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שלום לך,

לצה"ל. בחייך, לקראת גיוסך בפני שינוי גדול ניצבת את

הגיוס. בלשכת להתייצב הראשון" בו תתבקשי ה"צו את תקבלי בקרוב

אבל זו מחייבת, מסגרת הצבא הוא שכן ובחששות, בשאלות בתהליך הכרוך מדובר כי אני יודעת
תכירי בצבא האישי. הפוטנציאל ומיצוי התפתחות אישית, צמיחה המאפשרת חברתית, מסגרת גם

מכל קצוות הארץ. אנשים חדשים ושונים

לכל אלה חדשים. ובאתגרים בתפקידים ולהתנסות חדשים תחומים ללמוד לך יאפשר הצבא גם
הצבא. שאחרי לחיים רבה משמעות 

התנסות חשובה היא השירות תקופת זאת, עם יחד אך חובה, שירות אמנם הוא השירות הצבאי
קל. יהיה תמיד לא אם גדול, גם סיפוק של רגעים בה ולעצמאות. יהיו לבגרות בדרכך

ולהעצמה בין המינים בכלל, השוויון לקידום חשוב מפתח הוא כי השירות בצה"ל שתדעי, חשוב
נשים בפרט. אישית של

הצבאית. לעשייה מלאות שותפות הן חיילות ויותר יותר היום,

גם כי וטוב שכך, שירות צבאי. חובת הנשים חלה על בה בעולם המדינה היחידה ישראל היא מדינת
בלבד. לגברים תחום אינו הצבא

בצבא. נוספים לחיילות נוספים ותפקידים מקצועות פתיחת לתהליך של עדות האחרונות אנו בשנים
מגדרי. יש רקע על אפליה והיעדר ההזדמנויות שוויון עקרון את למעשה הלכה להפוך חשוב די. אין בכך
הכשרות לאותן הזוכה אחד מאגר כח אדם יהיו וחיילים למצב בו חיילות להביא כדי לפעול להמשיך

מינם. עפ"י ולא התאמתם, עפ"י ומשימות,

לאבד לעצמה להרשות שאינה יכולה ישראל, במדינת החברה אלה היא מכל העיקרית המרוויחה
מכן. ואחת בכל אחת הטמון האדיר הזה, הכוח את

דרכך. בהמשך רבה הצלחה לך מאחלת אני

לבנת לימור
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רב, שלום יקרה מתגייסת

מאתגר לשירות מעניין, אפשרויות קשת תפקידים ומגוון נשים בפני פתח האחרונות צה"ל בשנים
פוטנציאל ובו לרשותו, העומד האנושי ההון את יותר טוב למצות לצה"ל מאפשר זה שינוי יותר. ושוויוני

וברצונן לתרום. כישוריהן ביכולותיהן, התחשבות הנשים, תוך

הצבאי. שירותך איכות על להשפיע יכולה את מבעבר, יותר היום,

התפקידים, קשת את להכיר תשכילי אם מגוונים לתפקידים להגיע הזדמנויות על להשפיע יכולה את
לצבא. תהליך המיון במהלך נכון לפעול לקראת הגיוס, ובכך להערך למיונים ולדרג, להתייצב לבחור

בעצמך לקראת הגיוס. שלך  והבטחון האמונה את ותחזק הנדרש הערכות נכונה תציידך בידע

רבות שהרגישו מתגייסות של הצורך לענות על מנת על זאת, ובאה לעשות לך לסייע זו נועדה חוברת
צרכיהן. על עונה ואינו לגברים בעיקרו מכוון המיון תהליך אודות הקיים שהמידע

בתהליך המיון לכל שלב מתייחסת ומעניינת, ידידותית בצורה הכתוב מידע מעשי החוברת מספקת
מהשלבים. אחד בכל לפעול כיצד לך ומיעצת

עתידך. על להשפיע אותך מזמינה אני

ושירות מאתגר ונעים קל גיוס מאחלת לך

חסיד דבורה

אלוף תת

נשים לענייני הרמטכ"ל יועצת
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לך, שלום

בערך. אפס בצבא? מגיל יודעים הבנים מה הם רוצים לעשות מאיזה גיל פעם חשבת

בכלל. אם מתגייסות, שהן מרגע בצבא? לעשות רוצות הן מה הבנות יודעות גיל ומאיזה

השוויון על ממונה בתור ביד. עכשיו מחזיקה שאת לחוברת הסיבה הוא כך, כל העקרוני הזה, ההבדל
אחרת. גם שאפשר אני מאמינה בחינוך המינים בין

את מה רק שתבדקי לא וחשוב ראשון", "צו תקבלי שנה כחצי בעוד לצבא, כשנתיים תתגייסי בעוד
והוא יכול.  בשבילך לעשות יכול הצבא מה גם אלא בצבא, יכולה לעשות

ולקריירה, אישי לקידום מנוף יכולות להיות הראשון, כבר בצו להתהוות שמתחילות האלה, השנתיים
ומשמעותיות. מעניינות מרתקות, שנתיים 'רק' או להתעצמות נוסף בסיס

ראשון ומה את בצו נקבע מה הדרוש: במידע עכשיו כבר אותך לצייד לי חשוב יתגשם כדי שכל זה
תפקידים איזה אחריו, שמגיעים הטפסים את ממלאים איך הזה, בשלה להצליח כדי לעשות צריכה

ועוד. ועוד ועוד לך מחכים מעניינים

עצמי, ובהמשך למימוש אתר בצבא לראות הזמנה הזמנה: כאל הזו לחוברת אם תתייחסי אשמח
אותה. שתממשי מקווה אני שלך. הצבאי השירות על אחריות לקחת הזמנה לכך

שלך,

מרים שכטר

המינים בחינוך בין שוויון הממונה על
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לפני רגע
קטנה שאלה אותך לשאול לנו שאת מתגייסת, הרשי רגע לפני לקרוא, מתחילה שאת לפני רגע

לעשות בצבא?  את רוצה מה גדולה:

לשאול אותך לנו הרשי מתלבטת, עדיין שאת או זה, על לחשוב הספקת לא מושג, לך אין אם עוד גם
לכך מתכוונות לא ואנחנו הגבול? הם יודעת שהשמיים את האם קטנה: לא ממש והפעם שאלה, עוד
לחלום, ובגדול. לך הזדמנות שיש לכך מתכוונות אנחנו טייסת. תוכלי להיות תרצי ותתאימי, שאם

כמה עד מודעת את הצבאי? האם עתידך על ולהשפיע לבחור באמת יכולה שאת לך ברור האם
חייך? על עתידך והמשך שירותך הצבאי להשפיע יכול

באמת.... נו  ■

של השירות בחשיבות יותר מכיר הוא של שינוי: תהליך עובר הצבא האחרונות בשנים באמת.
משמעותי שירות לנשים הכול כדי לאפשר קיימות קודם, רבות שלא היו הזדמנויות ופותח נשים,
לקידום עצמי, למימוש אתר בצבא לראות מוזמנת בהחלט את תועלת. ממנו להפיק שאפשר
שירותך לגבי אחריות לקחת לך זו המטרה שלנו: לגרום שלך. האישיות היכולות של ובחינה

בו. ולהשפיע יכולה לפעול שגם את הוא מקום לך שצבא ולהראות הצבאי,

ְקָרִביּות ומלחמות. בנים, של עניין זה הצבא אבל  ■

רק. אבל לא גם, אומרת זאת זהו, שלא. אז

הצבא של למפקד. מרכזיותו או תה קפה לעשיית מעבר הוא הרבה צבא ובנות של הזה השילוב
ו"כולם" מתגייסים והצטרף. היות ש"כולם" מי שעלה ולכל שנולד וגדל כאן, מי לכל ברורה בחיינו
אחד לשני, קשור אחד שבה רשת נבנית ככה שם. נטווים מהקשרים גדול חלק ביחד, משרתים

השני. את ומקדם תומך אחד וכל השני, את מכיר

כשאמרנו התכוונו ולזה לפוליטיקה לעסקים, לתעשייה,  והלאה החוצה החוטים נפרשים מהצבא
רצה היא ועכשיו שלך המפקדת היתה אם היא עתידך. הלוא על להשפיע יכול הצבאי ששירותך
כשבחברה תמליצי שעליו שלך, בוודאי פקוד היה הוא בשבילה.. ואם שתצביעי ברור לכנסת,

