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 1.קיבלנו צו ראשון אבל באתר מתגייסים אין שאלון אימות נתונים, מה עושים?

 בצד שמאל למטה באזור האישי באתר מופיעה דמות של חיילת. יש ללחוץ  על החיילת

 ואז יופיע שם השאלון.

 

 2.כיצד ניתן לדחות את הצו הראשון ? למי פונים ?

 יש אופציה באתר להזיז את מועד הצו / להתקשר למוקד / דרך הפייסבוק

 

 3.לנו כתוב על הצו שעה 9. למה צריך להגיע ב-7:30?

 חלק קיבלו זימון לשעה מאוחרת יותר על מנת לא ליצור צפיפות בעקבות הקורונה

 

  4.ילדים המעוניינים במסלול עתודה פסגות האם זה פוגע בתהליך המיונים או מתנהל במקביל?

 שימו לב כי הרישום לתכנית פסגות והמיונים אליה, כמו לכל מסלול עתודה אחר,
 אינם פוגעים במיונים לכל תכנית צה"לית אחרת. בנוסף לכך, הרישום לפסגות

 אינו משפיע על הסיכויים להתקבל למגמות לימוד אחרות במסלול העתודה.

 5.הילדה קיבלה צו ראשון ליום ראשון הקרוב ורק היום השלימה את כל השאלונים באתר. האם כדאי

 לדחות את הצו הראשון כדי שיספיקו לעבור  על השאלונים ?

 השאלון צו ברשת נסגר 5 ימים לפני מועד הצו ועד שהוא נסגר אפשר להיכנס ולשנות
 את הכתוב לכן אתם עדיין יכולים להספיק לעבור על השאלון ומה הילדה רשמה.

 6.בדיקת ראיה עושים אצל אופטומטריסט? לא רופא עיניים

 אפשר לעשות גם אצל רופא עיניים וגם אופטומטריסט

 

 7.מתי אפשר לראשונה להתחבר לאתר מתגייסים ?
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 8.בדיקות השתן והראיה - האם יש מועד מוקדם שלפניו הוא לא תקף? כמה זמן לפני הצו הראשון יש

 לבצע? וכיצד מקבלים הפניה לבדיקת שתן וראייה?

 לא צריך הפניה פשוט הולכים לבצע. עד חצי שנה לפני מועד הצו זה התוקף האחרון
 אשר מתקבל.

 

 9.עד כמה החשוב להנפיק ת.ז. לפני הצו הראשון או שמספיק כעת דרכון



  אם יש דרכון אישי בתוקף זה מספיק

 

 10..באיזה שלב מתקיים יום המאה ?

 לאחר סיום הצו הראשון לקראת סוף יא תחילת יב תלוי גיל

 11. אם לא התקבל צו בדואר בשל כתובת לא נכונה, איך משחזרים את הצו? האם ניתן להגיע ללא הצו

 פיזית?

 בגיל 16.5 מי שלא קיבל זימון שיכנס לאתר עם תאריך הנפקת תז ויוכל לראות שם את

 תאריך הזימון. באתר שיעדכן כתובת לכתובת הנכונה שלו בבית ומומלץ גם להתקשר
 למיטב אחרי לראות שהם באמת שינו

 12.האם  ההתאמות המצויינות באבחון מספקות או צריך גם אישור של ההתאמות מבית ספר?

 יש להעביר את האבחון והוא נבדק על ידי לשכת הגיוס ויתקבלו התאמות בהתאם

 הצורך

 13.כמה זמן לפני הצו הראשון התלמיד מקבל מכתב צו ראשון הביתה

 מקבלים בגיל 16.5 זימון

 14.מה בדיוק מתבצע ביום המאה?

 כל המידע נמצא באתר מתגייסים , מומלץ להיכנס לקרוא

 15.במידה ויש הארכה הנובעת מלקות ראיה אילו טפסים נדרשים?

