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  פיקוד דרום -)שחם(  931גדוד 

אות הערכה על פעילות במבצע 'שומר החומות'. במהלך המבצע נתן הגדוד מענה מבצעי, מהיר 

ויעיל לאתגרים שהתפתחו תוך כדי הלחימה ולקח חלק מרכזי במשימת ההגנה בגזרה. כל זאת, 

פעלת כוחותיו ובפעולה משותפת עם כוחות שחברו אליו. בכך, תוך הפגנת גמישות מבצעית רבה בה

 לקח הגדוד חלק בולט בהישג המבצעי הכולל ותרם תרומה גדולה לביטחון המדינה.

 

 פיקוד דרום -)עזה(  143אוגדה 

מבצעים, אות הערכה על פעילות במבצע 'שומר החומות'. במהלך המבצע הובילה האוגדה מערכת 

בשילוב כוחות בין־זרועי ובין־ארגוני והייתה שותפה מרכזית במאמץ ההגנה, האש והמודיעין 

שהופעלו. האוגדה פעלה בגמישות וביוזמה, הפעילה שיטות לחימה חדשניות והפגינה למידה 

מבצעית מהירה ומותאמת להשתנות האיומים. בכך, הביאה האוגדה להישגים מבצעיים רבים 

 רמה תרומה גדולה לביטחון המדינה.וחשובים ות

 

 פיקוד מרכז - יחידת מגלן

אות הערכה על רצף פעילויות מבצעיות בגזרות השונות שיזמה היחידה במהלך השנה. פעילויות 

אלה, הביאו להישגים מבצעיים בולטים, בדגש על ריכוז מאמץ באיתור מטרות ברצועת עזה, 

על ידי לוחמי היחידה במבצע 'שומר החומות'. היחידה הפעילה חשיבה מבצעית שנתקפו 

ותחבולנית, ביצעה את משימתה באופן נרחב, אינטנסיבי ויעיל. בכך, לקחה חלק בולט בהישג 

 המבצעי הכולל, ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה.

 

  משמר הגבול -ימ"ס איו"ש 

ודיים. במהלך השנה האחרונה, עם התגברות אירועי הירי אות הערכה על מבצעים איכותיים וייח

בגזרת ג'נין, ערכה היחידה בהכוונת אוגדת איו"ש ובשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי 

שורת מבצעים בעלי חשיבות רבה. כל זאת, תוך הפגנת תעוזה, אומץ לב ומקצועיות. בכך, הביאה 

 ה גדולה לביטחון המדינה. היחידה להישגים מבצעיים בולטים ותרמה תרומ

 

 שירות הביטחון הכללי  -מרחב ירושלים יהודה ושומרון 

אות הערכה על פעילות אינטנסיבית בסיכול טרור. במהלך השנה האחרונה, פעל המרחב לסיכול 

טרור, תוך התמודדות עם הסלמה מהירה ורחבת היקף בפעילות העוינת, ששיאה אירע במהלך 

 ארגוני עמוק -חריו. כל זאת, במקצועיות ודיוק, תוך שיתוף פעולה ביןמבצע 'שומר החומות' וא
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ורחב עם גורמי פיקוד המרכז. בכך, הביא המרחב להישגים מבצעיים רבים ובולטים ותרם תרומה 

 גדולה לביטחון המדינה.

 

 פיקוד צפון -)סופה(  53דוד ג

גדוד מענה מבצעי מהיר אות הערכה על פעילות במבצע 'שומר החומות'. במהלך המבצע, נתן ה

ומותאם לשינויים, השמיד מטרות רבות תוך מיצוי יכולות אש מגוונות ולקח חלק מרכזי במשימת 

ההגנה בגזרה. כל זאת, בשיתוף פעולה בין זרועי יעיל תוך הפגנת תרבות מבצעית מצוינת, יכולות 

לט בהישג המבצעי שליטה ופיקוד בולטות, חתירה למגע ומקצועיות. בכך, לקח הגדוד חלק בו

 הכולל ותרם תרומה גדולה לביטחון המדינה.

