
 לכבוד 

 רב אלוף גדי אייזנקוט,

 ראש המטה הכללי

 הנדון: גניבת ציוד מבסיסי אימונים בצה"ל תוך סכנה מוחשית לביטחון מדינת ישראל

 מכובדנו,

אנו חיילים וקצינים במילואים בשירות פעיל, פונים אליך בבקשה לעצור תופעה מסוכנת, מקוממת 

 בדרום הארץ תוך סיכון ממשי לביטחון מדינת ישראל.ומביישת של גניבות ציוד משטחי האימונים 

בשנים האחרונות מתעצמת התופעה של גניבות על ידי בני הפזורה הבדואית מבסיסי צה"ל ומשטחי 

 האימונים המקיפים אותם. 

 

לשם הדוגמא, בסיס צאלים, אשר מהווה מוקד מרכזי לאימוני מילואים, הפך לשטח הפקר בו כנופיות 

כל העולה על רוחן מתוך הבנה כי הנהלים הקיימים בצה"ל לא מאפשרים לחיילים הגנבים עושות 

 המתאמנים למנוע מהם את הפעילות העבריינית המסוכנת. 

יומי, מגיעים הגנבים רכובים על טרקטורונים לשטחים -כמעט בכל שבוע, ולעיתים אף על בסיס יומי

משקפות, אמצעי ראיית לילה, מפות רגישות  בהם מתקיימים אימונים ובוזזים מכל הבא ליד: אפודים,

 וציוד לחימה לרוב, ציוד אשר בהמשך נמכר לגורמים עוינים ומשמש לפגיעה בחיילים ובאזרחי ישראל. 

כמו כן, אותם בני בליעל בוזזים ללא רחם את הציוד האישי של משרתי המילואים אשר נשארים חסרי 

אשר מונעים כל שימוש בכוח כלפי הגנבים אשר  אונים אל מול התופעה המקוממת בעקבות נהלים

 מצידם מכירים את הנהלים הללו ומתנהלים במרחב כאדוני הארץ. 

 

כאשר פלוגות החיילים יוצאות מהמאהלים המוקמים בשטחי האש לטובת ביצוע אימונים ותרגולות, 

הכוחות  הם מלווים כל העת בטרקטורונים של הכנופיות אשר מנהלים תצפית קבועה על מיקום

המתאמנים במטרה לזהות הזדמנויות לגניבת ציוד, הזדמנויות המצויות בשפע לאור העובדה 

 שהחיילים עסוקים לרוב באימון ולא בשמירה בלתי פוסקת על ציודם.

מעבר לתופעת הגניבות המקוממת לכשעצמה הדבר מהווה גם סיכון ביטחוני מהמעלה הראשונה. 

שף תא חדש של אידיאולוגיה קיצונית שמפעיל את השפעתו על חלק לדאבון ליבנו, אחת לכמה זמן נח

יומית עמוק לתוך מאהלי הכינוס של החיילים -מבני הפזורה בנגב. היכולת להגיע בצורה יום

המתאמנים, בשילוב ההשפעות הנ"ל, מזמנת פצצת זמן שרק ממתינה להתפוצץ ולעלות במחיר 

 דמים.

 

הגנבים לא יסתפק עוד בגניבת ציוד אישי וציוד לחימה ויחליט  לא רחוק היום בו אחד מחברי כנופיות

 לקחת צעד אחד קדימה חלילה, ולגבות קורבנות בנפש מהחיילים המתאמנים ו/או מאזרחי המדינה. 

אנחנו, משרתי המילואים הנמצאים תמיד בכל מקום שצה"ל מבקש שנגיע אליו, אשר נכונים בכל עת 

ונים צבאיים ולטובת הגנה על עם ישראל ועל מדינת ישראל, לעצור את שגרת חיינו לטובת אימ

מבקשים ממך, כראש המטה הכללי, להפיק את הלקחים הדרושים על מנת לספק את התשתית 

הראויה להגנה על חיילי צה"ל באשר הם, בין אם מדובר בשינוי נהלי הפעלת הכוח כנגד הכנופיות ובין 

 אימונים.במציאת פתרונות להרחקתם הגורפת משטחי ה

אנחנו מאמינים כי אחת החובות של צה"ל כלפינו, חיילי המילואים, כלפי החיילים בשירות סדיר ובני 

משפחותיהם היא לפעול ככל הניתן על מנת לגבש מדיניות צה"לית ברורה אשר תבלום את מכת 

 הגניבות המייאשת ומסכנה את חייל צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

 קתנו זו ותנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותך לתיקון המצב העגום.אנו בטוחים כי תשמע זע

 על החתום,



 דרגה שם מלא

 רס"ל אלון מליק

 סמ"ר אורן בוטבול

 רס"ל אייל גולן

 סרן אהוד טנא

 סמ"ר איתי קולין

 רס"ל קובי חיון

 סרן אבנר פורת

 רס"מ שמאי אייזנמן

 סמ"ר אופק דריהם

 רס"ן יהושוע להמן

 סרן בוכריסמתן 

 סמ"ר איציק סמיר

 סמ"ר שלומי צדוק

 סמ"ר עמית שרון

 רס"ל גיל ברק

 סמ"ר אבישי עמיחי

 רס"ר גל סנדרס

 סמ"ר אופיר מסיקה

 רס"ן אלעד כהן

 רס"ל דרור באואר

 סרן זוהר כהן

 רס"ר שי קוונטי

 סרן שני ירון

 רס"ר אבירן פרין

 סגן אופיר לוין

 סרן יותם עמר

 סמ"ר שפירא שניאור

 סמ"ר מרקוס מור אלימלך

 רס"ר יצחק דוד

 רס"ר יצחק דוד

 סרן אביחי גיאת

 סמ"ר שני אילוז

 סגן שגיא פרג'ון

 רס"ר אמיר לוי

 רס"ר מנחם אסטריק

 סמ"ר בת חן רחום

 רס"ן אבי אוזן

 רס"ן רפאל רוז

 קמ"א פיליפ ארנון

 סרן אבי צדוק

 סמ"ר אור ברקוביץ'