 לסמן בשאלון אימות נתונים שיש הקלות בלימודים עקב סיבות רפואיות ויש להעלות
 לאתר את הטפסים הרפואיים ביחד עם הסבר ואז תקבלו הסבר מפורט אם מגיע / לא

 מגיע הקלות

 16. אנחנו קיבלנו צו לשעת צהריים, האם אפשר לשנות לשעות הבוקר כי מבחן בצהריים לא פשוט

 אין אפשרות לשנות את שעת הזימון

 17.הבנים שלי קיבלו בקשה למילוי החומר באתר אולם טרם מילאו ונסגר להם תקופת הזמן למילוי.

 האם ניתן לפתוח את האפשרות הזאת

 יש להתקשר למוקד מיטב ולבקש מהם

 18.האם ניתן למלא את השאלון בחלקים מבלי שהמידע יימחק? כלומר לשמור את מה שמילאנו  ולצאת

 ולהמשיך מאותו מקום?

 זה נשמר מאותו מקום עם מה שמילאתם עד אותה עת.

 19.הבן שלי במסלול מיוחד בו הוא לומד לתואר באוניברסיטה וידחה את גיוסו בשנה-שנתיים. מי יתן לנו

 מידע לגבי המסלול הזה (אקדמיזציה)?

  באתר מתגייסים יש מידע על כל המסלולים בצבא

 20.במידה ותלמיד ממשיך יג יד האם הנתונים נישארים כמו המבחנים מהבדיקות הרפואיות או שצריך

 שוב לחזור עליהם?



 הנתון היחיד שיכול להשתנות מהצו הראשון הוא הפרופיל לטובה/ לרעה.

 21. יש תהליכים/מבחנים שעוצרים תהליכים אחרים האם אפשר לציין למשל כמו טיס

 משתנה בין זימון לזימון , יוודע למלשב במידה ויחסמו

 22.אשמח לדעת מהו הפרופיל שמתחתיו לא ניתן להתגייס לתותחנים ושריון
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 23.אם עניתי על שאלון הפיזיולוגי שאפשר לענות עליו פעם אחת ויחידה ואחרי שמגישים אי אפשר

 לחזור אליו וטעינו בנתונים. מה אנחנו צריכים לעשות?

  יש להעלות לאתר מסמך שבו אתם רושמים את הנתון השגוי ואומרים את הנתון הנכון
 ושאלון נסגר ולכן לא יכולתם לשנות.

 24.איך ניתן לדעת שהשלמנו את כל המסמכים והאם צריך להביא טפסים פיזיים?

 מופיע באתר בית הספר כל ההרצאה בכתב כולל איזה טפסים צריך להביא . אפשר

 להביא את הטפסים פיזיים במידה ולא העלתם לאתר ( לא מומלץ להביא במקום
 להעלות , מומלץ להביא בתור גיבוי)

 25. הבן שלי בן 17 בדצמבר קיבל צו ראשון .  האם  צהל מעודכן ? שלא יתגייס עם השנתון?

 לפני סוף כיתה יב אף מלש''ב לא יגויס

 26.מה לגבי ילדים עם אלרגיות מסכנות חיים? יכולים להתגייס?

 להעביר טפסים רפואיים למיטב והרופא בצו הראשון יקבע

 27.האם נעשתה/ נעשית הרצאה כזאת גם לילדים? – בהחלט ואף מפורטת יותר.

 נעשתה הרצאה כזאת ואף מפורטת יותר לתלמידים

  28.מה לגביי בדיקות רפואיות  מה לגביי צליאק יש גיוס רגיל

 להביא מסמכים הרופא יקבע

 29.הבת שלי קיבלה בתגובה לאבחון פסיכו דידקטי ששלחה, כי הוא לא חתום על ידי גורם לא מוסמך.

 האבחון חתום על ידי פסיכולוגית מוסמכת שביצעה אותו. מה עושים?.

 כנראה פסיכולוגית זו לא מוכרת כמוסמכת ע''י צה''ל

 30.מה בנוגע להארכות במבחנים הנובעות ממספר גבוהה במשקפיים ולא בעיית אבחון  פסיכולוגי.

 בשאלון אימות הנתונים בחלק של הלקויות למידה מופיעה סעיף אם מקבלים הקלות

 בלימודים עקב בעיות רפואיות . תסמנו כן ותעלו את הקבצים הרלוונטים ויחזירו לכם
 תשובה.

