תשרי ת ש"ע
צו הגיוס המגיע בדואר מסמן ציון דרך משמעותי בחיי ילדינו .כיהודים ,אנו מאמינים
בהבטחתו של הקב"ה למולדת משלנו .הברית שבין עם ישראל וה' טעונה בניסיונות.
כשילדינו מתגייסים לצבא ההגנה לישראל ,למרות שאנו יודעים שחובתם לשרת ,זהו גם פרק
זמן קשה מאד ומלא אתגרים.
אחד מיעדיו של ועד החסד של גבעת שרת ,שהוקם ב ,1992-הוא לסייע לחברי קהילת בית
שמש בעת מצוקה .היות שיותר ויותר מבני הנוער שלנו בגיל גיוס ,לארגון שלנו יש הזדמנות
לעזור למשפחות המתגייסים החדשים במידע מועיל ושימושי .אני רוצה להודות לחיילים
הרבים בבית-שמש ולמשפחותיהם שסייעו לארגוננו באיסוף מידע זה .סוזן ברט היוותה נכס
עצום ,בעבודתה המאד שקדנית על כל הפרטים וביוזמתה להרחיב את היקף הפרוייקט הזה.
להורי חיילינו ,אני מבקשת לשבח אתכם על שגידלתם את ילדיכם בארץ ישראל .הנוער שלנו
הוא אחד האוצרות היקרים ביותר שלנו ,הוא עתיד מדינתנו .מי יתן וצאצאיכם ימשיכו
להשביע אתכם נחת ולשמש השראה לחבריהם החיילים.
לחיילנו האמיצים ,הגיבורים והנפלאים ,ברכתי לכם שתזכו לעזור לארץ ישראל במלחמתה
נגד אויבינו ובכך תמלאו את רצונו של ה' בהבאת שלום ,בטחון והמשיח ,במהרה בימינו ,אמן.
יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ,המגן על כל יצור חי ,ישמור ויגן עליכם מכל רע.
אם יש לכם שאלות או הערות כלשהן ,התקשרו לסוזן ברט ,במס'  054-729-4964או
בכתובת servingyournation@gmail.com

בכבוד,
ליסה זילברברג
יו"ר
ועד החסד של גבעת שרת
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ברכת רב השכונה ,הרב דוד אברהם ספקטור לחיילי צה"ל
ומשפחותיהם
בשמחה של מצוה אני מצטרף ליוזמה הברוכה של ועדת וחסד של גבעת שרת
לחזק את ילדי שכונתנו ,חיילי צה"ל ומשפחותיהם.
ְמים .כולנו חלק מהגשמת החלום של שיבת
יבת צִּיֹון ָהיִינּו ּכְחֹל ִ
ׁש ַ
ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִ
ישראל לציון .אחרי השואה זכינו בפעם השלישית לעצמאות ישראל בארצו
ומצוה כפולה ומכופלת להתגייס לצה"ל ולהגן על כלל ישראל בארץ ישראל.
אשריכם שאתם אחי ורעי הצעירים לוקחים חלק במצוה החשובה הזאת ושאתם
ָב ַטח
ִיׁש ְב ֶּתם ל ֶ
משפחות יקרות בעורף שותפים בקיום דברי התורה ו ַ
ּׁשלֹום.
ְב ֵר ְך ֶאת עַּמֹו ַב ָ
ִּתן ה' י ָ
ְּבְ 7ר ְצכֶם.יהי רצון שיתקיים בנו:ה' עֹז ְלעַּמֹו י ֵ

