
 אותות ועיטורים בכוחות המזוינים הבריטיים
 :ומסמלים מדדים ע"פניתנים  והעיטורים בכוחות המזוינים הבריטיים האותות, המדליות

 תפקוד, מעשה גבורה, שירות או אירוע בשירותו הצבאי של פרט.

בעלי  חלקםאותות אלו נענדים בסדר חשיבותן, בדרך כלל על גבי מדי שרד או באירועים רשמיים. 
 צורות לעיטורים הנענדים:  3מסורת ארוכת שנים יש 

או  ,כאשר העיטורים נענדים זה לצד זה ,העיטור הוא בגודלו הרגיל הב  - בצורה המלאה .א
 .בצורה בה קצה עיטור עולה מעל הבא אחריו

)צורה זו משמשת  קטנה יותראך  ,העיטור הוא בצורה הרגילה הב -בצורה מוקטנת  .ב
 .על מדי צבא( בעיקר לענידה לא

 העיטור מסומל בעזרת הצבעים של סרט העיטור.ה ב - בצורה של אות העיטור .ג

תוארי ו אחרי צלב ג'ורג' המקבילה האזרחית שלואחריו , צלב ויקטוריה העיטור הגבוה ביותר הוא
מסדרי האבירות אשר מושרשים עמוק במלוכה הבריטית ובחברה הגבוהה הבריטית, תארים אלו 

( או גבירה Sir) סר טית גם תואר אבירות והזכות להוסיף את הכינויבדרך כלל מעניקים אוטומ
(Dame לפני השם. תוארי מסדרי אבירות מוענקים לרוב לדרגות בכירות בצבא ויש בהם )

 שירות למדינה. מעבר לציון לשבח של התנהגות או,משמעות פוליטית מסוימת 
לעיתים הם מחולקים לפי  .שאר העיטורים והאותות ניתנים על אופי התנהגות הפרט או היחידה

, היו בעברשיוך מקצועי )תעופה, צבא, צי וכו'( ולעיתים ישנם מספר דרגות לסוג עיטור מסוים. 
לחוגרים היה מחולק , אך נמוך בדרגתו ,מספר עיטורים אשר חולקו לקצינים ועיטור מקביל

 דרגות.הוהעיטורים אוחדו לחלוקה לכל  3993בנוהל זה הופסק ולנגדים. 

 סדר ענידה

 .צלב ג'ורג'ו צלב ויקטוריה .3
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 עיטורים ומסדרים בריטים

 

 
בנוסף למספר מדינות  ,הגבוה ביותר שניתן להעניק לחבר הכוחות המזוינים הבריטי העיטור

 איחוד העמים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Victoria_Cross_Medal_without_Bar.png


מעשה של גבורה או תעוזה ניכרת, אומץ  :מסמלוהוא   מלחמת קריםעקבות ב 3856בהעיטור נוסד 
העיטור ניתן על ידי המונרך בלבד  .או הקרבה עצמית ודבקות במשימה אל מול פני האויב

ארתור ובהם הטייס היהודי  2 -איש קיבלו אותו במלחה"ע ה 383 ובמקרים בודדים ויוצאי דופן.
 .לואיס אהרון

 (George Cross) צלב ג'ורג'

 

 
 אשר ניתן גם לחיילים. ,המקבילה האזרחית של צלב ויקטוריה

ביקש  6-ה כאשר המלך ,על לונדון בליץב 3941 בשנת מלחמת העולם השנייה העיטור נוסד במהלך
העיטור ניתן לאזרח, חייל או ארגון בממלכה המאוחדת או איחוד  קיר את גבורת האזרחים.להו

העיטור ניתן על ידי . מעשי גבורה של אומץ ניכר בנסיבות של סכנה מוחשית העמים אשר הראה:
, איש חיל היהודיאיש קיבלו אותו ובהם  359 המונרך בלבד ובמקרים בודדים ויוצאי דופן.

 .לטוטין סימוןהרפואה, 

 (Distinguished Service Order) אות השירות המצוין

 
 

 
בכוחות המזוינים ומוענק בעיקר לקצינים בכירים  המלכה ויקטוריה על ידי 3886 יוסד בשנת
 .יוצא מהכלל אל מול פני האויב פעיל שירותעבור  ומעלה(רס"ן )הבריטים 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1940
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99,_%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/1886
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94,_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94,_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:GeorgeCrossObv.png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Dso-ribbon.png


 

 עיטורים

 הסבר קיצור שנים שם תמונה

 עיטורים

 

מסדר ההצטיינות 
 ההודי

1837 
- 

1947 
IOM 

ניתן על מעשה גבורה לחיילי 
הצבא שהם נתינים מהודו, בשלוש 

כאשר הדרגה העליונה  ,דרגות
החל  צלב ויקטוריההוחלפה ב

 .3933מ

 

