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עיצוב ועריכה גרפית: ליטל מן
הובלת התכנית במתי"א רן:      

עדנה אלון- מרפאה בעיסוק, מומחית תחום תכניות מעבר 
ליטל מן- מומחית תחום אוטיזם

התוכן והמידע בחוברת זו נאספו מתוך מפגשי "קפה ידע" מתי"א רן 
בשיתוף עם יחידת מיטב  ומדורי קהילה בצה"ל
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הקדמה

מטרת החינוך המיוחד
        מטרת החינוך המיוחד היא לעגן את זכותו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים להשתתפות פעילה בחברה, בכל  

תחומי החיים, תוך מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד   
תוך מיצוי יכולותיו.                     

הצרכים העולים בשטח                 מתוך: חוק חינוך מיוחד )תיקון מס’ 11(,  תשע"ח 2018
חלק מאוכלוסיית היעד של מתי"א רן כוללת צעירים עם מוגבלויות שונות העומדים לקראת סיום לימודיהם במערכת החינוך, 

ומשפחותיהם. בקרב אוכלוסייה זו, נושא השילוב בחברה ובמעגל העבודה הופך להיות משמעותי ומרכזי. צעירים אלה  
עוברים ממסגרות לימודיות למסגרות שונות, כמו: צבא, שירות לאומי, לימודים אקדמיים, עבודה ועוד.    

צעירים עם מוגבלויות, מגיעים לצומת דרכים זה בדומה לבני גילם בתחושת בלבול וחוסר וודאות וקיים צורך משמעותי 
בקבלת ידע, הכוונה, תמיכה וליווי במסלולי חיים נוספים וחדשים. 

כיצד נערכים במתי"א רן להשגת מטרת החינוך המיוחד ומענה לצרכים בשטח?
אחד הכלים בתהליך זה, הנו מפגשים וירידים המנגישים בפני הצעירים ומשפחותיהם את תוכניות ההמשך הקיימות בארץ 

בתחומים השונים. 

יריד החשיפה הראשון שלנו התקיים בשנת 2016 ומאז ועד היום אנו מקיימים סוגים שונים של מפגשים, אם באופן פרונטלי 
ואם באופן מקוון, בהתאם לתקופה המשתנה ולצרכים העולים בשטח. מפגשים אלה מספקים עבור הצעירים המסיימים את 

לימודיהם בתיכון מקום בטוח ומכיל, באמצעותו הם יכולים  לבחור לעצמם את המסלול המתאים להם.

תהליך הליווי במתי"א רן נעשה בשיתופי פעולה עם גורמי קהילה שונים ומגוונים, כגון: לשכות הגיוס, המחלקות לשירותים 
חברתיים, ביטוח לאומי, עמותות וזכייני התכניות השונות.

תהליך לקראת צו ראשון והגיוס לצה"ל
בדומה לכלל הצעירים בארץ, גם צעירים עם מגבלה עומדים בפני מעבר לחיים הבוגרים, הכולל גם השתייכות למסגרת 

הצבאית, אם בגיוס מלא, גיוס מותאם או התנדבות.

חוברת זו הינה חלק מתהליך הכנה רחב, המאגדת בתוכה מידע עדכני שנאסף בשיתוף פעולה עם מדור מיטב בצה”ל  
בנוגע לתהליך הצו הראשון, הגיוס וההתנדבות עבור צעירים עם מוגבלויות.       

 

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בהמשך דרכיכם ומזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה/ הבהרה/ עזרה נוספת  
בתהליך משמעותי וחשוב זה.

*הכתוב בחוברת זו נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לשני המינים.
**המידע הניתן בחוברת נכון ליולי 2021. הצבא עובר תהליך שינוי משמעותי בתקופה זו ולכן המידע עלול להשתנות.  