תפילה לשלומם של חיילי צה"ל
עֹומדִים עַל
ָאלָ ,ה ְ
ִׂשר ֵ
ְב ֵר ְך ֶאת ַחּיָלֵי צְבָא ֲה ַגּנָה ְלי ְ
ַעקֹב הּוא י ָ
ְחק וְי ֲ
ָהם יִצ ָ
7בר ָ
בֹותינּו ְ
ׁש ֵּב ַר ְך ֲא ֵ
ִמי ֶ
ּומן ַהּיָם ַהּגָדֹול ַעד לְבֹוא ָה ֲערָבָה
ְעד ִמדְּבַר ִמ ְצ ַריִם ִ
ְבנֹון ו ַ
להינּו ִמּגְבּול ַהּל ָ
ְערֵי ֱא ֵ
ׁש ַמר ְ 7רצֵנּו ו ָ
ִמ ְ
ִׁשמֹר
ֵיהםַ .ה ָּקדֹוׁש ָּברּו ְך הּוא י ְ
ִפנ ֶ
ָפים ל ְ
ְבינּו ַה ָּק ִמים ָעלֵינּו ִנּג ִ
ִּתן ה' ֶאת אֹוי ֵ
ּובּיָם .י ֵ
ָׁשה ָּב ֲאוִיר ַ
ַּבּיַּב ָ
ֵיהם.
ֲׂשה יְד ֶ
ָחה ְּבכָל ַמע ֵ
ְה ְצל ָ
ִׁשלַח ְּב ָרכָה ו ַ
ּומ ְחלָה וְי ְ
ּומּכָל ֶנגַע ַ
ְצּוקה ִ
וְיַּצִיל ֶאת ַחיָלֵינּו ִמּכָל ָצרָה ו ָ
ִיקּיַם ָּב ֶהם ַהּכָתּובּ :כִי ה'
ּוב ֲע ֶטרֶת ִנּצָחֹון .ו ֻ
ֶתר יְׁשּועָה ְ
ִיע ְטרֵם ְּבכ ֶ
יהם ו ַ
ְאינּו ַּת ְח ֵּת ֶ
ְּבר ׂשֹונ ֵ
יַד ֵ
Eמן:
ְנאמר ֵ
יע ֶא ְתכֶם :ו ַ
ְהֹוׁש ַ
ָחם ָלכֶם ִעם איבֵיכֶם ל ִ
ְהּל ֵ
לֹהיכֶם ַההֹ ֵל ְך ִע ָּמכֶם ל ִ
ֱא ֵ
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זכויות היוצרים  © 2009הן של "ועד החסד של גבעת שרת".
כל הזכויות שמורות.
אין להעתיק ממדריך זה בצורה כלשהי – בין בצילום או בדרך אחרת –
אפילו לשימוש אישי בלבד ,ללא אישור בכתב של בעלי זכויות היוצרים" ,ועד
החסד של גבעת שרת".
בהוצאה לאור של עבודה זו הושקע מחקר רב וזכויותיו של בעל זכויות
היוצרים" ,ועד החסד של גבעת שרת" ,יאוכפו.
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מטרתו של מדריך זה ,שהופק ע"י ועד החסד של גבעת שרת ,לתאר את תהליך הגיוס
ולהתמקד בעיקר ברשימת הפריטים והעצות שתהיה בהם תועלת להורים ולמתגייסים עוד
בטרם יחל השירות הצבאי .חשוב לציין שזהו מדריך בלבד ויש לברר ולאמת את כל
התהליכים והנהלים לפני תאריך השירות הממשי.
האתרים שלהלן ,באנגלית ובעברית ,מובאים לעיונכם ושימושכם ורצוי להיעזר בהם לפני
הגיוס עצמו .האתרים המאוזכרים סיפקו מקורות מידע בתהליך ההכנה של מדריך זה ,בנוסף
לראיונות אישיים שהתקיימו עם הורים והמתגייסים עצמם .הכרת תודה רבה מובעת בזאת
לכל אלה שהתראיינו ,על הזמן והעצות רבות-הערך שהעניקו לטובת מסמך זה וקוראיו.
אתרים בשפה האנגלית
http://www.aka.idf.il/giyus/main/defaultEn.asp
)הקליקו על לשונית ) (tabהאנגלית בצד שמאל(
http://www.nbn.co.il/site/kb/categories/IDF+%26+Sherut+Leumi/
)יועיל במיוחד לעולים חדשים ולחיילים בודדים(
אתרים בשפה העברית )בלבד(
היכנסו לאתרים הבאים לקבלת מידע המתייחס לפרוטוקול "הצבאי הרשמי" ולעולים:
http://tinyurl.com/yzupcqs
והקליקו על לשונית האנגלית בפינה השמאלית העליונה של האתר.
http://tinyurl.com/yfwo2p9
אתרים נוספים בעברית המכילים מידע רלוונטי וחשוב עבור המתגייסים והוריהם:
http://tinyurl.com/ybvsnty
http://www.shavuz.co.il/recruit/index.asp
http://www.rikushet.co.il/page/Pages.asp?pid=3
לתשומת לבכם :הנספחים המצ"ב מספקים תרגום לאנגלית של המידע הנוגע לתהליך
הגיוס ולצו הראשון )יום הראיונות הראשון( ,המופיע הן באתר צה"ל והן באתר ויקיפדיה,
שקישוריהם מובאים לעיל.
ספר מומלץ
ספר לקריאת חובה בעברית )בלבד( הוא הספר מתגייסים ,המספק עצות אקטואליות
והסברים רבים .ניתן לרוכשו בחנות "ריקושט" )ראו לעיל הקישור לאתר ריקושט ,לקבלת
מיקום החנויות(.
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נוהל כללי לגיוס
תהליך הגיוס לצה"ל ,החל על כל אזרח ישראלי )איש ואשה( ,מתחיל בשנה האזרחית שבה
מגיע/ה הנער/ה לגיל  .17צפו לקבל בדואר מכתב המכונה "צו ראשון" ,שהוא השלב הראשון
בתהליך זה.
הצו הראשון דורש מהמועמד לשירות צבאי להתייצב בלשכת הגיוס המיועדת ,בתאריך
המיועד לשם עיבוד נתונים ראשוני.
הצו הראשון מכיל קוד מספרי אישי ,שבעזרתו יוכל המועמד להיכנס לאתר האינטרנט של
הצבא כדי לבדוק את מעמדו לאורך התהליך כולו .ולכן חיוני לשמור במקום בטוח העתק של
הצו הראשון ,או לפחות להעתיק ממנו את המידע הרלוונטי ,כולל את הקוד שלך.
הצו גם כולל רשימה של פריטים שיספק הצבא למתגייס עם גיוסו .ישנם הבדלים בין
הרשימה המיועדת לבנים לזו המיועדת לבנות ,וכן בין זו המיועדת למתגייס/ת ליחידה קרבית
לבין זו המיועדת למתגייס/ת ליחידה שאינה קרבית )ג'ובניק/ית( .היכנסו לקישור אתר
האינטרנט של צה"ל ,המובא לעיל ,המתאר את סוגי היחידות השונות הקיימות .שימו לב
שלכל סוג שירות יש נהלי מיון ,תאריכים וזימונים למיונים משלו .ועוד ,יחידות העילית דורשות
ציוני הצבה גבוהים יותר ורמה פיזית קפדנית יותר.
הצו הראשון – ראיון ומבחנים
הפגישה הראשונה עם הצבא חיונית לקביעת הפרופיל ורמת השירות שיעמדו בפני
המתגייס/ת .במהלך הראיון ,שנמשך יום שלם ,יידרש/תידרש המתגייס/ת לספק מידע על
משפחתו/משפחתה ,רמת השכלתו/השכלתה ופרטים אישיים מסוגים שונים ,וכן לעבור
בדיקה רפואית ,מבחן פסיכוטכני ,ובמקרה של הבנים ,ראיון אישי מקיף .חיוני שהמועמד
יהיה נינוח ועירני )עד כדי כך ,שאם המועמד אינו מרגיש טוב או שיש ספק כלשהו באשר
למידת עירנותו ,רצוי לנסות לדחות את תאריך הראיון למועד שבו המועמד מוכן ,מנטלית
ורגשית ,ליום הראיון( .וזאת מכיוון שהמבחן הפסיכוטכני והראיון האישי ניתנים רק פעם
אחת בתאריך זה ,ולציונים שיושגו תהיה השפעה מכרעת על השיבוץ העתידי של המתגייס
בצבא .בנספח למדריך מובא תרגום לאנגלית של הפריטים שיש להביא לראיון ושל תיאור
הנהלים המסויימים .שימו לב לכך שניתן לזרז את התהליך ע"י קביעת תור לרופא/ה וקבלת
אישור ממנו/ממנה וכן תוצאת בדיקת שתן מעודכנת לשלושה חודשים לפני תאריך הצו
הראשון.
עיינו באתר:
http://www.aka.idf.il/giyus/general/?CatID=23063
ובתרגום לאנגלית הכלול בנספח.
הערה :התרגום הצה"לי לאנגלית של רשימת אותם פריטים ,בעברית ,שעל המתגייס להביא
לצו הראשון מופיע באתר http://www.aka.idf.il/giyus/main/defaultEn.asp
)הקליקו על לשונית האנגלית בצד השמאלי( תחת לשונית אינדקס הReporting procedure-
ו."Reporting procedures – First decree"-
אתר חובה נהדר אחר )בעברית בלבד( המתאר לפרטים את סדר היום הוא:
http://www.shavuz.co.il/recruit/article.asp?artid=694&secid=715
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ה"מנילה"
בשלב מסויים לאחר הראיון הראשון ,וזה יכול להיות חודשים רבים לאחר מכן ,ללא הגדרת
זמן מדוייקת ,הצבא שולח את מה שקרוי ה"מנילה" .מסמך המנילה )הנשלח במעטפת
מנילה ,ומכאן שמו( הוא שאלון הנשלח למתגייס/ת ומאפשר לו/לה לבטא את
העדפותיו/העדפותיה באשר ליחידות ולסוגי השירות השונים ,וכן באשר לתחומי עניין
מקצועיים .האלטרנטיבות המוצעות הן אלה שהצבא קבע – על סמך הבדיקות הראשוניות
שערך – שהמתגייס/ת עשוי/ה להתאים להן .למרות שצה"ל אינו מחוייב לשבץ את
המתגייס/ת על סמך העדפותיו/העדפותיה ,הצבא באופן כללי מנסה להתחשב בהעדפות
אלה ,בהתאם ,כמובן ,לצרכים הצבאיים בזמן הגיוס ולציוני הפרופיל של המתגייס/ת
)האומדים הן את כישוריו הפיזיים והן האינטלקטואליים( ,כפי שנקבעו בראיון הצו הראשון.
המיונים
לאחר ראיון המועמד בצו הראשון ,מקובל שהמתגייס יקבל זימונים למיונים שונים ,בהתאם
למידת העניין ולציוני הפרופיל שלו .בחלק מהמיונים ,השלב הראשון הוא שאלון מקוון; אחרים
מתחילים בראיונות אישיים ובבחינות .תקופה זו עלולה להיות קשה במיוחד עבור בתי-הספר
וההורים והתלמידים המנסים לאזן בין תקופת ההכנה לבחינות הבגרות ומיוני הצבא.
שימו לב שעל המועמדים לברר ,באופן שוטף ,את תאריכי המיונים לענף הצבאי שבו
הם מעוניינים ולא להסתמך על הצבא שיספק את כל ניירת הרישום .מומלץ למועמדים
המעוניינים ביחידות העילית לגשת לכמה שיותר מיונים בענפים השונים של יחידות
העילית ,שבהם הם עשויים להיות מעוניינים ,הן עבור ההתנסות והן עבור הכרת
הדרישות ממקור ראשון.
חיל המודיעין ,למשל ,עורך מבחנים מנטליים ולימודיים מקיפים ,בעוד שיחידות העילית
הקרביות עורכות בדיקות גופניות קפדניות .זה לא בלתי רגיל שמתגייס פוטנציאלי
ליחידה קרבית עילית ירוץ קילומטרים רבים עם שקי חול על גבו ,או שיעירו אותו ב3-
לפנות בוקר כדי לבצע תרגילים עד  11בבוקר ,כדרך להערכת הסיבולת והמיומנות של
המתגייס הצעיר .המיון ליחידות הקרביות עשוי לכלול את המרכיבים הבאים ,הן עבור
נשים והן עבור גברים :בדיקות רפואיות ,מבחני שטח" ,מבחני נייר ועפרון" ,תרגילי
סימולציה ,שינה בשטח ,ראיונות אישיים והסברים על היחידות הקרביות .במקרה של
יחידות העילית ,נערכים בחינות וסינונים לרוב.
בתקופה זו ,על המתגייס ,הבן ,להחליט אם ) (1להתגייס ישירות לצבא לשלוש שנות שירות,
) (2להצטרף למכינה קדם-צבאית )שנה אחת של לימודי יהדות והכנה לצבא לאחר התיכון
ולפני השירות הצבאי ,ושלוש שנות שירות( (3) ,להיכנס לתוכנית של ישיבת הסדר
)המאפשרת שנה וחצי של לימוד בישיבה ולאחריה שנה וחצי של שירות צבאי ולבסוף חזרה
לישיבה לשנה החמישית( ,או ) (4תוכנית הסדר מסוימת והתקדמות לקורס קצינים לאחר
תקופת שירות החובה .חשוב לציין שחובה על הבן וישיבתו התיכונית להגיש לצבא את
בקשת המועמד לדחיית השירות לטובת מכינה או תוכנית הסדר ,לא יאוחר מערב פורים של
השנה שלפני תאריך גיוסו.
אופציה אחרת לזכאים לכך היא תוכנית העתודה )הדומה למסגרת ה ROTC-בארה"ב(,
שבמסגרתה המתגייס/ת לומד/ת באוניברסיטה ,במימון הצבא ,ולאחר קבלת התואר
שלו/שלה ,משרת/ת בצבא בתפקיד המנצל את התואר שרכש/ה )למשל ברפואה ,עריכת דין,
היי-טק ,מודיעין( למספר שנים נתון .בהתאם לתוכנית העתודה המסוימת שבה מדובר ,על
המתגייס/ת ,לאחר קבלת התואר ,להתחייב לתקופת שירות שעשויה להגיע לשש שנים או
יותר .יש לציין שהמתגייס/ת משתכר/ת משכורת של צבא קבע לאחר שלוש שנות השירות
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המיונים  -המשך

