צו ראשון – התייצבות לרישום
ובדיקות בלשכת הגיוס
ההתייצבות הראשונה בלשכת הגיוס תהיה בעצם המפגש הראשון
שלך עם המערכת הצבאית.
לנו חשוב שהמפגש הזה יהיה נעים" ,חלק" ופורה – עבורך ועבורנו.
מומלץ לקרוא את ההנחיות המפורטות ולהגיע מוכנים!
ההכנות טרם ההתייצבות:

.1מילוי ושליחת השאלון הרפואי –
 עלייך למלא את השאלון הרפואי באופן אמין ומדויק. חובה להחתים את רופא המשפחה על הטופס המקורי. על מנת לקצר הליכים בלשכת הגיוס מומלץ לבצע בדיקת שתן כללית במסגרת קופת החולים. על מנת לקצר הליכים בלשכת הגיוס ולמנוע עיכובים בסיכום הפרופיל מומלץ לבצע בדיקת ראייהע"י אופטומטריסט.
 במידה והינך סובל מבעיות רפואיות יש להביא חוות דעת של רופא מומחה עם פירוט הבעיההרפואית והסבר על הטיפול הניתן והיכולת התפקודית .במידה וישנן בדיקות מעבדה ו/או הדמיות
שבוצעו כחלק מהבירור והמעקב ,מומלץ להביא גם אותן.
 במידה והינך נמצא במסגרת בירור רפואי יש לעדכן את לשכת הגיוס לצורך עדכון תאריךהתייצבותך.
 את כלל המסמכים ממולץ להעביר מראש דרך אתר או יישומון "מתגייסים" ,ובכל מקרה ,מומלץלהביא אותם עמך ביום ההתייצבות.
 .2לקויי למידה – יש לצרף את האבחון העדכני במלואו בצרוף השאלון הרפואי .כמו כן יש לצרף
סיכום ועדת השמה במידה וברשותך.
חובה לשלוח את המסמכים לא יאוחר משבועיים לפני מועד הצו הראשון .מסמכים שיועברו במעמד
הצו לא ייבדקו ולא ניתן יהיה לערער על תוצאות המבחנים הפסיכוטכניים.
.3שינויי מועד ההתייצבות
 עלייך להגיע בדיוק במועד ובשעה שנקבעו לך בצו ההתייצבות.הינך אחד מאלפי צעירים וצעירות הנקראים להתייצבות ולרישום .התאריך והשעה של כל אחד ואחד
תוכננו מראש ,כדי שפעולת הרישום תהייה יעילה ומהירה ככל האפשר .איחור יהווה לא רק פגיעה
בחוק ובסדר הטוב ,אלא גם יפריע לך ולחבריך וסיים את ההליך במהירות ביום ההתייצבות.
 שינוי מועד ושעת התייצבות אפשרי רק באישור מראש .לשם כך עליך לפנות טלפונית למרכז המידעוהשירות (*גיוס) ,במייל, meitav@idf.gov.ilבמהלך  2018ניתן יהיה להזיז זימונים באמצעות אתר
"מתגייסים".
 עלייך לאשר את הגעתך טרם ההתייצבות למטרת צמצום זמני המתנה באמצעות האתר או הישומון"מתגייסים".

ביום ההתייצבות:
 .1מה יש להביא?
זכור להביא איתך ללשכת הגיוס את התעודות והפרטים הבאים:


תעודת זהות או דרכון ישראלי בתוקף או רישיון נהיגה ממוחשב או תעודת עולה על שמך.

ללא אחת מתעודות אלו לא תוכל לבצע הליכים בלשכת הגיוס.







הודעת הפוקד על חובתך להתייצב (צו ההתייצבות).
השאלון הרפואי המלא ,חתום על ידי רופא וכולל כל האישורים הרפואיים שנדרשים לגבי מחלות
ואשפוזים (העתקי הניירת הרפואית ששלחת מראש).
תוצאות בדיקת שתן (עדכנית משלושה חודשים אחרונים) ובדיקת עיניים.
פרטים אישיים של ההורים :מספרי זהות ,שנות לידה ,שמות מלאים.
תעודות המעידות על השכלה גבוהה או לימודים מקצועיים.
לקויי למידה – מחויבים להביא איתם אבחון דידקטי/פסיכולוגי שברשותם וועדת השמה
(במידה ויש) .כמו כן יש לצרף מרשם לתרופת קשב במידה ונוטלים .חובה לשלוח טרם ההגעה
את כלל המסמכים הרלוונטיים באתר או יישומון "מתגייסים".

