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 הודעת דובר צה"ל
 

 ףהתש״לשנת טקס עובדי צה"ל מצטייני רמטכ"ל 
  

דובר צה"ל מוסר כי היום )ב'(, התקיים טקס עובדי צה"ל מצטייני ראש 

המטה הכללי לשנת התש״ף. הטקס נערך במחנה "רבין", במעמד ראש 

 אלוף אביב כוכבי וחברי פורום המטה הכללי.-הכללי, רבהמטה 
  

בטקס הוענקו תעודות הצטיינות לעובדי צה"ל מיחידות צה"ל השונות, על 

 תרומתם הבולטת ביחידותיהם ועל היותם דוגמה ומופת בצה"ל.
  

"יישר כוח לכם  אלוף אביב כוכבי:-מדברי ראש המטה הכללי, רב

המצטיינים על עשייתכם. אני רוצה לקחת אתכם היום לפני שבוע ליממה 

רקטה מעזה,  נורתהאחת בצה״ל, ליום ראשון לפני שבוע. במהלך יממה זו 

שכיפת ברזל מאתרת ומיירטת, כוח של יחידת מגלן ברמת הגולן מסכל 

רצועת חוליה של ארבעה מחבלים בשליחות איראנית, חיל האוויר תוקף ב

עזה בעקבות ירי רקטה ולמחרת בבוקר כל חברי פורום המטה הכללי 

והכוחות הרלוונטיים נועדו לחיתוך מצב בנושא המתיחות ששוררת בגבול 

הצפון. באותו זמן המאמצים נמשכו ביהודה ושומרון, בים, בחזית 

המודיעינית, ובמאמצים לוגיסטיים, ולא עוברות כמה שעות והנה אנחנו 

כניות להקמת המפקדה לקטיעת שרשראות ההדבקה עבור עם באישור ת

ישראל ומדינת ישראל. כמה שעות לאחר מכן הערב יורד ואנחנו שוב 

תוקפים, הפעם בסוריה. כך נראית יממה היום לפני שבעה ימים בדיוק. זהו 

צה״ל שבמהותו ובמעשיו מגן על הגבולות, חוסם פיגועים באוויר בים 

ואזרחים עובדי  -ות עם קצינים, נגדים, חיילים וביבשה, עובד בכל הזיר

בלב, ברוח  -צה״ל. אמנם אתם לא עם מדים אבל עם הרבה ירוק 

השמירה על מדינת  -ובתוצאות. אתם חלק מהתוצאות שצה״ל מביא
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ישראל ועל ערכיה. צה"ל הוא ארגון מופת, ארגון ממלכתי, שרק מצפן אחד 

צר את הביטחון הזה נדרשת מערכת בטחון וערכים. כדי ליי -יש לנגד עיניו 

מסועפת בלתי רגילה של מקצוענים בשירות הביטחון. הערכה רבה לכל 

 המצטיינים, נבחרתם מבין רבים מאוד, אתם הטובים שבחבורה".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לוט:

 עובדי צה"ל המצטיינים לשנת התש"ף.רשימת 

 

 רשימת המצטיינים
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 אגף כח האדם:

 פרט ורווחה, עדי גניש ראש מדור 

 

 :והחלל זרוע האוויר

 'מדריך טיסה, א 

 הוריה אברמוביץת מלאכהיסגן מפקד ב , 

 

 זרוע הים:

 ראש קבוצת מערכות מכניות, בנימין סגל 

  וזיהוי, שלמה קפוןמחלקת גילוי במנהל עבודה 

 רומן שיינפלדלים וכלים קטנים"סטי ר' צוות צוללות , 

 

 אגף המודיעין:

 ע'81ביחידה  ראש מדור , 

 י'81ביחידה  ראש מדור , 

 

 אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה:

 טכנולוג, יניב חודרה 

 מנועים, אליהו בן גיגי בית מלאכה מנהל עבודה ראשי 

 טכנאי אלקטרוניקה, אבינועם יעקב 

 ציוד בדיקה ממוחשב, פיוטר לוריהאש מדור ר 

  חשמלאי ראשי ומטפס רום, אלי אלישע 

 מכונאי מלגזות, חתאם רעד 
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 קצין הפעלה, אהרון גרונוב 

 מנהל עבודה חוליית יקיר, אלברט פינסו 

  הפצה והיסעים, זאב פינקוסראש מדור 

 מנהל עבודה אחסנה, אייל רחמני 

 י, ישמח להבנאמחס 

 

 נוספים:

 איש תקשורת רב תחומי, חגי חריף 

 מהנדסת דרכים ראשי, אירינה וילוובסקי 
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