חשבון. רואה או רכב מכונאי יחפשו שלך
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עכשיו? למה  ■

רשיון? לקבל שבעעשרה אפשר בגיל רק אם וחצי ששעשרה בגיל ללמוד נהיגה מתחילים למה
מראש. זמן מספיק אליהם להתכונן וכדאי שאפשר דברים יש כי

ליום להגיע לפני, כלום לא לעשות  כלומר יהיה", "מה שיהיה בשיטת להתגייס כמובן אפשר
כשאפשר היום, דווקא אבל, של קציני המיון. את גורלך בידיהם להפקיר) (או להפקיד ואז הגיוס

אליהם. להיערך שווה מעניינים, דברים הרבה כך כל בצבא לעשות

הגיוס. זמן לפני הרבה שרוצות אלה לחפש את מתחיל שתדעי, זה חשוב ואת צה"ל,

רוצה בעצם שמה שאת תביני פתאום הגיוס ביום שאם כדי להתכונן לך להתחיל שווה ובכלל,
בשפות (שליטה כך לשם שצריך מה כל לך יהיה למשל, האוויר, חיל במוזיאון מדריכה להיות זה

זרות, במקרה הזה).

כבר שאת (אחרי מטאורולגית ידע בכלל שאת רוצה להיות לא שהצבא תצטערי שלא כדי וגם
רופ). דני להיות את הכי רוצה השחרור שאחרי הבנת

בוער? מה ראשון" – ל"צו זמן עד יש אבל  ■

הכול, ושום דבר.

גדולה. לעשות כשתהיי רוצה מה את להחליט צריכה כרגע לא את באמת כי דבר, שום

להתכונן. צריך אליו וגם הראשון", ב"צו נקבעים מהדברים גדול חלק כי  והכול

בחינה? יש מה,  ■

ראשון" ל"צו שקשור מה בכול סדר נעשה בואי להתכונן. צריך לבחינות רק לא אבל גם.
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ראשון צו
"צו"? לזה קוראים למה ■

זו החוק. ולפי בהתאם שניתנת כזו כלומר, מחייבת. הוראה או פקודה של בסוג שמדובר מפני
חייב/ת ראשון צו שמקבל/ת מי כל לחוק, בהתאם הזה. לצו להיענות שחייבים לכך הסיבה גם

עבורו. ובמקום שנקבעו בדיוק בזמן להתייצב

הוראת  אחר ממלא לא או פקודה" ש"מסרב למי קורה מה  ■
ההתייצבות?

גבוה. לקנס כספי או מאסר צפויים לעונש והם על החוק שעבר למי היא נחשבים או הוא

הצו? את מקבלים מתי  ■

בשנה חודש באיזה תלוי י"א, י' לאמצע כתה כתה סוף בין מתישהו כלומר, .16 גיל בסביבות
נולדת.

לאדר) תשרי בין הוא ההולדת שלך יום של העברי התאריך ניסן (כלומר, חודש לפני נולדת אם
א' אייר בין דיוק (וליתר א' בניסן נולדת אחרי ספטמבר לאפריל. אם בין להתייצב תקבלי זימון

שאחריו. לספטמבר בין אפריל תזומני אלול) לסוף

בדואר? מגיע הצו האם  ■

אליו, נתייחס שמיד רפואי, שאלון גם במעטפה יהיו ההתייצבות מצו חוץ רגיל. בדואר ואפילו כן.
מועמדת לך מעתה: יקראו בדיוק ככה בטחון". לשירות למיועדים בשם "מדריך חוברת וגם

מלש"בית. או בקיצור: בטחון, לשירות

ההתייצבות? בצו כתוב מה  ■

שלך, הזהות מספר תעודת שלך: האישיים הפרטים יופיעו הגיוס, מנהל ידי ראש על החתום בצו,
השעה שלך, ההתייצבות מתחת לשורת הפרטים יופיע תאריך משפחתך. ושם הפרטי שמך

אמורה להתייצב. את שבה הגיוס לשכת ושם את מוזמנת שאליה
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בתאריך ההתייצבות שאליו להגיע תוכלי מראש שלא אם תדעי ומה  ■

זומנת?
הטלפון מספר אחר. לתאריך התאריך לך את ולבקש שישנו לטלפן זה לעשות שתצטרכי מה כל
לצו מתחת ממש בספח שמופיע יופיעו לבירורים, אישי קוד גם להתקשר, כמו תצטרכי שאליו

ההתייצבות.

השאלון הרפואי? עם צריך לעשות מה  ■

להיות רופא (שיכול שלך לרופא אותו ולהעביר במדויק אותו למלא לב, בתשומת לקרוא אותו
שמיועד החלק את ימלא  שהרופא אחרי אותך). שמכיר המשפחה רופא מכירה או שאת הילדים
בדואר אותו ולשלוח יחד איתו שהגיעה המבוילת למעטפה הטופס להכניס את תוכלי בטופס, לו

הגיוס. ללשכת

ההתייצבות. טופס כל את ולא הרפואי השאלון את רק שולחת שאת לב שימי

את זה? לעשות למה חשוב  ■

פרקטית: והשניה חוקית אחת סיבות, משתי

מידע על   בכל הגיוס לשכת את זה  ובשלב הצבא את ליידע חייבת החוק, את על פי א. 
והפרופיל הגופני כושרך לקביעת חשובים וחיוניים אלה הבריאותי. ומצבך הרפואי עברך

לך. שיינתן הרפואי

בזמן, מפני  הטופס את שצריך ולשלוח מה כל את מאוד למלא לך כדאי ברמה הפרקטית, ב. 
יותר הגיוס ללשכת להגיע הצורך את ממך ימנע וגם ההתייצבות ביום זמן לך יחסוך גם שזה

מפעם אחת.

ההתייצבות? ביום תהליכים ולקצר זמן לחסוך דרכים עוד יש  ■

או התייצבות זמן שכדי לחסוך במפורש הרפואי נכתב השאלון השלישי של כן. בחלקו בהחלט
משקפיים מרכיבה את ראייה (אם גם בדיקת לבצע מראש אפשר ומומלץ הגיוס בלשכת נוספת
להחתים צריך האופטומטריסט  או העיניים רופא את כללית. שתן בדיקת מגע) וגם עדשות או

אתך. להביא עליך השתן בדיקת תוצאות את הטופס, על
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הרפואי? בשאלון שואלים מה  ■

ומחלות אשפוזים שאלות לגבי מכאבי ראש ואלרגיה, סובלת האם את כמו כלליות שאלות
דומות שאלות הקרובה. משפחתך של בני בריאותם לגבי מצב כלליות שאלות וכמה כרוניות,
את בעבר, אם אושפזת אם ולחץ דם. דופק לך למדוד שאמור גם שלך, לרופא מופנות גם
של בדיקה (כולל ביופסיה עברת ואם כגבוה ידוע שלך הדם לחץ אם כרונית, ממחלה סובלת
כל את הגיוס) ללשכת אתך להביא לשאלון (או תשכחי לצרף אל  לך) שהורידו החן נקודת

המתאימים. הרפואיים המסמכים

ולשמור לצלם שכדאי גם או בדואר השאלון לשלוח את מספיק האם  ■

אותו?
מכל מסמך לצלם העתק בחום ממליצות לך אנחנו הטופס. לשלוח את לך שמספיק בצה"ל יגידו
מיוחדת בתיקיה אותו לשמור הרופא), ידי על החתום הרפואי השאלון (כולל לצבא מעבירה שאת

ההתייצבות. ליום אותו ולהביא בבית,

אותו  תשלחי אל השאלון, את שלחת לא ועדיין קרוב שלך ההתייצבות תאריך לב: אם שימי
הגיוס. ללשכת אתך אותו הביאי פשוט כזה, במקרה כבר.