 סרן גרוסברגטוביה 

 רס"ל יאיר קורמן



 סמ"ר תומר לוי

 רס"ל ארתור חמקוב

 סמ"ר גבי פינקלשטיין

 רס"ל עמי דקל

 רס"ן משה פרץ בוטביה

 רס"ר עומר מרגלית

 רס"ל אביאל מדר

 רס"ל און-פנחס בר

 רס"ל פז אריכא

 רס"ל עומר בר

 רס"ר יותם בני

 רס"ל איתן לסר

 רס"ל אורי אוחנה

 סמ"ר בן בראל

 רס"ל אליעזר שטראוס

 רס"ר עופר ריבלין

 סמ"ר אבי חלבה

 רס"ל אמיר דיוקמן

 סרן אודי טנא

 סרן איתיאסמן

 רב סמל אריאל מעין

 סמל שלמה מולר

 רס"ב נועם רוסינסקי

 רסל נדב דורון

 סמ"ר  שלמה ליס

 סמ״ר מרקוס מור אלמליח

 רסל פז אריכא

 סמל נתן פרייזלר

 סמל ראשון ערן ליפשטיין

 רב סרן תומר לבוביץ׳

 רס''ל יוסף שמחה מרדכי

 רסר מאור נקי

 רס"ל מיכאל פיסרב

 סרן מתן בנקר

 רסר ירון רחמים

 סמ"ר  אריאלה יוסף 

 רס"ל אמנון וייסמן 

 סמ"ר ארטיום גרסיצ'קין

 רס"ל אפרים וולמן

 רסל דניאל דבי

 רסל אור שלייפר

 רסר רפאל לוי

 רס"ר שלומי אבוקרט

 סמ"ר גיא גלגוט



 סרן מנחם גרטלר

 סמל יהונתן בוצר

 סמל שחר לנדאו

 סמ"ר איתן ליכטנברג

 סמ"ר עידו כהן

 סמל איריס נבו

 סגן יובל אורינובסקי

 רסר אורן בראון

 סמל עמית

 רסל ואינשטיין אלכסנדר

 סגן משה בוטביה

 סמל שני אילוז

 רסר נועם אדרי

 רס"ר יאן ברגר

 רסל מנחםעמי 

 רס"ר אביתר טביב

 סמל אייל אלון

 סמ"ר מיכאל רוזנברג

 סמר רוני נתן אהרון

 סמל שולה ונסו

 רסל יאיר אלון

 רסר בן מורמן

 סמל ראשוו אריאל סויסה

 רס"ל יניב אליקים

 רס"ן רפאל רוז

 סמ"ר אברהם עמיר

 רס״ר שלמה מור

 סמל טל עוםר

 רס״ל אליהו וינברג

 סמ"ר ניר שרף

 רסל יאיר אלדר

 סמ"ר אורי בלאו

 רס"מ תומר וינברגר

 רס"ל ניר שרעבי

 רס״ר ואדים

 סרן אלירן מכלוף

 רב סמל רועי ניסים

 סמ"ר צחי מירלשוילי

 סמל ראשון אורן אהרוני

 סמל אלי ברק

 סמל חלי ברגרט

 רסל זיו גבל

 סמ"ר רן ישראל

 סרן מיכאל דגן



 סמר שניר אמסלם 

 סמר יוסף

 סא"ל  משה שרון

 רסל גל סער

 רסל אורן חדד

 סרן יהודה אריה

 סמר אוהד מיאלי

 רס"ל אבירן מויאל

 סרן אבירם דודפור

 סמל דניאל נחשוני

 סמר אליצור כהן

 סרן תומר 

 רס״ר דוד מיליאבסקי

 רס''ר בוריס קוטליאר

 רב סמל דוד דיוינסקי

 סמל ראשון שריה כהן

 רסל  משה חיים רוט

 רנ"ג איפרגן יגאל 

 רסל גיא צזנה

 סמ"ר חגי גלעדי

 רס"ל יוסף שחף

 רס״ל עומר

 סמר דידי חייקין

 סגן שני ירון

 סמ"ר רועי נוימן

 רס"מ יהודה חיים אלדד

 רס"ל אביה מידד

 סרן כפיר אבקסיס

 רס"ן  לביא קמחי 

 רס"ל מתן מימון לוי

 רסל אפרת בלאט

 סמ"ר איתי הופמן

 רסר משה זרזר

 סמל צמח עידן 

 סמל אריאל מדלכי

 רס"ר צור ישראלי

 רס"ל דוד אוחיון

 רב סמל איציק רוזיליו

 סמ״ר רן כרמי

 סרן גלעד וייל

 רס״ל צחי נחום

 רסר נריה גרנביץ

 רס״ן אופיר בשארי

 רס"ל אסף גיל



 סמ"ר  שירן תורן 

 סמ"ר דוד ישי צבאן

 אזרחית אילה איילי חן

 רסר רפי לוי

 סגן דורון בורנשטיין

 סמ״ר נעם לשם

 רס"ל חייטי פינס 

 סמ״ר דור מזרחי

 רב סרן עמיחי שיקלי

 רס״ל אבנר בן הרוש

 סרן שי עופר

 רסר אמיר כץ

 סמר  עידו דוד

 רסל גיא קשיר

 רס"ר עידו דנינו

 סמר יחיאל בשארי

 סמל נתן ישראל מאשאוי

 רסר אחיעד עובדיה

 סמר דרור

 רסר אורי שיוביץ 

 רסל איתמר גולן

 רסר גני שפרן

 סמל חן הוניג-בת

 סמר ידידיה ליסון

 סגן אלוף אמיר גורן

 סרן דוד קופלוביץ

 סמר דניאל אבינו

 סמר אטלו אייו

 רסל אייל בלימן

 רס"ן אריאל שונמי

 סרן תומר בוכמן

 רסל אוריה

 רס"ל עמרי לשם

 רס"ר לאוניד גרשוביץ

 רסר מתניה רואימי

 רס''ל ג-דרור ה

 רס"ל יוסף לנדסברג

 רס"ר אברהם אסבן

 רס"ר  מיכאל מוסקוביץ 

 רס"ר אריה סלומון

 רס"ל גדי הנגשינג

 סמל דוד זוהר 

 רס"ל יוסף הוכמן

 רס"ל ניר בן ארי



 סרן אסף עזריאל

 סמ"ר סימנובסקי מקסים

 סמל מזרחי לירון

 רסן גיא בצינסקי

 רס"ר מדלעילירון 

 רס"ן גיא כץ

 סרן קובי בן חיים

 רסל  ליאור מור 

 טירון שגיא גואטה

 רס"ר גיל שחר

 סגן אלון שפירא

 רסר משה ג'אן

 רב סרן דביר אינדיג

 סמל ראשון שלומי צדוק

 סמ"ר יהודה שפירא

 סמל ראשון ליעד קטן

 רס"ל גל נלקן

 רס"ר תומר ששון

 סגן איתי כאהן

 רב סמל הריסיונתן 

 רס''ל איתמר ששון

 סמ"ר סתיו נועם צכמייסטר

 רס"ן עמיחי גנץ

 סמר יהוידע מאיר ניזרי

 רב סרן אלקסיס קפלן

 רס''ל עוז קדושים 

 סמר ידידיה בן זמרה

 רב סרן יאיר נוימאיר

 סגן איתי אלבז

 רס"מ אהרון פלמן כהן

 רסן אמיר וגנר 

 רסל איתן הירשפלד

 רס"ל אדלשטיןעמית 

 סמל ראשון ירדן טל מורשטיין

 רס"ל אלנתן בן יעקב

 סמ''ר אוריאל בלייח

 סרן צבי קלנר

 סמל מרדכי וינגרטין

 רס"ל שמוליק דוכן

 רס״ל נדב אסייג

 רס״ר אילן לוי

 נגד סביצקי אייל 

 סגן זיו

 רס"ן נוחיק רבינוביץ'



 רס"ל פיליפ דובוסרסקי

 במילרס"ל  בני צ׳רטקוב

 רס״ר אלכסנדר טריפונוב

 סמ"ר אביעד זקס

 סמ"ר אביעד זקס

 רס''ל זיו אלכסנדר 

 סמ"ר נתנאל גובהרי

 סרן  אלעד מונסונגו 

 סמר אלון קיי

 סאל ליאור רייזר

 רס''ר אופיר אמונה

 סרן גבריאל גרייבין

 סמל חנן וייס 

 רסר אבישי ברט

 רס"ל אייל שיף

 סגן חייא בן חמו

 סמר מיכאל תורגמן

 סגן עמר בכרך

 סרן גלעד קליין

 רס"ר מאור מזוז

 רסל יצחק גורדצקי

 רס''ן אלעד כהן

 סרן מתן בן משה

 סמ״ר יוסף חיים אפרגן

 סמר יוסף מכלוף

 סמל אביחי זגורי

 סמל אביחי זגורי

 סמל אביחי זגורי

 רס״ל ליעד לוי

 סגן חוחלוב ולדיסלב

 רס"ר רועי אדמוני

 סגן אליהו בן חמו

 סמ"ר גיא כהן

 סמל יוגב ווקנין

 רסר ערן גלבוע

 סמל אהרון דוראל

 רס״מ יוגב בניטח

 רס"ל סלבה קגן

 רסל אבינעם נגר

 סרן נדב גמליאל

 סמר יאן גלפרין 

 רס"ל משה גורן

 סמ"ר אלמוג קשתי

 רס"ל אופיר מרציאנו



 סמל ראשון  תומר בן צבי 

 רסמ בנימין רגפורקר

 סמר אליהו סרור

 רסל לילך בשארי

 רב סרן אריה שפירו

 רסר גונן אברמוביץ

 רס"ר רועי איפלח

 רס"ר רון מייזנר

 רס״ר רועי מזרחי

 רס"ר  אנדריי גורביץ'

 סרן אריאל אליהו

 רב סרן אלעזר אראל 

 רס''ר יאיר מלמד

 סמל ראשון רוס סבנקו

 סרן נופר ויזמן

 סמ"ר אלמוג טייטלבאום

 רס"ל כפיר שבת

 רס״ן אופיר שיק

 סמר חיים יפרח

 סמל ראשון  נתנאל 

 סרן חניאל טנג'י

 רסל יהונתן גילוני

 רבט אביעד שינוול

 רסר דוד סיטרוק

 סרן  אליאב תורגמן 

 סמ"ר משה שחר

 סמ"ר שוחט רונן

 רס"ל פדואל ברקאי

 רס"ל יהודה ברוינר

 סמר בנימין ברגמן

 רסן אבידורעידן 

 סמר אייל דור

 רס"מ שמואל שרנקל

 רסל אל אופק-שר
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 רס״ל דוד אזולאי

 רסן אופיר

 סרן )מיל( בנימין אלבוים

 רסל משה קורדובה 
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 רס"ר משה ויסטוך

 סמל ראשון יחזקאל שמואלי
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 סמ״ר אביאור אהרון

 רסר אפרים זקן

 סרן יצחק ברקת 

 סמל נועם פולישוק

 סמ"ר מיכה מרגלית
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 רסל אורי בצרי
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 רסר סבג דודי
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 רסל אביאל

 סמר אופיר חזן
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 סמר בעז כץ
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 סגן שחר גוס
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 רסל יניב נוחם

 סרן ניב מדן

 סרן טל ארד
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 סרן אופיר ספיר

 סמ''ר ברק דרורי

 רס"ל משה פלסר

 סרן אלעד חן
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 סמ"ר  אלעד צרפתי
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 רסל משה שוורץ
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 רב סרן דורון יעקב
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 רסל אפרים גולדמן

 סמ"ר שרון לוי
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 סרן אפי באני
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 רס"ל אלכס שבצוב

 סגן אורן רבלין 

 רסן מתן הומינר

 רס"ב זיו דרייפוס

 רסל שניר אט

 רסל דוד גלזר

 רס"ל עידו מורג
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 סמ"ר  דוד מורסיאנו 

