
שילוב חרדים
בצבא ההגנה לישראל

חוברת מקצועות שח"ר

בס"ד



דבר ראש מדור שילוב חרדים

חוברת זו שאנו מגישים לך, מסבירה ומפרטת על התפקידים והמקצועות השונים המוצעים לך במסגרת 
מסלול שילוב חרדים (שח"ר). בנוסף, תוכל למצוא בחוברת זו, מידע על תהליכי הגיוס, מאפייני המסלול 

והתנאים המוצעים לך במסגרתו.

כבר לימדונו חז"ל כי "אדם קרוב אצל עצמו". מגוון התוכניות העומדות בפניך, מאפשר לך לבחור את 
התפקיד או המקצוע המתאים לך, מתוך הכרה עצמית שלך ביכולותיך ובתחומי העניין שלך.

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

כפי שמופיעות בחוברת זו.

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 – בעיקר תשלומי המשפחה – קודם הגיוס עצמו. 
לשם כך נדרש מאד שיתוף הפעולה שלך ומצדך. השלמת התהליכים במועד, מאפשרת שירות נעים יותר 

ביעד אליו תגיע וחוסכת עיסוק בהליכים מיותרים.

בנוסף לזרועות, עומדים לרשותך כל חיילי מדור שח"ר באגף כוח אדם (אכ"א) שתחת פיקודי והם ישמחו 
לעזור ולסייע לך בכל פנייה.

ולסיום, מסלול שח"ר תורם תרומה עצומה לצה"ל בפרט ולאחדות עם ישראל בכלל. 

מעבר לכך, הוא תורם לפרט ולמשפחתו ופותח בפניך אופק חדש לחיים בעתיד, בכל האמור לגבי רכישת 
מקצוע ותעסוקה.

מאחל לך שירות פורה ומועיל בצה"ל.

אמיר ווקנין, רס"ן
רמ"ד שילוב חרדים

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

תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי 
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]

אליך אברך יקר!
אתה שהתורה היא נר לרגליך ואור לנתיבתך.

אתה שהינך מקפיד על קלה כבחמורה, ומנהל את אורח חייך בהקפדה יתירה על פי השו"ע. וחפץ הינך 
להמשיך את חייך בצורה זו בבטחה כדגים החפצים לחיות במימי חייהם.

מסלולי השירות השונים בשח"ר בהם אתה עושה שליחות עבור כלל ישראל, תואמים את אורחותיך, 
תנאי השירות הינם לפי כל כללי ההלכה. ובמהלך שירותך הצבאי תקבל את מלא ההקפדה ותשומת הלב 

הראויה למאפייני החברה החרדית. גדרי הצניעות נשמרים בקפידה לפי רוח ישראל סבא, כשרות המזון 
הינה מהודרת, ומידי יום שעת לימוד תורה מעוגנת בפקודות הצבא.

זכור זאת - תורתנו הקדושה היא חלק בלתי נפרד מהשירות במסלול שח"ר.

בפניה אישית זו, ברצוני לבקש ממך לחשוב על דבר נוסף.
מלבד זאת שתנאי שירותך יהיו בהתאם לשאיפותיך הרוחניות ומעבר לכך שצרכיך הגשמיים ימולאו אף 

הם, אנא, חשוב על השליחות הגדולה שביכולתך להגשים. אנו שחונכנו על ברכיי ערכי 'קידוש ה'', יודעים 
את גודלה של מצווה זאת.

השירות במסלול שח"ר מאפשר לך להציג בפני עם ישראל את הפנים היפות של החברה החרדית, לחבר 
בין קצוות העם היהודי, לגשר על הפערים, ולהיות זה שיאיר באור התורה את צבא הגנה לישראל.

אתה ועוד כמוך, מסוגלים לחולל מהפכה של ממש. לקדש שם שמיים בעולם, להאהיב את שם שמיים, 
ולהגביר את השראת השכינה הקדושה. 

הנני לברך- לך בכורך זה והושעת את ישראל!

הרב שמשון קליין,  רס"ן  
רב שילוב חרדים בצה"ל 
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מסלול תוכניות שח"ר
התוכניות במסגרת מסלול שח"ר (שילוב חרדים), הינן תוכניות ייחודיות לשילוב אוכלוסייה חרדית בוגרת 

בשירות בצבא ההגנה לישראל.
תוכניות אלו, שמות דגש על שני מאפיינים מרכזיים - שימור צביונו החרדי של המשרת ורכישת מקצוע 

תוך כדי שירות.

תוכניות המסלול מיועדות לשתי קבוצות של גברים: 
בני 28-22. • 
בני 21-18, נשואים בלבד או בעלי פרופיל עורפי, בכפוף לתנאי החוק. • 

עיקרי מסלול שח"ר
טירונות: בין 3 ל-5 שבועות. במהלך הטירונות תישאר עד שבת אחת בלבד בבסיס בו מתקיימת • 

הטירונות. 
כמו כן, במהלך הטירונות יוקצו הפסקות מיוחדות לשלוש תפילות במניין וכן שיעור תורני יומי.

כלל הסגל הפיקודי וההדרכתי בטירונות מורכב כולו מגברים.
מכינה מקצועית באנגלית ובמתמטיקה: במקצועות הדורשים ידע מוקדם באנגלית/במתמטיקה.• 

המכינה נועדה להשלים את הידע הבסיסי באנגלית ומתמטיקה בכדי שתוכל לעמוד בדרישות 
ההכשרה והשירות. 

הכשרה מקצועית: הכשרה מקצועית תתקיים באחת מיחידות ההדרכה של צה"ל או במתכונת של • 
הכשרה תוך כדי שירות.

שירות במקצוע הנרכש.• 
שחרור וליווי להשמה: לאחר השחרור, תזכה לליווי ועזרה בהשמה מקצועית. ליווי זה מתבצע ע"י • 

ארגון הג'וינט, במסגרת תב"ת (תנופה בתעסוקה).
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זכויות חייל שח"ר
מאפייני השירות לחיילים החרדים בתוכניות מסלול שח"ר

סביבת עבודה קרובה למקום המגורים, עם גברים בלבד.• 
ימי ישיבה חודשיים.• 
שיעור תורני בכל יום.• 
תפילות במניין.• 
אוכל מהדרין.• 
לינת בית (למעט הכשרה ועיתות חירום).• 
ליווי להשמה עם השחרור (באמצעות ג'וינט - תב"ת).• 

כלל מאפייני השירות הינם חובה לחיילי התוכנית. המאפיינים זהים בכל הזרועות והמקצועות.

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, ויזכה לסיוע • 
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 בודד רווק רשאי להגיש בקשה לכל ערוצי הסיוע הנ"ל.• 
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הליכי גיוס במסגרת מסלול שח"ר

אם אתה תלמיד ישיבה:
חתימה על טופס הצטרפות למסלול שח"ר.. 1
ביטול המעמד ע"י פנייה בפקס ללשכת הגיוס או התייצבות פיזית בלשכת הגיוס אליה אתה משתייך.. 2
יצירת קשר עם לשכת הגיוס בטלפון, על מנת לתאם בדיקות רפואיות, בדיקות נתונים, והצהרה. 3

על רצונך להתגייס לתוכנית שח"ר. ניתן להגיע ללא תיאום בשעות הבוקר המוקדמות.
קבלת צו גיוס.. 4

אם אינך לומד בישיבה:
חתימה על טופס הצטרפות למסלול שח"ר.. 1
יצירת קשר עם לשכת הגיוס בטלפון, על מנת לתאם בדיקות רפואיות ובדיקות נתונים, ולהצהיר . 2

שהינך רוצה להתגייס לתוכנית שח"ר. ניתן להגיע ללא תיאום בשעות הבוקר המוקדמות.
במידה ואתה מחזיק כבר בצו גיוס, יש להגיש בקשה לדחיית גיוס בפקס, בהתאם לתוכנית אליה אתה . 3

מתגייס.
קבלת צו גיוס מעודכן.. 4

אם אתה פטור משירות ביטחון:
חתימה על טופס הצטרפות למסלול שח"ר.. 1
הגשת בקשה לערעור על הפטור בפקס, בליווי המסמכים מן הגורמים הרפואיים הרלוונטיים בתחום . 2

הפטור (לדוגמה: פטור על רקע נפשי מצריך אישור של פסיכולוג או פסיכיאטר). חשוב לציין שייתכן 
ולא תאושר חזרה מפטור. כמו כן, לאחר חזרה מפטור לא תאופשר שיבה לפטור משירות. 