 32.מה המסלול של ספורטאים

 יש בקשה לאומן פעיל מופיע באתר מתגייסים איך מבצעים את התהליך

 33. האם צריכים להיכנס באופו יזום בגיל  שש עשרה וחצי ולחפש את השאלונים או לחכות לקבל זימון

 מהצבא?



 לחכות לקבלה ואם לא מגיע בגיל 16.5 עדיין יש באופן יזום לבדוק למה לא הגיע
 ולהתחיל את התהליך

 34.אפשר למלא את השאלון ולהוסיף את הבדיקות בהמשך ?    הצו גיוס אצלנו בקרוב ...

 כן , במקרה הכי ''גרוע'' יש להביא את הטפסים פיזית איתם לצו.

 35.האם חייל בעל פרופיל גבוה יכול להתקבל למחשבים, סייבר וכדומה?

 רוב הסיכויים שישובץ לתפקיד קרבי

 36.מה קורה אם רוצים לעשות קדם צבאית....

 נרשמים דרך המכינה /שנת שירות עד ה31/3 של י''ב . חובת המלשב לראות שגורמים

 אלו מטפלים בדחיית גיוסו בשנה. עליו לקבל דרך גורמים אלו אישור דחייה חתום ע''י
 צה''ל.

  37.הצבא בא לקראת חיילים שלא מעונינים להיות בקרבי ?

  אם אין סיבה רפואית / נפשית/ בן יחיד , צורכי צבא קודמים

 38.בדיקת שתן מספיקה אצל אחות? לא צריך הפנייה של רופא?

 בדיקה רגילה של קופת חולים

 39.האם יש השפעה של מועד הצו הראשון על מגוון התפקידים שהמתגייס יוסף אליהם? הכוונה

 לתלמידים שטרם מלאו להםו16 שנה

 אין השפעה

 40.כמה זמן מראש צריך ללמוד לצו ראשון?

 מאוד אינדיבידואלי , כל אחד כמה שהוא רואה לנכון

 41.במידה ואין ת.ז איך ניתן להזדהות באתר מתגייסים עם דרכון)? עם תאריך הנפקת דרכון?

 צריך מספר תז לשם משתמש , וסיסמא אפשר לקבל דרך מיטב.

 באיזה שלב ממלאים שאלון העדפות??

 בכיתה יב בתנאי שסיימו צו 1

 42.בן שלי הוזמן ל 11/11 אין באפשרותו להגיע כי הוא צריך להעביר ניירת של איבחונים. לציין שהוא

 כבר בן 17. והוא צריך אמון לקראת מבחני המיון ולכן כיצד ניתן לדחות כמה שיותר מאוחר?

 שיעלה את המסמכים בהקדם ויביא אותם ליום הצו בתור גיבוי

 43.אם לא מוצאים את הטופס המקורי לרופא המשפחה, האם ניתן לקבל אותו דרך מיטב?

 אפשר להדפיס אותו שוב דרך אתר מתגייסים

 44.האם מתגייס עם פרופיל קרבי יכול לקבל זימונים ליחידות טכנולוגיות של המודיעין? או שהזימונים

 הינם רק למי שאינו קרבי?

 לרוב יהיו למי שאינו קרבי , יכול להיות מקרים חריגים



 45.בעבר ניגשו לצו ראשון ככיתה. כבר לא?

  עקב הקורונה התבטל

 46.התלמידים התבקשו על ידי בית הספר למלא שאלון באתר מתגייסים (כל השכבה), כיצד ניתן לתקנו

  ומה משמעות שאלון זה?

 שאלון אימות נתונים , אפשר להיכנס עד 5 ימים לפני מועד הזימון ולשנות את התוכן
 שנרשם

 

 47.אפשר לעלות אבחון לאתר כקובץ??

 כן

 48. שמעתי על מקרים של תקלות חשמל או אינטרנט במהלך יום המאה. מה ההיערכות למקרים כאלו

 שיקול דעת לפי מקרה

  49. מה זה יום סיירות ומתי יש

 נובמבר -ינואר , יופ לבעלי פרופיל 97 שממנו יכולים לקבל זימונים לגיבושי הסיירות (

 מטכ''ל , שייטת 13 וחובלים)


