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ניתן לפנות אלינו בכל סוגיה הקשורה לתהליך הגיוס.
טלפון: 03-7379904, 03-7372470

פקס: 03-7375871
bathhail@mail.idf.il :מייל

ניתן מענה בימים א'-ה', בין השעות 8:00-17:00

      ניתן לפנות במגוון נושאים, כגון:
      • צו ראשון )הקדמה / דחייה או כל מידע אחר(

      • איתור קדם ומיון צבאי
      • דחיית / הקדמת תאריך הגיוס

      • שיבוץ לתפקידים בקביעה
      • נושאים הקשורים לגיוס ועוד...

כמו כן, ניתן לפנות למרכז השירות של מיטב *גיוס )3529*( / 03-7388888
או בפקס 03-7388880, המוקד פועל בימים א'- ה', בין השעות 7:30 - 20:00.

ניתן להשאיר לנו הודעה דרך מרכז השירות ונציגותינו יחזרו אליכן.

מדור בת חיל, 
המדור שלך במיטב
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מתגייסת יקרה,

למין הקמתו של צה"ל, גברים ונשים כאחד לקחו חלק בעשייה הביטחונית מתוקף חוק 
שירות הביטחון, אך גם מתוך תחושת הדבקות, הלכידות ושותפות הגורל המאפיינת 

במידה רבה את השליחות שבגיוס ובשירות. 

צבא ההגנה לישראל הוא צומת דרכים חשוב ביותר לחברה הישראלית על כלל הפרטים 
והקבוצות הבונות אותה. 

השירות בצה"ל איננו נחלתו של ציבור או מגזר מסוים, אלא מדובר במקום בו לראשונה 
נפגשת החברה הישראלית בכלל גווניה, סוגיה ואוכלוסיותיה ובשירות משותף בו השאיפה 
הינה למתן שוויון הזדמנויות לכלל השותפים בעשייה הביטחונית, תוך התחשבות בעולמם 

וייחודם של המשרתים בו.
דווקא בימים אלה, בהם הביטוי "שוויון בנטל" נשחק עד דק, עלינו להדגיש כי אין המדובר 

ב"נטל" אלא ב"זכות" – הזכות לשרת בצבא ההגנה לישראל. 
זכות זו מעוגנת בחוק אשר אף מאפשר לבנות הציבור הדתי, לבחור שלא להתגייס 

לצה"ל.
על אף העובדה שניתנה לכן האפשרות לבחור אחרת, בחרתן בשירות צבאי יחד עם בני 

ובנות גילכן. 

בחרתן להכיר את עם ישראל בתוך מערכת בה כולם מתחילים מאותה נקודת זינוק, 
ולתרום בה את חלקכן כשוות בין שווים. 

תוך הבנת המורכבות שבבחירתכן לשרת בצבא, צה"ל נערך לקליטתכן במישורים 
השונים )שיבוץ, תנאי שירות וכד'(, תוך הכרה בחשיבות שבשירות משמעותי, כמו גם 

שירות מכבד המאפשר שמירה על אורחות החיים להן חונכתן.

אני משוכנעת כי הערכים ועולם התוכן שעליהם התחנכתן יוסיפו ויתרמו לצה"ל ולסובבים 
אתכן בתפקידים הרבים והמגוונים אותם תמלאנה, ואשר חלקם מפורטים במידעון 

שבפניכם, ואלה אף ימשיכו וילוו אתכן לכל אורך השירות.

                                                                                  רחלי טבת-ויזל,             תא"ל
                                                                                  יועצת הרמטכ"ל לענייני הנשים
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מתגייסת יקרה,

צבא ההגנה לישראל הינו צבא העם ומתוקף היותו כזה, הוא מחוייב לתורת ישראל 
וערכיה.

בעצם היותך בת דתיה, ניתנה לך אפשרות הבחירה בשירות הצבאי.
הזכות לבחור הינה זכות גדולה, אבל הזכות לשרת בצבא ההגנה לישראל, גדולה אף 

יותר.

במהלך השירות הצבאי, תוכלי לרכוש כלים מקצועיים וחברתיים, אשר יהיו לך לעזר 
וישרתו אותך בעתיד. אנו בצה"ל מבינים את הייחודיות שבשירות הבנות הדתיות ושמחים 

להציג בפנייך מגוון תפקידים שמצאנו כי מתאימים יותר לאורך החיים הדתי.

כיום, בנות דתיות זוכות להשתבץ עם עוד בנות דתיות במהלך ההכשרה הראשונית 
)לפחות זוג בנות דתיות בהכשרה(, דבר העוזר עם ההתמודדות שכרוכה וטמונה בגיוס 

לצה"ל.

מידע על שאר התפקידים בצבא תוכלי למצוא בחוברת התפקידים באתר האינטרנט 
.www.aka.idf.il/giyus עולים על מדים" בכתובת"

אנו במדור בת חיל במיטב נשמח להיות לך לאוזן קשבת בכל נושא הקשור לשירות 
הצבאי.

כמו כן, ביכולך לפנות למדור בבקשות שונות הקשורות לגיוס.
לשאלות ופרטים נוספים אנו כאן לרשותך, מדור בת חיל במיטב 03-7379904,

.03-7372470

                                                                                          ענת שפיר,              רס"ן
                                                                                          ראש מדור נשים ובת ַחִיל
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תהליך המיון והשיבוץ לצה"ל
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יום המא"ה מהווה הליך חשוב והכרחי לשלב הבא - קביעת
שיבוצך הצבאי. בשונה משנים קודמות אופן האיתור והשיבוץ

לצה"ל יתבצע לאחר ביצוע יום המא"ה )מיון איתור והתאמה(.

מהו יום המא"ה? 
יום המא"ה הינו יום מיון מקצועי אשר מטרתו לאפשר לך להביא

לידי ביטוי יכולות אשר לא נבדקות במסגרת ההתייצבות לצו
ראשון בלשכת הגיוס. תוצאות יום המיון ודירוג שאלון העדפות,

יאפשרו לנו לשבץ אותך לתפקיד המתאים לך ביותר.

תהליך המיון
יעדים אליהם מתבצע מיון המשך מעבר ליום המא"ה הינם 

יעדים אשר דורשים כישורים נבחרים.
ליעדים כגון: הדרכת יח"ש, מש"קית ת"ש ועוד, לא נדרש מיון 

המשך והשיבוץ אליהם נקבע ע"פ נתונייך האישיים
)כפי שנקבעו בצו הראשון בלשכת הגיוס(, תוצאות יום המא"ה,

דירוג העדפותייך וצרכי צה"ל.

שימי לב, כי לאור השינויים בתהליך המיון והשיבוץ לצה"ל תזומני
)במידה ותמצאי מתאימה( למיון. שאיפתנו היא לזמנך למיון 

לאחת משלוש העדפותייך הראשונות. ההשתתפות במיון הינה 
רשות. אי התייצבות למיון או ויתור על מיון אינה ערובה לכך 

שתזומני למיון נוסף; דירוג השאלון אינו מהווה ערובה לקבלת
זימון למיוני המשך.

התהליכים לקראת גיוסך 
נמצאים בעיצומם!
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שאלון העדפות
לאחר ביצוע יום המא"ה ובהתאם לתוצאותיו, יופק עבורך שאלון העדפות באמצעות אתר

האינטרנט של מיטב – "עולים על מדים". בשאלון זה תתבקשי לדרג תפקידים רבים אשר 
חלקם ידרשו מיון המשך וחלקם תואמים את יכולתייך כפי שבאו לידי ביטוי ביום המא"ה.

בשונה משנים קודמות לא תהיה הפרדה בין התפקידים אשר דורשים מיון לבין אלה 
שאינם דורשים מיון. בנוסף, תידרשי לדרג את רצונך ללחימה ואת יעדי הלחימה.

את שאלון ההעדפות תוכלי לדרג אך ורק באמצעות אתר האינטרנט "עולים על מדים" 
בכתובת www.aka.idf.il/giyus בהתאם להנחיות המפורטות בשאלון )דוגמה למילוי 
השאלון ופירוט אופן ההקלדה מופיעים באתר האינטנט של מיטב "עולים על מדים"(. 

בחוברת זו ניתן למצוא מידע על התפקידים השונים, מסלולי ההכשרה ועוד. התפקידים 
בחוברת מסודרים לפי א"ב וכוללים תפקידים שאינם דורשים מיון המשך ותפקידים 

הדורשים מיון המשך.
מידע זה נועד לסייע לך בקבלת ההחלטה באשר לדירוג השאלון.

אי מילוי השאלון יחייב אותנו לקבוע את שיבוצך לאור צרכי צה"ל בלבד וללא התחשבות
בהעדפותייך.

ויתור על תפקיד / מקצוע
יכול להיעשות ביום המיון או עד שבוע מיון המיון. הויתור ייעשה באמצעות חתימה על 

טופס ויתור.
זאת פרט למקצועות התנדבותיים, קדם צבאיים ומקצועות הדורשים חתימה למשך 36 

חודשים, בהם יש מדיניות ויתור שונה אשר תפורט ביום המיון עצמו.

תנאי שירות 
בחוברת לא מפורטים תנאי השירות של כלל התפקידים כיוון שרק לאחר ביצוע הקורס 
הרלוונטי נקבעת היחידה בה תשרתי וכנגזרת מכך ייקבעו תנאי השירות שלך. בחוברת 

מפורטת תקופת ההכשרה עליה מתווספת תקופת טירונות, בהתאם לתפקיד.
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תהליך השיבוץ
תהליך השיבוץ עבר שינוי משמעותי וכולל כעת מאפיינים חדשים שלא נלקחו בחשבון 

בשנים קודמות המתקבלים לאחר ביצוע יום המא"ה.

בשנים קודמות תהליך השיבוץ הושפע משלושה נתונים בלבד:
• נתונים אישיים

• רצונות
• צרכי צה"ל

בעקבות יום המא"ה, נוספו תוצאות המא"ה אשר משפיעות  באופן משמעותי על הליך 
השיבוץ והן בעלות משקל רב יותר מהנתונים הנבדקים בלשכה הגיוס:

תהליך השיבוץ יתקיים רק לאחר ביצוע יום ההמא"ה ולאחר מילוי שאלון העדפות 
האינטראקטיבי.

השאלון הינו אישי ומופיעות בו מגוון אפשרויות שיבוץ בצה"ל התואמות את נתונייך 
האישיים ותוצאות יום המא"ה כפי שביצעת )או עתידה לבצע בקרוב(.
לאחר קבלת דירוג העדפותייך האישיות, מתחיל שלב השיבוץ לגיוס.

מועדי הגיוס יתקיימו החל מחודש יולי 2015 )לאחר סיום כיתת הי"ב( ומסתיימים בחודש 
מאי 2016.

ביכולך להשפיע על שיבוצך!
ניתן לשלוח בקשות להעדפות שיבוץ למדור בת חיל במיטב לאחר ביצוע יום המא"ה 

ומילוי שאלון העדפות. לפרטים נוספים 03-7379904/2470 פקס 03-7375871.

מועד הגיוס 
לידיעתך, מועדי הגיוס נקבעים בהתאם לעקרון הגיל, שעל פיו המיועדת לשירות ביטחון

המבוגרת יותר תשובץ לגיוס מוקדם יותר. על כן, ייתכן מצב בו שיבוץ לתפקידים השונים 
עשוי ליצור שינוי במועד הגיוס הראשוני אשר נקבע לאחר תום ההליכים בלשכת הגיוס.

מועד גיוסך ייקבע בהתאם לגילך ובהתאם למועדי הגיוס כפי שנקבעו לתפקיד אליו 
תשובצי.

במידה ולא עברת מיון המשך, שיבוצך ייקבע בהתאם להעדפותייך כפי שדירגת בשאלון
ההעדפות בשלב שאינו מצריך מיון נוסף ובהתאם לצרכי צבא.
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במידה והתקבלת לאחד מהיעדים אשר דורשים מיון המשך, גיוסך ייקבע במהלך חודש 
יוני 2015.

מועד גיוסך ייקבע בהתאם לקורס הרלוונטי אליו אותרת. לפיכך אנו ממליצים להמתין 
בתכנון תוכניות ארוכות טווח, כדוגמת נסיעות לחו"ל, מבחן פסיכומטרי ועוד- עד לקבלת 

תאריך הגיוס הסופי.
למתמיינות לאחר חודש יוני ייקבע תאריך גיוס סופי כחודש וחצי לאחר המיון.

בנות דתיות יכולות לפנות בבקשות להקדמה/ דחיית גיוס למדור בת חיל.
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גרעיני נח"ל
מסלול המשלב שירות צבאי עם פעילות חברתית או 

התיישבותית. משך השירות במסלול הנח"ל הינו 30 חודשי 
שירות חובה. הרישום מתבצע בתנועות הנוער ובארגוני הנוער 

השונים עד סוף פברואר 2015. מסלול מדרשת השילוב – אורך 
השירות הינו 36 חודשי שירות חובה לבנות. 

