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"שלב ראשונ - איכ נכנ�ימ ללשכת הגיו�"
באופנ א.  הרלוונטיימ,  המ�מכימ  כל  עמ  לבא  עליכ  הגיו�  ללשכת 

זהות  תעודת   .1 להביא:  עליכ  דרכ".  "קיצורי  שומ  בלי  מ�ודר, 
מקורית ואישית (לא צילומ, לא של ההורימ, לא רב קו ולא כרטי� 
קופ"ח, וק"ו שלא רשיונ נהיגה...). 2. דיחוי תקפ של ועד הישיבות 

(נדרש בהתייצבות שניה) עמ חתימת עו"ד.

המ�מכימ ב.  הגשת  ללא  הגיו�  בלשכת  ההתייצבות  לדעת!  חשוב 
הרלוונטימ אינה מ�דירה את מעמדכ כבנ ישיבה. במידה ועדיינ אינ 
בידכ דיחוי מ'ועד הישבות' חתומ כנדרש, עליכ לה�דיר זאת טרמ 
הגעתכ ללשכת הגיו�. באמ הגיע תאריכ ההתייצבות [או אפילו יומ 
כנדרש, עליכ להתקשר  בידכ את הדחוי החתומ  אינ  ועדיינ  קודמ] 
זכור!  לללשכה.  הגעתכ  תאריכ  את  לדחות  ולבקש   *3529 למיטב 

ההתייצבות ללא המ�מכימ הנדרשימ הינה �כנה.

הכלל ג.  את  לעצמכ  תשננ   - בלשכה  דורכ  שאתה  לפני  אחד  ורגע 
הי�ודי ביותר - גמ אמ יתהפכ העולמ אלפ פעמימ - אני לא חותמ 

על שומ דבר - ויהי מה.

שלב ב' - בלשכה
- א.  אתה  מי  למעקב.  נתונ  אתה   - הלשכה  מפתנ  על  שדרכת  מרגע 

האמ אתה רציני או חלש. נחוש, או נתונ לשכנועימ. עליכ להקרינ 
בכל דרכ שהיא רצינות ונחישות בדרככ.

להיות נחמד זה מצוינ - מחוצ ללשכת הגיו�, בלשכה אתה לא חבר ב. 
של אפ אחד, אתה לא זורמ ולא פתוח, ולא נגרר לשומ דבר.

אל תנ�ה לעשות רושמ על אפ אחד, גמ אמ אתה אינטליגנט ונחמד, ג. 
בלשכה אתה �תמ טיפו� יבש ואפרורי, שלא מבינ בדיחות, לא יודע 

לחייכ, וב�כ הכל בא למ�ור טפ�ימ וללכת.

מנ�ימ לפתח אתכ שיחת חולינ - אתה לא זורמ בשיחה.ד. 
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ההתייצבות כוללת ראיונ מול פקיד (בדרכ כלל חיילת). חשוב שתדע ה. 
כי ראיונ זה איננו משהו �תמי וטכני גרידא. ממש לא. ההתייצבות 
משמשת ככלי מבחנ בידי הצבא, בכדי לקבוע את עתידכ מבחינתמ, 
 / לדחייה  הזכאי  ישיבה  תלמיד  של  מעמד  לכ  לאשר  אמ  כלומר, 

פטור, אמ לאו.

איכ זה עובד?ו. 

כל תשובותיכ מוקלדות ישר למחשב של הצבא, ושמורות שמ לאורכ 
ימימ. לאחר הראיונ, מומחי הצבא מנתחימ את משמעות הנתונימ. 

על פי המ�קנה העולה מהנתונימ יקוטלג מעמדכ מבחינתמ.

לדוגמה: אמ מתברר להמ שיש לכ כתובת מייל אישי, רישיונ נהיגה, 
כתובות,  בהודעות  שתומכ  כשר  לא  פלאפונ  מכשיר  לחילופינ  או 
או אפילו �תמ ככה שאתה לא הכי חזק בלימוד, או אמ הנכ עובד 
בעבודה כלשהי בכל זמנ שהוא (אפילו שעה אחת בבינ ה�דרימ, או 
בחופשת בינ הזמנימ וכדומה), או שהופעת ללא כובע וחליפה, אתה 

מקוטלג מיידית כפוטנציאלי לשרת בצבא.

