
 

 מסמך הכנה לשבוע ראיונות :

 שבוע ראיונות מקבל מי שסיים גיבוש חובלים/צוללות, טייס , מטכ״ל , שייטת וצוללות

  - מהלך ראיונות

מגיעים בבוקר לבסיס בתל השומר, מומלץ להגיע בזמן משום שיש שיחת פתיחה שיכולה 

רבי של מיטב, לחסוך הרבה זמן והסברים בהמשך. את השיחה מעביר האחראי על הגיוס הק

 תקבלובשיחה אומרים שם בקצרה על מהלך היום, והיכן נמצאים העמדות של המראיינים. 

שמלווה אתכם למשך כל יום הראיונות, המראיינים קוראים אותו לפני שאלון אישי למלש״ב 

שהם מראיינים אתכם והם שואלים שאלות בראיון לפי בסיס שאלון זה. אתה מסתובב עם 

ד לכל היום ונותן אותה למראיין ואחרי שהוא קורא אותו הוא מתחיל לראיין השאלון הזה בי

 אותך.

 :שאלות בשאלון

 -כללי

 . ספר על אירוע או תקופה שיא בחייך:1

 . ספר על אירוע או תקופה שפל בחייך:2

 . פרט התכונות אשר יכולות לסייע לך במסלולך הצבאי.3

 סלולך הצבאי. פרט התכונות אשר יכולות להכשיל אותך במ4

 . ספר על דמות שאתה מעריך וכיצד השפיעה עליך 5

 -משפחה 

 . ספר על חוג החברים שלך1

 - לימודים

. איך היית מגדיר את עצמך כתלמיד ? התייחס ליחסך ללימודים, קשיים בלימודים 1

 ולפעילות חברתית בבית ספר

 -עבודה / תנועת נוער /  מסגרת התנדבות 

 . תחביבים1

 יזה פעילות גופנית עסקת לפני הצבא וכמה זמן אתה מקדיש . תאר בא2

  



 

 -ב"הליך מיון כמלש

 . אילו תכונות עזרו לך להצליח בגיבוש עד כה?1

 . אילו תכונות הקשו עליך בגיבוש שעשית עד כה?2

המראיינים שואלים אותך שאלות לגבי מה שרשמת לגביך לחידוד העניין, חשוב לזכור כי זה 

רוצים להכיר אותך ולהבין איזה בן אדם יינים יש עד חצי שעה אתך והם לא גיבוש ולמרא

, ככל שאתה מספר יותר על עצמך בראיון ככה יש אתה ואם אתה מתאים ליחידה או לא 

להם יותר מידע עליך וככה הם יכולים לעשות החלטה מהירה יותר ונכונה יותר אם אתה 

 .מתאים ליחידה או לא

 ך הראיונותאוכל ושתיה במהל מקבלים 

לבקש מהפקידים שנמצאים בכניסה לשרשרת צריך רק , ראיונות 3 - יותר  מ ניתן לקבל

 .ראיין והם מוסיפים אותך לרשימההחיול. אתה אומר להם לאיזה יחידה אתה רוצה עוד להת

במידה והראיונות שקיבלת לא מעניינים אותך אתה יכול תמיד לבקש להחליף אותם לראיונות 

 ים מהפקידים שנמצאים בכניסה לשרשרת החיולאחרים, מבקש

 ליחידות המיוחדות של התותחנים יש מבחנים פסיכוטכניים לפני שצריך לעשות במקום שם.

 אילו יחידות יש בשבוע ראיונות: 

חטיבה זו היא המוצנחת היחידה בחיל הרגלים. הלוחמים עוברים קורס  - צנחנים .1

שת הגדודים הסדירים בחטיבה או צניחה ובסיום המסלול משתבצים באחד משלו

בגדס"ר, המורכב מפלוגת הסיור שמתמחה במשימות ניווט, סיור ומודיעין; פלוגת 

נ"ט, האחראית על הפעלת אמצעי לחימה נגד טנקים וכלים משוריינים; פלוגת חיל 

 הקשר ופלוגת חיל ההנדסה המתמחה בחבלה, מיקוש, מלכוד ופיצוץ מטענים.

 

ית למשימות מיוחדות( היא חלק מחיל ההנדסה, ומכילה ארבע )יחידה הנדס - "םיהל .2

פלוגת ה"סליקים"  -סמור  פלוגות בעלות יעדים שונים בהן יכול להשתבץ הלוחם:

עוסקת  -יעל  פלוגה המתמחה בעבודה עם פצצות. -סילוק פצצות )ס"פ(  והמנהרות.