שימי לב כי במידה והתמיינת לתפקיד כלשהו ותחליטי להתגייס 
במסגרת הגרעין, תאלצי לבחור בין התפקיד אליו אותרת לבין 

המשך השתתפותך במסלול.
תנועות וארגוני נוער מרכזיים המשלבים בנות דתיות במסגרת 

גרעיני הנח"ל שלהם הנם:
• צמרת )המועצה הציונית( - נעמה רוטמן 052-6091738

• נוער מסורתי - כליל אטד 054-6100019
• מכינת בית ישראל - שיר לביא 02-6760580

מסלול גיוס משולב לימודים במדרשות במסגרת גרעיני נח"ל
מסלול זה משלב בין לימודי יהדות לפני הגיוס לצה"ל ובמהלך 

פרקים מוגדרים במהלכו )פרקי של"ת - שירות ללא תשלום 
במדרשה( לבין שירות צבאי בתפקידים משמעותיים בחיל 

החינוך והנוער, חיל המודיעין וחיל האוויר.
המסלול מאפשר קיום אורח חיים דתי במהלך השירות הצבאי 

על ידי שירות כקבוצה וליווי שוטף של רבני המדרשות.
• עין הנצי"ב, תוכנית "מעיין" - לאה 054-5640513

• במדבר, תוכנית "באר" - תמי ביטון 052-6070759

רישום למסגרות המצריכות 
דחיית גיוס
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• ברוריה )לינדנבאום( תוכנית "הדס" - הרב אוהד 050-7421631
• מגדל עוז - ברכה נאמן 052-5456040

שנת שירות
ההרשמה למסלול זה מאפשרת קבלת דחיית גיוס לתקופה של עד שנה, כדי להדריך 
בתנועות הנוער או לעסוק בפעילויות חברתיות אחרות. ההרשמה מתבצעת בתנועות 

השונות עד ה- 15 בפברואר 2015.

מכינות קדם צבאיות
המכינות מאפשרות לדחות את הגיוס בשנה, על מנת להכין את המיועדות לשירות ביטחון 

במישור הערכי והגופני. מטרת המכינות היא להגביר את המוטיבציה לשירות הצבאי. 
ההרשמה מתבצעת במכינות השונות עד ה- 15 בפברואר 2015.

מכינת "צהלי" - 08-8600667

מדרשות שאינן גרעין נח"ל
ניתן לפנות למדור בת חיל בבקשה לדחיית שירות לשם לימודים במדרשה.

יש לשלוח אישור הרשמה למדרשה. כמו כן, יש לציין מתי מתחילים ומסתיימים הלימודים.
יש לשלוח את הבקשה לכל המאוחר עד שלושה חודשים טרם מועד הגיוס.

היציאה לשנת שירות או מכינה אינה מונעת את השתתפותך בתהליכי המיון. במידה 
ותעברי מיון בהצלחה, התפקיד אליו אותרת יישמר לך ותשובצי אליו בסיום שנת השירות 

או המכינה בכפוף לצרכי צה"ל.
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הרבנות הצבאית אמונה על מתן מענה בתחום הדתי לכלל 
חיילי צה"ל ובכלל זאת לבני הדתות האחרות. המידע הניתן לך 

במידעון זה הינו תמציתי וראשוני. לפרטים נוספים וסיוע אישי יש 
לפנות לקצינת טיפול בחיילות, לרב היחידה וכן ל"קו הפתוח" 

של הרבנות הצבאית.

שבתות וחגי ישראל
א. שבתות וחגי ישראל הינם ימי מנוחה בצה"ל ובהם מופסקות 

כל העבודות, למעט פעילויות חיוניות לבטחון המדינה.
ב. בימים אלה לא יועסקו חיילי צה"ל בכל פעילות הכרוכה 

בחילול שבת וחג, ובכלל זה הדרכה, לימודים, אימונים ושאר 
פעולות שגרה. 

ג. למרות האמור לעיל, ניתן להעסיק חיילים בתורניות אבטחה, 
מטבח ושמירת הכוננות של היחידה.

ד. חופשות שבת/חג יינתנו לחיילים כך שיגיעו לביתם עד 
שעתיים לפני כניסת השבת/חג. החופשה תסתיים לכל המוקדם 

שעה אחת לאחר צאת השבת/חג.

מידע לחיילת בענייני דת
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כשרות
א. על פי פקודות מטכ"ל יהיה כל המזון המסופק לחיילי צה"ל כשר.

ב. המוסמך על פי "חוק-איסור הונאה בכשרות" ליתן הכשר למזון בצה"ל הוא הרב 
    הראשי לצה"ל או רב צבאי שהוסמך על ידו לכך.

ג. לצורך שמירה על הכשרות יוקפד כי בכל מטבח וחדר אוכל יהיו מערכות כלים נפרדות 
   לבשר ולחלב.

ד. כשרות המזון ותהליכי הכנתו, בחול ובשבת, מפוקחים על ידי הרבנות הצבאית 
     הראשית.

ה. חיילת המבקשת לאכול מזון בכשרות מהודרת תפנה לרב היחידה.

תפילות ובתי כנסת
1. על פי פקודות מטכ"ל חובה לאפשר לכל חיילת הרוצה בכך זמן לתפילות היום.

2. על פי הפקודה יש זכות לחיילת להתפלל בבית הכנסת שביחידתה.

חצאיות
כל חיילת רשאית לבקש ב"מיטב" ביום גיוסה 2 חצאיות א' וזוג מכנסי א'. חיילת שלא 

ביקשה לקבל חצאית א' ב"מיטב", אך מעוניינת לקבל במהלך שירותה, תפנה לרב 
היחידה שלה על מנת לקבל אישור לחצאית מטעמי דת. עם האישור תיגש לגורם 

האפסנאות ביחידה, אשר נדרש להעביר את הבקשה למשיכת חצאית למרכז הציוד 
הרלוונטי. הנוהל זהה גם לגבי ניפוק חצאית ב'. זמן הניפוק המשוער של החצאית הינו 

שבוע. חשוב לציין כי ניתן ללבוש חצאית ב' רק כאשר זה לא פוגע בכשירות המבצעית. 
חיילת הרוצה מבעוד גיוסה לדאוג לכך שתהיה עבורה חצאית ב' במהלך הכשרתה, עליה 

לפנות לקצינת טיפול בחיילות של הרבנות הצבאית.

ליצירת קשר
מדור טיפול בחיילות הקו הפתוח של הרבנות הצבאית: 02-5305413, 055-6626689, 

052-9414433
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מידע, ייעוץ והכוונה לקראת שירות צבאי משמעותי
תוכנית משרתות באמונה, בארגון "אלומה", מתקיימת למעלה 

מעשור, בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון וצה"ל.
צוות התוכנית כולל צעירות דתיות ששירתו בצה"ל וחיילות 

דתיות, המלוות תלמידות אולפנות ותיכונים דתיים שהחליטו או 
שמתלבטות לגבי גיוס לצה"ל.

מוקד מידע
חיילות דתיות המשרתות ב"אלומה" בתפקיד מד"ניות 

וסטודנטיות בוגרות שירות משמעותי בצה"ל, מספקות מענה 
טלפוני ואינטרנטי למלש"ביות בנושאים של הליך הגיוס, 

תפקידים בצבא, התמודדות ייחודית לבנות דתיות ועוד. כמו כן, 
מסייעות בהגשת בקשות לצווים, שיבוצים ומיונים.

פעילויות הסברה
צוות אלומה מגיע לאולפנות ותיכונים דתיים, לתנועות הנוער, 

לפעילויות רשותיות ולישובים )לחוגי בית( ומקיים מפגשי הסברה 
מקיפים בנוגע להליך המיון לצה"ל, מסלולי השירות המוצעים 

לבנות דתיות והכנה מנטאלית לקראת שירות.

גדנ"ע
פעמיים בשנה, בחופשת הקיץ ובחנוכה, מתקיים אימון התנסות 
ייחודי לבנות דתיות. במהלך השבוע מתנסות הבנות במשמעת 
צבאית, מטווחים וערכים צבאיים לצד תכנים הנוגעים לשירות 

בנות דתיות בצה"ל. 

"אלומה"- 
משרתות באמונה
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שבת מתלבטות
שישי- שבת לתלמידות י"ב, בהשתתפות חיילות דתיות וסטודנטיות בוגרות שירות צבאי. 

במהלך השבת, באווירה שבתית, מועברות פעילויות העוסקות בפן ההלכתי של שירות 
נשים בצה"ל, תפקידים אפשריים, דילמות ואתגרים מהשטח ודרכי התמודדות.

מפגש מתגייסות
כנסים המתקיימים לקראת מחזורי הגיוס הגדולים לאורך השנה. מתן מידע אודות יום 

הגויס, הטירונות, זכויות החיילת הדתיה וטיפים נוספים לקראת היציאה לדרך.

ימי עיון לחיילות משרתות
מדי חודשיים, לקראת חגים ומועדים, מקיימת "אלומה", בשיתוף עם הרבנות הצבאית, 
ימי עיון תורניים בבתי מדרש מגוונים, במטרה להפגיש חיילות דתיות המשרתות במגוון 
תפקידים, לסייע להן בהתמודדות עם האתגרים שמזמן השירות ולחזק אותן בשליחותן 

החשובה.

ליצירת קשר, ליווי אישי ותיאום פעילויות:
חפשו אותנו בFacebook: אלומה משרתות באמונה

 www.aluma.org.il 02-5411358 טלפון 052-4767252 פקס
"אלומה"- משרתות באמונה, גואטמאלה 22 ירושלים 96705
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המאה ה-21 מציבה בפני מדינת ישראל וכוחות המודיעין 
הצה"ליים אתגרים חדשים, נוכח ההתעצמות הצבאית 

והטכנולוגית של צבאות ומדינות ערב.
הטלטלה האזורית והפעילות הגוברת והולכת של ארגוני 

הטרור האזוריים והעולמיים יוצרים מידע רב המגיע ממקורות 
שונים ומגוונים. רסיסי מידע אלו נאספים, נחקרים ומעובדים 

לכדי יצירת תמונה מודיעינית שלמה שבסופה קבלת 
החלטות המשפיעות על כולנו.

הבחירה להתגייס ולקחת חלק פעיל בהגנת העם והמולדת 
הינה זכות ראשונה במעלה. 

התפקידים בחיל המודיעין הינם מגוונים, מאתגרים ובעלי 
תרומה ישירה ומשמעותית לביטחון המדינה. העבודה 

המודיעינית הינה במשך כל ימות השבוע בהיתר של "פיקוח 
נפש". סביבת השירות הינה מתאימה לשירותה של בת 

דתיה.

אם ברצונך לקחת חלק בעשייה ייחודית זו פני למוקד 
הפניות של איתור חמ"ן.

רס"ן רויטל טרבלסי 052-9453256, 03-5691619

טלפון: 03-5693519 או *איתור )35727*( בימים  א'-ה' בין 
השעות 08:00-20:00 ובימי שישי בין השעות 08:00-12:00. 

פקס: 03-5692761, 
דואר: ד.צ 01090 צה"ל.

www.aman.idf.il :אתר האינטנט

מיוני חיל המודיעין )חמ"ן(
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בודקת תוכנה
נדרש מיון המשך 

)אשכול מקצועות המחשב(

מהות התפקיד: מערכות התוכנה המפותחות בצבא דורשות 
איכות גבוהה, אמינות וזמינות מירבית.

בודקות התוכנה לוקחות חלק בצוות הבטחת האיכות בפרוייקט 
התוכנה ומשתלבות בכל שלבי הפיתוח על מנת להבטיח את 

איכות התוכנה המפותחת בצבא ובתעשיות הביטחוניות.
מסלול ההתפתחות בתפקיד כולל קורסים והשתלמויות ורכישת 

הסמכה בינלאומית בתחום בדיקת התוכנה.
כמו כן, התפקיד מקנה שנתיים ניסיון בניהול ובבקרת איכות 
מערכות תוכנה צבאיות המקנות יתרון משמעותי באזרחות.

משך ההכשרה: 9 שבועות.
הקורס מתקיים בקמפוס הטכנולוגי של יחידת התוכנה ברמת גן.

הנושאים הנלמדים בקורס: ארכיטקטורת מערכת תוכנה, הנדסת 
בדיקות תוכנה ותקשורת נתונים.

תהליך המיון: מעבר מבחני התאמה )ללא צורך בידע מוקדם( 
הקובעים את השיבוץ בהתאם לתוצאות המבחנים, ולאחר מכן 

מעבר תחקיר בטחוני.

