
 צבאיים מילון מושגים
ל זה הניסיון להבין מה בעצם "הראשונים בצה אחד מהקשיים הראשונים בהם תתקלו בימיכם

אתם אפילו לא , סובלים מליקויי שמיעה חס וחלילה וזה לא כי אתם... המפקד מנסה להגיד לכם
הסיבה לכך היא. לעיתים נשמעים לכם כסינית מדוברת ולמרות זאת דברי המפקד, עולים חדשים

החלטנו , לכן. ללמוד ולהבין, שגם אליה צריך להתרגל ,לצבא יש שפה ייחודית משלו -פשוטה 
מ הדרוש"מישהו יודע מהו הפז, אגב. אזרחי-לכם מילון צבאי בים יקרים ולהכין"מלש, לעזור לכם

  ?ל"ר לרס"בין סמ
  סלנג צבאי

 
או למחרת , יוצאים מן הבסיס אחר הצהרים וצריכים לחזור בלילה. מספר שעות שה שלחופ -אפטר
  .בבוקר

 
פיקודי האופייני בעיקר  הדיסטנס הוא כלי. פער מעמדי שיוצר המפקד בינו לבין חייליו, ריחוק -דיסטנס

  .או בסוף הקורס הצבאי, ונשבר לרוב בסופה, לתקופת הטירונות
 

 .שלו על החיל" שרוף"או חייל ש, על הצבא" וףשר"כינוי לאדם ש -מורעל
 

 .רשימת הקורסים ותפקידים שמהם בנות צריכות לבחור -מנילה
 

 .לרוב, לנמנם כשהראש נופל מעייפות -ניקור
 

 .סרן ומעלה-דרגות הקצונה מרב העלים על הכותפה המציינים את -פלאפלים
 
 .אישור יציאה מהבסיס -פס
 

 או מורעלים, לרוב זוהי פעילות המאפיינת חיילים קרביים. ד צבאיושיפוץ של ציו שיפור -שפצור
 .למיניהם

 
  מונחים צבאיים

 
 .ביולוגי כימי ,אטומי -כ"אב
 
 .אגף מבצעים/אגף מטה -מ"אג
 
 .לוגיסטי אגף טכנולוגי -ל"אט
 
 .אגף כוח אדם -א"אכ
 

 .השדה בסיס אימונים ליחידות -ש"באלי
 
 .בסיס הדרכה -ד"בה
 
 .הארץ בדרום,  הספר לקציניםבית -1ד "בה
 
 .כיות וקורס קצינות"מ עושים בו קורסי. בעיקר לחיילות, בסיס הדרכה במרכז הארץ -12ד "בה
 
 .בסיס טירונות -ר"בט
 
 .שוטף בטחון -ש"בט
 



 .בסיס קליטה ומיון במרכז הארץ -מ"בקו
 
 .ות בתוך הבסיסשהם פטור מפעיל, תים"להבדיל מבי; בבית מפאת מחלה אישור לשהות -לים"גימ
 

 .הפנקס הירוק שאותו נושאים כל החיילים בכדי להזדהות -פנקס חוגר. ב; חייל בסדיר .א -חוגר
 .קצינים נושאים עמם תעודת קצין

 
 .ל"צנחנים ונח, גבעתי, גולני :ר"יש ארבע חטיבות חי. חיל רגלים -ר"חי
 
 .חדר מלחמה -ל"חמ
 
 .מודיעין חיל -ן"חמ
 
 .חיל נשים -ן"ח
 

 .חיל רגלים משוריין -ש"חרמ
 
 .רפואה חיל -פ"חר
 

וגם , לכל מקום בצבא אפשר לטלפן ממנו. טלפון המחובר לרשת הטלפונים של הצבא -לי"טלפון מטכ
 .אם יש לו קו אזרחי, הביתה

 
 .שדה יחידות -ש"יח
 
 .מפקד בסיס -ס"מב
 
  .משמר הגבול -ב"מג
 
 .גדוד מפקד -ד"מג
 

אם אתם . צבאיים ומסדרים יוצאים הביתה ולובשים בטקסים, לבסיסהמדים שאיתם מגיעים  -'מדי א
 .אלה המדים היחידים שיש לכם, משרתים בבסיס פתוח