  

 

הצלב האדום 
 המלכותי

1883 
-  

 כיום
RRC 

שירות הסיעוד ניתן לחברים ב
שירות יוצא דופן  על המלכותי

 .בתחום הסיעוד
 

  

 

צלב השירות 
 המצוין

1901 
-  

 כיום
DSC גבורה תוך שירות פעיל  ניתן על

  .בים אל מול פני האויב

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%9F_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%9F_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Lint_Indische_Orde_van_Verdienste_Indian_Order_of_Merit.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Royal_Red_Cross_(UK)_ribbon.png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:UK_Distinguished_Service_Cross_BAR.svg


  

 

 הצלב הצבאי

1914 
-  

 כיום
MC 

יוצאת דופן תוך גבורה   לניתן ע
שירות פעיל אל מול פני האויב 

 .ביבשה
 

 

 

צלב התעופה 
 המצוינת

1918 
-  

 כיום
DFC 

פעולה של   על חיה"א ניתן לחברי
עוז, גבורה או מסירות למשימה 

בזמן טיסה בשירות פעיל אל מול 
 .פני האויב

 

 

 

 ה"אצלב חי

1918 
-  

 כיום
AFC 

  על הבריטי חיה"א  ניתן לחברי
פעולה של עוז, גבורה או מסירות 

למשימה בזמן טיסה שלא בשירות 
 .ני האויבפעיל אל מול פ

 

 

מסדר הודו 
 הבריטית

1837 
- 

1947 
OBI 

ניתן לחברי הצבא אשר היו נתינים 
לציון שירות  דרגותבשתי  ,הודים

 .איכותי ומשמעותי
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Military_Cross_ribbon.png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:United_Kingdom_Distinguished_Flying_Cross_ribbon.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:UK_AFC_ribbon.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:OBI_1939-1947_1.jpg


 מדליות

 אות העיטור בלבד.  נענדלרוב 

 נענדת בעיקר באירועים רשמיים. גרסה מלאה של העיטורה

 

 

יית מדל
ההתנהגות 

 המצוינת

1854 
- 

1993 
DCM 

היה מוענק על גבורה לדרגות 
יל יהנמוכות והיה המקבילה לח

מסדר התנהגות  הפשוט של
צלב  הוחלף על ידי  .מצטיינת

 .הגבורה הניכרת

 

  

 

מדליית הגבורה 
 הניכרת

1874 
- 

1993 
CGM 

גבורה בעת שירות פעיל   ניתן על
היה  .על מול האויב בים או באוויר

אות ההתנהגות  המקבילה של
של הדרגות הנמוכות  יוצאת הדופן

והצי. הוא הוחלף על  חיה"א ב
 .צלב הגבורה הניכרת ידי

 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:UK_Distinguished_Conduct_Medal_ribbon.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:CGM_UK_ribbon.png


  

 

 'מדליית ג'ורג
1940 

-  
 כיום

GM ניתן  , צלב ג'ורג הדרגה השנייה של
  .פעולה של גבורה ניכרת על

  

 

מדליית הכוח 
המערב אפריקאי 

 המלכותי

ניתן לשירות יוצא דופן למי   
  .המערב אפריקאיתששירת בחזית 

 

מדליית רובאי 
המלך 

 האפריקנים

ניתן לשירות יוצא דופן למי   
  .ששירת ביחידה

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:UK_George_Medal_ribbon.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:King's_African_Rifles_Distinguished_Conduct_Medal_Ribbon.gif
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:King's_African_Rifles_Distinguished_Conduct_Medal_Ribbon.gif


 

 

מדליית השירות 
 המצוין ההודי

1907 
- 

1947 
IDSM 

הדרגה הבאה אחרי אות מסדר 
ניתן לנתיני הודו של הצבא  .הודו

הבריטי לציון שירות איכותי 
 .ומשמעותי

 

 

 

מדליית השירות 
 המצוין

1914 
- 

1993 
DSM 

צלב השירות  המקבילה של
הניתן לדרגות הנמוכות  , המצוי

צלב  על גבורה. הוא הוחלף על ידי
 3993-שהחל מ השירות המצוין

 .ניתן להעניק לכל הדרגות

 

 

 

 באיתהמדליה הצ

1916 
- 

1993 
MM 

הניתן  הצלב הצבאי המקבילה של
לדרגות הנמוכות על גבורה. הוחלף 

 3993-שהחל מ הצלב הצבאי ע"י
 .ניתן להעניק לכל הדרגות

 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%9F_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%9F_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Indian_Distinguished_Service_Medal_Ribbon.gif
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:UK_Distinguished_Service_Medal_ribbon.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:UK_Military_Medal_ribbon.svg


 

 

