
מנהל פדגוגי
חינוך מיוחד' אגף א

משרד החינוך



מבוא

מאפשר לבני נוער , ל או במסגרות השירות לאומי"שירות בני נוער עם צרכים מיוחדים בצה

לצד אפשרות לשילוב חברתי ומקפצה להמשך אזרחות  , אלו הזדמנות לשירות תורם למדינה

.  שוויונית בחברה הישראלית

תלמידים עם צרכים מיוחדים עלולים למצוא עצמם מתמודדים עם קשיים מורכבים הן בתהליך  

לקראת השירות  , הכנה וליווי תלמידים אלו. ההכנה לשירות והן במהלך השירות עצמו

הינם מהותיים על מנת שיוכלו לממש את , ומציאת מסגרת מתאימה לשילובם, ובמהלכו

.יכולותיהם ולשרת שירות משמעותי

נועדה לסייע לצעירים עם צרכים  –להורים ולצעירים עצמם , המיועדת לצוותי חינוך–מצגת זו 

ל או בשירות הלאומי למציאת מסגרת ותפקיד המתאימים  "מיוחדים המעוניינים לשרת בצה

.  מותאמת ומעצימה, בהם יוכלו לתרום מכישוריהם בסביבה משלבת, להם



מה במצגת

ל  "אפשרויות השירות בצה

ובשירות הלאומי לצעירים  

עם צרכים מיוחדים

ההליכים שעליהם לבצע  

ל וגורמים נוספים"מול צה

מגוון התפקידים הפתוחים  

ל"בפני מתנדבים לצה
קישורים להרחבה



כללי–ל "התנדבות לצה

מיועדים לגיוס  –ל "מתנדבים לצה

הפוטר , 21שנקבע להם פרופיל 

אותם משירות צבאי מסיבה רפואית  

ל"או נפשית ובחרו להתנדב לצה

המתנדבים נחשבים חיילים ככלל  

חלות עליהם כל  –ל "חיילי צה

החובות והזכויות החלות על  

המשרתים שירות חובה

ל משרתים בהתאם  "מתנדבים לצה

למגבלות הרפואיות שקבע להם  

(מפקדת קצין רפואה ראשי)ר"מקרפ

פתיחת תיק ההתנדבות מתאפשרת  

*24לנשים ולגברים עד גיל 

פתיחת בקשה להתנדבות היא בגדר חריגה, 24מעל גיל * 



משך השירות

מתנדבים עם פטור על רקע 

–רפואי 

24מחויבים בשירות של 

חודשים

מתנדבים עם פטור על רקע 

–נפשי 

12מחויבים בשירות של 

חודשים

.משך שירות ההתנדבות זהה לבנים ולבנות❑

(.יחידות מיוחדות ומסלולי איתור בחיל המודיעין)חודשים 32-יש תפקידים הדורשים גיוס ל❑



עקרונות בגיוס מתנדבים

מדיניות מאפשרת

אפשרות התנדבות לכל מי 

שרוצה לשרת ובלבד שאינו  

*מסכן את עצמו או אחרים

ליווי ומענה זמין

ליווי במהלך השירות ומענה  

זמין למתנדב והוריו

גיוס בהתאם שנתון

מועמד יכוון להתגייס בשנתון 

הגיוס שלו במקביל לבני גילו  

שירות קרוב לבית

עד )שירות בבסיס קרוב לבית 

בתנאי יומיות ( מ מהבית"ק90

(לינה בבית)בלבד 

טיפול רפואי אזרחי

חיילים מתנדבים יטופלו בקופת 

**האזרחית עד לשחרורהחולים

טירונות מותאמת

טירונות מתנדבים תארך  

ותכלול חומר עיוני  חמישה ימים 

בלבד

אינו עצמאי בביצוע פעולות בסיסיות/ אשפוז טרי/ לא תאושר מועמדות של צעיר המתמודד עם מחלה פעילה*

חייל שיבחר להאריך את מסלול ההתנדבות  . גם במקרה של פציעה או של מחלה במהלך השירות ובעקבותיו**

