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הקיצורים של צה"ל
Sigles de l’Armée de Défense d’Israël

président du Tribunal

דין-בית-אב

air-air

אוויר-אוויר

infrarouge
éducation physique
moyens spéciaux
air-sol

אדום-אינפרא
אימון גופני
אמצעים מיוחדים

אב"ד
א"א
א"א
א"ג
א"מ
א"ק

קרקע-אוויר
אטומי ביולוגי כימי

אב"כ

אבק שריפה

אבש"ר

אבק שריפה שחור

אבש"ש

אגף אפסנאות

 ָג"א

אגף מבצעים

ֲא ַג"ם

אגף מטה

אג"ם

אגף מבצעים

אג"מ

brancard, jerricane et appareil
radio
direction de l’instruction

- ג`ריקן ומכשיר,אלונקה
קשר
אגף הדרכה

אגמ"ק

division ; groupement tactique

אוגדה

`אוג

navire de la marine israélienne

ֳאִנָּיית חיל הים

אח"י

N.B.C. (nucléaire, biologique
& chimique)
poudre à canon
poudre noire à canon
direction de la logistique
E.M.G.
direction des opérations à
l’E.M.G.
direction des opérations à
l’E.M.G.
direction des opérations

V.I.P.
direction technologie et
logistique
direction du personnel à
l’E.M.G.
mesures de surveillance
électronique

אישיות חשובה מאד
אגף טכנולוגיה
ולוגיסטיקה )אט"ל
(לשעבר אכ"א

אה"ד

אח"מ
אט"ל

אגף כוח אדם

 ָּכ"א

אמצעי לחימה
אלקטרונית

אל"א

armes chimiques
colonel
millième
direction de la logistique et de
la santé (médecine)
zone défendue par des missiles
rien à déclarer/ à signaler RAS
Direction du Renseignement
militaire
zone défendue par l’artillerie
armements ; moyens de
combat
amplificateur de vision
nocturne
antenne
personnel civil de l’armée
intendance
très haute personnalité
artillerie (arme)
direction du budget
conduite de tir
atelier
dépôt de matériel militaire
non permanent
sécurité militaire
vaccin B.C.G.
base d’instruction de brigade

אמצעי לחימה כימיים
אלוף משנה

אזור מוגן טילים

אמ"ט

אין מה להודיע
אגף המודיעין

אמ"נ
אמ"ת
מ ַל"ח
ְ

אמצעי ראיית לילה

אמר"ל

אנטנה
אזרח עובד צה"ל
אפסנאות; אפסנאי
 או,מעלה-איש רם
מעלה-אישים רמי
ארטילריה
אגף תקציבים
אש-בקרת
מלאכה-בית
בסיס ציוד
קבוע-בלתי
ביטחון שדה
חיסון נגד שחפת )ראשי
(תיבות לועזיים
בסיס אימונים חטיבתי

אש נייח-בקר
בית דין צבאי

base de l’aviation militaire

אמ"ל

אזור מוגן )ע"י( תותחים
אמצעי לחימה

observateur de tir fixe

centre d’instruction (militaire)

`אלפ
אלר"ם

אש נייד-בקר

conseil de guerre ; cour
martiale de campagne
étude de faisabilité

 ַל"מ

(אלפית )יות
אגף לוגיסטיקה ורפואה

observateur de tir mobile

cour martiale

אל"כ

`אנ
אע"צ
`אפס
אר"מ
`ארט
את"ק
ב"א
ב"מ
ב"צ
ב"ק
ב"ש
ג.ק.ב
בא"ח
באנ"ד
באנ"ח
בד"צ

בית דין שדה

בד"ש

בדיקת היתכנות

בדה"ת

בסיס הדרכה

ַּב ַה"ד

בסיס חיל אוויר

בח"א

ביטחון פנים

בט"פ

camp d’instruction de recrues

בסיס טירונות

בט"ר

mesures de sécurité routinières

ביטחון שוטף

בט"ש

ביטחון שדה

בט"ש

ביטחון מרחבי

בטמ"ר

sécurité intérieure

sécurité militaire
sécurité territoriale
hôpital
maison de repos
école supérieure de guerre
hôpital de campagne
école de pilotage
école de chefs de groupes
non combattants