בזאת נגמרו ההכנות? האם  ■

שהתלוותה ההתייצבות והחוברת צו את אחרי שקראת  עכשיו לעשות שנשאר לך מה כל כמעט.
אצל הגיוס, נבדקת ללשכת הטופס את שלחת הרופא, את החתמת השאלון, מלאת את אליו,
זה – הכול המסמכים האחרים כל את וצלמת השתן בדיקת תוצאות הכנת את עיניים, רופא

מוקדם. לישון ללכת

סליחה?  ■

שאת והיות פסיכוטכניים, מבחנים לעבור אמורה את הראשון הצו שבמסגרת היות כן. כן,
שלפני שבלילה מאוד שוב, כדאי להיבחן ניתן ולא אחת פעם לעבור רק אפשר האלה המבחנים

רעננה. מוקדם ותקומי לישון תלכי ההתייצבות שלך יום

ראשון"? עושים ב"צו בדיוק מה סוף לדעת סוף אפשר  ■

פסיכוטכניים ועושים בדיקות מבחנים עוברים העברית, רמת את בודקים בוודאי: מאמתים נתונים,
רפואיות.
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ההתייצבות יום
ההתייצבות? ליום להביא צריך מה  ■

התייצבות צו •
תמונה) עם נהיגה עולה או רשיון דרכון, או תעודת (או זהות תעודת •

אותו מראש) (אם לא שלחת שאלון רפואי •
תוכלי  לא תמונה) נהיגה עם רשיון או עולה תעודת או (או דרכון, זהות תעודת לב: בלי שימי

התייצבות. ביד צו ללשכת הגיוס, גם אם יש לך להיכנס

להקדים? שעדיף או שנקבעה בשעה להגיע כדאי האם  ■

הגיוס בלשכת לחץ שלא ייווצר כך מראש תוכננה שלך שעת ההתייצבות לאחר. ולא להקדים לא
מספר שעות הגיוס לבלות בלשכת שאת עומדת קחי בחשבון זאת, יחד עם בזמן. וחשוב שתגיעי
בצידנית צורך אין ושתייה. מזון גם אלא סבלנות רק לא אתך שתביאי כדאי ולכן ממוצע), (חמש

בהחלט. יספיקו מים ובקבוק סנדביץ' 

להיכנס? כדי זהות ותעודת התייצבות צו את להציג צריך האם  ■

מהר. כך כל נכנסים לא אבל כן,

ממך ויבקשו ההתייצבות צו את ממך ייקחו הגיוס ללשכת בכניסה שיעמדו החיילת או החייל
כרטיס אשראי מגנטי (כמו כרטיס לך ינפיקו שתחכי בזמן בשמך. עד שייקראו להמתין בסבלנות

וניתוב". זיהוי "כרטיס שנקרא חולים) קופת כרטיס או

להעביר תצטרכי קודם כל תחנה שאליה תגיעי, כל היום. בכל לאורך הזה ישמש אותך הכרטיס
התחנות בין וינתב אותך בתור מספרך את ייקבע המחשב כספומט. במחשב, דמוי הכרטיס את
בכניסה לתחנה גם את הכרטיס להעביר תתבקשי יזרמו, כדי שהתורים לעבור. השונות שעליך

ממנה. ביציאה וגם

ממך לחזור  והניתוב בסוף היום (אחרת יבקשו הזיהוי כרטיס את להחזיר חשוב מאוד שתזכרי
זה). בשביל במיוחד הגיוס ללשכת
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תדעי איפה להתחיל? איך  ■

צבעים. בכול לשכות הגיוס בארץ באותם השונות כדי להקל עליך, סומנו התחנות הצבע. לפי
הגיוס לשכות בכל אחר. המחשב בצבע ועמדת שעל הקירות השלטים צבועים תחנה בכל

הכחולה. בתחנה ומסיימים הירוקה, לתחנה עוברים הצהובה, בתחנה מתחילים

בשמך ויזמינו אותך שייקראו אחרי הצהובה. התחנה היא בארץ הגיוס לשכות התחנה הראשונה בכל
נמצאת. היא לך איפה שלך, יאמרו והניתוב הזיהוי כרטיס לך את שם ייתנו הקליטה, לעמדת

הצהובה? בתחנה עושים מה  ■

בתור. מספרך שייקבע מה הצהוב, במחשב והניתוב שלך הזיהוי כרטיס מעבירים את כל קודם

בתור במקום ה... נמצאת הנך ונכנסת לתור. לך ש"נקלטת שתגיד כתובת צג המחשב תופיע על
ותזמין פסיכוטכנית מאבחנת שהיא חיילת אליך תצא תורך כשיגיע לתורך". בסבלנות המתיני

שלה. פנימה, לעמדת המחשב אותך

המחשב צג על מופיעים שהם כפי שהפרטים האישיים שלך, המאבחנת תבדוק הראשון בשלב
משפחתך, דרך ושם משמך החל הפרטים, כל על אתך תעבור היא אמיתיים. אכן שלה, הם
אבא, מצד שלך סבא ושל אמא מצד שלך של סבא לידתו ארץ ועד כתובתך, הורייך, שמות
לענות יודעת את בדקי אם גרה. שבו את בבית ומספר החדרים לך והאחיות שיש האחים מספר

לך. שחסרים את הפרטים בררי – לא האלה, ואם השאלות כל על

נועדו למשל) חיה, את שבו בבית שגרות הנפשות ומספר החדרים מספר (כמו מהשאלות חלק
התשובות בצבא. על שיבוצך להשפיע אישיות שעלולות או בעיות כלכליות לך יש האם לבדוק

אחרת. או כזו (קב"א) איכות לקבוצת השתייכותך על ישפיעו לא האלה לשאלות

בתחנה הזאת? משהו עושים עוד  ■

עבודה) (לימודים, את באה שממנו הרקע את המאבחנת הפרטים תברר אימות אחרי כן.
שבה לשנה ועד למשל) י"א, (תלמידת כרגע מעיסוקך לעבר: מההווה בעזרתך אותו ותשחזר

א'. לכתה נכנסת

לחשוש. מה לך אין ילידת הארץ, את אם שלך. העברית את רמת המאבחנת תבדוק כך אחר
את המבחן ברמה כלל עובר בדרך חדש, עולה הוא אם גם באופן שוטף, מי שמדבר עברית כל
ואז אותם ולהסביר משפטים שנייםשלושה לקרוא תתבקשי העברית בדיקת לצורך מספקת.

המאבחנת. לך שתקריא משפטים שנייםשלושה לכתוב
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הבאה? לתחנה לעבור אפשר  ■

שני כבר נוספו שלך האישי ושלתיק "בחינות" שתי כבר שעברת לב שמת האם כן. בהחלט
כן. כן, ציונים?

ציון) שלך ולא סימול, לו לקרוא מתעקשים (שבצה"ל העברית וציון שלך הלימוד מספר שנות
שייכת, את שאליה (קב"א) האיכות קבוצת את לקבוע לצבא שיעזרו הנתונים לשאר מחכים כבר

מעט. זה עוד על אבל

לאן המחשב יאמר לך במחשב הצהוב, והניתוב הזיהוי כרטיס שוב את אחרי שתעבירי בינתיים,
אותך בהתאם מנתב המחשב הרפואיות. אל דאגה: הפסיכוטכניים או לבדיקות למבחנים לפנות: 

התחנות. בשתי תעברי דבר של בסופו בלשכה. העומסים לחלוקת

הפסיכוטכניות? הבחינות בודקות מה  ■

יותר: פשוטות ואנליטית. במילים מילולית אינטליגנציה הפסיכוטכניים בודקים המבחנים
שאין מכאן, שלך. המסקנות הניתוח והסקת ההבנה, החשיבה, יכולת את בודקים המבחנים
שזה בגלל בעיקר בגללם, להילחץ טעם אין שגם היא והאמת האלה למבחנים להתכונן טעם

לכלום. יועיל לא

שהצענו (זוכרת רעננה אליהם שתבואי חשוב האלה, למבחנים רבה חשיבות מייחס שצה"ל היות
טוב, לא מרגישה את אם אותם תעשי שלא חשוב לפני?), בלילה יותר מקודם לישון ללכת לך
האלה הבחינות שתזכרי שאת חשוב והכי אותם, מתחילה שאת לפני ותשתי משהו שתאכלי חשוב

אחת. לעשות רק פעם אפשר

לך, לאפשר נועדה הזאת לבחינה. החזרה הכניסה לפני לך שוב יזכירו האלה הדברים כל את
במועד אלא הבחינות ביום ההתייצבות שלך את לעשות מרגישה טוב, לא או לא עייפה את אם