מדליית התעופה 
 המצוינת

1918 
- 

1993 
DFM 

צלב התעופה  המקבילה של
הניתן לדרגות הנמוכות.  המצטיין

, ניתן להעניק 3993-החל מ
לכל  צלב התעופה המצטיין את

 .הדרגות

 

 

 

 חיה"אמדליית 
1918 

- 
1993 

AFM 

הניתן  חיה"א צלב  המקבילה של
, 3993-הנמוכות. החל מלדרגות 

לכל  חיה"א צלב  ניתן להעניק את
 .הדרגות

 

 

 

מדליית הגבורה 
 הימית

1854 
-  

 םכיו
SGM 

או  ,ניתן בעיקר לאזרחים בריטים
של איחוד האומות, על גבורה בעת 

 .חילוץ בים
 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Distinguished_Flying_Medal_ribbon.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:UK_AFM_ribbon.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:SGM(UK)ribbon.jpg


 

 

מדליית הגבורה 
 ל המלכהש

1974 
-  

 כיום
QGM 

מדליית  עיטור המחליף את
מסדר  ,האימפריה הבריטית
מדליית ו האימפריה הבריטית

בציון  המשטרה הקולוניאלית
גבורה צבאית ותרומה אזרחית 

 .בבריטניה ואיחוד האומות

 

 

 

יית מדל
האימפריה 

 הבריטית

1917 
- 

1993 
BEM 

עיטור דומה לדרגה נמוכה יותר 
של מסדר האימפריה הבריטית 

הניתן לאזרחים וחיילים 
בבריטניה ואיחוד האומות על ידי 

מדליית  המלוכה. הוחלף על ידי
 .הגבורה של המלכה

 

  ציונים לשבח

 המתאימה; המערכהסמל צמוד למדליית 

 סרט המדליהעל חובר יסמלים ה, שכזואם לא הוענקה מדליית 

 

 ציון לשבח
 בדיווחיםאוזכר  -
(Mentioned in 

Despatches) 

1914 
-  

 כיום
  .אות המערכהעיטור הנענד על גבי  

 

ציון המלך/מלכה 
על התנהגות 

על  או גבורתית
 שירות משמעותי

1939 
- 

1994 
   

 

 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%A8_%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%A8_%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Queen's_Gallantry_Medal_Ribbon.gif
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Order_BritEmp_rib.png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:UK_MID_1994.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Mentioned_in_Dispatches_emblem.png


 מדליות מערכה

במשך זמן  לעיתים קבלת המדליה מותנת ניתנות על השתתפות במערכה, מלחמה או קרב.
 ,ההשתייכות ליחידה מסוימת הההשתתפות הפעילה במערכה )מספר ימים( אך לפעמים מספיק

בפרק זמן כלשהו במשך המערכה. קיימות מדליות אשר מסמלות מערכה בעלת מספר  ,או לצבא
אבזמים אלו מולבשים . אשר להם ניתנים אבזמים לתיאור הקרבות השונים, קרבות ראויים לציון

סימול מיוחד  ר,אות העיטו העיטור מתואר על ידי העצמה. בגרסה ב בבסיס האות מעל הפארה
 יענד בצורת סיכה קטנה במרכז אות העיטור.י ,או תיאור אחר ,לתיאור קרב

 מערכה שנים תמונה  מערכה שנים תמונה

    

 

 

 

1909 
- 

1962 

מדליית שירות 
 הצי הכללי

מלווה )  (1915)
תמיד באבזם 

 (מערכה

  

 

1918 
- 

1962 

מדליית השירות 
  (1918) הכללי

מלווה תמיד )
 (באבזם מערכה

 

 

 

 

1939 
- 

1945 

מדליית שירות 
מתנדבי 

  ניופאונדלנד

 (2-ע הה"מלח)

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_(1915)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_(1915)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_(1915)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_(1918)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_(1918)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_(1918)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A0%D7%93&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A0%D7%93&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A0%D7%93&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Naval_General_Service_Medal_1915_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:General_Service_Medal_1918_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Newfoundland_Volunteer_War_Service_Medal_BAR.svg


 

 

1939 
- 

1945 

  3945–3939כוכב 
  (2-)מלחה"ע ה

 

 

1939 
- 

1945 

  הכוכב האטלנטי
 (2-מלחה"ע ה)

 

 

1939 
- 

1945 

צוות  כוכב
  אירופה אוויר

 (2-מלחה"ע ה)
 

 

 

1940 
- 

1943 

כוכב 
ניתן גם ( אפריקה

בסימון מספר 
  (8 או 3הארמייה 

 

 

1941 
- 

1945 

  הכוכב הפסיפי
  (2-מלחה"ע ה)

 

 

1941 
- 

1945 

  כוכב בורמה
 (2-מלחה"ע ה)

 