להורימ  בנ  הינו  המרואיינ  כי  להמ  מתברר  אמ  נו�פת:  דוגמה 
ששירתו בצבא או גרושימ או פרודימ או עמ רקע חלש או שהבחור 
הינו יתומ, הצבא עשוי ל�מנ אותו כמי שווה להפעיל עליו את מירב 
צורת לבושכ,  גמ  לצבא.  לגיי�ו  בנ�יונ  ושכנוע,  לריכוכ  המאמצימ 
�גנונ הדיבור שלכ ועוד פרטימ רבימ זוכימ לתשומת לב ונרשמימ 

במחשב של הצבא. נדגיש כי פירטנו דוגמאות מעטות בלבד.

שמור על פרטיותכ!ז. 

שמור על פרטיותכ. אל תמ�ור את מ�פר הפלאפונ האישי שלכ. המ 
עשויימ להפנות אליכ נציג 'חרדי' שימשיכ להטריד אותכ בפלאפונ 

בנ�יונ לשכנע אותכ לעזוב את הישיבה.
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קצר בתשובותיכ למראיינח. 

על  העולה  שאלה  כל  על  להשיב  אותכ  מחייב  אינו  החוק  כי  דע! 
רוחמ. שואלימ אותכ מה לומדימ בישיבה - אתה לא עונה להמ, אינ 
להמ שומ זכות חוקית להטריד אותכ בשאלות כאלו, ועליכ לדחות 

זאת באופנ ברור ונחרצ.

השאלות שהחוק מחייב לענות עליהמ המ אודות פרטיכ האישיימ 
שמות  לידה,  תאריכ  גיל,  כתובת,  שמ,  ת"ז,  מ�פר  כמו:  בלבד, 
לא!  ותו  הישיבה,  וכתובת  שמ  הבית,  של  נייח  טלפונ  ההורימ, 
מחוצ  המ  כי  השאלות  יתר  כל  על  לענות  המלאה  החוקית  זכותכ 

לחוק ואינכ מעוניינ להשיב.

לאחר שענית על השאלות החוקיות - אל תה�� לומר לפקיד בפה 
אשרת  לא  ישיבה,  תלמיד  אני  ה�תיימ,  הראיונ  "מבחינתי  מלא: 
כי  הוכיח  בשטח  הנ�יונ  ללכת...!"  מבקש  ואני  אופנ  בשומ  בצבא 
תשובות ב�גנונ הנ"ל, קצרות, ענייניות, רציניות והחלטיות, גורמות 
נקוט  לנ�ות את הבא בתור.  ולעבור  למראיינ לשחרר אותכ מהר, 
כלל זה בידכ: ככל שתמעט בשיחה ככ תמנע ה�תבכויות מיותרות!

בבדיקה הרפואית (לעת עתה אינ בדיקות) - אמ זה יקרה - זכותכ ט. 
חלק  (אגב,  רופא  ולדרוש  רופאה  ידי  על  לבדיקה  ל�רב  וחובתכ 
מהבדיקות ניתנ לעשות אצל רופא משפחה). זכור - המ בוחנימ את 

רצינותכ, וזה יירשמ בתיק שלכ.

במבחנ הממוחשב, אל תבזבז את זמנכ ואל תתייח� לתוכנ השאלות י. 
- בכל שאלה הקש אנטר ואתה מ�יימ את המבחנ תוכ מ�פר שניות. 
זו תירשמ  ה'איי-קיו' שלכ, פעולה  אתה לא מ�פק להמ מידע על 
בתיק האישי שלכ, ותעביר מ�ר ברור האומר "חבל על זמנכמ, אינ 
זה  בו". מ�ר  לי שומ ע�ק אתכמ, חפשו לכמ קרבנ אחר להתעלל 

ייקלט היטב, והוא יכול לח�וכ לכ הרבה כאב ראש בהמשכ הדרכ.

