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The IDF Spirit  

The Israel Defense Forces are the state of Israel's military force. The IDF is 
subordinate to the directions of the democratic civilian authorities and the laws of the 
state. The goal of the IDF is to protect the existence of the State of Israel and her 
independence, and to thwart all enemy efforts to disrupt the normal way of life in 
Israel. IDF soldiers are obligated to fight, to dedicate all their strength and even 
sacrifice their lives in order to protect the State of Israel, her citizens and residents. 
IDF soldiers will operate according to the IDF values and orders, while adhering to 
the laws of the state and norms of human dignity, and honoring the values of the 
State of Israel as a Jewish and democratic state.  
 
 

Defense of the State, its Citizens and its Residents - The IDF's goal is to defend 
the existence of the State of Israel, its independence and the security of the citizens 
and residents of the state. 

.  

Purity of Arms - The IDF servicemen and women will use their weapons and force 
only for the purpose of their mission, only to the necessary extent and will maintain 
their humanity even during combat. IDF soldiers will not use their weapons and force 
to harm human beings who are not combatants or prisoners of war, and will do all in 
their power to avoid causing harm to their lives, bodies, dignity and property.  

 
ל פועל בכפיפות לרשויות "צההוא צבאה של מדינת ישראל.  הגנה לישראלהצבא 

ל היא להגן על "צהמטרת השלטון האזרחי הדמוקרטי, ובכפוף לחוקי המדינה. 
קיומה של מדינת ישראל ועל עצמאותה, ולסכל מאמצי אויב לשבש את אורח החיים 

ל מחוייבים להילחם, להקדיש את כל כוחותיהם, ואף לחרף "צהחיילי התקין בה. 
י ערכי "ך יפעלו עפ"צהחיילי את נפשם להגנת מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה. 

ל ופקודותיו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכבוד האדם, וכיבוד ערכיה של "צה
 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית....

 
ל היא להגן על קיומה של מדינת "צהמטרת  – המדינה, אזרחיה ותושביההגנת 

 ישראל, על עצמאותה ועל ביטחון אזרחיה ותושביה...
 

משימה בלבד, אך ורק במידה ישתמש בנשקו ובכוחו לביצוע ההחייל  – הנשקטוהר 
לא ישתמש בנשקו ובכוחו החייל הנדרשת לכך, וישמור על צלם אנוש אף בלחיה. 

כדי לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים ובשבויים, ויעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה 
 בחייהם, בגופם, בכבודם וברכושם.


