
לקראת הליכי גיוס

'ערב הורי יא



?על מי חל חוק שירות ביטחון
אזרחי מדינת ישראל✓
תושבים קבועים במדינת ישראל✓
אזרחי המדינה בעלי אזרחות נוספת ✓

במדינה אחרתהמתגוררים

:אורך שירות החובה
חודשים לבנות24✓
חודשים לבנים 30✓
למעט מסלולים ייחודיים  *

גיל ההתייצבות  
הראשונית בלשכה  

על פי  )וחצי 16הוא 
(התאריך העברי

מי שטרם יגוייסלא 
על פי )18מלאו לו 

(התאריך העברי

לא יגוייס תלמיד  
ב "לפני סוף כתה י

היה וסיים הליכים  )
(כנדרש

חוק שירות ביטחון



גיוסב"יא"י

קבלת צו 
התייצבות

יום  
התייצבות  

לצו  
הראשון 

קבלת  
תאריך גיוס  

(צו)ראשוני 
ה"המאיום 

קבלת  
שאלון  
העדפות

, גיבוש טייס
יום סיירות 

כנס חשיפה ללוחמות
(ב"בוגרי י)

גיבושים  
ליחידות  
ממיינות 

(ב"בוגרי י)

בנות  )' מיונים א
ובנים כלל  

(לי"צה
יום סיירות

סיום הרשמה  
,  לעתודה

שנות  , מכינות
שירות

, גיבוש טייס
גיבושים  
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



צו התייצבות

מועד הזימון

קוד 
אישי

עם קבלת הצו יש להשלים  ❑
התחברות ראשונית לאתר  

באמצעות הקוד  " מתגייסים"
האישי

להזין את פרטי  בשלב זה ניתן ❑
ולערוך פרטים קו האישי-הרב

אישיים

י "ניתן להגיע לזימון ע❑
קו האישי  -שימוש ברב

שיטען בסכום הנסיעה

ההטענה מתבצעת דרך  ❑
האזור האישי



"מתגייסים"אתר 



נתונים אישיים ומשפחתיים

נתוני השכלה

לקויות למידה

('אחרי סוף כיתה ו)סיכום וועדת השמה •

('אחרי סוף כיתה ו)פסיכודידקטיאו אבחון •

י  "שניתנה ע)או אבחנת קשב וריכוז •
(מאבחן דידקטי/פסיכולוג/פסיכיאטר/נוירולוג

שאלון מובנה לצורך אימות הפרטים האישיים
"מתגייסים"ממלאים באתר 

אימות נתונים



מבחנים פסיכוטכניים

שעה-אורך המבחן כ←

המבחן מתאים את עצמו  : מבחן אדפטיבי←
בהתאם לתשובותיו של הנבחן

האפשרות להיבחן בשפה השונה מעברית  ←
תלויה בהחלטת הגורם המקצועי בחולייה  

שפות  7ישנם מבחנים ב)הפסיכוטכנית 
(שונות

ריכוז ורצינות, יש חשיבות רבה לערנות←

כמותי
אנלוגיות  
מילוליות

הבנת  *
הנקרא

צורני

הוראות



שימו 

כולל חומר  , יש להביא את כל דפי האבחון. 'אבחון שבוצע החל מכיתה ז: לצו ראשון
. יש להקפיד על חתימה וחותמת של הגורם המאבחן. הגלם

עדיף להציג זאת מספיק  , (דיסגרפיה או אחרת, דיסלקציה)אם קיימת בעיית למידה כלשהי •

זמן לפני המבחן

זכרו כי לא כל התאמה הניתנת בבית הספר רלוונטית גם למבחנים פסיכוטכניים•

.מועד ביצוע האבחון והיכן בוצע, מספר תעודת הזהות, חשוב שעל האבחון יופיע שם•



ראיון אישי

ת  /שיחה אישית אשר מטרתה להכיר את המועמד

ה ולהתרשם ממידת  /לשירות ביטחון ואת אישיותו

ה לשירות בצבא בכלל  /ה ויכולת הסתגלותו/התאמתו

.ת בפרט/וכלוחם

מתקיים גם לבנות וגם לבנים



רמת  
עברית

נתוני האיכות

מתאם  
קצונה

ר  "דפ
(מבחנים)

ראיון  
אישי

השכלה

ס"קה
קשיי  

הסתגלות



?איך נקבע הפרופיל הרפואי

קביעת  
פרופיל 
וסעיפי 

ליקוי

ועדה רפואית 
הזמנת )