בהמשך. תזומני שאליו אחר

מבחנים? אותם בדיוק עושים למידה לקויי האם  ■

מאבחון העתק ללשכת הגיוס לשלוח למידה, עליך מאיזשהו ליקוי סובלת אם את לכן, לא. בפירוש
האבחון משלוח לפני. שנעשו אבחונים מקבל לא הצבא אחריה. או ז' בכתה שנעשה מלא דידקטי
פטור למשל, כמו במבחנים, מתאימות לתת לך הקלות גם צריך ואם אותו, לבדוק יאפשר מראש

ועוד. זמן הארכות במחשבון, שימוש מסוים, ממבחן

הראשונה. הצהובה, בתחנה כבר אותו למאבחנת תני מראש, האבחון את שלחת לא אם
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תוכלי ֲאת, ורק ֲאת אותך הלאה. כלומר, תלווה לא לגבי ליקוי הלמידה האינפורמציה דבר: ועוד
לא. או לספר או ליידע את מישהו, אם לבחור

אורכים? זמן הם וכמה מבחנים יש כמה  ■

מחשב. מול כשעתיים ומתבצעת מבחנים, אורכת כוללת חמישה המבחנים סדרת

שניהם הפלאפון שלך. ואת שלך הזהות תעודת את ממך ייקחו המבחנים הכניסה לכתת לפני
ואחרי שתביני אישית, מחשב בעמדת לשבת תוזמני הבחינה בחדר הבחינה. בסוף יוחזרו, כמובן,

להתחיל במבחנים. תוכלי זמן) של בלחץ ולא בנחת, ההוראות (שייקראו את

חול שעון המחשב מסך על לראות קצוב, תוכלי לפרק זמן מתוכננים שכולם המבחנים, במהלך
בחינה. בכל לך נשארו זמן וכמה שאלות כמה לך שיאמר

לנו יש להן, הנכונה התשובה מה מושג לך שאין שאלות מול גם כמו ואוזל, שהולך הזמן בעניין
צריכה לבחור את שעבורה  כלומר, כזו מדובר ב"שאלה אמריקאית" אם בדוקה: בשבילך עצה

נחשי! – אפשריות תשובות כמה מתוך נכונה אחת תשובה

שבנים מראים מחקרים לנחש. וכדאי אפשר בתשובה בטוחים לא אם זה, מסוג במבחנים כן. כן,
תדעי: את מעכשיו גם לנחש. מעיזים שהם בדיוק מפני אמריקאים במבחנים יותר מבנות מצליחים

תהמרי? למה שלא אז יוריד. לא גרוע ניחוש נקודות, להוסיף נכון יכול ניחוש

ספרדית באנגלית, רוסית, צרפתית, גם אלא בעברית רק שניתן להיבחן לא לדעת חשוב
וערבית.

למבחנים? בקשר לדעת שצריך משהו עוד יש  ■

בעצם והוא דירוגפסיכוטכניראשוני, פירושו דפ"ר שלך. הדפ"ר את שיקבעו אלה שהם כן,
הפסיכוטכניים. במבחנים שלך הציון

אליהם המבחנים יתווסף בסוף כן? לפני שקיבלת העברית וסימול שנות ההשכלה את זוכרת
האיכות את קבוצת כלומר, יקבעו בסופו של דבר את הקב"א שלך. ביחד וכל אלה הדפ"ר, גם
השכלה, שנות סמך על הבנות אצל שנקבעות   איכות לקבוצות החלוקה משתייכת. את שאליה
יותר קל שיהיה המתגייסים כדי את ולחלק לאבחן הצבא של דרכו  היא ודפ"ר עברית ציון
וזימון מסוים, קב"א לבעלות שפתוחים רק צבאיים מקצועות למשל, יש כך, אותם. ולסווג למיין
השאר, בין תקבע, הקב"א זה, בשלב גבוה. שנחשב קב"א לבעלות רק נשלח קצינות לקורס

בצבא. לעשות לך יציעו מה
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אישית? לי, יציע צה"ל מה, לי? יציעו  ■

מדהים, נכון? אבל בהחלט נכון.

והפרופיל יהיו הקב"א הצבא ובידי הרפואיות הבדיקות את תעברי את הבחינות, שתסיימי אחרי
כשתהיי יקרה זה כלל בדרך זמן, קצת הצעות. זה ייקח לך להציע צה"ל יתחיל שלך, הרפואי

יקרה. זה י"ב, אבל בכתה כבר

לך יציע שבו ָמנִילָה, גם שנקרא רצונות", "שאלון בצורת הביתה אליך יגיעו הצבא של הצעותיו
ולהחזיר, למלא הזה תתבקשי השאלון את שהפגנת. לנתונים ומקצועות שמתאימים תפקידים צה"ל

ברצונך. גם אלא שלך ובנתונים האישיים בצרכיו לא רק להתחשב יוכל שצה"ל מנת על

הבחינות על לענות מסיימת שאת לפני עכשיו, רגע כבר שתדעי מאוד חשוב הזה בעניין
מידת מהי להבין שדרכן ינסו שאלות כמה אותך ישאלו שבמהלך הבחינות הפסיכוטכניות,
שתעני? לתשובות חשיבות יש האם רוצה לעשות בצבא. שאת חושבת את ומה שלך המוטיבציה

לנושא מחשבה. שתקדישי חשוב בוודאי. ולכן

להיות רוצה את אם גם אלא בצבא, לעשות רוצה את מה רק לא עצמך לבין בינך לברר נסי
קריירה את עצמך עושה האם רואה חשבי אחרים, או להדריך את רוצה לפקד אם קצינה,
בדיוק הזמן להתחיל וזה כשר, הכל קידום אישי אחר. לצורך בצבא או אולי משתמשת בצבא

ולתכנן. לחשוב

הרפואיות? הבדיקות עם מה  ■

אליהן. גם מגיעות אנחנו הנה

והניתוב הזיהוי כרטיס את להעביר כל קודם זכרי כאן, גם הגיוס. בלשכת הכחולה התחנה זוהי
לתור. אותך יכניס שהמחשב כדי שלך,

את עשית לעצתנו, שמעת אם שתן. בדיקת היא הרפואיות הבדיקות במסלול הראשונה התחנה
אותו באשנב למסור זה לעשות שתצטרכי התוצאה, כל מה טופס את להביא שכחת הבדיקה ולא
בווסת, תזומני את אם עכשיו. זאת לעשות ממך יבקשו מראש, זאת הכנת לא המתאים. אם

אחר. במועד הבדיקה את לעשות

שתקבל החיילת לוועדה הרפואית. יקראו לך בתור, עוד קצת ואחרי שתחכי השתן, בדיקת אחרי
מחדרי ההלבשה. באחד אותם וגרביים ולאפסן לחלוץ נעליים כל קודם ממך פנייך תבקש את
ממנה לא רחוק לוח שעומד הכתובים על המספרים ממך להקריא את היא תבקש כך אחר
שהכנת את תצטערי לא זה בשלב גם לא. או תקינה ראייתך האם לקבוע תוכל כך ועל ידי
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על הטופס האופטומטריסט או העיניים רופא את והחתמת נבדקת ואכן מועד, הדברים מבעוד
המתאים.

לרופא ואז תשלח אותך להישקל, ממך החיילת שבחדר תבקש הרופאים שתופני לאחד משני לפני
הזמן. כל במשך בחדר נשארת החיילת, היא, לידה. ממש שיושב הפנוי

רופא? יהיה שזה בטוח  ■

גברים. רופאים משני הרפואית הוועדה מורכבת המקרים ברוב כן. כלל בדרך

תהיה לא אם זאת. לדרוש יכולה בהחלט את רופא, ולא רופאה, ידי על להיבדק לך חשוב אם
כי שתיים? למה רופאות. בוועדה שתי יהיו אחר, שבו למועד אותך שוב, יזמנו יום באותו רופאה
של הרופא מינו להניח שאם סביר אותך. לבדוק אמורים ששניהם משני רופאים הוועדה מורכבת

השניה. בבדיקה וגם הראשונה בבדיקה גם לך חשוב יהיה הוא לך, חשוב

פעמיים? ולמה בודקים מה  ■

הרפואי. בשאלון בתורו, ישאל אותך שאלות דומות מאוד לאלה שהופיעו מהרופאים, אחד כל
הזה, בשלב מאחורי הפרגוד. להתפשט ממך ויבקש דם לחץ לך בתורו, ימדוד מהם, אחד כל
הגופנית הבדיקה הפרגוד. מאחורי שניצבת המיטה על לשכב תתבקשי וחזיה, בתחתונים כשאת
מאיברייך חלק (כדי לחוש בטנך מישוש סטטוסקופ), (באמצעות האזנה לליבך תכלול שתעברי
בגב). עקמת לך יש אם לראות (כדי קדימה מתכופפת שאת כדי תוך בגבך וצפייה הפנימיים)
בדיוק. הּכְפִילּות אותו דבר שיעשה השני, לרופא ולעבור תתבקשי להתלבש בדיקה אחת אחרי

עצמו. את בודק הצבא שבאמצעותה ביקורת של צורה היא

בדיקות שתעשי יבקש צורך יהיה ואם שלך, הרפואי התיק את הרופא יסכם התהליך של בסופו
הרפואי הפרופיל את הרופא יקבע נוסף, דבר תצטרכי לא אם נוספים. מסמכים שתביאי או נוספות

לך. שקבע הרפואי הפרופיל מה אותו שאלי הזה המידע את ינדב לא עצמו הוא אם שלך.

