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חוברת מקצועות נצח

בס"ד



דבר ראש מדור שילוב חרדים בצה"ל

חוברת זו שאנו מגישים לך, תפקידה להעניק לך את הידע והפרטים על התפקידים והמקצועות המוצעים 
לך במסגרת מסלול נצח של שילוב החרדים בצה"ל. בנוסף לאלה, תמצא בחוברת את כל המידע על תהליכי 
ההצטרפות למסלול, מאפייני השירות והתנאים הניתנים לך, על מנת שתוכל לשמור ולשמר את אורח החיים 

שאיתו אתה מגיע לצבא ההגנה לישראל.

סביר להניח כי בסביבתך יש כבר המשרתים במסלול נצח (שילוב חרדים צעירים בצבא) ובעזרתם תוכל 
להרחיב את המידע המובא כאן. בנוסף, עומדים לרשותך נציגי הזרועות והלשכות והדרכים ליצירת הקשר 

איתם, כפי שמופיע בחוברת זו.

בראש מסלולי נצח, עומד בגאון מסלול הלחימה המובחר בגדוד "נצח יהודה", שזכה להכרה רבה ולפרסים 
לרוב, על היותו חוצץ ומונע פגיעה בתושבי ארץ ישראל ע"י אויבנו. כידוע, "כל המציל נפש אחת מישראל 
הלחימה  למסלול  להצטרף  אותך  מזמין  ואני  לפתחך,  עומדת  זו  נפלאה  זכות  ומלואו".  עולם  קיים  כאילו 

ולהשפיע על ביטחון העם והמדינה במקצועיות ובנחישות.

הבחירה היא בידך – "ובחרת בחיים למען תחיה" – ולכן עשה אותה מתוך יישוב הדעת. לרבים מהבוחרים 
להתגייס לצבא ההגנה לישראל, עשוי מהלך השירות לקבוע את אופן התעסוקה בעתיד, לעיתים עד שיבה. 

לפיכך, החלט ודרג את בחירתך ברצינות הראויה.

אנו עושים מאמצים רבים להשלים את כל תהליכי הגיוס, קודם הגיוס עצמו. לשם כך, נדרש שיתוף הפעולה 
שלך לאורך כל התהליך. השלמת התהליכים במועד מאפשרת שירות נעים יותר ביעד אליו תגיע וחוסכת 

עיסוק בהליכים מיותרים.

בנוסף לזרועות ולנציגי הלשכות, עומד לרשותכם מדור שילוב חרדים באגף כוח אדם (אכ"א) שתחת פיקודי 
ואנו נשמח לעזור ולסייע לכל פנייה שלך ושל חבריך.

מאחל לך שירות פורה ומועיל בצה"ל.

אמיר ווקנין, רס"ן
רמ"ד שילוב חרדים

מוקד: 03-569-88-99
haredim@mail.idf.il
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דבר רב שילוב חרדים בצה"ל
 

ומצאו לרבי  יהודה  בן  יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס  גזרה מלכות הרשעה שלא  תנו רבנן פעם אחת 
עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים, ועוסק בתורה. אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות. אמר לו 
אמשול לך משל, למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום 
למקום, אמר להם מפני מה אתם בורחים, אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם רצונכם 
שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם. אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח 
שבחיות, לא פקח אתה, אלא טפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה 
וכמה. אף אנחנו עכשיו, שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה {דברים ל-כ} כי הוא חייך ואורך ימיך כך, 

אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה. [ברכות סא' ע"ב]

בחור יקר!

בשירות במסלול נצח, הינך זוכה להציל חיי נפש רבים בעם ישראל. 
אתה, האדם הפרטי שלכאורה אתה רק בורג קטן ולא נחשב. אתה זוכה שכל הנעשה בארץ ישראל כולה, 

בין ברוח ובין בגשם, הוא בזכותך! בזכות חירוף נפשך לעמוד ולהגן על עם ישראל.  

במהלך חיינו אנו נתקלים פעמים רבות בשועל המבקש להוציאנו ממקור חיינו היא התורה הקדושה.
מימי התורה הם אלו שמגנים עלינו, ושומרים מכל פגע רע.