מדרון מושלג  נדסי, חבלה וחומרי נפץ.במשימות הנדסה מיוחדות, קומנדו, מודיעין ה

  פלוגה המתמחה בפריצה למבנים באמצעים הנדסיים שונים. -

 

עוקץ היא יחידה המשיכה ומפעילה לוחמים וכלבים למשימות לחימה ייעודיות  -עוקץ  .3

בשגרה ובחירום. היחידה פועלת בכלל גזרות הלחימה בשיתוף פעולה עם כל 

חדות. במהלך ההכשרה יעברו הלוחמים טירונות הכוחות הלוחמים והיחידות המיו



 

ואימון מתקדם, פרק לחימה מתקדמת וימשיכו במסלול במסלול לפרק ההכשרה 

 הייעודית. כל לוחם ביחידה מתאמן עם כלבו האישי לאורך שירותו הצבאי.

 

 

יחידות המסתערבים )ימ"ס( הן יחידות עילית של  - יחידת מסתערבים במגב .4

במסגרת משמר הגבול, בשיתוף  1991רור הפועלות משנת מסתערבים ללוחמה בט

פעולה עם צה"ל והשב"כ. ייעודן הוא טיפול בהפרות סדר והפגנות באמצעות 

הסתערבות ונטרול הגורמים המתסיסים, וביצוע מעצרים קשים בלב אוכלוסייה 

ערבית עוינת. ייחודן היא הפעילות המסוערבת שמתבצעת כאשר לוחמי היחידה 

 לערבים.מחופשים 

 

( היא 214עוצבת קלע דוד )חטיבת אש מיוחדת  - תותחנים ) יחידות מיוחדות( .5

חטיבה בחיל התותחנים הכפוף לעוצבת האש ומשמש מסגרת ארגונית בהכשרה, 

בסדיר ובמילואים, ליחידת מורן, יחידת מיתר ויחידות מסווגות נוספות המפעילות 

 חימוש מונחה מדויק.

 

וגת עליו שמכפילת מסויחידה בחיל השיריון בעלת טנק עם מערכת  - ר"יחידת המלא .6

ר בלבנון "נעשה שימוש בודד בטנקי מלאשה, יחידה די חד. כוח בשדה הקרב 

בשומר  כמעט נסגרה לפני צוק איתן ואחרי שהראתה יכולות מבצעיות גדלה השנייה,

 ר השמידו חוליות נט רבות וירו מאות פגזים "החומות צוותים של מלא

 

 

פירוט נמצא גם בהכר את  –ות חי״ר )חטיבות גולני, גבעתי, נח״ל, כפיר( יירס .7

 היחידות בערוץ היו טיוב של המסלול וגם באתר המסלול 

 

 

יחידה קרבית מיוחדת בצה"ל, הפועלת תחת – יחידה הרב מימדית ) יחידת רפאים( .8

עוצבת הבזק. במטרה להיערך ללחימה בשדה הקרב העתידי. היא מהווה יחידת 

דל לשינויים עתידיים ביחידות התמרון של צה"ל. היחידה מיועדת להילחם בכל מו

זירות הלחימה ובכל תוואי שטח בהתאם למאפייניו ולאתגריו המשתנים, תוך שהיא 

לאיתור, לחשיפה משמשת ככוח מתמרן רב־זרועי, בעל כושר לחימה גבוה 



 

על אף שאינה היחידה מוכשרת ומתפקדת גם כיחידת קומנדו,  ולהשמדת אויב.

 אגודה בחטיבת עוז.

 

יחידת הלוט"ר, המוכרת גם כבית הספר ללוט"ר, היא יחידה מובחרת  -"ר לוט .9

בצה"ל הממונה על הכשרת כלל יחידות צה"ל בתחומי הלוחמה בטרור, הצליפה 

ותחומים נוספים. לצד זאת, לוחמי היחידה מבצעים אימונים, משימות ופעילויות 

נות, פעילים בעתות חירום ונמצאים בכוננות מתמדת לתפעול מבצעיות מיוחדות ומגוו

 .אירועי פח"ע

מירב הקליטה היא מיחידת צנחנים ויהלום, ולכן להם יש הכי הרבה מראיינים והכי הרבה 

 מרואיינים. 

  -מיקומי הראיונות 

   בחדר סגור  -לוטר, סיירות חי״ר , יחידת רפאים, מלך האריות, תותחנים 

 בחדר פתוח ללא דלת  -עוקץ, מסתערבים 

 במגרש פתוח מול כולם -צנחנים ויהלום 

 

 16.05.22המסמך נכתב על ידי חניך בעמותה שהיה בשבוע ראיונות ב