לבירורים: מוקד הפניות של חיל התקשוב: 3808* מכל טלפון 
www.tikshuv.idf.il :נייד. פקס: 03-9573173 באתר האינטרנט

ובדף הפייסבוק: חיל התקשוב הדף הרישמי

התפקידים מסודרים לפי א"ב
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בקרית שליטה ימית
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקדי מחשבים, מודיעין ותפקדי חיל האוויר(

מהות התפקיד: הגנה על הגבולות הימיים של מדינת ישראל ומניעת חדירה ימית חבלנית 
עוינת אל חופי המדינה. הפעלה של מערכות שליטה ובקרה לגילוי ואיתור תנועת ספינות 

בגבולות הימיים של מדינת ישראל. ביניהן מצלמות גילוי ואמצעי ראיית לילה, מערכות 
שליטה ובקרה, מכשירי קשר ומחשבים מסוגים שונים. פיקוח ואחריות על כלי שיט 

במרחב הימי, אחריות להזנקת כוחות ימיים, יבשתיים ואוויריים בעת הצורך, תיאום וניהול 
אירועים בזמן אמת.

לתשומת Y תפקיד זה הינו תפקיד מבצעי המצריך עבודה במשך כל ימות השבוע 
בהיתר של "פיקוח נפש".

משך ההכשרה: 12 שבועות בבית הספר להדרכה של חיל הים בחיפה. 

שיבוץ וקידום: המתאימות יקודמו לתפקידי הדרכה, תפקיד אחראית משמרת )פיקוח 
מקצועי על כ- 6 בקריות שליטה במשמרת( וקצונה.

הערות: העבודה במשמרות- יום ולילה. אפשרות לשיבוץ בבסיסים פתוחים או סגורים.
לבירורים: 03-7377175, 03-7376123, ד"צ 01010

www.navy.idf.il :או באתר האינטרנט
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חובשת
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול רפואה(

מהות התפקיד: טיפול בחולים ובפצועים בזמן שגרה וחירום. 
תחומי העיסוק בתפקיד כוללים: רישום במרפאה, חלוקת תרופות, הפניה לרופא ושימוש 
במכשור רפואי לצורך בדיקות שונות )בדיקת דם, מתן עירויים, טיפול בפציעות וחבישה(. 

על החובשת מוטלת האחריות הראשונית אודות הטיפול הרפואי בחולה. החובשת לומדת 
סמכות טיפול בפצוע או חולה הכוללת: עבודה עם רופא, עבודת צוות, ניתוחי חירום, 

החייאה, אב"כ, רפואה מונעת, תורת התרופות ושימוש באמצעים מתקדמים. השירות 
במקצוע החובשת מהווה עבור החיילות צוהר משמעותי לעולם הרפואה.

משך ההכשרה: 10 שבועות, הקורס כולל פרקים עיוניים והתנסויות מעשיות. כמו כן, 
משולבות התנסויות בבתי חולים ולימוד בעזרת טכניקות הדרכה מתקדמות.

שיבוץ וקידום: במרפאות השונות ביחידות צה"ל ובמתקנים רפואיים. ניתן להתקדם 
לתפקיד אחראית ניהול וארגון מרפאה ולהתפתח מקצועית בקבע, כולל הכשרה בתחום 
ההחייאה והטיפול נמרץ. כמו כן, למתאימות תינתן אפשרות יציאה לקצונה בתחום ארגון 

הרפואה, או הדרכה בתחום הוראת הרפואה הצבאית.

טלפון וכתובת לבירורים: 03-7379520/1/2, פקס 03-7376926 
ref_eturanda@mail.idf.il :דוא"ל

מדור איתור ועתודה, ענף משא"ן, מפקדת קצין רפואה ראשי.
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חונכות בבית ספר צור-ים
שיבוץ בעקבות יום המא"ה
)אשכול תפקידי חיל הים(

מהות התפקיד: פיקוד על כיתות תלמידים בבית ספר צור-ים )בית הספר הטכני של חיל 
הים(, חינוך אוכלוסיות בעלות קשיי הסתגלות לנורמות וערכים, הכנה לשירות משמעותי 

ולאזרחות טובה במדינת ישראל )בדומה לפיקוד בחוות השומר(.

משך ההכשרה: כארבעה חודשים הכוללים טירונות, קורס פיקודי והסמכה מעשית.

שיבוץ וקידום: השיבוץ נקבע עפ"י התאמה של נתונים אישיים וראיון אישי. בתום 
ההכשרה תשובץ המפקדת כסגנית מפקדת באחת מכיתות בית הספר ובהמשך תקודם 

למפקדת על הכיתה.

חוקרת מודיעין אוויר
נדרש מיון המשך

)אשכול אחוד חיל האוויר(

מהות התפקיד: קבלת ידיעות מודיעיניות מגורמים שונים, ניתוחם ויצירת תמונת מודיעין 
המהווה בסיס להבנת יכולות וכוונות האויב. העברת המידע לגורמים המתכננים את 
הפעילות המבצעית בחיל האוויר והחלל, לגורמים המבצעים )טייסות טיסה( ולדרג 

הפיקוד.

לתשומת Y תפקיד זה הינו תפקיד מבצעי המצריך עבודה במשך כל ימות השבוע 
בהיתר של "פיקוח נפש".

משך ההכשרה: 7 שבועות.

שיבוץ וקידום: במטה חיל האוויר. למתאימות תינתן אפשרות ליציאה לתפקידי הדרכה 
או קצונת מודיעין בשדה או במטה.
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תהליך המיון: כנס ראשוני הכולל הסבר על תפקידי האשכול ופאנל חיילות המשרתות 
במקצוע כיום. בתום הכנס נקבע זימון למיון נוסף הכולל מבחנים ממחושבים, העוברות 

תזומנה לתחקיר בטחוני.

 www.iaf.org.il :לבירורים: 03-6067453/5662, ד"צ 02348, באתר חיל האוויר
ובדף הפייסבוק: מתגייסים לחיל האוויר.

חוקרת מודיעין ימי
נדרש מיון המשך

)אשכול תפקידי מודיעין(

מהות התפקיד: קבלת ידיעות מודיעיניות מגורמים שונים, ביצוע סינון, מיון, עיבוד והערכת 
המידע המודיעיני ליצירת תמונה מודיעינית ימית, אשר משמשת את מפקדי ולוחמי חיל 

הים בתכנון והבנת יכולות וכוונות האויב וביצוע פעילות מבצעית בהתאם.

לתשומת Y תפקיד זה הינו תפקיד מבצעי המצריך עבודה במשך כל ימות השבוע 
בהיתר של "פיקוח נפש".

משך ההכרה: 12 שבועות בבסיס ההדרכה של חיל הים בחיפה. 

שיבוץ וקידום: יחידות חיל הים בכל הארץ.
מתאימות תוכלנה להתקדם לקצונה או הדרכה במקצוע. 

תהליך המיון: מיון בבסיס ההדרכה של חיל הים שיכלול מבחן עיוני, מבדק קבוצתי וראיון 
אישי. העוברות בהצלחה תזומנה לתחקיר בטחוני.  

לבירורים: 03-7377777, פקס: 03-7376123
www.navy.idf.il :ד"צ 01010, או באתר האינטרנט
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חיילת משטרה
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי שיטור ומשמר הגבול(

מהות התפקיד: שירות ייחודי, מעניין ומאתגר במגוון מערכי המשטרה לשירות הציבור-
סיור מבצעי: בניידות, לטיפול בקריאות מצוקה של אזרחים, מלחמה בעבריינות ושמירת

הסדר הציבורי.

מוקד 100: קבלת קריאות מצוקה, העברתן לכוחות שבשטח ומענה משטרתי מוסמך 
בזמן אמת לאזרח.

מז"פ )מעבדת זיהוי פלילי(: איסוף ראיות מזירות הפשע וניתוחן המדעי.
מודיעין: איסוף מידע פלילי ממקורות מגוונים, ניתוחו והערכתו להכוונת הפעילות 

המשטרתית של הכוחות בשטח.

משך ההכשרה:
א. קורס שוטרים בסיסי: מיועד להסמכת המשרתות במגזר הייעודי )בתפקידי השטח(.

    משך הקורס כ-14 שבועות, מתוכם 4 שבועות בבית ספר לכושר מבצעי במהלכו    
    תעבורנה החניכות הכשרת ירי באקדחים, הגנה עצמית ועוד.

ב. מועמדת המיועדת לשרת במערך המקצועי תבצע הכשרה בת שבועיים ולאחריה   
    הכשרה מקצועית המותאמת למגזר העיסוק.

ג. קורס מוקד 100: במהלכו לומדים לתפעל את מערכות מרכז השליטה, כולל מתן מענה
   לאזרח והפעלת כוחות הצלה. הקורס אורך כחודשיים.

שיבוץ וקידום: מרבית התפקיד ביחידות פתוחות ברחבי הארץ.
הערות: למתאימות תינתן אפשרות להשתלב בשירות קבע במשטרת ישראל בכפוף 

לצרכי המערכת ולמעבר הליכי מיון בקבע.

www.police.gov.il :לבירורים: אתר האינטרנט
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חיילת בשירות בתי הסוהר
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי שיטור ומשמר הגבול(

מהות התפקיד: תפקיד סוהרת הביטחון נגזר מייעודו ומתפקידו של שירות בתי הסוהר 
והוא כולל מגוון תפקידים: זקיפה באגף, סוהרת חיפושים, סוהרת סיורים רכובים )ברכב 

או על סוסים(, סוהרת אבטחה, סוהרת בקרה ומטפלת בבע"ח )כלבים וסוסים(. במסגרת 
תפקידים אלה ניצבות בפנייך מטלות רבות: הוצאה לפועל של שגרת היום באגף ובבית 

הסוהר, טיפול ראשוני במצבי חירום, חיפושים, הפעלה של עמדת בקרה אגפית או מרכז 
דיווח ועוד.

משך ההכשרה: קורס סוהרים בבסיס ההדרכה "ניר" )רמלה( במשך 8 שבועות.

שיבוץ וקידום: סוהרת החובה מוצבת בבתי הסוהר הביטחוניים. השיבוץ ליחידה הינו 
עפ"י מקום המגורים וצרכי המערכת. תיתכן אפשרות למתאימות יציאה לקורס מש"קיות 

או קצינות.

www.ips.gov.il טלפון וכתובת לבירורים: אתר שירות בתי הסוהר
ענף אוכלוסיות מיוחדות 08-9775745, מחלקת סגל 08-9775730
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כותבת לומדה
נדרש מיון המשך

)אשכול מקצועות המחשב(

מהות התפקיד: כותבת הלומדה מתכנתת לומדות ייחודיות המאפשרות הדרכה ואימון 
לוחמים, חיילים ואנשי מילואים על גבי המחשב. לומדות אלה מהוות סימולציה מעשית 
למתרחש בשדה הקרב המודרני ולנעשה בתחומי האימונים וההדרכה. התפקיד כרוך 

בשימוש בתוכנות מולטימדיה וגרפיקה מתקדמות  )פלאש, פוטושופ ועוד(.

משך ההכשרה: כ-9 שבועות. הקורס נערך בבית הספר למקצועות המחשב )בסמ"ח(, 
בקמפוס הטכנולוגי של יחידות התוכנה ברמת גן.

שיבוץ וקידום: בבית הספר למקצועות המחשב, בזרוע האוויר ובמפקדת זרוע היבשה.

תהליך המיון: מעבר מבחני התאמה )ללא צורך בידע מוקדם( הקובעים את השיבוץ 
בהתאם לתוצאות המבחנים, ולאחר מכן מעבר תחקיר בטחוני.

לבירורים: מוקד הפניות של חיל התקשוב: 3808* מכל טלפון נייד.
פקס: 03-9573173 באתר האינטרנט: www.tikshuv.idf.il ובדף הפייסבוק: חיל 

התקשוב הדף הרישמי

מאבחנת פסיכוטכנית
נדרש מיון המשך

)אשכול ניהול ואבחון כוח אדם(

מהות התפקיד: אבחון אישיותם של המיועדים לשירות בטחון וקביעת נתוני האיכות 
שלהם על ידי התהליכים שעוברים בצו הראשון כגון אימות נתונים, מבחנים פסיכוטכניים, 

ראיון אישי ועוד.
במסגרת התפקיד נדרשת שליטה מלאה בחומר מקצועי ייחודי ורגיש הנלמד בקורס, 
הנשען על עקרונות הפסיכולוגיה בשילוב עם תקשורת בין אישית ומפגש מרתק וחד 

פעמי עם כל רובדי האוכלוסיה. המאבחנות הפסיכוטכניות הן למעשה הגורם היחידי אשר 
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אמון על קביעת הקב”א בצה”ל. במסגרת התפקיד, המאבחנות הפסיכוטכניות אחראיות 
בין היתר על המיונים הראשונים לטייס, מיוני לוחמות לשירות קרבי, טיפול באוכלוסיות 

מיוחדות ועוד פרויקטים ייחודיים נוספים.

משך ההכשרה: 16 שבועות.

מהלך ההכשרה: הקורס משלב לימוד תיאורטי והתנסות מעשית ע”י שהות ביחידות 
ומוצבים קרביים שונים בכל רחבי הארץ והכרת שגרת החיים של החיילים הקרביים 

בגדודים השונים.