בהמשך, תזומן לוועדה עליונה שתחליט האם אתה מתאים לשירות ביטחון.. 3
הגשת בקשה בפקס לגיוס לפי אורך שירות התוכנית אליה אתה מתגייס.. 4
יצירת קשר עם לשכת הגיוס בטלפון, על מנת לתאם בדיקות רפואיות ובדיקות נתונים,. 5

והצהרה כי ברצונך להתגייס למסלול שח"ר. ניתן להגיע ללא תיאום בשעות הבוקר המוקדמות.
קבלת צו גיוס.. 6

אורך השירות
אורך השירות יקבע על פי החוק עבור כל מועמד לשירות ביטחון.

אורך השירות נקבע על פי הנתונים האישיים ונמשך בין שנה וארבעה חודשים לשלוש שנים.

ישנם מקצועות בהם מחויב אורך שירות מסוים ולכן באם המועמד מעוניין להשתלב במקצועות אלו,
יהיה עליו לחתום על הארכת שירות בחובה או בקבע כפי שיידרש.
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תהליך ההצטרפות לאחד מתפקידי שח"ר:

לכל שאלה בנושא תוכניות שח"ר ניתן לפנות למדור שילוב חרדים:
טל' 03-5698899, 052-7641170

פקס 03-5698038
haredim@mail.idf.il מייל

פרטי יצירת קשר של גופי שילוב החרדים בחילות ובאגפים: 
אגף כח-אדם: 03-5698899

רבנות צבאית: 052-9414424
חיל האוויר: 03-6065624/5, 03-6063574

חיל הים: 03-7341492
אגף התקשוב: 03-9572930/28

אגף המודיעין: 03-6079611, 03-6079601 
אט"ל: 03-7377304 

פיקוד העורף: 08-9783594

  כנס מתעניינים

      הסדרת מעמד
 מול מיט"ב

ראיון(מבחן)  

   הסדרת תנאי    
   שירות (תשמ"ש)

במידת הצורך - 
סיווג בטחוני

  קבלה לתכנית

      יום הגיוס

  בלשכת הגיוס מול החיל/האגף
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אבטחת רשתות מידע

על המקצוע
עבודה בחזית הטכנולוגית – הגנת מערכות המחשוב הצבאיות, חקירת עבירות מחשב, אפיון, עיצוב 

והטמעת כלי אבטחת מידע ברשתות המחשוב, ניתוח חריגות ברשת, הנחיית גורמי תקשוב בכלל צה"ל, 
שיווק ביטחון המידע ביחידות צה"ל באמצעות תשתיות התקשוב, וביצוע  forensics / חקירה של 

מחשבים אשר חורגים מהמדיניות. 
שימוש בתוכנות מתקדמות וייחודיות לניטור הרשת וחריגות מנהלים.

.(forensics) עבודה בסביבה מקצועית בעלת כלים לניתוח עמדות קצה
עבודה עם מסדי נתונים, PKI (הצפנה), רשתות ושרתים.

הכשרה
הכשרת OJT (תוך כדי עבודה) בת כחודשיים, המשולבת בקורס אזרחי. 

המסלול מאפשר התקדמות טכנולוגית ופיקודית, אפשרות להכשרה מתקדמת 
(הכשרות מוכרות באזרחות ובתעשיות), סדנאות העשרה, שיתוף ידע ועבודה

עם אנשי פיתוח מהתעשייה (מיקרוסופט, אורקל וכו'),
ועבודה מול גורמים טכנולוגיים בכלל צה"ל. 

יעדי שיבוץ 
במרכז הארץ (צריפין, שלישות, קריה),

במסגרת מסלולי שח"ר באגף המודיעין ובאגף התקשוב.

אורך השירות 
לפחות שנתיים. 

תעסוקה לאחר שירות
עבודה בחברות אבטחת מידע ובכל גוף ציבורי אזרחי הנדרש לאבטח את רשתות המחשב והמידע שלו.
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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
אורך ההכשרה כארבעה שבועות. 

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

יעדי שיבוץ: 
בחיפה, אשדוד, אזור באר שבע, אזור צומת גולני, אזור קריית מלאכי ואשקלון,

במסגרת מסלולי שח"ר בחיל הים ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. 

אורך השירות: 
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום האלקטרוניקה, האופטיקה והנשק.
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אחזקה (חשמל ומכונאות)

על המקצוע
מערך האחזקה הוא מערך קריטי לצבא, שמכיל מגוון תחומי עשייה ובהם אחזקה שוטפת של כלים 

ורכיבים מכאניים דוגמת כלי רכב, כלי טיס ומערכות נשק שונות, ותיקון וטיפול בתשתיות החשמל השונות. 

הכשרה
ההכשרה נמשכת כמספר חודשים, בהתאם למקצוע הספציפי.

קורס בחשמל, לדוגמה, נערך במכללה אזרחית ונמשך כחמישה חודשים. 
תעודה אפשרית בהתאם לקורס הספציפי. 

יעדי שיבוץ
בחיפה, באשדוד ובמרחבי הבינוי הפזורים בכל רחבי הארץ,

במסגרת מסלולי שח"ר בחיל האוויר, בחיל הים ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.  

אורך השירות
לפחות שנתיים. 

תעסוקה לאחר שירות
עבודה כחשמלאי או מכונאי, בהתאם לתעודה הנרכשת.
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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 ג'וליס (ליד קריית מלאכי), 

במסגרת מסלול שח"ר באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.  

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.  

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתעשייה הצבאית. 
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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, וגריעת ציוד שיצא מהמערך.

הכשרה
אורך ההכשרה כשלושה שבועות. 

אפשרות קבלת רישיון למלגזה. 

יעדי שיבוץ
בצפון, במרכז ובדרום,

במסגרת מסלולי שח"ר בחיל האוויר, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה וחיל הים. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
תעסוקה כמנהל מחסן מלאי בחברות שונות. 
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אלקטרונאי

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

השימוש במערכות הנשק, המודיעין והקשר מצוי במגמת הרחבה וכולל מכלולים אלקטרוניים מורכבים. 
העבודה כוללת טיפול במגוון מערכות אלקטרוניות: אלקטרוניקה תעופתית, אלקטרוניקה ביבשה ובים, 

אופוטרוניקה ועוד.
שירות מעניין הכולל פתרון בעיות מורכבות, היכולות להשפיע על תפקודה התקין של המערכת. 

הכשרה
אורך ההכשרה משתנה בין הכשרות האלקטרוניקה השונות.

ההכשרה מקנה תעודה. 

יעדי שיבוץ
בחיפה, במרכז ובדרום, 

במסגרת מסלולי שח"ר בחיל האוויר, בחיל הים ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.  

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בחברות העוסקות בתחום האלקטרוניקה.
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בודק תוכנה

על המקצוע
עבודה בצוות הבטחת האיכות בפרויקט תוכנה.

הצוות עובד עצמאית במקביל לצוות הפיתוח של הפרויקט, 
ומהווה גורם אחראי בנושא הבטחת האיכות. 

השתלבות בכל שלבי הפיתוח, על מנת להבטיח את איכות מערכות השליטה והבקרה 
ומערכות ניהול המידע, המפותחות בצבא ובתעשיות הביטחוניות. 

הכשרה
הקורס מתקיים בביה"ס למחשבים במחנה מקלף בשלישות הראשית, רמת-גן,

תוך שימוש בכלים טכנולוגיים ובמתודולוגיה מהמתקדמים ביותר בעולם הבטחת האיכות.
כולל הסמכה בין-לאומית, כנסים וקורסי העשרה, תוך חיבור לתעשייה.  

יעדי שיבוץ
ביחידות המחשוב השונות בצה"ל, באזור חיפה וגוש דן,

במסגרת מסלולי שח"ר באגף התקשוב, אגף המודיעין, חיל הים, חיל האוויר,
אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אורך השירות
שלוש שנים.

תעסוקה לאחר שירות
בוגרי המסלולים מבוקשים ביותר עם שחרורם בחברות היי-טק ובתעשייה הטכנולוגית,

בתפקידים בעלי שכר התחלתי גבוה. 
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בית מדרש להלכה

על המקצוע
לימוד ובירור מעמיק של סוגיות הקשורות לפעילות צה"ל.