וכמובנ עיקר העיקרימ - לא לחתומ על שומ מ�מכ! גמ אמ יא. 
כתוב בו שאתה בנ ישיבה, או הוראות הפעלה של מכונת כבי�ה.
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שלב שלישי - מה מחכה לכ בהתייצבות שניה?
גמ אמ ההתייצבות הראשונה התקיימה בלשכת גיו� אזורית, רגילה, א. 

שבלשכת  ישיבות'  בני  ב'מדור  מתקיימת  השניה  ההתייצבות  הרי 
הינו  הצוות  כל  כאנ  וממוזג.  הגיו� תל השומר, כשהמקומ מושקע 
חרדי או חרדל"י, חלקמ בחולצות לבנות וציציות עד הרצפה... כולל 
בעלי זקנימ ופאות. המקומ מאובזר ב�פרי קודש וכדומה, היוצרימ 

אוירה ישיבתית...

עמ ב.  חרדימ"  "חיילימ  של  ענק  במקומ תמונות  כנ, מתנו��ות  כמו 
לשמוע  עשוי  גמ  אתה  (מבוימימ).  �יומימ  בעריכת  או  תפילינ, 
או  "הלכתיות",  בשאלות  כביכול  בפלאפונ  מדברימ  החיילימ  את 
לחילופינ, בדיוק כשאתה מגיע המ יזכרו לחפש עשירי למנינ. לעתימ 
דפ  "בלימוד"  כביכול שקועימ  (או חלק מהמ)  נראימ החיילימ  אפ 
היומי עמ גמרא 'שוטנשטיינ' וכדו', ואפ נראימ מנצלימ את הזמנ 

בינ 'גברא לגברא'... 

המ גמ יפגינו כלפיכ ידידות שובת לב.ג. 

הישיבות  לבני  להעניק  ובמטרה  במכוונ  נעשה  זאת  כל  לידיעתכ! 
הבאימ להתייצב תחושת 'בבית'.

ה�וד הגדול ד. 

אמ עוד לא הבנת אז תבינ עכשיו: המ ממש לא חברימ שלכ! אל 
תתנ לעצמכ ללכת שולל אחרי המחזה המטעה.

ההצגה  כל  את  לערוכ  כיצד  מיוחדת  הכשרה  עבר  פשוט  זה  צוות 
הזאת בהצלחה. מטרת ה'הצגה' היא ל�ייע להמ במשימה שהוטלה 
כמה  ושלוחותיו  הצבא  ברשת  לצוד  הצבא:  ראשי  ע"י  עליהמ 
שיותר תלמידי ישיבות. ראשי הצבא מצידמ עושימ זאת במ�גרת 

המאמצימ למלאות את יעדי הגיו� כפי שנקבעו ע"י הממשלה.

המ ה.  לצבא,  נו�פ  ישיבה  תלמיד  לגרור  הצלחה  כל  על  לידיעתכ. 
מתוגמלימ היטב פלו� בונו�ימ מיוחדימ שהמפקדימ מעניקימ להמ.



המדריך למתייצב

4

קצר בתשובותיכ למראיינח. 

על  העולה  שאלה  כל  על  להשיב  אותכ  מחייב  אינו  החוק  כי  דע! 
רוחמ. שואלימ אותכ מה לומדימ בישיבה - אתה לא עונה להמ, אינ 
להמ שומ זכות חוקית להטריד אותכ בשאלות כאלו, ועליכ לדחות 

זאת באופנ ברור ונחרצ.

השאלות שהחוק מחייב לענות עליהמ המ אודות פרטיכ האישיימ 
שמות  לידה,  תאריכ  גיל,  כתובת,  שמ,  ת"ז,  מ�פר  כמו:  בלבד, 
לא!  ותו  הישיבה,  וכתובת  שמ  הבית,  של  נייח  טלפונ  ההורימ, 
מחוצ  המ  כי  השאלות  יתר  כל  על  לענות  המלאה  החוקית  זכותכ 

לחוק ואינכ מעוניינ להשיב.

