
 זכויות צליאקאיגרת 

 ועדת לשני המינים(האיגרת מנוסחת בלשון זכר אך מי)

 

 ,ה /יקר מלש"ב/ית 
 במסגרת תהליך גיוסך לצה"ל ברצוננו להביא לידיעתך את מכלול הזכויות והמידע. 

 

 :תהליך השיבוץ

 " ת מתאים ע"פ " יכלול את התפקידים אליהם נמצאמתגייסיםשאלון העדפות שיפתח לך באתר

 רכי המערכת.ני האיכות שלך וצנתו

  יך לע –אם הנך מעוניין בתפקיד אשר לא הוצע לך בשאלון העדפות ולא תואם את מגבלת השיבוץ

 *(. 3529לפנות למרכז השרות ) 

 

 :בהם ניתן לשבץ חולי צליאקיחידות השדה יעדי 

  טיסקורס 

 רס חובלים וקורס צוללן )צוללות(קו 

  לוחם ימי 

  כ()ממפקד כיתת טירונים" 

 ר מעורב )קרקל, אריות הירדן וברדלס( "גדוד חי 

 לבנות בלבד(   מדריכת צניחה( 

 קרביהאיסוף ה ם בחיללוח  

 / לאחר הגיוס(רק תפקיד ספציפי נקבע  –הזיק  לוחם בחיל התותחנים )במערך האיכון 

  הגנה אוויריתבמערך הלוחם 

 חילוץ והצלה לוחם 

 משמר הגבוללוחם ב 

 איתמאבחן בטחוני במשטרה צב 

 טיפוס, גלישה וחילוץ מדריך 

 

 

ם מבחינת נתוני איכות, סיווג בטחוני ונתונים כבהתאם להתאמת שימו לב, השיבוץ נקבע

 רפואיים נוספים מלבד הצליאק.

 

 

 

 

 

 



 במהלך שירותך בצה"ל

הינך זכאי דמי כלכלה ו/או למענה הזנה ייחודי המתבסס על מזון מוכן ולחם ללא גלוטן בשילוב עם 

 מזון נוספים.פריטי 
 

 על  רק בחלוף חודש מיום גיוסך, ואילך למשכורת החודשית שלך ועברסכום קבוע אשר י -הדמי כלכל

או  משרדי עבורך מקרר יחידה יקצהנציג לוגיסטיקה מהבאופן עצמאי. מזון  לאפשר לך לרכוש מנת

פעמיים ביחידה בה  וכלים חד או טוסטר , מיקרוגלבמקרר אחר נפח קירור נפרדינתן מענה חלופי של י

 .להכנת וצריכת מזון מספק זמןיוקצה לך בנוסף,  שרת.ת

 סכום זכאות

 ש"ח 21.9 בסיס פתוח )רק ארוחת צהריים(

 ש"ח 34.9 בסיס סגור )ארוחת בוקר, צהריים וערב(

 

 ארוחות הבוקר את פריטי המזון תקבל בחדר האוכל ביחידה.  -פרטי מזון רגילים ומנות נטולות גלוטן

פריטי מזון הקיימים כיום ביחידה )תפ"א אפוי בנייר כסף, חלב, שוקו, מגוון תתבססנה על  והערב

גר'(, מעדני חלב, ביצים קשות בקליפתן, שימורי טונה,  250גר'(, קוטג' )אישי,  250גבינה לבנה )אישי, 

בארוחת הערב ניתן לקבל  וטן.בתוספת לחם נטול גל, ')תירס(, פירות וירקות שלמים וכו ירק משומר

 גם חמגשית נטולת גלוטן הכוללת מנת פחמימה. 

תהייה רשאי לבחור כל פריט מזון אותו , בנוסףכלל פריטי המזון יינתנו לך באריזה מקורית וסגורה. 

 . בהתאם למלאי והמגוון הקיים בצה"ל, תוכל לצרוך

  ת,וירקוהכוללות מנה עיקרית, פחמימה  טןחמגשיות בשריות נטולות גלועל  תתבסס רייםארוחת הצה   

 בתוספת לחם ייחודי נטול גלוטן.פירות וירקות שלמים 

 ללא גלוטן.  קיים מענה על בסיס מנות קרב –בעת השהייה בשטח באימונים ותרגילים 

 דגשים: 

 . ביום הגיוס יסופקו לך מנות נטולות גלוטן במטבח מתגייסים -

חופשה  חו"ל/ של"ת/ חל"ת/ טוסים הבאים:אמצא בסטלחייל אשר נ לא ישולם דמי כלכלה -
 עריקות. נפקדות/ /סיפוח למחלה מיוחדת/

בחדרי אוכל אשר בכניסתם קיימים עמדות העברת חוגר, אין להעביר כרטיס חוגר שים לב!  -
 בכניסה לחדר האוכל  בארוחת הצהריים. 

 

 

 

 

 

  

 רות מוצלחיבברכת ש
 נף סדירע                                           

 *3529 -השירות שלנו  מוקדל לפנותכל שאלה או פניה באפשרותך ב
  לצורכיך.המתאים ך האישיים לטובת קבלת מענה ייש לפנות למפקד לאחר גיוסך

 


