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רצועת עזה
- 176 שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל, מתוכם 90 לעבר שטח פתוח. 

- 80 יירוטים המהווים כ- 93% מסך השיגורים לשטח בנוי. 
- 38 ניסיונות חציית גבול שסוכלו על ידי כוחותינו. 

- מנהרת טרור אחת נחשפה. המנהרה נחפרה על ידי ארגון הטרור חמאס משטח הרצועה וחצתה לשטח ישראל. 
- נבנו 12 ק"מ מהמכשול התת-קרקעי (סך-הכל 59.5 ק"מ) והושלמו כ- 45 ק"מ מגדר "שעון חול" בגזרת עזה. 

- כ- 300 מטרות הותקפו ברצועת עזה. 

*נכון ל-20.12
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זירה צפונית - גבול לבנון סוריה
- שני נסיונות של חיזבאללה להוציא פיגוע לעבר חיילי צה"ל סוכלו במהלך היערכות מבצעית בגבול לבנון.

- כ- 44 ק"מ של צירים חדשים נפרצו בגבולות סוריה ולבנון.
- עשרה נסיונות חציית גדר מלבנון לישראל סוכלו על ידי כוחותינו. 

- כ- 50 מטרות הותקפו בחזית סוריה. 
- שתי זירות מטענים נחשפו וחוליית מחבלים סוכלה בגבול סוריה. 

- שובש ניסיון פיגוע של חוליית חיזבאללה ("תיק הגולן") בגבול סוריה.
- 210 פעילויות במובלעות. 

- 20 פעילויות מבצעיות ייחודיות. 



כוחות היבשה
- 80 פגזי ירי מבצעי של טנקים נורו בגבולות המדינה. 

- 1,443 ק"מ היו אורכם הכולל של מסעות הכומתה השנה, במהלם צעדו כוחות היבשה.
- התקיימו שישה תרגילים חטיבתיים סימולטיביים.

- נסגרה חטיבת המילואים 847 כחלק מהתייעלות מערך השריון. בנוסף, הושלמה הסבת ׳עוצבת געש׳ לטנק מרכבה
סימן 4. 

הקמת יחידות כחלק מתר״ש תנופה:
- פיקוד ההכשרות והאימונים: מטרתו למקד את עולם ההכשרות והאימונים תוך יצירת תו תקן אחיד לבסיסי ההכשרה.

- מערך התמרון המשולב: מטרתו להוות סמכות רב-חילית ולהכין כוח תמרון משולב ללחימה.
- ״עוצבת הבזק״ - אוגדה 99: מטרתה קידום שיטות לחימה במסגרת התמרון בכלל הזירות.

- חטיבת התקיפה: מטרתה הנגשת יכולת התקיפה הרב-זרועיות לקצה המבצעי. 
- היחידה האדומה: מתמקצעת בדימוי מדויק של מגוון תרחישי אויב ללוחם.



חיל האוויר
- 1,400 גיחות מבצעיות במערך הקרב. 

- מעל 400 גיחות מבצעיות במערך המסוקים, מתוכן 125 שבמהלכן חולצו ופונו פצועים. 
- מעל 1,000 גיחות מבצעיות במערך התובלה.

- כ- 35,000 שעות טיסה מבצעיות במערך הכטמ"ם.
- חיל האוויר קיים עשרה תרגילים בין לאומיים בארץ ובחו"ל, ביניהם לראשונה תרגיל על אדמת גרמניה, במסגרתו 

בוצע מטס שעבר מעל מחנה הריכוז ׳דכאו׳.
- היעד הרחוק ביותר אליו הגיע חיל האוויר וניתן לפרסום היה הודו, כחלק ממבצע אספקת ציוד רפואי למאבק 

בנגיף קורונה. 
- טייסת 116 'אריות הדרום' וכנף 7 נפתחו וטייסת 117 'הסילון הראשונה' נסגרה.

- ארבעה מטוסי 'אדיר' F-35 הגיעו לשורות חיל האוויר. 



זרוע הים
- 97,336 שעות הפלגה במערך הביטחון השוטף. 
- 12,356 שעות הפלגה בשייטת ספינות הטילים. 

- היעד הרחוק ביותר אליו הגיעה זרוע הים וניתן לפרסום היה גרמניה. 
- הספינה הראשונה מדגם 'סער 6' (אח"י מגן) הגיעה לחופי ישראל.



צה״ל למען משרתיו
- כ- 1,000,000 פגישות רופא בנוכחות מטופל וכ- 445,000 פגישות מקוונות שלא בנוכחות המטופל.

- כ- 420 ביקורי ניידות רפואת שיניים במוצבים ברחבי הארץ. 
- כ- 160,000 מפגשים עם גורמי בריאות הנפש, כ- 16,000 מתוכם התרחשו בצורה מקוונת.  