בוודאי הינך שואל את עצמך, האם השירות בצה"ל יגן עליך מפני פגעי העולם, או שמא חלילה להפך.
דע לך, השירות במסלול נצח עונה על הדרישות הרוחנית של המשרתים באופן בלתי מתפשר. השירות כולו 

מלווה מתחילתו ועד סופו על ידי רבנות שח"ר בקפידה יתרה.

אנו עוסקים בבניית קומתם הרוחנית של החיילים, ומשימים לילות כימים בהשקעה וטיפוח עולמו הפנימי 
של כל חייל וחייל. החיילים מקבלים ליווי אישי צמוד, ושומעים שיעורי תורה מרבנים רבים.

והחיילים משרתים  ביותר,  הגבוהה  ברמה  היא  כללי הצניעות  על  ביותר. השמירה  המזון מהודרת  כשרות 
בבסיס מגדרי לחלוטין לפי רוח ישראל סבא. ההווי הרוחני בבסיסי מסלול נצח מרומם את רוח החיילים, 

ומקנה להם סיפוק רוחני עצום. 

כרב הראשי של שילוב החרדים בצה"ל, אין לי סיפוק ואושר גדול יותר, מאשר לראות את בוגרי מסלול נצח 
מסיימים את שירותם הצבאי כשקומתם זקופה, ועולמם הרוחני יצוק ואיתן, והינם בשלים להקמת בית יהודי 

על אדני תורתנו הקדושה.

הנני לברך – בך יבורך ישראל, ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. 

הרב שמשון קליין,  רס"ן  
רב שילוב חרדים בצה"ל 
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מסלול נצח – מידע כללי 

כיצד מצטרפים למסלול נצח בצבא ההגנה לישראל?

אם אתה תלמיד ישיבה
חתימה על טופס הצטרפות לנצח.. 1
ביטול המעמד (תלמיד ישיבה) ע"י פנייה בפקס ללשכת הגיוס/או התייצבות פיזית ללשכת הגיוס אליה . 2

אתה משתייך.
יצירת קשר עם לשכת הגיוס בטלפון, על מנת לתאם בדיקות רפואיות ובדיקות נתונים, ולהצהיר שהינך . 3

רוצה להתגייס למסלול נצח. ניתן להגיע ללא תאום בשעות הבוקר המוקדמות.
לאחר תהליך זה, תקבל לביתך צו גיוס.. 4

אם אינך לומד בישיבה
חתימה על טופס הצטרפות לנצח.. 1
יצירת קשר עם לשכת הגיוס בטלפון, על מנת לתאם בדיקות רפואיות ובדיקות נתונים, ולהצהיר שהינך . 2

רוצה להתגייס לתוכנית נצח. ניתן להגיע ללא תאום בשעות הבוקר המוקדמות.
במידה והינך מחזיק כבר בצו גיוס, יש להגיש בקשה לדחיית גיוס בפקס, בהתאם לתוכנית אליה אתה . 3

מתגייס.
לאחר תהליך זה, תקבל לביתך צו גיוס מעודכן.. 4
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למי מיועד המסלול? 
בגילאי החרדי  מהציבור  למתגייסים  מיועד  לישראל,  ההגנה  בצבא  חרדים  שילוב  במסגרת  נצח  מסלול 
18-21. הפרופיל הרפואי של המתגייסים (נקבע על ידי מספר פרמטרים רפואיים), משפיע על יעדי השיבוץ 

והתפקידים השונים במסלול.

מהן האפשרויות והתפקידים המוצעים לך במסגרת מסלול נצח?
בעלי פרופיל 82 ומעלה -  ישרתו כלוחמים בזרוע היבשה בגדוד "נצח יהודה" ובמסגרות לחימה נוספות.

בעלי פרופיל 72  -  יופנו למסלול הלוחמים בחיל האוויר - "מגני הנגב".
בעלי פרופיל 64 ומטה - יכולים להשתבץ במגוון תפקידים בחיל האוויר, באגף התקשוב ובאגף הטכנולוגיה 

והלוגיסטיקה, כתומכי לחימה ובתפקידים טכנולוגיים.
במסגרת המסלול, זכאים החיילים החרדים במסלול להשלמת לימודים כהכנה לאזרחות וכן לליווי ולהשמה 

בסיום השירות, בכפוף לתנאי שנת המשימה.
תנאי השירות במסלול כוללים שירות מגדרי (לגברים בלבד), מזון בכשרות מהודרת וחיזוק תורני.