 

שלכם ובשבילכם,
צוות מתי”א רן
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הגעת לגיל 16 וחצי ולא קיבלת צו ראשון? אתה יכול להכנס לאתר "מתגייסים" ללא הקוד האישי, ע"י  הקלדת   
מספר תעודת הזהות שלך כשם משתמש ותאריך הנפקת תעודת הזהות כסיסמה.       

מלש"ב עם תעודת נכה זכאי לליווי בלשכת הגיוס. 
חובה להגיע ללשכת הגיוס עם תעודה מזהה )תעודת זהות/ דרכון/ רישיון נהיגה עם תמונה(. במקרים חריגים אפשר                

להציג תעודת עולה או תעודת שוחר, למי שיש ורלוונטי. ללא תעודה מזהה לא תורשה להיכנס ללשכת הגיוס. 
חשוב להגיע לצו הראשון בזמן. מומלץ ללכת לישון מוקדם ערב לפני הצו.

ההתנהלות ביום זה היא ארוכה )שהייה של 7 שעות לערך(. מומלץ בחום להביא כריכים ושתייה שיספיקו לך ליום שלם         
ומטען לטלפון הנייד. במידה ותשלח לבדיקת פסיכיאטר /קב"ן ביום הצו, השהות בלשכת הגיוס תתארך.

במידה ואתה נוטל תרופות לקשב ופעלתנות יתר כדאי ליטול אותן לפני המבחן )ולא בבוקר, כדי שההשפעה בעת   
המבחן תהיה מיטבית(.

מומלץ לשלוח מראש את השאלון הרפואי ללשכת הגיוס לפני הצו הראשון כדי לזרז תהליכים ביום זה.

צו ראשון
מתי מקבלים "דרישת שלום" מהצבא?

מזל טוב! גיל 16 וחצי הגיע! על פי חוק שירות ביטחון, אתה כעת מיועד לגיוס ולכן הצבא ישלח אליך צו התייצבות  
ללשכת הגיוס. הצו הראשון הוא יום )או יותר(, שבו תגיע ללשכת הגיוס ותעבור ראיונות ותחנות כדי לבדוק את התאמתך לצבא. 

התהליך מורכב ממספר תחנות, שבסיומו תקבל פרופיל רפואי ואישי שעל פיו הצבא יידע לאילו תפקידים ניתן לשבצך.

קיבלת צו. מה יש בו? 

     
     פרטים מזהים        הסבר לטעינת                         שאלון רפואי*            קוד כניסה אישי

                                רב קו                                                                          לאתר ואפליקציית 
                                     "מתגייסים"

 * ניתן להוריד את השאלון הרפואי מאתר "מתגייסים" ולהעביר לרופא המשפחה למילוי וחתימה עוד טרם הצו הראשון. 
    חשוב שמילוי הנתונים בשאלון יהיה אמין ומדויק, כדי שהצבא יידע אם קיימת בעיה/ קושי מסוימים העלולים להקשות   

    על שיבוצך.

מה עליך לעשות? 
לבדוק שעל גבי הצו כתובים השם ותעודת הזהות שלך ולהתייצב בלשכת הגיוס בתאריך המופיע בו. 

          
   חשוב לדעת!

הקב"א )קבוצת איכות( והדפ"ר )דירוג פסיכוטכני ראשוני( נקבעים על סמך הריאיון האישי ונתוני המבחנים     
 ; בצו הראשון.        

התאמות במבחנים בלשכת הגיוס - ההתאמות בלשכת הגיוס שונות מההתאמות של משרד החינוך.      ̀
העברת האבחונים לצבא לא פוגעת, אלא רק תורמת! יש לשלוח עד שבועיים לפני הצו הראשון סיכומי      
אבחונים ומרשמי תרופות כדי לקבל את ההתאמות לבחינות.          
את הצו הראשון יש לבצע גם אם אושרת להתנדב. במידה וקיבלת פטור משירות צבאי עוד לפני שהגיע     

הצו הראשון - עליך להיות מאושר התנדבות. ברגע שזה יקרה, תזומן לצו הראשון.  
במידה וביצעת את הליך הצו הראשון ולאחריו קיבלת פטור – אין צורך בהגעה נוספת ללשכת הגיוס.  