 סגן ניראל עיאש

 סמ״ר שלומי כהן

 רסמ יאיר אברהם

 רס"ל נתיב עמית רוטברט

 רס"ל אביתר מדר



 סגן דניאל חזוט

 רסל דוד דרי

 ל“רס אמנון גולדשטוף

 רס"ל אור סלמון

 סגן שי כהן

 סרן שלומי בן דוד

 סמ״ר ידידיה אורלוביץ

 סמב אופיר טוראל

 רס"ל מקסים חונין

 רסר אליטוב בן פזי

 סמ"ר ראובן קפלן

 סמ"ר יעקב קרומביין 
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 סמ״ר אורי לוי

 רסל רן מרציאנו

 סרן דרור רף

 סמר נריה סעדה

 סמ"ר אריאל גורי

 סגן טל שלוש

 סרן דניאל לוריא

 רסל  יחזקאל הלל 

 רס"ל ירון אגאי

 סמר עדן עבאדי

 סמל מנואל זלוטניק

 רסל תוריד חסון

 רס"ר אביגדור מיסקין

 סמל ראשון יקיר עשוש

 סגן אילון צרפתי

 סמר עומר מירון

 סגן עדי דיין

 רסל מתי כרמי 
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 סמל משה בורו

 סרן אורי קצ'ר

 סמ"ר יוחאי בלוי

 רס״ר אלעד נייר

 סרן חגי מליק

 רס"ל שי וקטור

 רב סמל ישראל בורשטיין

 סמל אופיר רוזמן

 רסב  משה סעדון
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 רס"ר שמואל אוסלנדר
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 סמר יניב חדד

 רסר דוריאן תורגמן
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 רס"ל פליקס גרשטיין

 רסל דניאל פטליס

 רס״ל שחר כהן

 רסל שלומי כהן

 רס״ל במילואים אוריאל פישר

 רס"ן אילן כהן

 רס"ר איילשטיין אבידן
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 סמ"ר פישהיימר תומר

 סא"ל מיל' יוסי גפן

 רס"נ חגי מירב

 רס"ר אברהם אבלוב

 סמ"ר נריה גורפינקל

 ראשוןסמל  מיקי זיזוב

 סמ"ר ברוך פיש

 סמר אלעד וינקלשטיין 

 רסל אייל באסא

 רסל אבי כהן

 סמ"ר אלון חן ציון

 רסל מתן בן דוד

 רב סרן מרטין טרני

 רסר אבשי אוחיון

 סמל מתנאל בן אבי

 רסל יריב מימון

 רס"ל בן גבע

 רסל עופר פרדו

 סרן עומרי חן

 רס"ל כפיר איזק

 רס״ל גיל שנדרוביץ 

 סמ"ר יונתן גרין

 רסל דניאל וייל

 סמל ראשון אלעד גז

 רב''ט גבי פינקלשטיין

 רס"ן  אילן אבקסיס 

 סרן אלעד בשארי

 רב סמל משה אמסטרדם 

 רס"ל אביתר ביטון

 סגן א ד

 סמר  שמואל עזרן



 רס"ל יובל צדק

 רב סמל  סלי שמעון

 רס"ן מיל' אבי מאור

 רס"ר אביתר סלומון

 רסל סאייגאיציק 

 רסר אוהד אלדר

 רס"ל אסף שדמה

 רס"ל מרדכי לאלום

 רס"ר אבישי למפרט 

 רסל סתיו סעדה

 סמר דוד ברלוביץ

 רסל אהד  עטיה

 סמ"ר מארק גבריאל

 סמר הראל ליכטמן 

 רנ"ג עידו עפרוני

 רס"ל דוד אביסדריס 

 רס"ר שלומי מיטלמן

 רס"ר מי"ל ליאור שיביאק

 סמר אהוד בודנהימר

 רסל יהל אופן

 סמר וכטנג מגאלובלישוילי

 סגן אביהו סיטון 

 סמ"ר דניאל

 סר"ן רמי זרצקי

 רס"ל שלמה בירנבאום

 סמר חיים פורטל

 רב סרן אופיר ליכטנשטט

 רס"ל אורן כהן

 רסל גיא חנוכי

 רסר אורי ברום 

 רס"ר עידן שטרומצה

 רסל יעקב רון

 רסר אלון גיליארדי

 רסר יואב פוגל

 רס"ר גד מרטון

 סמר יונתן לוי

 רס"ל  יניב לוי 

 סא"ל אוהד אילון

 רס״ר רן דדון

 סמר נסים אביטבול

 סרן אסף בן אור

 רס"ל אלירן חמו

 רס"ל אלעד דור

 סמר ישי זבולון 



 סמ"ר ליעד שגיא

 רס"ל אלעד דור

 רס"ר שחר גולן

 סרן יגאל הלביץ

 רב סרן איתי מאירסון

 רסן קרתאורן 

 סמר נתנאל משה

 רס"ל עוזיאל כהן

 רס''ל )מיל'( טום אנדרוס

 רסר יצחק זוארץ

 סגן דין דוד נחמיה

 סמ"ר  מיכאל אברהם 

 סרן אליאור בלייח

 רס"ל צבי שמשי

 סמל עירא איתם

 רס"ל רמי קמינסקי

 סמל ראשון שיאון כהו

 סמ"ב אסף רונס

 רסל יאיר משה נוס

 רס"ר אבי עובדיה

 רס"ל שחר יוגב

 סרן שרון 

 רס''ל צוריאל אלחרר

 רס"ר  אורן יהלום

 רב סמל מתקדם כפיר וידה

 רסל אריאל ברזילי

 רסר ראובן שרף

 סגן אבירם אזיאל

 רס"ם סרגיי סידקו

 רס"ר אורי שחם

 רס"ר אייל לאופר
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 סמ״ר  ארז בנדק 

 סרן עידו נוטמן

 סמל שי דוידוביץ

 רס"ל רקיע כהן

 רסמ אייל קרואני

 ר”סמ אהרון אילוז

 סרן  גיא שרים 

 סרן ארז אדר

 סרן גיל חלמיש

 סמל ראשון יחיאל ממן

 סמל דוב רוזנבלט

 רס"ר רומן רן



 סמל ראשון מאיר פרץ

 רס"ל  ערן אטדגי

 סא"ל איציק שלמה

 סמל יעקב אורן

 סמל ראשון מתן חרץ

 רס"ר אור יהודה

 סרן כץשוקי 

 סמר עודד ישייב

 סגן אלוף רוני בר לוי

 סרן רפי שלו

 רסר אמיר ביטון

 סמ"ר עדי בנימין
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 רס"ר  גדעון בהרב

 רס"ר  גדעון בהרב

 רס"ן אבי אוזן

 סמר אסף סויסה

 סגן יואב נעמן

 סמר אלכס 

 סמ"ר גלעד סונינו

 סמל עדו קליין

 סמ"ר אבנר אוחיון

 רס"ר שהםגון 

 רס"ר טימור ממדוב

 רסל אלירן סימנדוייב

lia bremen רב"ט 

 סרן ארז לוי

 סרן אבי וק ין

 סמר מרדכי אברון

 סמל ראשון משה

 סמל ראשון משה

 סמ"ר  איתמר סויסה 

 סמ"ר  אלישיב כהן

 רסל חננאל שקלאר

 רסר צור מכלוף 

 סגן  רועי קרני

 רסן אורי קלנר

 רס"ל לאון יופה

 סמ"ר אדיס יהודה. 

 רס״ר במילואים עידן רונן

 רב סמל  רותם בן שמעון 

 רס"מ ניר בכר

 סרן בן אמרגי

 רס"ר ניר אמסלם



 רס״ל אפי פישר

 סמל ראשון עוז אברמוביץ

 סגן אביטוב

 רסר אחיה רבינוביץ

 סרן אריאל

 רס"ל גלעד פורת

 רסן רמי מכלוף

 רסל אלעד אוסטשינסקי

 סגן אלוף  אלוניעמיר 

 רסמ צקי תירם

 סמלת שושני טלי

 סמ"ר נעם גורדון

 רסר נימרוד איסתון

 סרן דניאל חדד
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 סמר יאיר צדוק

 סרן אהד ראש
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 רס"ל דניאל סבלוף

 סמר משה חממי

 סרן מיכאל סמט

 סמל אריאל עופרי 

 רס"ן אבי עמור

 רסל גרינפלד אלי
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 סמר ארז כהן
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 רס"ן  מנדלסון אברהם

 רס"ל דוב 

 רסל אמיר לוי

 רסב אלעזר שטראוס

 רסל דניאל נדב

 סרן דניאל חדד



 רס"ל ליאון חודסחלק

 רס"ל ארז וייס

 סמל  עליון שמש

 סמל ראשון נתנאל קישינובסקי
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 רסל ארז שליט
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 רס"ן יורם אושרי