 

 פיקוד צפון  -)עוצבת הבשן(  210אוגדה 

אות הערכה על הובלת רצף מבצעים התקפיים והגנתיים, בכמה ממדי לחימה ובשיתוף פעולה רב־

זרועי. בכך הביאה האוגדה להישגים מבצעיים מערכתיים חשובים ולהישגים טקטיים בולטים, 

 ר תרמו רבות לביטחון המדינה.אש

 

 פיקוד צפון -)עיטם(  611גדוד 

אות הערכה על השתתפות במבצע ממודר. למול איום הולך ומתגבר מצד האויב, פעל גדוד האיכון 

 3)עוצבת גולן( יחד עם מחלקת הגנת השמיים בזרוע האוויר ושייטת  282״עיטם״ של חטיבת האש 

גדוד תורת לחימה ומתווה למענה המבצעי אשר יושמו במבצע גיבש ה ,בזרוע הים. בשיתוף פעולה

ולקח חלק בהוצאתו המוצלחת לפועל. בכך, הביא הגדוד להישג מרכזי בעל חשיבות רבה לביטחון 

 המדינה.

 

 זרוע האוויר והחלל -מערך ההגנה האווירית 

בצעיים במהלך מבצע ׳שומר החומות׳ המערך פעל בהיקף ובקצבים מרשימים, והשיג הישגים מ

אשר אפשרו את הפעולה המבצעית ומזערו את הפגיעה בעורף. הישגי מערך ההגנה  -בולטים 

 האווירית במבצע היו בעלי משמעות אסטרטגית מול האויב ותרמו לתחושת  הביטחון הלאומית.

 

 זרוע האוויר והחלל -מחלקת הגנה אווירית ואיסוף 

הולך ומתגבר מצד האויב, פעלה המחלקה  אות הערכה על השתתפות במבצע ממודר. למול איום

בזרוע הים. בשיתוף פעולה, גיבשה המחלקה תורת  3בפיקוד הצפון ושייטת  611יחד עם גדוד 

לחימה ומתווה למענה המבצעי אשר יושמו במבצע ולקחה חלק בהוצאתו המוצלחת לפועל. בכך, 

 .הביאה המחלקה להישג ייחודי בעל חשיבות רבה לביטחון המדינה
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 זרוע הים - 3ייטת ש

 3אות הערכה על השתתפות במבצע ממודר. למול איום הולך ומתגבר מצד האויב, פעלה שייטת 

יחד עם מחלקת הגנת השמיים בזרוע האוויר וגדוד האיכון ״עיטם״ בפיקוד הצפון. בשיתוף 

פעולה, גיבשה השייטת תורת לחימה ומתווה למענה המבצעי אשר יושמו במבצע ולקחה חלק 

להישג ייחודי בעל חשיבות רבה לביטחון  3וצאתו המוצלחת לפועל. בכך, הביאה שייטת בה

 המדינה.

 

 זרוע האוויר והחלל -יחידה מסווגת 

אות הערכה על רצף פעולות מבצעיות שהתבצעו במהלך השנה האחרונה, תוך פיתוח תפיסות 

זה ובחתירה למגע. בכך, ויכולות חדשות, המותאמות למציאות המשתנה. כל זאת, בנחישות, בתעו

 הביאה היחידה להישגים מבצעיים רבים ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה. 

 

 זרוע האוויר והחלל  -)טייסת המל"טים הראשונה(  200טייסת 

אות הערכה על רצף פעולות מבצעיות שביצעה הטייסת במהלך השנה האחרונה, תוך פיתוח 

ציאות המשתנה. כל זאת, בנחישות, ביצירתיות ובחתירה תפיסות ויכולות חדשות, המותאמות למ

   למגע. בכך, הביאה הטייסת להישגים מבצעיים רבים ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה.

 

 זרוע האוויר והחלל -)טייסת הנחשון(  122טייסת 

אות הערכה על רצף פעולות מבצעיות שביצעה הטייסת במהלך השנה האחרונה, תוך פיתוח 

ות ויכולות חדשות, המותאמות למציאות המשתנה. כל זאת, בנחישות, בתעוזה ובחתירה תפיס

   למגע. בכך, הביאה הטייסת להישגים מבצעיים רבים ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה.

 

 אגף המודיעין - יחידת מש"ב )המחלקה לשיתוף פעולה בינ״ל(

צי דרך. יחידת מש״ב, הפועלת תחת אות הערכה על השתתפות ברצף מבצעים ממודרים ופור

חטיבת ההפעלה באמ"ן, אמונה על הקשר ושיתוף הפעולה המבצעי עם גופי מודיעין וסוכנויות ביון 

, הביאה היחידה להישגים מבצעיים 5410בשיתוף פעולה עם סיירת מטכ״ל ויחידה  .בינלאומיים

 .משמעותיים ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה

 

 אגף המודעין -סיירת מטכ״ל 

, הביאה 5410-ו עם יחידות מש"בבשיתוף פעולה  .אות הערכה על השתתפות בפעילות ממודרת

 הסיירת להישגים מבצעיים משמעותיים ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה.