בקורס נפגשים עם כל שכבות האוכלוסייה ביניהם אוכלוסייה עבריינית, מבקרים בבסיסי 
כליאה צבאיים ואזרחיים שם מתנסים בראיונות עם אוכלוסייה זו. במסגרת הקורס 

נלמדים יסודות של בעייתיות, סימפטומים ופתולוגיות נפשיות ובנוסף מועברות הרצאות 
חוץ מרתקות וייחודיות על כל סוגי ורובדי האוכלוסייה.

שיבוץ וקידום: בלשכות הגיוס ברחבי הארץ בתנאי בסיס פתוח עם אפשרות לשיבוץ 
רחוק מהבית והלנה בבתי החייל הקרובים/הלנה בדירות בלשכות מסוימות. אפשרויות 

קידום לקצונה, הדרכה, ביצוע מיונים ליחידות מובחרות, קידומים בתוך הלשכות 
ופרויקטים מקצועיים שונים.

תהליך המיון: שלב ראשון - כנס ובמהלכו תידרשי לחתום על הצהרת סודיות ראשונית, 
יינתן פירוט על התפקיד בהרצאת הסברה, ייערך פאנל של מאבחנים פסיכוטכניים 

והרצאת העשרה.
בחצי השני של היום יתקיימו ראיונות אישיים על ידי מאבחנים פסיכוטכנים לכלל 
המתמיינים. שלב שני )הוועדה המכרעת( – עוברות השלב הראשון יזומנו לוועדה 

המתקיימת במדור הפסיכוטכני בתל השומר.

לבירורים: 03-7373633, 03-7373632. פקס: 03-7376657. 
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מאמנת סימולטור חיל הים 
נדרש מיון המשך

)אשכול תפקידי הפעלה והדרכה ימית(

מהות התפקיד: הפעלת סימולטורים המכשירים לוחמים וקצינים בשייטת ספינות הטילים 
)הסטי"לים(, שייטת הצוללות ואימון צוותי כלי שיט מבצעיים מכל יחידות חיל הים. 

הסימולטורים מהווים מרכיב מרכזי בהכשרה ובאימון לוחמים להפעלת מערכות נשק, 
הגנה, ל"א )לוחמה אלקטרונית(, שליטה ובקרה מתקדמות.

תהליך המיון: יום מיון בבסיס ההדרכה של חיל הים, כולל מבדקי התאמה, מבחנים 
עיוניים וראיון אישי.

משך ההכשרה: 5 חודשי הכשרה הכוללים טירונות בבסיס ההדרכה של חיל הים, קורס 
יסוד מקצועי בהתאם לסימולטור אליו תשובץ המדריכה וקורס כללי המקנה יכולות 

הדרכה ועמידה מול קהל, מתן משוב וכן בניית תרגיל מלא, משלב התכנון ועד התחקיר.

שיבוץ וקידום: בתום ההכשרה הכללית והייעודית תשובץ המדריכה באחד הסימולטורים 
בהתאם לרצונה ונתוניה.

לבירורים: 03-7377777, פקס: 03-7376123, ד"צ 01010. 
 www.navy.idf.il :באתר האינטרנט

מדריכת אוכלוסיה לשעת חירום
שיבוץ בעקבות יום המא"ה
)אשכול הדרכה מקצועית(

מהות התפקיד: מדריכת אוכלוסיה לשעת חירום הינה שגרירה של פיקוד העורף מול 
אוכלוסיית מדינה ישראל, בהכנתה למצבי החירום השונים: אסונות טבע ,מגננה מפני כלי 

נשק אוויריים והתגוננות מפני מלחמה בלתי קונבנציונאלית.
המדריכה פוגשת בכל גווני האוכלוסיה ביניהם אוכלוסיה כבדת שמיעה, ילדים, מבוגרים, 

מפעלים חיוניים, משטרה, מג"ב ועוד.
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משך ההכשרה: עם הגיוס עוברת המדריכה טירונות רובאי 02 באחד מבסיסי הכשרת 
הטירונים. 

לאחר סיום הטירונות, עוברת החיילת להמשך הכשרתה בקורס המאלש"ח האורך 3 
חודשים ומתקיים בבה"ד 16, בית הספר לחילוץ והצלה שבצריפין.  

ההכשרה הינה רחבה מאוד וכוללת תכנים פדגוגיים ותכנים מקצועיים - פסיכולוגיה 
של הילד, מיומנויות הדרכה ועמידה מול קהל, התמודדות עם מצבי לחץ, תקשורת בין-

אישית, שיטות הוראה שונות לאוכלוסיות השונות, האיומים הקיימים במדינת ישראל, הכנת 
האוכלוסייה להתמודדות עם מצבים אלו ועוד.

ההכשרה כוללת ימי עיון רבים עם מרצים אקדמאים, סדנאות מקצועיות והתנסויות 
בביה"ס.

שיבוץ וקידום: בתום ההכשרה - שיבוץ באחד ממחוזות פיקוד העורף ברחבי הארץ 
)לרוב בבסיס הקרוב ביותר לאזור המגורים(.

אפשרויות קידום:
א. צוות פיתוח ההדרכה – במפקדת פיקוד העורף/מחוז.

ב. תפקידי פיקוד והדרכה- בקורס מדריכי אוכלוסיה בבה"ד 16. 
ג. יציאה לקורס קצינים.

לבירורים: טל' 08-6794220
www.oref.org.il אתר אינטרנט



עמוד 34

מדריכת הגנ"א – הגנה אווירית
שיבוץ בעקבות יום מא"ה

)אשכול הדרכה ופיקוד ביחידות השדה ובבסיסי הטירונות(

מהות התפקיד: פיקוד, הדרכה, הכשרה והסמכת לוחמים להפעלת מערכות הנ"מ 
השונות בחיל האוויר והחלל. התפקיד כולל הדרכות, אימוני שטח וזיהוי מטוסים. מהות 

השירות הינו הדרכה של לוחמי מערכות הנ"מ המתקדמות בחיל האוויר והחלל. השירות 
משלב אתגרים מקצועיים והדרכתיים וכולל הדרכות כיתה והדרכות שטח מגוונות. 

המדריכות משולבות באופן מלא בסגלי ההדרכה הכוללים מפקדי צוותים לוחמים ומהוות 
מוקד ידע בתחומם.

משך ההכשרה: 3 חודשים.

שיבוץ וקידום: בסיסי שדה והדרכה של יחידות נגד מטוסים. אפשרות ליציאה להדרכה 
וקצונה למתאימות.

תהליך המיון: התפקיד אינו דורש מיון קדם צבאי. גיוס כלל צה"לי לחיל האוויר דרך 
פלוגה כחולה, ניתן לבקש מקצין המיון.

הערות: לאחר ביצוע יום המא"ה תידרשי לדרג שאלון העדפות. במידה ותדרגי בשאלון 
תפקדי הדרכה ביחידות השדה ותשובצי לאשכול הדרכה, תזומני ליום השמה נוסף אשר 

בו יקבע שיבוצך הסופי ליעד.

לבירורים: מדור תכנון לוחמי נ"מ, מדור מלש"בים: 08-6507515.
באתר חיל האוויר: www.iaf.org.il ובדף הפייסבוק: מתגייסים לחיל האוויר



עמוד 35

מדריכת חיל הנדסה
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי הדרכה ופיקוד ביחידות השדה ובבסיסי הטירונות(

מהות התפקיד: מדריכות הנדסה מכשירות ומאמנות בשלושה תחומים: רכב קרבי 
משוריין, ציוד מכני הנדסי ומיקוש וחבלה.

מדריכות ההנדסה מדריכות מגוון רחב של לוחמים, כגון: לוחמי ההנדסה הקרבית, לוחמי 
פלוגות ומחלקות החבלה בחטיבות החי"ר השונות, חיילי מילואים וחיילי יחידות עורפיות 
מיוחדות )יהל"ם(. לכן, תפקידן משמעותי ביותר ומשפיע על כלל המערך הלוחם בצה"ל.
כלל המדריכות מוסמכות בתחום המיקוש והחבלה בקורס מאתגר ומשמעותי המפתח 

את יכולות ההדרכה והפיקוד ומשלב בתוכו מגוון רחב של התנסויות, תרגילי שטח, מטווחי 
חבלה, מסעות והכרות עם המערך הלוחם. מדריכות חה"ן מתחילות בקורס מדריכות 
אשר בסופו ובהתאם לייעודן המקצועי, ממשיכות בקורס בפיתוח המקצועי ומשובצות 

ליעדן.
 

משך ההכשרה: 4 חודשים.

שיבוץ וקידום: בסיסי הדרכה של חילות השדה, אפשרות ליציאה לקורס קצינות יח"ש/
פיקוד בקורס המדריכות.



עמוד 36

מדריכת חיל רגלים
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי הדרכה ופיקוד ביחידות השדה ובבסיסי הטירונות(

מהות התפקיד: העברת הכשרות מקצועיות ללוחמי חיל רגלים במקצועות השונים על 
אמצעי לחימה ורכבים קרביים משוריינים, כגון: טילים נגד טנקים, נהיגת נגמ"ש )רכב 

ממוגן(, הכשרת נמ"ח )נשק מחלקתי(, העברת קורס מרגמות, מדריכת קליעה ומדריכות 
צליפה.

משך ההכשרה: משך ההכשרה של קורס מדריכות חי"ר הינו כחודשיים, בהם החיילות 
עוברות תכני טירונות, שבוע שדאות, קורס הדרכה בסיסי ומקבלות כלים ורקע על 

מערך החי"ר. בסיום קורס מדריכות חי"ר, תשובצנה בוגרות הקורס להכשרות מקצועיות 
בנושאים השונים שאורכן משתנה מהכשרה להכשרה.

שיבוץ וקידום: לאחר ההכשרה הסופית, החיילות משתבצות בביה"ס לחי"ר, בלוט"ר, 
בבסיסי אימיון חטיבתיים, בסיסי אימון פיקודיים ובמרכז לאימונים בצאלים. למדריכות 

מנוסות יותר יש אפשרות להתקדם בתוך המדורים, בתפקידי פיתוח ופיקוד כמו מש"קית 
הדרכה, סמלת ועוד. בנוסף, קיימת האפשרות להיות מפקדת בקורס מדריכות חי"ר.
קידום נוסף הוא יציאה לקורס קצינות יח"ש למתאימות בוותק שירות של בין 8-15 

חודשים בעת היציאה לקורס הקצינות, ביצוע קורס קצינות בבה"ד 1. בסיומו, תשובצנה 
הבוגרות בבסיסי ההדרכה של זרוע היבשה בתפקידי הדרכה, כגון: קה"דית קלאסית, 

קה"דית בא"ח, ק.מגמה )צאלים, ביסלמ"ח, שריון, מגלן וסיירות(, ק.קליעה, ק.מטה 
וק.צפ"ה.

igf.idf.il/hir :לבירורים



עמוד 37

מדריכת חיל שריון
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי הדרכה ופיקוד ביחידות השדה ובבסיסי הטירונות(

מהות התפקיד: מדריכות השריון מדריכות את הלוחמים בחיל על מקצועות הטנקים 
השונים ומלוות את החיילים לאורך כל מסלולם בכיתות ובשטח.

• התמקצעות גבוהה בכיתה מסויימת )מנוע, אכנ' ירי, מקלעים, מענ"ק וכד'(
• חניכת חיילים ומפקדים בשטח

• הדרכת וחניכת חניכות בקורס המדריכות
• הכרת נושא הבטיחות ואירועים מבצעיים

• הכנסת והטמעת אמצעי לחימה חדשים בחיל
• פיתוח הדרכה במדור

• התמקצעות במקצוע מסויים בטנק )תותחן, טען, נהג, שו"ב( ברמת איש הצוות
• הדרכת מפקדים וקצינים בחש"ן )זוטרים ובכירים(. בנוסף, הדרכת קצינים בכירים  

       בחילות אחרים. 

משך ההכשרה: 4 חודשים.

דרישות התפקיד:
• יכולות הדרכה ועמידה מול קהל גבוהות

• יכולת התמקצעות גבוהה
• משמעת גבוהה

• מוטיבציה גבוהה לתפקיד
• הבנת מערכת טובה

• שאיפה לתרום ולעשות שירות משמעותי
• חיבור בין ההדרכה בכיתה לנעשה בשטח.

שיבוץ וקידום: בסיסי הדרכה של חילות השדה. אפשרות יציאה לקורס קצינות יח"ש 
למתאימות.

מדריכות השריון מתחילות את מסלולן בקורס המדריכות, שמתבצע במלואו בשיזפון.



עמוד 38

מדריכת חילוץ והצלה 
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי הדרכה ופיקוד ביחידות השדה ובבסיסי הטירונות(

מהות התפקיד: מדריכת החילוץ וההצלה עוסקת בהדרכה פרונטאלית של קורסים 
בתחום החילוץ ובחניכה מקצועית של מסגרות ויחידות המתמחות בתחום זה. 

המדריכה תתמחה בחילוץ לכודים הנמצאים תחת הריסות, תוך השקעת מחשבה ושימוש 
נכון ומקצועי בשלל כלי החילוץ והטכניקות שתלמד.