 סמר יאיר בניטה

 סמל פיני דנציגר

 רס''ר פבל ליטבק

 רסמ אריק בוצין

 סמל בכיר מני שחק

 סמ"ר  אור באואר

 רסמר גריגורי מרדרפלד

 אוסטרובסקי תמיר

 סמל ראשון אורי אלימלך

 סמ"ר יטאיו ישראל טרקה 

 רס"ר אסף פרוחי

 רס''ר עמית הרטשטיין

 רס"ל גדליה מנדל אפשטיין

 רס"ל אריק פוגלמן

 סמר אסף רידר

 רב סמל באב''דאלקנה 

 רסל אלעד בן אברהם

 רסר משה נחום

 רסא יואב שביט

 סגן אלוף צחי בראון

 סגן אילן אוסקולסקי

 סמ"ר אורי מוסקוביץ'

 סרן יעקב שלוה

 רס״ל ציון גדעוני

 רבט דביר דימנט

 סרן מתן אלוק

 רבט אפרים מנשרי

 סמלת ענת בועז

 סא"ל זיו גילה

 רס"ל רן ויסמן

 סרן גיא ז

 סמר תמיר אלון

 סמל אליה שימול

 רס"ב רונאל גינדי

 סמר אוהד שלי

 סמר צבי יהודה ביגון



 רס"ר צבי קרואני

 רסל איתמר שלזינגר

 סמל אהרן כהן

 סמל פז-מתן טור

 סמר איתמר שפירא

 רב"ט יואב

 רס"ל רועי כהן

 רס"ב פיני בלחסן

 רסל זוהר תמם

 סרן רומן בולשיך

 רסן מנדלביץמשה 

 סגן אליחי כהנא

 רס"ל אליעד אילון

 סמ״ר אלירון גניש

 רס"ר נתנאל בן ארי

 רס"ל ניר חנש

 סמר גיא כהן

 רס"ב יואש מור 

 רס"ל נדב פיקאר

 רס"ל מרק מובר

 סמ''ר תומר עדי

 סרן שמואל גולדנברג

 רס"ר במיל' בדימוס שבת-שי יצחק בן

 סמר אליהו צור

 רסר אוהד ליבוביץ

 רסל איתמר יונה

 רס"ר בועז פרנקה

 סמל יניב כהן

 סרן עמרם אברהם

 רס״ר גלעד אראל

 סמל סימה אברם

 רב סרן אור גורן

 רס"ל אסף חורין

Bar shwartz סמר 

 סמל ראשון אבשלום

 רס"ל אסף פרלמן

 לוחם עומר ורטמן

 סמל דניאל רויטלינגר

 סמל דניאל רויטלינגר
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 רב סרן נדב רז

 רסמ עפר גרינשפן

 סמר נוי קמחי



 רסל בר רמות

 רס"ל אביתר גלצר

 סרן ענר בראשי

 סמל אורלי עקיבא

 סמל ראשון  רונן כהן

 סמ״ר יוחאי אוראל מלכה

 רסן ינון פרבר

 סרן אלי וולפסון

 רסמ ירון שחר 

 רס"ר איתי פוגלר

 סרן נריה קלזן

 רס"מ אלרואי אברהם

 סרן חנן הלפרין

 סרן נדב זק

 רס"ר  רדאי סלאו

 רסר חגי פילי

 סמר שי עובדיה 

 סגן שני שלי

 רסר גל אסייג

 רסן אליעזר לאב

 רס"ר שי כץ

 רס״ל אבירן גריסרו

 רס"ר טל לוי

 סגן אור מזרחי 

 סמל ראשון יוסי מיסק
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 רב"ר עמית בינר