חולים-בית

בי"ח
ביה"ב

בית הבראה
הספר לפיקוד-בית
ולמטה
בית חולים שדה

ביה"ס
פו"מ-ל
ביח"ש

בית ספר לטיסה

ביס"ט

ביסלמ"כ בית ספר למ"כים
בל"ל

non classifié

לוחמים-בלתי
בלתי מסווג

ְמ"ס
ַ ַּבל

non prévu

בלתי מתוכנן

בלת"ם

בלתי מסווג

במ"ס

non classifié
base aérienne de ravitaillement
base de ravitaillement
prison militaire
prison
école d’informatique
dépôt de matériel militaire
territorial
contrôle de qualité
centre d’incorporation et de
sélection
bouteille incendiaire
limite de secteur
bataillon de canons de calibre
moyen
bataillon de canons de
campagne
régiment (aux U.S.A) ;
bataillon
bataillon anti-aérien
bataillons de jeunes (GADNA)

אווירית-אספקה-בסיס
בסיס אספקה

בס"א
בס"א

בסיס כליאה

בס"כ

סוהר-בית

בס"ר

בית ספר למקצועות
המחשב

בסמ"ח
בצ"מ

בסיס ציוד מרחבי
בק"א

בקרת איכות
בסיס קליטה ומיון

ַּבּקּו"ם

בקבוק תבעירה

בקת"ב

גבול גזרה

ג"ג
גד"ב

גדוד )תותחים( בינוניים
גד"ש
גדוד )תותחי( שדה
`גד
גדוד
גדוד נ"מ
נוער-גדודי

גדנ"מ
גדנ"ע

escadron
troupes blindées
détection de sous-marins
bataillon de mortiers lourds
escadron anti-aérien
postes aux Armées
radiotéléphonie
nouveau modèle
porte-parole des Forces de
Défense d’Israël
compte rendu de
bombardement
report d’incorporation
diagramme
division
compte rendu d’état d’urgence
bulletin de renseignement
quotidien
compte rendu d’opération
conseil de discipline
divers scénarios possibles
plan d’action adopté
compte rendu d’activité
abri enterré/ souterrain
(avions)
instructions générales pour les
transmissions (I.G.T.)
défense civile ; protection
civile
défense de zone
défense passive

défense du territoire
formation
instruction ; consigne
génie

גונדה
גייסות שריון
צוללות-גילוי
כבדות-מרגמות-גדוד
()נגררות
גונדה נ"ט
דואר צבאי

`גונ
גי"ש
גל"צ
גמ"כ
גנ"ט
ד"צ

דיבור ברדיו

דב"ר

דגם חדש

דגמ"ח

דובר צה"ל

דו"צ
דוה"ר

דוח הרעשה
דחיית שירות

דח"ש

דיאגרמה

`דיאג

דיביזיה
חירום-דוח מצב
דו"ח מודיעין יומי

`דיב
דמ"ח
דמ"י
דמ"ע

דוח מבצעים
דין משמעתי

דמ"ש

דרך פעולה אפשרית

דפ"א

דרך פעולה נבחרת

דפ"נ

דוח פעילות
דיר תת קרקעי

דפ"ע
דת"ק

קשר )חיל-הוראות ביצוע
(האוויר
התגוננות אזרחית
()שירות
הגנה אזרחית

הב"ק

הגנה סבילה )מפני
התקפות מן האוויר
(והפגזות

הג"ס

הגנה מרחבית

הגמ"ר

הדרכה
הוראה; הוראות
הנדסה

הג"א
ָה ָג"א

`הד
`הור
`הנ

appréciation de la situation
instructions du haut
commandement
commission de coordination de
la réserve
véhicule semi-chenillé
identification ami/ennemi
tir chronométré sur l’objectif
durée d’écoulement du trafic
routier ; débit d’itinéraire
force aérienne; armée de l’air,
aviation militaire
armée de mer ; marine
militaire
salle des opérations
corps féminin des armées

