איגרת למתמיין ליום השדה – בעל רגשות לגלוטן
מלש"ב יקר!
צה"ל אמון על מתן מענה תזונתי ורפואי הולם לכלל חייליו .עם זאת ,צה"ל מכיר בחובתו
לאפשר לכל חייל ,באשר הוא שירות משמעותי וממצה בהתאם לכישוריו ולצרכי המערכת.
לכן ,מפותחים בצה"ל פתרונות ומענים שיאפשרו שיבוץ של חיילים בעלי רגישות לגלוטן
במגוון רחב ככל הניתן של יעדים.
לאחר עבודת מטה שנערכה בשנת  2020בשיתוף הגורמים הרלוונטיים באכ"א ,חיל הרפואה
ובחטיבת הלוגיסטיקה ,הוחלט לאפשר לחיילים בעלי רגישות לגלוטן לשרת בכלל יעדי
הלחימה ,לרבות אלו המתמרנים ,מלבד חטיבות הצנחנים ,הקומנדו (דובדבן ,אגוז ,מגלן)
ושייטת .7
שילוב החיילים ביחידות אלה דורש התאמות מיוחדות המאפשרות אספקה שוטפת.
גורמי הלוגיסטיקה וההזנה ביחידות ערוכים לאספקת מזון נטול גלוטן באופן המותאם
לאופי הפעילות בכלל היחידות הפתוחות לשיבוץ חיילים אלו ,והמפקדים אמונים לוודא
סיפוק מזון מותאם בשגרה ובחירום.
עם זאת ,מטבע הדברים ייתכנו תרחישי קיצון שעשויים להקשות על אספקת מזון מותאם.
על כן ,באחריותם של המפקדים בשטח לשקול את המתווה של כל פעולה ופעולה ,ובמקרה
הצורך ,אף להורות על אי השתתפותך בפעילויות שבהן עשוי הכוח הלוחם להיתקל בקשיי
אספקה.
אנו מאמינים כי תבחר באפשרות הממצה את יכולותיך ומביאה לידי ביטוי תרומה
משמעותית למדינת ישראל.
על כן ,אנו מאשרים לך להשתתף בימי שדה ולהשתבץ בהם ליעדים המאושרים לבעלי
רגישות לגלוטן ,דהיינו לכל יעד מלבד חטיבות הצנחנים ,הקומנדו (דובדבן ,אגוז ,מגלן)
ושייטת .7
בעת הגעתך ליום השדה תידרש להגיע עם הצהרה חתומה שהבנת את האמור לעיל ואתה
מאשר אותו.
אני הח"מ מאש ר שפרטים אלו הובאו לידיעתי ,ואני בוחר להתנדב לשירות ביחידה
מתמרנת .בנוסף ,אני מאשר שיובא לידיעת מפקדיי כי אני סובל מרגישות לגלוטן ,וזאת על
מנת לוודא שאקבל מענה תזונתי הולם.
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בהצלחה בהמשך!
דרכי תקשורת מרכז שירות טלפוני ודיגיטלי של מיטב:
אתר מתגייסים של מיטב – www.mitgaisim.idf.il

מדור תכנון סיירות ולחימה