 רסל דוד אלקיםם

 רס"ל אוראל מוריס

 סמר גיל אבן

 רס"ר עמירם בר אור

 רב סרן מאיר עמאר

 רס"ר יונתן צימרמן

 סגן מאי הראל

 סרן יוסי טל

 רס"ר  צביקה נוה 

 סרן יונתן וקנין

 סרן אחיה כרמי

 רס"ל אריאל גיספאן

 רס"ן  איתי נעמת 

 רסן מיל יואש קושניר

 רסל ינון אגם

 סמל נתנאל שטראוס

 סמל נתנאל שטראוס



 רסל חיים ברקאי

 רב סמל ראשון בועז אשכנזי

 סרן עידן הררי

 סמר אמתי וייל

 רס"ל ידידיה דניאל

 רס"ל אבשלום שפר

 רב סמל חגי גרינולד

 רס"ל אלי שריר

 רב סמל פנחס ברגר

 סרן יאיר קורן

 רס"פ אלון פיין

 רס"ר ולדימיר פופלובסקי 

 רס"ל יצחקישי 

 סמ״ר עופר מזרחי

 רס"ל אור קונסט 

 רב סמל דביר מונק

 רס"ב אלון ויס

 רסן  חיים טייטלבוים

 סרן אדיר צוגמן

 רס''ר ארקדי גורליק

 רנ"ג יהונתן הלל סוסה 

 רס"ן יחיאל גרינוולג

 סמר שטרן שמואל

 רסר ניצן טאוב

 סגן אלוף אלון מנור

 רסר שרעבי שומרון רועי

 רס׳׳ל יונתן אלדובי

 רסר אביתר שדה

 רסר אבי צרפתי

 סמ''ר יוסף שמש

 רס"ל עמיחי אנסבכר 

 סמר הלל שישפורטיש

 סמל שרון

 רס"ל רמי ציון

 רס"ר דקל אבלס

 סמ״ר חיים בהרב-אסף

 רסמ רותם בן יאיר 

 רסל זולובוב איגור

 רס"ר עומר א

 רס"ל קיריל אונגוריאן

 רס״ן ניר ברק

 סרן דן גולדברגר 

 אל"מ משה מנור

 סמר שי גליק



 רסר ירמיהו לוזק

 רס"ר אופיר אואקיל

 רס"ל ישראל ליפשיץ

 רס''ר גלעד קידר

 רס''ר גלעד קידר

 רס''ר גלעד קידר

 סרן דודו יפרח

 סרן שלמה קמחי

 סרן אריאל בראלי

 רס"ר עדי שואקה

 רס"ל אוהד שוהם

 סמל בירנבוים אסף

 סמ"ר אפרתיאבנר 

 סמ"ר יוחנן שוורץ

 רסל מאיר ברויאר

 רסן אופיר

 סמל יהודה חושן

 רבט אוהד לוי

 רס"ר אשר לוי

 רב סמל יעקב פרבר

 רב סמל אלי איטח 

 סרן אורן קופיץ

 סמר תומר זליגר

 רב סמל דוד כהן

 רס"ל בעד

 סמ״ר אביה ברקוביץ

 רסר דביר פרטוש

 רסר חיים מוצ'ניק

 רס"ר מהצריעדיאל 

 סמ"ר  אדם אנקרי 

 רס״ר אסף ישי

 רס"ל אמיתי ל

 רב"ט יואב אוריאל

 רסל דוד שמואל

 רנג שלמה מאיר

 סמל אמתי שפירא

 סמל אמתי שפירא

 סמר עדי סלאב 

 רסן נפתלי קר

 סמל ראשון איתמר זכריה

 רב"ל משה ראב

 סמל מלי שמעון

 טוראי מוריס פואנקינוס

 סרן מיכאל גולדברג



 סמל שוורצר אהרון

 סמל מאיר מימון

 סמר איציק אמריו

 סרן אריאל בן חיים

 רסל חיים אלמוג

 רסר בן יצחק

 סמב דביר גלאי

 סמל אושרי פינטו

 רס"ל שרון בצל

 רב"ט אברהם נזרי

 רסל מאיר ברוכים

 רב סמל ישראל אביטן

 סמל ראשון דוד סטפלר

 סמר אביחי בנבנישתי

 רס"ן  ניר אבישי כהן 

 סמ"ר רועי דובלין

 רס"ל יהודה

 סרן אריאל דימנט

 רס"ל איתמר אלמשעלי

 רס"ל איתמר אלמשעלי

 סמל יהונדב וינברגר

 רב סרן אלון מלר

 רס"ל אלישיב אמיתי

 טוראי מוריס פואנקינוס

 רס"ל יואל טוביאנה

 סרן אבינעם סמוטריץ

 רסן ירון ששון

 סרן סער וולדנברג 

 סמ"ר אלעד לוי

 רסר חגי ונגוש

 רסב אייל שני

 רס"ל שני כהן

 סמ"ר תומר ששון

 רס''ר מאיר קלר

 סגן אריאל צדוק

 רב סרן כפיר יהב

 רס"ל עשהאל שמלצר

 רס"מ שני גלולה

 רס"ר עמיר אסולין

 רס"ל טופז אלטמן

 קצין אביב ספושניק

 רס"ר נדב איגרא

 רס"ר משה לירן גנון

 רסב שרוני יניב



 רס"ר מעוז ויסטוך

 רס"ר יונתן דקר

 סרן אילן סימון

 טורי דביר לרנר

 רס"ל אמיר ושדי

 רב סרן  גיורא חנוכי

 רסל משה בן פז

 רס"ר נאור נתן דביר

 רס״ן צביקה פליישמן

 סמ"ר אורי בורנשטיין

 סרן הלל שלו

 סמ"ר אביחי שעובי

 טוראי מוריס פואנקינוס

 סמר ינון איזביצקי 

 סמר אלכס קונב

 רסן אלון גרזון

 סמ"ר אלעד אלטמן

 סרן רוני גפן

 רב סמל ליעוז בן יעקב

 סמ"ר ישראל שלום

 רס"ל שי נגארי

 רס"ל דקל גד

 רס"ל יוני יצון

 סרן גד פלג

 סרן מרדכי שינדלר

 טוראי גבריאל טבדי

 רס"ן  רועי סער

 רס"ל נתנאל אדרי

 רס"ן דוד גוילי

 רס"ל רם מנור

 רסר בנימין רוזנבלום

 סרן נתנאל הרשקוביץ

 סמ''ר כפיר פופיליס

 סגן צפרת קורן

 רס"ל שי אפרתי

 רסר אסיף כהן

 מפקד כיתה משה כהן 

 רס״מ אילן חנוכה

 סגן ישראל היזמי

 רס"ל בוריס שווץ

 סרן אליהו אלקיחם

 רס"ל אוהד שבח

 סמל ראשון ישי כפיר

 סרן שטראוסאלחנן 



 סמ"ר דניאל שורש

 ר”סמ יוחאי כחלון

 רב סרן  שחר יערי

 סמ"ר  סנדי גטרייר 

 רס"ר גלעד און בר ימין

 רב סמל נתנאל פדר

 סגמ ניר 

 סמר ברק זהבי

 רס''ל סלמטוב יורי

 סמ"ר רזיאל

 סמל ראשון בניה גרוס

 רסל  ניסים ששו

 סמר אליעזר רפאלוב

 רס"ל אביאל סולטן

 סג"ם עודד גכדש

 קמא אהרון פולט

 רס"ר יניב זילברשטיין

 סמל נתנאל דחךיקה

 רסר אלי פרץ

 רס"ב קובי קוזרי 

 סרן יותם פרץ

 סמל בני דגן

 רסר ני הכהן

 סמר שוקי קרה

 סגן מתן יחזקאל

 סרן ארז כהן 

 רסר גונן צבי שטרנברג

 רסל שחר אוהד

 רס"ל חן דוסתכאם

 רסל אלי רוזנבליט

 רסר ששון לוי

 רס"מ פנחס אברהם אזולאי

 רס"ר דניאל צייזלר

 רס"ר אור צמח

 סרן שי רייקין 

 רס"ן  זאב ויזנברג 

 רסר יניב אלגאלי

 אלוף משנה פרץ כבדיאל

 סמר איתי לוי

 סא"ל נעם בן ארי

 סמל בעז הלה

 רסל נעמן

 סמל חנן אפיק

 רס"ר אור זינגר



 רס"ן כרמי יהל

 סרן בן קוטלר

 סמר שאולי כהן

 סמ"ר יוני שרון

 רס"ן דודו זינגר

 רב"ט בניה כהן

 סמר נדב חסן

 רסר רותם שלף 

 רב סמל שלמה מנצורה

 סמל דניאל קופראק

 רב סמל איתמר גוטליב

 סמר טל סילברמן 

 רס"ר שמעון איתן

 סא"ל דני נחמיה

 רסל דן בן שטרית

 סרן עלי פלג

 רסר נדב קרה

 רס"ר שמואלרוני בן 

 סמר אלי

 סגן משה כהן

 סמר משה אורן

 סרן לירן רוזיו

 רס"ל גריגורי בוגוסלבסקי

 סמ"ר ניב אטיאס

 רס"ן  חי -חנן בר

 ס מל רפאל וייס

 טוראי שרונה פלדמן

 רס"ל רועי ברדה

 רסן מיכה פטרי

 סמ'ר צבי יזרעאלי

 רסל נתנאל דהן

 רס"ר נחמיה קרקובר

 רסר עדו חשמונאי

 רס"ר ניר זרקוביאן

 רב סרן מיל.  כתר מיכאל 

 רסר ארטיום מולדבסקי

 סמ"ר אביעד אלפסי

 סמר גבאי הרצל

 סגן אביתר גרינולד

 רס"ר אלי אליאס

 סרן אוהד אלה

 רסר יהודה גרינברגר

 רס"ל לבנקופף דני

 רב סרן דניאל גייקוב



 סמל אביחי הרוש

 סמ"ר יונתן גרינשטיין

 סמל לאה אפרת

 רס"מ מאיר לוזון

 רס"ר דוד נעמת

 סרן משה בן דוד )בנדה(

 סמ"ר איל ביר

 סמר אורי ליברמן 

 רס''ל אריה צימרמן

 סמר יהונתן צבע

 רס"ר יעד חסן

 רס"ל שרון ג'מל

 טוראי אברהם לביא

 רס"ר אהרון טויל

 רסמ אלעזר יצחק

 רס"ב  אלכס סומך

 רס"ר  שי משולם

 רסר אזולאי אסף

 סמ"ר אילן

 רס"ל יצחק חביב 

 סמ"ר ערן הדר

 רס"ל ולדימיר קוזל

 רב סמל דוד זגורי

 סמ"ר בני דבורה

 סמ"ר יוסי לוי

 רב"ט ניר שקד

 רב'ט רקפת לוי

 רס"ן איתמר חצור

 רס"ר חי בצלאל-בר

 רסל בר גבריאל

 רס"ל דניאל אפל 

 רס"ל דוב אנגל

 סמר שי אביגד

 סגן עדי חמו

 רסל ליאור