               בשנה האחרונה הרבה מהתהליכים שהיו קורים בלשכת הגיוס עברו לאתר "מתגייסים", ולכן ניתן לבצעם מתי   
שתרצה, יחד עם גורמים נוספים כדי להקל עליך את התהליך.  
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         טופס למילוי  

ע"י רופא
יש להדפיס ולהעביר לרופא 

משפחה/ רופא מקצועי 
למילוי באופן ידני

    
  
 

      טופס אינטרנטי  
למילוי אישי

         עליך למלאו על פי  
 הידע שלך על עצמך

      

נ

הפניה ע"י 
רופא בעקבות בדיקה 

רפואית בצו הראשון

זימון על סמך 
חוו"ד מגורמים חיצוניים 

המטפלים בנער/ה
ביטוח לאומי/ 

משרד הבריאות

זימון לצו ראשון/ 
זימון לריאיון במדור ברה"ן/

קבלת פטור 

   

   התאמות ללקויות למידה
          המסמכים הנדרשים לשם קבלת ההתאמות* )חשוב לשלוח אותם מראש ללשכת הגיוס וגם להביאם פיזית ביום ההתייצבות(: 

סיכום ועדת השמה/ שילוב/ זכאות ואפיון, אם יש.    

אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי שהתקיים מהחופש הגדול של כיתה ו' והלאה, חתום ע"י פסיכולוג או      
מאבחן דידקטי.  

מרשם מקורי לטיפול תרופתי בו כתובה האבחנה, חתום ע"י פסיכיאטר/ נוירולוג. לא יתקבל חידוש מרשם     
               אשר נופק ע"י רופא משפחה.

        * ההתאמות בצבא שונות מההתאמות של משרד החינוך. כדי לאשר אותן במבחן זה, על הצבא לקבל אותם מראש.  
           יש לשלוח את האבחונים כשבועיים לפני תאריך הצו למייל/ לפקס המופיעים בצו. 

           חשוב לצלם את האבחונים ולהביאם גם פיזית ללשכת הגיוס ביום הצו. 

במכתב הצו הראשון שקיבלת ישנו קוד אישי לאינטרנט לאתר "מתגייסים" של מיטב, שם תמצא      
דוגמאות למבחנים.    

במידה ואתה לא חש בטוב ביום הצו, חשוב שתדווח על כך, כדי שתוכל לדחות את המבחן ולהיבחן     
   במועד אחר. 

האבחון הפסיכו-דידקטי שתשלח לטובת הצו הראשון הוא לשימוש אך ורק במבחנים ואיננו עובר הלאה.     
האבחון נשמר בתיק האישי שלך. קיים חיסיון רפואי מאוד הדוק מתוקף חוק מדינה- חוק זכויות החולה, ואפילו לקב"ן   

ולמפקד שלך אין גישה למסמכים אלו.   

  צו רפואי ברשת - 

בדיקת שתן, בדיקת ראייה ובדיקות כלליות   

מומלץ לבצע את הבדיקות אצל רופא המשפחה בקופת החולים ולהביא את תוצאות        
הבדיקות לצו, כדי להימנע מהעומס בלשכת הגיוס.    

באתר "מתגייסים"  תמצא הסבר מפורט של מה צריך להביא לצו. זה יחסוך לך זמן        
בלשכת הגיוס.    

מסלול VIP- במידה ותגיש את כל הטפסים מראש תקבל קדימות בתורים.    

מדור ברה"ן )בריאות הנפש(
בלשכות הגיוס פועל מדור ברה"ן, אליו אפשר לפנות במהלך הצו הראשון, לפניו ולאחריו. המדור בנוי מראש מדור )עובד   
ניתן להגיע למדור זה בליווי הורים, במידה וקיימת זכאות לנכות מביטוח לאומי    סוציאלי( + קב"נים ופסיכיאטרים.  

