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 -ס"בלמ-



 ציר הזמן

 -ס"בלמ-



 02טירונות רובאי 

o במסלולהטירונות היא השלב הראשון  . 

o בסיס  , בדרך כלל בבסיס מפרשית, כחודשונמשכת  02ברמת רובאי הטירונות למסלול מופת היא

 .  הטירונות של חיל המודיעין

o טוהר הנשק ועוד, נלמד משמעת צבאית, הצבאיתלמערכת ניחשף , ל’’צהורוח נלמד את ערכי בטירונות  . 

o ל ולמדינה"תתקיים השבעה לצההטירונות בסוף  . 

 

 -ס"בלמ-



 קורס מופת
o קורס פענוח ועיבוד מידע חזותי והפעלת מערכות מודיעין –קורס מופת. 

o(.בנות, בנים)חודשים  8-שירות של שנתיים ו 

o חודשים 4ואורכו ( בכיתה ממוחשבת)הקורס מתקיים במערך ההדרכה למודיעין ולסייבר  . 

o המאפשר הפקת  , במסגרתו ניחשף לעולם ניתוח מידע מצולם( שעות לימוד ארוכות)הקורס אינטנסיבי
 .נלמד על צבאות מדינות ערב ויכולותיהם הטכנולוגיות, מידע לגבי פעולות האויב והיערכותו

oמעקב אחר , מידע שנלמד להפיק בקורס משמש למגוון משימות כדוגמת מתן התרעה מוקדמת למלחמה
מחקר אחר מערכות תשתית ושלטון ויצירת מטרות  , תנועת כוחות אויב בעומק שטח מדיניות היעד

 .  הקורס נערך טקס ובו מקבלים סיכת מפענחבסיום . לתקיפה ועוד

 

 -ס"בלמ-



 הסמכה ביחידה

o בסיס פתוח או  )בפיקוד ובאוגדה , ל’’במטכבסיום הקורס תשובצו לענפי השטח בבסיסים השונים
 (.סגור

o תעברו תהליך למידה והסמכה בת כחודש עד חודשיים במסגרתה תלמדו ותתמחו על הגזרה 
 .  או הסוגיה עליה אתם אמונים/ ו

oתלמדו שיטות וכלים לביצוע מחקר בגזרתכם. 

oלית"תכירו את הסביבה המבצעית הצה  . 

 

 -ס"בלמ-



 שירות בתפקיד

oמפענחים ומפקד קצין' שירות במכלול הכולל מס. 

oעבדות צוות בסביבה ממוחשבת. 

oאחריות וראש גדול, שקידה, יסודיות, עבודה מאתגרת הדורשת חשיבה. 

oתוך שילוב הערכות ותובנות שלכם, תדרשו לסכם את הממצאים. 

o אויבכחלק מגיבוש תמונת מצב ( אנשי קהילת המודיעין והלוחמים)מידע זה יעובר לכלל הצרכנים  .

 .שוטפתוכחלק מפעילות מבצעית 

 

 

 

 

 -ס"בלמ-



 אפשרויות פיתוח וקידום
 :קצונה

o  לאחר צבירת ניסיון במקצוע ישנה אפשרות לצאת לקורס קצינים שבסופו ניתן להיות
 .פענוח קי"משראש צוות פענוח ולנהל חוליית 

 

 :הדרכה

oמשתבצים כמפקדים בקורס ומובילים את דור  , אשר נמצאו מתאימים, בוגרי הקורס
 . ההמשך של חיילי המקצוע להמשך עשיית המודיעין

 

 :מפענח מתקדם

oשירות בקבע, מוקד ידע, חונך מקצועי במכלול. 

 

 

 -ס"בלמ-



 -ס"בלמ-

 תקיפת הכור הגרעיני בסוריה

 .המבצעהמסבירים על עבודתם במהלך ', ש( 'במיל)ג "רנ ;הזירהומפקד ' י( 'במיל)סרן  ;הפענוחשימו לב לדברי ראש חוליית 



 הגעתם לסיום ההסברה 

 -ס"בלמ-


