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 צו ראשון  -הסברהסיכום  הנדון:  

 

 ים:ועיקרי הדברהסברה תוכן ה .א

   -חוק שירות ביטחון .1

"פ צו צבות עבת התיייטחון על כל מועמד לשירות ביטחון חלה חוחוק שירות בבהתאם ל

 .  שום, לבדיקות ולגיוסילר

 ל על האוכלוסיות הבאות: חחון חוק שירות ביט

 .תושבים קבועים במדינת ישראל (א

 אזרחי מדינת ישראל.  (ב

 .ה אחרתנבעלי אזרחות נוספת המתגוררים במדיאזרחי המדינה  (ג

 

  -צבות בלשכת הגיוסתנאים להתיי .2

כיתה  תלמידעברי ובעת היותו  16.5בהכרח לאחר גיל  לצו ראשון על כל מלש"ב להתייצב  (א

 .( המלש"ב תלמיד כיתה י'במידה ו 16.5לא ניתן להתייצב בגיל  -לעל אף הגיי"א )

שי, רישיון  יאראלי  .ז ישת -עודה מזהה בתוקףעל כל מלש"ב להתייצב בלשכת הגיוס נוכח ת (ב

 נהיגה, דרכון אישי. 

 

   -כנה לצו הראשוןה .3

ימים  5עד יכנס לאתר מתגייסים בטווח של על כלל המלש"בים להשאלון "אימות נתונים":   (א

 בעבר נקרא צו ברשת.ולמלא את שאלון "אימות הנתונים" ש מועד הזימון לצו ראשוןלפני 

 אלון יחסם(. מון הש ם לפני הזיימי 5-)ב

 -התחברות לאתר מתגייסים

יטב/ כתובה ע"ג הצו הראשון סמא זמנית ממוקד מיסמא: סישם משתמש: ת.ז , ס

 הנפקת ת.ז. תאריך  –שמקבלים בדואר. או 

, , טלפוני, ת.ז, פרטי משפחהבשאלון נדרש למלא את כלל הפרטים האישיים אודות כתובות

קבצי לקויות  -ייםמוד וכו'. במהלך השאלון נדרש יהיה להוסיף קבצים רלוונטמוסדות לי

 פות להעלאת הקבציםפעמים נוסכנס אליו ילון ולהניתן לסיים את השא -למידה. שימו לב

 . ולא נמצאים בהישג יד ברגע מילוי השאלוןבמידה 

 צבא                 ההגנה              לישראל 
 61         ב                 ט            י           מ    

 ל          השומר ת     וס    גי      לשכת   
תשפ"א  תשרי                                                                         ה' 
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לון רפואי אשר שא ירצב בלשכת הגיוס לאחר שהעבעל כל מלש"ב להתיי :אישאלון רפו (ב

ממלאים דיגיטלית לאחר  אותה –)הצהרה רפואית אישית( מלש"ב מילא בו את חלקו כ

 החלק הרפואי מהווה כחלק האחרון בשאלון אימות הנתונים. -ות נתונים""אימ שאלון

את רופא "ב מחתים נדרש להעלות לאתר מתגייסים שאלון רפואי עליו המלש -בנוסף

הטופס נמצא ע"ג הצו  -המשפחה בחלק ב' של השאלון )הצהרה רפואית בידי רופא מטפל(

שאלון  -צו ראשון-יס אותו גם באתר מתגייסים )טפסיםר וניתן להדפגיע בדואהראשון המ

  רפואי(.