הביתה? ללכת אפשר זהו?  ■

לפנות תרצי בריאות הנפש, ו/או קצין/נת לקב"ן, תופני) (או כן תרצי אלא אם כן. בעיקרון,
למדור פרט.

האם כדאי נפשי או רקע על מהשירות אותך לשחרר לשקול כדאי האם הקב"ן יכול/ה לקבוע
אחרים. פסיכיאטר/ית אצל פסיכולוג/ית או לייעוץ אותך לשלוח
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לשרת לך לקבל סיוע שיאפשר כדי לפנות תרצי שאליו המקום לעומת זאת, הוא פרט, מדור
לבית, וגם, לשרת קרוב תרצי שבגללו אחר כל קושי או כלכלי, קושי בבית אם יש גם שירות רגיל

בודדה. חיילת את אם למשל,

משהו? עוד צריך  ■

הרצונות" ל"שאלון בסבלנות ולחכות לעמדת הקליטה, והניתוב הזיהוי כרטיס את להחזיר כן.
בדואר. להגיע אליך שאמור
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רצונות שאלון
שלי? באמת מתכוון להתחשב ברצון מישהו  ■

מרוצות, חיילות בצה"ל מקסימום של יישרתו התהליך של כדי שבסופו  כן. פעם ועוד כן, כן,
ברצונך. להתחשב גם אלא לנתונים שלך, שלו בין הצרכים רק לא להתאים הצבא משתדל
לב אומר שניתנת תשומת כן בהחלט זה שתרצי,אבל מה כל ואת אומר שתקבלי בדיוק לא זה

שלך. פרטי המאוד לרצון גם מיוחדת

מקצועות רשימה של בעצם הוא הרצונות" נכון ש"שאלון זה האם  ■

ותפקידים?
יהיה תפקידך בפנייך. של מקצועות ותפקידים שייפתחו תופיע רשימה שלך הרצונות בשאלון כן.

בצבא. רוצה לעשות את מתוכם מה לדרג ולומר לבחור,

בכתה רק בדואר אלי על משהו שיגיע כרגע מדברות אנחנו האם  ■

י"ב?
קשורה תחנה אחת עד כמה שתביני חשוב עכשיו. כבר עליו לדבר חשוב לנו ולמרות זאת כן,
לתכנן מראש תוכלי רק כך שבאה אחריה.  הפעולה פעולה אחת משפיעה על כמה בשניה ועד

כולו. המסלול את

שבו ביום ומסתיימת הראשון בצו שמתחילה בדרך מאוד משמעותית תחנה הוא הרצונות שאלון
לצו תתכונני ברצינות: הזו האירועים לשרשרת שתתייחסי מאוד חשוב לכן, מהצבא. תשתחררי
על יכולותייך. את ותפגיני ברצינות הבחינות את תעשי שצריך, כמו שלך הראשון ההתייצבות
השאלון עם הרצונות. שאלון את כך אירועים, תקבלי אחר שרשרת מאותה וכחלק אלה, סמך
שישפיע על מה שזה יכול להיות ובהחלט שלך, הצבאי בקביעת התפקיד להשתתף הזה תוכלי

כולו. הצבאי שירותך

שלי? הרצונות שאלון ייראה איך קובע הראשון הצו האם  ■

יהיו התוצאות מה תשיגי, עברית ציון – איזה שתעשי בו מה אלא הראשון הצו לא שקובע הוא מה
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לך. יקבע רפואי פרופיל ואיזה הפסיכוטניים, במבחנים שלך

שייפתחו התפקידים רשימת בשבילך. יותאם במיוחד בדואר דבר של בסופו שתקבלי השאלון
ביכולותייך. גם כמובן בצרכי הצבא, אבל תתחשב בפנייך

חברותי? של שאלון זהה לזה אקבל האם  ■

שהיכולות בגלל למה? שאלון זהה. תקבלו לא הטובה וחברתך להיות שאת יכול מאוד בטוח. לא
שבעיני הצבא אתן רק אומר זה להפך. או ממנה יותר טובה שאת לא אומר זה שלכן אינן זהות.

שונים. למקצועות או לתפקידים מתאימות

שאקבל? יופיעו ברשימה ותפקידים איזה מקצועות מחליט מי  ■

והמחשב. ֲאְּת

הרפואי והפרופיל הקב"א הדפ"ר, לציוני הראשון: בצו שעשית למה היא הכוונה "ֲאְּת" במילה
שֲאְּת. מי ואת לשקף את מה שאמורים שלך,

שלך בנתונים גם להתחשב שיודע מיוחד מערבל ובעזרת האלה, הנתונים כל את לוקח המחשב
מקרה, בכל עבורך. במערכת אפשרויות שקיימות כל מוציא את שלך, בשנתון הצבא בצרכי וגם

הזה. בתהליך נוגעת לא אדם יד

שלי? לנתונים הצבא צרכי בין הקשר מה  ■

חובשות, יותר הוא צריך אחד בשנתון משלו. צרכים יש שלצבא מהעובדה הפשוטה נתחיל בואי
דרישות: יש בצבא תפקיד ולכל מקצוע לכל מחשב.. מפעילות יותר צריך הוא אחר בשנתון
אחרות. דרישות יש אחר למקצוע כאלה, וקב"א פרופיל בעלי יהיו בו שהעוסקים דורש אחד מקצוע
בשנתון הצבא צרכי מנסה להתאים בין המתגייסים לצה"ל, הגוף האחראי על שהוא גיוס, ִמנהל

שלך. המקצועות והתפקידים) לבין הנתונים ביטוי ברשימת שהם באים לידי (כפי שלך

קדם צבאי? זה איתור מה  ■

עושה מה שצה"ל הוא צבאי קדם איתור הסיפור. כל של מקוצר תיאור הן המילים האלה שלוש
אלייך. הרצונות שאלון הפניית בעצם

עוד צריך שהוא התפקידים בעלי את ומוצא מחפש הצבא שבמהלכו תהליך זהו הצבא, מבחינת
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הגיוס) לפני (עוד את תדעי שגם סיכוי שיש הדבר פירוש לצבא. מבחינתך, התגייסו שהם לפני
את הולכת לעשות בצבא. מה

צבאי? קדם עוברים איתור כולם האם  ■

בצבא שלא ותפקידים מקצועות הרבה יש הכרחי. לא זה איתור עוברות הבנות כל לא. לא
מחייבים איתור מראש.

