רשימת הגיוס של מיתר
מה אתם צריכים ,מה כדאי ובעיקר מה לא צריך...
לערכות הגיוס שלנו כנסו לאתרwww.Meitar.co :
> ציוד חובה:
ביגוד
חולצות טי ירוקות זית

5-10
תלוי באופי השירות

מקבלים  3ביום הגיוס (מידה
אחידה).

תחתונים רגילים

 10זוגות

לדאוג שיש מספיק לשבו־
עיים (מחליפים כל יום)

גרביים לצבא

 8זוגות

קרביים מקבלים  9זוגות
(מידה אחידה) .שיהיה
מספיק לשבועיים (מחליפים
כל יום)

חולצות טי לבנות

( 2-4תלוי בסוג השירות)

למדי א'

היגיינה
דאודוראנט

1

כמו בבית

כפכפים למקלחת

זוג

פשוטים וזולים – מגומי (לא
מבד)

סכין  /מכונת גילוח

1

לעיתים מקבלים סכין ביום
הגיוס

טוש סימון לא מחיק

1

לסימון הציוד שמקבלים

נעלי ספורט

זוג

לעיתים מקבלים שובר לרכי־
שה מסובסדת מהצבא

בגדי ספורט

מכנס וחולצה

לא להשתגע

עזרים
תרמיל בנפח  85-90ליטר

1

רק אם אין .לא להשתגע

פנס ראש (רק עם אור
אדום)

1

אפשר גם פנס גנרי (לא
ממותג)

ביגוד חורף

חולצה טרמית 1
מכנס טרמי 1
כובע גרב
חם צוואר

רק למתגייסים בחורף.
לקנות יחידה אחת מכל סוג,
ולהשלים עוד אחרי הגיוס.
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> ציוד אפשרי:
רק מרשת

שק כביסה מאוורר

1

טלק  /מחטא נעליים

1

שעון יד עם סטופר

1

אולר לדרמן

1

לא חובה.

גרבי מסעות

1-2

גרביים מרופדים במיוחד
למסעות

משחה לשפשפת

1

לסובלים משפשפת .בעיקר
בקיץ

משחת נעליים

1

לא מקבלים מהצבא

קרם הגנה

1

רק בקיץ ורק לסובלים

תיק כלי רחצה

1

לעיתים מקבלים מהצבא

כלי למברשת שיניים

1

מנעול

1

הרתעתי בלבד.

סיכות ביטחון

1

מקבלים כמה מהצבא

מגבת ייבוש מהיר

1

לא חובה ,כפינוק

גומיות עמידות לנעליים

1

מקבלים מהצבא גומיות
משרדיות פשוטות

חולצות מנדפות זיעה
מתחת למדים

4

למי שאוהב.

תחתונים מנדפי זיעה

1-2

עוזרים למנוע שפשפות .למי
שסובל
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> ציוד רק לאחר הגיוס:
דוחה יתושים

1

רק לבסיסים הסובלים
מיתושים

כילה

1

כנ"ל

ערכות שפצור (מיתרים,
איזולירבנד ושפצורים)

1

למי שאוהב לשפצר.

שרוכי גומי

1

למי שאוהב ,ומאפשרים
ביחידה להשתמש

מדרס בולם זעזועים

1

רק לאחר היציאה הראשונה
הבייתה

סדין לשק שינה

1

רק בחורף ,למי שאוהב

פק"ל כיסים

1

למי שאוהב

חוגרון (ארנק לחוגר)

1

למי שאוהב

שקיות חימום

אריזה

מי שסובל במיוחד מקור

מראה בלתי שבירה

1

לגילוח בשטח .ממש לא
חובה

שפתון ליובש  /קרם ידיים

1

בעיקר בחורף ,בעיקר לבסי־
סים דרומיים

> לא צריך לקנות:
שלוקר (לא מאושר לשימוש בטירונות)
רצועה לנשק (מקבלים רצועה)
ידיות הסתערות (לא מאושר לשימוש בטירונות)
אביזרים למדים (לא יכולים ללכת עמם עד סוף

מוצרים עם סמל היחידה (לא מאושר לשימוש.
החיילים צריכים להרוויח את הזכות ללכת עמם)
אסלונית – זה לא באמת עובד ,ומהר מאוד
מתרגלים ללא.

הטירונות)
מדים (מקבלים)
שק שינה (אין צורך)
אטמי אוזניים (מקבלים)
משקפי שמש (אסור ללכת איתם)
בגד ים (פשוט לא קורה)
שפצורים למחסנית (משפצרים ביחד ביחידה)
סטיקלייט

דבק מגע  /דבק שלוש שניות – בשביל מה?
אזיקונים – מקבלים
מברג טסטר – מקבלים
מחזיר אור – מקבלים
מטען סולארי – החיילים לא משתמשים בסלולרי
בשטח ,וגם ככה המטען לא באמת עובד.
פנקס כיס – מקבלים
פלנלית  /שמן נשק – מקבלים בשפע בטירונות
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