הראשונות ,במקום לקבל את הקצבה הקטנה המשולמת לחיילים בתקופת שירותם הסדיר,
וכמובן שהמתגייס/ת יוצא מהצבא כשבידיו/ידיה תואר אקדמי וניסיון רב-ערך.
הסדרה שלנו "בשירות העם" תדון באופציות השונות האלה בעומק רב יותר בעתיד .רק
אותם צעירים המתגייסים ישירות לצבא חייבים להחליט בדיוק לאיזו יחידה הם ייכנסו לפני
קבלת צו הגיוס האחרון או מיד לאחריה.
תהליך הגיוס  -נשים
החובה לשרת בצבא חלה על נשים וגברים כאחד ,למרות שתקופת שירות החובה של
הנשים קצרה יותר )שנתיים ,לעומת שלוש שנים לגברים( .כפי שמצויין במדריך ההכנה שלנו
לשירות לאומי בסדרת "בשירות העם" ,צעירות וצעירים רבים בוחרים בשירות אלטרנטיבי
בשל סיבות דתיות או אחרות .מספר הולך וגדל של נשים דתיות מעדיפות לשרת בצבא.
ארגון "אלומה" לבנות דתיות מספק מידע אישי ,הכנה נפשית והדרכה במהלך השירות
לבנות דתיות המעוניינות להתגייס לצבא .אתר האינטרנט שלהם הוא:
http://www.aluma.org.il
אלטרנטיבה אחרת לנשים צעירות המעוניינות לשלב לימודי יהדות ושירות מתוארת באתר
צה"ל:
http://www.aka.idf.il/giyus/general/?CatID=24063&DocID=26183
בין התוכניות המוצעות :תוכנית "מעיין" בעין הנצי"ב )מדרשה לבנות בקיבוץ עין הנצי"ב( -
 ;04-6062900תוכנית "הדס" של מדרשת לינדנבאום – ) 02-6710043המיועדת לבנות
שהתקבלו לחיל חינוך ולמודיעין בצה"ל(; ובמדבר ,מדרשת "באר" )מדרשה לבנות בירוחם( –
 .08-6585484כל אלה מסגרות לנשים המבקשות למלא תפקיד בצבא לאחר תקופה של
לימודי יהדות ,תוך מתן התחייבות מוחלטת ל 32-חודשים ,מתוכם  9חודשי לימוד ו23-
חודשי שירות.
יש לציין שיש בנות המוצאות הזדמנויות ראויות לשירות ביחידת המודיעין העילית,
כמתרגמות של ערבית או אנגלית )ערבית  -למי שלמדה ערבית בתיכון( ,ויש דרישה מוגברת
לשני סוגי המתרגמים.
תהליך המיון לבנות המעוניינות להיכנס ליחידות קרביות מתואר באתר צה"ל:
http://www.aka.idf.il/giyus/general/?CatID=26898
צו הגיוס הרשמי
צו הגיוס מאשרר את התאריך שבו על המועמד/ת להתייצב לגיוס ומורה לו/לה בדיוק היכן
ומתי להתייצב באותו תאריך )בדרך כלל ,אך לא תמיד ,בלשכת הגיוס הקרובה – ירושלים,
במקרה של בית שמש – שממנה הם יוסעו באוטובוס לבקו"ם ,בסיס הקליטה והמיון בתל
אביב(.
שימו לב :צו הגיוס אינו בהכרח סופי .קורה לא פעם שהצבא משנה את תאריך הגיוס ,בדרך
כלל ,אך לא תמיד ,כדי לדחותו .במקרה כזה הם ישלחו צו גיוס חדש הבא במקום הקודם.
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מסיבת גיוס
מקובל לערוך למתגייס/ת מסיבה עם חבריו/חברותיה לפני הגיוס – בבית או במסעדה –
ונהוג שההורים נותנים מתנת טרום-גיוס .מתנה שימושית ומוערכת מאד למתגייסים הפונים
ליחידות קרביות הוא כלי רב-תכליתי ,כמו אחד הכלים של לדרמן ) .(Leathermanניתן לרכוש
כלים אלה בארץ ברשת "ריקושט" )רשת לציוד צבאי וקמפינג( ובחנויות שונות לכלי עבודה;
ניתן ,לעתים ,לרכוש אותם במחיר נמוך בהרבה ,באתרי אינטרנט אמריקניים כגון אמזון,
בתנאי שאתם מכירים מישהו שיוכל להביא את הכלים ארצה עבורכם.
ההורים יכולים ,כמובן ,לחגוג את המאורע ע"י עריכת קידוש או עונג שבת ,אך יש לדעת
שילדם בשום אופן לא יקבל זאת כתחליף למסיבת הגיוס שלהם!
נקודת מבט אמהית
פאולה שטרן כתבה בלוג נוגע ללב ,המתאר את החוויה הבלתי-אמצעית שחוותה לפני
גיוסו של בנה וביום הגיוס עצמו .מומלץ לקוראים להיכנס לבלוג שלה:
http://israelisoldiersmother.blogspot.com/2007/02/starting-young.html
יום הגיוס
אתרי צה"ל בעברית העוסקים בתהליך ההתייצבות לצבא ויום הגיוס הם:
http://www.aka.idf.il/giyus/general/?CatID=23067&DocID=30366
http://www.aka.idf.il/giyus/general/?CatID=12899
הפריטים שיש להביא ואלה הניתנים למתגייס מובאים באתר הבא באנגלית:
http://www.aka.idf.il/giyus/main/defaultEn.asp
)יש להקליק על לשונית האנגלית בצד השמאלי( תחת לשונית אינדקס הReporting -
 procedureו ."What you need to bring and what do you get" -הרשימה כוללת את
הפריטים הבאים:
•
•
•
•
•

צו גיוס
תעודת זהות או דרכון
רשיון נהיגה
פרטי חשבון בנק
מידע רפואי מיוחד או מידע מיוחד הקשור לשירות

