
מרכז 
מדעי ההתנהגות

 

 
ברוכים הבאים למערך מדעי ההתנהגות!

שמחים שהצטרפת למשפחת ממד"ה - מערך מדעי התנהגות 
ייעוד המרכז והמערך הינו להוות סמכות מקצועית עליונה בתחום מדעי-התנהגות בצה''ל.

אנו בטוחים שתהנה לשרת במרכז מדעי ההתנהגות ושתסייע בתרומתך באופן יומיומי לעמידה
במשימות החשובות שלפנינו.

הכנו עבורך עלון קליטה והכוונה ובו מידע חשוב שילווה אותך לאורך שירותך ביחידה. העלון מפרט את
זכויותיך וחובותייך כחייל/ת ביחידה, יש לקרוא אותו בעיון על מנת שילווה אותך לאורך שירותך. 

אנו מפקדי היחידה עומדים לרשותך בכל נושא. 
בהצלחה בשרות,

ר' ממד''ה ופורום הרע"נים 



מטרות מרכז ומערך מדעי ההתנהגות
  

ענף פיתוח אירגוני 
הענף מייעץ, מפתח, בונה

ומטמיע ברמה המערכתית
לתהליכי שינוי בצה''ל .

אליו מגיעות מאבחנות מד"ה,
יועצים ארגונים, אנשי משא"ן

ולוגיסטיקה. 
 

ענף מערכות מיון  
הענף מייעל את תהליכי האיתור

והמיון בראייה מטכ''לית
באמצעות העשרה, עיבוי

והסדרה של תהליכי המיון.
אליו מגיעות מאבחנות מד"ה,

נהגים, פסיכולוגים תעסוקתיים
ואנשי מחשוב.

 
מכון המחקר הצה"לי 

המכון משפיע באמצעות
מעורבות בתהליכים מרכזיים

בארגון על בסיס מומחיות וידע
שיטתי.

אליו מגיעות מאבחנות מד"ה,
אנשי מחקר וסוציולוגיים.

 
ענף הערכה

הענף עוסק בביצוע ותפעול
מרכזי הערכה לסא"לים

ואל"מים של כלל צה"ל ואחראי
על הפקת נתוני איכות לקראת

דיוני שיבוצים.
אליו מגיעות מאבחנות מד"ה,

יועצים ארגונים, פסיכולוגים
ואנשי מחשוב. 

להוות סמכות מקצועית עליונה בתחום מדעי-ההתנהגות בצה"ל.

לשאת באחריות המטה-הכללי לקביעת מדיניות וסטנדרטים מקצועיים בתחום
מדעי-ההתנהגות, לפעול להטמעתם ולבקרתם.

מתן מענה מטכ”לי בתחום מדעי-ההתנהגות בצה"ל בשגרה ובחירום.

 

 

מבנה 
אופי היחידה  

יחידה פתוחה שגרת הפעילות 8:30 - 17:30.
אחת לשבוע, ביום שלישי נערך מסדר בוקר בשעה 09:30

בפרגולה הממוקמת במרכז היחידה. 
תורנויות

שמירות במרחב הבסיס, אחת לחודש ושבת אחת למספר
חודשים במסגרת תורנות מפקדת הבסיס(מב"ס). 

הופעה ולבוש
נדרש לעמוד בכללי הופעה ולבוש על-פי פקודות צה"ל.

תלונות מ"צ (משטרה צבאית)
טיפול בתלונות מ"צ על-ידי הרע"נים ביחידה בלבד.

נהלי יחידה
 



 
ימים ושעות פעילות המרפאה 

ימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 17:00
לאחר שעות הפעילות נוכח חובש תורן

במרפאה.
שעות מסדר חולים - חובש 

ימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 17:00
שעות מסדר חולים - רופא 

ימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 17:00
אופן קביעת תור

טלפון: 03-7379810
ווטצאפ: 052-9251455

הגעה למרפאה וקביעה דרך החובש
 

מרפאה דרכי הגעה לתל השומר
קווי הנסיעה למחנה 

תל-השומר
רמת-גן, ת"א-יפו: 104, 69, 135,

 .68 ,45 ,555 ,70 ,169
רמת-גן, בני-ברק: 134. 