צבאי. קדם מיון גם ופירושו הגיוס, עוד לפני איתור שנעשה הוא קד"צ), (איתור קדםצבאי איתור
נוסף. פירוש הדבר הליך בפועל

אחר מקום לכל או גיוס שתצטרכי להגיע פעם נוספת (או יותר) ללשכת הדבר פירוש מבחינתך,
בעל מבחנים בכתב, מבחנים להיות יכולים אלה נוספים. מבחנים ולעבור המיונים ייערכו שבו
בהתאם הכל גופני, כושר של או מבחנים מטלות קבוצתיות) ניתנות (שבהם מצב מבחני פה,

המבוקש. לתפקיד

קד"צ? קורס גם מחייבים קד"צ ומיון איתור האם  ■

התפקיד או שלצורך אומר לא זה ומיון. איתור רק פירושם צבאיים קדם ומיון איתור ממש לא.
שאם תעברי אומר כן זה בכלל. קורס צבאי או קורס קדם לעבור תצטרכי לך המקצוע שייקבעו

בצבא. לעשות הולכת מראש מה את תדעי המיונים את

בכלל? חשוב זה למה  ■

מקלים צבאי, הקדם השיבוץ גם האיתור, המיון, ובהתאם לכך פשוטה: התשובה הצבא לגבי
לקלים הדברים הופכים ומתי, לאן הולך מי מראש יודע שכשהצבא ספק צה"ל. אין על מאוד
להפוך להיענות מצוינת אפשרות לו יש וכאן מרוצים, בחיילים עניין יש לצה"ל דבר: עוד ויש יותר.

למרוצה. אותך

את רק לך לא יבטיח בדמות שאלון הרצונות, הקדםצבאי, שיונח לפנייך ומבחינתך? האיתור
להשפיע. היכולת את גם אלא מראש, הידיעה של הנפש שלוות

להשפיע? יכולת  ■

היא שאחת ממטרותיו מפני בשמו? ל"שאלון הרצונות" שקוראים חושבת למה את כן. בהחלט
עתידך. על ולהשפיע רצונך את להביע הזדמנות לך לתת
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לבחור, יבטאו ושמביניהם תתבקשי שלך, בשאלון שיופיעו והתפקידים שהמקצועות  סיכמנו כבר
שלך. בין צרכי הצבא לבין היכולות השילוב את

למשוואה הזאת. אמור להצטרף הרצון שלך שבו גם הרגע מגיע עכשיו 

אני רוצה? מה להגיד השאלון? עם לעשות אמורה מה שאני זה  ■

בדיוק. לזה הוא נועד.

ובתפקידים במקצועות לעיין חלקן נעבור מיד ביחד, תוזמני שעל ההוראות, את שתקראי אחרי
את לדרג לך, נראים האלה מהמקצועות איזה להחליט תתבקשי השני בשלב בפנייך. שייפתחו

לצבא. כך על ולהודיע בחירותייך

שלי? יתחשבו ברצון והם  ■

התהליך כל על לוותר היה אפשר ברצונך, להתחשב כוונה היתה לא אם שהרי כן. בהחלט
הזה. המורכב

ובהתאם פי נתוניך שלך על בשנתון שיפתחו המקצועות כל את הרצונות, שפורס בפנייך שאלון
הכי הכי את מה להגיד אלא גם רוצה, את מה שאת לדרג רק אותך לא מזמין הצבא, לצורכי

בשאלון). כאפשרות הופיע (אפילו אם זה לא בצבא לעשות רוצה הכי

תעני המערכת (כלומר: פעולה עם תשתפי אם משתדל. בהחלט הוא מבטיח, אבל שצה"ל לא נכון אז
רוצה. שאת מה לקבל גבוה סיכוי יהיה לך תוזמני) למיונים שאליהם ותבואי הרצונות שאלון על

לא אשתף פעולה? ואם  ■

רוצה. שאת מה שלא תקבלי את הסיכויים רוב

את השאלון. מלאה ולא למיונים הגיעה גם למי שלא אחת הזדמנות עוד נותן היא שצה"ל האמת
עדיין להשפיע, שבה תוכלי האחרונה האזרחית התחנה והוא מיון, קוראים קצין להזדמנות הזאת

הצבאי. שירותך על במעט, ולו

המיונים רוב שבו כלל בשלב בדרך הוא בלשכת גיוס, מתרחש גם המיון, שמתקיים קצין עם הראיון
המקצועות לאחד ולשבץ אותך ברצונך יכול להתחשב עדיין הוא עם זאת, יחד הסתיימו. כבר

מקום. בהם יש ושעדיין דורשים מיון בפנייך, שאינם שנפתחו התפקידים או

גם ואז גיוסך, ביום רק לעשות בצבא הולכת את מה הזאת, תדעי התחנה על גם תוותרי אם
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לא? בשבילך. חבל, יחליט שצה"ל מה כל חייבת לעשות תהיי

.. ממש ומתן משא לנהל לך יתאפשר ששם או בבקו"ם הכול" "לסדר שתוכלי לרגע ושלא תחשבי
שבמקרה מיון, קצין תפגשי גיוסך, ביום תגיעי שאליו והמיון הקליטה בסיס שהוא בבקו"ם, לא.

שהוציא המחשב. למיון שוב יפנה אותך הטוב

לבנות זקוק שהוא מודיע מתגייסת, הצבא את שבו יום שבדיוק באותו קורה שלפעמים נכון אז
לך ולמה כל יום, קורה לא זה אבל, קדםצבאי. מיון התבצע כבר לתפקיד שאליו נוספות

לסמוך על המזל?

לעשות? הכי כדאי לי מה אז  ■

הרצונות, שאלון את היטב לקרוא עתידך: על להשפיע לך נותן שצה"ל ההזדמנות את לנצל
המיונים. לכל השאלון ולבוא על רצונותייך, להשיב את לדרג

שלי? הרצונות שאלון ייראה איך  ■

שנקבעו לנתונים בהתאם אליהם מתאימה שנמצאת מקצועות של רשימה תופיע שלך בשאלון
הגיוס. בלשכת

מיון שדורשים ותפקידים יופיעו מקצועות הראשון חלקים: בחלק לשני מחולקת תהיה הרשימה
שאינם ותפקידים מקצועות יופיעו השני בחלק למשל). פסיכוטכנית, מאבחנת או חובשת (כמו

בקרה, למשל) עובדת חדר או (כמו מטאורולוגית דורשים מיון

שכל או התראה – טיפול באנשים, או וחינוך, הדרכה למשל תחומים (כמו השאלון מחולק לפי
ל"תחום"). נחשב מהם אחד

מאפיינים בעלי מקצועות תפקידים או הוא קבוצה של אשכולות (אשכול מספר כולל תחום כל
מקצועות. מספר כולל אשכול כל דומים).

שהיא האשכולות את רק בתוכם להם, מתאימה שהיא התחומים את רק מקבלת אחת כל
להם. שהיא מתאימה המקצועות את רק להם, ובתוכם מתאימה

האלה? והאשכולות התחומים עם לעשות אמורה אני ומה  ■

אשכול מכל עליך לבחור יהיה מיון, ותפקידים שדורשים מקצועות שבו יופיעו בחלק הראשון,
תחום.
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מקצוע? או אשכול  ■

אשכול.

כשתוזמני רק ספציפי. בתפקיד תפקידים, ולא של להיות בקבוצה צריכה שלך הראשונית הבחירה
הבטחה איננה זו כי אם מתוכו, עלייך המועדפים המקצועות את לדרג תוכלי אשכול אותו של למיון

ברשימה. ראשון שדרגת מה את שתקבלי

השני? החלק עם ומה  ■

תחום. מכל מקצוע מיון, תצטרכי לבחור ללא יופיעו תחומים לשיבוץ שבו השני, בחלק

ב' וזהו? בחלק תחום מכל מקצוע א', בחלק תחום אשכול מכל  ■

לענות תתבקשי לרצון שלך, בהתאם שבחרת והמקצועות את האשכולות שתדרגי אחרי לא.
לנתונייך). בהתאם יופיעו הן (שגם נוספות שאלות מספר על

לבית או קרוב לשרת רוצה והאם את רשיון נהיגה יש לך האם שאלות כמו להיות יכולות בין אלה
להקות (כמו שדורשים כשרון מיוחד יחודיים אשכולות של רשימה בנוסף, תופיע גם ממנו. רחוק

למשל). צה"ל, תזמורת או צבאיות

אליהם? המיון את לעבור לי יתנו האם  ■

הגבלה אחר. אין מיון באף להשתתף ממך שזה לא ימנע כך האחרים, למיונים ואפילו במקביל כן,
של בסופו כולם. את לעבור מוזמנת לנסות בהחלט לעבור, ואת יכולה שאת המיונים למספר
המיון את חי"ר וגם למדריכת המיון את גם צבאית, ללהקה המיון את גם וכאשר תעברי אם דבר,

