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 הודעת דובר צה"ל
 

 ראש המטה הכללי ליחידות מצטיינות לשנת התש"ףטקס פרסי 

 

המטה הכללי ליחידות  ראשטקס פרסי  נערך הערב )ב'(דובר צה"ל מוסר כי 

-ראש המטה הכללי, רב במעמד . הטקס התקייםהתש"ף תמצטיינות לשנ

 כל חברי פורום המטה הכללי. ובמעמדאלוף אביב כוכבי 
 

פרסי הרמטכ"ל הוענקו השנה ליחידות מצטיינות, ליחידות הזוכות במסדר 

הרמטכ"ל ולמיזמים מצטיינים בתחומים הבאים: אפקטיביות מבצעית, 

 בניין הכוח, טיפול באנשים, מנהיגות וערכים.
 

יושר, אמירת אמת " אלוף אביב כוכבי:-, רבמדברי ראש המטה הכללי

זהו צו מחייב העובר כחוט השני  –ל "ודיווח אמין הם נשמת אפו של צה

פ בעיצומה של הלחימה על היעד, דרך ראש ענף המציג "מ המדווח למ"מהמ

נתונים ומתאר מציאות למפקדיו, ועד לפיקוד העליון המשקף את 

לכן גם התחקיר הוא אבן יסוד בבניין המציאות הביטחונית לדרג המדיני. 

הצבא, כל תחקיר נדרש להוציא את כל העובדות לאור היום, לנתח אותן 

נעשה זאת לעולם בדיוק ובאופן מכל כיוון, ולסכם ביושר את המסקנות. 

ויותר מכך, תוך  –חד ובהיר, תוך הצגת האמת, כל האמת, רק את האמת 

שלא כהווייתם היא הפרה  הצגת דברים התמודדות עם השלכות האמת.

של חוזה האמון הקיים בין צה"ל לבין החברה הישראלית, אשר מפקידה 

נלמד ונשפר, ובמקום בו  –בידיו את בניה ובנותיה. במקום בו נגלה טעות 

בתחום זה אין ולא יהיה מקום  יתגלה זדון או כוונת מכוון, ננקוט יד קשה.

 ".והעלמת עין לפשרות, אין ולא יהיה מקום לעיגול פינות
 

 לוט:

 .רשימת היחידות הזוכות
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 רשימת היחידות הזוכות בפרס הרמטכ"ל לשנת התש"ף:

 בית הפיקודים המרכזיים וזרוע היבשה:

 פיקוד המרכז -גדוד "אפעה" של חטיבת הצנחנים

 פיקוד הצפון -עוצבת "חירם"

 פיקוד הדרום -גדוד "קרקל" של חטיבה מרחבית פארן

 פיקוד העורף -גדוד "תבור" של חטיבת החילוץ

זרוע היבשה, אגף הטכנולוגיה  -מרכז ההובלה ובית הספר להנדסה צבאית

 והלוגיסטיקה
 

 בית האגפים והזרועות:

 זרוע הים -שייטת ספינות הטילים

 זרוע האוויר והחלל -101טייסת 

 אגף כוח האדם -גדוד "ארז" של מערך המעברים

 אגף המודיעין -8200יחידה במרכז 
 

להלן היחידות הזוכות בפרסים בתחומי הטיפול באנשים, מנהיגות 

 וערכים:

על שינוי זרוע האוויר והחלל/ להק כוח האדם,  -טיפול באנשים .א

תפיסת הטיפול המשא"ני בזרוע האוויר והקמת גפי כוח אדם קבע 

 וחובה.

על פרויקט "אוהל אברהם"  פיקוד הדרום/ בא"ח נח"ל, -צבא חברה .ב

מחזק את תחושת השותפות בין משרתי הבא"ח לתושבי המגזר ה

 הבדואי.

אגף כוח האדם/ יחידות הגדנ"ע והנח"ל בשיתוף זרוע  -צבא חברה .ג

 על פרויקט גדנ"ע קרבי היבשה, פיקוד העורף, וזרוע האוויר והחלל, 
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לעידוד מלש"בים לשירות קרבי באמצעות קיום שבוע גדנ"ע 

 ביחידות צה"ל.

אגף כוח האדם וזרוע היבשה/ חוות השומר  -וערכיםמנהיגות  .ד

על "מסע חוסן לפרט" במסגרתו מתקיים ליווי  ,1בשיתוף בה"ד 

 לטירוני חוות השומר בשבוע מסע בשטח.

 להלן היחידות הזוכות בפרסים בתחום בניין הכוח:

על  זרוע היבשה ופיקוד הדרום, -פרויקט ייחודי בבניין הכוח .א

 פרויקט "סוף הדרך".

 זרוע האוויר והחלל, אגף התקשוב -מימדיות בבניין הכוח-רב .ב

 על פרויקט "מעגל האש". ואגף המודיעין, וההגנה בסייבר

 פיקוד המרכז ואגף התקשוב -תהליך ראוי להערכה בבניין הכוח .ג

 על תהליך חטמ"ר דיגיטלי. ,וההגנה בסייבר

על תחקיר "מדף לבן לתר"ש  זרוע האוויר והחלל, -תעודת הערכה .ד

 ונות".עלי

 להלן היחידות הזוכות בפרסים בתחום האפקטיביות המבצעית:

על זרוע היבשה/ מפקדת קצין תותחנים ראשי,  -מוכנות ללחימה .א

 פרויקט "מפת הדרכים".

על "מערכת אגף המודיעין/ חטיבת המחקר,  -מוכנות ללחימה .ב

 בריזה".

אגף המבצעים, זרוע האוויר והחלל  -אפקטיביות מבצעית בשגרה .ג

 על הקמת חמ"ל איסוף משותף.ואגף המודיעין, 

פיקוד הדרום/ חטיבה מרחבית  -אפקטיביות מבצעית בשגרה .ד

 על הגנת גבולות משולבת ומשותפת עם מצרים וירדן."יואב", 
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 אגף המודיעין וזרוע האוויר והחלל, -אפקטיביות מבצעית במב"ם .ה

 .על יכולות הפעולה

 להלן היחידות הזוכות בפרסים בתחום מסדר הרמטכ"ל:

 מוצב כתף ניצנה. פיקוד הדרום, -בית הבסיסים המבצעיים .א

, מחנה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה -בית ההדרכה והאימונים .ב

 פוראן.-אל

 זרוע הים, בסיס ציוד ותובלה. -בית בסיסי הקבע .ג

 פיקוד הצפון, מחנה שרגא.  -השינוי הגדול: מקום ראשון .ד

 פיקוד הדרום, מוצב נחל עוז. -מקום שני                        
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