
 

 תיאור אגודה שם החלל
יניב  נדר )אלי(אלכססמ"ר 

 )שקלניביץ( ז"ל
בן  12.10.1973לוחם חטיבת גולני , נפל במלחמת יום הכיפורים ט"ז בתשרי תשל"ד  מ.כ. חולון

 בנופלו.  21

ביום כ"ד באלול  תשנ"ג בפעילות מבצעית ביו"ש חיל תותחנים נפל ב מג"ד מכבי ת"א סא"ל דוד אלקד ז"ל
 בנופלו.  39בן  9.9.1993

 א.ס. סביון גלעד שאול ז"לטוראי 
 מכבי ת"א

  14.2.1985ביום כ"ג בשבט תשמ"ה נפללוחם סיירת עורב של חטיבת הצנחנים 
 בנופלו. 20בן  ,בעת מילוי תפקידו

 24בן  התחמושת-גבעתבבקרב   6.6.1967תשכ"זכ"ז באייר לוחם חיל רגלים נפל ב רחובות רץ ז"לושו )קוקו(  יעקברב"ט 
 בנופלו.

 21בן  6.10.73י' בתשרי תשל"ד יום בבעת מילוי תפקידו  שירת בחיל האוויר, נפל  מכבי ת"א רוזן ז"ל (קוביסמ"ר יעקב )
 בנופלו.

 מכבי ת"א חיים הולצמן ז"ל סגן 
 מכבי הארזים ר"ג

בניסיון למנוע בטיסה מעל רחובות   28.5.1969י"א בסיון תשכ"טיום נפל ב ,טייס
 בנופלו. 22אבדות בנפש, בן 

בעת מילוי תפקידו במלחמת שלום הגליל ביום ל' בניסן שריון, נפל לוחם  הפועל רחובות עובד ברניץ ז"לסגן 
 בנופלו. 21בן    12.4.1983תשמ"ג 

  בעת מילוי תפקידו  28.2.1988 נפל ביום י"א באדר תשמ"חלוחם חטיבת גולני,  א.ס. רמה"ש זיו גלעדי ז"לרב"ט 
 .בנופלו 20בן 

גדרון )שייקוש( סמ"ר אבישי 
 ז"ל

 19בן   4.2.1997נפל באסון המסוקים ביום כ"ח בשבט תשנ"ז, חטיבת גולני לוחם מכבי קריית מוצקין
 בנופלו.

 י"ז בחשון  ביום ביו"ש ת, נפל בפעילות מבצעיחיל רגלים לוחם מכבי קריית מוצקין סמ"ר רז מינץ ז"ל
 בנופלו. 19.5בן   ,2.11.2001תשס"ב

)עידן( דנדוש סמ"ר אידן 
 ז"ל  ברודי

בעת מילוי תפקידו , 4/4/2001י"א בניסן תשס"א יום פל בנ שירת בחיל התותחנים,  מכבי ראשל"צ
 .בנופלו 20בן 

 .בנופלו 21 בעת מילוי תפקידו, בן  6.1.1975 טייס, נפל ביום כ"ג בטבת תשל"ה מכבי ראשל"צ ז"ל סגן דן צבי גרנות

בעת מילוי   18.10.1977 נפל ביום ז' בחשון תשל"ח, חטיבת הצנחנים לוחם מכבי פ"ת ז"ל רב"ט גיל ניר אל
 בנופלו. 20תפקידו, בן 

בעת מילוי  22.1.1995 נפל ביום כ"א בשבט תשנ"הצנחנים, חטיבת הלוחם  הפועל אשקלון ז"ל חסון )דודי( רב"ט דוד
 בנופלו. 18תפקידו, בן 

 21בן   ,21.4.1994 נרצח בידי מחבלים ביום י' באייר תשנ"ד, חיל רגלים לוחם הפועל אשקלון ז"ל שחר סימני "מסג
 בנופלו.

בעת מילוי    13.11.2000ן תשס"א ביום שני, ט"ו בחשונפל חיל הים, שירת ב הפועל אשקלון ז"ל אלעד ולנשטייןרב"ט 
 בנופלו. 18בן  תפקידו

בעת מילוי תפקידו,   ,10.10.1973נפל ביום רביעי, י"ד בתשרי תשל"דקצין שריון  כפר מנחם ז"ל סגן ראובן כהן
 בנופלו. 27בן 

בעת מילוי תפקידו,  ,9.10.1973 לוחם שריון נפל ביום שלישי, י"ג בתשרי תשל"ד כפר מנחם ז"ל רגסמל עמוס בר
 בנופלו. 20בן 