עיסוק בנושאים ללא פסיקה ברורה (מקרים מחודשים שדורשים בדיקה עכשווית). 
כחלק מהתפקיד, החיילים בבית מדרש להלכה עורכים את התשובות והפסקים ההלכתיים

וכותבים את ההנחיות לחיילי צה"ל.
התפקיד דורש יכולת ניסוח והסברה בכתב ובע"פ, יכולת למידה עיונית גבוהה, ובקיאות רבה בהלכה 

ופוסקים.

הכשרה
בחינת התאמה ע"י ראש בית המדרש להלכה ובהסמכה מקבילה לרכז מסורת ורוח.

יעדי שיבוץ 
בבית מדרש להלכה ברובע היהודי בירושלים, במסגרת מסלול שח"ר ברבנות הצבאית.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
הרחבת ידע תורני והלכתי המותאם לצרכי צה"ל והעם.
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בקר מקלטים

על המקצוע
בישראל קיימים 12,000 מקלטים, הפזורים ברחבי הארץ. בקר המקלטים אחראי על ביקורת ובדיקת 

המקלטים, ובודק בעזרת מסוף כי המקלטים עומדים בתקנים. השירות מתבצע בחמישה מקלטים בכל יום, 
ללא הגעה יום יומית לבסיס.  

הכשרה
הכשרה בת מספר ימים, תוך כדי שירות. 

יעדי שיבוץ
ברחבי הארץ, בהתאם למקום המגורים,
במסגרת מסלול שח"ר בפיקוד העורף. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות 
היכרות עם גורמים ברשויות המקומיות. 
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הנדסאי תעשייה וניהול

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

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

תוך כדי צבירת ניסיון מקצועי ומעשי. 
מזכה בתעודה מטעם משרד התמ"ת.

יעדי שיבוץ
במרכז (תל השומר) ובחיפה,

במסגרת מסלול שח"ר באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אורך השירות
שלוש שנים (כולל שנת לימודי תואר).   

תעסוקה לאחר שירות 
השתלבות בתחום התעשייה והניהול במפעלים אזרחיים,

אופציה לשילוב במפעל הטנקים של צה"ל כאזרח עובד צה"ל.
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חוקר אינטרנט למטרות מודיעין

על המקצוע
מחקר ומיצוי מידע מתוך רשת האינטרנט. עיבוד, ניתוח והפצת מידע מודיעיני רלוונטי לצד מחקר מגמות 

בעולם האינטרנט והסייבר. 
האינטרנט מהווה את רשת התקשורת הגדולה בעולם, מכיל כמויות אדירות של מידע ומספק הזדמנויות 

ואתגרים לעולם המודיעין. מדובר במקור עצום להשגת מידע בנושאים מגוונים, ולעתים מקור המידע 
היחיד. 

חוקר האינטרנט מגשר על פערי מודיעין במהירות וביעילות, בעזרת ידע ובקיאות שרכש על חידושים 
טכנולוגיים בעולם האינטרנט. נדרש ידע גבוה באנגלית.

הכשרה
רכישת ידע ומומחיות בתחום מיצוי מידע מרשת האינטרנט. 

למתאימים, אפשרויות קידום לתפקידי הדרכה ופיקוד, ואף המשך שירות בקבע. 

יעדי שיבוץ
באזור גוש דן, 

במסגרת מסלול שח"ר באגף המודיעין.  

אורך השירות
לפחות שנתיים. 

תעסוקה לאחר שירות 
מדובר במקצוע העתיד, ניתן להשתלב בחברות כלכליות המתמחות בניצול הזדמנויות רווחי הון בשוק 

הכלכלה ובתעשייה הטכנולוגית.
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חזן צבאי

על המקצוע
ביצוע אזכרות בבתי עלמין חללי צה"ל.

התפקיד דורש יכולת קולית מוכחת (חזנות) ומבחן קבלה ע"י החזן הצבאי הראשי.

הכשרה
ההכשרה מתבצעת אצל החזן הצבאי הראשי. 

יעדי שיבוץ 
בבתי העלמין הצבאיים הפזורים ברחבי הארץ, 

במסגרת מסלול שח"ר ברבנות הצבאית.
יחידת השירות ממוקמת על פי רוב בצריפין או בצפת,

והשיבוצים לאזכרות בבתי העלמין מתבצעים טלפונית ע"י המוקדן. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות 
רכישת ניסיון בחזנות, פיתוח קול וניהול טקסים רשמיים.
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חשמלאי ימי

על המקצוע
אחריות על תחזוקת מערכות החשמל בכלי השיט של חיל הים.

הכשרה
אורך ההכשרה כחודש וחצי. 

מזכה בתעודת גמר מטעם משרד הכלכלה,
ובזכאות לרישיון חשמלאי.

ותק השירות נספר לטובת התקדמות ברישיונות החשמל. 

יעדי שיבוץ
באשדוד ובחיפה,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים. 

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום הקמת ותחזוקת מערכות חשמל במשק ביתי ובתעשייה.  
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חשמלאי מוסמך

על המקצוע
אחריות על תחזוקת מערכות החשמל בחיל הים, בחיל האוויר ובאגף המודיעין.

החלפה והתקנת לוחות חשמל, החלפת גופי חימום לדודי שמש וחשמל והתקנת דודי שמש,
פתרונות תאורה לבית, לגן ולמשרד והתקנת תאורה, איתור ותיקון תקלות במערכת החשמל,

פתרונות לבעיות עומס והחלפת חוטים למבנים ישנים, הכנה לביקורות חברת החשמל.

הכשרה
אורך ההכשרה כשלושה חודשים. 
מזכה בתעודה ממשרד הכלכלה. 

הנושאים הנלמדים בקורס: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, תורת החשמל, אלקטרוניקה תעשייתית,
מבוא למחשבים, תכנון מתקני חשמל, מערכות פיקוד ובקרה, קריאת שרטוטים טכניים,

אנגלית טכנית, בטיחות, חוקים ותקנים בחשמל.

יעדי שיבוץ
בצפון, במרכז ובדרום הארץ,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים, בחיל האוויר, באגף התקשוב ובאגף המודיעין. 

אורך השירות
שלוש שנים.     

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בחברות בנייה ואחזקת מבנים, מפעלים תעשייתיים, או עבודה כעצמאי.
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טכנאי אוויוניקה

על המקצוע
אחזקת מערכות אלקטרוניות מתקדמות של כלי טיס שונים, מערכות מתקדמות בתחום הקשר, 

הלוחמה האלקטרונית ובקרת הירי של כלי הטיס.
שימוש בטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר, אשר ברובן מסווגות.

הכשרה
אורך ההכשרה כחודשיים.

ההכשרה מקנה תעודה מקצועית.

יעדי שיבוץ
במרכז,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל האוויר.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בשוק העבודה בתחומי האלקטרוניקה בחברות תעשייה והיי-טק.
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טכנאי בקרה, שליטה ומערכות הנדסיות

על המקצוע
אחזקת מערכות הבקרה של כלי השיט בחיל הים.

עבודה במעבדות חיל הים, בסביבת עבודה ממוחשבת. 

הכשרה
אורך ההכשרה כחודש וחצי. 

מקנה תעודה מקצועית.

יעדי שיבוץ
באשדוד ובחיפה,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים. 

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בחברות המייצרות מערכות אלקטרוניות.  
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טכנאי דפוס וגרפיקה

על המקצוע
(Indigo, Xeikon, HP) שימוש בתוכנות עיצוב וגרפיקה, תפעול מכונות דפוס משוכללות

בגדלים של גיליון וחצי גיליון. 
שימוש במכונות הדפסה בצבע מתוצרת HP-INDIGO ו- ZEROX המאפשר להדפיס

מידע משתנה שמי לכל לקוח.
שימוש במכונת הדפסה מתוצרת MAN ROLAND, בפורמט גיליון (70/100 ס"מ)

להדפסה בכמויות גדולות בעובי נייר 80-400 גר' ובאיכות הדפסה מעולה.
,Photoshop, illustrator, indesign הכרות עם התוכנות הגרפיות

מערכת להפקת לוחות אופסט C.T.P  ועוד.

הכשרה
הכשרה בתחומים גרפיקה, צילום, דפוס דיגיטלי/אנלוגי-אופסט, גימור.

