
-" צו בצוותא"/"צו אחוד"

היערכות



תחנות–צו ראשון 
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בדיקות  
רפואיות

מבחנים •
:  ממוחשבים

,  אנלוגיה מילולית
,  חשיבה כמותית

,  מבחן הוראות
אנלוגיה צורנית

 והפרופיל הרפואי  א"הקבציון את כל התחנות יקבעו ב"המלשלאחר שהשלים
שלו

בדיקת התאמת •
ב"המלש

לשירות בכלל  
ולשירות קרבי  

בפרט רמת 
העברית       

:בדיקת רופא•

,  משקל, גובה
ראייה, לחץ דם

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F/%D7%A6%D7%95-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/#/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F/%D7%A6%D7%95-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/#/


צו בצוותא
סרטון

מיטב–אתר מתגייסים מתוך 

https://www.youtube.com/watch?v=IfzJkXGcOPM
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F/%D7%A6%D7%95-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%A6%D7%95-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%94%D7%95/#/


עקרונות  –" צו בצוותא"
מרכזיים

א המיועדים לגיוס בהסעה מאורגנת  "יציאה מרוכזת של כל תלמידי שכבת י
ללשכת הגיוס לתהליכי הצו הראשון

בלשכת הגיוס יעברו התלמידים בדיוק את אותן התחנות כמו בצו 
ראשון רגיל

היציאה ללשכת הגיוס תפוצל לשני מועדים נפרדים–לשכבות גדלות 

ס"היציאה לצו בצוותא תהיה בליווי צוות ביה



יתרונות  
צו "

"בצוותא

התארגנות מרוכזת 

–ס לצו "של ביה

נסיעה וליווי, הכנה

מאפשר לתלמידים  

לעבור את תהליכי 

הצו הראשון בליווי 

חבריהם והצוות 

המלווה

מעלה את אחוזי  

התלמידים  

המתייצבים לצו 

הראשון 

יום מרוכז לתלמידי  

השכבה המונע 

מהתלמידים להפסיד  

חומר לימוד  

"צו בצוותא"יתרונות 



רכז חברתי/רכז שכבה/מנהל–הנחיית התלמידים לקראת היציאה לצו 

ס מול לשכת גיוס"בי–תאום תאריך לצו ראשון

רכז שכבה/מנהל–לצו הנחיית הצוות החינוכי לקראת היציאה

רכז חברתי–הכנה לצו ראשון בכיתות–הנחיית המחנכים לשיעור חינוך 

6

–שאלונים רפואיים / אבחונים דידקטיים–איסוף מסמכים נדרשים מכל התלמידים 
ס"נציגים מטעם לשכת הגיוס בתאום עם ביה

ליווי התלמידים במהלך  , תעודות זהות של התלמידים, בדיקת נוכחות–ביום היציאה 
צוות חינוכי מלווה–היום

ס לקראת היציאה"התארגנות ביה

ס מול משרד הביטחון"בי–מידע וסימולציות–תאום סדנת הכנה לצו ראשון

ס"באחריות ביה–הזמנת הסעות ליום הצו 



שאלונים  / אבחונים דידקטיים–נדרשים מכל התלמידים איסוף מסמכים 
ס"נציגי לשכת בגיוס בתאום עם ביה–רפואיים 

משרד הביטחון–מידע וסימולציות –סדנת הכנה לצו ראשון 

מחנך–ברור אישי והנחיות –שיעור הכנה לצו ראשון 

ס"סגל לשכת הגיוס בביה–הנחיות לקראת היציאה לצו אחוד 

7שמור

הכנת התלמידים

רכז  –( כולל שעות וציוד נדרש)יום לפני היציאה –הנחיות אחרונות 
מחנך/ שכבה



מסמכים רלוונטיים לצו הראשון

רצוי לבצע מראש את )י התלמיד ורופא המשפחה "מלא וחתום עהשאלון הרפואי
(הבדיקות הנדרשות על מנת לחסוך זמן המתנה בלשכה

(ומעלה' שנערך מכתה ז)פסיכולוגי / דידקטי-פסיכו/ דידקטיאבחון

פסיכולוג/ פסיכיאטר / חתומה על ידי נוירולוגאבחנת קשב 

רופא / פסיכולוג/ פסיכיאטר/ שניתן על ידי נוירולוגמרשם לתרופות קשב וריכוז 
משפחה המוסמך לקבוע הפרעת קשב

סיכום ועדת השמה

 ידע מראש אילו התאמות קיבל וייחסך לו  ב"המלש)ללשכת הגיוס רצוי לסרוק ולשלוח מראש את המסמכים

(.זמן התאמה

 (ס"שני מועדי איסוף לכל בי)ס בתאום מראש "י חיילי הלשכה בביה"איסוף המסמכים יבוצע ע–בצו אחוד

יינתנו בהתאם למסמכים אלוהתאמות

:במידה ויש

:בים"המלשמכל 



א"הקבציון 
כלי מיון ולשיבוץ לתפקידים –קבוצת איכות–א"קב

( 33%–כ"הצד)ראיון אישי , (50%)ר "הדפ–מורכב מציון המבחנים הפסיכוטכניים 
(17%–ר "הצה)ושנות לימוד 

ראיון אישי  
33%*

מבחנים  
פסיכוטכניי

ם

50%

השכלה  
שנות  )

(לימוד

17%

 56-ל41נע בין א"הקבסולם הערכים של:

מתחת לסף הגיוס או גיוס מיוחד–43-41

שירות רגיל–47-44

כשירות לתפקידים פיקודיים–51-48

ומעלה       60ר של "בשילוב דפ, כשירות לתפקידים מובחרים ולקצונה–56-52

של הגבריםא"הקבאך משפיע רק על ציון , הריאיון האישי מתקיים לגברים ונשים כאחד–שימו לב *

חזרה



ההתאמות שניתן לקבל  
ר"במבחני הדפ

 ל לא בהכרח תואמות את ההתאמות שניתנו במסגרת  "י צה"התאמות שיקבעו ע–שימו לב

.ס"ביה

 (  במקרה של הפרעות קשב וצורך במניעת הסחות)במקרים מסוימים ניתן שימוש באוזניות

.והיבחנות במבחנים מוגדלים

25%תוספת זמן של 

הפסקות בין תתי  
המבחנים

שימוש במחשבון

מערכות בחינה מותאמת  

חזרה



!בהצלחה