פרק ההכשרה - מהן האפשרויות?
בסיום השירות במסגרת הצבאית, זכאים החיילים במסלול לפרק הכשרה. 

בזמן זה, ישולבו החיילים באחד משלושה מסלולים, לטובת שילובם התעסוקתי בעתיד:
מכינה אקדמית- לימודי מכינה המאפשרים השתלבות במסלול האקדמיה לרכישת תארים מתקדמים.

מכינה להנדסאים- לימודי מכינה המאפשרים השתלבות בלימודי המקצועות במסלולי ההנדסאים.
קורסים מקצועיים- מגוון קורסים במקצועות החשמל, האלקטרוניקה, המחשוב וכו', שיעזרו לך להשתלב 

במקצועות שונים בשוק התעסוקה, מייד עם סיום השירות. 
91% מחיילי מסלול נצח משתלבים בעבודה או ממשיכים ללימודים  עפ"י סקר של מוסד "שמואל נאמן", 

נוספים מייד בסיום שירותם.
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תהליך ההצטרפות לאחד מתפקידי נצח

  כנס מתעניינים

      הסדרת מעמד
 מול מיט"ב - לשכת גיוס

ראיון(מבחן)  

   הסדרת תנאי    
   שירות (תשמ"ש)

במידת הצורך - 
סיווג בטחוני

  קבלה לתכנית

      יום הגיוס

  בלשכת הגיוס מול החיל/האגף

למידע נוסף:
מוקד הפניות המרכזי: 03-5698899

רת"ח גיוס חרדים: 052-9422464     
לשכת גיוס ירושלים: 052-6322439

לשכת גיוס תל השומר: 057-2551198
לשכת גיוס באר שבע:  054-7950068 

לשכת גיוס חיפה/טבריה: 054-4511233
פקס במדור שח"ר: 03-5698038

haredim@mail.idf.il מייל
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זכויות החייל במסלול נצח

מאפייני השירות בתוכניות נצח
שירות מגדרי (הפרדה מלאה מנשים).• 
אוכל מהדרין.• 
תפילות במניין.• 
חיזוק תורני.• 

כלל מאפייני השירות הינם חובה לחיילי התוכנית. 

תשלומי משפחה
מתוך הבנה לצרכי החייל ומשפחתו, צה"ל מסייע במגוון ערוצי תמיכה וסיוע.

חייל נשוי אשר הינו אב לילד/נשוי לאישה בהריון/סטודנטית זכאי לתשלומי משפחה, 
בגובה של עד 4,359 ₪ בנוסף על שכר הטוראי.

ערוצי סיוע נוספים: 
שכר דירה.• 
סיוע כלכלי.• 
היתר עבודה פרטי.• 
מענקי מזון.• 
תווי שי  לחג.• 

חייל רווק בודד רשאי להגיש בקשה לכל ערוצי הסיוע הנ"ל.
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"נצח יהודה" - לוחם

גדוד "נצח יהודה" (97) הוקם בשנת 1999 ומהווה גדוד לוחם לכל דבר ועניין, המגן באומץ רב על אזרחי 
מדינת ישראל בגזרת ג'נין. הגדוד זכה בפרסים רבים (פרס אוגדת איו"ש, פרס הרמטכ"ל) ונחשב לגדוד מוביל 

בצבא ההגנה לישראל. 

על השירות כלוחם
במהלך מסלול ההכשרה בגדוד, תרכוש ידע וניסיון בתחום הלחימה, ברמת רובאי 07.

השירות בגדוד הינו מאתגר, מרתק ובעיקר חשוב ביותר ומאפשר לך להצטרף לדורות רבים 
של לוחמים, אשר הגנו על העם היהודי, על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל.