הכשרת OJT בת כחודש וחצי משולבת בקורס אזרחי למצטיינים,
הכוללת לימוד במסגרת היחידה על מכונות הדפוס

ע"י אנשי המקצוע המשרתים בבית הדפוס /
 .HP הכשרה במשך שלושה שבועות, במסגרת קורס אזרחי בשיתוף עם

למצטיינים יציאה לקורסים אזרחיים מתקדמים בתחום הגרפיקה.

יעדי שיבוץ
בירושלים, צפת ומרכז הארץ (צריפין - ראשל"צ),

במסגרת מסלול שח"ר באגף התקשוב, באגף המודיעין ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום הדפוס והגרפיקה, אשר מבוקש מאוד בשוק האזרחי.  
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טכנאי כלי טיס

על המקצוע
טיפול ומתן שירותי אחזקה לכלי טיס שונים, כולל בדיקות תקופתיות ותיקון תקלות. 

הכשרה
אורך ההכשרה כשלושה חודשים. 

מזכה בתעודה מקצועית. 

יעדי שיבוץ
במרכז, בדרום ובצפון הארץ,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל האוויר.

אורך השירות 
שנתיים.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתעשייה אווירית, באלביט וכו'.   
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טכנאי מיזוג אוויר (לבוגרי קורס חשמלאי)

על המקצוע
תפעול ואחזקת מערכות הקירור והחימום בבית ובתעשיות מסוגים שונים, 

היכרות עם מנגנוני הפעולה ועם מרכיבי המערכת. 

הכשרה
אורך ההכשרה כארבעה חודשים.

מזכה בתעודת גמר מטעם משרד הכלכלה / התמ"ת. 
החומר הנלמד כולל תרמודינאמיקה, שרטוט טכני, פיקוד ובקרה על מערכות מיזוג, 

חלפים והזמנת חלפים, חישוב גודל המזגן בהתאם לחלל, טיפולים מונעים ושגרתיים, 
הכרת הצנרת ומערכותיה, ויסות לחץ במערכות קירור ועוד. 

יעדי שיבוץ
בצפון, מרכז ודרום הארץ, 

במסגרת מסלול שח"ר בחיל האוויר ובאגף המודיעין. 

אורך השירות
תלוי בשיבוץ.

עפ"י הקבוע בחוק – עד שנתיים. 

תעסוקה לאחר שירות
עבודה כעצמאי או כשכיר בתחום המתפתח של קירור ומיזוג ביתי ותעשייתי.    
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טכנאי מיזוג ימי

על המקצוע
אחריות על תחזוקת מערכות הקירור ומיזוג האוויר בכלי השיט. 

הכשרה
אורך ההכשרה כחודש וחצי.

למידת תחום המיזוג, הן הימי והן האזרחי. 
מקנה תעודה מקצועית.

יעדי שיבוץ
באשדוד ובחיפה, במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים. 

אורך השירות
שנתיים. 

תעסוקה לאחר שירות
עבודה כעצמאי או כשכיר בתחום המתפתח של קירור ומיזוג ביתי ותעשייתי.    
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טכנאי מכונות – מש"א

על המקצוע
הפעלת, תכנון, בניית ותפעול מכונות.

הכשרה
לימודי טכנאי מכונות מוסמך מכשירים טכנאים לתחום המכונות הוותיק, 

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.
במהלך הקורס רוכשים ידע מקצועי בתחומים הבאים: מבוא למחשבים, מתמטיקה, אנגלית לטכנאים, 

עקרונות השרטוט הטכני, גרפיקה למהנדסים, תורת החומרים, מכאניקה טכנית, בטיחות, חוזק חומרים, 
תכנון מערכות ממוחשבות, רובוטיקה, תפעול ופירוק של מתקני הרמה ושינוע ועוד.

הלימודים יתקיימו במשך שנתיים במש"א (מרכז השיקום והאחזקה), אחת לשבוע בין השעות 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 שילוב חרדים באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אורך השירות
שנתיים לפחות.

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

על המקצוע
בדיקת תקינות ותיקון מכשור רפואי מגוון, דוגמת מכשירי הנשמה, ניטור למדידת א.ק.ג,

לחץ דם, מד רווית חמצן, מסכות אב"כ ומפוחים, ווסתי חמצן, בלוני חמצן ועוד. 
כולל שימוש בסימולאטורים לצורות גל שונות לבדיקת תקינות המכשור.

הכשרה
אורך ההכשרה כשישה חודשים / חפיפה,

והיא מתבצעת בעיקרה באמצעות עבודה מעשית.
החניכה והחפיפה - ע"י טכנאי בכיר (אזרח עובד צה"ל). 

יעדי שיבוץ
במרכז הארץ,

במסגרת מסלול שח"ר באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום המכשור הרפואי ובמערך הרפואי האזרחי. 
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טכנאי מעבדות אלקטרוניקה מתקדמת (דרג ד')

על המקצוע
אחזקת רכיבי אלקטרוניקה של מטוסים וציוד אלקטרוני קרקעי במעבדות חיל האוויר. 

הכשרה
אורך ההכשרה כשלושה חודשים. 

קבלת תעודה מקצועית. 

יעדי שיבוץ
במרכז,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל האוויר. 

אורך השירות
שנתיים.  

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בשוק העבודה בתחומי האלקטרוניקה בחברות תעשייה והיי-טק.  
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טכנאי מערכות נשק

על המקצוע
אחריות על שמירת הכשירות הטכנית והמבצעית של כל מערכות הנשק בכלי השיט.

עבודה בשיתוף חברות אזרחיות-ביטחוניות, דוגמת רפאל ואלתא.  

הכשרה
אורך ההכשרה כחודש וחצי. 

מקנה תעודה מקצועית.
למידת תחום המיזוג, הן הימי והן האזרחי. 

יעדי שיבוץ
באשדוד ובחיפה,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתעשייה אווירית, רפאל, אלתא וכו'.  
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טכנאי ניווט

על המקצוע
אחראיות על שמירת הכשירות הטכנית והמבצעית של כל מערכות הניווט בחיל הים.

מערכות אלו מותקנות על ספינות המלחמה, הצוללות ועוד.

הכשרה
ההכשרה מתקיימת במשך כחודש וחצי בבה"ד חיל הים. 

יעדי שיבוץ
בבסיס חיפה,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בחברות אלקטרוניקה, פיתוח אמצעי לחימה ותעשייה אווירית. 
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טכנאי מערכות טקטיות מבצעיות (מרו"ם) 

על המקצוע
תפעול ותחזוק מערך האלקטרוניקה במעבדות התקשוב הפיקודיות.

תיקון ותחזוקת מכשירי קשר אלקטרוניים מסווגים.
פתרון תקלות במכשירי הטלפוניה (נייחים וניידים). 

על הקורס
הכשרה מקצועית במשך כ-12 שבועות. 

יעדי שיבוץ
באזור המרכז (צריפין, רמלה), הצפון (צומת גולני) והדרום (ב"ש). 

במסגרת מסלולי שח"ר באגף התקשוב. 

אורך השירות
שנתיים.

תעסוקה לאחר שירות
מסוגלות תעסוקתית גבוהה. 

שילוב במערך הקבע כטכנאים או בחברות אזרחיות, דוגמת תקשורת וסלולר.
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טכנאי תקשורת 

על המקצוע
הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות תקשורת מתקדמות. 

אחריות מלאה על תפעול, איתור וטיפול בתקלות.
התקנה והפעלת מערכות תקשורת פנים ומערכות מסווגות. 

מגע שוטף עם מגוון רחב של מערכות תקשוב, כגון: מכשירי תקשוב טקטיים (wlan, rf  ועוד), 
תקשורת רחבת סרט, רשתות תקשורת פנים (lan), מערכות שליטה ובקרה ומערכות מחשוב ניהוליות.

עבודה בסביבה ממוחשבת ומנוטרת, עם גיחות לשטח לטובת התקנות וטיפול בתקלות.
חשיפה למערכות הגנה והצפנה צה"ליות, ולפתרונות ייחודיים לצבא.

הכשרה
 .OJTהכשרת

אפשרות להשתלב בקורס מנהל רשתות מחשוב.

יעדי שיבוץ
באזור גוש דן, בירושלים, בצפון ובדרום,
במסגרת מסלול שח"ר באגף המודיעין. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.  