1943 
- 

1945 

  איטליה כוכב
  (2-מלחה"ע ה)

 
1945 

כוכב צרפת 
  וגרמניה

 (2-מלחה"ע ה)

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_1939%E2%80%931945&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%94%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA_%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA_%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:39-45_Star_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Atlantic_Star_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Air_Crew_Europe_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Africa_Star_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Pacific_Star_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Burma_Star_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Italy_Star_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:France_and_Germany_Star_BAR.svg


 
 

 

 

1943 
- 

1945 

  מדליית ההגנה
  (2-מלחה"ע ה)

 

 

1939 
- 

1945 

מדליית המלחמה 
3939–3945  

 (2-מלחה"ע ה)

 

 

1939 
- 

1945 

מדליית השירות 
-מלחה"ע ה)  ההודי

2) 
 

 

 

1939 
- 

1947 

מדליית שירות 
המתנדבים 

  הקנדים
 (2-מלחה"ע ה)

 

1939 
- 

1945 

שירות המדליית 
  ריקאיהאפ

 (2-מלחה"ע ה)
 

 

1939 
- 

1945 

רות מדליית השי
  האוסטרלי

 (2-מלחה"ע ה)

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_1939%E2%80%931945
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_1939%E2%80%931945
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Defence_Medal_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:War_Medal_1939%E2%80%931945_(UK)_ribbon.png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:India_Service_Medal_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Canadian_Volunteer_Service_Medal_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Ribbon_-_Africa_Service_Medal.png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Australia_Service_Medal_1939-1945_BAR.svg


  

 

 

1939 
- 

1945 

שירות הדליית מ
  הניו זילנדי

 (2-מלחה"ע ה)
 

 

 

1939 
- 

1945 

מדליית השירות 
  של דרום רודזיה

 (2-מלחה"ע ה)

 עיטורי יעילות ואורך שירות

לפי הזרועות  יליעיטורי יעילות, התנהגות טובה ואורך שירות נועדו להוקיר את שירותו של ח
 בצבא. ותהשונ

פרק הזמן שנחשב שירות ארוך עליו יוענק לחייל עיטור, משתנה בהתאם לתפקיד החייל, דרגתו 
בפרקי זמן ארוכים יותר  .שנה 25 - 21בו הוא משרת. בדרך כלל נע בסביבות בה/חיל הוהזרוע או 

ניתן לחייל אבזם המציין את אורך שירותו. העיטורים משתנים בהתאם לשיוך. כך עיטור אורך 
שונה מעיטור אורך שירות בחיל הים וקיימת מערכת עיטורים שונה לשירות  ,בצבאשירות 

אוחדו רוב עיטורי אורך ויעילות השירות של כוחות  3999מילואים ומילואים התנדבותי. בשנת 
 .מדליית שירות התנדבות למילואים- המילואים לכדי עיטור אחד,

רים המוצגים כאן מייצגים עוד מספר הטבלה מציגה את עיקרי העיטורים בלבד ורוב העיטו
 .ותעיטורים של זרועות אחר

 תיאור שנים תמונה  תיאור שנים תמונה

 

 

 

1845 
- 

 כיום

אות שירות ראוי 
לשבח )ניתן בגרסאות 

שונות לזרועות 
 השונות(

 

 

 

1942 
- 

1999 

אות יעילות השירות 
 31באוויר )ניתן על 
שנות מילואים 

 .המלכותי חיה"אב

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%96%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%96%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:New_Zealand_War_Service_Medal_1939-1945_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Southern_Rhodesia_Medal_for_War_Service_BAR.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Meritorious_Service_Medal_(UK).png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Air_Efficiency_Award_ribbon.png


 

 

1830 
- 

 כיום

אות שירות ארוך 
והתנהגות טובה )בין 

מעבר  .שנים 24-ל 23
לכך ניתן להוסיף 

אבזם על אורך 
שירות. קיימת גרסה 

 כחולה לחיל הים(

 

 

 

 

אות המתנדב )ניתן 
בגרסאות שונות, 

בדרך כלל על שירות 
שנה  21-של מעבר ל

למתנדבים, חיילי 
מילואים או מתנדבי 

 קולוניות(

 

 

1908 
- 

1999 

אות המילואים )על 
שירות ארוך, קיים 

 בגרסאות שונות(
 

 

 

1930 
- 

1999 

אות יעילות השירות 
)מילואים, קיים 
 בגרסאות שונות(

 

 

1930 
- 

1999 

מדליית יעילות 
)מילואים, קיים 
 בגרסאות שונות(

 

 

 

 
האות המיוחדת של 

שירות ארוך ויעיל 
 במילואים

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Long_Service_and_Good_Conduct_Medal_(UK)_ribbon.PNG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Volunteer_Decoration_(UK)_ribbon.png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:MedRibb.jpg
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