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מועמד יקר,

בשירות בתי הסוהר. __________הנך מוזמן ליום מיונים ראשוני לתפקיד 

 :יום המיונים יתקיים

שעה: __________  __________ :יום   _____________ :בתאריך

., רמלה 8, בניין קריית הממשלה קומה  91רחוב הרצל  כתובת:

המיונים יכלול בתוכו:יום  .1

 ראיון אישי 

 אימות נתונים 
מבחני דפ"ר, אישיות ואמינות (יש להיערך וללמוד למבחנים. דוגמאות 

שונות ניתן למצוא ברחבי האינטרנט)

 תדרוך על המשך תהליך המיון

 

2. לדוא"ל זה מצורפים המסמכים הבאים:

  טופס למועמד 

הצהרות 

 הפניה לרופא משפחה 

 פורמט לאישור העסקה

 הערכות למרכז הערכה

מקור+צילום() יש להצטייד במסמכים/אישורים הבאים: .3

 קורות חיים עדכניים 

 שתי תמונות פספורט עדכניות 

 ת.ז + ספח  

 דיפלומה, גיליון ציונים, אישור רישום בפנקס, אישור זכאות לתואר :אישורי השכלה
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 :אישור על מהלך שירות צבאי, תעודת שחרור/הערכה, אישור על  אישורים צבאיים

 חובת שירות מילואים/ פטור משירות מילואים

 (הפורמט המצורףממקומות עבודה קודמים )ע"פ  :אישורי העסקה 

 באופן ברור , ולהגיע עימו כשהוא מלאהקובץ המצורףאת  להדפיסיש  -שאלון למועמד 

 .וחתום

 באופן ברור , ולהגיע עימו כשהוא מלאהקובץ המצורףיש להוריד את  -הצהרות בריאות 

 .וחתום

 אישורים רפואיים:

 ולהביאו ליום  ולמלאו באופן מלא וברוריש להדפיס הקובץ המצורף  -הצהרות בריאות

 המיונים.

  בדיקות בקובץ המצורף יש הפניה לרופא המשפחה, הנך נדרש לגשת לרופא ולבצע

 ספירת דם מלאה, כימיה מלאה )תפקודי כבד ותפקודי כליות(, רמת סוכר בדם. דם:

  המציין את עברך הרפואי לרבות מידע על מחלות אישור רופא משפחה יש להציג

טילת תרופות באופן קבוע. על הרופא לציין שהנך כשיר כרוניות, מחלות מידבקות, נ

 לפעילות גופנית מאומצת

המידע הרפואי שיתקבל יינתן רק לאחר חתימת המועמד על גבי טופס ויתור 

 סודיות וישמש את גורמי המקצוע והרפואה.

 

 אישורים צבאיים: אופן הנפקת .4

  ישנה אפשרות להנפקת אישורים צבאיים מבסיס הקריה בתל אביב, שער בגין בימים

 .14:30עד  11:00שני וחמישי בין השעות 

  לברורים בנושא הנפקת אישורים צבאיים ניתן לפנות למוקד פניות הציבור של צה"ל

 .4)אין צורך בקידומת( שלוחה  1111בטלפון: 

 

  להלן קישור לאתר צה"ל לצורך הנפקת האישוריםhttps://ishurm.prat.idf.il 

 

 כללי: .5

 .יש להצטייד בכלי כתיבה 

  אינךהחנייה בחניון קריית הממשלה בתשלום, מומלץ לחנות בסביבת האזור באם 

 מעוניין לשלם דמי חנייה.

 

 

 

https://ishurm.prat.idf.il/
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במידה ואינך יכול להתייצב ליום המיונים אשר נקבע לך אנא דווח לצוות המקצועי,

 להלן דרכי התקשרות עמנו:

ReutAv@ips.gov.il/ LiorT@ips.gov.il

 089148946 -טלפון משרד מקצועי

 08-9773700מס' טלפון לשכת גיוס:  

לשכת הגיוס מאחלת לך הצלחה בתהליך המיון לשב"ס!!!

mailto:ReutAv@ips.gov.il/
mailto:LiorT@ips.gov.il



