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ה מ ד ק  ה

במסמך זה קיבץ מערך טרום הגיוס של אחריי את 

כלים הראשוניים הדרושים לטיפול בשאלות ההמידע ו

 אחריי שלפני הגיוס.ובעיות של חניכי 

 

ד ו ס י י  ג ש ו  מ

 

קשיי הסתגלות - |קה"ס|  

הנקבע כאשר יש רקע של בעיית הסתגלות חברתית, נתון 

 נפשית או קושי ביציבות בתוך מסגרת.

 

ירישום פליל - |ר"פ|  

אל מידי חודש לצה"ל, מידע המועבר על ידי משטרת ישר

פלילית.קיים במידה ונער ביצע עבירה שנתון   

החניך.קביעות שונות ביחס לשירות זה ישום לר  

 

|21|צו   

פעמים בלשכת הגיוס לאחר  3-חניך אשר לא התייצב יותר מ

שאינו משתף פעולה עם  , מה שאומר21קריאה יסומן בצו 

 הליכי המיון ועליו ליצור קשר במיידי עם לשכת הגיוס.

 

 |חריג איכות|

נער בעל נתוני איכות )דפ"ר, קב"א, סימול עברית( נמוכים 

 מאוד אשר בעלי השפעה על השיבוץ שלו.

 

 מיון איתור והתאמה -|יום המא"ה| 

יום מיונים המיועד לבנות בלבד המעניק להן הזדמנות נוספת 

 להראות יכולות ולהשפיע על השיבוץ בצה"ל.

 .פרטי ןוא מתבצע ע"י מכושעות וה 7-אורכו כ

 

 יום סיירות -|יום שדה| 

 צה"ל: מטכ"ל,בליחידות ההתנדבות הממיין יום מבדק 

ר ליום זה תנאי סף של קב"א ודפ" .666 שלדג, ,33שייטת 

 עלייהם ניתן לערער ולקבל זימון חריג.

 

ם  י כ מ ס מ ל ם  י ר ו ש י ק

: ם י י ש ו מ י  ש

 

 קישור –פורמט מכתב המלצה 

 קישור -פורמט מכתב בקשה 

  קישור -לקבלת מידע כתב הסכמה 

          

 רכי התקשרות למיטב:ד     

  

meitav@idf.gov.il 3256      * 

 

 

אפליקציית  מתגייסים אתר

 מתגייסים

. . . ך  ש מ ה ב ד  ו  ע

  

  מקרים ותגובות

 

     שאלות ותשובות 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqSHZOcHBCVy13U0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqSHZOcHBCVy13U0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqQ0VHZ1R5X213Z00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqQ0VHZ1R5X213Z00/view?usp=sharing
https://www.mitgaisim.idf.il/media/23550/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.mitgaisim.idf.il/media/23550/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.mitgaisim.idf.il/media/23550/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf
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?שייטת/מהי גדנת צלילה

