
The role of Nefesh B’Nefesh is to assist new immigrants to Israel who are drafted 
to the IDF. It is not the objective, or part of the scope of operational activities of 

the organization to help recruit soldiers for the Israel Defense Forces.

ראשי תיבות
InitialsHebrew   עבריתEnglish   אנגלית

קריאה למשימה בהתראה הקפצה
קצרה.

To be called for a task on short notice.

מרחק פיקודי בין מפקד דיסטנס
לחייליו.

Command distance between 
commander and soldiers.

.Afternoon napשינת צהריים.שנ"צ

פטור גורף מכל פעילות בתים
בתחומי היחידה כלומר מנוחה 

גורפת – בבסיס.

Exemption from any activity in the 
unit. Resting on base.

 A company commander, an officerמפקד פלוגהמ"פ
in the IDF who heads a company 
of fighters, usually with the rank of 
captain.

 A platoon commander, is an officerמפקד מחלקהמ"מ
in the IDF, who heads a platoon and 
is at the head of a team of fighters 
in the elite units. The rank of the 
platoon commander or staff will 
usually be a deputy or a lieutenant.

-A squad commander is a nonמפקד כיתהמ"כ
commissioned officer, usually with 
the rank of sergeant or sergeant. 
The commander of the class is 
under the direct command of the 
platoon sergeant and the platoon 
commander.
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ראשי תיבות
InitialsHebrew   עבריתEnglish   אנגלית

פרק זמן מינימלי,הכינוי לזמן פז"ם
שעבר מאז הגיוס.

A minimum period, the nickname for 
the time since the recruitment.

חייל בדרגה נמוכה ששחרורו צעיר
מצה"ל רחוק.

A low-ranking soldier whose release 
from the IDF is far away. Used to 
make fun of new recruits.

 Shape improvement of uniform andשיפור צורה.לשפצ"ר
equipment.

.Preparing gear before a drillשימון שמירהשמנ"ש

יציאה לסוף שבוע, וחזרה מקוצרת
לצבא במוצאי שבת

Leaving for the weekend, and 
returning to the army on Saturday 
night.

.Terms of Serviceתנאי שירות.ת"ש

־שמירה על חוקי הלבוש וההופמדוגם
עה הצבאיים

Maintaining military dress codes.

.A meal in the armyארוחה צבאית.פריסה

הישענות עם כובד הגוף על מצב שתיים
הידיים, לרוב ניתן כעונש.

Reliance on body weight, usually 
given as punishment.

להירדם, בעיקר במשך היום, להתעפ"ץ
כשצריך להישאר ער.

To fall asleep, especially during the 
day, when you must stay awake.

ראשי תיבות
InitialsHebrew   עבריתEnglish   אנגלית

לעשות אך ורק מה שאומרים, ראש קטן
לא ליזום.

Do only what you’re told, do not 
initiate doing more.

שבור זין, מצב של עייפות שביזות
ותסכול. גמור, מבואס, אחד 

שנמאס לו מהכל.

A state of weariness and frustration. 
One who is tired of everything.

לא לעבוד כשאחרים בסביבה לנצנץ
עובדים.

To not work when others around you 
are working.

להפעיל את הסטופר בשעון פתחו שעון
ולעשות משימה עם הגבלת 

זמן.

Activate the stopwatch on your watch 
and do a task within a limit of time.

 The nickname of an unplannedבלתי מתוכנן.בלת"ם
mission.

להישאר בבסיס בשבת במקום לסגור שבת
חופש סוף שבוע.

To stay on base on Shabbat instead of a 
weekend off base.

גילוח ציחצוחגלח"צ
גילוח )פנים( - צחצוח )נעליים(

Shaving and brushing.
Shaving (face) and brushing (shoes).

חופשת סוף שבוע שמתחילה חמשוש
ביום חמישי.

Weekend vacation starting on 
Thursday.

חופשה קצרה למשך מספר אפטר
שעות.

Short vacation for several hours.

חיפוש מדוקדק בכל חלק סריקה
וחלק של אזור החיפוש.

Carefully searching every part of 
the search area.


