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אמברגו לפרסום עד תום הטקס

פרס ביטחון ישראל לשנת תשע"ח
יוענק למפתחי פרויקט גילוי המנהרות
מדובר במערך שאין דומה לו בעולם
אשר הוביל למפנה במערכה לסיכול איום המנהרות
נשיא המדינה ראובן ריבלין ,שר הביטחון אביגדור ליברמן ,הרמטכ"ל רא"ל גדי איזנקוט
ומנכ"ל משרד הביטחון אלוף )מיל'( אודי אדם ,יעניקו הערב ) (26.6בטקס חגיגי בבית הנשיא
בירושלים ,את פרס ביטחון ישראל ,הפרס היוקרתי ביותר במערכת הביטחון ,עבור פרויקטים
ופעילויות שתרמו לביטחון המדינה ולשמירה על עוצמתה ויתרונה האיכותי בשדה הקרב ,הן
בהיבט הטכנולוגי והן בהיבט המבצעי.
בטקס ,המתקיים מזה שישה עשורים ,הוענקו שלושה פרסים לפרויקטים ביטחוניים פורצי דרך:
פרס אחד ,יוענק עבור פרויקט גילוי המנהרות ,אשר הובילו אנשי מפא"ת במשרד הביטחון
בשיתוף עם זרוע היבשה ועוצבת שועלי האש בצה"ל ,אלביט ,רפאל ומשרד ראש הממשלה.
מדובר במערך שאין דומה לו בעולם ושהוביל למפנה במערכה לסיכול איום המנהרות .המערך
מומש בשילוב גופים רבים ,במיקוד טכנו מבצעי הדוק ובדבקות מרשימה במטרה וכולל פריצות
דרך טכנולוגיות במספר פרויקטים יצירתיים.
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פרס אחד יוענק לפרויקט שמספק מענה ראשון מסוגו כנגד איום מרכזי על מדינת ישראל.
הפרויקט מגלם בתוכו חדשנות טכנולוגית ותעוזה מבצעית יוצאת דופן ויש לו תרומה אסטרטגית
משמעותית וייחודית לביטחון המדינה.
פרס נוסף יוענק לפרויקט שהשפיע באופן דרמטי על המציאות הביטחונית ,לרבות סיכול מאות
פיגועים .הפרויקט מגלם בתוכו פיתוח תפיסה חדשנית החותרת להשגת עליונות מודיעינית
ומיצוי הפוטנציאל המגולם בעידן הדיגיטלי ,שילוביות ארגונית מרשימה והישגים טכנולוגיים
ייחודיים בתחומי ה.BIG DATA-
הגופים אשר זכו בשני הפרסים :אגף המודיעין בצה"ל ) מערך המ"מ ,יחידת האיסוף המרכזית,
היחידה הסגולה והזירה הטכנולוגית בחטיבת המחקר( ,יחידת המודיעין של פיקוד המרכז,
יחידת מצפ"ן באגף התקשוב ,מפא"ת ,משרד ראש הממשלה ומפעל מל"מ בתעשיה
האווירית.

פרס ביטחון ישראל:
את רעיון הענקת פרס ביטחון ישראל ,הגה ראש ממשלת ישראל הראשון ,דוד בן גוריון ,שרצה
להעניק ביטוי לתרומת אנשי הפיתוח לביטחון מדינת ישראל .הפרס נקרא על שמו של אליהו
גולומב ז"ל ,מפקד ארגון 'ההגנה'.
עד השנה זכו בפרס  181פרויקטים )כולל שלושת הפרויקטים של השנה( וכ 1,000-חתנים וכלות
זכו בפרס ,מהם  14על מפעל חיים 52 .איש זכו בפרס פעמיים 7 .אנשים זכו יותר מפעמיים.
בין הפרויקטים שזכו בפרס ביטחון ישראל בעבר ניתן לציין את העוזי ,הגליל ,מטוס הכפיר ,טיל
הגבריאל ,טיל הפופאי ,טנק מרכבה סימן  ,3משפחת טילי אוויר-אוויר של רפאל החל משפריר
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)בשנות ה (60-וכלה בפיתון ) 4בשנות ה ,(90-מערכות ההגנה מפני טילים -ה'חץ' ו'כיפת ברזל',
מערכת 'מעיל רוח' להגנה אקטיבית על טנקים ונגמ"שים מפני ירי טילי נ"ט ,מערכת צי"ד ועוד.