גדנת שייטת וצוללת  
מתקיימת דרך גוף פרטי 
שאינו צבאי והיא בעלות  

בסיום הגדנא יש  , כספית
ביכולת ראשי הגדנע 
להמליץ על מועמדים  

.  חובלים/לגיבוש שייטת
הצבא אינו מחוייב לקבל  

.את ההמלצה

לפרטים נוספים יש לפנות  
-03' לביתן חיל הים בטל

7377777

האם ניתן להיבחן במבחן  
הפסיכוטכני בשפת אם  

?שאינה עברית

רק מי שהינוי עולה  , כן
על פי הגדרת משרד )חדש 

יוכל להיבחן  ( הקליטה
,  אנגלית, צרפתית: בשפות
.ספרדית, אמהרית , רוסית

ישנה אפשרות להיבחן  
.בערבית

האם ניתן להגיש בקשת 
?ש לפני הגיוס"ת

ניתן להגיש בקשה , כן ורצוי
ש כחצי שנה  "לקבלת ת

בקשה זו . לפני יום הגיוס
תאפשר לחניך לאסוף את 

כל המסמכים הדרושים  
לצבא על מנת לקבוע לו 

ש אזר תאפשר לו  "דרגת ת
לצלוח את השירות עם 

.כמה שפחות טרדות

האם ניתן לבצע מבחן  
?פסיכוטכני חוזר

,  המבחנים הם חד פעמיים
בכדי  לשמור על שוויון  

הזדמנויות בין כלל  
,  למרות זאת. המועמדים

במקרים חריגים ניתן להגיש  
ר  "בקשה לביצוע מבחן דפ

.חוזר

אי הצגת  : מקרים חריגים הם
פער  , הקלות במבחן הראשון

משמעותי בין ציוני בחינות  
סיום  , ר "ס לציון הדפ"ביה

המבחן בפחות מחמש דקות  
הצבא שומר את זמן המבחן  )

(.של כל מועמד

כיצב ניתן לערער על  
פרופיל נמוך בעקבות 

?משקל

יש להישקל שוב בקופת  
החולים ולשלוח את תוצאות  

י הרופא  "השקילה חתומה ע
.למיטב

יהיה שינוי  , במידה ויש שינוי 
.מיידי בפרופיל

צו  /האם ניתן לדחות מיון
?ראשון

יש להתקשר טלפונית  , כן
למיטב ולבקש דחייה ולהסביר  

שיחה זו מוקלטת ולכן  . למה
.רק החניך יכול לבצע אותה

בדחייה של מיון יש לקחת  
ל לא מחוייב  "בחשבון שצה

.לזמן את החניך שוב

אילו תעודות מזהות ניתן  
להציג בכניסה ללשכת  

?הגיוס

תעודת זהות כחולה-

דרכון אישי בתוקף-

רישון נהיגה ממוחשב  -
(כרטיס)

תעודת עולה אישית-

תעודת שוחר-

האם מי שדחה שירות  
שנת שירות  /לטובת מכינה

?זכאי ליום סיירות נוסף

זכאי מי שדחה את השירות  
בשנה שלמה ושלא סיים  
וקיבל גיבוש ביום סיירות  

.הראשון

,  פרש, יקבל מי שלא סיים
.לא ניגש כלל, סיים ולא עבר

 

   | ותגובותמקרים  | 
 

המקר נדרשיםמסמכים  תגובה   
 פורמט מכתב בקשה ערעור בצירוף מסמכים העלאת/הורדת פרופיל רפואי

 כתב הסכמה למיטב

מומחה לפי סוג הבעיה חוות דעת רופא  
 תוצאות בדיקות אחרונות

 פורמט מכתב בקשה מכתב בקשה בצירוף המלצות בקשת חריג ליום סיירות

 כתב הסכמה למיטב
 פורמט מכתב המלצה

 

 ערעור על יעד )עורפי/קרבי(
 )!( לא שינוי שיבוץ

 פורמט מכתב בקשה מכתב בקשה בצירוף המלצות
 כתב הסכמה למיטב

 פורמט מכתב המלצה
 

מכתב בקשה להתגייס  ערעור על פטור על רקע פלילי

 והמלצות

 פורמט מכתב בקשה

 כתב הסכמה למיטב
 פורמט מכתב המלצה

,דיון םפרוטוקול סיכו  
 חוות דעת קצינת מבחן

 )*( יותר ממכתב המלצה אחד

 

 
  | שאלות ותשובות |

 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqQ0VHZ1R5X213Z00/view?usp=sharing
https://www.mitgaisim.idf.il/media/23550/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqQ0VHZ1R5X213Z00/view?usp=sharing
https://www.mitgaisim.idf.il/media/23550/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqSHZOcHBCVy13U0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqQ0VHZ1R5X213Z00/view?usp=sharing
https://www.mitgaisim.idf.il/media/23550/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqSHZOcHBCVy13U0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5Bzd4Tmh7JqQ0VHZ1R5X213Z00/view?usp=sharing
https://www.mitgaisim.idf.il/media/23550/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf
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