 ברעם)גברי( רב"ט גבריאל 
 ז"ל

 בנופלו. 19בן בעת מילוי תפקידו  6.10.1973לוחם שריון נפל ביום י' בתשרי תשל"ד  כפר מנחם

עת מילוי תפקידו ב ,15.6.1983 ביום ד' בתמוז תשמ"גנפל , חטיבת הצנחנים לוחם הפועל ראשל"צ ז"ל סמ"ר תמיר שימקו
 בנופלו. 20ן ב

 בנופלו 21בן    בקרב בלבנון  26.2.1998 נפל ביום ל' בשבט תשנ"חלוחם תותחנים,  הפועל ראשל"צ ז"ל סמ"ר רונן אשל

בעת מילוי   15.3.1987 י"ד באדר תשמ"זשירתה בחיל האוויר, נפלה ביום  מכבי פ"ת רב"ט אירית שטיינברג ז"ל
 בנופלה. 20, בת תפקידה

. בן בקרב בלבנון  10.2.1985ביום י"ט בשבט תשמ"הנפל לוחם חטיבת הצנחנים  ארזים ר"גהמכבי  טוראי דב לוי ז"ל
 בנופלו.  20

, בקרב 9.7.1948לוחם חטיבת גבעתי, גדוד שועלי שמשון, נפל ביום ב' בתמוז תש"ח  מכבי הארזים ר"ג רב"ט אברהם גלברד ז"ל
 בנופלו. 24על הנגב. בן 

בקרב על פריצת הדרך לירושלים, ג' באייר תש"ח לוחם חטיבת גבעתי, נפל  מכבי הארזים ר"ג טוראי יוסף בן ישעיהו
 בנופלו. 22, בן 12.5.1948

, נפל בפעולת נחשון, בליווי בחיל השריון חטיבת גבעתיפלוגת הארזים, לוחם  מכבי הארזים ר"ג טוראי יוסף ארביב
 בנופלו. 23, בן 13.4.1948שיירה לירושלים, ד' בניסן תש"ח, 
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לוחם חטיבת גבעתי, פלוגת הארזים, נפל בקרב בגשר אשדוד )עד הלום(, כ"ה  "גמכבי הארזים ר טוראי משה קמחי
 בנופלו.  22, בן 3.6.1948באייר תש"ח, 

לוחם חיל השריון, פלוגת הארזים בחטיבת גבעתי, נפל בקרב על משלט עיבדיס, ב'  מכבי הארזים ר"ג סמל יוסף מנוביץ
 בנופלו. 25, בן 9.7.1948בתמוז תש"ח, 

-לוחם חיל השריון, פלוגת הארזים בחטיבת גבעתי, נפל בקרב משטרת "עיראק מכבי הארזים ר"ג מנחם ברודצקיסמל 
 בנופלו. 24, בן 21.5.1948סודן", י"ב באייר תש"ח, 

רס"ן אילן )ישראל( קאופמן 
 ז"ל

בן בעת מילוי תפקידו,   ,22.4.1990 טייס מסוק יסעור, נפל ביום כ"ח בניסן תש"ן א.ס. סביון
 בנופלו. 27

בקרב בגזרה הצפונית של  14.10.1973 קצין שריון, נפל  ביום י"ח בתשרי תשל"ד א.ס. סביון סגן גדעון )גידי( שנן שנדל ז"ל
 .בנופלו 24סואץ, בן   תעלת

 ,18.12.1969בעת מילוי תפקידו  לוחם חטיבת הצנחנים, נפל ביום ט' בטבת תש"ל א.ס. סביון סגן איתן מרקל ז"ל
 בנופלו. 20בן 

, בן   נפל בקרב בלבנון 20.4.1983 לוחם חטיבת גולני, נפל ביום ח' באייר תשמ"ג א.ס. סביון סגן צבי )צביקה( מקליס ז"ל
 בנופלו. 21

 בנופלו. 20במילוי תפקידו, בן   21.1.1975 לוחם שריון, נפל ביום ט' בשבט תשל"ה א.ס. סביון סמל פול וייטסון ז"ל 

בפיגוע בטרמפיאדה  9.9.2003שירתה בחיל תקשוב, נפלה ביום י"ב באלול תשס"ג  א.ס. סביון שוורצמן ז"ל סמלת אפרת
 בנופלה. 20בצריפין, בת 

 , בפעילות מבצעית.בנופלו 22, בן 23.12.1997תשנ"ח, נפל ביום כ"ד בכסלו  הפועל רחובות ז"ל סמ"ר אלון יבלקוביץ
 .יטחון הכללי )השב"כ(לאחר שחרורו מצה"ל התנדב לשירות הב 

   