לאחר שהעביר מסמכים על כל מלש"ב להתייצב בלשכת הגיוס  פים:וסמסמכים רפואיים נ (ג

בדיקת עיניים )מלש"ב ללא משקפיים: בדיקת  -לייעת הפרופרפואיים נדרשים לצורך קב

(, תיקון"לפני ואחרי  " ת אופטימיטריסטפיים: בדיק"ב בעל משק, מלשאופטימיטריסט

בחנה בידי רופא שאו להמחכל מסמך המעיד על "ח ודיקות שתן אותן ערך מראש בקופב

 .וקיימות מחלותבמידה  מומחה

 . ממועד הביצוע ועד למועד הצוראייה והשתן הינו כחצי שנה תוקף בדיקות ה

סמכים המעידים על ת מב להעביר לפני מועד ההתייצבועל כל מלש" מסמכי לקויות למידה: (ד

, דת השמהוע הינם : סיכום םהרלוונטייבחן בכך. המסמכים לקויות למידה במידה ואו 

שאובחנה ע"י פסיכולוג/ פסיכיאטר/ אבחון דידקטי/ פסיכודידקטי או אבחנת קשב וריכוז 

נוירולוג/ מאבחן פסיכודידקטי )בעל תואר ראשון לפחות( או מומחה ללקויות למידה )בעל 

 . תואר שני לפחות(

ול בין אובחנו החל מהחופש הגדהאבחנות במידה וי כלל המסמכים הללו יבחנו ב כשימו ל

במבחנים אינן בתוקף לצורך בחינת הקלות , אבחנות מגיל צעיר יותר ז'-כיתה ו' ל

 לשכת הגיוס.הפסיכוטכניים ב

נדרש להגיש את  -רטהקונצ /ןבמידה ומלש"ב מעוניין להגיש אבחנה לנטילת ריטלי

 ה.אינם בתוקף לבדיק  -"ח, חידושי מרשמים מטעם קופרית בלבדנה המקוהאבח

 

  -ן ותחנות לשכת הגיוסשוראמבנה הצו ה .4

מבחן ממוחשב במספר "ר הינו פמבחן הד, וטכני ראשונימבחן דירוג פסיכ :רמבחני הדפ" (א

 צורני.   תחומים: מילולי, כמותי,

בהגיעו ללשכה יתבשר מסמכים אלו יבחנו ו -דהבמידה ומלש"ב הגיש מסמכי לקויות למי

   .יבמידה וזכא, בחינה בבהקלות להן זכאי 

וך ולכן ו במוסדות החינלשכת הגיוס לזקיים שוני בין בחינת ההקלות ב -שימו לב

 . כת הגיוס אינן זהות לאלו להן זכאי במערכת החינוך"ב בלשהמלש ההקלות להן זכאי 

  .לפני ההגעה ללשכת הגיוסתגייסים קיימים מבחנים מדגמיים בהם ניתן לצפות באתר מ

 ,כשעתיים בחינה -מבחןאת המבחן מבצעים פעם אחת בלבד ולכן חשוב להגיע ערוכים ל

 קבוק מים.יכנס עם במומלץ להו כוללא במהלך הבחינה לא ניתן

  , ריכוז ורצינות לאורך המבחן!ערנותיש לשמור על 
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 ןהריאיו"ביות, הגיוס לכלל המלש"בים והמלששי מתבצע בלשכת איון אייר: ראיון אישי (ב

איון הינה להכיר את י. מטרת הרת פסיכוטכני/ת/מראיין"י ר סגור ונערך עדמתקיים בח

 .י השירות הצבאי במידה המקסימלית עבורואופ אתם חייו של המלש"ב ולהתאי 

עת אית לצורך קבייגשים לבדיקה רפונ"ביות ם והמלשכלל המלש"בי: דיקה רפואיתב (ג

הפרופיל הרפואי שלהם )הכשירות לשירות(. הפרופיל נועד על מנת לשקף את התאמת 

 .והרפואית שלהםיזית לות הפסוגבהתאם למבים לשירות המלש"

 -ון וקדם תאריך גיוסוב לאחר הצו הראשצבו הרפואי של המלש"במבמידה וחל שינוי 

ויתכן  כךים המעידים על  וונטילמסמכים ר -ןכיצרף תימומיטב בכך ולחובתו לעדכן את 

 תוצאה מכך.כ ל הרפואיפרופיב  ולו שינויים והתאמותשיח

 

