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 :לשנת התשפ"א ים וחיילים מצטייני הנשיאקצינ

 

 188. סמ״ר אלכסנדר זבלינסקי, לוחם בחטיבת השיריון 1

 282. רב״ט יצחק אמבאו, לוחם בחטיבת התותחנים 2

 . סמל יובל עלמו, לוחם בחטיבת גולני3

 עומר יעקב, לוחם בחטיבת גולני. סמל 4

 869. סמל אלעד בוטבול, לוחם בגדוד האיסוף 5

 210. סמל מתן בר, מפעיל צמ״ה באוגדה 6

 91. סמ״ר שי יצחק, מפעיל צמ״ה באוגדה 7

 188. סמל יואב רוזנבלט, פרמדיק בחטיבה 8

 7לולו, לוחם ביחידת הסיור בחטיבה -. סמ״ר בר בן9

 188לת בחטיבה . רב״ט לידיה עלמו, חיי10

 474. רב״ט אורלי ווסיה, חיילת בחטיבה מרחבית 11

 282. סמל מגי בן דוד, מש״קית בחטיבה 12

 . סמ״ר יאיר אסיג, לוחם בחטיבת גולני13

 7. סמ״ר אמנון זוראף, לוחם ביחידת הסיור בחטיבה 14

 . סמל ג׳ורדן ביבס, לוחם בחטיבת הצנחנים15

 בחטיבת כפיר. סמ״ר רמה בדש, פרמדיקית 16

 . סמל מנחם דוס סנטוס, לוחם בגדוד לביא הבקעה17

 . סמ״ר ע׳, פיקוד המרכז18

 . סמל ב׳, פיקוד המרכז19

 . סמל נדיב חאוטה, לוחם בחטיבת הצנחנים20

 . סמל גיא אלמליח, לוחם בחטיבת הצנחנים21

 . סמ״ר ס׳, פיקוד המרכז22
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 . סמל אילון לומברוזו, לוחם בחטיבת הצנחנים23

 . סמ״ר ב׳, פיקוד המרכז24

 . רב״ט רעות שמעוני, תצפיתנית בגדוד איסוף25

 . טוראי מיכל יסקוב, סמב״צית בחטיבה המרחבית מנשה26

 . רב״ט זמניי טדסה, לוחמת בגדוד אריות הירדן27

 . רב״ט יוסף דסה, חובש קרבי בחטיבת הנח״ל28

 . צוער א׳, זרוע היבשה29

 חטיבת גבעתי. רב״ט מרק סטוור, לוחם ב30

 . רב״ט מקואנינט טילאהון, לוחם בחטיבת הנח״ל31

 401. סמ״ר אלי טיטייבסקי, לוחם בחטיבת השריון 32

 . סמל סמי ליבר, לוחם בחטיבת גבעתי33

 401בחטיבה  601. סמ״ר מולו אג׳יגו, לוחם בגדוד ההנדסה 34

 . רב״ט נגה שטקל, מדריכת קליעה בבא״ח גבעתי35

 ולד, חובשת בחר״פ פיקוד הדרום. רב״ט סהר בן א36

 . סמל שחר שור, פרמדיקית בחטיבה הצפונית 37

 . סמ״ר ירוס בלטה, לוחמת בגדוד קרקל38

 215. סמל אביה ג׳רבי, לוחמת תותחנים בחטיבה 39

 . סמל ילנה אליפוב, לוחמת בגדוד קרקל40

 . רב״ט רוניה בל, לוחמת בגדוד ברדלס41

 . רב״ט י׳, פיקוד הדרום42

 585רב״ט סאלח ח׳אלד, לוחם ביחס״ר  .43

 . סגן דניאל הדר, מפקדת מחלקה בגדוד איסוף44

 7. סגן טדי טמסה, מפקד מחלקה רובאית בחטיבה 45
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. סגן אופיר חקיקת, סגנית מפקדת מחלקת טכנולוגיה ואחזקה 46