הערכת מצב

העמ"צ

הוראות הפיקוד העליון

הפ"ע

ועדה לתיאום מילואים

ולת"ם

(זחלי למחצה )רכב
טורף )חיל-עמית-זיהוי
(האוויר
זמן על המטרה
זמן עבירת נקודה

זחל"מ
זע"ט
זע"מ
זע"נ
ח"א

האוויר-חיל
חיל הים
מלחמה-חדר
חיל נשים

ח"י
ח"ל
ֵח"ן

perforant ; rupture (de)

חודר שריון

ח"ש

corps du génie militaire

ההנדסה-חיל

חה"נ

secouriste de compagnie

חובש פלוגתי

חופ"ל

חופשת שחרור

חופ"ש

חטיבה

'חטי

congé de fin de service
brigade
brigade territoriale
service du matériel militaire
corps des transmissions, de
l’électronique et de
l’informatique
brigade d’infanterie
infanterie
police auxiliaire féminine
infanterie parachutiste
agent chimique
service des renseignements
militaires
police militaire
explosif déflagrant /à faible
teneur
explosif brisant

מרחב-חטיבה
חיל חימוש

חטמ"ר
חי"ח

 האלקטרוניקה,חיל קשר
והמחשבים

חי"ק

חטיבת חיל רגלים

חי"ר

חיל רגלים

חי"ר

חיילות בשירות
המשטרה

יּב"ה
ָ ִח

רגלים מוצנח-חיל
חומרי לחימה כימיים

חיר"מ
ַח ַל"כ

חיל מודיעין

ַח ַמ"ן

חיל משטרה צבאית

חמ"צ

חומר נפץ הודף

חנ"ה

חומר נפץ מרסק

חנ"מ

explosif

חומר נפץ

ignifugé

אש-חסין
חייל פשוט

soldat sans spécialité

חנ"פ
חסנ"ש
חפ"ש

הרפואה-חיל

חר"פ
חרמ"נ

infanterie blindée

רגלים ממונע-חיל
חיל רגלים צמוד

חרמ"צ

code du service national

חוק שירות ביטחון

חש"ב

חיל שריון

חש"ן

חוק השיפוט הצבאי

חש"ץ

חיל תותחנים

ת"ם
ַ ַח

 )ראשיT.N.T נפץ-חומר
(תיבות לועזיים

ט.נ.ט

corps médical des armées
infanterie motorisée

blindés (arme des)
code de justice militaire
artillerie (corps de l’)
T.N.T.
formulaire
missile air-air
télégraphie sans fil
char poseur de pont/de pontage
télégraphe
topographie
simple soldat ; soldat du rang
char de dépannage
téléphone
arme antichar guidée ; engin
téléguidé antichar
torpille anti-sous-marine
téléimprimeur

טופס
טיל אוויר אוויר
רדיו-טלגרפית
טנק גישור
(טלגרף )מכשיר
טופוגרפיה
טוראי
טנק חילוץ

`ט
טא"א
טג"ר
טג"ש
`טג
`טופו
`טור
טחל"צ
`טל

טלפון
טיל מונחה נגד טנקים

טמנ"ט

טורפדו נגד צוללות

טנ"צ
`טפ

missile sol-air

(טלפרינטר )מכשיר
טיל קרקע אוויר

טק"א

missile sol-sol

טיל קרקע קרקע

טק"ק

missile sol-air

אוויר-טילי קרקע
טוראי ראשון

caporal ; brigadier
triangulation
soumis au service militaire

(טריאנגולציה )נקודת
יוצא צבא

Judée-Samarie

יהודה ושומרון

sous-unité ; sous-groupement

משנה-יחידת
יחידת תחזוקה

unité de maintenance

טקא"ר
ַט ַר"ש
`טריג
י"צ
יו"ש
יח"מ
ַח"ת
ַי

autonome
unité ; formation
équipe de renseignement
unité de reconnaissance/
d’avant-garde
unité régionale du matériel
unité spéciale d’intervention
(police)
personnels ; ressources
humaines, effectifs
cheval-vapeur CV
écriture sympathique ; chiffre
aptitude au combat ; aptitude
au service armé
rampe de lancement
casque
détachement pour dépannages
légers
guérilla
guerre du renseignement
combat en zone urbaine/de
localité
secrétariat d’E.M.
mile nautique