אור-יהודה: 1.
מרמת-גן, שהם: 58.

יהוד: 72, 71, 73.
פתח תקווה: 87, 187.

אריאל: 284. 
נתניה: 618, 640. 

רעננה: 505.
חולון, בת-ים: 143, 43.

ראשון-לציון: 139.
 

דרכי הגעה ליחידת ממד"ה 
משער צפון (מסוף אוטובוסים) -

להיכנס דרך הש.ג להמשיך ישר עד
לתחנת אוטובוס. מימין לתחנה

כניסה ליחידה (ניתן יהיה לראות
שלט - ממד"ה). 

משער קראון (לשכת גיוס) - להיכנס
דרך הש.ג להמשיך ישר עד שמגיעים

לצומת גדולה, ממשיכים ישר לכיוון
תחנת האוטובוס ומימין לה הכניסה

ליחידה (ניתן יהיה לראות שלט -
ממד"ה) .

שק"ם
השק"ם המרכזי פתוח בימים א' - ה' 

בין השעות 8:00 - 16:00.
 
 

זמני תפילה בימי חול: 
שחרית 07:30 - 08:00
מנחה 12:30 ו-13:30

ערבית 21:30
 
 
 

בית כנסת

בעלי תפקידים
חיוניים

  
ק.משא"ן: אור מטלון-050-9068350

ק.ניהול: שגרת יחידה ולוגיסטיקה: נוי אללוף שובל- 053-4234294
ממונה יוהל"ם והשירות המשותף: מעיין קורץ כהן- 052-8204620

ממונה בטיחות באש: גארי הכט- 058-7870015
ממונה בטיחות בעבודה ובשגרה: שי נדם-054-6740152

אחראי שמירות והגנ"ם חיילים: רנן רצון- 052-2655647, יוני אמינוב- 050-7773882
ממונה מניעת אובדנות: תום רון - 054-5805954

מרפאת בריאות הנפש: ניתן לקבוע מועד על-ידי הפנייה ממפקד למייל "מרפאת ברה"ן
תל-השומר מרפאת זימון תורים".

 
 



קליטת חייל ביחידה:
ביום הגעתך תחל בביצוע טופס טיולים במהלכו תרואיין על-ידי קצין המשא"ן, מפקד

ישיר ומשייקית תייש. 
את טופס הטיולים עליך להחזיר לשלישות היחידה תוך 48 שעות.

החודש הראשון ביחידה הינו חודש הסתגלות ובמהלך חודש זה לא מבצעים
תורנויות. 

 
חופשת חיילי חובה: 

זכאות חיילי החובה לחופשה שנתית מתבצעת על-פי שנת עבודה קלנדארית
מינואר לדצמבר, ולא על-פי שנת שירות.

הינך זכאי ל- 18 ימי חופשה בכל שנת שירות. 
עבור חלקי שנה, חישוב הזכאות לחופשה יתבצע באופן יחסי.

 
היחידה להכוונת חיילים משוחררים: 

כל חייל משוחרר מקבל הטבות עם שחרורו. ההטבות נקבעו בהתאם למשך ואופי
שירותו והאם הוכר כחייל אוכלוסייה ייחודית.

 
תיבת פניות למפקד היחידה: 

תיבת הפניות לסגנית מפקדת היחידה ממוקמת מחוץ למשרד רע"ן פיתוח ארגוני. 
ריקון התיבה מתבצע מידי יום בשעה 09:00 בבוקר.

באפשרותך לשלשל מכתב פנייה בכל שעה ביום.

זכויות חיילי היחידה
 

כאן עבורך!
 

בהצלחה
בדרך החדשה

 