עיינו בנספח לקבלת תרגום נוסף לאנגלית של רשימת הפריטים שיש להביא
כפי שצויין לעיל ,צו הגיוס מודיע מתי והיכן להתייצב ביום הגיוס .יום זה הוא בדרך כלל רגשי
ביותר עבור ההורים והילד/ה ,וזה אך טבעי ,צפוי וכלל לא "חנוני" שההורים יביאו את ילדם
למקום המיועד ,ואפילו יישארו עמו/עמה זמן מה .אל תשכחו לצלם תמונות!
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רשימת פריטים המסופקים ע"י צה"ל
להלן רשימת הפריטים שהצבא מספק למתגייסים החדשים ,המסודרים לפי מין וסוג השירות.
המקורות :צו הגיוס הרשמי
האתר – www.aka.idf.il
שימו לב שיש אי-התאמה בין מספר הפריטים המופיע בצו הגיוס עצמו ,כפי שנשלח בדואר
לבית המתגייס/ת ,לבין המצויין באתר – הכמויות שלהלן הן כפי שהן מופיעות בצו הגיוס – יש
לבדוק באתר ובצו הגיוס את הכמויות הממשיות הרלוונטיות למתגייס/ת בזמן גיוסו/גיוסה.
הערה :הקורא מופנה לתרגום לאנגלית של "מה מקבלים?" באתר הצבא,
 , https://www.aka.idf.il/main/giyusתחת לשונית אינדקס הReporting procedure-
שאליה מגיעים ע"י הקלקה על לשונית האנגלית בצד השמאלי העליון של האתר.
למתגייסים בנים
http://tinyurl.com/y8tetzp
• תיק גב
• שק חפצים
• חגורה
• כומתה
• מעיל
• גרבי כותנה  5 -זוגות
• מכנסי דקרון  3 -זוגות
• חולצות דקרון –  3זוגות
• זוג אטמי אוזניים
• סרט זוהר לזיהוי בלילה
• זוג נעליים צבאיות גבוהות
• צ'ימידן
• תחבושת אישית
• ערכת כלי תפירה
• כלי גילוח
• תיק רחצה
• גרביים )זית(  5 -זוגות
• מברשת שיניים וכלי לאחסונה
• מגבות למקלחות
• חולצות טריקו –  3זוגות
• תחתונים  3 -זוגות
לחיילים קרביים
http://tinyurl.com/y8tetzp
• תיק גב
• חגורה
• כומתה
• מעיל
• מכנסי דקרון  2 -זוגות
• חולצות דקרון 2 -
• תיק צ'ימידן )במקום שק לחפצים(
• זוג אטמי אוזניים
•  2זוגות נעליים גבוהות
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לחיילים קרביים  -המשך
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מנעולים
ערכת כלי תפירה
כלי גילוח
תיק רחצה
גרביים )זית( –  4זוגות )בנוסף ל 5-זוגות ,סך כולל –  9זוגות(
מכנסי ספורט – זוג אחד
מברשת שיניים
מגבת – 1
גופיות )זית – חולצות טי( – 3
תחתונים –  3זוגות

נשים יקבלו ביום הגיוס:
• http://tinyurl.com/ycljube
תיק גב
• שק חפצים
• חגורה
• מכנסי דקרון –  3זוגות
• חולצות דקרון 2 -
• אטמי אוזניים
• צ'ימידן
• מנעול
• ערכת כלי תפירה
• גופיות קצרות בצבע זית 3 -
• תיק רחצה
• גרביים  5 -זוגות
• מברשת שיניים
• חולצות טריקו 3 -
• נעלי נשים –  2זוגות או זוג נעליים וזוג סנדלים
שימו לב ,האתר:
http://tinyurl.com/ycljube
דן בסוגי הנעליים ומספק דוגמאות וחנויות לרכישה של נעלים תקניות )בדקו את האתר
לקבלת עדכונים(.
ציוד מיוחד לנשים המיועדות לתפקידי לחימה :
http://tinyurl.com/ycljube
• תיק גב
• חגורה
• כומתה
• ערכת חיילת הכוללת :ערכת תפירה וסרט זוהר לזיהוי בלילה
• מעיל
• מכנסי דקרון –  2זוגות
• חולצות דקרון 2 -
• תיק צ'ימידן לחפצים )במקום שק לחפצים(
• שני זוגות נעליים קלות
• מנעולים
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ציוד מיוחד לנשים המיועדות לתפקידי לחימה – המשך
•
•
•
•
•
•
•

תיק רחצה
זוגות גרביים 9 -
זוג מכנסי ספורט
גז מדמיע
מברשת שיניים
מגבת 1 -
גופיות – 2

פריטים נוספים לנשים וגברים ביחידות קרביות:
http://www.aka.idf.il/giyus/general/?CatID=23066&DocID=24877
http://www.aka.idf.il/giyus/general/?CatID=23066&DocID=24878
ציוד לטיפול ותחזוקה בנשק:
• כיסוי לדיסקית
• סכין יפנית
• כיסוי לשעון

פריטים אחרים לרכישה
שימו לב שהפריטים המצויינים חלים בעיקר על מתגייסים הנכנסים ליחידות קרביות .ולכן ,יש
להפעיל שיקול דעת באשר למתגייסים שבתפקידים שאינם קרביים ו/או חיילות המשרתות
ביחידות שאינן קשורות ליחידות קרביות.
מזון המתאים לנשיאה ושאינו דורש קירור )מומלץ לאחסן בשקיות פלסטיק zip-lock
• במבה ,ביסלי ,עוגות אוסם ,וופלים
• פירות יבשים ואגוזים
• חטיפי גרנולה
• עוגיות ביתיות )כגון עוגיות קווקר(
• שקיות קטנות של דגני בוקר
• קופסאות קטנות של שוקו או חלב או מיץ
טיפ :דאגו לספק לחייל שלכם המון חטיפים וסנדביצי'ם לנסיעות ארוכות באוטובוס )שאולי
יבואו על חשבון הארוחות בבסיס( והמון מאכלים אהובים שיהיו בבית בזמן החופשות.
כללי
• תחבושות ומגנים אלסטיים עבור חלקי גוף הדורשים תמיכה מיוחדת )מרפקים/ברכיים
וכו'(
• כלי מיטה בסיסיים )לא שמיכות(
• ערכת עזרה ראשונה בסיסית )למרות שיש בכל יחידה( :כולל הפריטים הבאים:
 oאקמול ,אנטיהיסטמינים ,תרופות
 oמשחה אנטיספטית ומשחה אנטיביוטית ומשחה )(Muporocin
 oפלסטרים
 oמשחה מסוג בן-גיי
 oטלק לרגליים
 oמשחה ותרסיס טובים לרגליים ונגד פטריות ותרסיס )לרגליים ולמפשעה(
 oמשחה נגד יתושים
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כללי  -המשך
 oמשחה נגד שפשפת
ערכת תפירה בסיסית )שתכיל יותר ממה שהצבא מספק(

תיק גב גדול*

טלפון נייד ,מטען ובטריות "ניידות" AA

מנעולי קומבינציה ושרשראות*  -רכשו יותר מאחד – במיוחד כדי לוודא שהנשק

בבית הם תחת סורג מנעול
מצלמה חד-פעמית

שעון דיגיטלי קשיח עם שעון עצר**  -לקרבי מומלץ שעון עם G-shock

איזולירבנד שחור כבד ופלסטר בד עבה עבור פריטים הדורשים עיטוף נוסף במסעות

ארוכים
פנס ראש* או פנס מחזיק מפתחות ) **LEDמסייע לשחרור הידיים כשנמצאים

בשטח(
כרית מתנפחת לנסיעות ארוכות באוטובוס )עדיף ,אך לא הכרחי(

דוחה חרקים

שק לכביסה היכול להכיל כביסה של שבוע או יותר*

מצית )להבערה ,לא לעישון(

נגן  MP3לנסיעות ארוכות באוטובוס )רצוי ,לא הכרחי(

"מגבת" לנטילת ידיים – אין מגבות )או מגבות נייר( לייבוש הידיים ,כך שאם

מעוניינים בכך ,יש לדאוג למטליות או נייר מגבת בכיס
עט

סכין מיוחדת לכיס ,של לדרמן ,או מאיכות דומה )בדקו ב-

**(http://www.onlinefitness.com/productlist.cfm?m=324
כרטיס כספומט פלסטי למשיכת כספים מהבנק

גומיות רגילות וחזקות – לגלגול והחזקת המכנסיים מעל לנעליים הגבוהות

ערכת משחת נעליים )מומלץ  -משחת נעליים למריחה( בצבע המתאים )למשל,

שחור או אדום )לצנחנים( כנדרש( ומברשת – יש להמתין עם
הרכישה עד לוודאות הצבע המתאים ואז לרכוש בכמות מספקת
לשימוש כבד
מחברת כיס קטנה לרישום רשימות ועט/עפרון

