון על 

  יפן

  

הוענקה לאנשי הצבא . 1945 לספטמבר 30-הוצאה ב
חיילים ואזרחים אשר השתתפו בקרב כנגד , האדום

  יפן
  
  

 


