
המשפחה מתגייסת



“



חוק שירות הביטחון

?על מי חל חוק שירות ביטחון

אזרחי מדינת ישראל•
תושבי קבע במדינת ישראל•
אזרחי המדינה בעלי אזרחות נוספת  •

המתגוררים במדינה אחרת

אורך שירות החובה

חודשים לבנות24•
חודשים לבנים30•
למעט מסלולים ייחודיים•



גיוסב"יא"י

קבלת צו 
התייצבות

יום 
התייצבות  
לצו הראשון 

קבלת מועד 
גיוס ראשוני  

( צו)

ה   "יום המא
(בנות בלבד)

קבלת שאלון 
העדפות

יום  , גיבוש טייס
סיירות 

(ב"בוגרי י)
הרשמה למיונים

כנס חשיפה ללוחמות

גיבושים  
ליחידות  
ממיינות 

(ב"בוגרי י)

'  מיונים א
בנות ובנים  )

(לי"כלל צה
יום סיירות

סיום הרשמה  
,  לעתודה
,  מכינות

שנות שירות

,  גיבוש טייס
גיבוים  

ליחידות  
ממיינות

'  מיונים ב
בנות ובנים  )

(לי"כלל צה

יולייוני  מאי  אפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטובר

קבלת  
שאלון  
העדפות 

קבלת צו 
גיוס סופי

מיונים נוספים כמו מודיעין וטיס 
. יתחילו כבר לאחר צו ראשון

תהליך הגיוס



42-56א נע בין "טווח ציוני הקב

קבוצת איכות–א"קב

השכלה

ראיון  )כ"צד
(אישי

(מבחנים)ר "דפ

נתוני איכות

רמת עברית



בכל שינוי במצב הרפואי יש לעדכן את לשכת הגיוס בצירוף מסמכים רפואיים מתאימים

סיירות+ ר "פוטנציאל לשיבוץ ביחידות חי, בריא לגמרי• 97
+ ר "פוטנציאל לשיבוץ ביחידות חי, בריא עם מגבלה קלה•

(למתאימים)סיירות  82
מ"אגפוטנציאל לשיבוץ ביחידות , בריא עם מגבלה בינונית•

ר"החי' לא כשיר ליח(. הנדסה ועוד, תותחנים, שריון) 72
ובחלק , פוטנציאל לשיבוץ כתומך לחימה וביחידות עורפיות•

.  מיחידות הלחימה 64

פוטנציאל לשיבוץ ביחידות עורפיות• 45

בלתי כשיר ארעית• 24

( אפשרות להתנדבות)בלתי כשיר תמידית • 21

הפרופיל



קביעת התפקיד

נתוני  
:ב"מלש

פרופיל-
נתוני  -

איכות
ציון -

עברית



מודל יחידות ההתנדבות

יום שדה
(אוקטובר/ ינואר )

סיים ולא עבר

טייס

504מיון 
(רק לגיבושי מרץ)

גיבוש שייטת

13התקבל שייטת 
סיים ולא  

עבר

–גיבוש אחוד 
שלדג/ל"מטכ

התקבל  
ל"מטכ

התקבל  
שלדג

צוללות/גיבוש חובלים

התקבל  
חטיבת הקומנדו

ראיונות  
מאותר דובדבן/ צנחנים/ם"יהל

ראיונות  
לוחם ימי

התקבל  
חובלים

התקבל  
צוללות

סיים ולא עבר

צוללות/מאתר חובלים

סיים ולא  
עבר

גיבושון  
צוללות/חובלים

(לא פיזי)

ניתן לעשות יום שדה מקביל לטייס

669התקבל 

ע עוקץ"רישום עצמי לגדנ

מיון קורל
(רק גיבושי מרץ)

504מיון 
רק לגיבושי  )

(מרץ
גיבושון  

צוללות/חובלים
(לא פיזי)

מיון קורל
רק גיבושי  )

(מרץ



אגף המודיעין

תהליך הזימון  
הראשוני ליחידות  

מודיעין מתבצע דרך 
יחידת מיטב

לרוב המיון הראשוני  
מתחיל בשאלון  

מומלץ  . אינטרנטי
לעקוב אחרי האזור  

האישי באתר

עיקר כוח האדם של חיל  
המודיעין מתבסס על בנות 

64/45ובנים בעלי פרופיל 
(ללא פרופיל פוסל)