)יש לבקש על כך אישור מראש טרם ההגעה(.

ועוד.  ASD, קשיים נפשיים  ברה"ן מטפל בכל המלש"בים המתמודדים עם עיכובים התפתחותיים, לקויות למידה מורכבות, 
.)DSM-5(  הפסיכיאטריה הצבאית מחוברת לספר האבחנות הפסיכיאטרי

התחום הסוציאלי בצה"ל נחלק לשניים: 

ת"ש )תנאי שירות(- היבט כלכלי וסוציו-אקונומי של המשפחה, תנאי שירות וכדומה. ( 	
בריאות הנפש- קשיים שאינם רפואיים )לאו דווקא מחלת נפש(, כמו קשיים בהסתגלות, קשיי קשב וריכוז וכו'. ( 	

איך מגיעים למדור ברה"ן?

גורמים שהצבא מקבל מהם מידע לפני הצו הראשון
  ביטוח לאומי                                                    

        בגין קבלת                                                                                      
                    גמלת ילד נכה

              פניה למלש"ב               
                                                                                         לקבלת מסמכים*

       *שליחת מסמכים עד חצי שנה         
                משרד הבריאות     מרגע קבלת הפניה הראשונית         

      נתוני  אשפוזים    
על רקע סיכון נפשי                  

      צעירים שהצבא לא יודע עליהם, ולא הועברו לגביהם נתונים מגורמי ביטוח לאומי ומשרד הבריאות, על המשפחה   
      לפנות ללשכת הגיוס כדי להעביר את המידע.

      המסמכים שיש להעביר ללשכת הגיוס: דוחות רפואיים, סיכומי טיפולים וסיכום תפקודי מבית-הספר.   
      חשוב לתאר את התפקוד של המלש"ב וההתמודדות שלו עם דמויות מגוונות, הבנה וקבלת הוראות, הסתגלות   

      למקומות חדשים ועוד.
 

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
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כשיר לשירות 
תפקידים עורפיים   

ותומכי לחימה.  
מתאים לגיוס בתכנית "תתקדמו" 

 

ASD?

בדיקה פסיכיאטרית
להתרשמות

פרופיל 65/45
גיוס חובה

פרופיל 21
פטור מצה"ל

פטור משירות צבאי
ניתן להתנדב/ לבצע שירות לאומי-

אזרחי או כל דבר אחר שתבחר

)ASD( פתרונות צה"ל לספקטרום האוטיסטי

         

         

     פעמים רבות ראשית תזומן לצו הראשון ולאחריו לבדיקה הפסיכיאטרית.

     תכנית "תתקדמו"- תכנית ייעודית לגיוס צעירים על הספקטרום האוטיסטי 
     לצה"ל. קישור לסרטון הסבר על התכנית<<

     אמצעי תקשורת עיקרי עם לשכות הגיוס הוא דרך אתר מתגייסים. באתר ניתן למצוא את      
     כל הטפסים שצריך, מידע על מצב התהליך, סטטוס קבלת מסמכים וכו'.

     בעת קבלת פטור, האזור האישי באתר נחסם. ניתן לכתוב מייל למיטב ולבקש לפתוח את האזור     
     האישי עבור תהליך התנדבות. 

     ניתן לפנות למדור מיטב גם בטלפון 1111* שלוחה 1 

אוכלוסיית בריאות הנפש )מתמודדים עם מגבלה נפשית פסיכיאטרית(

מעטפת רחבה ככל הניתן וליווי של מדור ברה"ן

ההשתתפות בתכנית מותנית באישור קב"ן או פסיכיאטר בלבד

שירותטירונות

פתרונות צה"ל למתמודדים עם אבחנה פסיכיאטרית

תכנית הרחבת מנעד הכשירויות

  
       למי 

   מיועדת                

       מה 
                התכנית              

     כוללת 

   

