רשימת הנופלים בית ספר "ויצו" נהלל
שם

הורים

תאריך לידה

תאריך נפילה

פרטים

אבידב גדעון

בן חנה ודב

נולד ה' תמוז
תשי"ב

נפל י"ג תישרי
תשל"ד
()9.10.1973

נולד בנהלל
נפל מלחמת יום
הכיפורים

אוזילבסקי
אברהם( אבי)

בן מאיר וחיה.

נולד ביום ד'
בשבט תרצ"ב
()12.1.1932

נפל כ"א בכסלו
תשי"ב
()20.12.1951

יליד תל אביב

אטלס עזרא

בן יצחק (איגנטס)
ומרגית.

נולד ביום כ"ה
באדר תרצ"ד
()12.3.1934

נפל כ' בכסלו
תשי"ד
()27.11.1953

נולד בהונגריה.

איבי יהודה

בן מרים ומרדכי,

 ,נולד ביום כ"ה
בניסן תש"ז
()15.4.1947
).

נפל י"ב בתשרי
תשל"ד
(8.10.1973

אלקנה שאול

בן בנימין ויפה,

נולד ביום כ"ה
בסיון תש"ו
()24.6.1946

נפל כ"ו באייר
תשכ"ז
()5.6.1967

גדל בנהלל .

תמונה

ארבל שלום

בן כלאפו ומרים.

נולד ביום י'
באייר תשי"ח
()30.4.1958

נפל א' בטבת
תשל"ח
()10.12.1977

בן-יעקב , ,הודה

בן שרה ואליהו,

נולד ביום י"ח
באדר תשי"ג
()5.3.1953

נפל י"ד בתשרי
תשל"ד
(10.10.1973

בן– נתן  ,גד

בן הדסה ויעקב,

נולד ביום כ"ג
בתשרי תש"ב
(14.10.1941

נפל י"ט בתשרי
תשל"ד
()15.10.1973

בינימיני ,ארז

בן זהבה ויעקב,

נולד ביום ח'
באייר תשי"א
()14.5.1951

בר– זאב ,חיים

בן משה ורחל.

נולד ביום ט"ז
בשבט תש"ז
()6.2.1947

נפל י"א בתשרי
תשל"ד
(7.10.1973

נפל כ"ט בטבת
תשכ"ח
()30.1.1968

נולד במגדל-
העמק.

נולד בנהלל.

נולד בנהלל.

נולד בגרמניה.

בן חקון ,רפי

בן סוניה ושי.

14/7/1978 -

ברדוגו  ,אבנר

בן רמה ומקס.

 1/9/2005נקבר ברמת ישי.

ה' בכסלו תשמ"ג
()21.11.1982

ביום כ"ב בתמוז
תשס"ח
()25.7.2008

נולד ברמת ישי,
סרן,

נולד ביום ה'
באייר תש"ה
()18.4.1945

(נפל ב)1973
07/10/1973

נולד בבוקרשט
שברומניה.
נהרג במלחמת
יום כיפורים
בקרבות שריון
ברמה הסורית.

גבע טל

בן עליזה ויוסף

כ"ח בניסן
תשכ"ד
10.4.1964.

נפל י"ג באייר
תשמ"ג
()26.4.1983

נולד בבית-
שערים

גבריאלי יפעת

בת רונית ויעקב
–

א' בניסן
תשמ"ג
)(15.3.1983

נפלה כ"ו באב
תשס"ב
()4.8.2002

התגוררה
במצפה עדי,
נהרגה בפיגוע
בדרך לבסיס

גומל אליעזר

בן מאיר וחנה.

נולד ביום ל'
בסיון תש"ח
()7.7.1948

נפל י"ט בניסן
תשכ"ח
()17.4.1968

נולד בתל אביב.

ברק-ברקוביץ,
יצחק

בן רחל ואברהם,

נולד ביום ד' ניסן
תש"ג
()9.4.1943

גני ברוך

בן דוד ואסתר.

גובר צבי

בן רבקה ומרדכי ,נולד ביום כ"ט
באייר תרצ"א
ממתישבי כפר
()16.5.1931
ורבורג.

