
  

 
 

-בלמ"ס  -  
 
 

 ראשי המכינות לכבוד:

 ,שלום רב

 .מגלן הינה יחידת מובחרת, מהמובילות שביחידות צה"ל

. היחידה מורכבת מכוח אנושי איכותי וערכי בכל החזיתות של צה"ל פועלת, ומאז 6891היחידה הוקמה בשנת 

 .המהווה נדבך חיוני בפעילות היחידה הלוחם והן במערך התומך לחימההן במערך 

שירות במגלן מהווה פתח מצוין לחיים בישראל. הערכים, החוויות, הקשיים, ובעיקר האנשים שמסביבך 

 .מלווים אותך בהמשך ההתפתחות האישית והחברתית

תשתית זו הינה  זאת מתוך הבנה כי ו -ור, מיון והכשרת כ"א תומך לחימהלאיתפועלת היחידה שנים  61-מזה כ

תשתית זו כוללת מערך ייעודי לגיוס ובחינת לביצוע משימותיה והכשרת לוחמיה. מאבני היסוד  אחת

 -מלש"בים, ביצוע מגוון מבחני קבלה מוסדרים והערכות אנשי מקצוע ועם קבלת המועמדים לשירות סדיר

 המועמדים השונים. התמיינוכניסה למסלול הכשרה דיפרנציאלי. המותאם לכל ייעוד ותפקיד אליהם 

איתור, מיון וגיוס מלש"בים  תהליכיהצה"ליים  וגופי הגיוס בזרוע והיבשה אושרוכחלק מתהליך הסדרה זה, 

 .גיוסם לצבאמתהליך וזאת כחלק  ליחידה

לאתר  על מנת תהליך סדור ועקבי מול המכינות הקדם צבאיותלהתניע  היחידה מעוניינת, בהמשך לאמור

אנו מחפשים בני נוער בעלי מוטיבציה לבצע שירות  רלוונטיים ליחידה. תומכי לחימה ולהתאים מועמדים

 .פועלה של היחידהביחידה סגורה ואשר מעוניינים לתרום לקידום משמעותי 

 :כגוןכיחידה מיוחדת, מגלן מציעה מגוון תפקידים לתומכי הלחימה 

 טחוניות בפיתוח אמצעי לחימה לצה"ל בכלל וליחידת מגלן יעבודה מול תעשיות ב – פיתוח אמל"ח

 .בפרט

 מחקר ופיתוח של יכולת הסוואה מתקדמות מול גופים צבאיים ואזרחיים שונים. – הסוואה 

 עבודה ב"בית מלאכה" בו מבוצעות עבודות ייצור שונות בתחומי האומנות השונים  –ואומנות  ייצור

 וכן בתחומי הנגרות, מסגרות והטקסטיל.

 הדרכת לוחמים בשטח וביחידה על אמצעי לחימה מתקדמים ולימוד תורת לחימה. – הדרכה 

 ליווי מבצעי מקצה מקצה הכולל הכנת עזרים, ליווי לוחמים ומתן ייעוץ מבצעי למפקדים  – מודיעין

 בפן המודיעיני.

ראשי המכינות סבב פגישות היכרות עם נציגי היחידה   יתאמו,  למכתב זהובהמשך  כחלק מהתנעת תהליך זה

במסגרת מפגש זה,  והסבר על תהליך המיון ליחידה. הרלוונטייםבה יוצגו הנפשות הפועלות, מגוון התפקידים 

 .מעלההנקודות שצוינו נציגי היחידה יתנו סקירה מקיפה יותר על 



  

 
 

-בלמ"ס  -  
 
 

 בתקופה הקרובהם להגיע לראיון נימעבר לכך, באם ישנם חניכים אשר תאריך הגיוס שלהם מתקרב ומעוניי

לנציג היחידה )שם מלא, ת.ז, כתובת מגורים, טלפון( )לפני קיום יום ההיכרות( ניתן להעביר את פרטיהם 

. במידה וימצאו מתאימים )לאחר שיחת טלפון ראשונית( יזומנו לראיון. אופציה זו )פרטיו מופיעים מטה(

 , עקב אילוצי זמנים שלעיתים מתמשכים בגיוס מלש"בים שאינם מתנדבים.מתנדביםרלוונטית בעיקר עבור 

 

  –איש קשר 

 8169985159 -רומי 

 malshabim3@gmail.com –מייל 

 

 ברצוננו להודות לכם מראש על תמיכתם הפעילה בתהליך חשוב זה.

 בברכה,

 

 סא"ל   יובל גז,

 מפקד יח' מגלן
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