`יח

יחידה
יחידת מודיעין

יחמ"ן

יחידת סיור

יחס"ר

יחידת חימוש מרחבית

יחש"מ

יחידת משטרה מיוחדת

ימ"מ

אדם-כוח

כ"א

סוס-כוח
סתר-כתב
(כושר קרבי )כף קוף

כ"ס
כ"ס
כ"ק

כן שיגור

כנ"ש

כובע פלדה

כפל"ד

כיתת תיקונים קלים

כתק"ל

לוחמה זעירה

לו"ז

לוחמת מודיעין
לוחמה בשטח בנוי
לשכה

לו"מ
לש"ב
`לש
מ"י

chef de groupe

מיל ימי
(מפקד כיתה )מם ּכף

ַמ"ּכ

chef de section

(מפקד מחלקה )מם מם

מ"מ

(מפקד פלוגה )מם פא

מ"פ

צבאית-משטרה

מ"צ

מכשיר קשר

מ"ק

מפקד אזור

מא"ז

chef de compagnie
police militaire ; gendarmerie
émetteur-récepteur
chef de district
mission opérationnelle ;
opération
garde-frontière

`מב
מבצע; מבצעי
משמר הגבול

ַמ ַג"ב

chef de bataillon

מפקד גדוד

ַמ ַג"ד

instructeur-chef

מדריך ראשי

מד"ר

instructeur
garde nationale

מדריך
משמר לאומי

`מד
מה"ל

fusée auxiliaire/d’appoint
recherche et développement
gouverneur militaire
renseignements ; recherche
mine antipersonnel
mine anti-véhicule
service d’identification
judiciaire
mini-drone ; petit avion sans
pilote
général de brigade

מטען הודף רקטי
מחקר ופיתוח
מושל צבאי
מודיעין
אדם-מוקש נגד
מוקש נגד רכב

מה"ר
מו"פ
מו"צ
`מוד
מונ"א
מֹוָנ"ר

מחלקה לזיהוי פלילי

מז"פ

מטוס זעיר ללא טייס

ַמ ְז ַל"ט

מפקד חטיבה

מח"ט
מח"מ

camp de transit

מעצר-מחנה

section ; peloton
chef de char

מחלקה
מפקד טנק

ַמ ַט"ק

état-major général (E.M.G.)

מטה כללי

ַמ ְט ַּכ"ל

מטול רקטות

מטל"ר

centre d’informations de
combat, « central opérations"
CO
réserve (la)

מרכז ידיעות קרב

מי"ק

מילואים

'מיל

microphone

מיקרופון
כיוון ומרחק-מגלה
()ראדאר

`מיק

lance-roquettes

détection et mesure de distance
par onde radioélectrique
mortier lourd
économie de guerre/d’état
d’urgence
futur appelé
faisant fonction d’officier
prévôt d’armée
centre d’informatisation de
l’armée
poste central de tir
administration
numéro
magasinier ; soldat de
l’intendance
commandement ; quartier
général (Q.G.)

מרגמה כבדה מתנייעת

`מח

מכ"מ
מכמ"ת
מל"ח

משק לשעת חירום
מועמד לשירות ביטחון
ממלא מקום קצין
צבאית-משטרה-מפקד
אוגדתי
מרכז מחשבים ורישום
ממוכן
מרכז ניהול אש
מנהלה; מנהלתי
מספר

