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 הורים יקרים, שלום רב,

ראשון. יום הצו הבמהלך השנה הנוכחית ישלח זימון לבנכם/בתכם להתייצבות בלשכת הגיוס תל השומר להליכי 

ך תהליך שהמהצו הראשון הינו יום גדוש ומשמעותי במהלכו יקבע בסיס הנתונים של בנכם/בתכם ועל פיו יבוצע 

 האיתור והמיון לתפקידים בצבא ההגנה לישראל.

ולאפשר חיזוק שיתוף  לברך את בית הספר על שבחר לקחת חלק בפרויקט 'צו בצוותא'בפתח דבריי, אבקש 

 הגיוס ובטוחני שהדבר יסייע רבות להצלחת בנכם/בתכם בהליכי הצו הראשון ובהיערכות לו.כת שלהפעולה עם 

 .שת להגעה מיטבית ליום הצו הראשוןבאיגרת זו אבקש להביא לידיעתכם את ההיערכות הנדר

 ת הגיוס:נות בלשכבין תחנות שויעברו בנכם/בתכם ביום הצו הראשון 

 

  -לקראת אימות הנתונים .1

לאתר מתגייסים עם הסיסמה האישית ולמלא את שאלון צו ברשת, השאלון ייפתח כשלושה יש להיכנס 

 .לפני המועד חמישה ימיםוייסגר  חודשים לפני מועד הזימון לצו הראשון

. ניתן למלא את השאלון בנוחות מהבית, משמעותיבאופן חוסך זמן רב בצו הראשון ומקצר את היום השאלון 

 בנכם/בתכם.בזמן שנוח ומתאים ל

. ולכן חשוב לשמור מספר זה שישמש לבירורים נוספים בנושא מספר אסמכתאבסוף השאלון יופיע  שימו לב!

תחנת אימות הנתונים תבוטל רק עבור  -ניתן למלא גם רק חלק מהשאלון ולחזור אליו בשלב מאוחר יותר 

 מועמדים שמילאו את השאלון במלואו.

 -רפואיתה לקראת הבדיקה .2

 !שאלון הידניהחלק האישי במילוי השאלון באתר מתגייסים מהווה תחליף למילוי  - רפואי ברשתשאלון  .א

ליין במסמכים הרפואיים אותם עליכם לשלוח לפני הצו -השאלון הינו שאלון חכם, ויעדכן אתכם און

הרופא ן ואינו מהווה תחליף לחתימת שימו לב, השאלון ייסגר שבועיים לפני תאריך הצו הראשוהראשון. 

 בשאלון הידני. 
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למלא על גבי השאלון: גובה, משקל, לחץ דם  על הטופס המקורי. להחתים את רופא המשפחה יש בנוסף, .ב

השאלון יישלח עם הזימון לצו הראשון בדואר וזמין להורדה באתר  ודופק )תקף לשלושה חודשים(.

 רפואי חתום על ידי רופא משפחה!לא תתאפשר כניסה ללשכת הגיוס ללא הצגת שאלון  מתגייסים.

 .המפרטת את מהות הבעיה והטיפול סקירת רופא מומחהיש לצרף  -אם ישנה בעיה כרונית  .ג

 :בלשכה , בקופת החולים ולקצר זמן המתנהמראש בדיקות שיש לבצע .ד

 .)בדיקת שתן )בתוקף לשלושה חודשים 

  פונדוס(  +ויזוס  -ומעלה  -4ויזוס | מספר  -בדיקת עיניים )כלל המתגייסים 

  -פסיכוטכנייםהמבחנים לקראת ה .3

 כיתה ו' ומעלה(.סוף סיכום ועדת השמה )תקף מ .א

 (.מהחופש הגדול בין ו' לז')תקף  אבחון דידקטי או פסיכודידקטי .ב

 מנוירולוג או פסיכיאטר או פסיכולוג או אבחנה על הפרעת קשב וריכוזמרשם לרטלין או קונצרטה עם  .ג

)תקף  מאבחן דידקטי )בעל תואר ראשון לפחות( או מומחה לקויות למידה )בעל תואר שני לפחות(.

 מהחופש הגדול בין ו' לז'(.

לא תפגע מהתאמות של משרד החינוך. כמו כן, העברת אבחון  שונותההתאמות בלשכת הגיוס שימו לב! 

 רק תסייע בקבלת התאמות במידת הצורך!בנתונים האישיים אלא 

במסגרת פרויקט 'צו בצוותא' יגיעו נציגי לשכת הגיוס לביה"ס לבצע הכנה להליכי הצו. כמו כן יגיעו במועד  .4

מאוחר יותר, וטרם יום הצו, לאיסוף המסמכים הנדרשים מבנכם/בתכם. הודעה על עיתוי ההגעה לביה"ס 

 בנכם/בתכם.  שללטלפון הנייד  SMSתימסר ע"י הסגל החינוכי ובהודעת 

עודת זהות אישית )לא של כמפורט: ת תעודה מזוההנדרש להגיע בזמן ללשכת הגיוס עם  ביום הצו הראשון .5

כל . רישיון נהיגה ממוחשב עם תמונה )אם יש(/  דרכון ישראלי אישי בתוקף )לא של ההורים(/  ההורים(

 7לשהייה של יש להיערך כמו כן,  לביצוע הליכי הצו. ללשכה הכניסהתעודה אחרת אינה קבילה ותמנע את 

 עם אוכל ושתייה.שעות 

 בנימה אישית,

העברת  -שיתוף פעולה עם מיטבהדרך הטובה ביותר למיצוי מקסימאלי של יכולות בנכם/בתכם הינה באמצעות 

יב את ההיכרות טלהרק כך נוכל הטפסים הנדרשים לצו הראשון, מילוי שאלונים, והתייחסות רצינית לזימונים. 

 יבוץ מיטבי בשירות הצבאי.עימם ולוודא ש

הינו אתר חדשני וידידותי אשר דרכו תוכלו אתם ובנכם/בתכם להתעדכן בכל שלב אודות  תר מתגייסיםא

  התהליך, לרבות נתונים אישיים, זימונים עתידיים, הסבר על תהליכי המיון והפקידים השונים.

-נשמח לעמוד לרשותכם 

 שנה טובה ומוצלחת,בברכת 

 אלוף-סגן אלינור אוזן,

 השומר-מפקדת לשכת גיוס תל