תעסוקה לאחר שירות
מקצוע תקשובי מבוקש, עם אפשרות פיתוח והגעה לצוותי התכנון (הנדסת הרשת). 

34



טכנאי תקשורת מחשבים (אבנט כחול)

על המקצוע
עבודה במערכות תקשורת מוצפנות של חיל האוויר.

 .(IP טלפון) voice over IP אחריות על הצפנת תוכן ועיסוק בטכנולוגיית
כולל טלפוניה בסיסית, שליטה במתג, והעברת תמסורת בקצבים גבוהים מאוד בין בסיסי חיל האוויר 

השונים.

הכשרה
אורך ההכשרה כשלושה חודשים. 

מקנה תעודה מקצועית צבאית.

יעדי שיבוץ 
בבסיסי חיל האוויר במרכז, בצפון ובדרום,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל האוויר. 

אורך השירות
לפחות שנתיים. 

תעסוקה לאחר שירות
עבודה כטכנאי תקשורת נתונים בחברות הטלפון והסלולר השונות, 

אבטחת מידע בחברות תקשורת, חברות היי-טק וכד'.
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כותב לומדה

על המקצוע
פיתוח תוכנות הדרכה ללמידה באמצעות מחשב,

ותוכנות לומדה ייחודיות אינטראקטיביות בסביבה גרפית מתקדמת. 
 .ASP-ו HTML, Javascript בניית יישומי אינטרנט דינאמיים תוך שילוב שפת

הכשרה
קורס יסוד בשיתוף התמ"ת, המקנה מיומנויות בפיתוח הדרכה ממוחשבת

ויכולות תכנות גבוהות בסביבת הפיתוח.
הקורס מפתח יכולות חשיבה ויצירתיות, שליטה והיכרות מעמיקה עם הטכנולוגיה

והתוכנות המובילות בשוק.

יעדי שיבוץ
במרכז הארץ,

במסגרת מסלול שח"ר באגף המודיעין. 

אורך השירות
שנתיים.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות במגוון תחומים כגון שיווק ופרסום, אינטרנט, דפוס ועוד.
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כבאות והצלה

על המקצוע
הכשרה ורכישת ניסיון בתחום הכבאות התעופתית והאזרחית, 

חילוץ והצלה, טיפול בחומרים מסוכנים ועזרה ראשונה. 

הכשרה
ההכשרה נמשכת כחודש וחצי, במקום השיבוץ. 

בחלק מהיחידות, ההכשרה מועברת ע"י מערך הכבאות הארצי. 
ההכשרה מזכה בתעודה מקצועית.

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

יעדי שיבוץ
באזור ירושלים, במרכז ובדרום הארץ, 
במסגרת מסלול שח"ר בחיל האוויר.  

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק.    

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

על המקצוע
מכהן כעוזר רב בסיס.

העברת שיעור תורני ביחידה (בתדירות משתנה), 
או מעביר שיעור תורה קבוע לשאר חיילי שח"ר ביחידה כמתחייב בפקודות.

התפקיד דורש ידע תורני נרחב, יכולת התנסחות בעל פה, מסירות ואהבת התחום. 

הכשרה
הסמכה יחידנית בבחינה המתקיימת אצל ראש מדור חוגרים בענף משאבי אנוש ברבנות הצבאית.

יעדי שיבוץ 
ברחבי הארץ, 

במסגרת מסלול שח"ר ברבנות הצבאית.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות 
צבירת ניסיון בהוראה תורנית ועמידה מול קהל.
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מדריך אוכלוסייה לשעת חירום (מאלש"ח)

על המקצוע
הדרכת אוכלוסיות חרדיות בבתי הספר ובישיבות בנושאי מיגון, ערכות המגן והתנהגות

בזמן מצבי חירום שונים: ירי טילים ורקטות, ירי נשק בלתי קונבנציונאלי, רעידות אדמה ושריפות. 
הדרכת תלמידים ומבוגרים בתלמוד תורה.

מתן סיוע לאזרחים בשעת חירום. 

הכשרה
אורך ההכשרה כחודשיים.

הקורס מתקיים בצריפין,
ונערך ע"י טובי המרצים בתחום, פסיכולוגים, מנחי מורים ומומחים בתחום החירום. 

מקנה יכולות הדרכה ועמידה בפני קהל.

יעדי שיבוץ
עיקר הפעילות תתקיים בבתי הספר וישיבות ברחבי הארץ, 

בדגש על קירבה לאזור המגורים של החייל,
במסגרת מסלול שח"ר בפיקוד העורף.

אורך השירות 
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
ניסיון בתחום ההוראה והדרכה. 
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מוקדן תיאום אזכרות 

על המקצוע
תיאום אזכרות לחללי צה"ל, ואירועים רגישים עם משפחות שכולות.

התפקיד דורש יכולת ארגונית, ידע בסיסי במחשב, יכולת התבטאות והתנסחות גבוהה, 
אורך רוח ויכולת עבודה בלחץ. 

הכשרה
ההכשרה למוקדן תיאום אזכרות מתבצעת אצל ראש ענף זיהוי וקבורה וכן אצל מפקד חמ"ל אזכרות. 

יעדי שיבוץ 
בחמ"ל אזכרות בבסיס הרבנות שבצריפין, 

במסגרת מסלול שח"ר ברבנות הצבאית.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות 
רכישת ניסיון ניהולי וארגוני, מתן שירות טלפוני רגיש (למשפחות שכולות).
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מטפס רום

על המקצוע
מקצוע התנדבותי.

ביצוע משימות עבודה בגובה. 
תלייה, תיקון ואחזקת אמצעי קשר ותקשוב על גבי תרנים בגובה שבין 20-100 מ'.

מחייב מימוש נהלי עבודה ובטיחות קפדניים. 
כולל זיהוי והערכה למניעת סיכונים, גלישה וחילוץ מתורן, חילוץ עצמי ועמית, סולמות. 

הכשרה
הקורס נמשך כחודש וחצי, וכולל הכשרה עיונית ומעשית.

הקורס מתקיים בוינגייט, ומקנה תעודה של משרד התמ"ת.
לאחר מכן, השלמת ההכשרה במסגרת העבודה ביחידה, במשך כחודשיים. 

יעדי שיבוץ
בצפון, במרכז ובדרום,

במסגרת מסלול שח"ר באגף התקשוב. 

אורך השירות
לפחות שנתיים. 

תעסוקה לאחר שירות
הסמכה וניסיון בעבודות בגובה, טיפול באנטנות ותחזוקת רום.  
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מנהל רשתות מחשוב

על המקצוע
ניהול מערכות תקשוב מתקדמות, אחריות על המחשבים ותמיכה במשתמשי הקצה.

עבודה בסביבה ממוחשבת ומנוטרת, עם גיחות לשטח לטובת התקנות וטיפול בתקלות. 
עיסוק בתוכנות ובמערכות תקשורת, בתקלות חומרה, במערכות הפעלה וניהול משתמשים

ובתפעול מערכות מבצעיות.
חשיפה למערכות הגנה צה"ליות, ולפתרונות ייחודיים בצבא.

הכשרה
נמשכת כמספר חודשים,

בביה"ס היוקרתי למחשבים בממר"ם, או במסגרת חפיפה.
מקנה תעודה מקצועית. 

הקורס מקיף ומעניין, מקנה יכולות משמעותיות בתחום המחשוב והרשתות,
 ,server 2000 ניהול רשת בסביבות ,office כלי ,PC חומרת ,Windows :וכולל את הנושאים

תקשורת נתונים, ניהול שרת דואר אלקטרוני, ביטחון מערכות מידע ועוד. 

יעדי שיבוץ
בכל רחבי הארץ,

במסגרת מסלולי שח"ר בפיקוד העורף, בחיל הים, בחיל האוויר, באגף המודיעין 
ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. 

אורך השירות
לפחות שנתיים.

תעסוקה לאחר שירות
מקצוע מבוקש באזרחות.

השתלבות בשוק העבודה בניהול רשתות מחשב בחברות מחשבים, מערכות מידע והיי-טק.    
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מנהל תשתיות מערכות מחשב (סיסטם)

על המקצוע
ניהול ופיקוח על המערכות המבצעיות מהחשובות באגף המודיעין.

אחריות על אחזקת השרתים תוך פתרון תקלות ושיפור הביצועים של המערכות.
תחזוק וניטור סביבות עבודה מרובות פלטפורמות, מאגרי מידע ומסדי נתונים.