מלש"ב
ממ"ק
ממצ"א
ַמ ְמ ַר"ם
מנ"א
`מנ
`מס
מפ"ט

פקיד טכני-מחסנאי
`מפק
מפקדה

ממשל צבאי וביטחון
מרחבי
מוצב הפיקוד העליון

מצפ"ע

ֵע בינוני
ַ ַמ ְקל

מק"ב

mitrailleuse lourde

ֵע כבד
ַ ַמ ְקל

ַמ ַק"ּכ

mitrailleuse légère

מקלע קל

gouvernement militaire
régional
poste du haut commandement
mitrailleuse moyenne

bureau des messages ; centre
des transmissions
mitrailleuse à grenades
médecin-chef
centre logistique
département géographique
centre de contrôle
mortier
central téléphonique
lance-roquettes antichars
centre d’entretien et de
réparations
sous-officier
ministère de la Défense
centre de contrôle
antipersonnel
conduite du tir
altitude
point de départ
antichar
antiaérien
contrebatterie
point de dispersion/de
dislocation
coordonnées ; géoref,
référence cartographique,
déclinaison magnétique du
quadrillage
point (code Morse)
poste de regroupement et
d’évacuation des blessés

מצ"ב

מק"ל
מק"ש

קשר-משרד
מקלע רימונים
רפואה פיקודי-מפקד
תחזוקה-מרכז
(מרחב)י
בקרה-מרכז
מרגמה; מרגמות
מרכזת
מטול רקטות נגד טנקים

מקל"ר
מר"פ
מר"ת
`מר
מרב"ק
`מרג
`מרכ
מרנ"ט
מש"א

ואחזקה-שיקום-מרכז
מפקד שאינו קצין

ׁש"ק
ַ ָמ

משרד הביטחון

משב"ט

שליטה-מוצב
נגד אדם
אש-ניהול
גובה-נקודת

משל"ט
נ"א
נ"א
נ"ג
נ"ה

התחלה-נקודת
(נגד טנקים )נון טת

נ"ט

(נגד מטוסים )נון מם

נ"מ

סוללות-נגד

נ"ס
נ"פ

פיזור-נקודת
(נקודת ציון )נון צדיק

נקודה
(איסוף )נפגעים-נקודת
(פלוגתית )חר"פ

.צ.נ

`נ
נא"פ

véhicule blindé de transport de
troupes (V.T.T.)
procédure radio ; ordre de base
pour les transmissions
Jeunes Pionniers Combattants
bâtiment de débarquement de
chars BDC
mémoire d’état-major ;
document aide-mémoire
d’E.M.
poste de ravitaillement en
munitions
point d’impact moyen
anti-sous-marins
arme légère ; armement léger
point moyen d’éclatement

ש ְריֶנֶת
ֻ נֹוׂשאת ְּגיָסֹות ְמ
ֵ

ַגמ"ש
ַ נ

נוהל דיבור ברשת

נדב"ר

נוער חלוצי לוחם

ַח"ל
ַנ
נט"ק

טנקים-נחתת
נייר מטה

נמ"ט

נמ"ת
תחמושת-מצבור-נקודת
פגיעה ממוצעת-נקודת
נגד צוללות
נשק קל
ריסוק ממוצעת-נקודת

נפ"מ
נצ"ל
ַק"ל
ַנ
נר"מ
ס"מ

batterie – objectif

(סוללה – מטרה )קו

sergent de service

סמל תורן
סגן אלוף

סא"ל

סגן משנה

סג"מ

סדר כוחות

סד"כ

סוללה
ספינת טורפדו

`סול
סט"ר

ספינת טילים

ָס ִטי"ל

lieutenant-colonel
sous-lieutenant ; enseigne de
vaisseau Deuxième classe
ordre de bataille
batterie ; épaulement
torpilleur
patrouilleur à grande vitesse
avec missiles
officier adjoint ; commandant
en second
état-major du P.C. général
canonnière
second ; assistant
colonne
traitement automatique des
données ; informatique
consignes générales du GQG
ordre de mission
durée minimale légale (entre
deux grades)
activité terroriste

ס"ת

סמח"ב
חבל-סגן מפקד
הכללי-הפיקוד-סגל
ספינת תותחים
עוזר
עמוד; עמודה; עמדה

ספ"כ
ּת"ח
ַ ַס
`ע
`עמ
ענ"א

עיבוד נתונים אוטומטי
פקודת מבצע

פ"מ

משימה )בחיל-פקודת
(האוויר
פרק זמן מינימלי

פ"מ
פז"ם

פעילות חבלנית עוינת

ַּפ ַח"ע

état-major ; commandement
compagnie chargée des
transports
bombe non éclatée
compagnie