 

 אגף המודעין - 5410יחידה 



 
 בהתשפ" טבתב כ"ג , נישיום 

 2021 רדצמבב 27

 

 

 

 

בשיתוף פעולה עם סיירת מטכ״ל ויחידת מש"ב,  .אות הערכה על השתתפות בפעילות ממודרת

 שהביאה להישגים מבצעיים משמעותיים ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה. 

 

ישנם יחידות ואישים נוספים שזכו בפרס על תרומתם הגדולה לצה"ל ולביטחון המדינה אך לא 

 ניתן לציינם מטעמי ביטחון מידע. 

 

 טכ"ל:להלן מקבלי תעודות הערכה מטעם הרמ

 

 זרוע הים -מחלקת מערכות לחימה 

זאת, בעזרת  .תעודת הערכה על תרומה חשובה וייחודית לצה״ל ולביטחון המדינה במרחב הימי

פעילות מחלקת  .פיתוח טכנולוגיה ייחודית לצורך התמודדות עם התגברות האיומים במרחב הימי

מי ותורמת באופן ישיר מערכות לחימה בזרוע הים מאפשרת את השגת העליונות במרחב הי

 .לחיזוק עוצמתו של צה״ל ולביטחון מדינת ישראל

 

 פיקוד מרכז -יחידת מרעול 

 תעודת הערכה על תרומה מכרעת לאיתורם ולתפיסתם של האסירים הנמלטים מכלא גלבוע.

אנשי היחידה, לצד היכרותם העמוקה עם שטחי יהודה כישוריהם המקצועיים והמבצעיים של 

ושומרון סייעו לצה"ל ולכוחות הביטחון באיתור הבורחים. בכך, תרמה היחידה באופן ישיר 

 .לביטחונה של מדינת ישראל

 

 זרוע האוויר והחלל –להק מודיעין 

לי. תעודת הערכה על פיתוח מיזם להתמודדות עם איומי תקיפה על הכוח האווירי הישרא

באמצעותו, מתאפשרת פעילות מבצעית מהירה, איכותית ומדויקת במציאות המשתנה, תוך 

צמצום הסיכון לכוחות והגברת קטלניותם. בכך תרמה היחידה תרומה גדולה לצה"ל ולביטחון 

 המדינה.

 

 אגף המודיעין -ע"צ י' 

מרכז במנהיגות י'  .תעודה הערכה על חלקו במיזם אשר הביא למבצעים ממודרים ופורצי דרך

בולטת את הפעילות במסגרת מיזם אשר הביא לגיבוש אסטרטגיית פעולה ייחודית מתוך מסירות 

 .רבה לעניין, מקצועיות, יצירתיות וראיה רחבה
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 זרוע האוויר והחלל -יחידת השליטה והמבצעים 

ה, מול תעודת הערכה על יצירת מנגנון תכנון ושליטה בזמן אמת, בשיתוף מפקדת יחידות הבקר

התעופה האזרחית, אשר מאפשר לחזות את תמונת התעופה האזרחית באזורי העניין ולתכנן 

מבצעי מב"ם בדיוק רב וברמת בטיחות גבוהה. בכך, תרמה היחידה תרומה גדולה לביטחון 

 המדינה.

 

 אגף המבצעים -חטיבת המבצעים 

חומות'. החטיבה סנכרנה תעודת הערכה על פעילות אינטנסיבית ועצימה במהלך מבצע 'שומר ה

את כלל מאמצי הפעולה של צה"ל במאמץ ההגנה ברצועת עזה, ופעלה, באופן רב זירתי, בחזית 

הצפונית, באיו"ש ובאירועים בתחום ביטחון הפנים. החטיבה הובילה את המערכה על בסיס שעון 

ך תכנון, לחימה מתואם עם כלל הגופים ומימשה את התהליכים המבצעיים במפקדה הכללית תו

הנהגה ושליטה באופן מקצועי ויסודי. גורמי החטיבה הפגינו שליטה מיטבית בכל מהלכי המבצע, 

בכך, תרמה החטיבה  באופן שסייע בתהליך קבלת ההחלטות, ובהכנות לדיוני הדרג המדיני.

 תרומה גדולה לביטחון המדינה.

 

 