לבחור. תצטרכי הפסיכוטני, למדור

התחייבות? היא למיון הגעה האם  ■

שחשוב מאמינות לרעתך. אנחנו תחשב הגעה לא חובה, ואי לא היא הצעה, למיון ההזמנה לא.
בשלב החלטת אם גם מדובר. כדי לשמוע במה אותך אליו, לפחות שיזמינו מיון לכל שתגיעי

לוותר. יכולה עוד את המיון שתדעי  שבמהלך כדאי המיון, את לעבור הראשון

 אין חתמת ויתור לא המיון ובמהלך רוצה שאת מה שזה החלטת המיון, עברת את אבל, אם
ולא עבור מקצועות, (אשכול) של קבוצה עבור נעשה המיון דבר: חזרה. ועוד דרך ואין חרטות 
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את עצמך תמצאי בהצלחה המיון את תעברי להיות שגם אם יכול לכן, ומיוחד. יחיד מקצוע אחד,
עלייה. מש"קית ולא (מד"נית) נוער מדריכת דבר של בסופו

הרצונות? בשאלון מופיע לא רוצה שאני מה אם ומה  ■

לרשום. הזדמנות לך תהיה אותו גם

לבחור האפשרות לך ניתנה לו כך: הרצונות מנוסחת שבשאלון והחביבה האחרונה השאלה
בוחרת? היית בו מהו המקצוע בחוברת, המקצועות המופיעים מכל אחד מקצוע

בשאלון משהו שמופיע גם לכתוב ואת יכולה רוצה לעשות, הכי באמת את לכתוב מה המקום זה
לא יבטיח אחד כן. אף בהחלט בכך? יתחשבו האם בו. מופיעים שלא תפקיד מקצוע או שקיבלת וגם

לו. ישתדלו להיענות רצונך וכן בחשבון את ייקחו אבל כן בעניין הזה, שום דבר אמנם לך

להיות קצינה? לבחור שאפשר זה נכון האם  ■

יכולה. אחת כל לא דיוק: ליתר או לגמרי. לא

מסלול אחרי הדרגה קבלת שפירושו לקצונה, ייעודי מסלול לגבי תהיה בפנייך, תוצג אם הבחירה,
שנחשבות את מי הצבא מאתר זה אחרי הגיוס. למסלול שנה כחצי של שכולל הכשרה מקוצר

לא חובה. התנדבות, שבכתר, וזו בעיניו ליהלומים

אבל הוא לשנתיים, מעבר שירות נוספים, חודשי תשעה התחייבות על אמנם דורש תחום הקצונה
פתח פותח בכירים, גורמים מול ואחראיים יותר, מאפשר עבודה מעניינים תפקידים מעניק גם
"קורות החיים" בדף ונחשבת מרשימה שורה בעוד מסתכם דבר של ובסופו לקריירה צבאית

העבודה. מרשימה בשוק עובדה היא בצה"ל קצינה כן. היותך כן, שלך.

קצינה? להיות אוכל לא שלי, הרצונות בשאלון הופיע לא זה ואם  ■

המסלול השירות. במהלך קצינות לקורס לצאת תוכלי יתאימו, שלך הנתונים אם שתוכלי. בוודאי
במיוחד, גבוהים נתונים לבעלות מיועד ככזה בלבד, ייעודי מסלול הוא הרצונות בשאלון שמופיע

לקצונה. היחידה הדרך איננו בפירוש והוא

לחימה? תפקידי לגבי מה  ■

אותו. לדרג חייבת לא ואת התנדבותי תחום זהו גם הקצונה, תחום כמו
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אם רושם יעשה זה כן,  ולכן גבוה הכי במדרג האלה שני התחומים נמצאים הצבא מבחינת
אליהם. כל קודם אותך יזמנו ראשונה בעדיפות אותם תסמני אם וכן, אותם, תדרגי

של  כמו 3 שנים, של בשירות רק לא שמדובר חשוב שתזכרי הלחימה, מקצועות לגבי אבל,
.40 גיל עד מילואים על גם אלא הבנים,

המיון  את עוברות ראשונה, בעדיפות הלחימה מקצועות את שמדרגות בנות ועוד דבר: ישנן
כך כל מעוניינות היו לא הן שבעצם מפני לפעמים למה? ויתור. חותמות שנה חצי אחרי ואז,
את להן חצי שנה להבין שלקח מפני ולפעמים יכולות, שהן לעצמן מלכתחילה, ורק רצו להוכיח

העניין. משמעות מלוא

את לעשות ממך לפני, ולמנוע לחשוב היטב ממך כדי לבקש זה? לך את מספרות אנחנו ולמה
מיון אחר. מפסידה וגם רוצה, שכן מקום של מישהי תופסת גם את שבגללו אותו "תרגיל"

ברשימה? הכלל" מן "יוצאים עוד יש האם  ■

המודיעין. חיל ומיוחד: יחיד אחד

לנכון מוצא מי שהוא את מזֵַמן הוא י"ב, כתה ובתחילת משלו איתור יש ענף המודיעין לחיל
הראשון). הצו נתוני בסיס (על שלו למבדקים

האיתור למערכת נכנסת אם גם אבל, עליונה. עדיפות יש המודיעין חיל של למיון הצבא, מבחינת
שאם כדי אותו. למה? ותקלידי הרצונות שאלון את שתדרגי מאוד חשוב חיל המודיעין, של והמיון
עדיין לך תהיה עלייך) המודיעין יוותר שחיל (או המודיעין על חיל לוותר תחליטי התהליך בסוף

אפשרות להשפיע על שירותך הצבאי.

חייבת שאני או הרצונות "מודיעין" בשאלון לכתוב יכולה אני האם  ■

אלי? שהם יפנו לחכות
לא אם אותם. לדרג כמובן יכולה את המודיעין, תפקידי אשכול את הרצונות בשאלון קבלת אם
המודיעין בחיל תפקידים ישנם זאת, עם יחד "מודיעין". לכתוב תוכלי לא האשכול, את קיבלת

איתך. קשר ייצרו הם מעוניינים, יהיו הם אם כזה, במקרה בשאלון. מציעים לא שאותם

לבחור? במה אדע אני איך  ■

העומדים לרשותך: את העזרים נסקור פשוט. בואי כך כל באמת לא זה
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שבה יופיעו  למתגייסות" ותפקידים קורסים "מידעון בשם חוברת תקבלי הרצונות עם שאלון  יחד

לרשותך. העומדות האפשרויות כל א'ב') (בסדר

הנדרשת עבורו ההכשרה כולל סוג ותפקיד, מקצוע כל של תיאור קצר למצוא בחוברת תוכלי

(האם השיבוץ מקום אורך הקורס), הזאת (כלומר משך ההכשרה צבאית), קדם או (צבאית

לביתך), קרובות גם להיות יכולות הארץ ולכן שמפוזרות ברחבי ביחידות או שדה בבסיסי מדובר

לא. או צבאי קדם מיון בתפקיד שדורש מדובר והאם קצונה, למשל) (כמו הקידום אפשרויות

אם יותר, מאוחר להשתמש בשלב תצטרכי מספרי (שבו קוד מקצוע ליד כל יופיע לאלה בנוסף

טלפון. ומספר בו) לבחור תחליטי

לך שיהיה הוא הרעיון לבחור. לעזור לך נועד השונות, ליחידות צה"ל ששייך הזה, הטלפון מספר

בחלק עובד? זה מידע.. האם עוד ולקבל שאלות לשאול נוספים, לקבל פרטים כדי לטלפן לאן

לנסות. שווה בהחלט תמיד, אבל יקרה לא זה שיענה לך. מי יהיה מהיחידות

שונאת ממש את אם למשל, כך שלך. העניין תחומי ואת עצמך את מכירה הרי את מזה, חוץ

נורא נורא לך, ואם זה מקצוע שהוצע גם אם שלא תבחרי להיות חובשת, סביר להניח לראות דם,

השדה. בחיילות הוא שלו השיבוץ שמקום מקצוע תבחרי לא לבית, קרוב לשרת לך חשוב

איתם: אבא מתייעצת בדרך כלל שאת הטובים האנשים כל נשכח את לא בואי בשלב הבא,

עשו היא או הוא מהם מה אחד כל שאלי משפחה. וקרובי חברות ואחיות, חברים, אחים ואמא,

לעשות. לך ממליצים הם ומה אותם קידם זה האם נהנו, האם בצבא,

השומר. זוהי תערוכה תל צה"ל", שנמצא בבסיס הוא "מיצג חילות להחלטה עזר נוסף בדרך כלי