הכשרה: הכשרת מדריכת החילוץ מתפרשת כולה על גבי 4 חודשים ומתחלקת לשניים:
טירונות וקורס מדריכי חילוץ.

טירונות: הטירונות בת חודש, מתקיימת בבית הספר לחילוץ והצלה והתגוננות אזרחית 
של פיקוד העורף. במהלך הטירונות יעברו המדריכות תכנים של משמעת צבאית 

,שבועות הכרת שטח, מסעות והכרה בסיסית של נשק, תוך כדי דגש על שיפור הכושר 
הגופני של החיילת. בסוף הטירונות תהיה מוכשרת המדריכה כרובאי 02.

קורס מדריכת חילוץ והצלה:
קורס החילוץ מתקיים בבית הספר לחילוץ והצלה והתגוננות אזרחית של פיקוד העורף.

במשך שלושת החודשים בקורס תעבור המדריכה תכנים שונים ומגוונים, הכוללים:
א. תכנים מעניינים בתחום אמצעי חילוץ, טכניקות איתור וחילוץ לכוד, טכניקת כניסת 

    לשטח אירוע הרס ועוד.
ב. תכנים העוסקים בפיתוח מיומנויות הדרכה וחניכה. 

    הקורס כולל מסעות, תרגילי שטח וסיורים רבים ולומדים בו גם על שיתוף הפעולה עם 
    כוחות החילוץ, הרפואה, המשטרה, לוחמי אש ומד"א.    

אפשרויות קידום:
1. תפקיד הדרכה בכיר ביחידה 

2. תפקיד פיתוח צוות הדרכה )צפ"ה(
3. יציאה לקצונה

www.oref.org.il לבירורים: טל' 08-6794220 אתר אינטרנט



עמוד 39

מדריכת מאמן טיסה
נדרש מיון המשך

)אשכול אחוד חיל האוויר(

מהות התפקיד: אימון צוותים )טייסים/נווטים/בקרים/פקחים/מפעילי כטב"מ(, בנושאי 
אימון שונים באמצעות מאמן )סימולאטור( טיסה/בקרה/נשק, והעברת ידע תיאורטי על 
מבנה כלי הטיס או המערכת באמצעות הדרכות פרונטאליות או ממוחשבות אותן בונה 

ומפתחת המדריכה.

משך ההכשרה: 6 שבועות בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ )קורס בסיסי(. הכשרה 
מקצועית נוספת של עד 8 חודשים, בהתאם לצוות אותו מאמנת.

שיבוץ וקידום: מסיימות הקורס מוצבות במערך השדה או באחד ממרכזי ההדרכה 
של חיל האוויר )לרוב בסיסים סגורים(, שם מתקיימת השלמה מקצועית עד לקבלת 

ההסמכה כמדריכת סימולאטור. במהלך השירות מתבצעות הכשרות מקצועיות נוספות 
בהתאם למסלול השירות של המדריכה. למתאימות תינתן אפשרות יציאה לקורס 

קצינים.

תהליך המיון: כנס ראשוני הכולל הסבר על תפקידי האשכול ופאנל חיילות המשרתות 
במקצוע כיום. בתום הכנס נקבע זימון למבחנים ממוחשבים, המתאימות תזומנה למיון 

נוסף הכולל מבחני מצב, עבודת צוות, יכולת הדרכה ועוד. העוברות תזומנה לתחקור 
בטחוני.

הערות: נדרשות יכולות הדרכה וכושר ביטוי, יכולות ריאליות גבוהות ועבודה בצוות. 
תפקיד זה מיועד לבוגרות מגמת פיזיקה ומגמת מחשבים.

התחייבות לאורך שירות חובה של 32 חודשים- "דין אישה כדין גבר" וכן שירות 
מילואים ככל חיילי צה"ל.

www.iaf.org.il :לבירורים: 03-6067453/5662 דו"צ 02348, באתר חיל האוויר
ובדף הפייסבוק: מתגייסים לחיל האוויר.



עמוד 40

מדריכת מורן
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול הדרכה ופיקוד ביחידות השדה ובבסיסי הטירונות(

מהות התפקיד: הדרכה מקצועית של הלוחמים ביחידות המיוחדות של חיל התותחנים 
לשימוש במערכות מתקדמות בתחומי: ניהול האש, ניהול לחימה, הדרכה של לוחמי סיור, 

מודיעין ונהיגה ברק"מ. הדרכה של החניכים הנמצאים בקורסי הפיקוד וקצונה.

משך ההכשרה: כארבעה חודשים.

שיבוץ וקידום: בסיס הדרכה במצפה רמון/מחנה נחשונים. יציאה לקורס קצינות יח"ש.

הערות: לאחר ביצוע יום המא"ה תידרשי לדרג שאלון העדפות. במידה ותדרגי בשאלון 
תפקידי הדרכה ביחידות השדה ותשובצי לאשכול הדרכה, תזומני ליום השמה נוסף אשר 

בו ייקבע שיבוצך הסופי ליעד.

igf.idf.il/totchanim :לבירורים



עמוד 41

מדריכת נוער בסיס
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי חיל החינוך והנוער(

מהות התפקיד: פיקוד על מלש"בים במסגרת שבוע גדנ"ע תוך שמירה על שגרה צבאית, 
לשם יצירת עמדות חיוביות והעלאת תחושת המסוגלות והמוטיבציה לשירות משמעותי 

בצה"ל במסגרת תוכנית ההכנה לצה"ל.

מרכיבי התפקיד:
א. העברת תוכנית שבוע גדנ"ע לאור נתוני גיוס של המסגרת, מיפוי עמדות ומאפייני בני 

    הנוער.
ב. מתן יחס אישי למלש"ב במטרה שכל חניכי הצוות יסיימו את השבוע במלואו.

ג. שימור וחיזוק עמדות חיוביות של המלש"בים לגבי גיוס לשירות משמעותי בצה"ל.
ד. מהווה מקור ידע עבור המלש"בים בכל הקשור למסלולי השירות ולתפקידים בצה"ל.

ה. שמירה על מינימום אירועי בטיחות במהלך השבוע.
ו. שמירה על ערכי צה"ל והדגמתם בבמהלך השבוע.

תכונות מתאימות: יכולת מנהיגות, יכולת הנעה, עבודת צוות, יכולת הדרכה, פיקוד, 
התאמה לאוכלוסיית יעד משתנה ומגוונת וכושר גופני תקין.

משך ההכשרה: 12 שבועות )כולל טירונות(.

שיבוץ וקידום: באחד מבסיסי הגדנ"ע בארץ. קידום למגוון תפקידים בגדנ"ע כולל 
אפשרות יציאה לקצונה.

לבירורים: 08-8617834, פקס - 08-8617652, ד"צ- 01240 - יחידת המיונים.



עמוד 42

מדריכת נוער מרחב
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי חיל החינוך והנוער(

מהות התפקיד: הדרכת בני נוער במסגרות חינוכיות אזרחיות מגוונות במטרה להכין את 
בני הנוער בצורה המשמעותית ביותר לשירות משמעותי בצה"ל. המד"ן משיג מטרה זו 
על ידי העברת פעילויות חברתיות מגוונות הקשורות להכרת צה"ל, הכנה לגיוס ושירות, 
מתן ליווי פרטני בהליכי הגיוס, שיחות אישיות עם בני נוער ועדכון שוטף של התלמידים 

בשינויים המתרחשים בצה"ל ומתפקד כמקור ידע ומענה בתחום תהליכי הגיוס. המד"נית 
הינה שליחת צה"ל בקהילה ומהווה חוליה מקשרת בין המערכת הצבאית לבין בני הנוער 

המיועדים לשירות ביטחון.  
יכולות נדרשות: עצמאות, יכולת הדרכה, הנעה, ערכיות ויוזמה.

משך ההכשרה: 9 שבועות )כולל טירונות(.

שיבוץ וקידום: בסמכות לשכת הגיוס האזורית- שיבוץ בבתי ספר ובמסגרות אזרחיות 
ברחבי הארץ. למתאימות תינתן אפשרות יציאה לקצונה.

לבירורים: 08-8617833, פקס 08-8617652, ד”צ 01240-יחידת המיונים.

מדריכת צניחה
נדרש מיון המשך

)אשכול הדרכה וספורט(

מהות התפקיד: עיסוק מדריכות הצניחה, אשר מגיעות ממערך החי"ר, מתרכז בהכשרת 
כלל היחידות אשר מבצעות קורסי צניחה בסיסיים ומבצעיים בצה"ל, ובנוסף הצנחת 

ציוד ואמל"ח. המדריכות משלבות בשירותן צניחות חופשיות מגבהים ומתארים שונים. 
העבודה הינה בתנאי שטח ובמסגרתה המדריכות מפקדות על חיילים, נגדים וקצינים 

ומדריכות אותם במהלך קורס הצניחה.

משך ההכשרה: כשנה, אשר כוללת 4 חודשים של טירונות לוחמות בגדוד הקרקל, 
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שבועיים קורס צניחה מבצעי, חצי שנה קורס מדריכי צניחה והכשרת מ"כים )המסמיך 
לרובאי 06(.

שיבוץ וקידום: הסמכות מקצועיות שונות ומגוונות בביה"ס לצניחה. למתאימות תינתן 
אפשרות ליציאה לקורס קצינות.

הערות: התחייבות לאורך שירות חובה של 32 חודשים, "דין אישה כדין גבר", כמו 
כן חתימה לשירות קבע של 12 חודשים ושירות מילואים ככל חייל בצה"ל.

הגיוס מתבצע אחת לשנתיים במחזור אוגוסט של שנה אי-זוגית.

mazi.idf.il :לבירורים
המיון מתחיל במיון אחוד לאשכול הדרכת ספורט, המתאימות יזומנו למיון המשך.

מדריכת תותחנים
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול הדרכה ופיקוד ביחידות השדה ובבסיסי הטירונות(

מהות התפקיד: הדרכה מקצועית של לוחמי חיל התותחנים לשימוש במערכות 
מתקדמות בתחומי: התותח, מחשב ניהול האש וניהול הלחימה, נהיגה ברכב קרבי 

משוריין ומשגרי רקטות.

משך ההכשרה: כארבעה חודשים.

שיבוץ וקידום: בבסיס הדרכה חילי בשבטה- בסיס הדרכה חילי/מרכז חת"ם- בסיס 
אימונים לחיילי המילואים. יציאה לקורס קצינות יח"ש או להשלמת תותחנים למתאימות.

הערות: לאחר ביצוע יום המא"ה, תידרשי לדרג שאלון העדפות. במידה ותדרגי בשאלון 
תפקידי הדרכה ביחידות השדה ותשובצי לאשכול הדרכה, תזומני ליום השמה נוסף אשר 

בו ייקבע שיבוצך הסופי ליעד.

mazi.idf.il :לבירורים
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מיזם אלקטרוניקה
נדרש מיון המשך

)אשכול מיזמי אלקטרוניקה אחוד(

מהות התפקיד: מסלול המיועד לבנים ולבנות בוגרי המגמות העיוניות, מסלול הצטרפות 
למערך הטכנולוגי של חיל האוויר. חיל-האוויר קולט מערכות מתקדמות הנמצאות בחזית 

הטכנולוגיה העולמית ומציע לך להצטרף. שירות בתחום כטכנאית אלקטרוניקה בכלל 
כלי הטיס )מסוקים, מטוסים וכלי טיס בלתי מאויישים( ובתחומי עיסוק שונים )מודיעין, 
ניווט, קשר, לוחמה אלקטרונית, מחשבי ירוט והפצצה, מחשבי חימוש ועוד(. השירות 

מעניין וכולל בתוכו לימוד ידע חדש, שיטות לאיתור בעיות, ניהול, שותפות מבצעית, 
פעילות בסביבת עבודה של כלי טיס בשילוב מעבדות. כל אלו ועוד יפתחו בפנייך עולם 

אפשרויות חדש שעשוי להוות גם עתיד אחר במקצועות באזרחות לאחר שחרורך. 
משך ההכשרה: ההכשרה המקצועית מתבצעת בסיס הקורסים של חיל האוויר בטכני 

בחיפה ולאחריה יינתנו אפשרויות שיבוץ למקצועות ולבסיסים רבים ומגוונים.

שיבוץ וקידום: שיבוץ באחד מבסיסי חיל האוויר במקצועות האלקטרוניקה )יחידות 
סגורות ופתוחות(. אפשרות יציאה להדרכה וקצונה בתחום המערך הטכנולוגי.

הערות: המסלול מיועד לבוגרי הנתיב העיוני ולבעלי פרופיל 64 ומעלה.     

תהליך המיון: כנס ראשוני הכולל הסבר על תפקידי האשכול ופאנל חיילים המשרתים 
 במקצוע כיום. בתום הכנס מתקיים מיון הכולל ריאיון אישי ושאלון ביוגרפי.

בהמשך המיון המועמדת תידרש לעבור סיווג בטחוני.