פיקוד; פיקודי

פל"ה
פלוגת –הובלה
פצצה שלא נתפוצצה
פלוגה

compagnie d’appui

פלוגה מסייעת

compagnie de commandement

פלוגת מפקדה

compagnie chargée de la
maintenance
mandat d’arrêt
service d’évacuation des
sinistrés et des victimes
charge sous-marine ; grenade
sous-marine
avocat général aux armées
obus de mortier
ordre permanent d’opération
ordre ; commandement
organisation des mouvements ;
régulation de la circulation
équipage aérien ; personnel
volant/navigant
ordre de mobilisation
groupe de combat/ tactique
équipement de secours
bataillon blindé tactique
Forces de Défense d’Israël
brigade blindée tactique
Eléments Essentiels
d’Information E.E.I., besoins
en renseignement
approvisionnement critique
compagnie blindée tactique
ligne-zéro
officier des affaires pénales
militaires
officier du jour/de service
officier

`פיק

פל"נ
`פל
פלמ"ס
פלמ"פ
פלס"ד

סדנה-פלוגת
פקודת מעצר
 סעד וחללים,פינוי

פמ"ע
פס"ח
פצ"מ

עומק-פצצת
פרקליט צבאי ראשי

ַּפ ַצ"ר

פצצת מרגמה

פצמ"ר

פקודת קבע לקרב

ַּפ ַק"ל

פקודה

`פק
פקה"ס

היסעים-פיקוח
צוות אוויר
גיוס-צו
קרב-צוות
ציוד בטיחות והצלה
גדודי משוריין-צוות
צבא הגנה לישראל
חטיבתי משוריין-צוות
ציון ידיעות חיוניות

ציוד לחימה מבוקר
פלוגתי משוריין-צוות
(אפס )חת"מ-קו

צ"א
צ"ג
צ"ק
צב"ה
צג"מ
ַה"ל
ַצ
צח"מ
צי"ח

צל"ם
צפ"מ
ק"א
ק"ש

שיפוט-קצין
קצין תורן

ק"ת

קצין

`ק

officier de sécurité
officier d’hygiène mentale
officier du contre-espionnage ;
officier de la sûreté militaire
groupe

קצין ביטחון
קצין בריאות הנפש
קצין ביטחון שדה

ַק ַּב"ט
קב"נ
קב"ש
`קב

officier enquêteur

קבוצה
קצין בודק

קבו"ד

pré-armée ; prémilitaire

קדם צבאי

קד"צ

קצין הדרכה

קה"ד

קצין הנדסה

ַק ַה"ן

officier instructeur/ chargé de
l’instruction
officier du génie
officier de l’intendance/de
l’approvisionnement
directeur du génie
coordonnées
officier du matériel
officier supérieur d’E.M.

קה"ס
הספקה-קצין
קצין הנדסה ראשי
קואורדינטה
קצין חימוש

קהנ"ר
`קואו
קח"ש
קמ"ב

מטה בכיר-קצין
קצין מטה

ַק ַמ"ט

officier de police militaire ;
prévôt d’armée
limite avancée de la zone de
bataille
officier des opérations

קצין משטרה צבאית

קמ"ץ

kilomètre heure
chef de la police militaire

ק"מ בשעה
קצין משטרה צבאית
ראשי

officier de conduite de tir

קצין ניהול אש

קנ"א

קצין עמדת תותחים

קע"ת

קרב פנים אל פנים

קפ"פ

קצין רפואה

קר"פ

קצין רפואה ראשי

קרפ"ר

officier d’état-major

commandant de batterie
combat corps à corps
officier de santé
commandant en chef du
service de la santé
commandant en chef des
transmissions et de
l’électronique
officier-observateur
officier-observateur avancé
commandant en chef de
l’artillerie

