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 עודד עובדיה, סא״ל שאול פרידמן, רס״ן נחום קרני, רס״ן חיים רם, סא״ֹל

 ארי, רס״ן-בני עוז ישראל פרנס, אל״מ מתי קרפ, רס״ן יוסי רם, רס״

 צבי עידן, אל״מ אילן פרנק, רס״ן איתן רבי, רס״ן ערן רמות, סא״ֹל

 עופר עמיבר, סא״ל חי צבר, סא״ל אילן רביב, סא״ל סא״ֹלאמציה רענן, 

 דורון עמיר, אל״מ תומר צדוק, רס״ן שוקי רביב, רס״ן אבנר רענן, סא״ֹל

 אשר עמיר, רס״ן אהוד צדוקיה, רס״ן גידי רבינוביץ, רס״ן עודד רפופורט, אל״מ



 

 

 

 גיל רפופורט, סא״ֹל שאול שפי, תא״ל  

 רשף, אל״קובי  רליק שפיר, תא״ֹל  

 זאב רשף, סרן רועי שפץ, סרן  

 דניאל רשף, רס״ בני שפר, אל״מ  

 דורון שגיא, סא״ל לוי שפרן, סא״ֹל  

 מיקי שגיא, רס״ן משה שקד, רס״ן  

 רון שגיא, רס״ן רונן שרגא, רס״ן  

 אהרון שגיא, סא״ֹל מנחם שרון, תא״ֹל  

 אברהם שובל, רס״ן יוסי שריג, סא״ֹל  

 דני שוורץ, סא״ל שריג, רס״ן אייל  

 עמית שופר, רס״ן עידו שריג, רס״ן  

 מוטי שחורי, סא״ל ארנון שרעבי, סא״ל  

 מוטי שחורי, סא״ל אמציה, תבואה, סא״ל  

 אורי שחק, סא״ֹל אורן תבור, רס״ן  

 חיים שחר, סא״ֹל אורן רס״ן  

 יהל שחר, סא״ֹל חנן תורן, סא״ל  

 יוסי שחר, סא״ֹל תופר תיר, סא״ל  

 יורם שחר, סא״ל חגי תמיר, רס״ן  

 נמרוד שחר, סא״ל דרור תמרי, סא״ֹל  

 עמוס שחר, סא״ל   

 יואב שטרן, סא״ל   

 איל שי, סא״ֹל   

 שי שיפמן, רס״ן   

 בני שליטא, אל״מ   

 חן שליטא, סא״ל   

 איתן שמואלי, סרן   

 יוסי שמחוני, רס״   

 תא״ל רונן שמחי,   

 יוחנן שמר, סא״ֹל   

 יהושע שמרת, רס״ן   

 ערן שמש, רס״ן   

 אלכס שני, רס״ן   

 עמוס שני, רס״ן   

 דוד שניאורסון, רס״ן   

 יוסי שניט, רס״ן   

 דניאל שניידר, סא״ל   

 אהוד שניידר, רס״ן   

 מיכאל שניר, סא״ל   

 שחר שנקר, רס״ן   

 אבנר שנר, סא״ֹל . . .



 

 

 