תיק גב חזק וקשיח )התיק המסופק ע"י הצבא אינו חזק דיו(

שקיות פלסטיק מסחריות – להפרדת הפריטים בתיק שלך

תיק רחצה** המכיל:

 oג'ל חיטוי לידיים )כשאין בנמצא סבון ומים(
 oשמפו ובקבוקים קטנים למילוי
 oסבון וסבוניה
 oמברשת ומשחת שיניים  +משחה נוזלית לשבת
מנשא חסין-מים לטלית ותפילין )סוג אחד נקרא "תפידנית" ,וניתן לרכשו ב"ספרים
•
ועוד"( )ייתכן ותרצה להמתין ולראות אם יש ביחידה קופסה המיוחדת לתפילין של חייליה(
לורדים שחורים חסיני-מים לסימון שם החייל/ת על כל חפציו/חפציה*
•
מחברת ספירלה "קלסר" רחבה עם טבעות עבור קורס רפואי )אם רלוונטי(
•
שקיות זיפ-לוק )) (zip-lockעם סגירה אוטמת( בגדלים שונים לאחסון פריטים בתיק
•
הגב או תיק החפצים
לטיפול במשקפיים )אם רלוונטי(
 זוג נוסף של משקפיים*
 נרתיק למשקפיים*
הערה :ניתן להשיג שובר קניה למשקפיים בחינם אצל אופטיקאי מסוים )בדרך כלל הלפרין(
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מוצרי היגיינה
 משחה אנטי-בקטריאלית לידיים/גוף* )לקרביים(
 מגבונים – לידיים ,לפנים וכמשחת נעליים מדומה
 תיק כלי רחצה*
 נרתיק למברשת שיניים
 משחה לשפתיים יבשות ,אם סובלים משפתיים יבשות בחורף
 נוזל לעדשות מגע ועדשות נוספות )אם מתאים(
 משקפיים נוספים )אם רלוונטי( )הערה :ניתן שובר עבור זוג משקפיים בחינם(
 מי פה
 אסלניות )לנשים(*
 עטים
 ערכה לבדיקה מהירה של דלקות גרון מקופות החולים מקומיות או מבית-מרקחת
מכיוון שהצבא אינו ממהר לבדוק קיום דלקת גרון
 שמפו ומיכל לסבון*
 ערכת גילוח*
 שעון שטח  -מומלץ G-shock
 בקבוקונים סגורים היטב של שמפו ,סבון
 מראה קטנה*
 קרם הגנה מהשמש )הצבא מחלק  – 15 SPFאם דרושה הגנה חזקה יותר ,יש צורך
להביא ולשמור בבקבוקונים בגודל כיס(
 אבקת טלק )פריט מותרות(*
 נייר טואלט
 תוספת מגבות*
 מראה לא שבירה למעוניינים להתגלח
טיפול ברגליים
 משחה אנטי-בקטריאלית לכאבים ברגליים ובמפשעה
 כפכפים
 תרסיס דאודורנט לרגליים
 מדרסים או מדרסי נוחות ,במידת הצורך – מועיל מאד במגפיים ועבור מרחקים
ארוכים
 משחת נעליים* )הצבע נקבע ע"פ סוג היחידה(
 נעלי ספורט* )הצבא מחלק שובר לאחר כחודשיים ,אז עדיף לחכות לרכוש – אלא
אם כן לחייל אין זוג סביר של נעלי ריצה בחודשיים הראשונים(
בגדים כלליים
 גרביים ארוכות אנטי-בקטריאליות )נגד זיעה( ועבות )המגיעות לפחות עד הברך(
מצמר או כותנה ,בצבע זית או כהות להליכה ,בנוסף ל 9-זוגות למתגייסים לקרבי או
ל 5-זוגות עבור מתגייסים ליחידות צבאיות רגילות*
 תחתונים לבנים בסגנון בוקסר*  -יש צורך לרכוש זוגות נוספות ,מכיוון שהצבא
מספק ,אך בכמות לא מספקת ובגדלים לא מתאימים
  2זוגות ציצית ירוקה
 כיפות וסיכות לכיפה
  2זוגות מכנסיים קצרים לספורט
 חולצות טי לבנות )או זית( – יש צורך לרכוש נוספות ,מכיוון שחולצות הטי נלבשות
כגופיות* שימו לב שיש לרכוש חולצות טי לבנות שיילבשו עם מדי אלף )מחוץ
לבסיס(.
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בגדי חורף
 כפפות
 חולצות טי זית ארוכות )שלעתים קשה למצוא(
 כובע*
 גופיות עם שרוולים ארוכים לבנות ובצבע זית* )במשביר יש גופיות ירוקות "צבאיות"(
 גרבי כותנה ,הנלבשות מתחת לגרבי הצמר ,להליכה מרובה ולנסיעות
 גרביים צבאיות נוספות ,עדיף בשילוב של כותנה ולא צמר ***
 לבנים תרמיים – גטקס
 לבנים תרמיים עם שרוולים ארוכים ועבים בצבע זית*
 טייטס לבנים או בצבע זית*
 צעיף לחורף*
•

* המלצות לרכישת מוצרים מחנות "ריקושט" .הסתכלו באתר:
http://rikushet.co.il/uploads/pictures/art161_l662.jpg
** מתנות מומלצות למתגייס הטרי – ניתן לרכוש את הסכין בישראל; אולם
המחיר נמוך בהרבה ,בחנות המקוונית שלעיל .שעון ה G-shock -מומלץ.
מתנות מוערכות נוספות ,הן :תיקי כלי רחצה יפים ופנס לראש.