ותפקיד מקצוע כל על לדעת שאת רוצה מי שיסביר לך כל מה יהיה שבה צה"ל, חילות כל של

בית הספר. במסגרת רק אליו להגיע ואפשר שנה, בכל בספטמבר מהאחד פתוח אפשרי. המיצג

שתארגן הספר בית מנהלת לדבר עם מהמחנכת לבקש לעשות זה צריכה שאת מה כלומר,

אותו קיבלת כבר ואם השאלון, את למיצג לפני שמדרגים להגיע מאוד כדאי בתערוכה. יום לכם

איתו. להגיע לך כדאי

הנמצאים (מד"נים) הנוער מדריכי של הטובים בשירותיהם להשתמש גם לך כדאי מידה באותה

(גם) לצורך זה. שם בבתי הספר. הם

נשים) לענייני הרמטכ"ל (יועצת יוהל"ן של באתר גם להיעזר תוכלי באינטרנט, גולשת את אם

www.aka.idf.il/yohalan

www.aka.idf.il/giyus גיוס מנהל של האתר שהוא מדים", על ב"עולים וגם
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להתלבט? אפשר מתי עד  ■

השאלון. על שרשום לתאריך עד

את למסור תוכלי שבו האחרון המועד הוא התאריך טלפון. ומספר תאריך יופיעו שאלון כל על
קולי למענה שייך הטלפון מספר מועד קבלת המעטפה). אחרי שבועיים כלל, (בדרך התשובות

בחירותייך. את להקליד אמורה את ולתוכו להתקשר אמורה את שאליו

הקולי מענה של האוטומט על וגם השאלון של האחרון בדף גם תמצאי ההפעלה הוראות את
הוא: שתזכרי מאוד שחשוב מה עצמו.

השאלון. על לתאריך שרשום המעטפה ועד שקבלת את פתוח מרגע הקולי המענה •
במשך תפוס יכול להיות המספר שאז האחרון, מפני ליום את ההקלדה לדחות כדאי לא •

ארוכות. שעות

הבחירה היא בחשבון שתקלח הבחירה הרשום. לתאריך עד שוב ולהקליד להתחרט יכולה את •
שהקלדת. האחרונה

שלך. הבחירה את הקולי המענה לך ישמיע ההקלדה בסוף •
אישור. מספר מהמענה שתקבלי עד להמתין עלייך •

בחירתך. בלעדיו את והקלדת הוא ההוכחה שבחרת שקיבלת. האישור את מספר רשמי •
הקלידה. שלא כמי תיחשבי

את יכניסו הקולי, הבחירות מהמענה את כל ואז יורידו הקולי ייסגר, המענה הנקוב בתאריך
ליכולתה, רצונה אחת בהתאם וישבצו כל הנתונים, כל הצבאית, ישכללו את הדיסקט למערכת

וצרכי הצבא.

בשאלון מפורסמת שכתובתו האינטרנט אתר דרך גם הרצונות שאלון על לענות אפשרות קיימת
אישי לכניסה. קוד מפורט גם הרצונות ובו

לא יתנו את מה שאני רוצה? ואם  ■

תשכחי אל חוץ מזה, רוצה. שאת לקבל מה סיכוייך הגדלת את  דירגת והתמיינת בחרת, אם
שייתנו. מה תקבלי  שביקשת מה ייתנו לא בצבא: מדובר הטוב הרצון כל שעם
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שלי? הגיוס תאריך יקבע מה לפי  ■

המקצוע פעם, להשתנות. עוד יכול הוא גילך, אבל על פי ייקבע שיינתן לך הראשוני הגיוס תאריך
המקצוע פי על שלך ייקבע הגיוס תאריך הגיוס. היום, תאריך של היה תוצאה הצבאי התפקיד או

מתאימה. תמצאי שאליו

את התאריך? לשנות אני ארצה ואם  ■

מאוד. אבל הם בפירוש משתדלים להבטיח, יוכלו גיוס ובקשי. הם לא ללשכת פני

יגייסו אותך לך שלא חשוב כך ובשל למשל, לחו"ל, לנסוע תרצי הלימודים שמיד אחרי את יודעת אם
באפריל. 1ב כבר הגיוס ללשכת זה בעניין בקשה להגיש זכרי אוגוסט, או יולי בחודש כבר

רוב נעשים מאי חודש ובמהלך המיונים רוב מסתיימים מאי חודש שעד מפני אז? דווקא למה
לגיוס שתשובצי להיות  יכול במחשב שמופיעה בקשה כן הגשת אם אלא  ואז השיבוצים.

יולי.

 1ב בקשה להגיש הקפידי ביוליאוגוסט אותך יגייסו שלא להבטיח רוצה את אם  בקיצור
בדיחה). לא (וזו באפריל

שירות? לשנת אחליט ללכת אם יקרה מה  ■

רק שכול בך. לא יתחשב שירות, לשנת התנדבות שמעודד צה"ל, וגם בך, כולנו נהייה גאים
השירות. שנת שוב למיונים במהלך לגשת תוכלי שאם תרצי, יישמרו, אלא בחירותייך

עתודה? על חושבת אני ואם  ■

חשבונו על לימודים אלא שירות דחיית רק לא לך יאפשר והוא לעתודה שתלכי מאוד מעוניין צה"ל
קצונה. מקצועי בדרגת ושירות

למסלול מקביל במסלול ופותחת לביתה, בעניין חוברת מקבלת לעתודה מתאימה שנמצאת מי
עושה מבחן נרשמת לאוניברסיטה, אבל גם ראשון, עוברת צו היא גם כלומר, המיון הרגיל.
גיוסה נדחה תשובה, קבלת לאפשר זאת. בשלב הזה, כדי שעשתה אישור ומביאה פסיכומטרי
או שמא התקבלה האם מתברר מהאוניברסיטאות, התשובות כשמגיעות כך, אחר לסוף השנתון.

ממילא. שעברה צבאי למיון הקדם בהתאם תתגייס היא
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"חריגים"? עוד יש האם  ■

לשמור להן לאפשר מנת על בקבוצה ומשבצים ממיינים שאותן אלומה", "עמותת הם כאלה כן.
(שהיא ו"הזדמנות שניה" נח"ל גרעיני צבאיות, קדם מכינות לגבי גם וכך חיים דתי, אורח על

חורף). במועד בחינות בגרות לעשות שלוש למי שרוצה הניתנת ההזדמנות

כך ואחר נרשמת לקחת בחשבון שאם צריך לכן, גיוס. מאלה פירושה דחיית אחד לכל הרשמה
שלקורס או למקצוע להיות ויכול לאחור, הגלגל את להחזיר יהיה אפשר התחרטת, לא תמיד

במקומך. אחרת מישהי כבר שובצה שרצית

פקידה... עוד אני אהיה דבר של ובסופו  ■

בכל מתחשב של איתור ומיון, כזו מערכת מפעיל כך, טורח כל להיות שצה"ל היה יכול תגידי,
ממש לא. בתור פקידה? דבר בסופו של לשבץ אותך כדי אחת, רק כל רצון של

פקידה? משרתת בתור עצמך תמצאי את דבר בסופו של אם מה תעשי היא השאלה

זה ברירה. לך יש  לא אם גם אבל יופי.  בצבא לעשות רוצה הכי שאת שהחלטת מה זה אם
פוינט, ופאור אקסל כמו בתוכנות להתעמק מחשב, להפעיל ללמוד ראש": "להגדיל הזמן יהיה
מטלות עוד על עצמך ולקחת האזרחי להן אחר כך, בשוק להזדקק עשויה מיומנויות שאת לרכוש
אפשר משם לקצונה. גם אפשר לצאת מפקידות וזכרי, גם לבד. לך? קחי יציעו אחריות. לא ועוד

בחירה. של  הכל שאלה ולהתפתח לצמוח

ושאת יכולה, שאת יכולה. שאת צריכה לדעת רצינו להגיד לך: שאת שהרי מה בעצם זה
בהצלחה. יכולה. שאת מה על אחראית

אל: לפנות ניתן נוספים לפרטים  ■

בחינוך המינים בין השוויון על הממונה  מרים שכטר

miriamsch@education.gov.il

025602653 ;025603274






