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 דף מידע למועמד למיון יום שדה אוקטובר

 :כללי

המיונים ליחידות יום השדה שבו אתה מיועד להשתתף, הוא התחנה הראשונה במסגרת  .1

 .וחובלים/צוללות 13ה'יחידה', שייטת ההתנדבות: 

היחידה המסווגת של חיל האוויר, יחידת ה'יחידה', גיבוש ה'יחידה', ממיין ליחידות הבאות:  .2

 .החילוץ וההצלה של חיל האוויר וחטיבת הקומנדו

, יחידת החילוץ וההצלה של חיל האוויר 13שייטת ליחידות הבאות:  ממיין ,13גיבוש שייטת  .3

 מקוון מהביתיזומן למיון מקדים  13מועמד אשר יקבל תוצאה של שייטת חטיבת הקומנדו. ו

התאמתו ליעד )אורכו של המיון הוא יום אחד(. מלש"ב שיעבור בהצלחה ל ה נוספתלשם בחינ

 את המיון יזומן לגיבוש.

מקוון מועמד אשר יקבל תוצאה של חובלים/צוללות יזומן למיון מקדים  -גיבוש חובלים צוללות  .4

)אורכו של המיון הוא יום לגיבוש חובלים או צוללות שם בחינה נוספת להתאמתו ל מהבית

  .יזומנו לגיבוש בהתאם חובלים או צוללותאחד(. העוברים בתוצאת 

 הערכות ליום השדה:

בחודש אוקטובר מתקיים במתכונת דו יומית, כולל לינה, ההתייצבות מתקיימת יום השדה  .1

 והשחרור בשעות הצהריים של היום השני.בשעות הצהריים של היום הראשון 

טרם ההתייצבות עליך להיערך ולהביא אישור רפואי המעיד על כשירותך כעת לביצוע יום  .2

השדה, את האישור יהיה עליך לשלוח באופן מקוון דרך האזור האישי באתר מתגייסים תחת 

, mitgaisim.idf.il בכתובת הבאה: נושא פניה "מיונים" תת נושא "שאלון רפואי יום שדה"

 שליחת הטופס תהווה חלק מאישור ההגעה.

 בנוסף יהיה עליך להביא את הטופס הרפואי ליום הקליטה. .3

 

 ביום השדה: הרחקה ופרישה

בלבד. על כן מלש"ב  וע המיון הוא רופא ה'יחידה'הסמכות לקביעת כשירות רפואית לביצ .1

קה רפואית בעת הקליטה למיון או שיימצא לא כשיר רפואית לביצוע המיון, יקבל טופס הרח

 במהלכו ויורחק מהמיון. 
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אם תופרש רפואית, לא תוכל לערער על החלטת הרופא, אך תהיה זכאי לבקש יום מיון  .2

אלא על ידי פנייה למוקד השירות של מיטב , הזימון למיון נוסף לא יבוצע אוטומטיתנוסף. 

 בלבד!

ממועד ההרחקה הרפואית דרך מוקד השירות של  יום 14 את הבקשה נדרש להגיש תוך  .3

 מיטב. 

ה שלא תאושר לאחר מועד זה הבקשה תיבחן מחדש בהתאם לצורכי המערכת, כאשר בקש .4

מדור ( דרך 55גיוסך באמצעות טופס בקשה לשינוי שיבוץ )טופס תוכל להיבחן רק לאחר 

 המשא"ן של היחידה.

לממש את המיון כחייל באמצעות בקשה לשינוי אם ימי המיון עבור מועד גיוסך יסתיימו, תוכל  .5

 יבחן ע"י מיטב. תשיבוץ ש

ויתור ולא תהיה תיחשב כ פרישה בקליטה ו/או במהלך המיון, שלא תאושר ע"י רופא היחידה, .6

 זכאי למיון נוסף!

ויתור המועמד על זכותו להמשיך במיונים הנעשים במסגרת יום השדה.  – פרישה מרצון .7

 מיום השדה לא יהיה זכאי לקבל זימון ליום שדה נוסף.מועמד שפרש מרצונו 

הקליטה, דרכה תעבור עם  נקודתבפרישה )מכל סוג שהיא( מיום השדה, עליך לעבור ב .8

 הגעתך למיון.

 :פרטים חשובים נוספים

וכן את ) ,בצע את יום השדהתוכל לנמצא בהליכי מיון לטיס,  אם אתה – מתמיינים לטיס .1

 ,במידה והתקבלת לאחד מיעדים אלו( או לחובלים צוללות 13לשייטת  המקוון המקדים המיון

 אוויר.וות צלמיון ההליכי את ישלח אליך לאחר שתסיים יאך לא תזומן לגיבוש. הזימון לגיבוש 

ין להתמיין , ומעוני13ו/או שייטת  מועמד המעוניין לוותר על המיון ל'יחידה' .2

)לא ניתן לוותר ביום  טרם יום השדהש לפנות למוקד מיטב מתבק לחובלים/צוללות,

 השדה לטובת חובלים צוללות( ובקשתו תיבחן בהתאם. 

*אם תתחיל את יום השדה ולא תוותר טלפונית לטובת חובלים/צוללות או לא תקבל בסוף 

 .היום תוצאת חובלים/צוללות, לא תהיה זכאי להתמיין ליעד

 

 בהצלחה בהמשך!

 

 

 