                  איך 
              משתתפים

    7-10 ימים בתנאים מקלים                           שירות מותאם בתנאים מקלים     
ללא לינה בבסיס        מחנה 80 או ניצנים            
ללא נשיאת נשק        קבוצות קטנות           

מפקדים מכילים    
ללא לינה   

ללא נשיאת נשק   

https://www.youtube.com/watch?v=JVT5LhVUl3c
https://www.mitgaisim.idf.il/
https://www.mitgaisim.idf.il/
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פטור 
על רקע רפואי

פטור 
על רקע נפשי

 
   

התנדבות 
יחידנית

 

התנדבות דרך 
עמותות

העמותות מתווכות בין  
המתנדב לצבא.

הרלוונטית,  לעמותה  פניה 
למענה לו   בהתאם  

אתה זקוק.

1. פניה למדור מתנדבים. 
2. זימון לריאיון אישי. 

3. בחינת תיק ע"י קב"ן בלשכת הגיוס.   
     

אושרת לנידוב    לא אושרת
   )פרופיל 25(            לנידוב

מדור מיון ואבחון     ניתן לערער
וגיוס בתל השומר   

התנדבות לצה"ל
מי יכול להתנדב?  כל מקבל פטור על רקע רפואי או נפשי והצבא רואה בו כשיר להתנדבות. 

מה המשמעות של התנדבות לצה"ל? 
מתנדב בצה"ל הינו חייל שבמהלך הליכי המיון הראשוניים אותם עבר, נקבע לו פרופיל 21, הפוטר אותו משירות צבאי  

מסיבה רפואית או נפשית, ובחר בכל זאת להתנדב לצה"ל. 

מתנדב נחשב חייל ככלל חיילי צה"ל וחלים עליו כל החובות והזכויות החלים על משרתי החובה:     
לבישת מדים, קבלת חוגר ודסקית, הגעה למסדרי בוקר וקבלת משכורת צבאית ומענק שחרור בהתאם למשך השירות.   
יחד עם זאת, מתנדב יהיה פטור מנשיאת נשק, מלינה בבסיס ומטירונות, ויטופל ברפואה האזרחית )בקופת החולים(   

ולא הצבאית. 

   מתנדב לא יעבור בצו הראשון את שלב הריאיון האישי, כיוון שהוא כבר מוכר במדור מתנדבים ועובר תהליך אישי. 
       בנוסף, בת מתנדבת לא תעבור את יום המא"ה.

תקופת ההתנדבות

  
           שנתיים                                     שנה 

)ניתן להאריך לשנה נוספת(        

מסלולי התנדבות הקיימים למקבלי פטור מסיבות נפשיות

 

אבני דרךאקיםחיבוריםרואים רחוק

גדולים במדיםגווניםמגשימים חלום

לאן 
להתנדב?

עמותות שהצבא עובד איתן )לחץ על הקישורים כדי לקבל מידע על התכניות שהעמותות מציעות(:

    במידה והצבא החליט )פסיכיאטר בכיר במערך בריאות הנפש, המקביל לסגן מנהל בי"ח או מנהל מחלקה(, שלא תוכל  
          להתנדב יחידנית אלא דרך עמותה בלבד, זה כי הוא מבין שעלול להיגרם לך סיכון בנידוב יחידני ותזדקק למעטפת     

          תמיכה רחבה יותר במהלך השירות.                          

          כדי לבצע את תהליך ההתנדבות דרך עמותה יש לשלול את הנידוב היחידני )תהליך בירוקרטי אך הכרחי(.

הכרה במשרד הרווחה 
ישנן תכניות התנדבות הדורשות רישום ברווחה. 

היום, כתלמיד, אתה מקבל שירותים ממשרד החינוך. 
בגיל 18 או 21 )לפי גיל סיום הלימודים במערכות החינוך השונות( משרד החינוך יוצא מהתמונה, ומי שייתן את השירותים  

הוא משרד הרווחה )הלשכה לשירותים חברתיים(. 