 בסיירת גולני

 בחטיבת גולני 13. סגן מיריאל בוטושנסקי, קצינת לוגיסטיקה בגדוד 47

 . סגן דר׳ גל פוריס, קצינת רפואה גדודית בחטיבת גבעתי48

 . סגן סמואל דמסשה, מפקד מחלקה בחטיבת גולני49

 188. סגן בזזהו טגניה, מפקד מחלקה בחטיבת השריון 50

 . סגן איה עמית, עוזרת קצין מבצעים בחטיבת הנח״ל51

 215. סג״ם אסמרה טקלה, מפקד פלגה בחטיבת התותחנים 52

 ״ר יקותיאל רייך, לוחם בחטיבת גולני. סמ53

 . רב״ט רפי גניש, לוחם בחטיבת כפיר54

 . סמל פלאח שיבלי, נהג משא כבד בגדוד הובלה55

 . סמ״ר וסילי גולינוב, לוחם בחטיבת הנח״ל56

 . סמ״ר ע׳, זרוע יבשה57

 . סמל מאיה ברקוביץ׳, מש״קית תצפית בבית הספר לאיסוף קרבי58

 ן, כתבת צבאית בחיל הלוגיסטיקה . סמל שירה גולדמ59

 . סמל יוסף חי שטיינמץ, חייל בחיל החימוש60

 . סמ״ר נדב מלכיאל, לוחם בגדוד איסוף61

 . סמ״ר ע׳, זרוע היבשה62

 . סמ״ר יובל אפללו, מדריכת צניחה63

 . רב״ט שקד לוי, מש״קית שירותי רפואה בחר״פ ירושלים64

 . סמ״ר א׳, זרוע היבשה65

 שירה יחזקאל, מדריכת האמר קרבי. רב״ט 66

. סמל ישראל רוט, לוחם בבית הספר למפקדי כיתות ומקצועות חיל 67

 הרגלים
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 . סמל ט׳, זרוע היבשה68

 . סג״ם אלינה, לוחמת במערך ההגנה האווירית69

 . סמ״ר ר׳, חיל האוויר70

 . סמל ארון, לוחם במערך ההגנה האווירית71

 ההגנה האווירית. סמ״ר ליאור, לוחמת במערך 72

 . רב״ט ע׳, חיל האוויר73

 . סמ״ר א׳, חיל האוויר74

 . רב״ט שירה, טכנאית חימוש בחיל האוויר75

 . רב״ט ערבה, חיילת בחיל האוויר76

 . רב״ט מאיה, מחסנאית ציוד בחיל האוויר77

 . רב״ט עליזה, חיילת בחיל האוויר78

 . סמל ד׳, חיל האוויר 79

 האוויר . סמל דוד, חייל בחיל80

 אל, חייל בחיל האוויר-. רב״ט בן81

 . סמ״ר ולדימיר, לוחם במערך ההגנה האווירית82

 . סגן עומרי טל, קצין משמרת בחיל הים83

 . סמ״ר י׳, חיל הים84

 . סמל דניאל ספאיר, לוחם בטחון שוטף ימי85

 . סמ״ר י׳, חיל הים86

 . רב״ט שקד טובול, בקרית שליטה בבסיס אשדוד 87

 מ״ר רותם טרלובסקי, לוחמת בסנפיר . ס88

 . רב״ט ירדן בראון, טכנאית נשק בחיל הים89

 . סמל י׳, לוחם בחיל הים90

 . סגן ע׳, אמ״ן91
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 . סמ״ר ד׳, אמ״ן92

 . סמל ת׳, אמ״ן93

 . סמ״ר א׳, אמ״ן94

 . סמל ש׳, אמ״ן95

 . רב״ט ק׳, אמ״ן96

 . רב״ט ב׳, אמ״ן97

 אנוש בחטיבה המרחבית שומרון. סגן עלי עמיאל, קצין משאבי 98

 . סגן מוריה אמאר, קצינת חינוך בחטיבה המרחבית הבקעה והעמקים99

 . סגן איתן ביריוקוב, קצין בחיל המשטרה הצבאית100

 . סמל אירבונה גרמן, לוחמת מעברים101

 . סמל איתן מרום, רכז מתגייסים102

 . רב״ט ירין גוזס, פקיד בבטחון הקריה103

 ם ינוביץ, מש״קית משאבי אנוש בחטיבת החילוץ וההדרכה. רב״ט נע104

 . רב״ט שחר שבתאי, מש״קית הוראה במחווה אלון105

 . סגן כנרת צידון, חונכת אימוני מפקדות בפיקוד העורף106

 . רב״ט נ׳, אמ״ן107

 . סמל רם חלבי, מדריך חירום במחוז חיפה108

 . סמל שחף פרז, לוחמת בחטיבת החילוץ וההדרכה109

 . סמ״ר נעה ורד אהלי, פרמדיקית בחטיבת החילוץ וההדרכה110

 . סמל פגריגן ראלף, לוחם בחטיבת החילוץ וההדרכה111

 7. סגן מתן קורקין, קצין בחטיבה 112

 . רב״ט מ׳, אגף התקשוב113

 . רב״ט יאגליקוב קסניה, אגף התקשוב114

 . סג״ם ד׳, אגף התקשוב115
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 . סמ״ר ג׳, אגף התקשוב116

 סגן רים חליפה, קצינת ייעוץ משפטי .117

 162. סג״ם אריה דנה, קצין דת במפקדת אוגדה 118

 נון, מתעד מבצעי במערך דובר צה״ל-. צוער יצחק בן119

 . רב״ט י׳, המטה הכללי120