לבירורים: 03-6065661 
באתר חיל האוויר: www.iaf.org.il, ובדף הפייסבוק: מתגייסים לחיל האוויר.
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מנהלת רשת מחשוב )מפעילת מחשב( 
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול מקצועות המחשב(

מהות התפקיד: מנהלת הרשת אחראית על תמיכה בכלל משתמשי הרשת ועמדות 
הקצה ביחידה, אמונה על אחזקת הרשת היחידתית ועל ניהולה וכן על תמיכה 

אפליקטיבית ומערכות התקשוב והמחשוב ביחידה.
כמו כן, נותנת פתרון לתקלות ולכן עליה להיות מקצועית ביותר בתחומה על מנת 

לתת פתרון מהיר ואיכותי ללקוח. הקורס מתפתח באופן שוטף בהתאם להתפתחות 
הטכנולוגיות בעולם המחשוב.

משך ההכשרה: 6 שבועות.

שיבוץ וקידום: שיבוץ בכלל יחידות חיל התקשוב- ביניהן יחידת ממר"ם, בחיל המודיעין 
ובחיל האוויר. השיבוץ הינו בכל רחבי הארץ, בסיסים פתוחים וסגורים. המתאימות יוכלו 

להתקדם לתפקידי פיקוד, הדרכה וקצונה.

הערה: מחייב 4-5 יחידות בגרות באנגלית.

לבירורים: מוקד הפניות של חיל התקשוב:  3808* מכל טלפון נייד. פקס: 03-9573173 
באתר האינטרנט: www.tikshuv.idf.il ובדף הפייסבוק: חיל התקשוב הדף הרישמי
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מנהלת תשתיות מערכות מחשב )נתמ"מ(
נדרש מיון המשך

)אשכול מקצועות המחשב(

מהות התפקיד: מנהלת תשתיות מערכות מחשב תשובץ ב- Data Centers שם היא 
תהיה אמונה על ניהול השרתים, תוך פתרון תקלות ושיפור הביצועים של המערכות. 

מנהלת תשתיות מערכות מחשב תתחזק ותנטר סביבות עבודה מרובות פלטפורמות, 
מאגרי מידע ומסדי נתונים ותפתור תקלות מחשוב תוך עמידה בדרישות זמינות, שרידות 
אבטחת מידע ואמינות. מנהלת תשתיות מערכות מחשב מהווה דרג תמיכה עליון בתחום 

התשתיות בצבא. 
בקורס נלמדים מקצועות המתפתחים באופן שוטף בהתאם להתפתחות הטכנולוגיות 

בעולם המחשוב. 

משך ההכשרה: כ-3  חודשים.

שיבוץ וקידום: שיבוץ במרכזי המחשוב ביחידות חיל התקשוב ביניהן יחידת ממר''ם, 
בחיל המודיעין ובחיל האוויר. המתאימות תוכלנה להתקדם לפיקוד, הדרכה וקצונה.

הערות: התחייבות לשנת קבע מתום שירות החובה.

תהליך המיון: מעבר מבחני התאמה )ללא צורך בידע מוקדם( הקובעים את השיבוץ 
בהתאם לתוצאות המבחנים, ולאחר מכן מעבר תחקיר בטחוני. 

לבירורים: מוקד הפניות של חיל התקשוב:  3808* מכל טלפון נייד. פקס: 03-9573173 
באתר האינטרנט: www.tikshuv.idf.il ובדף הפייסבוק: חיל התקשוב הדף הרישמי
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מפעילת מערכות הגנת מידע )מגן טופז(
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול מקצועות המחשב(

מהות התפקיד: תפעול מערכות מחשב מסווגות ומערכות מתקדמות נוספות ליצירה, 
אספקה, ניהול ומעקב אחר מוצרים להגנת מידע ולקשר רדיו תוך מתן שירות לגופי צה"ל, 
מערכת הביטחון וגופים ממלכתיים. בדיקה והטמעת פרוייקטים ומערכות וביצוע ביקורות 

ביחידות השונות. בנוסף, למתאימות יוצעו תפקידים במסלול ממיין להדרכה, פיקוד 
ובדיקות תוכנה.

משך ההכשרה: 4 שבועות. 

שיבוץ וקידום: השירות במרכז הארץ במסגרת בסיס פתוח. התפקיד מאפשר התפתחות 
אישית וקידום לתפקיד פיקוד זוטר כאחראית משמרת או בתחום הדרכתי לתפקיד 

מפקדת/מדריכה.

לבירורים: מוקד הפניות של חיל התקשוב:  3808* מכל טלפון נייד, פקס: 03-9573173 
באתר האינטרנט: www.tikshuv.idf.il ובדף הפייסבוק: חיל התקשוב הדף הרישמי.
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מפעילת צופן פענוח טכנולוגי )צפ"ט(
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול מקצועות המחשב(

מהות התפקיד: מפעילת צופן פענוח טכנולוגי הינו אחד התפקידים החשובים ביותר 
במערך התקשוב בכלל ובמערך הצפנת מידע בפרט. עבודת ההצפנה אשר בעבר הייתה 

פעולה טכנית-ידנית של רישום, הפכה לעבודה ממוכשרת ברובה של ניהול חומרים 
מסווגים שכן פעולת ההצפנה הטכנית נעשית ע"י מכשירים. תפעול מערכות הצפנה בזמן 

אמת, בעזרת טכנולוגיות מתקדמות בתחום ההצפנה על מנת להבטיח את אבטחת 
המידע המנהלתי והמבצעי.

משך ההכשרה: כ-3 חודשים.
שיבוץ וקידום: אפיקי שיבוץ בכל הארץ בגדודים, חטיבות ופיקודים.

לבירורים: מוקד הפניות של חיל התקשוב:  3808* מכל טלפון נייד, פקס: 03-9573173 
באתר האינטרנט: www.tikshuv.idf.il ובדף הפייסבוק: חיל התקשוב הדף הרישמי.
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מפקדת כיתת טירונים במגל 
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול הדרכה ביחידות השדה ובבסיסי הטירונות(

מהות התפקיד: פיקוד על כיתה בת 15 טירונים )בנים ובנות מאוכלוסיות שונות(. המ"כית 
עוסקת בשירותה בפיקוד, הדרכה, אימון ותרגול החיילים במקצועות: נשק, שדאות, 

אב"כ, קשר, עזרה ראשונה, כושר גופני ועוד. כמו כן, אחראית על תהליך ההסתגלות של 
חייליה למערכת הצבאית ומקנה להם נורמות, ערכים וכללי התנהגות צבאיים לקראת 

השתלבותם בצה"ל, כחלק משער הכניסה לצבא הגדול. 

משך ההכשרה: 22 שבועות. ההכשרה כוללת מספר שלבים עיקריים:
שלב הטירונות: הכשרה בסיסית בה נרכשת רובאות 03: נשק, ניווטים, תרגילי שטח פתוח 

ומועברים תכנים בנושא טיפול בפרט ותודעה צבאית לאומית.
פרק היסודות: הכרת תפקידי המ"כ ואת הסביבה התפקודית שלו ורכישת כלים פיקודיים 

ומקצועיים בסיסיים לתפקיד.
פרק מקצועי ואינטגרטיבי: למידת המורכבות שבתפקיד המ"כ, שכלול המיומנויות 

הבסיסיות שרכש לכדי מומחיות, תוך הכוונה למאפיינים הייחודיים של הטירונות.
פרק מסכם: מיצוי תהליך הלמידה והכלים שנרכשו במהלך ההכשרה.

אפשרויות קידום ושיבוץ: 
בסיסי טירונות: דותן )מחנה 80(, וניצנים.

ובכ-11 סמכויות שונות: זיקים, חיל הים, חיל האוויר, חיל המודיעין, מחווה אלון, חוות 
השומר )חינוך(, בה"ד 6 )לוגיסטיקה(, בה"ד 20 )חימוש(, בה"ד 7 )תקשוב(, בה"ד 10 

)רפואה(, בה"ד 11 )שלישות(, בה"ד 8 )וינגייט(.
אפשרויות קידום מתפקיד המ"כית: קצונה למתאימות, סמלת מחלקה, פיקוד בקורס 

מ"כים ותפקידי הדרכה שונים )מש"קית הדרכה, קליעה, מיונים וכו'(.

mazi.idf.il :לבירורים



עמוד 50

מקצועות אוגדן התצ"א )חוקרת מודיעין חזותי, חוקרת מיפוי אווירי, חוקרת מטרות 
אוויר(

נדרש מיון המשך
)אשכול אחוד חיל האוויר(

מהות התפקיד: חוקרות מודיעין חזותי וחוקרות מיפוי אווירי מפענחות ומנתחות תצלומי 
אוויר ולווין ומפיקות מהם מודיעין קריטי לביצוע משימות חיל האוויר. בתפקידים אלה 

תשתלבי בליבת הפעילות המבצעית של חיל האוויר ותהיי מעורבת בפעילויות החשובות 
והמסווגות ביותר. תפקידים אלו מודיעיניים ומבצעיים, כרוכים בעבודה עם מחשוב 

מתקדם וחשיפה לחומר רגיש וסודי במיוחד. לתפקידים אלו נדרשת אחריות, התמדה, 
יכולת ניתוח, חשיבה, הבנה מעמיקה והשתלבות בצוות. 

לתשומת Y תפקיד זה הינו תפקיד מבצעי המצריך עבודה במשך כל ימות השבוע 
בהיתר של "פיקוח נפש".

משך ההכשרה: 
חוקרת מודיעין חזותי )מפענחת( – ההכשרה הבסיסית מתבצעת בבסיס מודיעין במרכז 

הארץ ואורכה כשלושה חודשים.
חוקרת מיפוי אווירי - ההכשרה מתבצעת בבסיס חיל האוויר בעובדה ואורכה כחודשיים. 
חוקרת מטרות אוויר - ההכשרה מתבצעת במשך שבועיים בעובדה ועוד חודש ביחידה.

המשך ההכשרה המבצעית והשירות מתבצעים, ברובם, ביחידת מודיעין הממוקמת 
במרכז הארץ.

שיבוץ וקידום: השיבוץ הינו ביחידה במרכז הארץ. ישנן אפשרויות קידום לתפקידי ראש 
צוות ותפקידי הדרכה, וכן פיתוח לתפקידי קצונה במערך המודיעין של חיל האוויר.

תהליך המיון: כנס ראשוני הכולל הסבר על תפקידי האשכול ופאנל חיילות המשרתות 
במקצוע כיום. בתום הכנס נקבע זימון למיון הכולל מבחנים ממוחשבים. העוברות תזומנה 

לבדיקות רפואיות ולתחקיר בטחוני.

לבירורים: 03-6063573, ד"צ 02348. 
באתר חיל האוויר: www.iaf.org.il ובדף הפייסבוק: מתגייסים לחיל האוויר.



עמוד 51

מש"קית ביטחון מידע
נדרש מיון המשך

)אשכול תפקידי מודיעין(

מהות התפקיד: גורמי אויב ויריב של מדינת ישראל מנסים באופן שוטף ומתמיד לאסוף 
מידע מודיעיני על צה"ל, יכולותיו ואופן פעולותיו. המערך לביטחון מידע מוביל את תחום 

ההגנה על מידע ומניעת הגעתו לידי גורמים העלולים לגרום נזק לביטחון המדינה וליחסי 
החוץ שלה.

תחומי עיסוק: אבטחת מערכות מחשוב, רשתות צה"ליות ותקשורת, הדרכה והסברה
ביחידות המטה והשטח על נהלי ביטחון המידע וכן קיום ביקורות, פרויקטים בתחום 

אבטחות טכנולוגיות מתקדמות ומסווגות, מניעת דליפת מידע מסווג לתקשורת, תחקור 
ואבחון של המתגייסים והמשרתים בצה"ל לקביעת התאמה ביטחונית לתפקיד.

משך ההכשרה: כ-6 שבועות. קורס ביטחון מידע מתקיים בבית הספר למודיעין או 
בבסיסי חיל האוויר והחלל.

משך הכשרה: 6 שבועות.

שיבוץ וקידום: בבסיסים פתוחים וסגורים ברחבי הארץ. אפשרות שיבוץ בחיל האוויר, 
חיל הים, חיל המודיעין, חיל התקשוב ובזרוע היבשה, אגף כח אדם, אגף מבצעים, אגף 

תכנון אסטרטגי, אגף טכנו' לוגיסטי. 
למתאימות אפשרויות קידום למש"קית בכירה, תפקידי הדרכה וקצונה.

תהליך המיון: בנות שיעברו בהצלחה את המבחנים יזומנו לראיון אישי, המתאימות יבצעו
תחקיר בטחוני.

www.aman.idf.il :לבירורים: *איתור )35727*( ובאתר האינטרנט



עמוד 52

מש"קית הוראה והדרכה )הו"ד(
נדרש מיון המשך

)אשכול חונכות הדרכה והוראה בצה’’ל(

מהות התפקיד: מכיל מרכיבי פיקוד, הוראה והדרכה במסלולים הבאים:

מפקדת צוות:
מפקדת על צוות חיילים בעלי מאפיינים ייחודיים במהלך טירונות במטרה להכינם 

לשירות מיטבי ומשמעותי בצה"ל.