ד "חו, מסמכים
(רופא מקצועי

רפואיות  -בדיקות פרא
,  ד"ל, משקל, גובה)

(ראייה

שאלון רפואי

21עד 97הפרופיל הרפואי נע בין •
המעידים על הבעיה הרפואית וחומרתה, הפרופיל הרפואי מורכב מסעיפי ליקוי•

.מרכיבי משקפיים חייבים להביאם ביום ההתייצבות•
שעות לפני מועד ההתייצבות24מרכיבי עדשות מגע חייבים להסירן •

יום מהתאריך בו נקבע30ניתן לערער על הפרופיל הרפואי עד 



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

(הפרופיל)הכושר הבריאותי 

סיירות+ ר "פוטנציאל לשיבוץ ביחידות חי• 97

סיירות  + ר "פוטנציאל לשיבוץ ביחידות חי•
(סעיפי ליקוי, למתאימים) 82

,  תותחנים, שריון)מ"אגפוטנציאל לשיבוץ ביחידות •
ר וסיירות"לא כשיר לחי(. הנדסה ועוד 72

,  פוטנציאל לשיבוץ כתומך לחימה וביחידות עורפיות•
.  ובחלק מיחידות הלחימה 64

פוטנציאל לשיבוץ ביחידות עורפיות• 45

בלתי כשיר ארעית• 24

(  אפשרות להתנדבות)בלתי כשיר תמידית • 21



!את הצו הראשון מתחילים בבית ומסיימים בלשכת הגיוס▪

ללא מילוי השאלונים מראש לא ניתן . שאלון רפואי ממלאים לפני מועד הצו+ צו ברשת ▪
.לעשות את הצו

בזמןחשוב להגיע ▪

דרכון ישראלי אישי(/ ולא של ההורים)תעודת זהות אישית : תעודה מזההחובה להביא ▪

צו ההתייצבות  יש להביא את ▪

(מ לקצר תהליכים"ע)בדיקת שתן עדכניות ותוצאות בדיקת עיניים תוצאותמומלץ להביא ▪

(שנות לידה ושמות מלאים, מספרי זהות)מומלץ להביא פרטים מלאים של ההורים ▪

:ליקויי למידה▪

פסיכולוגי/ אבחון דידקטי ▪

(אם יש)ועדת השמה ▪

(במידה ונוטלים)מרשם לתרופות קשב וריכוז ▪

על מנת לקצר את ההמתנה בלשכת  
יש לשלוח טרם ההגעה את כלל  , הגיוס

המסמכים הרלוונטיים באתר  
(אפליקציה)יישומון /מתגייסים

',  צו ברשת'או לשלוח דרך " מתגייסים"
ובכל מקרה להביא עותק ביום  

ההתייצבות

...להגיע עם סבלנות, להביא אוכל, לישון טוב בלילה שלפני, להכיר את דרכי ההגעה ללשכה: המלצה חמה מאיתנו

!חשוב לזכור



עם סיום ההליכים ולאחר קביעת הנתונים 

ובו  צו גיוסהאישיים והפרופיל הרפואי ישלח 

.  ל"מועד הגיוס הראשוני לצה

.  מועד זה נקבע בשלב הראשון על פי גיל המיועד לגיוס✓

ככלל מבוגרים יתגייסו קודם ובתנאי שסיימו ללמוד 

(.ב"כיתה י)

יום לפני מועד הגיוס לאחר  45מועד הגיוס משתנה כ✓

וכמובן בהתאם לצרכי  )ל "שנקבע השיבוץ הסופי לצה

(הצבא



תהליך הזימון 
הראשוני  
ליחידות  
מודיעין  

מתבצע דרך  
יחידת מיטב

חשוב להחליט מתי 
. לוותר על מודיעין

לאור תהליכי המיון  
המורכבים והארוכים  
עלול להיות מצב בו 
זמן קצר לפני הגיוס  

תתקבל הודעה על אי 
התאמה למסלול  

ן"בחמ

אגף המודיעין





נתוני 
:ב"המלש

פרופיל-
נתוני איכות-
ציון עברית-

קביעת התפקיד



קריית 
ההדרכה

רפואה
מתגייסים

מועדון יותר

תחבורה  
ציבורית

לי"הארנק הצה





דרכי התקשרות

03-5344435: טלפון

office@stepforward.co.il: ל"דוא

www.stepforward.co.il: האתר שלנו

נשמח אם תמלאו משוב על ההרצאה

סירקו את הקוד
MASHOVIM.NET: או כנסו לקישור

mailto:office@stepforward.co.il
http://www.stepforward.co.il/