 רסמ יואב בהט

 סגן רועי רחמים

 רסל אדם א

 רס״ר ארז טוויל

 סמל איתן שולמן

 רס"ל אלי הרשקוביץ

 רס''ר )בגלל הגיל !( דן שליידר

 סמב אורון שלום

 רסר חננאל וסרטיל 



 רסר צוריאל אביטבול

 רסל אבירן ישינובסקי

 סרן נועם אריכא

 רס"ר מיל' זאב זנדברג

 רב סמל אדי

 רס"ל משה יפרח

 רסן עופר טאיטו

 סמר איציק

 רס"ל ישי ניר

 רס"ל שמעון שורץ

 רס"ן יוסף האוזר

 רס''ל גד"י היימן 

 סמ״ר פינצ׳ו טננולד

 רסר אבי כהן

 רסר אילן אמר

 סמר אביחילוי

 סמל ראשון עידו עוזיאל

 פנסיונר של כוחות הבטחון רס"ב דוד פינטו

 רס"ן  עופר שושן 

 סרן.  )מיל( יהודהלוין 

 סמר ארבל היזמי

 רס״ר שלמה צדוק

 רב סמל אביב הלחמי 

 רסן מימון שי

 סמ"ר גבריאל בזזשוילי

 רסמ טל זילברברג

 סגן  שאול

 סרן אדם אייזנשטט

 רס"ל דור בורגמן

 רב סמל רועי כץ

 רס"ל אסף אמזלג 

 רסל דניאל אוסקר

 סמל רון כהן

 רס"ר?  רפאל אנגל 

 רס"ר ורקר יאיר

 סמ״ר צחי דרור 

 סגן נועם ברונר

 סמ"ר איתיאל פצניק

 רב סמל גלעד ש

 סמל ראשון דניאל טורבינסקי

 רסמ זאב אנגל 

 רסר ידידיה לוי

 סרן חנן פיש

 סרן שגיא זברגר



 רס"ר שטרית אלנתן

 : -משהו אחרי סמ"ר ) יואב דוד 

 רסר כפיר דוד דגן

 סרן חן פורסילן

 רסר אייל כהן

 רסל עמי מויאל

 רס"ן גיל הכהן

 סרן עזרא הימן

 סמר מתן חמו

 רס"ל ברוך שרעבי

 רסל  משה זיסקינד 

 רס"ל פלד-לירן רם

 רס"ל אפרים רימל 

 רס"ן נור-רוני גל

 סמר אסף אלון

 סגן יוסף עמיחי

 רסל אלי רגב

 רסר שי שפירא

 סרן איל יחיעם

 ל“רס יהודה פרלמן

 רב סרן ניצן ישורון

 סמ"ר חיים דלרוזה

 רס"ר חנן ראם

 רס"ן בן אבי יצחק

 סגן עידו אביטבול

 סמ"ר יהודה אייל

 רסר צח ראוך

 רס"ל ניר לונדון

 רס"ל עמוס מלאכי

 רב סמל אוריאל אשרי

 רסר מאיר פרדני

 רסר נתנאל דיעי

 רס"ן משה כ"ץ

 רס"ל אריאל פילבר

 רסר נריה חרזי

 רס"ל אור חדד

 סרן דניאל היימן

 רס"ל נתנאל פרידמן

 רסל שמואל מתת

 סמ"ר עמיאל אלבוים

 סרן ליאב

 רס"ב חגי יחזקאל

 סמ"ר ליאור פלט

 סמ״ר  מידד רם



 סמר אוריה מיץ

 סרן יונתן למפרט

 רס"ר )מיל( רפאל ביטון

 סמר גיא ביליה

 רס"ן  חיים פריד 

 רסר גיל עובדיה

 סמר אלישע בן גדליהו

 רסל דיויד יצחקי

 סמר אלדר סקעת

 רס"ר  אינס אפרים 

 רס"ן אורן עוקשי

 רס״ר טלור שגן

 סמל אברהם בן אליהו 

 סמ"ר צבי ולדמן 

 סמר מיכה 

 סמל אהרון בלטמן

 סרן דור שורץ

 רב סמל עדן פורת

 סרף יותם

 סרן דניאל תם

 רס"ר יניב גולדשטיין 

 רס"ן צחי עמיעד

 רס"ל אבנר שלו

 רס"ר  מתי מישל 

 סרן ירמי אופנהיים 

 רסל אהוד דהן

 רסל נאור סבטי

 רסל ליאון בכר

 רסר לסרי נוהר

 רס"ל ערן כהן

 אסטריק  מנחם

 רסר מנחם אסטריק 

 רס"ן בדימוס בני הרמן

 רס״ל יניב חג׳בי

 סרן שמעון דיין

 רס"ר ירון שאולקר

 סא"ל אברהם כהן

 רב סמל ארתור דוידוב

 רב סמל יאיר כהן

 רס״ל אביחי חזן

 קמ"א דימה קפלן 

 סמ"ר  מידן קהלת

 רסר ערן צלנר

 רס"ר פנחס כחלון



 סמל הילה לוי

 סרן-רב גבי טולדנו

 רס"ר עמית מטמון

 רס"ן אילן בן נון

 רס״ר דוד לביא

 רסר פוגורלוב אלכסנדר

 ר"סר לוי יהודה

 רסל ראובן שלי

 סמ"ר שלמה חדד

 רס''ל מתן שפי

 סרן אמיר אקדם

 רסל חיים הלל 

 רב סרן ניר הופמן

 רס"ן מיכאל ואטנמכר

 סמ"ר זאב

 רסר אוהד הספל

 רס"ר אברהם ויינר

 סגן יעקב פרנקל

 רב סרן אמיר סלהוב

 סרן אבידור

 סמר קרוצ'י אלעד

 רב סמל מליאנקר יונה

 רסל אבי חימוביץ

 סמר אסף אברהם

 רסל צח גרינפלד

 רב סרן יצחק אורן

 סמ"ר עידן חוינהיים

 סרן יגאל בית אריה

 רב סרן שכטר בוריס

 רסר אלבז רונן

 סמ"ר  אלי

 רס"מ צחי לוק

 רס"מ עמיחי לנדוי

 סמ''ר אביה סירקיס

 רס"מ יהודה ליבוביץ

 רסל אייל בן דוד

 רס"ר  דוד בן יוסף

 סרן-רב אריק רוזנטל

 סגן רוית אבני

 רס"ל בני זהר

 סמל ישראל שפרבר

 סמל.ראשון חיים כץ

 רס"ן  יוחאי 

 רסר דגן זהר



 רסר אבי טקסלר

 סמ"ר בן ציון יעקב אקרמן 

 רב סרן חנן בן צבי

 רס"ן עובד חזן

 רב סרן גיל אהרונוביץ

 רס"ר אביגדור לאופר 

 סמל דניאל בוזגלו 

 סמל מתקדם שניאקין אלכסנדר

 רסב אדם אסא

 סמר אליאור קלנגל

 סמל ראשון  אלעד דגול

 רס"ר אלי קרבצ'יק

 רס"ר אלירן מלח

 סמר חזקי מאיר

 סא"ל אורי מרמרי

 סמר אסף גרשוני

 רסר אילן זעפרני

 סמ"ר צ'אוסקי אורי

 רסר יהונתן יוספזון

 רס"ר קסטן מיכאל

 סמל איתי הראל

 רס״ל עמית מימון

 רסל מתן אביטל

 רסן עופר רקנטי

 רסם שמעון פלוס

 רס"ל שמחה שוולטר

 רב סרן ליאור שחר

 רס"ל אלירן מילוא

 סמ"ר אסי פלגי

 סמלת ג׳ואל אזרד

 רס"ל שי אללוף

 רסר הראל מינץ

 סמ"ר אורן מורדקוביץ

 רס"ל ברק לנס

 רס"ל אורי גולדברג

 סמ"ר יהודה אלוני

 סמר יואב

 סמ״ר חיימוביץ מידן

 סרן יובל יוסף

 רס"ל דוד נוביק

 רס"ר חיים כליפהתומר 

 רב סמל איל פנקס

 סרן אורן שגיב

 רסל שלומי פורקוש



 רסל יאיר כהן

 סמר קוין קרומבי

 סמל ראשון עוז אברהם

 רס"ר דב דלין

 סמר צור גרנביץ

 רסר שי אברהם

 רס"ל מאור תורג'מן

 רד"ר עופר זמסקר

 סגן יובל ירום

 רס״ר איתמר אבוחצירא

 סמל ראשון נדב שרקון

 רב סרן דידי גור

 רס"ל אייל עובדיה

 רסל דלק איל

 סמל אורי ברטפלד

 רס"ל אבישי מנוס

 רס"ר אייל רייס

 סמ"ר לישי סוקול

 סרן יוסי לוי

 סרן עידן פסו

 סרן אביחי צדוק

 סמ"ר יהושע תרשיש

 סאל יניב אדרי

 רסל אלון 

 רסל איתי וייס

 רס"ר גלעד סקייט

 רס"ר במיל אנטולי זאץ

 רס"ל אברהם כהן

 סא״ל שומר שרגא

 סמ"ר עשהאל רויכמן

 רס"ל יהושע זהר

 סרן שי שלו

 רב סרן ישראל נעמן

 סמ״ר חיים שמילה 

 רס"ר ארי דין

 רס"ל יגאל בו דוד

 רס"ן יאן בוטון

 סמר אלי בלייח

 רס"ן כפיר לביא

 רב טוראי עקיבא רבינוביץ

 רס"ן דור קויאטק

 רס"ל ישי דיוק

 רב"ט עודד כהן גדול

 רס''ר דוד בולמבך



 סרן אבירם אוסטרובסקי

 סמל משה פורת

 סמ״ר עומר מתתיה 

 רסל שרון ראכלין

 סרן יניב בן שי

 לוחם יונתן ביאליק

 סמ"ר מרדכי כהן

 רס"ל מאיר לאור

 סמ"ר בניה

 סמר ידידיה לנגה

 רסר זוהר פרוביזור

 רס"ן אילן בר

 רס"ן גיל מנקין

 סגן חיים גוטסמן

 רסל יהונתן שרעבי

 רס''ל  יאיר ניומן

 סמל ראשון גלעד חניאל

 רסל דניס חודוס

 סמל אלעד שורץ

 סמל ראשון נפתלי קרקובר

 סמר אליהו בלאיש

 סרן דקל קרני

 סמ"ב אמתי רייזמן

 סרן שלמה טמיר

 רסר אביגדור רנד

 סמר גיל פיטוסי

 רסן מוטי אסרף

 סמר לישי טננבאום

 סא"ל עופר ירושלמי

 רס"ל בצלאל שרעבי

 רס״ר אהרון ארליך

 סרן אברהם לוין

 סמ"ר צבי דויטש

 רס"ר יעקב וילק

 רסר צחי עדיקה

 רס"ל משה

 רסל משה קובלנץ

 סמ"ר איתמר בלוך

 סמ"ר איינאו ביילין

 סמל ראשון ציון טםרגן

 רס״ל שחר דוד אלג׳ם

 סמר מיכאל כלפון

 סרן נ.ד.