נפל ג' באב
תשכ"ט
(18.7.1969

נולד בקהיר

נפל א' בתמוז
תש"ח
()8.7.1948

נולד ברחובות

דניאל בנימין

בן מנחם
ומרקדה.

נולד ביום כ"ח
במרחשון ת"ש
()11.10.1939

נפל ל' בחשון
תשכ"ג
()27.11.1962

הוכברג מרדכי

שם האב נתן

בא' באייר תרצ"ט ,
20/4/1939

נפל י"ד בסיון
תש"כ
()9.6.1960

נולד ברמת גן
שרת בנח''ל .נהרג
בהתהפכות נגמ"ש
ליד נירים.

וספי יואב

בן ויקטוריה
ויוסף,

נולד בשנת ת"ש
()1940

נפל כ' בתשרי
תשל"ד
(16.10.1973

נולד באבדן
שבאיראן ועלה
ארצה עם אחיו
ואחיותיו ב-
.1949.

זכרייב איתן

בן מרים ונוח.

זלוסצר (זיו)
חיים

בן אולגה
ואברהם,

נולד ביום י' באדר נפל כ"א באלול
תשמ"ח
תשס"ח
)
27.2.1988
(
()21.9.2008

נולד ביום ו'
בתמוז תש"ב
()21.6.1942

נפל כ"ח
בתשרי תשל"ד
() 24.10.1973

במגדל העמק .אח
לעמליה.

נולד במושב
בית-שערים.

זרחי צור

בן מינה ונחום

נולד ז' באלול
תשל"ט

נפל י"ט באב
תשס"ו
()13.8.2006

בן דוריס
ואברהם

בי"ז בכסלו
תשמ"ב ,
13/12/1981

נפל 3.2.2004
י"א שבט תשס"ד

נולד והתגורר
בקרית שמונה
שרת בחטיבת
הצנחנים
יחידה :גד' 202

בן משה ולאה.

נולד ביום י"ז
באלול תש"א
()9.9.1941

נפל כ"א באדר
תשכ"ח
(21.3.1968

נולד ברחובות.

בן איזבלה ורוני

נולד ב-
12.11.1984

נפל י"ח באב
תשס"ו
()12.8.2006

בן מושב ציפורי

 ,בן רחל ויצחק,

נולד ביום ז'
בחשון תש"ד
()5.11.1943

נפל כ"ו בתשרי
תשל"ד
()22.10.1973

נולד בתל-אביב.

30.8.79

חסן נדב

חפץ גיורא

טמרסון יניב

טנא-
באנבאנסטה
ברוך

בן נהלל

יעקובוביץ אריק

מורדי יצחק

מונק ראובן

בן מרים ויעקב,

נולד ביום י"ד
בסיוון תשי"ט
()20.6.1959

נולד בשנת
בן שמורד וטאוס .תש"ג ()1943

בן יוליוס וגרטה.

נולד ביום כ"ב
באדר ב' תרצ"ח
()25.3.1938

נפל כ"ה בסיון
תשמ"ב
()16.6.1982

נולד בנהלל

נפל ד' בסיון
תשכ"ב
()6.6.1962

נולד בעיר סחנה
שבפרס.

נפל ה' באדר ב'
תשי"ז
()8.3.1957

בעיר ברנה
שבצ'כוסלובקיה

.

מימיס זוהר

מצליח אריה

מן צבי

נפל ב' בסיון
תשכ"ז
()10.6.1967

נולד בחדרה.

נולד ביום י"ג
בן שלמה ורבקה .בתשרי תש"ג
()24.9.1942

בן משה ורבקה

 .נולד ביום כ"ב
בשבט תרצ"ז
()3.2.1937

נפל י"ח בתשרי
תשי"ז
()22.9.1956

נולד באיזמירש
בתורכיה.

בן משה ויפה.

נולד ביום י"ב
באלול תש"ב
()25.8.1942

נפל כ' באדר
תשכ"א
()7.3.1961

נולד בחיפה

סנש חנה

עמר דודו

עופר צבי

עמרני שלום

נולדה בי"א
בתמוז תרפ"א
()17.7.1921

נפלה כ"א בחשון
תש"ה
()7.11.1944

נולדה בבןדפשט
הונגריה.
צנחה בהונגריה
'נתפסה והואשמה
בבגידה

נולד ביום ד'
בחשוון תשמ"ב
()1.11.1981

נפל י"ט באב
תשס"ו
()13.8.2006

יליד צפת גדל
בקרית שמונה

בן מיכאל ושרה,

נולד ביום ט"ו
באדר א' תרצ"ב
()22.2.1932

נפל כ"ט בכסלו
תשכ"ט
(20.12.1968

נולד בפתח-
תקוה.