.ל"מעבר לנדרש יועבר לטיפול ברפואה הצבאית כמו כל משרתי הקבע בצה



מסמכים נדרשים

ועדות השמהאבחונים

חוות דעת קלינית  
ותפקודית

הערכה פסיכיאטרית

חוות דעת של הצוות  
החינוכי



פטור משירות  
צבאי

אפשרות לפתיחת 
תיק התנדבות  

ל"לצה

זימון לוועדה  
רפואית

קבלת פטור

(  21פרופיל )
זימון לצו ראשון

זימון לצו ראשון

קבלת פרופיל  
גיוס רגיל

(  ומעלה45פרופיל)
בציון סעיפי הליקוי  

הרלוונטיים

קבלת פטור  
ל"מצה

סעיף  –( 21פרופיל )
לקות גופנית או  

נפשית

אפשר לפתוח תיק התנדבות מיד עם קבלת תעודת הפטור בלשכת הגיוס  ❑

האופציות העומדות בפני צעירים עם 
צרכים מיוחדים



אפשרויות ההתנדבות 

ל"התנדבות לצה

התנדבות עצמאית❑

תוכניתהתנדבות בליווי ❑

התנדבות לשירות  
אזרחי-לאומי

מסלול רגיל❑
מסלול מותאם לצעירים   ❑

עם מוגבלות

https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/society-community/military-service-and-preparatory-program
https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/society-community/national-civil-service


תהליך ההתנדבות 

מילוי מסמכים  
רפואיים

עם פתיחת התיק  

,  במדור פרט

המתנדב מקבל  

מסמכים למילוי על  

ידי גורמים רפואיים

בדיקת  
המסמכים  

הרפואיים על ידי  
גורמים רפואיים  

ל  "בצה

בוחנים אם לאשר  

העלאת הפרופיל  

-ל( פטור)21-מ

25פרופיל 

אישור בקשת ההתנדבות

פרופיל  -25קבלת פרופיל 
הקובע כשירות להתנדבות  

ל"לצה

שלילת בקשת  
ההתנדבות

21השארת פרופיל 

.מומלץ להתחיל את התהליך בהקדם–( מעל לחצי שנה)תהליך פתיחת תיק ההתנדבות אורך זמן ❑

.  אפשר להגיש בקשת ערעור לבחינה מחדש של תיק הבקשה, אם ניתנה תשובה שלילית לבקשת ההתנדבות❑

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/


התנדבות דרך מדור מתנדבים 

מגיש עצמאית  ב"המלש

בקשה להתנדבות למדור פרט  

בלשכת הגיוס

תוכניתל בליווי "התנדבות לצה
באמצעות עמותה

ההתנדבותבקשתבהליךליווי▪

לשירותהכנה▪

השירותבמהלךליווי▪

אישור בקשת ההתנדבות

25קבלת פרופיל 

ל"לצההקובע כשירות להתנדבות 

במשרד הרווחהה להיות מוכר /להתנדבות באמצעות עמותה על הצעיר❑

(  'כבר מכתה י)מומלץ להתחיל אותו מבעוד מועד -תהליך ההכרה במשרד הרווחה אורך זמן❑

ל"מסלולי ההתנדבות לצה

https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/society-community/military-service-and-preparatory-program
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/molsa-people-with-disabilities


הגופים האחראיים לתוכניות מלוות 
בהתאם ללקות–להתנדבות 

קשיים נפשיים-

קשיים רגשיים-

*תעסוקה–משרד הבריאות 

יש לפנות לשירותי סל שיקום במשרד  

הבריאות

מוגבלות שכלית התפתחותית-

אוטיזם-

נכויות פיזיות-

לקות שמיעה/חירשות; לקות ראייה /עיוורון-

מחלות ניווניות תורשתיות-

לקויות למידה מורכבות והנמכה קוגניטיבית-

משרד הרווחה 

פתיחת תיק ברשות לקבלת הכרה  

ושירותים  

על רקע נפשי  אחוזי נכות ומעלה 40שאושרו ה /לצעיר* 

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/rehab_sub/employment/Pages/employment.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/molsa-people-with-disabilities
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%9C_%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99_%D7%A0%D7%A4%D7%A9