מש"קית קידום אוכלוסיות מיוחדות )מקא"ם(:
מקדמת את חיילי המקא"ם והחג"ם ביחידותיה, בתיאום ובשיתוף פעולה עם מפקדיהם, 
מהווה גורם מייעץ למפקד בתחום האוכלוסייה הייחודית ופועלת מתוך השקפה חינוכית-

ערכית.

מש"קית נתיב:
מפקדת על צוות של חיילים עולים/בני עולים שאינם מוגדרים כיהודים עפ"י ההלכה 

בתחילת שירותם )קורס המשלב טירונות( או לקראת סוף שירותם הצבאי, במטרה לחזק 
את זהותם היהודית, ציונית וישראלית ולסייע בידי המעוניינים לעבור תהליך גיור, זאת 

באמצעות העברת תכני זהות ציונית, חינוך וידיעת הארץ.

מש"קית עברית:
מלמדת עברית במסגרת קורס עברית בבסיס מחו"ה אלון )קורס של כשלושה חודשים, 

משולב טירונות(/קורס אולפנית ביחידות צה"ל )קורס של שבוע עד ארבעה שבועות( 
במטרה לשפר את רמת העברית ולקדם ולשלב חיילים עולים בצה"ל.

מש"קית השכלה:
מלמדת ומנחה תהליכי למידה על מנת להשלים השכלה לחיילים בקורס תג"ת )תעודת 

גמר תיכון(, אחראית על צוות של חיילים. 

משך ההכשרה: 12 שבועות.



עמוד 53

תהליך המיון: ראיון אישי, תרגיל הסברתי ודינאמיקה קבוצתית.

שיבוץ וקידום: בבסיסי חיל החינוך והנוער ובכלל יחידות צה"ל. אפשרות קידום למגוון 
תפקידים וכן לקצונה בחיל החינוך והנוער. 

לבירורים: 08-8617834, פקס- 08-8617652, ד"צ - 01240- יחידת המיונים.



עמוד 54

מש"קית נפגעים
נדרש מיון המשך

)שאלה בשאלון העדפות(

מהות התפקיד: כמש"קית נפגעים באחת מיחידות צה''ל תמלאי תפקיד ייחודי ומאתגר. 
תהווי את החוליה המקשרת בין צה''ל לבין חיילים אשר חלו או נפצעו במהלך שירותם 

ועם משפחותיהם. במסגרת התפקיד, תייצגי את צה''ל והחיל/החטיבה בפני הנפגע ובני 
משפחתו ותסייעי בפתרון בעיות הקשורות במערכת הצה''לית ומחוצה לה לאורך תקופת 

ההחלמה. כמו כן, תלווי ותטפלי בצרכי  חיילים מאושפזים וחיילים הנמצאים בחופשת 
מחלה בביתם במצב קל בלבד בנושאים כגון: סיוע כלכלי, הגשת תביעה למשרד 

הביטחון, קשר עם מפקדים ביחידה וכו'. יתרה מזו, תסייעי לקצינת הנפגעים ותקחי חלק 
בארגון והיערכות לאירועים שונים כגון: נופש משפחות שכולות, טקסי התייחדות ועוד.

תהליך המיון לתפקיד כולל: ראיון אישי וסימולציות קבוצתיות.

התכונות הנדרשות: עצמאות, בגרות, יכולת עבודה בתנאי לחץ ואינטליגנציה רגשית.

משך ההכשרה:  8-9 שבועות )כולל טירונות( בבית הספר ללימוד מקצועות משאבי 
האנוש בצריפין.

שיבוץ: השיבוץ הינו לכל יחידות צה''ל בתנאי בסיס פתוח או סגור.
התפקיד כולל נסיעות רבות ברחבי הארץ.

אפשרויות הקידום:
• הכשרה לקצונה ושיבוץ בתפקידים השונים במנהל הנפגעים וקציני הערים: קצינת 

הנפגעים המלווה משפחות שכולות וחיילים בדרגות פציעה שונות, קצינת פרט בקצין 
העיר וקצינת מטה במחלקת הנפגעים.

• יציאה להדרכה - פיקוד בקורסי בדרכה בבית הספר ללימוד מקצועות משאבי האנוש.

אופי שירות: יחידות פתוחות וסגורות.



עמוד 55

סייבר מגן
נדרש מיון המשך

)אשכול מקצועות המחשב(

מהות התפקיד: לוחמה מבוססת רשת. כדי להגן על מערכות המחשוב בצה"ל הוקמה 
בחיל התקשוב מחלקה ייעודית ומסווגת - מחלקת ההגנה בסייבר. פעילות המחלקה 

מאפשרת את קיומן של פעילויות מבצעיות ביבשה, באוויר ובים, ופועלת בשיתוף פעולה 
עם כלל היחידות המובחרות של צה"ל. המחלקה מפעילה אמצעים טכנולוגיים רבים 

ומגוונים, על מנת לנטרל את תקיפות הסייבר של האויב, ומשפיעה בכך על כל היחידות 
בצבא - הן בביטחון השוטף והן בזמן מלחמה.

משך הכשרה: 15 שבועות, בבית הספר למקצועות המחשב ברמת גן.

שיבוץ קידום: בסיום הקורס תוכל בוגרת הקורס להשתלב בחיל התקשוב ובכלל 
הזרועות בצה"ל: אוויר, ים,  יבשה ומודיעין, וגם במטה הכללי.

תהליך המיון: כדי להגיע לקורס מגן בסייבר יש לעבור מיונים קדם צבאיים- ללא תלות 
בפרופיל. בעלת נתוני איכות מתאימים, תזומן למבחני מיון ראשוניים. אם תעבור בהצלחה 

את המיון, תזומן לראיון אישי ולאחר שתעבור גם את הראיון בהצלחה, תזומן לסיווג 
ביטחוני. בתום מעבר הליך זה בהצלחה, תאותר לקורס מגן בסייבר ותידרש לחתימת 

קבע של 18 חודשי קבע.

לבירורים: מוקד הפניות של חיל התקשוב:  3808* מכל טלפון נייד, פקס: 03-9573173 
באתר האינטרנט: www.tikshuv.idf.il ובדף הפייסבוק: חיל התקשוב הדף הרישמי.



עמוד 56

עובדת חדר מבצעים )סמב"צית(
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי מבצעים פיקוח ומנהלה(

מהות התפקיד: סמב"צית הינה הגורם המקשר ומתפעל בין חיילים בשטח למפקדי 
הגזרות ולהיפך. היא מקבלת את כל המידע המתרחש בשטח, ברחבי הגזרה, ויוצרת 

תמונת מצב למפקדים ברמות השונות. בכך היא מסייעת בקבלת ההחלטות הנוגעות 
לאירועים חשובים המתרחשים בגזרה.

ניתן לומר שעיסוקה היום יומי של הסמב"צית הוא בשמירה על חייהם של החיילים 
והתושבים בגבולות המדינה ובעורף.

 
לתשומת Y תפקיד זה הינו תפקיד מבצעי המצריך עבודה במשך כל ימות השבוע 

בהיתר של "פיקוח נפש".

משך ההכשרה: 8 שבועות.

שיבוץ וקידום: בגזרות הביטחון השוטף, מפקדות הפיקודים, חטיבת המבצעים ועוד. 
אפשרות ליציאה לקצונה וביצוע קורס קצינות במגמת "מעוז" בבה"ד 1 לחיילות 

שתימצאנה כמתאימות ומומלצות. בסיום ביצוע ההשלמה תשובצנה מרבית הבוגרות 
בתפקידי קצינת חמ"ל.

mazi.idf.il :לבירורים



עמוד 57

עובדת מבצעים אוויר )פקמ"צית(
נדרש מיון המשך

)אשכול אחוד חיל האוויר(

מהות התפקיד: תפעול חדר מבצעים ברגיעה ובחירום. קבלת משימות, מבצעים 
והזנקות של הטייסת או היחידה בכל רגע נתון, תפעולן ואחריות מלאה להוצאתם לפועל 
ברמה הגבוהה ביותר. על הפקמ"צית מוטלת האחריות לקבל את המידע על המבצעים, 
האימונים והזנקות של הטייסת או היחידה שלה, לעבד אותה ולבצע את כלל משימותיה 

במקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.
ריכוז מידע מגורמים שונים מול עובדת היחידה ותפעול פעילויות המבצעים בהתאם 

למידע שהתקבל. קבלת הודעות על המראות של מטוסים, עדכון לוחות תצוגה ורישומים 
תוך קשר עם מגדל הפיקוח.

לתשומת Y תפקיד זה הינו תפקיד מבצעי המצריך עבודה במשך כל ימות השבוע 
בהיתר של "פיקוח נפש".

משך ההכשרה: הקורס אורך כשישה שבועות בבסיס חיל האוויר בעובדה.

שיבוץ וקידום: בבסיסי חיל האוויר, למתאימות תינתן אפשרות יציאה להדרכה ולקצונת 
מבצעים. 

תהליכי המיון: כנס ראשוני הכולל הסבר על תפקידי האשכול ופאנל חיילות המשרתות 
במקצוע כיום. בתום הכנס נקבע זימון למבחנים ממוחשבים, המתאימות תזומנה למיון 

המשך, בדיקות רפואיות וסיווג בטחוני.

לבירורים: 03-6067453/5662 דו"צ 02348, 

באתר חיל האוויר: www.iaf.org.il ובדף הפייסבוק: מתגייסים לחיל האוויר.



עמוד 58

פקחית טיסה
נדרש מיון המשך

)אשכול אחוד חיל האוויר(

מהות התפקיד: ניהול תעבורה האווירית של שדה תעופה צבאי. התפקיד כולל אישורי 
נחיתה והמראה, הפרדות של מטוסים וכלי טייס נוספים במרחב הפיקוח של מגדל 

הפיקוח, סיוע לכלי טייס במצוקה, הכוונת מטוסים במזג האוויר סוער, שליטה קרקעית 
בשטח המבצעי של הבסיס )הכוונת צוותי כיבוי אש, חילוץ, מרפאה וכו'(. שותפות 

בפעילות המבצעית של חיל האוויר השונות )יירוט, תקיפה וחילוץ(. הזנקת מטוסים 
ומסוקים למשימות חיל האוויר.

לתשומת Y תפקיד זה הינו תפקיד מבצעי המצריך עבודה במשך כל ימות השבוע 
בהיתר של "פיקוח נפש".

משך ההכשרה: קורס האורך כעשרה שבועות בבסיס עובדה. בסיום הקורס תשובצי 
באחד ממגדלי הפיקוח או יחידות הדרכה בחיל האוויר, משם תמשיכי במסלול הכשרה 

הכולל: תכנית התלמדות אישית, בהתאם להסכמה הנדרשת.

שיבוץ וקידום: בבסיסי טיסה של חיל האוויר – בסיסים סגורים. אפשרות ליציאה לקצונה 
והדרכה.

התחייבות לאורך שירות חובה של 32 חודשים- "דין אישה כדין גבר" וכן שירות 
מילואים ככל חיילי צה"ל.

תהליכי המיון: כנס ראשוני הכולל הסבר על תפקידי האשכול ופאנל חיילות המשרתות 
במקצוע כיום. בתום הכנס נקבע זימון למבחנים ממוחשבים, המתאימות תזומנה למיון 

המשך, בדיקות רפואיות וסיווג בטחוני.

לבירורים: 03-6067453/5662 דו"צ 02348, 
באתר חיל האוויר: www.iaf.org.il ובדף הפייסבוק: מתגייסים לחיל האוויר.



עמוד 59

רכזת חינוך וידיעת הארץ )רכזת חוי"ה( 
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי חיל החינוך והנוער(

מהות התפקיד: מסייעת למפקדים במימוש תפקידם הפיקודי- חינוכי, אחראית לתכנון 
ויישום תוכנית חינוך בהתאם לתכנית היחידה, העברת פעילויות חינוך בתחומי תרבות, 
הסברה, מורשת קרב, ידיעת הארץ וערכי צה”ל. וכל זאת תוך היותה כתובת מקצועית 

בתחומי העשייה החינוכיים.
בנוסף, מקיימת פעילויות הדרכה וסיורים ומפיקה אירועים חינוכיים, לשם חיזוק תחושת 

השייכות והמחויבות של החיילים לצה’’ל ולמדינה ולשם הגברת הלכידות ביחידה.

מרכיבי התפקיד:
• איתור צרכים חינוכיים ביחידה.

• תדרוך מפקד להעברת פעילויות חינוך.
• תכנון, יישום ובקרה על תוכנית החינוך ביחידה.

• העברת פעילויות חינוך.
• כתובת מקצועית המהווה מוקד ידע לתחומי העשייה החינוכיים.

• מימוש הזדמנויות חינוכיות באירועים מזדמנים ובמופעים מתוכננים.