יום ההתייצבות אורך מספר שעות .מומלץ להביא איתך כריך ושתייה.
 .2איך להגיע ללשכת הגיוס רשומים ?




כתובות ודרכי ההגעה ללשכות הגיוס רשומים בהמשך חוברת זו .כמו כן ,ניתן להתעדכן באתר או
ביישומון "מתגייסים".
לצו ההתייצבות מצורף שובר נסיעה .השובר אישי ואינו ניתן להעברה .השובר תקף לנסיעה בכל
חברות האוטובוסים ,ברכבת ישראל ,אך אינו תקף ברכבת הקלה בירושלים.
במידה ויש שינוי במועד ההתייצבות ,השובר תקף למועד החדש.
יום ההתייצבות
יום התייצבותך בלשכת הגיוס יוקדש לרישום פרטים אישיים ,מבחן פסיכוטכני ,בדיקות רפואיות
וראיון אישי במידת הצורך.
לתשומת לבך – לא תותר כניסת מלווים ללשכת בגיוס.

אימות נתונים
במהלך יום ההתייצבות יהיו עליך למסור פרטיים אישיים על עצמך ,כפי שיידרש ממך במעמד
אימות הנתונים .כמו כן ,בהליך זה תבחן במבחני עברית ,אין צורך בהכנה מראש למבחנים אלו.
במהלך  ,2018במסגרת "צו ברשת" ,יהיה עליך להשלים חלק מהליך אימות הנתונים בטרם הגעתך
לצו הראשון באמצעות אתר "מתגייסים".

ראיון אישי
הראיון יערך על ידי מראיין פסיכוטכני אשר ישאל אותך שאלות אישיות שונות .תחנה זו אינה מבחן,
ולכן אין תשובות נכונות או לא נכונות .עליך להיות אמיתי ,להתבטא בחופשיות ולאפשר למראיין
להכיר אותך ככל האפשר.

בדיקות רפואיות











הבדיקות שנערכות כוללות :משקל ,גובה ,לחץ דם ,וחדות ראייה .כמו כן יהיה יהיה עלייך
להצהיר על מחלות ובעיות גופניות מהן סבלת בעבר או בהווה.
הבדיקה תכלול בדיקה גופנית (באפשרותך לבקש להיבדק על ידי רופא/ה במידת הצורך).
בהתאם לשיקול הרופא יתכנו בדיקות נוספות אצל רופאים מומחים.
מרכיבי משקפיים – חייבים להביאם ליום ההתייצבות.
מרכיבי עדשות מגע -יש להסירן  24שעות לפני יום ההתייצבות.
בעלי קוצר ראייה(ממספר  – 4מעלה) יש להצטייד בתוצאות בדיקת קרקעית העין((פונדוס)
מקופת החולים.
אם היית או הינך עכשיו בטיפול רפואי ,או אם סבלת ממחלות כרוניות או אושפזת בבתי חולים –
חובתך להודיע על כך לרופא הבודק ולהביא עימך מסמכים רפואיים.
אי מסירת פרטים מלאים ונכונים מהווה עבירה על חוק שירות ביטחון ועלולה לפגוע בקביעת
כושרך הרפואי.
במידה ולא תגיע עם השאלון ,בדיקות השתן ובדיקת האופטמטריסט/רופא העיניים ,לא
תאושר כניסתך לוועדה הרפואית.
בסיום הבדיקות תקבע כשירותך לשירות והפרופיל הרפואי.

במידה ולאחר יום ההתייצבות יחול שינויי באחד מהפרטים הבאים:
שם משפחה ,שם פרטי ,מצב משפחיתי ,רישום תאריך לידה ,שם הבעל או האישה ,מקום מגורים
או כתובת למכתבים ,אזרחות ,דרגת השכלה ,מצב רפואי -חובה עליך להודיע על כך למרכז
המידע והשירות תוך  14ימים מיום שבו חל השינוי.