לאור .מודיעיןעללוותרמתיואםלהחליטחשוב
מצבלהיותעלולוהארוכיםהמורכביםהמיוןתהליכי

התאמהאיעלהודעהתתקבלהגיוסלפניקצרזמןבו
יל מודיעיןבחלמסלול

4שלוחה 1111–טלפון 



 (ד"י, ג"י)לימודים לתואר הנדסאי וטכנאי בבית הספר

במגמות  , ל"לימודים אלו מתבצעים בבתי ספר שמאושרים על ידי צה

.מכסה מוגבלתמאושרות ועל פי 

ב"ההרשמה היא בבתי הספר הרלוונטיים עד סוף חודש פברואר של כתה י.

חיל -"יעד"פרוייקט 
החימוש

-"משוב"פרוייקט
מרכז בינוי

-"סיגמא"פרוייקט
חיל המודיעין

חיל  -"גלים"פרויקט 
הים

חיל -"שחק"פרוייקט
האוויר

אגף " עדן"פרוייקט
התקשוב 

עתודה טכנולוגית

...ועוד



מעבר בחינה  
פסיכומטרית

עד אפריל של כתה )
(ב"י

הרשמה  
למסלול  
העתודה

-ב"דצמבר י)
סוף פברואר 

(ב"י

ועדת מיון 
' שלב א

/  מרץ)
(מאי

הרשמה  
למוסדות  

לימוד לאחר 
אישור של  

ל "צה

(אפריל)

קבלת תוצאות  
בחינות הבגרות  

והחלטות 
מוסדות  
הלימוד

(ספטמבר)

מתן תשובה 
סופית ותחילת  
שנת הלימודים

(עד אוקטובר)

תהליך המיון–עתודה אקדמית 



קשיים ומשברים אופייניים

oהגיוס עצמו

oחצי שנת השירות הראשונה

oחצי השנה שלפני סוף השירות ועד סופו



...כדאי לשים לב ל

oשינויים קיצוניים במצב הרוח

oשינויים בתיאבון ובמשקל

oשינויים בהופעה חיצונית

oחוסר שינה בחופשות/ שינה מרובה

oאו רצון למות/דיבור על פגיעה ו



מרכיבי החוסן האישי

מערכות תמך  
משפחתיות  
וחברתיות

פרספקטיבה
,  אופטימיות

,  הומור, תקווה
.הכרת תודה

פרופורציה
גם השעה הקשה 

60ביותר היא רק 
...דקות

גמישות ויצירתיות

אמונה
,  אמונה דתית

ערכים של  , ציונות
אחריות חברתית

רגשות חיוביים
,  אהבה, אושר

.  מחויבות

חוזקות
,  חיוניות, נחישות, גבורה, חוכמה, פתיחות, סקרנות, יצירתיות

הומור  , שליטה עצמית, צניעות, סלחנות, מנהיגות, הגינות, אדיבות
.  ורוחניות



למי ניתן 
?לפנות

מרכז מידע מיטב
1111

meitav@idf.gov.il

מתגייסים ברשת
www.mitgaisim.idf.il

"מתגייסים לשירותך"–בפייסבוק

idf.gov.il@1111קצינת פניות הציבור 1111 |

נציב קבילות חיילים
03-6977374

nakhal@mod.gov.il

"מכל הלב"מוקד 
ופניות הורים  ( זימון תורים)ר"מזו

03-9489999-לחיילים 

www.bikurofe.co.il/soldiersביקור רופא

מרפאת בריאות  
הנפש המרכזית

03-7377000

-מרכז מהות
התמודדות ותמיכה

03-9482600



קריית ההדרכה

רפואה
מתגייסים

מועדון יותר

תחבורה ציבורית



03-5344435

office@stepforward.co.il

www.stepforward.co.il

קדימהצעד 

איתכם ובשבילכם

נשמח אם תמלאו משוב על ההרצאה

סירקו את הקוד
MASHOVIM.NET: או כנסו לקישור