עמידה בדרישות זמינות, שרידות, אבטחת מידע ואמינות.
תמיכה בעשרות אלפי משתמשי מערכות המחשב בפלטפורמות המחשב השונות. 

רכישת ידע וניסיון בעבודה למול צרכנים. 

הכשרה
מעבר קורס "ניהול תשתיות מערכות מחשב", 

המכשיר את החייל לתפקיד איש סיסטם.
כולל לימודי תפעול ותחזוק השרתים ומערכות המחשוב הגדולות והמורכבות באגף המודיעין,

וכן פיתרון תקלות מערכתיות מסובכות. 

יעדי שיבוץ
במסגרת מסלול שח"ר באגף המודיעין.

אורך השירות
שנתיים וחצי.

תעסוקה לאחר שירות
ניהול תשתיות מערכות מחשב בחברות שונות.       
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(ERP) מפעיל מערכות מידע לוגיסטיות

על המקצוע
 (SAP) אחריות על מערכות מידע לוגיסטיות, המבוססות על מערכת בין לאומית

ומאפשרות ניהול מלאי, רכש והזמנות באופן המתקדם ביותר. 

על הקורס
הכשרה מקצועית במשך כ-6 שבועות בבסיס ההדרכה של חיל הים בחיפה. 

כוללת את הנושאים:
תוכנת ניהול המלאי SAP – תכנה אזרחית שנעשה בה שימוש במגוון ארגונים אזרחיים

(חברות מזון, בנקים, חברות סלולר ועוד).
מערכות ERP – מאפשרות אינטגרציה של תהליכים, נתונים ומידע בין הפונקציות השונות בארגון

ובין הארגון לשותפים העסקיים.
התחום הלוגיסטי ותפעולו- מבוא למלאי, סקירת מלאי, קבלת וניפוק טובין, ספירת מלאי.

קורס ניהול לוגיסטי ממוחשב- מיועד גם למחסנאים ומנהלי מלאי, רכש ולוגיסטיקה שמעוניינים להשתלם 
בתפעול מערכות מידע ממוחשבות. 

יעדי שיבוץ
בחיפה ובאשדוד, 

במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים ובאגף המודיעין. 

אורך השירות
עפ"י הנקבע בחוק.

תעסוקה לאחר השירות 
קיים ביקוש לאנשי מקצוע איכותיים בתחום המחסנאות וניהול המלאי, הרכש והלוגיסטיקה, שיהיו 

בקיאים לא רק בתהליכי ניהול החומר והמלאי אלא גם במערכת הממוחשבת שתומכת בהם. התפקיד 
מאפשר לחיילים לרכוש ידע, כלים וניסיון בתחומים אלה.
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GIS מפעיל מערכות

על המקצוע
הכרה ותפעול של מערכות מידע גיאוגרפיות.

סיכום הידע המודיעיני באמצעות מערכות מידע גיאוגרפיות. 
הפקת עזרי מודיעין לכוחות הלוחמים.

הכרה ושימוש בכלים Arcmap ו-Arcview וביכולות ה-office על גווניו. 

הכשרה
הכשרה מקצועית במשך כשלושה חודשים. 

 .GIS-אפשרות לתעודות מקצועיות בתחום ה

יעדי שיבוץ 
ברחבי הארץ, צפון, דרום, ירושלים וגוש דן,

במסגרת מסלולי שח"ר באגף המודיעין ובחיל האוויר. 

אורך השירות 
שנתיים. 

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בחברות הסלולר, ברשויות העירוניות ובחברות היי טק.
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מקצועות הבינוי

על המקצוע
אחזקת מערכות משאבות מים, הסקה, ביוב, קיטור, בריכות שחיה, פיצוצי צנרת – ריתוך. 

הכשרה
אורך ההכשרה כשלושה חודשים,

והיא כוללת הכשרה בתחומי האחזקה השונים בתחום הבינוי. 
מזכה בתעודה מקצועית. 

יעדי שיבוץ
במרכז- פלמחים, תל נוף, חצור, צריפין,

בצפון- עתלית,
במסגרת מסלול שח"ר בחיל האוויר ובחיל הים. 

אורך השירות
עפ"י הנקבע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום הבינוי.  
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מקצועות טכניים

על המקצוע
השתלבות במגוון מקצועות טכניים דוגמת מסגרים, כרסמים, חרטים ונגרים.

הכשרה
הקורסים מתבצעים OJT ביחידה. 

קורס חשמל נמשך כ-5 חודשים ומקנה תעודה של משרד התמ"ת.

יעדי שיבוץ
בחיפה ובאשדוד,

במסגרת מסלולי שח"ר בחיל הים.

אורך השירות
תלוי במקצוע.

עפ"י הקבוע בחוק – עד שנתיים.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בכל תחומי המקצוע.
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משגיח כשרות בצה"ל

על המקצוע
משגיח כשרות במטבחי צה"ל - אכיפת הכשרות במטבחים הצה"ליים בזמן הכנת האוכל

והגשתו במטבחים ובחדרי האוכל.   
מפקח כשרות במרכזים לוגיסטיים- אחריות על פיקוח כשרותי בקבלת סחורות לצה"ל מספקים אזרחיים, 

ועל שמירת הכשרות בשליחת אספקת מזון במשאיות ליחידות. בדיקות כשרות מדגמיות של הסחורות.
מש"קי ביקורות כשרות מרחביים - ביצוע ביקורות כשרות לסירוגין בבסיסים שונים ברחבי הארץ.

בדרך כלל הצבת החייל הינה בחטיבה מרחבית, שתחת חסותה פרוסים מוצבים ומחנות שונים, בהם 
מנוהלים מטבחים ומטבחונים עצמאיים.

מפקחי כשרות חוץ - ביצוע מעקב וביקורות כשרות בנקודות מזון הקשורות לצה"ל, כולל פיקוח כשרות 
בבתי החייל השונים.

התפקיד דורש אחריות, אמינות, מסירות ודיוק בזמנים. 

הכשרה
הסמכה יחידנית בבחינה המתקיימת אצל ראש מדור חוגרים בענף משאבי אנוש ברבנות הצבאית.

יעדי שיבוץ 
ברחבי הארץ, 

במסגרת מסלול שח"ר ברבנות הצבאית.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות 
חייל שח"ר הבוחר באחד ממקצועות משגיחי הכשרות מקבל במהלך שירותו קורס הכנה לבחינת משגיח 

כשרות מוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל. 
בסיום הקורס (המקביל לקורס של אנשי קבע ברבנות הצבאית) ניתנת האפשרות לגשת למבחן המקנה 

את התעודה, שמאפשרת לעסוק במקצוע משגיח כשרות באזרחות.
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מש"ק תקציבים

על המקצוע
מעקב אחר רישומי התקציבים, רישום הסכומים הכספיים היחידתיים ויישום התהליך

של רישום ההשקעה, הציוד והמלאי. 

הכשרה
,OJT הכשרת

הכוללת לימודי sap, excel, word, priority, erp וידע בהתאמה וחשבונות כללית. 
התפקיד דורש ידע מוקדם.

יעדי שיבוץ
באזור גוש דן, בדרום, בצפון ובירושלים,

במסגרת מסלולי שח"ר באגף המודיעין ובאגף כח-אדם.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.  

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות במערך התקציבים, רכש תפעול של חברות שונות, חברות ניהול חשבונות

ומשרדי רואי חשבון.
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נגר

על המקצוע
הפעלת מכונות עיבוד, ניסור, חיבור והדבקת רכיבי עץ, קריאה וסימון תרשימים ועוד.

הכשרה
משך ההכשרה כחודש.

ההכשרה מתבצעת בפיקוח משרד התמ"ת ומשלבת לימודים עיוניים וטכניים. 
מזכה בתעודה מטעם משרד התמ"ת.  

יעדי שיבוץ 
במרכז (תל השומר) ובצפון (ג'וליס),

במסגרת מסלול שח"ר באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתחום הנגרות.    
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נהג משא כבד

על המקצוע
נהיגה על משאית מתקדמת ומאובזרת לטובת הובלה של תחמושת וציוד צבאי ליחידות שונות.

כולל פיקוח על העמסת מטען ופריקתו מכלי רכב, וטיפול שוטף ברכב המשא. 