- 1,875 נעליים טבעוניות וכ- 2,500 כומתות טבעוניות חולקו לחיילים טבעוניים לבקשתם. 
- כ- 50 טון טופו, 38 טון פתיתי סויה וכ- 22,000 טון פירות וירקות נופקו. 

- הותקנו כ- 300 מזגנים במחנות אימונים. כמו כן, נאטמו כ- 30 גגות וטופלו כ- 4,500 תקלות בתחום הבינוי שדווחו. 
- פלוגת שח"ף (שיפור חזות פני צה"ל) החלה עבודתה ופעלה לראשונה בעשרה בסיסים. 

- 65,535 פניות טלפוניות וכ- 12,300 פניות כתובות התקבלו אצל קצינת פניות הציבור של צה"ל. 
- 94 לבנות רענון הגיעו ל- 37,000 לוחמים במוצבים מכל קצוות הארץ אשר כללו ארוחה, תיקון מכשירים ניידים, 

מתחמי רווחה, ניידת ממתקים, מוצרי היגיינה והלבשה תחתונה. 
- כ- 350,000 מפגשי חיילים בשש ניידות הידידות של ׳יחד למען החייל׳ והקרן לידידות במוצבים 

מהצפון ועד הדרום. 



קורונה וסיוע למרחב האזרחי
- כ- 70,000 מנות דם נתרמו על ידי משרתי צה"ל. 

- שני כפרי נופש הוסבו לטובת כפרי מחלימים מנגיף קורונה. 
- במסגרת מבצע "שבט אחים" הוקמה מחלקת קורונה תת-קרקעית בבית החולים "רמב"ם". 

- יחידת ׳אלה׳ (יחידת המתשאלים) הוקמה תוך 18 ימים. 
- כ- 400 מכונות כביסה וכ- 400 מכונות ייבוש נופקו ליחידות צה"ל במהלך תקופות הסגרים.

- 236,218 חקירות אפדימיולוגיות הושלמו החל מהקמת מפקדת ׳אלון׳ (נכון ל- 26.12).
- כ- 3,000 חוקרים במערך החוקרים האפידמיולוגיים של מפקדת ׳אלון׳.



קורונה וסיוע למרחב האזרחי
- כ- 380,000 מארזי מזון מטעם פיקוד העורף לציבור סופקו מתחילת המגפה. 

- מעל ל- 3,000 אנשי מילואים של פיקוד העורף גויסו לסייע במאבק בנגיף קורונה עד כה השנה.
- כ- 52 יחידות צוותי בתי חולים, אשר נותנות סיוע ותומכות את בתי החולים הופעלו על ידי פיקוד העורף.

- מעל ל- 1,400,000 שיחות טופלו במרכז המידע לאזרח של פיקוד העורף מאז התפרצות הנגיף.
- מרכז המידע והידע של אגף המודיעין הפיק 423 דו״חות (נכון ל- 29.12).

- כ- 7,700,000 כניסות לפורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף נספרו מאז הקמתו.



דיגיטל והגנה בסייבר
הגנה בסייבר:

- המרכז לניטור ספקטרום ביצע מאות פעילויות מבצעיות על מנת לשמור על העליונות הספקטריאלית של צה"ל.
- גדוד לוחמת הספקטרום ביצע מאות שיבושים להפלת רחפני אויב.

- כ- 60 לוחמי ולוחמות ספקטרום הוכשרו, כמו כן הוכשרו 18 חוקרי ספקטרום. 
- עשרות סיכולי תקיפה בוצעו על ידי מגני סייבר בחטיבת ההגנה.

- 100 מגני סייבר הוכשרו השנה, ו-100 נוספים הוכשרו במקצועות השונים של יחידת מצו"ב.

דיגיטל:
- כ- 2,600,000 הודעות מבצעיות נשלחו, וכ- 5,500 קבוצות נפתחו במערכת הצ'אט המבצעי של יחידת ׳מצפ״ן׳.

- 15 בסיסי הדרכה שונים לקחו חלק בתכנית "קמפוס דיגיטלי" של מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית והעבירו את 
הכשרתם לדיגיטל.



פיקוד העורף
- 258 רשויות מפקדות שליטה ויחידות קישור לרשת הוקמו ופעלו. 

- ניתן סיוע מוגבר ל-17 ערים ברחבי הארץ כחלק מתוכנית ״דרור לארץ״.
- כ- 6,050 ביקורות במקלטים ציבוריים. 

- 17 אימוני מפקדות לחירום. 
- 19 מחקרים בוצעו על ידי ענף התנהגות מחקרים.



כוח אדם
- כ- 6,730 חיילים בודדים משרתים בממוצע. 

- 65,300 מלש״בים ביצעו את תהליך הצו הראשון (נכון לחודש אוקטובר).  
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