הכשרה
תקופת ההכשרה אורכת שמונה חודשים והיא כוללת טירונות קרבית ואימון מתקדם (רובאי 07), אימונים, 
ניווטים, לימוד תורות לחימה, הכשרות ייעודיות, התמקצעות בלחימה בשטחים עירוניים ועוד. לאחר תקופה 
חוויות  רבת  מבצעית  בפעילות  חלק  לקחת  ותזכה  המניין  מן  ללוחם  תהפוך  הגדוד,  סיכת  את  תקבל  זו, 

ואתגרים. 
למצטיינים מבין הלוחמים, תינתן האפשרות לצאת למסלול פיקוד ולקורס חובשים.

עם תום השירות בגדוד, תחל תקופת הכשרה נוספת במסגרת שנת משימה,
באחד מהמקצועות המוצעים במגוון מקומות בארץ. 

יעדי שיבוץ
גדוד 97 "נצח יהודה", בחטיבת כפיר של פיקוד המרכז.  

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
רכישת מקצוע במהלך פרק המשימה, כמו גם אפשרויות העסקה בתחומי האבטחה והרפואה

(לבוגרי קורס חובשים קרביים).
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"מגן הנגב"

על התפקיד
"מגני הנגב" משרתים בחיל האוויר ותפקידם הוא לשמור ולהגן על בסיסיו הפרושים ברחבי הנגב, בדרום 

הארץ. 
הבוחרים להצטרף לכוח "מגני הנגב", יעברו תהליך הכשרה ברמת רובאי 03,

שלאחריו ישרתו בתפקיד חשוב מאין כמוהו ויגנו על טייסות המטוסים והמסוקים של חיל האוויר.

הכשרה
ההכשרה מתבצעת בבית הספר למקצועות החי"ר הנמצא בדרום הארץ ונמשכת כחמישה חודשים,

הכוללים את שלב הטירונות ושלב המסלול.
בסיום תקופת ההכשרה, תזכה לקבל את סיכת הלוחם, תעודה מקצועית ותעודת לוחם. 

למצטיינים, אפשרות יציאה לקורסי מפקדים, חובשים קרביים, הכשרות לקבלת רישיון משאית ועוד. 

יעדי שיבוץ
בדרום הארץ, במסגרת מסלול נצח בחיל האוויר.  

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק.    

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בשירות קבע במערך ההגנה הקרקעית בבסיסי חיל האוויר,

השתלבות בתפקידי אבטחה באזרחות.        
רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.
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אופטרוניקאי

על המקצוע
התמחות והתמקצעות באחד ממספר תחומים מבוקשים: 

אלקטרוניקה- מכלולי בקרת אש, רובוטיקה וכד'.• 
אופטיקה - מערכות תצפית יום/לילה.• 
מערכות טילים – מערכות טילי עורב וטילי גיל.• 
נשק – תפעול ואחזקת כלי נשק הקיימים בצבא.• 

הכשרה
משך ההכשרה הינו שלושה שבועות. 

התמחות עיונית ומעשית באחד מהתחומים: אלקטרוניקה, אופטיקה, מערכות טילים ונשק. 

יעדי שיבוץ 
במרכז ובצפון, 

במסגרת מסלול נצח באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.  

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום האלקטרוניקה, האופטיקה והנשק.

רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.
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אחזקת מערכות נשק

על המקצוע
התמחות בטיפול ואחזקת מערכות נשק מתקדמות.

הכשרה
ההכשרה מתבצעת בנשקייה מטכ"לית המסייעת לכלל יחידות הצבא והמשטרה,

ובפרט ליחידות המיוחדות.
ההכשרה נמשכת כשבעה שבועות, וכוללת לימוד והיכרות עם שלושה סוגי נשקים אישיים

(M16, תבור, M-203) וכן עם תוכנת SAP, מקלעים, רובי צליפה ואקדחים. 
ההכשרה מזכה בתעודה. 

יעדי שיבוץ
ביחש"ם 650 ג'וליס (יחידת החימוש המרחבית) ליד קריית מלאכי, 

במסגרת מסלול נצח באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.  

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתעשייה הצבאית/ ביטחונית. 

רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.
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אחראי ניהול מלאי

על המקצוע
ניהול וביצוע הזמנות חלפים במערכות מידע ממוחשבות: קבלת חלפים, אחסון חלפים, 

שימור חלפים, ניפוק חלפים, ספירות מלאי, ניהול פריטים מוגבלי אורך חיים, קבלת ציוד חדש ואחסנתו, 
גריעת ציוד שיצא מהמערך.

הכשרה
אורך ההכשרה כשלושה שבועות. 
אפשרות לקבלת רישיון למלגזה. 

יעדי שיבוץ
בג'וליס ובתל השומר,

במסגרת מסלול נצח באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
תעסוקה כמנהל מחסן מלאי בחברות שונות.   

רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.
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אלקטרונאי

על המקצוע
תחום האלקטרוניקה מהווה את אחד המרכיבים העיקריים בלחימה בת זמננו.

מורכבים.  אלקטרוניים  מכלולים  וכולל  הרחבה  במגמת  מצוי  והקשר  המודיעין  הנשק,  במערכות  השימוש 
ובים,  ביבשה  אלקטרוניקה  תעופתית,  אלקטרוניקה  אלקטרוניות:  מערכות  במגוון  טיפול  כוללת  העבודה 
וכולל פתרון בעיות מורכבות, שיכולות להשפיע על המשך  ועוד. השירות הינו מעניין ביותר  אופטרוניקה 

תפקודה התקין של המערכת. 

הכשרה
אורך ההכשרה משתנה בין הכשרות האלקטרוניקה השונות.

ההכשרה מקנה תעודה. 

יעדי שיבוץ
במרכז ובצפון, 

במסגרת מסלול נצח באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.  

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בחברות שעוסקות בתחום האלקטרוניקה.

רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.
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אפסנאי טכני

על המקצוע
הכשרה ורכישת ניסיון בתחום ניהול מלאי / ניהול מלאי ממוחשב. 

הכשרה
ההכשרה נמשכת כחודש וחצי, מתבצעת ביחידות השרות 

וכוללת ניהול מלאי, לוגיסטיקה ותפעול מערכות.  
מזכה בתעודה מקצועית.

יעדי שיבוץ
בדרום, בצפון, במרכז ובירושלים,  

במסגרת מסלול נצח בחיל האוויר.   

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק.    

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום ניהול מלאי בסביבה ממוחשבת.

רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.

14



הנדסאי תכנון ופיתוח

על המקצוע
תכנון, פיתוח ושיתוף פעולה עם מנהלי הייצור במפעל הטנקים של צה"ל. 

הכשרה
השירות משולב בלימודי תואר הנדסאי תעשיה וניהול במכללת אורט סינגאלובסקי,

תוך כדי צבירת ניסיון מקצועי ומעשי. 
ההכשרה מזכה בתעודה מטעם משרד התמ"ת (משרד הכלכלה).

יעדי שיבוץ
במרכז (תל השומר),

במסגרת מסלול נצח באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אורך השירות
שלוש שנים (בהן נכללים לימודי תואר הנדסאי).   

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום התעשייה והניהול במפעלים אזרחיים,

אופציה לשילוב במפעל הטנקים של צה"ל כאזרח עובד צה"ל.
*הקורס הינו במקום שנת הלימודים בסיום השירות ומקנה לחייל תואר עם ניסיון בתחום.
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חשמלאי מעשי/מוסמך 

על המקצוע
הכשרה ורכישת ניסיון בתחום תשתיות החשמל, מיזוג אוויר, גנראטורים ואלקטרו מכאניקה.  

הכשרה
ההכשרה כוללת מכינה הנמשכת כחודשיים ולאחריה ארבעה / שבעה חודשי הכשרה נוספים. 

התמחות במיזוג אוויר, גנראטורים, מכונות ודודי שמש.
קבלת תעודה מקצועית ממשרד התמ"ת.

יעדי שיבוץ
בצפון, בדרום, במרכז ובירושלים,

במסגרת מסלול נצח בחיל האוויר.  

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
עבודה כחשמלאי מוסמך / מעשי. 

