


?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 32✓

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



גיוסב"יא"י

קבלת צו  
התייצבות

יום 
התייצבות 

קבלת צו גיוס 
ראשוני 

ה   "יום המא
(בנות בלבד)

קבלת שאלון 
העדפות

יום סיירות , גיבוש טייס
(ב"בוגרי י)

הרשמה למיונים
כנס חשיפה ללוחמות

גיבושים ליחידות  
ממיינות 

(ב"בוגרי י)

בנות ובנים  )' מיונים א
יום סיירות(לי"כלל צה

סיום הרשמה  
,  מכינות, לעתודה

שנות שירות

גיבושים  , גיבוש טייס
ליחידות ממיינות

בנות  )'  מיונים ב
(לי"ובנים כלל צה

קבלת 
שאלון 
העדפות 

קבלת צו  
גיוס סופי

מיונים נוספים כמו מודיעין וטיס יתחילו כבר לאחר סיום הליכי הצו הראשון  
. וקבלת צו גיוס



:ליקויי למידה▪

פסיכו דידקטי/ פסיכולוגי / אבחון דידקטי ▪

אבחנת קשב( / אם יש)ועדת השמה ▪

י "חתום ע( במידה ונוטלים)מרשם לתרופות קשב וריכוז ▪
רופא בעל הסמכה לאבחון הפרעת קשב  

(פסיכיאטר/פסיכולוג/נוירולוג)

יש לשלוח טרם ההגעה את כלל  , על מנת לקצר את ההמתנה בלשכת הגיוס
,  "מתגייסים"(אפליקציה)יישומון /באתר מתגייסיםהרלוונטיםהמסמכים 

.  ובכל מקרה להביא עותק ביום ההתייצבות



נתונים  
אישיים  

ומשפחתיים

נתוני  
השכלה

רמת  
עברית



.אורך המבחן כשעתיים

האפשרות להיבחן בשפה  
השונה מעברית תלויה בהחלטת  

הגורם המקצועי בחולייה  
7ישנם מבחנים ב)הפסיכוטכנית 

(שפות שונות

ריכוז  , יש חשיבות רבה לערנות
.ורצינות

(דירוג פסיכוטכני ראשוני)ר "לאחר המבחנים נקבע ציון דפ

90-ל10הציונים נעים בין 

כמותי מילולי

צורני הוראות



שימו

דיסגרפיה או , דיסלקציה)במידה וקיימת בעיית למידה כל שהיא 

. עדיף להציג זאת מספיק זמן לפני המבחן, (אחרת

ס שאינן  "יש לשים לב כי לעיתים ישנן התאמות הניתנות בביה

.  התעלמות משגיאות כתיב–לדוגמה , רלוונטיות למבחן הפסיכוטכני

מועד ביצוע , מספר תעודת הזהות, ת/חשוב שבאבחון יופיע שם הנבדק

יש להביא את האבחון בשלמותו ולא רק  . האבחון והיכן בוצע האבחון

(.כולל המלצות האבחון)את עמודי הסיכום 

. בלבד' אבחון תקף הוא אבחון שבוצע החל מכיתה ז



שיחה אישית אשר מטרתה להכיר את  
ה /ת לשירות ביטחון ואת אישיותו/המועמד

ה ויכולת /ולהתרשם ממידת התאמתו
ת  /ה לשירות בצבא בכלל וכלוחם/הסתגלותו

.בפרט



41-56א נע בין "טווח ציוני הקב

קבוצת איכות–א "קב

השכלה

ראיון  )כ"צד
(אישי

ר  "דפ
(מבחנים)

רמת עברית



מילוי השאלון באופן תקין והחזרתו במועד טרם  
התייצבותך בלשכה יאפשר לקבוע מראש לאילו  

רופאים מומחים תזומנו ובכך להביא לצמצום מספר  
.ימי ההתייצבות בלשכה

.הצורךבמידךה /י רופא"באפשרותך להיבדק ע

שאלון  עם הצו הראשון נשלח למיועדים לשירות ביטחון 
.  יחד עם הצו הראשוןרפואי

. י המיועדים לשירות ביטחון"ימולא ע-בשאלון ' חלק א

.רופא מטפל/ימולא על ידי רופא המשפחה' חלק ב

דרך אתר או יישמון  " מיטב"את השאלון יש לשלוח ל
. להביאו ביום הצוובנוסף, "מתגייסים"(אפליקציה)



קביעת  
פרופיל 
וסעיפי  

ליקוי

ועדה רפואית  
הזמנת )

ד "חו, מסמכים
(רופא מקצועי

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

(ראייה

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

וחומרתה



סיירות  ( + ר"חי)פוטנציאל לשיבוץ ביחידות חיל רגלים •
(ועוד669, שייטת, צנחנים) 97

,  גבעתי, גולני)פוטנציאל לשיבוץ ביחידות חיל רגלים •
.סיירות-ולמתאימים( כפיר, ל"נח 82