 רסן עמית סעש



 סמל ראשון יניב אקרמן

 רב סרן זיו ארצי

 סרן גיל רענן

 סרן קובי ברהום

 רס''ן צבי תמרי

 סמ"ר חובב קרן

 רב סרן אורי שני

 רסן אילן חזן

 סמ"ר אורי אלוק

 ר"סן דויד מגל

 רס״ן עמר רובין

 סמ"ר אברהם בוקסנבוים

 רס"ר מיכאל כחלון 

 סגן אלישיב גדות

 רס"ל פורתגיא 

 רסר מור בטט

 סרן שחף בן אקי

 רס"ן משה בן דוד

 רסמ גיל שייר

 סמ''ר  שלמה אוחנה 

 רס"מ איתן ניר

 סרן עמית טל

 רס"ן אמיתי גורפינקל

 רס"ל אריאל יפרח

 רס״ר אבידע רפאל

 סמ"ר אריאל טל

 סרן עדי קינן

 רסר שחר פורת

 קמא ידידיה הלוי

 סרן רועי ברקוביץ

 רס"ר ארצישני 

 סמר יאיר זכריה 

 סגם הדר פרץ

 סמר רן אסולין

 סמ"ר איציק זינגר

 סמר ניר ברהולץ

 סמר נועם ווייט

 סמר נועם ווייט

 לוחם עמית גושן

 סמל אריאל ווישליצקי

 רס״ר במיל׳ נועם הררי

 רסמ איתן שיינמן 

 סמ"ר אליסף אופן

 רס"ר יגאל ירוסלבסקי



 רסב עמיר טאוב

 רסר ישראל רוקח

 רב סמל משה פלזנר

 רסר אופק שלו

 סמל ישראל זליקוביץ

 סמר עזרא למפרט

 סמל הילה לוי

 סמל הילה לוי

 סמל הילה לוי

 סמל הילה לוי

 סמל הילה לוי

 סמל דרור גרניק

 סמל הילה לוי

 סמל הילה לוי

 סגן דרור ישראל רבלין

 סמ"ר חיים פקיזגי

 רס"ן נתן חפץ

 סמ"ר עוזיריסעדיה 

 סמל ראשון דניאל

 רס"ן אלון ברייר

 רס"ל שלמה פאטשינו

 רסר יצחק פוקס

 רס"ן אבשלום סלע

 סמל ליאור

 רסל תומר טסלר

 רס"ר אורי נוימן

 סמ"ר אביעד אבן חן

 סגן משה יהודה

 רסר איציק כהן

 רסר דהן אמיר

 סמ"ר שלום סיאני

 סרן משה שרעבי

 סרן ד"ר שלומי ברטלר

 רב סמל יצחק קסנר

 רסר דוד דדון 

 רסל שלמה נוישטטר

 סמל דניאל אנדרושק

 סמל חובה לטפל במגפה

 רס"ר אוהד שלם

 סמל ראשון יואב יבנין

 רסר אביתר סוקולובסקי

 טוראי אמיר וקרט

 רס"מ אבי לוי

 רס"ל שי אושרי



 סרן ירין כהן

 רס"ל יוסי שבתאי

 סמר מנחם בן לביא

 רס״ר רויטבורדאולג 

 רס"ל חיים משה יהודה

 רסר רועי הורנשטיין

 סמר רועי פלר

 סגן אנדריי מטיוש

 רב סמל אוהד יאנה

 סרן ירון שמאי

 סמ"ר נתנאל זומר

 רס"ל קובי ריבלין

 סגן דביר בריס

 סמל אבי יעקב

 רב סמל שמואל זאנגי

 רב סמל ירון סיאני

 סמר רונן בוסקילה

 רס"ל גלעד מנחם

 רב סמל ראשון משה חיים פישר

 רס״ר ליאור לוי

 סמל ראשון מתניה חדד

 סמ"ר מיכאל אברמוב

 רס"ל שי לוי

 סמר אלקיים שלומי

 סמר אלקיים שלומי

 רס״ר יצחק אורמן

 רס"ר איגור בירגר

 רס״ר דרור ברן

 סמ"ר ניר וכטל

 רס"ל אוהד קליין

 רס"ר אלעד גודקר

 רס"ר יובל ריצ'לר

 רס"ל ישראל שמוקלר איזי

 רס"ר ליאור שורקה

 רס"ר אבי כנעני

 רס"ר דביר מינץ

 רס"ר יאיר ברש

 סמר אביחי לביא

 רס"מ הרי קוגן

 רס"מ הרי קוגן

 רס''ן )במיל'( בצלאל פרידמן

 סמ"ר איציק נתנאל

 רסל גלעד ברון

 רסל נאור סנור



 סרן יוני קליין

 רס"ל נדב גרשוני

 להפסיק את הבזיון הזהחובה  אילוז שלמה

 חובה להפסיק את הבזיון הזה אילוז שלמה

 רסן איתי רם

 רס"ר ניר ברנדוין

 סמר נתנאל איפרח 

 סמל משה ברוס

 סמלת רחל

 רס"ל עמירם פינק

 סמל יעל הרמן

 סמ"ר ברק פרקש

 רס"ר שלום וקשי

 סמל פני בלס

 רס"ן יפתח לנדאו

 רס"ר שי לוריא

 רסל אילן עמיאל

 רב סמל ראשון רפאל בן שמן

 תנ"צ בדימוס דובי יונג

 סמל דוד קריינדלר

 רס"ר עמית נחמן

 רס"ר  חיים אלגרבלי 

 סמ"ר  יונתן כהן סקלי 

 סמר חגי בן דוד

 רב סמל אורי בן שלום

 רסר שגיא גייסינסקי

 סמר יאיר הרץ

 סמר יאיר הרץ

 סגן אלוף במיל אברהם שוורצברג

 רס"ר אביתר הראל

 סמ"ר אמיר ליפשיץ

 סמ"ר אמיר ליפשיץ

 רס״ל עדיאל חיון

 רס"ל אריאל ניסים

 סרן ישראל עמיחי

 סרן יהודה דהן

 רס"ר מעין שינדלר

 סרן )מיל'( יורם ברט

 סמ"ר עקיבא כהנ

 רס"ל מיל' בוריס סמטנין

 סרן אריאל הקרי

 רס"ן דרור גלטר

 רסל אשר אלפסי

 רסר גולן



 סמל ראשון וינטראובמרדכי 

 סמ"ר ישי גור אריה

 סמל יואל דוד אלבק

 רס״ר דני קליבנוב

 סמל ראשון אופיר בן בוחר

 סא"ל שאול דולב

 רס"ל קרסנוב סלאוה

 רס״ל בנימין מהלא

 רס"ר דרור חרמש

 סמר גיא גרוס

 ל“רס אריק הר זהב

 סמ"ר משה מזרחי

 סמ"ר יגאל מזרחי

 ראשוןסמל  מרדכי ויסטוך

 רס"ר מיטב מאור

 סרן נאור נזרי

 סמ״ר מיכאל בן אהרן

 סרן נאור נזרי

 רס"ן איתן כהן

 רסל גוןן מהרם

 סמל ראשון שחר נתנאל

 סמ"ר אור חזוט

 רסב עמיעד פוקסמן

 רס"ר טל-רועי בר

 רס''ל ירון בלושטיין

 סמ"ר יהושע אליחי

 רס"ל עומר סלומון

 רס"ר אליה בן אבו

 רב סרן שגבגלעד 

 רס"ל אייל נעמן

 רס"ל אברהם )רמי( יעקב

 רס"ב חדד מוטי

 סמ"ר אריאל יעקב צ'רניק. 