*קורס חשמלאי מוסמך הינו במקום שנת הלימודים בסיום השירות, ומקנה לחייל מקצוע איכותי עם ניסיון בתחום.
*קורס חשמלאי מעשי הינו קורס קצר, ולכן תינתן אפשרות להשלמת הלימודים בסיום השירות. 
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טכנאי מכונות – מש"א 

על המקצוע
הפעלה, תכנון, בנייה ותפעול מכונות.

הכשרה
לימודי טכנאי מכונות מוסמך, מכשירים טכנאים לתחום המכונות, אשר חולש על תחומי תעשייה רבים וכיום 

נשען ברובו על מערכות ממוחשבות וחשמליות.
מועמדים שמתעניינים בהרכבה, תפעול, פירוק ושכלול של מכונות מכל הסוגים, ימצאו את התכנים הנלמדים 

מרתקים ושימושיים גם יחד.
אנגלית  מתמטיקה,  למחשבים,  מבוא  הבאים:  בתחומים  מקצועי  ידע  התלמידים  רוכשים  הקורס  במהלך 
לטכנאים, עקרונות השרטוט הטכני, גרפיקה למהנדסים, תורת החומרים, מכאניקה טכנית, בטיחות, חוזק 

חומרים, תכנון מערכות ממוחשבות, רובוטיקה, תפעול ופירוק של מתקני הרמה ושינוע ועוד.
בין השעות  ואחזקה בתל השומר), אחת לשבוע  (מרכז שיקום  יתקיימו במשך שנתיים במש"א  הלימודים 

16:00 – 20:00 ופעמיים בשבוע לקראת תקופת מבחנים, במקביל לשרות הצבאי במש"א.
*מועמדים ללא תעודת בגרות ישולבו בקורס לאחר ביצוע מכינה של שנה במש"א, 

במסגרתה ילמדו מתמטיקה, אנגלית ועברית ברמה של 3 יחידות לימוד.

יעדי שיבוץ
בתל השומר,

במסגרת מסלול נצח באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אורך השירות
שלוש שנים (בהן נכללים לימודי הנדסאי).

תעסוקה לאחר שירות 
השתלבות במגוון רחב של תפקידים טכניים במפעל המרכבה והרק"ם.

*הקורס הינו במקום שנת הלימודים בסיום השירות ומקנה לחייל תואר עם ניסיון בתחום.
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כבאות והצלה

על המקצוע
הכשרה ורכישת ניסיון בתחום הכבאות האזרחית, חילוץ והצלה, טיפול בחומרים מסוכנים ועזרה ראשונה. 

הכשרה
תקופת ההכשרה נמשכת כחודש וחצי והיא מתקיימת ביעד השיבוץ. 

בחלק מיחידות חיל האוויר, ההכשרה מועברת ע"י מערך הכבאות הארצי. 
סיום ההכשרה מקנה תעודה מקצועית.

למצטיינים, אפשרות לקבלת תעודות נוספות: 
רישיון ב', רישיון ג', רישיון מעל 12 טון, רישיון כבאית ורישיון לרכב ביטחון. 

יעדי שיבוץ
באזור ירושלים, במרכז ובדרום הארץ,  

במסגרת מסלול נצח בחיל האוויר.  

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק.    

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום כיבוי אש, נהג רכב ביטחון ועוד.      

רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.
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מכונאי – חשמלאי רכב

על המקצוע
כלי הרכב בצה"ל מהווים מרכיב עיקרי בתנועת כוחות ומשימות, וכן נדבך עיקרי בכשירות ובמוכנות צה"ל. 
תחום הרכב התפתח מאוד בשנים האחרונות והוא כולל מחשבים משוכללים, מערכות מתקדמות, חיישנים 

ופיקוד חשמלי. 

הכשרה
אורך ההכשרה משתנה בין הכשרות המכונאות השונות. 

מהלך ההכשרה מקנה ניסיון באיתור, תיקון וטיפול בתקלות ובמערכות שונות,
במגוון כלי הרכב החדישים בצה"ל. 

כמו כן, ההכשרה מקנה תעודה בפיקוח משרד התמ"ת (משרד הכלכלה). 

יעדי שיבוץ
בבאר שבע, בקריית מלאכי, ובמגוון בסיסי חיל האוויר הפרוסים ברחבי הארץ,

במסגרת מסלול נצח באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
תעסוקה בתחום המכונאות ו/או חשמל רכב בחברות ומוסכים.     

רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.
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מפעיל ציוד מכאני הנדסי (צמ"ה)

על המקצוע
הכשרה ורכישת ניסיון בתחום סלילת תשתיות, הריסת מבנים והנדסה אזרחית.

הכשרה
אורך ההכשרה כארבעה חודשים.

ההכשרה מתקיימת בבסיס חצרים בסמוך לבאר שבע, 
וכוללת הכשרה וקבלת רישיון על מגוון רכבי ציוד מכאני הנדסי. 

ההכשרה מקנה תעודה מקצועית: רישיון נהיגה בדרגה ב', רישיון ג', רישיון 01 – טרקטור,
רישיון מלגזה, רישיון מכונה ניידת.

יעדי שיבוץ
בצפון, בדרום, במרכז ובירושלים,

במסגרת מסלול נצח בחיל האוויר.  

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום התשתיות בחברות התשתיות, רשות הנמלים, משרד הביטחון ועוד.  

רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.
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מפעיל תקשורת ורדיו מבצעי (תמי"ר)

על המקצוע
הפעלה ותפעול אתרי קשר במרחב הפיקודי, על כל מערכות התקשוב, הקשר והרדיו המתקדמות שבו.

שירות ב"חוד החנית" של חיל הקשר והתקשוב, עיסוק מאתגר בעל אופי מבצעי, הכשרה מעשירה
וניסיון מעשי לאזרחות.

הכשרה
תקופת ההכשרה הינה כעשרה שבועות, והיא מתקיימת באתרי קשר פיקודיים (צפון, מרכז ודרום).

במהלך ההכשרה והשירות תיחשף לתכנים טכנולוגיים מתקדמים ומסווגים.
נושאים מרכזיים: תפעול מרכזי, איתור וטיפול במערכות קשר ורדיו מתקדמות,

העברת מידע בפורמט ווידיאו, IP ועוד. 

יעדי שיבוץ
באתרי קשר פיקודיים בצפון, במרכז ובדרום,

במסגרת מסלול נצח באגף התקשוב. 

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק.  

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בחברות תקשורת, כגון בזק ועוד. 

רכישת מקצוע נוסף בשנת הלימודים.
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מסלולי לימוד 
במידה ואתה מעוניין להמשיך וללמוד טרם הגיוס לצה"ל,

באפשרותך להצטרף לאחד משני מסלולים המאפשרים לימודים ולאחריהם גיוס לצה"ל.

ישיבות "דרך חיים"
ורכישת מקצוע. 18-22, המעוניינים לשלב לימוד תורה עם שירות צבאי  המסלול מיועד לצעירים בגילאי 

בוגרי הישיבות ישובצו בתפקידי לחימה ולחימה בסייבר. 
במסגרת המסלול, 30 שעות בשבוע יוקדשו ללימודי קודש, ו-20 שעות ללימודי ליבה / הכשרה מקצועית. 

הסגל החינוכי יכלול את ראש הישיבה ובנוסף איש צוות חינוכי אחד לפחות על כל 20 חניכים,
בעלי רקע חינוכי והשכלתי מתאים, כאשר אחד מהם לפחות בוגר שירות צבאי בצה"ל.

אקדמיזציה
עצמאית, במסגרת  גיוסם  טרם  אקדמי  תואר  רכשו  אשר   23 גיל  עד  לשירות  למועמדים  מיועד  המסלול 

או שמעוניינים לרכוש תואר טרם השירות.
המסלול כולל לימודים לתואר ראשון במסגרת אזרחית, ולאחר מכן גיוס לצה"ל לתפקיד המותאם

למקצוע הנלמד. 
עם תום הלימודים, אורך השירות ייקבע עפ"י השיבוץ וגיל הגיוס בפועל.  

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למדור שילוב חרדים באגף כוח אדם. 
טל' 03-5698899, 052-7641170.

haredim@mail.idf.il
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לפרטים נוספים, ניתן לפנות
למדור שילוב חרדים באגף כוח אדם. 

טל' 03-5698899, 052-7641170.
haredim@mail.idf.il