• ***ניתן לרכוש גם בחנויות אנרג'י ,דלתא ,H&O ,ו/או גלי עבור גרביים
ובגדים אחרים
רעיונות אחרים למתנות ולתרומות לבסיסים לשימוש ע"י המתגייסים והיחידות הצבאיות
שלהם – ניתן להזמין את הפריטים הבאים דרך הפלוגה ע"י מתן תרומות:
• כדורים לכדורגל ,לכדורסל
• פנסים לנשק ,בערך 100-150
• חלוקים
• אפודות )מחיר כל אפודה קלה הוא בין  ,₪ 300-400שניתן להזמינם דרך
הפלוגה( והפלוגה מעבירה את ההזמנה לצבא עבור היחידה.
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לאחר הגיוס :ביקור הבית של המפקד
עבור הורי חיילים ביחידות קרביות :באופן כללי ,תוך מספר חודשים לאחר גיוסו
של ילדכם ,תקבלו שיחה ממפקדו המבקש לבקר בביתכם .אל תתפשו לבהלה!
זה לא אומר שילדכם עשה משהו לא בסדר! המפקד מבקר בבית ,כדי שלהורים
תינתן הזדמנות להכיר את מפקדם הישיר של ילדם ולהתייחס לבעיות או שאלות
כלשהן הנוגעות לצבא ולילדם בפרט .הצבא גם רוצה לוודא שאין בעיות
בריאותיות ,כלכליות או אחרות משמעותיות במשפחת החייל שעלולות להצריך
עזרה מהצבא ו/או שינוי בתנאי השירות של החייל .ביקור זה מהווה דוגמא
ברורה לרצונו של צה"ל להפוך את החוויה ,הן של החייל והן של הוריו ,אישית
ואנושית יותר.
טיפים נוספים לאחר הגיוס:
• "היו שם" כמאזינים טובים לחייל/ת שלכם
• הכינו וודאו שיש בנמצא שפע של מאכלים אהובים
• העניקו המון אהבה ותמיכה
• היו סבלניים עם המערכת וכבדו את המפקדים הבכירים ,מבחינת בקשת
בקשות
• בנוסף לשלוש ארוחות ביום ,המסופקות ע"י הצבא ,יש בסיסים שיש בהם
מכולות עבור החיילים לרכישת חטיפים )במקום להביא אותם מהבית(
• כאשר מבקרים ביום הורים ובטקסים ,המשפחות מורשות להביא כל סוג
אוכל שהם רוצים לבסיס .מומלץ להביא הרבה חטיפים להשאיר עם ילדכם ,כמו
גם ארוחות "ניידות" האהובות עליו/עליה )כגון ,בייגלס ,בורקס ,ירקות ופירות
חתוכים ,עוגיות וכו'( .ישראלים לעתים מביאים סירים ומחבתות ומכינים ארוחת
"על האש".
• יש לוודא שיש לחיילים הקרביים מלאי של לבנים וגופיות שיחזיקו מעמד עד
שלושה שבועות )עבור תקופות שהם מחוץ לבית(
• הנסיעה ברכבות ובאוטובוסים ללא תשלום לחיילים במדים .ניתן להשיג
כרטיסי מעבר לאוטובוס לחיילים שאינם במדים.
• היו מוכנים להישאר ערים עבור שיחות טלפון ,שעשויים להפוך לס.מ.סים,
שניתן לשלוח ולקבל גם בשעות הקטנות של הלילה.
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נספח א'
http://tinyurl.com/yexrb7x
שיבוץ בנים בצה"ל
צעיר יקר,
דף זה נועד לתת לך מידע במגוון נושאים הקשורים לשירות בצה"ל ובאשר לתהליכים שונים
שיתקיימו במהלך התקופה ,טרם מועד הגיוס ובהם אנו מעוניינים שתיטול חלק באופן פעיל.
השירות בצה"ל מהווה מימוש חובה אזרחית ,מחד ואתגר אישי רב משמעות ,מאידך .על
מנת לשפר את קשרי הגומלין בינך ובין המערכת הצבאית ,ברצוננו להביא לידיעתך מספר
נושאים ותהליכים חשובים בחלקם תתבקש להשתתף באופן אישי.
מועד גיוסך
בסיום ההליכים בלשכת הגיוס נקבע לך מועד הגיוס הראשוני לשורות צה"ל .מועדי הגיוס
מתחלקים לשלוש עונות גיוס קרביות )יולי ,נובמבר ,מרץ( ושתי עונות כלל צה"ליות)אוקטובר
ופברואר( .מועד זה נקבע על-פי גיל המיועד לגיוס .ככלל ,המבוגר יתגייס לפני הצעיר .מועד
הגיוס עשוי להשתנות בעתיד לפי צרכי הצבא ובהתאם לקביעת יעד השיבוץ) .שיבוץ לקורסים
מסוימים או ליחידת התנדבות כלשהי עשוי ליצור שינוי משמעותי בטווחי מועד הגיוס(
שינוי מועד גיוס
במידה והינך מעוניין לשנות את מועד הגיוס ,ניתן לפנות באמצעות אתר זה או בכתב למרכז
המידע בלשכת הגיוס האזורית.על מנת לאפשר לנו להתחשב ככל הניתן בבקשתך,עלייך
לפנות עד סוף חודש מרץ 2009
קביעת שיבוצך בצה"ל
השיבוץ לתפקידים השונים ,נקבע לאור צרכי הצבא תוך התחשבות בנתוניך האישיים,
בכושרך הרפואי ,במצבך המשפחתי וברצונך האישי .שיבוצך יקבע באחד משני האופנים
הבאים:
 .1באמצעות ביצוע הליכים טרם הגיוס  -מעבר מיונים ליחידות ולתפקידים השונים.
 .2באמצעות הליכים לאחר גיוסך  -שיבוץ ליחידות ולתפקידים שונים באמצעות שאלוני
העדפות שישלחו לביתך או שיבוץ ביום הגיוס.
בסיום קביעת נתונייך בלשכת הגיוס יישלחו לביתך שאלוני העדפות שונים.על בסיס שאלונים
אלה ייקבע שיבוצך בצה"ל.קיימת חשיבות רבה למילוי השאלונים בזמן שנקבע לצורך
שיבוצך.ראה זאת כמתן אפשרות להביע דעתך באשר לאפשרויות השיבוץ השונות בצה"ל
ולנתב בחירתך מתוך כלל האפשרויות המוצעות לך.אי שיתוף פעולה ואי-השבה על
השאלונים על פי הנדרש עשויים לפגוע בשיבוצך למול רצונך ועל כן ככל שתקדים לענות על
השאלונים שנשלחים לביתך כך יגדלו סיכוייך להשתלב בתהליכים עפ"י רצונך.
השיבוץ ליחידות ההתנדבות
במידה ותמצא מתאים מבחינת נתוניך האישיים וכושרך הרפואי ,תזומן למבדקי התאמה
ליחידות ההתנדבות )קורס טיס" ,היחידה" ,שייטת  ,13קורס חובלים ,שלדג ,יחידת החילוץ
של חיל האוויר ,צוללות( .המבדקים כוללים ימי שדה ,גיבושים ,גיבושונים ,מבחנים ,בדיקות
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נספח א' – המשך
רפואיות ותחקיר בטחוני .ימי שדה הם התחנה הראשונה למיון ליחידות ההתנדבות ,הם
נערכים פעמיים בשנה בחודשים ינואר ויולי במכון וינגייט )הזימון למיונים יישלח בהתאם
לגילך והתאמתך למסלולים השונים(.
לשאלות ומידע בנוגע ליחידות ההתנדבות ניתן לפנות למרכז המידע של מדור סיירות בטל':
 ,03-7374994בפקס.03-7374936 :מידע בנושא ביחידות השונות קיים גם באתר זה.
השיבוץ ליחידות השדה
במידה ותימצא מתאים על-פי נתוניך האישיים לשרת ביחידות השדה ,יישלח לביתך שאלון
עדיפויות אותו תתבקש לדרג על-פי העדפתך )הדירוג מתבצע באמצעות אתר זה( .בהתאם
לשאלון זה ייבחן שיבוצך ביחידות השונות.
השיבוץ ליחידות הכלל צה"ליות
במידה וכושרך הגופני או מצבך המשפחתי )עפ"י החלטת רשויות צה"ל( לא
מאפשרים שיבוצך ביחידות השדה השונות ,ייקבע שיבוצך על בסיס שאלון העדפות לקורסים
ותפקידים אשר יישלח לביתך.רשימת המקצועות שתופיע בשאלון היא אישית ומותאמת
לנתונים האישיים כפי שנקבעו במבחנים שעברת בלשכת הגיוס.לאחר שתשיב על השאלון
בהתאם להנחיות תיבדק האפשרות לשלוח אותך למיונים השונים.במידה ותעבור את
המיונים בהצלחה תשובץ לתפקיד אליו עברת את המיון ומועד גיוסך המעודכן ייקבע על פי
התפקיד אליו אותרת.במידה ולא תאותר מראש שיבוצך ייקבע בהתאמה לנתוניך האישיים
בסמוך למועד גיוסך.לבירורים בנושא איתור לקורסים ניתן לפנות למרכז שירות קד"צ
בטלפון, 03-7386666 :מידע נוסף ניתן למצוא באתר זה.
הכשרה ולימודים על-תיכוניים
לידיעתך ,החל מהגיעך לגיל ) 17על-פי הלוח העברי( ,אין באפשרותך ללמוד לימודים על-
תיכוניים מקצועיים או טכנולוגיים מבלי לקבל היתר בכתב מלשכת הגיוס האזורית.במידה
ואתה מעוניין לשפר ציוני בגרות או לבצע מבחן פסיכומטרי לאחר סיום שנת הלימודים,עליך
לקבל אישור בכתב על כך מלשכת הגיוס האזורית ,גם אם מועד הגיוס הידוע לך תואם
לתוכניותיך.
מסלולי הרשמה שונים
•

