
       
  

 
 

 

 

 
  

 

 מיטב                                          יחידת  
 סדירענף 

 סיירות ולחימה תכנון מדור
 

 

 ,יקר ב"מלש

 גיבושון: הבאים המיונים משלושת באחד להתמיין הינך זכאי חובלים גיבוש כבוגר זכאותך במסגרת

התאמתך וזימונך לאחד מהמיונים הללו מתבצע באון . מלש"ב ראיונות ושבוע קורל יחידת, צוללות

  ותאריך גיוסך. הרפואיים, האישיים למכלול הנתונים בהתאם נבחןו אוטומטי

 :סוגי המיונים תיאור להלן

 3של מיון בן  מעבר תנאי על הינה ליעד הקבלה, הים חיל של ההתנדבות יחידות – גיבושון צוללות

  ימים )לא פיזי(.

 לתכנים תיחשף המסלול במהלך. 2 בכנף שממוקמת האוויר בחיל מסווגת יחידה – מיון לוחם קודקוד

 בכל, המורכבת המבצעית משימתו לביצוע נדרש קודקוד לוחם. אליהם להיחשף זוכה נבחרים שקומץ

 .מצב ובכל תנאי

 (.ללא גיבוש) נוסף פיזי מיון וללא ראיון ביצוע תנאי על הינה ליעד הקבלה

היחידות המיוחדות של במסגרת שבוע זה תוכל להתראיין למגוון  – מלש"ב ראיונות שבוע

זרוע היבשה ומגב וכוללות את היחידות הבאות: חטיבת הצנחנים, יחידת הנדסה למשימות 

מיוחדות, עוקץ*, גדודי סיור של חיל הרגלים )כפיר/גולני/גבעתי/נחל(, יחידות מיוחדות של חיל 

במשמר התותחנים, היחידה ללוחמה בטרור, יחידת מלך האריות בשריון ויחידת המסתערבים 

 .הגבול

 -(ללא גיבוש) נוסף פיזי מיון וללא ראיון ביצוע תנאי על הינה בשבוע ראיונות מלש"ב הקבלה

 עוקץ הינו יעד חד שנתי בגיוסי נובמבר. . שים לב, תתבצע שיחה מכינה לשבוע זה

 :לב שימו

יתקיימו בסמיכות, יהיה עלייך  לוחם קודקודבמידה והמיונים לגיבושון צוללות, שבוע ראיונות ו •

 לא תוכל להתמיין במקביל! –להחליט על היעד אליו אתה מעדיף להתמיין 

, לא תהיה זכאי לשבוע ראיונות וזימונך אליו לוחם קודקודצוללות / לשים לב, במידה ותתקבל  •

 יבוטל. במידה ולא תתקבל, תזומן גם לשבוע ראיונות.

 ויתור לחתום יוכל לא הראיונות משבוע היחידות לאחת או קורל ליחידת התקבל אשר מועמד •

 !ליעד הקבלה לאחר

 :דגשים

אם מועד גיוסך קבוע לחודשים מרץ/אפריל לא תהיה זכאי למיוני המשך במודל הסיירות  •

 (.למעט יום ראיונות ייעודי)

 .חוזר למיון אפשרות ללא, כויתור תתפרש למיון התייצבות ואי חובה אינה למיונים ההתייצבות •

 שוחרות/עתודה/ן"לחמ המתמיינים מועמדים או חיילים, ל"נח גרעיןב נמצאים אשר מועמדים •

 למיוני קורל/שבוע ראיונות. זכאים יהיו לא התקבלו ולא סיימו, מרכזי גיבוש וביצעו

 