 רסר זוהר גופרמן

 קאב עדי בן ישי

 סמל זכריה מנדל שטרנגר

 סגן יעקב מזרחי

 סמ"ר נתנאל עמרם

 רסל מיכאל ש

 סמל אברהם

 סמל יצחק מאיר זרביב

 רסן אביב כהן

 סמ"ר גיל מאיר

 סמל ראשון עמי טל



 סגן דן פרט

 סרן טליה בן דוד

 סרן גל יפה

 רס"ר אורי רודל

 סרן עדן קידישמן

 רס"ל דב פוטרמן

 סמל דליה קסלסי

 סמל אריאל א

 סמ"ר צוריאל וקנין

 סמ"ר אריאל גרינגליק

 סמ"ר אביחי אהרוני

 סמ"ר משה לורברבוים

 רסל נריה סופר

 רבט אוריאל קדרון

 סרן עמרליסאור 

 רסל חודוש מיכאל

 רב סרן סטפן קוגאוס

 סמ"ר שמוליק שלום

 רס"ל דאנקן סוליימנוב

 רס"מ פליקס חודוש

 סמר תמיר אשכנז

 רס"ל דוד-יאיר בר

 רס"ל אלדד עובד

 סמל שי זיו

 סמ''ר עומר לוי

 סמ"ר אבישי זוננברג

 רב סמל אלעד טל

 סמר עידן אטיאס

 רס"ן חמי שני

 סרן סלסקיאיתן 

 סגן שלמה למפרט

 סאל רועי קליין

 סמל מיכל הופמן

 רס"ל עומרי כהן 

 רב סמל) לשעבר חייל מילואים( שי כהן

 סמר  גיא

 סמר צבי רייס

 רס״ל יואב זיו

 רסל  איל שלו

 רסר מאיר רוטשטיין

 סמל אמיר סול

 רסר רן בן דור

 סרן אמיר בן יהושע

 רסל מלך סטס



 רס"ר יפתח כבשנה

 סגן בר פינטו

 סרן דוד בסוק

 רסר  בניהו מזרחי

 רס"ר . ברק משה

 סמל יוסף זונדל הכהן וולמן 

 סמל יוסף זונדל הכהן וולמן 

 רס״ל רעי מרגלית

 רס"ן איתמר זר כבוד

 סרן טל וקסלר

 רסר יונתן גדז

 סמ"ר  ידידיה בירן

 סמ"ר יהודה למברג

 רסל הלל ישראל

 סמר הוד פינטו

 רס"ר אלון דידי

 רסל  אנטון פוסטובוי

 רס"ר אלון דידי

 סרן עידן קורנגוט

 רסל אלישיב ליפניק

 סמר משה אברהם 

 סרן פטר גיזונטרמן

 רסר אלכס מעיין

 רס"ל רטנר סטניסלב

 רסל דוד קריכלי

 רס"ר זיו גולן

 סמל דודי הופמן

 רס״ר שניר גנץ

 סמל אריאל זרווסקי

 סמלת אורטל תמם 

 רסל  שי תירם

 רס"ל איגור ממורסקי

 רב סרן אורן אושפיז

 רס"ל אילן רובין

 סמ"ר  נגר יפיאל 

 רסל מתן פרנץ 

 רס"ל בניהו כרמי

 סמ"ר גדליה לוין

 רסל נתנאל ביטון

 סמר אלירז אזולאי

 רסל במיל  יעקב נזיחובסקי

 סמר אברהם סולומון 

 סמל אהרון כהן

 סמל דניאל סלם



 רס"ר עודד זנטון

 סמ"ר בן הינדי

 רס"ל רובי סיבוני

 סרן ליאור מועלם 

 רסל מוטי רוזנצוויג

 רסל מוטי רוזנצוויג

 רס"ר מיל' אברהם ליברמן 

 רס"ר שי ווינאפל

 רס"מ אלון שמעוני 

 רסר מקוריאו היילו

 סמר עודד אנגל

 זמר מתן פינגרהוט

 סמ"ר חגי לנגה

 סמ"ר אבירם צברי

 סמ"ר יובל רלב"ג

 סא״ל גד אבגי

 סרן  אמיר בית אריה 

 רסל דגן נדב

 סמל נתנאל אלימלך

 סמר צבי שורץ

 רסל זאב מרקוביץ

 סמל ראשון אדם דניאלי

 רס"ל עמית אבינועם

 רס'ל צוברי אבשלום

 סמר ניסים כהן

 רס״ם אייל זינגר

 רס״ל יואב כרמי

 רס"ר נוב אדי

 רסר מוטי אזולאי

 רס"ר מוטי אזולאי

 סמל ראשון ידידיה חפץ

 רב סמל בן פרקש

 רס"ל גלעד הראל

 רס״ל חן אופיר

 רס״ן איתי ארבל

 סא"ל רונן כפרי

 רס"ל עודד שטרן

 רסר דניאל רבין

 רס"מ יובל ברק

 רסר ניצן ברזילי

 סמ״ר שלומי אלמליח

 סמ''ר אליהו פרייסמן

 רסל איתי מנשה

 סגן סתיו ליפמן



 סמ"ר רועי אלינסקי

 סמ"ר דוד מילשטיין 

 רסר אריה זכריה

 סמר מיכאל זילברברג

 סמר מיכאל זילברברג

 סמ"ר אוריאל גולדברג

 רס"ר שמואל דרעי

 סרן גל כהן

 רס"ל יוני פרל

 סמ"ר מיל' אביעד דהרי

 רסל יעקב טייב

 רסר איתי טמיר

 רס"ל שייקה הדסי

 רסל יוסף הנדלר

 רס״ל אסף לוי

 סרן רונן נגר 

 רס"ר אלי סברז׳ינסקי

 רסן דמיר קניזה 

 רס"מ אמיר טל

 רס"ל מיכאל קיסלוק 

 רסר עומר זר

 סאל דורון

 סמר אלי אליה לינקר

 סמל עדי כהן

 רס"ל נעם כהן

 רס"ר במיל' יונתן לזרסון

 סמר אלישע יעקב

 סמ"ב דודו אהרוני

 מיל עמירה שחר

 סמ"ר בן אייל

 סמר אליהו אביטן

 רס"ן נחמיה פריאל

 רסר אופיר וילנסקי 

 רס״ב דודו מצליח

 סרן חגית עמית 

 סרן אוהד שטיבל

 סמר גרי תמיר

 רסר יובל ברנר

 סמ"ר אליקים בן שטרית

 סמל עינת בתיה 

 רס"ל אורי קונקי

 רסל שלמה גלר

Eli רסל 

 רסל אלכסנדר אברמוב



 סמ"ר  בועז אזואלוס 

 רסם מיכאל יכין

 סמ"ר נצר סבלדי

 סמל ראשון מאור חבס

 רב סמל ראשון אהרון רובינשטין

 סגן במילואים עומר רמות

 רסר טל אלזמי

 סגן נדב רגב

 רס"ל אביב סולודוך 

 סמל ראשון  שוקי ויסברט

 סמ"ר טל ארצי

 רנג אסולין. דוד 

 סמ"ר מאור אברהמי

 רסל אלי אלפסי

 סרן ידידיה ליאור

 ל”רס עופר לנדא

 רס'מ רמי , דרום

 סמ'ר מיתר רוקח

 סגן נטע הנסן 

 רס"ן  פיני מנדל

 רסר רועי בוקובזה

 רב"ט מרבוצקי דמיטרי

 רס"ר בוריס פבלוב

 רב סרן דורי רוה

 סמר אבינתן אור

 רס"ר אבי עובדיה

 רס"ר עידן כהן

 סמר תומר פרץ

 רפי סביון
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 רסל אליסף שפירא

 סמר שחר שטיינר

 רס"ל  ינון מלכה 

 סמל אריאל ורבנר

 סמל איתיאל אלבז

 רס"ל אמיר צמנק

 סמ"ר שניר בידרמן

 סמר  יותם ידיד

 רס"ב גלעד רזניק כהן

 סרן שקד איל

 רסמ שי בניטה 

 סמר אריה כהן

 רס"מ דרור מרגולין

 סמ"ר יוסף הירש



 סמר שגבאן 

 סמ"ר אבי מרגוליס

 סמ"ר רועי יוגב

 רס"ר גל תמיר

 רסל במיל  שבתוב אורן 

 סגן חגי סוויד

 רס"ל ברק מנבר

 רסר אבישי רביבו

 סמר זגורי שלמה מאיר

 סגן איתן בראון

 סמ"ר לידור ביטון

 סרן אור בר עזר

 רס"ל שי סודרי

 סמר טל אלימלך

 סמל ראשון איל הירשפלד

 סמל דוד נחוםאביה 

 רס"ר  מתן נחמני 

 סמר צליל טח

 טוראי צבי הכסטר

 רסר אמיר עוגן

 סמ"ר רז בידוש

 סמל ענבר ועקנין

 רנג אפי נוטמן

 רב סרן אביחי ויס

 סמ"ר אוריאל צוקר

 סגן יואל לוי

 סמל בעז שינברג

 סמר הלל ברקן 

 סמ"ר ארי אלינסון

 רס"מ אלעד 

 רס''ל רן פרנקל

 סאל ליברמןרמי 

 רס''ן שמוליק תמקי

 סמ"ר במילואים נדב שושני

 סמ"ר אלעזר בן פורת

 רסר איגור דייפט

 רס״ר טל רוזנצוויג

 רס"ן דניאל גת

 רס"ר חצרוני ליאור 

 רס"ר אוחנה אברהם

 סמ"ר עמית בן יונה 

 סמ''ר מיכאל מירילאשוילי

 מצפה יריחו  דניאל גוטמן 

 סמ"ר ירין סתיו סוריא



 רסב עידו טירם

 רס"ל יוני ציפין

 10 מאיר בן עטר

 רסר עדי רון

 רס"ל בניה יהודה

 סרן אריאל ביטרן

 סמ"ר במיל' אור שוח

 רסל עידו רביב

 רס"ל איגור סברנסקי

 סמר  דין אלבו

 סמל ראשון אריאל איסקוב

 סמ״ר שמעון יוסף

 רס"ר דגן צמח

 רסר מיכאל אגא

 סמ"ר יוסף והל

 סמל לילית דודאי

 רס"ל דניאל נובוגרוצקי

 סמר טוביה נוס

 רס"ר שאול נוימן

 סמל אורי טיירי

 סמר רון אבירם

 סרן יוגב שורץ

 סרן עמית קליין

 רב"ט אליאור כהן

 סרן איתן פלזנשטיין

 סמל אלעד סטפנסקי

 סמל  אלי גדליה 

 רס"ן עמיחי יוגב

 סרן עמיחי שוורץ

 רסר צביקה

 רסר מוזסיותם 

 סמל ראשון עידו בלו

 סמל ראשון עידו בלו

 סמל רון ואתורי

 רס״ר אלכסנדר טריפונוב

 רס״ל יוסי דניאל

 סרן שלמה שי סולטן 

 רסל  זיו שואקה 

Eldad Assis )רס״ר )מילואים 

 רס"ל בוריס קופמן

 רס''ל במיל' שריאל אהרונוביץ

 רס"ן אברהם חמואל

 סמ"ר נתנאל אלינסון

 סמל חזן ישרון



 סרן דוד תומר

 סמ"ר דור כהנא

 סרן שטיין אסף

 רסר חיים קריף

 רס"ר מרדכי מירון

 סמל ראשון נמרוד פזי

 סרן איתן דוידסקו

 סא"ל מיל שניר יצחק

 רסל שניר איינשטיין

 רסמ ישי גולן

 רסר ליאון אזולאי

 סאל יוסף זלוטקביץ

 סרן אוהד ליברובסקי

 רס"ל שוהם סבו

 סמ"ר זיו לוי

 סמ"ר רמי אליאס

 רס"ל יוני קנלר

 רס"ר אלון שוורצר

 

 