הכשרה
אורך ההכשרה כשמונה שבועות.

קורס נהיגה המעניק רישיון לנהיגה כבדה מעל 12 טון + סמיטריילר (רישיון 03+04)/
רישיון נהיגה לרכב פרטי ולמשאית קלה עד 12 טון. 

יעדי שיבוץ
באשדוד, בחיפה, במשמר הנגב, בטירה ובאזור המרכז (אלעד) 

ובבסיסי חיל האוויר ברחבי הארץ,
במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים, בחיל האוויר, באגף המודיעין ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. 

אורך השירות 
שנתיים.   

תעסוקה לאחר שירות
תעסוקה כנהג משא כבד בחברות שונות.  
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סופר סת"ם

על המקצוע
שירות במקצוע סופר סת"ם בצה"ל. 

אחריות על כתיבת ותיקון ספרי תורה, מזוזות, תפילין, ובדיקתם ע"פ הצורך.
התפקיד דורש מוסר עבודה גבוה, רצינות, יצירתיות, ידע בסיסי וגישה לתחום.

הכשרה
ההכשרה מתבצעת במסגרת קורס סופרי סת"ם,

ומתקיימת במשך שלושה שבועות, בצריפין.

יעדי שיבוץ 
במעבדת סת"ם בבסיס הרבנות שבצריפין, 

במסגרת מסלול שח"ר ברבנות הצבאית.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות 
כל חייל המשרת כסופר סת"ם יעבור במהלך השירות קורס מקצועי וירכוש את הניסיון הנדרש על מנת 

לעבוד במקצוע זה באזרחות.
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עובד חקר מודיעין

על המקצוע
חקירת התחום המודיעיני הצבאי או המדיני באמצעות קבלת ידיעות ממערכי איסוף המידע, קריאת ידיעות 
מודיעיניות, עיבוד וניתוח המידע, עריכת מחקר והסקת מסקנות, כתיבת סיכומים מחקריים והפצת פרסום 

מודיעיני. 

הכשרה
חפיפה במסגרת השירות ביחידה,

במסגרתה לומדים לחבר את שלל הידיעות לכדי מסמכי תובנות והערכה,
המונחים על שולחנם של קברניטי המדינה ומקבלי ההחלטות.

יעדי שיבוץ
באזורים גוש דן, ירושלים, צפון ודרום,

במסגרת מסלול שח"ר באגף המודיעין. 

אורך השירות
לפחות שנה ושמונה חודשים. 

תעסוקה לאחר שירות
אפשרויות קידום רבות תוך התמקדות במחקר מודיעיני, ביציאה לקצונה, בפיקוד ובהדרכה.

רכישת ידע ומיומנות בחקר מודיעין, והשתלבות בגופים רלוונטיים. 
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C.N.C עיבוד שבבי

על המקצוע
 .C.N.C תכנות והפעלה של מכונות

ייצור חלקים מורכבים המשמשים למערכות טכנולוגיות. 

הכשרה
קורס הדרכה והכשרה ראשוני בתחום המקצועי, 

ולאחריו הכשרה במסגרת השירות להרחבת הידע בתכנות והפעלה. 
הכשרה טכנולוגית:

תכנות והפעלת מחרטות וכרסומות ממוחשבות (C.N.C) ברמות דיוק גבוהות.
ייצור חלקים תלת מימדים באמצעות C.N.C, חמישה צירים מתקדמים.

הכרת כלי חיתוך ושיבוב שונים לצרכי העיבוד השבבי.
מיקום הקורס:

ביה"ס למחשבים במחנה מקלף בשלישות הראשית, רמת-גן. 
*נדרש מעבר של מבחן ממיין (אין צורך בידע מוקדם). 

יעדי שיבוץ
באזור חיפה, גוש דן ורחובות,

במסגרת מסלולי שח"ר באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אגף המודיעין, חיל הים, חיל האוויר.

אורך השירות
שנתיים וחצי.  

תעסוקה לאחר שירות
מקצוע מבוקש בשוק האזרחי,  
יכולת שילוב ביחידות מסווגות.
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פעילויות תודעה יהודית

כותב תכנים של תודעה יהודית

על המקצוע
כתיבת מאמרים תורניים המיועדים לכלל חיילי צה"ל, 

ביצוע הגהה ובקרה רוחנית והסברתית של התכנים.
התפקיד דורש ידע תורני נרחב וכן יכולת המרת תכנים לשפה מובנת

לחיילים שאינם בעלי רקע תורני. 

הכשרה
בחינת התאמה ע"י ראש מדור עתי"ד / תושי"ה בתחום תודעה יהודית.

יעדי שיבוץ 
בבסיס הרבנות הצבאית שבצריפין,

במסגרת מסלול שח"ר ברבנות הצבאית.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
ניסיון נרחב בכתיבה ועריכת חומרים, רכישת יכולות כתיבה גבוהות,

והעשרת תחומי הידע התורני.
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פעילויות תודעה יהודית

עורך מולטימדיה 

על המקצוע
הפקה ועריכה של סרטים וסרטונים המיועדים לחזק תודעה יהודית בקרב חיילי צה"ל.

התפקיד דורש ידע וניסיון בתחום עריכת סרטים, אחריות, אהבת תחום המולטימדיה
והתמצאות בתוכנות הרלוונטיות.

הכשרה
בחינת התאמה ע"י ראש מדור עתי"ד / תושי"ה בתחום תודעה יהודית.

יעדי שיבוץ 
בבסיס הרבנות הצבאית שבצריפין,

במסגרת מסלול שח"ר ברבנות הצבאית.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
השירות בתפקיד זה מקנה ניסיון משמעותי בתחום המולטימדיה.
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פעילויות תודעה יהודית

מוקדן תודעה יהודית

על המקצוע
עבודה במוקד שירות המקבל פניות ובקשות לתיאום הרצאות ופעילויות לכלל יחידות צה"ל. 

התפקיד דורש יכולת ארגונית, ידע בסיסי במחשב, יכולת התבטאות והתנסחות גבוהה, אורך רוח ויכולת 
עבודה בלחץ.

הכשרה
בחינת התאמה ע"י ראש מדור עתי"ד / תושי"ה בתחום תודעה יהודית.

יעדי שיבוץ 
בבסיס הרבנות הצבאית שבצריפין,

במסגרת מסלול שח"ר ברבנות הצבאית.

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
רכישת ניסיון ניהולי וארגוני, וניסיון בעבודה מול גורמים רשמיים.
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רכב

על המקצוע
כלי הרכב בצה"ל הינם מרכיבים עיקריים לתנועת כוחות ומשימות, ומהווים נדבך עיקרי בכשירות ובמוכנות 

צה"ל. תחום הרכב התפתח וכולל מחשבים משוכללים, מערכות מופעלות חיישנים ופיקוד חשמלי. 

הכשרה
אורך ההכשרה משתנה בין הכשרות המכונאות השונות. 

מקנה ניסיון באיתור, תיקון וטיפול בתקלות במערכות שונות במגוון כלי הרכב החדישים בצה"ל
(דוגמת "זאב" ו"דוד"). 

מקנה תעודה בפיקוח משרד התמ"ת. 

יעדי שיבוץ
בחיפה, באר שבע, קריית מלאכי וצריפין,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. 

אורך השירות
בהתאם לנקבע בחוק.

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

על המקצוע
התמחות בהרכבת מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות, בניית מחיצות, שימוש בפסי איטום,

הכנה לחשמל, הכנה למשקוף דלת / חלון, שימוש בחומרי בידוד ואיטום במחיצות, 
התנסות במכשור להתזה וצביעה ועוד. 

הכשרה
אורך ההכשרה כארבעה חודשים.

מזכה בתעודה מטעם משרד התמ"ת.  

יעדי שיבוץ
במרחבי הבינוי ברחבי הארץ,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל האוויר, באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ובחיל הים. 

אורך השירות
שנתיים.

תעסוקה לאחר שירות 
עבודות בגבס, צביעה וגימור ובשאר תחומי הבנייה הקלה.  
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רכז גיוס והשמה מקצועית

על המקצוע
איתור מועמדים מתאימים למסלולי שירות חרדים בצה"ל, מיון קורות חיים, 

ראיונות טלפוניים ופרונטאליים, תהליכי גיוס ואבחון מעמיקים, יישום פרויקטים, 
וליווי המועמד בכל שלבי הגיוס, עד הקליטה ביחידה. 