הגנה  , שריון, תותחנים: פוטנציאל לשיבוץ ביחידות כמו•
(ש"יח)הנדסה קרבית ועוד , אווירית 72

פוטנציאל לשיבוץ כתומכי לחימה וביחידות עורפיות• 64

פוטנציאל לשיבוץ ביחידות עורפיות• 45

בלתי כשיר זמנית• 24

(קיימת אפשרות להתנדבות)בלתי כשיר תמידית  • 21

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



.מתחיל לאחר סיום ההליכים בלשכת הגיוסה"המאתהליך ✓
ביום זה ניתנת למועמדת לשירות ביטחון הזדמנות נוספת  ✓

.כישוריה ונטיות תעסוקתיות, להציג את יכולותיהחשובהו
ל בנוסף על "ה משפיע רבות על תהליך שיבוצה בצה"יום המא✓

.הנתונים האישיים שנקבעו בצו הראשון
ל להתאים עבור  "ה יוכל צה"באמצעות תוצאות יום המא✓

המיועדת לשירות ביטחון את התפקדי הטוב ביותר מבין 
.  התפקידים המתאימים לה

.יום המיון מיועד לבנות בלבד✓
יתקיים באחד ממרכזי ההשמה ברחבי הארץ לפי  ה"המאיום ✓

.  מקום המגורים



כדאי לדרג את שאלון ההעדפות בהקדםכדי למצות את תהליכי המיון

תפקידים הדורשים מיון  
ואיתור מוקדם

לבנותה"המאיום •

דירוג שאלון•

ביצוע מיון•

מודיעין ותפקידים מסווגים

תהליך איתור ייחודי•

,  ל"תיאטרון צה, צ"גל
תזמורת  , להקות צבאיות

,  יחידת ההסרטה, ל"צה
ת/ת צבאי/כתב

רישום  )בקשת מיונים •
(מוקדם

ביצוע מיון•



:יחידות' ישנן מס, הכפוף לאגף המודיעין, בחיל המודיעין

, יחידות בטחון המידע, יחידות המחקר, יחידות האיסוף•
ל"סיירת מטכ

,  שחקים, חבצלות, א סייבר"גאמ: מסלולים יחודיים לדוגמה•
.גוונים ועוד, ק"אופ

עיקר כוח האדם של חיל המודיעין מתבסס על בנות ובנים  •
.64/45בעלי פרופיל 



יום שדה
(אוקטובר/ ינואר )

סיים ולא  
עבר

טייס

504מיון 

גיבוש  
שייטת

התקבל  
13שייטת 

סיים ולא 
עבר

–גיבוש אחוד 

שלדג/669/ל"מטכ

התקבל  
ל"מטכ

התקבל  
שלדג

התקבל  
669

צוללות/חובלים

ראיונות  
מגלן/אגוז

גיבושון  
צוללות/חובלים

ראיונות  
דובדבן/צנחנים/ם"יהל/עוקץ

ראיונות  
לוחם ימי

התקבל  
חובלים

התקבל  
צוללות

סיים ולא 
עבר

מיון קורל

צוללות/מאתר חובלים

סיים 
ולא עבר

צוללות/חובלים

ניתן לעשות יום שדה מקביל לטייס



מעבר בחינה  
פסיכומטרית

עד אפריל של )
(ב"כתה י

הרשמה 
למסלול 
העתודה

נובמבר  )
מרץ  -ב"י

(ב"י

ועדת  
מיון 

אישיותי

-אפריל )
(אוגוסט

הרשמה 
למוסדות  

לימוד  
לאחר 

אישור של 
ל "צה

(אפריל)

קבלת 
תוצאות  
בחינות 
הבגרות 

והחלטות  
מוסדות  
הלימוד

(ספטמבר)

מתן תשובה 
סופית  

ותחילת  
שנת 

הלימודים

עד )
(אוקטובר

מסלול לימודים על תיכוניים אקדמאיים המאפשרים זכאות  

. לתואר מוכר בישראל במסגרת דחיית שירות צבאי

להיות חלק ממערך איכותי ולרכוש  ניסיון מקצועי ב"למלשמאפשר 

.ופיקודי

.ניתן להמשיך להתמיין לשאר התפקידים בצבא, במהלך תהליך המיון



ל"גרעין נח/מכינה/התנדבות לשנת שירות

כולל תהליכי מיון  
וקבלה

ב"הרישום מול מיטב עד חודש פברואר של כיתה י

הרישום דרך הפרויקט  
אליו מיועדים



שאלון העדפות 
ב"המלשרצון 

קביעת התפקיד הסופי



www.mitgaisim.idf.il

העמוד הרשמי–מתגייסים לשירותך-מיטב: פייסבוק

באינסטגרם mitgaisim

*3529

meitav@idf.gov.il