•

•

•

איתור לחמ"ן-במידה והינך משתתף במיונים לחיל המודיעין,דע כי מיונים אלה
נמצאים בעדיפות עליונה על פני יתר המקצועות המפורטים בשאלוני ההעדפות
השונים.
גרעיני נח"ל  -זהו מסלול המשלב שירות צבאי עם פעילות חברתית או התיישבותית.
משך השירות במסלול הנח"ל הינו  40חודשי שירות חובה.הרישום מתבצע דרך
התנועות השונות.
שנת שירות  -הרשמה למסלול זה מאפשרת קבלת דחיית גיוס לתקופה של עד
שנה ,כדי להדריך בתנועות נוער או לעסוק בפעילויות חברתיות אחרות .ההרשמה
מתבצעת בתנועות השונות.
מכינות קדם צבאיות חילוניות  -המכינות מאפשרות לדחות את הגיוס בשנה כדי
להכינך לגיוס לצה"ל במישור הערכי והגופני והגברת המוטיבציה לשירות הצבאי.
ההרשמה מתבצעת במכינות השונות.
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מכינות קדם צבאיות דתיות  -המכינות מאפשרות לך לדחות את הגיוס בשנה כדי להכינך
הכנה נאותה להשתלבות בצה"ל .ההרשמה מתבצעת דרך לשכת הגיוס האזורית ,עד חודש
פברואר של כיתה י"ב.
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תהליך הגיוס
כל צעיר שהגיע לגיל המתאים מקבל צו להתייצבות בלשכת הגיוס )ידוע גם כ"-צו ראשון"(.
בנוסף לצו אישי שנשלח לביתו של הצעיר ,מתפרסם הצו גם במודעות על לוחות המודעות.
מתחילת תהליך הגיוס ועד לסיומו קרוי הצעיר "מיועד לשירות ביטחון" )מלש"ב(.
למלש"בים נערכות בדיקות לקביעת מידת התאמתם למילוי תפקידים בשירות ביטחון .להלן
השלבים העיקריים במיון האיכותי שנערך למלש"בים )גברים ונשים( ,כפי שקבעה מחלקת
מדעי ההתנהגות )ממד"ה( באגף משאבי אנוש:
•

אימות הנתונים  -אימות נתונים הוא השלב הראשון שעוברים במהלך
ההתייצבות בלשכת הגיוס .שלב אימות הנתונים מורכב מזיהוי הפרטים האישיים
ומשני מדדים:
סימול עברית המשקף את רמת הידע והשליטה של המלש"ב בשפה
o
העברית .הציון נע בטווח שבין  2ל.9-
ציון השכלה ראשוני )צה"ר( ,המייצג את מספר שנות הלימוד ואת
o
איכות ההשכלה שרכש המלש"ב .הצה"ר משמש לאיתור האוכלוסייה
הזכאית להשלמת השכלה ולקביעת ספי כניסה לקורסים שונים .הציון נע
בטווח שבין  0ל .12-המלש"ביות ממלאות בשלב אימות הנתונים שאלון
מצוקות ,שנועד לעזור למלש"ביות ולהקל לאחר מכן על שירותן הצבאי
במידת הצורך.

•

דירוג פסיכוטכני ראשוני )דפ"ר(  -הדפ"ר הינו מערכת מבחנים פסיכוטכניים
ממוחשבים ,המהווה אומדן ליכולת השכלית של המלש"ב .הנוסח המלא של
המבחנים שעוברים רוב המלש"בים מורכב מארבעה מבחנים .הנוסח המצומצם כולל
שני מבחנים בלבד ,ומיועד למלש"בים שרמת הקריאה שלהם בעברית נמוכה )בעיקר
עולים חדשים ולקויי למידה( .סולם הציונים של הדפ"ר נע בטווח שמ) 10-הנמוך( עד
) 90הגבוה( בכפולות של .10

•

ציון דירוג ראשוני כללי )צד"כ(  -הצד"כ מופק על סמך ריאיון אישי מובנה
הנערך למלש"בים גברים בלבד על ידי מראיינות פסיכוטכניות ,והוא מהווה אומדן
למידת ההתאמה .משך ההכשרה הכולל למראיינות מורכב מקורס בן ארבעה
חודשים ומתהליך סטאז' בלשכות הגיוס ,שעשוי לארוך אף הוא זמן לא קצר .בין
השאר לומדות המראיינות לזהות שפת גוף ,לדעת לזהות שקרים ואנשים לא אמינים.

הצד"כ נע בסולם ערכים בין ) 8הנמוך( ל) 40-הגבוה( ,והוא מורכב מציונים שונים ,כאשר כל
קריטריון מקבל בין נקודה אחת לבין  5נקודות ,וכן מהתרשמות כללית ,המהווה סיכום
מהתרשמותה של המראיינת.
לפי הנחיות של המדור הפסיכוטכני במינהל הגיוס לביצוע ריאיון הצד"כ ,המתבססות
על הנחיה מקצועית של ממד"ה אין קשר בין הציון שקובעת מראיינת פסיכוטכנית לפי
התרשמותה הכללית למוצאו ,דתו ,השכלתו או רקע סוציו-אקונומי כלשהו .מלש"בים
אשר תמצא המראיינת לנכון יופנו למדור בריאות הנפש)ברה"ן( בלשכת הגיוס.
לעולים חדשים ממדינות חבר העמים ומאתיופיה בעלי ציון דיבור נמוך בעברית נערך
ריאיון מיון עולים )רמ"ע( כתחליף לריאיון הצד"כ ,ובו מבררים מראיינים בעלי
נספח ב' – המשך
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השכלה אקדמאית יוצאי המדינות שהוזכרו ,היבטים שונים של הסתגלות בכלל ולצבא
בעתיד בפרט.
•

ציון תכונות התנהגות )צת"ה(  -הצת"ה מופק על סמך שאלון שממלאות נשים
בלבד .הוא נועד להעריך ,על פי תשובות המלש"ביות ,היבטים בתחומי ההתנהגות
שלהן ובנכונותן לשירות צבאי ,החסרים במערכת המיון של הנשים ,שכאמור אינה
כוללת ריאיון צד"כ .הציונים בתחומים השונים מהווים נקודת חתך למערכת המיון
בשיבוץ המלש"ביות למקצועות השונים .ציוני צת"ה נמוכים באופן חריג משמשים כלי
לבחינת הצורך להפניית מלש"ביות )במשולב עם העולה משאלון המצוקות( לריאיון
צד"כ מצומצם ולקב"ן.

•

קבוצת איכות )קב"א(  -הקב"א מהווה מדד מיון ותכנון עיקרי וכלי מיון ראשוני
לאיתור ולשיבוץ לתפקידים ,על פי נקודות חתך שנקבעו .אצל הגברים הוא מורכב
מציון הדפ"ר ) ,(50%הצד"כ ) (33%והצה"ר ) .(17%אצל הנשים והעולים החדשים,
שלהם לא נערך כאמור ריאיון צד"כ ,הוא מורכב מציון הדפ"ר ) (60%והצה"ר )(40%
בלבד ,ללא התחשבות בצת"ה או הרמ"ע .אך נשים הרוצות בכך מסיבות שונות
יכולות לבקש ראיון צד"כ.

סולם הערכים של הקב"א נע בין ) 41הנמוך( ל) 56-הגבוה(:
•
•
•
•

 - 42-41מתחת לסף הגיוס.
 - 46-43קב"א נמוך.
 - 50-47קב"א בינוני.
 - 56-51קב"א גבוה .קב"א  52ומעלה )בשילוב דפ"ר  60ומעלה(
מאפשר יציאה לקורס קצינים.

