
כל מה שתורם
לשירות בצה“ל! 

הבית של החיילים מכין אותך לגיוס

ציוד אישי�
  תרמיל גב גדול )70-90 ליטר( 

  תיק גב נוסף קטן 

  מנעולים 

  שעון יד דיגיטלי עם מד זמן )סטופר( ותאורה 

  כלי רב תכליתי/ MULTI TOOL )תלוי ביחידה(

  ציוד שפצו"ר: מיתר צניחה, איזולירבנד חבלה, שאקלים

  חוגרון

  כיסוי דיסקית 

  פנס

  סוללות 

  מצית לשפצורים 

  טוש סימון ציוד שחור לא מחיק 

  סוללת גיבוי לסלולרי )מטען נייד( 

  סיכות בטחון 

  משחת נעליים + מברשת צחצוח 

  עט ופנקס קטן 

  שקיות חימום )למתגייסי חורף( 

  עזרה ראשונה )פלסטרים, כדורים נגד כאבים( 

  עזרה שנייה )ערכת תפירה( 

  משקפי ראיה נוספים למרכיבי משקפיים 

  מצעים )ציפה, ציפית, כרית, שמיכה( 

  כסף קטן למכונות 

  ממתקים ואוכל לשעות הקשות

הלבשה כללי�
  גופיות/טישרטים/גופיות שרוול ארוך זית ולבן 

  חולצות T  מנדפות זיעה 

  תחתונים/בוקסרים 

  גרביים 

  גרבי מסע מרופדים/מנדפי זיעה 

  בגדי ספורט 

  נעלי ספורט 

  כפפות/צעיף/חם צוואר )למתגייסי חורף( 

  ביגוד תרמי )למתגייסי חורף( 

  פיג'מה או בגדים נוחים לשינה 

  שק כביסה 

הגיינה וטיפוח�
  מגבת גדולה )שטח עם או בלי סקוצ'(

   תיק רחצה )עם שמפו, סבון, מרכך, משחת שיניים, 

 מברשת שיניים, קופסא למברשת שיניים, קצף גילוח 

וכל מה שדרוש לך למקלחת(

  דאורדורנט

  גליל נייר טואלט

  כפכפים למקלחת

  קרם הגנה

  שפתון ליובש בשפתיים/וזלין

  אסלוניות

  קיסמי אוזניים

  משחה נגד שפשפת 

  טלק/משחה להגייינת הרגליים

  מראה בלתי שבירה

  מגבונים לחים

  ג'ל לחיטוי ידיים ללא שטיפה

יקר, תומך לחימה 
ו לרכז  נ ל לים מאפשרים  י נו עם צרכי החי ו וההכרות של ן הרב שצברנ ו הנסי

וס עבורך רשימה זו עם כל מה שצריך לגי



לרשותך 55 סניפים בפריסה ארצית
לבירור הסניף הקרוב: www.rikushet.co.il או בטל. 04-6226420

הטבות לחיילים חברי מועדון

מוצר מתנה בשווי עד 50 ₪ 
בחודש העוקב להצטרפות

מתנת גיוס 
שימושית לטירונות

10% צבירה 
בכל קנייה

 25% הנחה 
בחודש יום ההולדת

מתנת שחרור 
שווה במיוחד

לחברי מועדון ’יותר’

חייל, מחזיק בכרטיס האשראי
של מועדון יותר? הרווחת!

גם 10% צבירה בכל קנייה
וגם 10% הנחה במעמד החיוב

נשמח לצרף אותך למועדון  פרטים בקופה

*בכפוף לתנאי המועדון

 קיטבג 

 מדי א' )2 זוגות( 

 נעליים

 מעיל א'

 חגורה

 כומתה

 דיסקיות

 גומי לנעליים

 סכין גילוח
      )מתנה מהאגודה למען החייל( 

 מברשת שיניים
      ומשחת שיניים קטנה

     )מתנה מהאגודה למען החייל(

 ערכת תפירה 

 פנקס כיס 

 תחבושת אישית 

 אטמי אוזניים 

 סרט זוהר 

 כפפות פליז 

 חם צוואר 

*רשימה זו נלקחה מהאתר www.aka.idf.il. הנתונים עדכניים ליולי 2017.

צו התייצבות

תעודת זהות/רשיון נהיגה בתוקף

פרטי חשבון בנק

דברים שחשוב להביא ליום הגיוס

לתשומת לבך, אלו הפריטים שתקבל בבקו“ם ביום  הגיוס


