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לצה�ל בהצדעה

A Salute to the IDF

להקמתו,  שנה  שבעים  לצה"ל  במלאת   ,2018 בשנת 
עם  שונים.  צבעים   17 בעלות  כומתות  חייליו  חובשים 
גיוסו מקבל החייל כומתה בצבע ירוק זית, אותה ימשיך 
לחבוש אם לא ישולב באחת המסגרות הייחודיות. ארבע 
של  המקצועיים  האגפים  את  מאפיינות  הכומתות  מן 
המטה הכללי ואת היחידות הכפופות להם (זרוע האוויר 
– אפור כהה; זרוע הים – כחול כהה; פיקוד העורף – 
כתום; אגף התקשוב – תכלת כהה), שש מן הכומתות 
מאפיינות את החילות המקצועיים ואת היחידות המוְנחות 
על ידיהם (חיל השריון – שחור; חיל התותחנים – טורקיז; 
חיל ההנדסה הקרבית – אפור בהיר; חיל המודיעין – ירוק 
כהה; חיל האיסוף הקרבי – צהוב בהיר; חיל המשטרה 
את  מאפיינות  הכומתות  מן  ושש  כחול),   – הצבאית 
החטיבות ואת המערכים הייחודיים של הצבא (חטיבת 
הצנחנים – אדום; חטיבת גולני – חום; חטיבת גבעתי – 
סגול; חטיבת הנח"ל – ירוק בהיר; חטיבת כפיר – מנומר 

ירוק-חום; מערך הגבולות – מנומר צהוב-חום).  
  

סדרת בולי כומתות הונפקה במתכונת של גיליון מיוחד, 
והמסגרות  הרב  הגיוון  למרות  כי  להדגיש  נועד  אשר 
הייחודיות והמתמחות, כל היחידות הן חלק מצבא אחד, 

משולב, הפועל יחדיו להגנת מדינת ישראל ותושביה. 

"הבגד עושה את האדם" אומר הפתגם הידוע, ובמיוחד 
נכון הדבר לכובע שחובש האדם על ראשו. כיסוי הראש, 
בנוסף לתפקידיו המעשיים דוגמת הגנה מפני חום השמש, 
משקף במקרים רבים את זהותו של האדם, את מעמדו 
ואת השתייכותו לקבוצה מסוימת. בעבר נהגו החיילים 
לחבוש כובע בולט אשר שימש אמצעי עזר חיוני להבחנה 
השתמרה  זו  מסורת  הקרב.  בשדה  לידיד  אויב  בין 

במשמעותה הסמלית גם בתקופה המודרנית. 

בשנים הראשונות שלאחר הקמת צבא ההגנה לישראל 
התגבשו בהדרגה כללי הלבוש, והוחלט על צורתם של 
מדי החיילים ועל צבעם. רבים ממפקדי צה"ל הראשונים, 
שרכשו את הכשרתם במסגרת הצבא הבריטי, הטמיעו 
בצה"ל את הנהלים שאליהם הורגלו. כך נקבע כי מרבית 
זית,  ירוק  בצבע  כומתות  לראשם  יחבשו  צה"ל  חיילי 
יחבשו  מיוחדים  תפקידים  בעלי  של  מצומצם  ומספר 
כומתות בצבעים אחרים. חיילי חיל האוויר חבשו כומתות 
בצבע אפור כהה, חיילי חיל השריון קיבלו כומתה בצבע 
בולטת  בכומתה  זכו  הצנחנים  חטיבת  וחיילי  שחור, 

ויוקרתית בצבע אדום. 

שנים רבות נהוג היה בצה"ל כי הנשים המשרתות בשורותיו 
נוהג זה  יחבשו כובע שונה בצורתו מכומתת הגברים. 
בוטל לקראת שנות ה-2000 והחיילות חובשות כומתות 

הזהות לאלו של החיילים. 

מסגרות  ונוצרו  והתמקצע,  צה"ל  התפתח  השנים  עם 
ארגוניות חדשות בעלות התמחות מיוחדת. אחד האמצעים 
שבעזרתם יכול היה הצבא לבטא את הערכתו לייחודיות 
ולמקצועיות של התמחות זו היה אישור כומתה בעלת 
צבע בולט ושונה, המאפשרת לחיילי אותה מסגרת להפגין 
זו, שתחילתה במחצית  אליה. מגמה  את השתייכותם 
שנות השבעים, הלכה והתעצמה עם הזמן, תוך שהיא 

מלווה את ריבוי המסגרות המיוחדות שהקים הצבא.  
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A well known saying states that: "the clothes make 
the man". This is especially true with regard to 
headgear. While in some instances a head covering 
may serve a practical purpose such as protection 
from the sun, in many cases it is a reflection of that 
person's identity, standing or belonging to a certain 
group. In the past, soldiers wore prominent hats as 
a way of differentiating friend from foe on the 
battlefield. This tradition has been perpetuated in a 
symbolic manner in the modern era.

The Israel Defense Forces dress code developed 
gradually during its early years, as the color and style 
of the soldiers' uniforms were designed. Many of the 
early commanders, who were trained by the British 
military, assimilated the regulations to which they 
were accustomed into the IDF. Thus, it was determined 
that most IDF soldiers would wear olive green berets, 
while a small number of those in special positions 
would wear berets of other colors. Members of the 
air force wore light grey berets, the armor corpsmen 
received black berets and the paratroopers brigade 
was awarded the prominent and prestigious red beret.  

For many years, women serving in the IDF wore 
different hats than the men. This was changed as the 
21st century approached and all soldiers now wear 
the same berets, men and women alike.

Over time, the IDF has become more professionalized 
and developed more organizational specialties. One 
of the ways in which the military expresses its 
appreciation for this uniqueness and specialization 
is through different colored berets, allowing soldiers 
to demonstrate that they belong to a specific branch 
or unit. This trend, which began in the mid-1970's, 
has gained momentum over the years, as the IDF has 
formed more and more special frameworks.

In 2018, when the IDF celebrates 70 years since it 
was established, its berets come in an array of 17 
different colors. When initially inducted into the IDF, 
all soldiers receive the olive green beret, which they 
continue to wear unless integrated into one of the 
special frameworks. Four of the berets belong to the 
professional branches of the General Staff and the 
units under their direct command: the Air Corps – 
dark grey; the Navy – dark blue; the Home Front 

Command – orange; C4I & Cyber Defense – 
cornflower blue. Six of the berets belong to the 
professional corps and the units they oversee: the 
Armor Corps – black; the Artillery Corps – turquoise; 
the Engineering Corps – pale grey; the Intelligence 
Corps – dark green; the Combat Intelligence Collection 
Corps – pale yellow; the Military Police Corps – blue. 
Six additional berets belong to the IDF's brigades 
and special forces: the Paratroopers Brigade – red; 
the Golani Brigade – brown; the Givati Brigade – 
purple; the Nahal Brigade – pale green; the Kfir 
Brigade – camouflage green and brown; the Border 
Array - camouflage yellow and brown.

The IDF berets stamp series was issued as a special 
sheet, emphasizing that while there is great diversity 
within the IDF and it is made up of many unique 
frameworks and specializations, all of its units make 
up one cohesive force that works together to defend 
the State of Israel and its residents.
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