הכשרה
התמחות תוך כדי שירות בתפקיד.

ניהול רשומות כוח אדם במערכות מידע.
הכרת ושימוש ביכולות ה-office על גווניו. 

יעדי שיבוץ
בתל השומר ובירושלים, ובכלל היחידות המשלבות חרדים,

במסגרת מסלול שח"ר באגף כח-אדם.  

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.  

תעסוקה לאחר שירות
רכישת מיומנויות בתחום משאבי אנוש ובתחום השיווק, 

לצד פיתוח כושר ביטוי בכתב ובעל פה.
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רכז תנאי שירות (מש"ק ת"ש)

על המקצוע
אחריות על טיפול בתנאי השירות של החיילים.

גורם מייעץ ומסייע למפקדים במגוון נושאים (כלכלי, חברתי, חופשות, שינוי שיבוץ ועוד). 
מש"ק הת"ש יטפל בחיילים חרדים, 

יסייע להם וידאג שיקבלו את תנאי השירות המגיעים להם. 

הכשרה
אורך ההכשרה כשבעה עד שמונה שבועות. 

יעדי שיבוץ
בכלל יחידות הצבא בהן משרתים חיילי שח"ר,

במסגרת מסלול שח"ר באגף כח-אדם. 

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק. 

תעסוקה לאחר שירות
רכישת ניסיון משמעותי בתחומי הטיפול והרווחה, והיכרות עם ארגוני רווחה אזרחיים.

תתכן אפשרות לביצוע קורס אזרחי מקצועי נוסף לקראת שחרור.
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רתך / מסגר

על המקצוע
התמקצעות בסוגי עיבוד המתכות בצורות שונות.

בחיל הים, אחריות על כלי השיט – התקנות מכאניות, תשתיות פיזיות למערכות קשר וחשמל.

הכשרה
אורך ההכשרה כחודש וחצי.

הלימוד מתקיים תוך הדרכה צמודה ואישית, במגוון קורסים ובשיטות לימוד שונות. 
ההכשרה כוללת לימוד תכנון שרטוטים בתוכנות ugs_nx6, הקניית ידע בריתוך חשמלי, 

חריטה, כיפוף, וכל סוגי החיתוך והקידוח. 
מזכה בתעודה מקצועית. 

יעדי שיבוץ
באשדוד, בחיפה ובגוש דן, 

במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים, בחיל האוויר ובאגף המודיעין.  

אורך השירות
עפ"י הקבוע בחוק.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות בתעשייה אווירית, בחברות אנרגיה וחשמל,

ובמקומות עבודה נוספים שזקוקים לשירותי מסגר.
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שרטט אוטוקד

על המקצוע
.(GIS-אוטוקד ו) עבודה בשתי תוכנות יסוד למהנדסי מכונות ובנייה בשוק האזרחי

עבודה עם קבלנים מהאזרחות.
שרטוט היתרי בנייה, עדכון והטמעת תשתיות במאגר נתוני אגף ההנדסה והבינוי 

במשרד הביטחון, חיתוך נתונים מהמאגר ועוד.  

הכשרה
16 מפגשים במכללת אורט סינגאלובסקי, וארבעה מפגשים בחברת סיסטמטיקס. 

מזכה בתעודת שרטט אוטוקד. 

יעדי שיבוץ
באגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון בתל אביב,

במסגרת מסלול שח"ר באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. 

אורך השירות
שנתיים.

תעסוקה לאחר שירות
עבודה כשרטט אוטוקד בתחומי הבנייה הממשלתיים והאזרחיים.
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שרטט תיב"מ

על המקצוע
יצירת מודלים תלת ממדיים של חלקי מכונות ושרטוט תוכן מכאני,

המועברים לייצור במספנת חיל הים בחיפה או אצל קבלן ייצור. 
העבודה מתמקדת בתוכנה המקצועית "תיב"ם יוניגרפיקס".

הכשרה
ההכשרה מורכבת מקורס בן שבוע ולאחריו השתלמות ע"י חניכה של ראש המדור.

יעדי שיבוץ
בחיפה,

במסגרת מסלול שח"ר בחיל הים.

אורך השירות
שנתיים.

תעסוקה לאחר שירות
השתלבות אצל קבלני ייצור.
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תוכניתן

על המקצוע
פיתוח מערכות תוכנה להגברת האפקטיביות של צה"ל בשגרה ובחירום,  תוך שימוש בטכנולוגיות 

המתקדמות ביותר (net, java, sap) וברכיבי ממשק מתקדמים. 
עבודה בסביבות מגוונות דוגמת לווין, סלולר ומערכות מידע מודיעיניות.

על הקורס
קורס מאתגר בעל שם עולמי (תוכניתן ממר"ם), המכשיר אנשי פיתוח תוכנה ומקנה יכולות מתקדמות.

. C#, DB, Unix, OP,  Assembler  :טכנולוגיות מרכזיות

הכשרה
קורס מבוא הנמשך חודשיים (כולל ארבעה שבועות מבוא לאנגלית),

קורס בודק תוכנה הנמשך חודש עד חודשיים,
וקורס תכנות בן 6 חודשים. 

הקורס יתקיים בביה"ס למחשבים במרכז הארץ.
בטווח הרחוק, אפשרות להסמכות בין-לאומיות, למתאימים.

כולל סדנאות העשרה, שיתוף ידע ועבודה עם אנשי פיתוח מהתעשייה. 

יעדי שיבוץ
ביחידות המחשוב השונות בצה"ל, באזור חיפה וגוש דן,

במסגרת מסלולי שח"ר באגף התקשוב, אגף המודיעין, חיל הים, חיל האוויר, 
אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ואגף כח-אדם.

אורך השירות
שלוש שנים חובה, ושנה וחצי קבע. 

תעסוקה לאחר שירות
בוגרי המסלולים מבוקשים עם שחרורם בחברות היי-טק ובתעשייה הטכנולוגית.
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שיבוץ במקצועות עפ"י הכשרה מקצועית 
במידה ויש תחום שמעניין אותך במיוחד או מקצוע שרכשת במהלך חייך,

הינך יכול לבקש שיבוץ פרטני לתפקיד או למקצוע רלוונטי. 
כלל השיבוצים נעשים במסגרת מסלול שח"ר, ומשך השירות בהם הוא עפ"י הנקבע בחוק.

להלן פירוט מקצועות לדוגמא: 

התמקצעות לבעלי השכלה גבוהה (שיבוץ בהתאם למקצוע) 
מלש"בים בעלי תארים אקדמיים בתחומי הכלכלה, עסקים, משפט, תקשורת, רפואה וכו',

יוכלו להשתבץ ביחידות השונות בהתאם להשכלתם, ולרכוש רקע וניסיון תעסוקתי בתחומם. 

פיתוח טנק במשרד הביטחון 
שיבוץ לשירות בתל השומר. ההכשרה כוללת קורס מפתח טנק במשרד הביטחון.   

מורה חייל / מלווה חברתי 
הדרכה, הוראה ועזרה בלימודים בבתי ספר חרדיים ובישיבות ברחבי הארץ. 

מוקדן במוקד פניות הציבור 
אחראי על סיוע בפיתרון בעיות של חיילי שח"ר ונצח בכלל צה"ל. 

שיבוץ במדור שילוב חרדים באגף כוח האדם, בתל אביב.

מגייס 
אחראי על ליווי המלש"ב בהליכי הגיוס בצה"ל.

שיבוץ במדור שילוב חרדים באגף כוח האדם, בתל אביב, ובלשכת הגיוס בתל השומר.  
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מסלולי לימוד במסגרת תוכנית שח"ר
במידה ואתה מעוניין להמשיך וללמוד טרם הגיוס לצה"ל,

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

ישיבות "דרך חיים"
המסלול מיועד לצעירים בגילאי 18-22, שאינם מעוניינים לעזוב את הישיבה. 

המסלול מורכב מלימודים בישיבה ולאחריהם גיוס לצה"ל. 
בוגרי הישיבות יוצבו 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
המסלול מיועד למועמדים לשירות עד גיל 23 אשר רכשו תואר אקדמי טרם גיוסם במסגרת עצמאית, 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 מייל
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 לפרטים נוספים, ניתן לפנות
למדור שילוב חרדים באגף כוח אדם. 

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