ממוצע הקב"א של מלש"בים גברים )ילידי הארץ ועולים שהגיעו לארץ לפני גיל (16
בשנים  1996-2001עמד על  ,49.9והוא יציב לאורך השנים].[1
נתון פתיחה נוסף שנקבע בלשכת הגיוס הוא הפרופיל הרפואי.
נתוני פתיחה אלה )למעט הפרופיל( ,והאופן המדויק לפיו הם נקבעים ,נשמרים בסוד על ידי
צה"ל ,ואינם נמסרים למועמד .אף על פי כן ,מלש"ב שקיבל זימון למסלול יוקרתי כמו קורס
טיס או יום סיירות יכול להסיק שהנתונים שלו גבוהים .לנתונים אלה השפעה רבה על היחידה
ועל מסלול השירות של המועמד ,אשר משפיע במידה רבה גם על המשך חייו של המועמד.
כיוון שצורת קביעת הקב"א היא חשאית ,במהלך השנים נשמעו קריאות נגד צורת קביעה זו.
נטען כי מקום מגוריו של אדם או נישואיו של הוריו משפיעים על דירוג הקב"א ,וכך מלש"ב
שגר בעיירה בעלת דירוג סוציואקונומי )חברתי-כלכלי( נמוך לא יוכל להתקבל אל היחידה
אליה הוא ביקש להסתעף .ממחקרים שביצעו סוציולוגים מחוץ לצה"ל ,מחקרים סודיים של
צה"ל שדלפו לציבור ,ומנתונים רשמיים שמפרסם צה"ל )סקרי מסיימי קורס טיס למשל(,
עולה כי אכן קיים מתאם חיובי ברור בין נתונים אלו לקב"א ברמה הסוציולוגית .אולם ,באופן
מעשי חיילים מכל קצוות הארץ וממעמדות סוציואקונומים שונים מתקבלים לכל התפקידים
הקיימים בצה"ל.
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תהליכי ההתייצבות  -הצו הראשון
ההתייצבות הראשונה בלשכת הגיוס תהיה בעצם המפגש הראשון שלך עם המערכת
הצבאית .לנו בלשכת הגיוס חשוב שהמפגש הזה יהיה נעים" ,חלק" ופורה -עבורך ועבורנו.
ביום ההתייצבות בלשכת הגיוס תעבור בין התחנות השונות בלשכה .עם כניסתך ללשכה
תקבל כרטיס מגנטי אישי ,שילווה אותך במהלך היום .עם העברת הכרטיס במחשב  -תופנה
לתחנה בה עליך להתייצב.
מה עוברים ביום ההתייצבות לצו הראשון?
.1אימות נתונים-בתחנה זו על המלש"ב)מועמד לשירות ביטחון( למסור פרטים אישיים על
עצמו) :שם פרטי ומשפחה ,שמות ההורים ,תאריך עלייה ארצה ,מקום מגורים ,מס` אחים
ואחיות ,מצב משפחתי ,לאום ,דת ואזרחות ,תאריך לידה ,דרגת השכלה,מקצוע ,מקום
עבודה וכדומה(.בהתייצבות לאימות נתונים חשוב להביא:צו ההתייצבות ,תעודת זהות או
דרכון ישראלי או רשיון נהיגה על שם המלש"ב ,דרכון זר )במידה ויש( ,תעודת עולה )במידה
ויש( ,פרטים אישיים של ההורים )מס` תעודת זהות ,שנת הלידה ושמם( ,תעודות על לימודים
עיוניים ו/או מקצועיים.אם לאחר ההתייצבות בלשכת הגיוס יחול שינוי באחד הפרטים
האלה-חובה עליך להודיע על כך ללשכת הגיוס תוך  14ימים מהתאריך שבו חל השינוי.

 .2מבחנים פסיכוטכניים -המלש"ב עובר סדרת מבחנים פסיכוטכניים אשר מהווים גורם
מכריע בשיבוצו בצה"ל  .אין אפשרות להבחן במבחנים אלה פעם נוספת!!! על כן יש להגיע
ללשכת הגיוס רעננים ולהשקיע את מיטב המאמצים על מנת להצליח במבחן .המבחנים
ממוחשבים ומורכבים ממבחני אינטילגנציה מילולית ואנליטית )יכולת הבנה ,חשיבה ,ניתוח
והסקת מסקנות( .חשוב! במידה והמלש"ב בעל ליקויי למידה עליו לשלוח ללשכת הגיוס
אבחון דידקטי מלא טרם ההתייצבות בלשכת הגיוס.במידת הצורך יינתנו התאמות בביצוע
המבחנים .לזכאים תנתן האפשרות להבחן במספר שפות לבחירתם .אין צורך להתכונן או
במחשבון.
 .3ראיון אישי -הראיון האישי נערך לרוב הבנים המיועדים לשירות הביטחון ובמקרים
מסוימים גם לבנות .מטרת הראיון האישי; לנבא מוכנות ונכונות לשירות בצה"ל ככלל.
המלש"ב ייפגש עם מאבחן פסיכוטכני אשר ישאל אותו שאלות אישיות שונות .תחנה זו אינה
מבחן ,ולכן אין תשובות נכונות /לא נכונות .על המלש"ב להיות אמיתי ולענות על שאלות
המאבחן .זה המקום של המלש"ב להתבטא ולתת למאבחן להכיר אותו ככל האפשר.
 .4בדיקות רפואיות-הבדיקה הרפואית הינה הכרחית כחלק מהתהליך ונועדה לקביעת כושרו
הגופני של המלש"ב לשירות בצה"ל.הבדיקה מתבצעת בועדות הרפואיות השונות בלשכת
הגיוס או בבתי חולים ובמעבדות רפואיות אליהם נשלח המלש"ב.בועדה נבדק גובה ,משקל,
לחץ דם וחדות ראייה ,כמו כן נבדק עבר רפואי.במידת הצורך יישלח המלש"ב לבדיקות
נוספות של רפואת מומחים ובדיקות מעבדה שונות.בסיום הבדיקה נקבעת אחת משלושת
האפשרויות:המלש"ב כשיר לשירות ,המלש"ב בלתי כשיר ארעית )זמנית( לשירות,המלש"ב
בלתי כשיר תמידית לשירות.חשוב!יש להביא ביום ההתייצבות )במידה ולא נשלח בדואר
טרם ההתייצבות( את השאלון הרפואי הנשלח
לבית המלש"ב חתום ומלא על ידי רופא מטפל ומסמכים רפואיים המפרטים מחלות
ואישפוזים.מטרת השאלון -לצמצם התייצבויות בכך שיום ההגעה של המלש"ב ללשכה נקבע
עפ"י רפואת המומחים הנמצאת באותו יום ואשר הוא נדרש אליה עפ"י העבר הרפואי שלו
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 .5בדיקות מעבדה-מומלץ להביא תוצאות בדיקת שתן כללית )במידה והבדיקה אינה תקינה,
יש להביא חוות דעת של הרופא המטפל( .מלש"ב שלא הביא תוצאות בדיקת שתן ,ייגש לפני
הבדיקות הרפואיות לתת בדיקת שתן
מטרתנו היא שתסיים את כל ההליכים עוד באותו היום .לאחר שתסיים את אימות הנתונים
בתחנה הראשונה תופנה לאחת התחנות הבאות )בהן התור הוא הקצר ביותר( :בדיקות
רפואיות ,ראיון אישי ומבחנים
לצו ההתייצבות מצורף שובר נסיעה,השובר אישי ואינו ניתן להעברה.השובר תקף לנסיעה
בתחבורה ציבורית)למעט רכבת ישראל(.במידה ומועד ההתייצבות שונה וודא מול לשכת
הגיוס קבלת שובר עדכני.
לא תותר כניסת מלווים ללשכת הגיוס!במידה והינך תלמיד כיתה י` יש לשלוח ללשכת הגיוס את הספח המיועד לתלמידיכיתה י` ,המצורף לצו ההתייצבות.מועד ההתייצבות ישתנה בהתאם
מה להביא ביום ההתייצבות?
 .1תעודת זהות או דרכון ישראלי ,רשיון נהיגה ממוחשב או תעודת עולה על שמך.
 .2הודעת הפוקד על חובתך להתייצב )צו התייצבות(.
 .3במידה והינך לקוי למידה יש להביא את האבחון הדידקטי שברשותך.
.4השאלון הרפואי אשר ישלח לביתך ,לאחר שמילאת את כולו בעזרת הוריך והרופא
המטפל ,ואישורים רפואיים לגבי מחלות ואישפוזים )וזאת במידה וטרם החזרת אותו בדואר
ללשכת הגיוס(.
 .5בדיקת שתן כללית עדכנית ל 3-חודשים טרם ההתייצבות.
 .6למרכיבי משקפיים  -בדיקת חדות ראייה  -לצורך קיצור שהות בלשכת הגיוס או ביטול
הצורך לזימון נוסף ללשכה ) -לא חובה(.
 .7פרטים על קופת החולים :שם הקופה ,סניף ,שם הרופא המטפל ,טלפון במשרד הקופה.
 .8פרטים אישיים של ההורים  -שמותיהם ,מספרי הזהות שלהם ושנת הלידה.
 .9דרכון זר )אם יש ברשותך(.
 .10תעודות )אישורים על לימודים עיוניים ומקצועיים(.
 .11תעודת עולה.
.12כתובת דואר אלקטרוני על גבי דף במידה ויש לך,ובמידה ואין,מומלץ לפתוח כתובת דואר
אלקטרוני טרם ההתייצבות וזאת על מנת שתוכל לקבל מידע ישירות באמצעות האינטרנט
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