בן אברהם
ושרה.

נולד ביום כ"א
באלול תרצ"ז
()28.8.1937

נפל כ"ז בחשון
תשי"ז
()1.11.1956

בת קתרינה
ובלה.

בן עופרה בן
שאנן ואלברט
עמר.

פרבר יוסף

צוקרמן גיורא

קמינר יצחק

קראי מרדכי

קליגר פלטיאל

בן דוב וצילה.

נולד ביום ל'
בשבט תרצ"ז
()11.2.1937

נפל כ"ז באייר
תשכ"ז
()6.6.1967

בן יעקב ויהודית.

נולד ביום י"ד
באלול תרצ"ט
()29.8.1939

נפל י"ד בתשרי
תשי"ט
()28.9.1958

נולד -
22/3/1940

נפטר כ"ג בחשון
תשל"ז
()16.11.1976

נפטר מסיבוכים
עקב פציעתו
במרדף בבקעה.
על חלקו במרדף
קיבל את עיטור
העוז.

נולד ביום ז'
באלול תש"ז
()23.8.1947
-

נפל ו' באב
תשל"ב
()13.7.1972

נולד בבודפשט
שבהונגריה
ועלה עם הוריו
בסוף שנת
1965.

נולד ביום כ"ג
במרחשון ת"ש
()5.11.1939

נפל י"ד בשבט
תש"ך
()12.2.1960

נולד בעיר
בוברויסק
שברוסיה

בן צפורה ומשה

בן אריה ורות.

בן יצחק וטובה.

נולד בדיסלדורף

קרסיק יעקב

נולד ביום י"ג
בן מיכאל ונחמה .בסיון תרפ"ט
()21.6.1929

נפל כ"ו בחשון
תשי"ז
()31.10.1956

נולד בנהלל.

בן נעמה ואפי

26/6/1993

נפל כ"א תמוז
תשע"ד
19.07.2014

רהב בר

רוט בנימין

בן נתן ודבורה

נולד ביום ג'
באלול תרצ"ב (
)4.9.1932

נפל כ"ה באייר
תשט"ו
()17.5.1955

רוטנברג דוד
(דודו),

בן גולדה
ושמואל,

נולד ביום ב'
בטבת תש"א
()1.1.1941.

נפל י"ג בתשרי
תשל"ד
()9.10.1973

נולד 6.9.1980

נפל ט"ן באב
תשס"ו
()9.8.2006

נולד ביום כ"ד
באייר תש"ז
()14.5.1947

נפל ב' בסיון
תשכ"ט
()19.5.1969

נהרג במבצע צוק
איתן .שירת
בהנדסה קרבית.
גר ברמת ישי

שטוקלמן גלעד

שמחוני אריה

שפי אהוד

בן רחל ומיכה

בן חנוך ורות,

בן לאה ואלון

.נולד ביום ז
בטבת בעפולה.
תשמ"ב
()2.1.1982

נפל י"ב כסלו
תשס"ב
()27.11.2001

נולד ברומניה

נולד ברומניה

נולד בנהלל

שרון חן

ששון אלי

תרשיש
יגאל

נפל ט"ז בחשוון
תשע"ה
09.11.2014

שירת בסיירת
אגוז ,נפטר
בפתאומיות
ואבריו נתרמו .
היה ספורטאי גר
באלונים.

בן שלומית ונח,

נולד ביום ט"ו
הטבת תש"ז
()7.1.1947

נפל כ"ב בתשרי
תשל"ד
(18.10.1973

נולד במושב
אלרואי

בן ציפורה
ויונה,

נולד ביום כ"ו
בניסן תש"ג
()1.5.1943

נפל כ"ח
בתשרי
תשל"ד
(24.10.1973

נולד בנהריה.

בן איריס ויוסף

)

