
 מידע למתגייס בנוהל "שמור מקום"

 מתגייס יקר שלום רב! מסמך זה יסביר ויבהיר את נועל ה"שמור מקום", אשר הנך לוקח בו
 חלק.נא לקרוא מסמך זה בעיון, ולייחס לו את החשיבות הנדרשת:

 גיוס ה"שמור מקום" הינו גיוס המתקיים בחודש מרץ עבור מתגייסים המיועדים ליחידות השדה,1.
 אשר אותרו ביום סיירות ולא הספיקו לבצע את הגיבושים והמיונים להם הם זכאים עבור יחידות

 ההתנדבות - מטכ"ל (כולל שלדג ו- יח' 669) / שייטת 13 / טיס.
 
 הנך מיועד להתגייס לפני מועד הגיוס המקורי של היחידה אליה שובצת מכיוון שהנך מבצע את2.

 הגיבוש בתור חייל, ולכן עליך להיערך ולהגיע עם טופס כשירות של חייל (עליו יפורט בהמשך).
 
 בהתאם לזאת, שובצת ליחידת שדה, שאינה כרוכה בגיבוש. שיבוץ זה יהיה בתוקף כל עוד לא3.

 תתקבל ליחידה המגבשת, והיציאה לגיבוש תתבצע מתוך היחידות עצמן (גיבוש מטכ"ל / שייטת
 13) או ממיטב (גיבוש טיס).

 
 מועד גיוסך לצה"ל הינו ה- 07/03/2018. במידה והנך יוצא לגיבוש טיס, תצא לגיבוש ממיטב4.

 ורק לאחר מכן בהתאם לתוצאותיך תגיע ליחידה אליה שובצת אם לא תעבור את הגיבוש. במידה
 והנך מבצע גיבוש מטכ"ל / שייטת 13, תגיע ליחידתך הקבועה (בהתאם לשיבוצך) ותזומן
 להתייצבות מקדימה במיטב לקראת הגיבוש, בתיאום עם המפקדים ביחידתך, ביום ה' ה-

.15/03/2018 
 
 ככלל, יציאתך לביצוע הגיבוש בנוהל "שמור מקום" אינה פוגעת בסיכוייך להגיע ליחידות5.

 המיוחדת ביעד שבו שובצת (גדס"רים, פלס"רים וכו'), על אף שברוב היחידות, גיבושים אלו
  יתבצעו לאחר המיונים - לא תוכל לבצע אותם לאור הסמיכות לגיבוש המטכ"לי.

 עם זאת בהתאם לשיטת המיון שתיקבע ע"י המפקדים ביחידות, יבחן עבורך מקום ביחידות
 אלו (במידה ויש ביחידה בה שובצת) על בסיס ראיון והישגך בגיבוש המטכ"לי. (במידה

 ותסיים את הגיבוש במלואו אך לא תעבור אותו).
 
 נדגיש כי תוכל לבצע גיבוש אחד בלבד, ולא תוכל לגשת גם לגיבוש מטכ"לי וגם לגיבוש6.

 יחידתי.
 
 חייל אשר מעוניין לוותר על זכאותו לצאת לגיבוש המטכ"לי לפני גיוסו, יוכל לפנות למרכז השירות7.

 של מיטב בטלפון 3529*. לאחר הגיוס, ניתן לחתום על טופס הוויתור במיטב ביום הגיוס או ביום
 ההתייצבות המקדים.

 
 בתאריך חזרתך למיטב מהיחידה אליה שובצת (במידה ויצאת לגיבוש מטכ"ל או שייטת 13),8.

 יהיה עליך להגיע עם טופס 102 (טופס רפואי), המאשר את השתתפותך בגיבוש אליו יועדת,
 שאותו תקבל מרופא היחידה, ביחידת האם אליה שובצת. רופא היחידה יחתום על טופס 102

 בהסתמך על חתימתו של רופא המשפחה על המסמך המצ"ב. מלש"ב אשר מיועד לגיבוש טיס
 יקבל את טופס האישור הרפואי מרופא במיטב מיום גיוסו.

 
 חייל אשר יעבור את הגיבוש בהצלחה ויתקבל ליחידה המגבשת, ייפלט למיטב ויצא לדחיית9.

 שירות לא נמנית עד למועד גיוס היחידה אליה התקבל. במהלך תקופת דחיית השירות יבוצעו
 מבדקי המשך (מיון רפואי, סיווג ביטחוני וכו') ע"פ הצורך. מבדקים אלו מהווים תנאי להתחלת

 שירותך ביחידת ההתנדבות ובמידה ותיפסל בהם – תוחזר ליחידתך המקורית, להמשך שירות
 רגיל, בהקדם האפשרי.

 



  למען הסר ספק, הוצאתך למיונים אינה כרוכה באישור המפקדים אלא הנחייה לביצוע. עם זאת,10.
 חייל שיבצע עבירות משמעת במהלך שירותו ביחידה, הדבר יועבר לבחינה וייתכן ויאבד את

 זכאותו לביצוע הגיבוש
 

 לתשומת ליבך!11.
 חייל אשר יסרב להתפנות ליעד אליו שובץ ביום הגיוס, יאבד את זכאותו לביצוע הגיבוש.

 
 גיוס נעים ומוצלח