קמ"ק
קדמיים-קו מוצבים
מבצעים-קצין

קמב"צ
קמב"ש
ַק ְמ ַצ"ר

קשר"ר
-הקשר-קצין
והאלקטרוניקה הראשי
קת"צ

קצין תצפית
קצין תצפית קדמי

קת"ק

קצין תותחנים ראשי

קתמ"ר

tête ; chef, ogive

`ר

ראש; ראה
רב טוראי

ַּב"ט
ַר

רב צבאי

ַּב"ץ
ַר

רובה מטען

רומ"ט

fusil d’assaut

רובה סער

רוס"ר

tête de plage

חוף-ראש

caporal-chef (armée de terre),
quartier-maître (marine),
brigadier (de l’air)
aumônier ; rabbin militaire
fusil automatique

grenade à main
chef de cabinet
véhicules au kilomètre

יד נגד טנקים-רימון
ראש לשכה

רח"פ
רינ"ט
רל"ש
רלק"מ

chef d’état-major général

רכב לקילומטר
ראש מטה כללי

ַמ ְט ַּכ"ל
ַר

sergent-major de bataillon

רב סמל גדודי

ַס"ג
ַר

רב סמל

רס"ל

רב סרן

ַס"ן
ַר

רב סמל פלוגתי

ַס"ּפ
ַר

רב סמל ראשון

ַס"ר
ַר

major
commandant
sergent-major de compagnie ;
adjudant
adjudant-chef ; adjudant-major
médecine

`רפ

véhicule blindé de combat

רפואה
רכב קרבי משוריין

רק"ם

véhicule de transmissions

רכב קשר

ֶק"ש
ֶר

fusil lance-grenades antichars

רומה רובה נגד טנקים

ַר ְרַנ"ט

policier régimentaire

(שוטר גדודי )שין גימל

ש"ג

télécommande

מרחוק-שלט
שטח פתוח )לגבי
(תעבורה
(שוטר צבאי )שין צדיק

ש"ט

terrain découvert
gendarme ; policier militaire
aérodrome; terrain d’aviation
blindage ; cuirassement
heure
affectation tactique
champ de mines
vêtement pare-balles
administration générale des
armées ; Premier bureau

תעופה-שדה
שריון
שעה
שיבוץ קרבי
מוקשים-שדה
שכבת פיצוץ

ש"פ
ש"צ
ש"ת
`ש
`ש
שבצ"ק
שד"מ
ְּפ"ץ
ַ ׁשכ
ַ
של"ר

שלישות ראשית

service sans solde
administration des personnels
période de réserve
service long
état d’urgence
charge de combat (calcul en)
coopération
bandage provisoire

ׁשירּות ללא תשלום
ֵ

שמ"פ

שירות סדיר נוסף

שס"ן

שעת חירום
מלא-ערך מטען-שווה
()חת"מ
פעולה-שיתוף
תחבושת אישית
תדר גבוה

exercice d’ordre
subordonné

סדר-תרגול
תחת פיקוד

conditions du service militaire

תנאי שירות

général de brigade
poste d’évacuation des
victimes au niveau du
bataillon ; poste de secours de
bataillon
très haute fréquence
train de combat
doctrine de combat
transport aérien
transport
canon sans recul
canon automoteur
munitions
pistolet-mitrailleur
canon antichar

`שלש

שלישות
שירות מילואים פעיל

haute fréquence

diffusion ; ventilation (des
informations)
ultra-haute fréquence

ׁש ַל"ת
ַ

שע"ח
שעמ"מ
שת"פ
ת"א
ת"ג
ת"ס
ת"פ
ת"ש
`ת

תפוצה
גבוה-תדר אולטרה
תת אלוף

תא"ג
תא"ל

תחנת איסוף נפגעים
גדודית

ּת ֲא ָג"ד
ַ

תדר גבוה מאוד
תובלת דרג לוחם

תג"מ

תורת לחימה

תו"ל

תובלה אווירית

תד"ל

תוב"א
`תוב

תובלה
תותח ללא רתע

ּתֹו ָל"ר

תותח מתנייע

ּתֹומ"ת
ָ

תחמושת
תת מקלע

`תח
תמ"ק
תנ"ט

תותח נ"ט
תרגילי סדר חמושים

ּת ַס"ח
ַ

photographie aérienne

תצלום אוויר

תצ"א

exercice ; manœuvres

תרגיל

exercice d’ordre en armes

`תר