על מנת שתוכל לקבל שירותים ממשרד הרווחה, עליך לפתוח תיק במחלקת נכויות )השייכת למנהלת מוגבלויות(. 

המסמכים שעליך להציג לשם פתיחת תיק:
     אבחון עדכני חתום ע"י פסיכיאטר.

     אבחון פסיכו-דיאגנוסטי חתום ע"י פסיכולוג קליני.

* במידה והחלטת להתנדב לצבא, תוכל לקבל את כל התמיכה והליווי שאתה זקוק להם. יש לצרף מסמכים והמלצות: 
אבחון פסיכיאטרי  	 	

חוות דעת  פסיכולוגית/ טיפולית אחרת  	 	
חוות דעת יועצת/ מחנכת בית-הספר 	 	

חוות דעת מעסיק )חוות דעת תפקודית( 	 	

         
דרכי התקשרות 

קו למלש"ב המתנדב: 03-7387055 / 03-8387195 
קו לחייל המתנדב: 03-7387193

 

https://www.roim-rachok.org/
https://www.hiburim-effie.org.il/
https://akim.org.il/army-recruitment/
https://www.avneiderech.org.il/links/army/
http://www.2all.co.il/Web/Sites7/magshimim/DEFAULT.asp
https://www.gvanim.org.il/he/activity/%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://special.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C/
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מה בין חייל רגיל למתנדב?

       מדים, חוגר, נסיעות חינם, זכויות, משכורת צבאית, מענק שחרור ופיקדון בהתאם לתקופת שירות.

                   מתנדב                    חייל רגיל

טירונות מותאמתטירונות בתנאי יחידה סגורהטירונות

שנה, עם אופציה להארכה שנתיים ו-8 חודשיםזמן שירות
לשנה נוספת )ו-8 חודשים נוספים 

לאחר מכן(

פטור מנשיאת נשקחייב לשאת נשקנשק

יכול לחתום קבעיכול לחתום קבעקבע

ממלא מנילה )סדרי עדיפויות(בחירת תפקיד
הצבא מציב לפי הצורך שלו בסופו 

של דבר

בוחר לעצמו את התפקיד 
ואת המפקד

מבוטח בקופת חוליםמבוטח בצה”לביטוח רפואי

לא יישן בבסיסיכול לישון בבסיס סגורלינה

פטור ממשימות אבטחהמחויב לבצע משימות אבטחהמשימות אבטחה

דרכי התקשרות 
MEITAV@DIGITAL.IDF.IL | *1111 /03-7388888 מדור מיטב  

mitnadvimlag@gmail.com | 02-5007229 מדור מתנדבים לשכת גיוס ירושלים
mitnadvimtash@gmail.com | 03-7373339 מדור מתנדבים לשכת גיוס תל השומר

מדור ברה"ן לשכת גיוס ירושלים 02-5007204/5
מדור ברה"ן לשכת גיוס תל השומר 03-7377000

   חשוב לדעת!
     הגעת לבדיקה רפואית במדור ולא היית מרוצה? יש לך זכות לבדיקה חוזרת. 

     המבחנים למתנדב הם אותם המבחנים כמו למתגייס רגיל. עם הצגת אבחון, ניתן   
     לקבל התאמות.

     תהליך הנידוב אורך מספר חודשים. בקשת התנדבות רפואית ניתן לפתוח מכיתה י"א,   
     ובקשת התנדבות נפשית ניתן לפתוח שנה לפני תאריך הגיוס.