 
 במהלך קורסים וחיילים המשרתים בבסיסים, שאותם לובשים בטירונות" עבודה"מדי ה -'ב מדי

 .סגורים
 
  .ע ונוער"גדנ, במסגרת חיל חינוך, מדריך נוער -ן"מד
 
 .ך ראשימדרי -ר"מד
 
 .מפקד חטיבה -ט"מח
 

 .מטה כללי -ל"מטכ
 
 .כיתה מפקד -כ"מ
 

 .גיוס הכוונה היא בעיקר לבני נוער לפני. מועמד לשירות הביטחון -ב"מלש
 
 .מפקד מחלקה -מ"מ
 



 .מפקד פלוגה -פ"מ
 

 .ופיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות במשרד הביטחון המנהל למחקר -ת"מפא
 

  .טחוןהבי משרד -ט"משהב
 
ולעתים הוא רק מציין , פיקודי לעתים התואר מעיד על חייל בעל תפקיד. מפקד שאיננו קצין -ק"מש

 .השורה שבעל התפקיד בכיר יותר מאשר חייל מן
 
 .ל"בצה הגוף האחראי על ענייני התשלומים. מנהל תשלומים -ש"מת
 

  .נושא גייסות משוריין -ש"נגמ
 
המיועדת , שנבנתה במקור לחברי תנועות הנוער ובני המשקים מסגרת. נוער חלוצי לוחם -ל"נח

בנים בעלי . ל מאפשר תכניות הגשמה נוספות"כיום הנח. באזורי ספר לפיתוח וחיזוק התיישבות
 .ר"אחת מארבעת חטיבות החי -ל"בחטיבת הנח פרופיל קרבי משרתים

 
בזיהוי איומים אוויריים כנגד מתעסקת בעיקר , של חיל האוויר "קרבית"היחידה ה. נגד מטוסים -מ"נ

 .(טילים וכדומה) ישראל ותפעול מערכות נגדם
 
מחייבת שיחלוף פרק זמן , טוראי לסמל בין דרגת רב, למשל, עלייה בדרגה. פרק זמן מינימלי -מ"פז

 .בצבא דרוש לעמוד גם בקריטריון של וותק כדי להתקדם, במילים אחרות). מספר חודשים(מסוים 
 

 .החטיבה הסיירת של, סיורפלוגת  -ר"פלס
 
 .פקודות קבע לחייל -ל"פק
 

 .קצינים חייל בקורס -צוער
 
  .שלב במסלול הכשרתו של חייל בשריון. פלוגה, מחלקה, צוות -פ"צמ
 
האישיים שלך  ספרתי המבוסס על שקלול הנתונים-א הינו מספר דו"הקב. קבוצת איכות -א"קב

 .(ון אישי לבניםמבחנים פסיכוטכניים וראי, פרופיל רפואי(
 
 .פסיכולוג במקצועו, קצין בריאות נפש -ן"קב
 
. כשעדיין אזרחים כדי להבטיח את התפקיד שבו אתם מעונינים עושים אותו. קורס קדם צבאי -צ"קד

 .אזרחי וחלקם מתנהלים על מדים צים מתנהלים על"חלק מהקד
 
 .למקום מגוריו הכוונה היא לחייל המשרת קרוב. קרוב לבית -ב"קל
 
ואחראים על שאר פקידי, הלשכה קצין או קצינה המנהלים עבור הקצין הבכיר את. ראש לשכה -ש"רל

 .הלשכה
 
 .רב סמל פלוגתי -פ"רס
 

 .צ"המעמד של המשתתפים בקד -שוחר
 
  .ישראל במסגרת שירותם הצבאי חיילים המשרתים במשטרת. שירות חובה משטרתי -מ"שח
 



 .להופעה צבאית עניינים הנוגעיםב -"חוקי"הכוונה היא ל -תקניות
 
 .תנאי שירות -ש"ת
 
 

  )חיילים בסדיר   (דרגות חוגרי
 טוראי
  רב טוראי -ט"רב

 סמל
 ראשון סמל -ר"סמ
 

  )אך שאינם קצינים, חיילים בקבע( דרגות נגדים 
 סמל ראשון -ר"סמ
 רב סמל -ל"רס
 רב סמל ראשון -ר"רס
 מתקדם רב סמל -מ"רס
 רב סמל בכיר -ב"רס
 רב נגד -ג"רנ
 

  :קצונה דרגות
 סגן משנה -מ"סג
 סגן
 סרן
 רב סרן -ן"רס
 אלוף סגן -ל"סא
 אלוף משנה -מ"אל
 תת אלוף -ל"תא

 אלוף
, משרת בצבא רק רב אלוף אחד, בכל זמן נתון. הקצונה הגבוהה ביותר זוהי דרגת. רב אלוף -ל"רא

 .)המטה הכללי ראש(ל "וזהו הרמטכ
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