יכולות נדרשות: חברתית, יוזמה, יצירתיות, רצון לתרום ולהשפיע, עצמאות ויכולות 
הדרכה.

משך ההכשרה: 12 שבועות כולל טירונות.

שיבוץ וקידום: יחידות צה”ל השונות, בתנאי בסיס פתוח או סגור. למתאימות תינתן 
אפשרות יציאה לקצונה בחיל החינוך. 

כמו כן, במספר קורסים בשנה תינתן אפשרות למתאימות להכנס לצוות הסברה האחראי 
על תכנון, ניהול והדרכת סדרות חינוך ולהשתבץ ביחידות ההסברה של צה"ל במתקנים 

האזרחיים. 

לבירורים: 08-8617640, פקס- 08-8617652, ד"צ- 01240- יחידת המיונים.
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רכזת שירות ישיר
שיבוץ בעקבות יום מא"ה

)אשכול טיפול באדם(

מהות התפקיד: התמחות בתחום הטיפול בפרט וזכויותיו בתחומי רווחת תנאי השירות 
והשכר. 

בתפקיד זה שני מסלולי עיקריים:
מנהלת חשבונות וחשב שכר – ביצוע מאזנים, פקודות יומן וניתוח תקציב בתחום השכר.

רכזת שירות – מתן מענה טלפוני/פרונטאלי לכלל משרתי צה"ל בתחומי הפרט, הרווחה 
והשכר. במסגרת התפקיד ניתן להתמחות בביצוע חישובי שכר, מתן הסברים והבהרות 
הנוגעים לתשלומי וניכוי כספים בתלוש השכר או התמחות בהזמנת נופשים בבתי מלון, 

זכאויות לכרטיסים ומועדוני ספורט, קביעת זכאויות למתן הלוואות ועוד.
שני המסלולים מקנים ניסיון נרחב בתחום השרות, השכר והמיסוי תוך מתן דגש על גישה 

שירותית וייצוגיות.

משך הכשרה: שבועיים + הכשרה אישית ביחידה.

שיבוץ וקידום: שיבוץ בבסיסים פתוחים במרכז הארץ. קידום – למתאימות תינתן 
אפשרות יציאה לקצונה בתחום העיסוק האמור או בתחום משאבי האנוש בצה"ל. כמו כן, 
קיימת אפשרות קידום למתאימות להדרכה בתחום הפיננסי ורווחת תנאי השירות, מנהלי 

חשבונות וחשבי שכר.

לבירורים: 03-7376666, מדור ארגון והכשרות- מחלקת מופ"ת, ד"צ 02369.
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רכזת תנאי שירות )ת"ש( 
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי ניהול משאבי אנוש(

מהות התפקיד: במסגרת תפקיד זה, את אחראית באופן מלא על טיפול שוטף בתנאי 
השירות של חיילי היחידה )מבחינה כלכלית, חברתית, חופשות מיוחדת, שינוי שיבוץ וכו'(, 

על מנת לאפשר את המשך שירותם התקין ביחידה.
כמו כן, בשגרה ובחירום מהווה גורם מייעץ ומסייע למפקדים בנוגע לטיפול בחייליהם 

ובעלת השפעה מכרעת בקבלת החלטות הנוגעות לחיילי היחידה.

העבודה משלבת:
• עבודה מול גורמי רווחה אזרחיים.

• ראיונות חיילים.
• ביצוע ביקורי בית.

• היחשפות לאוכלוסיות חלשות ומתאגרות וטיפל בהן.

משך ההכשרה: 7 שבועות.

אפשרויות קידום: הדרכה וקצונה בתחום.



עמוד 62

תוכניתנית
נדרש מיון המשך

)אשכול מקצועות המחשב(

מהות התפקיד: התוכניתנית תפתח מערכות תוכנה להגברת האפקטיביות של צה"ל 
בשגרה ובחירום. הקורס מאתגר ביותר ובעל שם עולמי )תוכניתן ממר"ם(, מכשיר אנשי 
פיתוח תוכנה ומקנה יכולות מתקדמות של לימוד עצמי, מפתח את יכולת עבודת הצוות 

ומקנה כלים לעבודה נכונה ואיכותית. 

משך ההכשרה: הכשרה קדם צבאית )נערכת לפני הגיוס( במשך כ- 25 שבועות. 
הקורס נערך בבית הספר למקצועות המחשב - בסמ"ח, בקמפוס הטכנולוגי של יחידות 

התוכנה ברמת גן.

שיבוץ וקידום: ביחידות התוכנה השונות של חיל התקשוב ובכלל הזרועות )חיל האוויר, 
חיל הים, מודיעין, זרוע היבשה והמטה הכללי(. יחידות התוכנה ממוקמות באזורים הבאים: 

צריפין, קריה, שלישות ראשית, גלילות וחיפה. 

מסלולי פיתוח וקידום במהלך השירות: מתן אפשרות ייחודית ללימודים לתואר ראשון, 
תוך כדי שירות כבר בשנת החובה השנייה לשרות.

מכללות ואוניברסיטאות שונות מכירות הכרה אקדמית בקורס תכנות בנקודות זכות 
ופטורים לתואר ראשון במדעי המחשב.

למתאימות תהיה אפשרות יציאה לקצונה, תפקיד ראש צוות פיתוח, תפקיד פיקודי הכולל 
ניהול צוותים ופרויקטי פיתוח תוכנה.

מעבר קורסים מקצועיים מתקדמים כגון: קורס עיצוב וניתוח מערכות.
ניתן במסגרת התפקיד ללמוד לתואר טכנאי/הנדסאי תוכנה במסגרת הצבאית בבסמ"ח.

תהליך המיון: מעבר מבחני התאמה )ללא צורך בידע מוקדם( הקובעים את השיבוץ 
בהתאם לתוצאות המבחנים, ולאחר מכן מעבר תחקיר בטחוני.

הערה: התחייבות לאורך שירות חובה של 32 חודשים, "דין אישה כדין גבר", וכן שירות 
מילואים ככל חייל בצה"ל. בנוסף תידרשי לשירות קבע של שנתיים וחצי בתום שירות 

החובה.
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לבירורים: מוקד הפניות של חיל התקשוב:  3808* מכל טלפון נייד, פקס: 03-9573173 
באתר האינטרנט: www.tikshuv.idf.il ובדף הפייסבוק: חיל התקשוב הדף הרישמי

תצפיתנית 
שיבוץ בעקבות יום המא"ה

)אשכול תפקידי מבצעים ופיקוח מודיעיני(

מהות התפקיד: תפקיד ייחודי ומאתגר בו משולבות חיילות בפעילות מבצעית בכל גזרות 
הלחימה.

התצפיתנית פועלת מתוך חדר מלחמה ושולטת באמצעי תצפית ומכ"ם מהמתקדמים 
בצה"ל, על מנת למנוע ולסייע בסיכול חדירת גורמים עוינים לשטחי מדינת ישראל.

עבודת התצפיתנית משלבת עבודת איסוף וניתוח מודיעין מהשטח תוך קשר ישיר עם 
הכוחות המבצעיים בשטח. התצפיתנית פועלת בתוך צוות מקצועי ומיומן והיא מהווה 

גורם משמעותי בשמירה על ביטחון הלוחמים ועל מדינת ישראל כולה. 

לתשומת Y תפקיד זה הינו תפקיד מבצעי המצריך עבודה במשך כל ימות השבוע 
בהיתר של "פיקוח נפש".

העבודה כוללת: ביצוע תצפית ומעקב במטרה לאתר אויב, זיהוי חשודים וכל ניסיון 
לפעילות חבלנית עוינת. העברת דיווחים שוטפים, עבודה מול גורמי מודיעין וביטחון שוטף, 

התראה על אירועי חירום והפעלת כוחות כוננות במידת הצורך. 

משך הכשרה: 9 שבועות.

טירונות כוללת: במסגרת ההכשרה עוברות התצפיתניות הכרת הנשק ותפעולו, תרגולות 
חי"ר בסיסיות, תפעול אמצעי קשר, מתן עזרה ראשונה, כושר גופני ומסעות, כאשר 

בסופה נערך טקס השבעה. 
לאחריה, קורס תצפיתניות- בשלב זה מוכשרות החיילות לביצוע מקצוען העתידי, הקורס 

כולל את הנושאים הבאים: 
• הכרת שטח וטופוגרפיה

• איסוף מודיעיני בעזרת אמצעי תצפית ורדאר מתקדמים ושונים. 
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• הכוונת כוחות מבצעיים.
• הכרות עם החיל ומורשתו.

• הפעלת אמצעי תצפית מתקדמים.
• זיהוי טווחים רחוקים.

• מורשת קרב.
• תחקירים מבצעיים.

איסוף מודיעין לפני מבצע ויצירת תמונת מצב עדכנית של הגזרה הנצפית. 
ההכשרה מתבצעת בליווי סימולאטור המדמה את התרחישים המבצעיים בגזרת 

הלחימה.

*** במסגרת הטירונות ייערך מיון לחיילות לתפקיד ראשוני וייחודי בחיל ובצה"ל בכלל- 
תצפיתנית מר"ס )מערכת רב סנסורית(.

מהות תפקיד תצפיתנית מר"ס: הפעלת מערכת מתקדמת וייחודית המשלבת הפעלת 
אמצעי תצפית והכרות שטח מעמיקה. המערכת תשולב בכל גזרות הלחימה בשנים 

הקרובות ותהווה מהפכה בתחום האיסוף ופעילות הביטחון השוטף.

שיבוץ: חיילות קורס התצפיתניות יחולקו בתחילת הקורס לאחד מגדודי החיל הפרוסים 
לאורך גבולות המדינה:

גדוד שחף- גזרת גבול לבנון וסוריה.
גדוד ניצן- גזרת יהודה, שומרון והבקעה.

גדוד נשר- גזרת גבולות עזה ומצרים.
בסיום הקורס ישובצו החיילות בגדודים, בשיקול העדפתן האישית וצרכי הצבא. 

קידום: התצפיתניות המתאימות תוכלנה לצאת לקורס מפקדות איסוף ולפקד על צוות 
איסוף בחמ"ל/עמדה או להדריך בקורס התצפיתניות, ואף לצאת לקורס קצינות ולהיות 

קצינות בגזרת המבצעית ובהדרכה.

 mazi.idf.il :לבירורים
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מורה חיילת בקהילה ובקליטת עליה
נדרש מיון המשך

)אשכול תרבות תורנית- הוראה והדרכה במסגרת החינוך 
הפורמלי והבלתי פורמלי(

מהות התפקיד: הדרכת ילדים ונוער, הוראה והפעלה של 
תוכניות חינוכיות בתחומי ידע שונים.

משך ההכשרה: 6 שבועות.

שיבוץ וקידום: ישובים ברחבי הארץ. אפשרות קידום לסגל 
ההדרכה ותפקידי פיקוד וקצונה ביחידות מורות חיילות.

הערות: מגורים בדירת חיילות תרבות תורנית בישובים.

תהליך המיון: יום מיון המכיל שלושה סוגי מבחנים אשר מטרתם 
לבחון כל מועמדת בכמה מצבים, שכל אחד מהם מספק 

אינפורמציה רלוונטית מסוג אחר להיבטים שונים בתפקיד 
המורה חיילת. המבחנים הם: מבחן ידע כללי, מבחני מצב 

והרצאת נושא. לסיום, נעשה ראיון אישי לכל מועמדת.

לבירורים: 052-4767261, 052-4767245 
משרד החינוך, האגף לתרבות תורנית, מדור מורות חיילות, רחוב 

כנפי נשרים 22, ירושלים 95464.

תרבות תורנית )מורות חיילות במסגרת 

החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי(
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מדריכה בידיעת הארץ
נדרש מיון המשך

)אשכול תרבות תורנית - הוראה והדרכה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי(

מהות התפקיד: הדרכת תלמידים ומטיילים בסיורי טבע, ארגון חוגי טבע והפעלות 
להעמקת הקשר בין הקהילה, הסביבה, הטבע והנוף ומורשת ישראל.

משך ההכשרה: כ-12 שבועות.

שיבוץ וקידום: במוקדי החברה להגנת הטבע, מרכזי הדרכת שדה, בתי ספר שדה 
ושמורות טבע.

הערות: מגורים בדירת חיילות תרבות תורנית בישובים או בבתי ספר שדה של החברה.

תהליך המיון: יום מיון המכיל שלושה סוגי מבחנים אשר מטרתם לבחון כל מועמדת 
בכמה מצבים, שכל אחד מהם מספק אינפורמציה רלוונטית מסוג אחר להיבטים שונים 

בתפקיד המורה חיילת. המבחנים הם: מבחן ידע כללי, מבחני מצב והרצאת נושא. לסיום, 
נעשה ראיון אישי לכל מועמדת ומיון נוסף ע"י החברה להגנת הטבע.

לבירורים: 052-4767261, 052-4767245 
משרד החינוך, האגף לתרבות תורנית, מדור מורות חיילות, רחוב כנפי נשרים 22,

ירושלים 95464.
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