מילון צה"לי לשירותך

מונחים במהלך וטרום הגיוס 
מלש”ב- מיועד לשירות ביטחון שקיבל צו גיוס.		
קב”א- קבוצת איכות. נתון איכותי מספרי המשוכלל מנתוני האיכות שנקבעו במהלך ההתייצבות בלשכת הגיוס. נתון זה 		

משמש קריטריון מרכזי בתהליכי המיון, השיבוץ והקידום בצה”ל.
דפ”ר- דירוג פסיכוטכני ראשוני הנקבע על פי מערכת מבחנים פסיכוטכניים ממוחשבים, ומהווה אומדן ליכולת השכלית 		

של המלש”ב.
ציון קה"ס- קשיי הסתגלות. ציון שקב"ן יכול לתת, לפיו יתאימו למלש"ב את תנאי השירות המתאימים לו. במידה והציון 		

הוא 60, מדובר על פטור על רקע קשיי הסתגלות ואין אפשרות להתנדב.

מונחים תפקידים כלליים 
ש”ג - שומר גדודי - הכוונה לשומר בכניסה למחנה		
מש”ק - מפקד שאינו קצין, חוגר בעל סמכויות פיקוד		
מ”כ - מפקד כיתה		
מ”מ - מפקד מחלקה		
מ”פ - מפקד פלוגה		
סמג”ד - סגן מפקד גדוד		
מג”ד - מפקד גדוד		
סמח”ט - סגן מפקד חטיבה		
מח”ט - מפקד חטיבה		
קב”ן - קצין בריאות הנפש		

מונחים כלליים
מיטב- הגוף האחראי על אכיפת חוק שירות הביטחון, הכולל גיוס לשירות חובה וניהול תהליכי מיון, שיבוץ וחיול.   		

זו המפקדה של כל לשכות הגיוס.
ברה”ן- בריאות הנפש		
תא/ מדור מתנדבים- הוא זה שמציע את התפקידים למתנדב		
פז”מ - פרק זמן מינימלי )פרק הזמן עד קבלת דרגה, שחרור וכו’(		
קל”ב - קרוב לבית		
שק”מ - שירות קנטינות ממונע		
ת”ש - תנאי שירות		
מדי א - המדים שאיתם מגיעים לבסיס, יוצאים הביתה ולובשים בטקסים צבאיים ובמסדרים		
מדי ב - מדי עבודה שלובשים במהלך טירונות, קורסים או בבסיסים סגורים וקרביים		
לו”ז - לוח זמנים		
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פרופילים )ניתן למצוא את רשימת הפרופילים המלאה באתר "מתגייסים"(
פרופיל 72 - מגבלה בינונית. רפואית או נפשית. כשיר לשירות קרבי בכל היחידות הלוחמות מלבד ביחידות חי"ר וסיירות.

פרופיל 64 - כשיר לשירות במערכים תומכי לחימה.

פרופיל 45 - סעיף בריאותי אשר מחייב שירות צבאי במסגרת עורפית לחלוטין.

פרופיל 25 - פרופיל הניתן למתנדבים רפואיים או נפשיים שהחליטו להתגייס לאחר שנמצאו בלתי כשירים לשירות.

פרופיל 24 - פרופיל לפטור זמני. פרופיל זה מתקבל במצבים רפואיים משתנים ולא ברורים כמו לפני ניתוח ובמקרים אחרים. 
מלש"ב שמקבל פרופיל 24 ליותר מ-9 חודשים, יכול להתחיל תהליך של התנדבות. במידה ובהמשך יהיה שינוי בפרופיל, 

יעבור להיות חייל מהמניין. ישנם מקרים )בעת שירות התנדבותי( בהם הפרופיל עולה תוך כדי שירות. 

פרופיל 21 - פרופיל לפטור קבוע על רקע רפואי או נפשי. קיימת אפשרות להגשת בקשה להתנדבות והעלאה לפרופיל 25. 

   
      כתובות אינטרנט חשובות      

                        אתר מתגייסים )מיטב(

       מיטב בפייסבוק: מיטב - מתגייסים לשירותך 

                               אתר מתי"א רן

      צוות מתי"א רן מאחל לך בהצלחה בדרכיך החדשה     
   וכאן בשבילך לכל שאלה 

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F/%D7%A6%D7%95-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/#/
https://www.mitgaisim.idf.il/
https://www.facebook.com/meitavidf/
http://www.rn.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
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