מבחנים פסיכוטכניים





בלשכת הגיוס יערכו סדרת מבחנים פסיכוטכניים ממוחשבים.
המבחנים הינם מילוליים ,צורניים ,מספריים ומחייבים יכולת הבנה ,חשיבה ,ניתוח והסקת
מסקנות.
אין צורך בהכנה מראש למבחנים אלו ,לנוחיותך ניתן לבצע מבחן פסיכוטכני לדוגמה באתר
"מתגייסים".
צה"ל מייחס חשיבות רבה למבחנים אלו .תוצאותיהם מהוות גורם מכריע בקביעת שיבוצך
בצה"ל .לאור חשיבות המבחנים ולאור העובדה שניתן לבצעם רק פעם אחת (לא ניתן
להבחין פעם נוספת) ,חשוב מאוד להגיע למבחנים רעננים ולאחר שינה טובה .מוכנות
ורצינות יאפשרו לך להגיע להישגים המתאימים לך.

במידה והנך בעל אחד המסמכים הבאים:
.1אבחון דידקטי/פסיכולוגי/פסיכו-דידקטי.
.2אבחנת קשב חתומה על ידי נוירולוג/פסיכיאטר/פסיכולוג.
 .3סיכום ועדת השמה.
.4מרשם לתרופות קשב וריכוז שניתן על ידי נוירולוג/פסיכיאטר/פסיכולוג/רופא משפחה המוסמך
לקבוע הפרעת קשב.


מסמכים אלו הכרחיים לקביעת נתוניך בצורה במדויקת ביותר ,ועל כן חשוב להעבירם בזמן.

עלייך לשלוח את המסמכים הרלוונטיים באתר או יישומון "מתגייסים" טרם התייצבותך לצו הראשון
בלשכה על מנת לחסוך בהמתנה ולהביאם עמך לצו הראשון.

אבחון דידקטי מלא:
עליך לוודא שהאבחון אותו אתה מציג מכיל את כלל העמודים ולא רק את עמודי
הסיכום/ההמלצות האבחון.

 .1הגורם המאבחן – על האבחון צריך להופיע :שם מלא של המאבחן .המוסד במסגרתו נערך
האבחון ,תואר אקדמי בציון סוג ההתמחות ומספר רישוי (אם קיים) .חתימת גורם המאבחן בסוף
האבחון.


אבחונים שנעשו לפני החופש הגדול בין כיתה ו' לכיתה ז' אינם קבילים במעמד הצו הראשון.

 .2פרטים ורקע – ציון שם מלא של הנבחן ,מספר תעודת זהות ,תאריך לידה ,תאריך ביצוע האבחון
והגיל בו נעשה האבחון.מועד עריכת האבחון יהיה מכיתה ז' ומעלה.
.3סיכום והמלצות -סיכום תחומי התפקוד בהם נמצא ליקוי והמלצות .המבחנים הפסיכוטכנים בלשכת
הגיוס הינם מבחני פוטנציאל כללי .מבחינה זו ,שונים מבחנים אלו במהותם ממבחני בית הספר
וממבחני הבגרות ,המהווים מבחני הישג ספציפים .בבדיקת אבחונים ןבחינת זכאות המועמד
להתאמות במבחנים ,אנוט מתאימים את תנאי הבחינה ללקויותיו של הנבחן .עקב ההבדלים בין
בחינות הדפ"ר למבחנים בבית הספר ייתכן שלא יאושרו למועמד התאמות או שיאושרו התאמות
מסוימות ושונות מהתאמות שאושרו ביחס לבחינת הבגרות.



שים לב ,הצגת מסמכים אלו אינה פוגעת בנתוני האיכות שלך ,יתרה מזאת ,עשויה לאפשר
לך התאמות במבחנים הפסיכוטכניים.



מומלץ ,טרם ההתייצבות לצו הראשון ,להיכנס לאתר "מתגייסים" ולצפות בסרטון על לשכת
הגיוס הקרובה לביתך ולקרוא על תחנות הצו הראשון.