ביצוע טירונות מתנדבים, אם ניתן–פטור מטירונות רגילה 

פטור נשק ומטווחים

מתנדב ישרת בתנאי יומיות בלבד-לינת בית 

מתנדב ישרת בבסיס הקרוב לביתו –שירות קרוב לבית 

(מ"ק90מרחק של עד )

ל"פטורים גורפים לכל המתנדבים לצה

.למעקב אחת לשלושה חודשים מרגע הגיוס( קצין בריאות הנפש)ן "המתנדב מחויב בביקור אצל קב



ל"תפקידים למתנדבים לצה

מקצועות המחשבמבצעים ומודיעיןהוראה והדרכה

אבחון כוח אדם  דוברות ושירות
טיפול במשאבי  

אנוש

תפקידים המחולקים לשישה אשכולות70

.לחלק מהתפקידים נדרש מיון קדם צבאי❑



קישורים–ל"תפקידים למתנדבים לצה

תפקידים הדורשים  
מיון קדם צבאי

תפקידים שאינם  
דורשים מיון קדם  

צבאי

רשימת התפקידים  
המלאה

.קיימת אפשרות הכשרה ביחידה ולא רק בקורס כמקובל, ברוב התפקידים❑

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D/


הליך השיבוץ

ריאיון אישי בתחום  
מתנדבים

להתרשמות ולבירור ההעדפות  
האישיות של המתנדב

שכלול מכלול הנתונים של 
ב"המלש

שיבוץ המתנדב

באמצעות קצין מיון האחראי  
לשיבוץ מתנדבים

קבלת צו גיוס

לפי שנתון הגיוס

ב"במהלך כיתה י

.למכינה או לישיבה, דחיית גיוס מעבר לשנתון של המתגייס אפשרית רק במקרים של יציאה לשנת שירות

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%9B%D7%9D/


במהלך השירות

הקצאת  
היחידה

המלצת  
המפקדים

מעבר  
מבדקים  
לקצונה

אישור מרופא  
מתנדבים  

ר"במקרפ

הקצאת  
מקומות בקורס  

המבוקש

התאמה  
בנתונים  
לדרישות  

הקורס

אישור מרופא  
מתנדבים  

ר"במקרפ

המלצת  
המפקדים 

לינה  
בבית

5נמשכת 
ימים בלבד

בבסיסים  
שונים בארץ

חובה

אלא אם ניתן )
(פטור



טלפונים להתייעצות

:18:00-ל7:30בין השעות ', עד ה' מרכז השירות פתוח בכל שבוע בימים א

–4שלוחה )03-7388888: לפתיחת תיק התנדבות ולבירור התהליך❑

(מסלולים ייחודיים

(2שלוחה )03-7387157: קו לחייל המתנדב–לחיילים בשירות ❑

מתנדבים שמלווים על ידי פרויקט אינם מתקשרים למוקד אלא פונים  
.לנציג העמותה המלווה

Power Pointקישור למצגת 

https://meyda.education.gov.il/files/noar/volunteer_army.pptx




45משמעותו של פרופיל 

!ככל החיילים, תהליך גיוס רגיל

אין יכולת  –השיבוץ מתבסס על נתונים מהצו הראשון 

להשפיע על השיבוץ

לית"טירונות כלל צה

ל"ועל פי צורכי צהב"המלשקצין מיון ישבץ על פי נתוני 

אין התייחסות משמעותית למיצוי יכולות ולהתאמות  

שיידרשו לצורך השתלבות במסגרת הצבאית



תפקידים הדורשים מיון קדם צבאי

הוראה והדרכה

ת /מפקד|מדריכת סימולטור בחיל הים|מדריכת סימולטור בחיל האוויר|מורה חיילת|ל"תיאטרון צה
(ד"הו)הוראה והדרכהית/ק"מש|(ית/צ"מפק)צוות חינוך 