לאחר שענית על השאלות החוקיות - אל תה�� לומר לפקיד בפה 
אשרת  לא  ישיבה,  תלמיד  אני  ה�תיימ,  הראיונ  "מבחינתי  מלא: 
כי  הוכיח  בשטח  הנ�יונ  ללכת...!"  מבקש  ואני  אופנ  בשומ  בצבא 
תשובות ב�גנונ הנ"ל, קצרות, ענייניות, רציניות והחלטיות, גורמות 
נקוט  לנ�ות את הבא בתור.  ולעבור  למראיינ לשחרר אותכ מהר, 
כלל זה בידכ: ככל שתמעט בשיחה ככ תמנע ה�תבכויות מיותרות!

בבדיקה הרפואית (לעת עתה אינ בדיקות) - אמ זה יקרה - זכותכ ט. 
חלק  (אגב,  רופא  ולדרוש  רופאה  ידי  על  לבדיקה  ל�רב  וחובתכ 
מהבדיקות ניתנ לעשות אצל רופא משפחה). זכור - המ בוחנימ את 

רצינותכ, וזה יירשמ בתיק שלכ.

במבחנ הממוחשב, אל תבזבז את זמנכ ואל תתייח� לתוכנ השאלות י. 
- בכל שאלה הקש אנטר ואתה מ�יימ את המבחנ תוכ מ�פר שניות. 
זו תירשמ  ה'איי-קיו' שלכ, פעולה  אתה לא מ�פק להמ מידע על 
בתיק האישי שלכ, ותעביר מ�ר ברור האומר "חבל על זמנכמ, אינ 
זה  בו". מ�ר  לי שומ ע�ק אתכמ, חפשו לכמ קרבנ אחר להתעלל 

ייקלט היטב, והוא יכול לח�וכ לכ הרבה כאב ראש בהמשכ הדרכ.

וכמובנ עיקר העיקרימ - לא לחתומ על שומ מ�מכ! גמ אמ יא. 
כתוב בו שאתה בנ ישיבה, או הוראות הפעלה של מכונת כבי�ה.

5
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אחר ו.  בחיפוש  דרוכות  ההצגה'  'שחקני  החיילימ  של  עיניהמ 
ה'חלשימ', ובפרט אמ המ מבני עדות המזרח. לצורכ זה הצבא דואג 
מראש לקלוט למחלקה זו אכ ורק חיילימ 'חרדיימ' או 'חרדליי"מ' 
בעלי 'אינטואיציה' גבוהה. המ מכירימ את ההווי של עולמ הישיבות 
הדרכות  של  'קור�ימ'  עוברימ  והמ  הניואנ�ימ,  כל  עמ  מבפנימ 

מפורטות כיצד לזהות "חולשות" אצל תלמידי ישיבה.

לפניהמ ז.  מוכנ  עליכ,  וגמ  מהמתייצבימ,  אחד  כל  על  ככ,  על  בנו�פ 
המרואיינ  עמ  שלהמ  העבודה  כיוונ  מופיע  בו  אישי'  'תיק  מראש 
אלו  'תוצאות'  הראשונה.  בהתייצבות  ה'ראיונ'  תוצאות  ב�י�  על 

קובעות על מי שווה להפעיל לחצימ להתגיי�.

שלב רביעי - התמודדות עמ �יבוכימ אפשריימ
לא קרה א.  אמ ה�תבכת - קודמ כל - תהיה חזק ברוחכ. אל תבהל, 

כלומ. כל זמנ שלא חתמת על שומ מ�מכ, אינ להמ שומ אפשרות 
ידכ  נכונ ותהיה איתנ ברוחכ -  בכפיה, אמ רק תפעל  אותכ  לגיי� 

תהיה על העליונה.