   -תנדבותתהליך ה .5

 . תרוזכאים להגיש בקשת התנדבות לשי 21 ילהמלש"בים בעלי פרופ  כלל (א

זכאים גם הם לפתוחח בבקשת  חודשים  9 -זמני מעל לכ -24יל לש"בים בעלי פרופמ (ב

 .  התנדבות למיטב

א ולצרף המלצות בנוש מכתב אישיש לשלוח למיטב  נדר ת התנדבותעל מנת להגיש בקש (ג

 במידה ויש.אטר/ מטפל( )מורה, יועצ/ת, פסיכולוג/ פסיכיגורמים חינוכיים/ טיפוליים 

 יות. לות הרפואמתנדבים בהתאם למגב"י רופא ע  טניתפרנבחנת כל בקשה  (ד

העובדה כי מעט תנדבים משתלבים בשירות רגיל וזהה לחייל בשירות חובה, לכלל המ (ה

חיילים בשירות משונה ב אזרחיותהחולים שירות רפואי בקופות קבלת  מתנדבים ניגשים ל

 . טיפול ברפואה צבאיתאשר מקבלים  חובה

 

  -תנאי שירות -טיפול פרט .6

משפחתי/  -ב יכול להיות זכאי לו בהתאם למצבוסיוע אשר המלש"כולל סל פרט יפול ט (א

 .  ינומסוציואקו

 חודשים לפני הגיוס.  8-תבצע כמטיפול פרט  (ב

דים/ הקלות לבני משפחות שקולות/ נפגעי פעולות בקשה להכרה כחייל בודד/ נשוי עם יל (ג

 .ם הצו הראשוןסיותטופל מיד ב -איבה

ות שנקבעות מועברות ליחידות בהן ישרתו המלש"בים כחיילים כל ההחלטות והזכאוי (ד

 .וניתנות למימוש החל מיום הגיוס

הטיפול בפרט אינו משפיע על תהליכי מיון ושיבוץ למעט הקלות בתנאי שירות עיהן ניתן  (ה

 . לוותר בכל שלב
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 צו:תנהלות ביום ה ם להגשיד .7

 ב )תאריך+שעה(.נדרש להגיע במועד אליו זומן המלש"  (א

 ע"פ הפירוט מעלה במסמך זה.  קףלהתייצב עם תעודה מזהה בתו יש (ב

 , ערנות. מזוןשתיה,  -בלשכת הגיוסת ושכוכים לשהייה ממנדרש להגיע ער (ג

 -שימו לב.  רופות אלו"ב מאובחן ונוטל תרטה במידה והמלשהצטייד בריטלין/ קונציש ל (ד

ר על שהה בלשכת הגיוס וכאשר יתבש יאת נטילת התרופות יבצע המלש"ב בעת ש

מומלץ לא לנטול תרופות אלו בבוקר הצו מאחר והכניסה , תו למבחן הפסיכוטכניכניס

 ביום. חר שלב מאולמבחן עשויה להיות ב

הסדר אינדיבידואלי ויקבע ביום הצו עבור כל דר קבוע ולכן א מתבצע בסביצוע התחנות ל (ה

 .מלש"ב

 

 -"ת "מיטבתקשרות עם יחיד דרכי ה .8

 

 .1 -שלוחה 1111* -7:30-14:00בין השעות  מרכז השירות הטלפוני פועל  (א

 ם. אינסטגרפייסבוק/  -8:00-18:00מרכז השירות הדיגיטלי פועל בין השעות  (ב

 . www.mitgaisim.idf.ilאתר מתגייסים:  (ג

 .  meitav@idf.gov.il -במייל מיט (ד

 

 

 

 ,ורה ושנה טובה ומוצלחתשיתוף פעולה פ המשך בברכת            

 

 

 סגן                                     ,וןדניאל בלינס

 

 לשכת גיוס תל השומר  להראש מדור קהי

 

http://www.mitgaisim.idf.il/