מבצעים ומודיעין
חיילת |חיילת מוסד|(לים"ימ)חיילת במשרד הביטחון |ת מודיעין ימי/חוקר|אווירמודיעיות /חוקר

ת  /רכז|(ץ"אמ)פקיד חטיבה באגף המבצעים |(חיל האוויר)קית אבטחת מידע "מש|מגן סייבר|כ"שב
ת /מפעיל|א"גאממסלול |תכנית חבצלות|מסלול שחקים|ניווט ותחקורית/ק"מש|ביטחון מידע

חטיבת המבצעים|ת"במפאה /פקיד|מסלול אתרוג|תכנית מטאור|(ל"מודא)מודיעין אלקטרוני 

דוברות ושירות
ת /עיתונאי|ל"ביועכת /ת כללי/עובד|ל"ביועכמטה ית/ק"מש|דוברותית/ק"מש|ת צבאי/כתב

תקשורת בין  )ל"תבמסלול |ת/ת גרפיקאי/שרטט|(צלם צבאי)ת סרטי וידאו /מפיק|(ל"גלי צה)ת /צבאי
(ר"מו)רכז מסורת ורוח |(ם"שח)ת משטרה /חייל|(לאומית

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%9D/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%A5%D7%99%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%9E%D7%99/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%9B/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%9F-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9E%D7%A5/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%98/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%92%D7%90%D7%9E%D7%90-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%90%D7%9C/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%95%D7%A8/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%92/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9E%D7%9C%D7%97-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9E%D7%A5/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%AA-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%9B%D7%9C/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A6%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%98%D7%AA-%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%91%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%95%D7%A8/


המשך–תפקידים הדורשים מיון קדם צבאי 

מקצועות המחשב

ניהול תשתיות|ת תוכנה/בודק | ית/תוכניתן

אבחון כוח אדם

תכנון כוח אדםית/ק"מש|ת"גחלת /מאבחנ|ת/ת פסיכוטכני/מאבחן

לוגיסטיקה ומנהלה

מערך המנהלה בחיל המודיעין

טיפול במשאבי אנוש

קית נפגעים"מש

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A0%D7%AA%D7%9E%D7%9D/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%D7%99%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%97%D7%9F%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9D/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D/


תפקידים שאינם דורשים מיון קדם צבאי

הוראה והדרכה
ת /מדריך ERP

מבצעים ומודיעין
(ית/ץ"סמב)ת חדר מבצעים /עובד|ת חקר מודיעין/עובד

מקצועות המחשב
ת רשת/מנהל|(ת"רא)תקשוב ת אמצעי/רכז|(ס"טתר)טכנאי תקשורת רחבת סרט 

דוברות ושירות
עובדת  |סייעת רופא שיניים|ת שירות/נציג|(י"מש)ת שירות ישיר /רכז|מטהית/ק"מש|ת רישום לוגיסטי/אחראי

ת /מפעיל|לוגיסיטיקהת /רכז|(ם"שק)ת כוורת /רכז|(לשית"פק)ת לשכה /פקיד|ה/פקיד|מעבדה רפואית
ERP | ת מערכות /מפעיל|משפטיתרשמת|קית שירותי רפואה"מש|ת פניות ציבור/רכז ERP | ת בירור/רכז

אבחון כוח אדם
ת מתגייסים/רכז|מתנדביםית/ק"מש|(קישור וגיוס)מילואים ן"משאית/ק"מש|ת מדעי ההתנהגות/מאבחן

טיפול במשאבי אנוש
|(ש"ת)תנאי שירות ית/ק"מש|(שלישות)סדיר ן"משאית/ק"מש|(מידע)ן"משאמערכות ית/ק"מש

ת סגל/רכז|(ה"חוי)ת חינוך וידיעת הארץ /רכז

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%D7%AA-erp/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%A5%D7%99%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%94/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%99/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
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