לכ ב.  לומר  עלולימ  'הפחדה',  של  בטקטיקה  שנוקטימ  מקרימ  יש 
אמירות שונות כגונ: 'לא הגעת למ�פר זימונימ ואי אפשר לאשר לכ 
מעמד תלמיד ישיבה' / 'הדיחוי מזוייפ' / 'החליפה שלכ היא מחבר - 

אתה לא תלמיד ישיבה' / ועוד שלל רעיונות והמצאות.

בכל מצב שהוא, גמ אמ התהפכ העולמ, אתה לא חותמ על כלומ, ג. 
ולא לובש מדימ, אפילו לא לחצי דקה, ולא בשביל התמונה.

מנ�ימ להתווכח איתכ? לשכנע? אל תיגרר לשומ דיונ וויכוח. אתה ד. 
רק חוזר על עמדתכ ההחלטית שאתה בנ ישיבה לכל דבר, שממשיכ 

את לימודיו בישיבה, ואינ מקומ לדיונימ על שומ אופציה אחרת.

זיהית שמנ�ימ לגרור אותכ / להקשות עליכ?ה. 

אל תבהל ואל תהיה נחות. הקשח עמדתכ, דרוש מהפקיד את שמו 
המלא ומ�פר תעודת הזהות שלו, ואמור לו: "אני מבקש ממכ יפה 
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לרדת ממני!". אמ זה לא הועיל, העבר לו מ�ר ברור שה�יפור לא 
יעבור בשקט, לדוגמה: "יש לי קשרימ עמ ע�קנימ" / "אפר�מ את 
ה�יפור שלי בקוי המידע שיפר�מו אותו" / "א�פר את מעלליכמ 
 / להזהר"  וממי  שיידעו ממה  לכאנ  להגיע  לכל החברימ שעומדימ 
"אמ תתנכלו לי תתחרטו על הרגע הזה" / "אינ לי שומ בעיה לשבת 

בכלא!".

- ו.  תהיה  שלא  ואמתלה  �יבה  מכל  מעמדכ  ה�רת  על  לכ  הודיעו 
תדרוש להגיש ערעור מיידי. מבחינתכ לא השתנה כלומ, אתה לא 

חייל, ולא תהיה חייל, אתה תצא גמ מזה.

החיילימ והמשת"פימ בלשכה יציעו לכ כל מיני "עצות" איכ להחלצ ז. 
ממצבכ. יפנו אותכ לע�קנ פלוני, יציאו לכ פשרה מ�וכנת בדמות 
"שירות אזרחי" רק תחתומ פה ותחתומ שמ - אבל אתה לא שומע 

כלומ. זכור! מה שטוב להמ - רע לכ. מה שטוב לכ - רע להמ.

צועקימ עליכ שאתה לא לומד, החליפה לא שלכ, אל תתבלבל ואל ח. 
ואינ  תבהל. תודיע להמ בצורה הנחרצת ביותר שאתה בנ-ישיבה, 

על מה לדבר.

ואמ הצליחו להוציא ממכ חתימה, והגעת לרגע קריטי וגורלי הנוגע ט. 
לעתידכ, האמ כלו כל הקיצינ? לא ולא!! צור קשר מיידי עמ הע�קנימ 
הנכונימ. בשלב זה, הכל תלוי במידת הנחישות שלכ, אמ תהיה חזק 
ואיתנ, ותבהיר בצורה חד משמעית שהנכ מוכנ ללכת 'עד ה�ופ' בכל 
מחיר - המ 'ירדו ממכ' ב�ופו של דבר. העיקר שתהיה זקופ קומה, 

חזק ונחוש, בלי שומ �פיקות והתלבטויות.

בכל מקרה של �פק, או צורכ בייעוצ מקצועי, 
בעניינ המשכ דחייתכ משירות צבאי, פנה בכל שעה 
ל'ועד ההצלה' במ�' 0772224444 ותענה ע"י צוות 

מקצועי העומד הכנ לעזרתכ.
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