מוגבל

טופס הצטרפות למסלול העתודה האקדמית
טופס ההחתמה לעתודאי – התחייבות עקב הצטרפות למסלול העתודה האקדמית
פרק א'  -שאלון פרטים אישיים
.1
פרטים
אישיים

דרגה

מספר אישי

שם פרטי

שם משפחה

מצב משפחתי

שנת לידה

ר  /נ  /ג

הפרטים אותם תמלא/י בסעיף  2ישמשו ככתובת לשליחת מכתבים וצווים:

.2
כתובת
מגורים
עיקרית

עיר/ישוב

שכונה

רחוב

מיקוד

מס' בית

כניסה

קומה

דירה

הערות

הפרטים אותם תמלא/י בסעיף  3ישמשו ככתובת נוספת לשגרת יום (לדוגמא ,כתובת המעונות):

.3
כתובת
מגורים
משנית

עיר  /ישוב

שכונה

רחוב

מיקוד

מס' בית

כניסה

קומה

דירה

הערות

בסעיף  4חובה למלא את כל הטלפונים:

טלפון בבית

.4
פרטי
קשר

מספר נוסף (שכן/ה  /הורה /
חבר/ה)

טלפון נייד

הפרטים אותם תמלא/י בסעיף  5ישמשו כחשבון לקבלת תשלומים שוטפים מצה"ל (לדוגמא ,מענקי עתודה/משכורות):

.5
פרטי
חשבון
בנק

שם הבנק

מס' חשבון

שם הסניף

מספר הסניף

הפרטים אותם תמלא/י בסעיף  6ישמשו ככתובת להודעה על מקרה אסון וכן ככתובת מקבל/י התשלום:

.6
כתובת
המוטב
למקרה
אסון

עיר  /ישוב

שכונה

רחוב

שם משפחה

שם פרטי

טלפון
כתובת דואר אלקטרוני:

מס' בית

כניסה

קומה

דירה

יחסי קרבה

טלפון נייד
____________________________@_______________________________________

הנני מצהיר כי הפרטים אותם מסרתי הינם מלאים ונכונים .כמו כן ,ידועה לי חובתי להודיע על שינוי כתובת/טלפון במידת הצורך ,עד 48
שעות לאחר ששינוי זה יתבצע .ידוע לי כי במידה ולא אעדכן כתובת אהיה עריק משירות ביטחון.
____________

____________

חתימה

תאריך

מוגבל
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פרק ב'  -הצהרה בדבר מסלול לימודים ומצב אקדמי

הינך מתבקש/ת למלא הצהרה זו ,המעידה על מצבך האקדמי נכון ליום הצטרפותך למסלול העתודה האקדמית.
.1
פרטים
אישיים

מספר אישי

תעודת זהות

דרגה

שם פרטי

שם משפחה

הערות

 .2הנני משתייך/ת למסלול :
עתודה אקדמית
א
 .3הנני לומד/ת במסלול ל :
א

עתודת עולים

ב

תואר I

 .4אני נמצאת בשנה (לא כולל מכינה):
ב
ראשונה
א

ג

ב

שנייה

 .5אני מתחיל/ה ללמוד בסמסטר :
חורף (אוקטובר)
א

ג

עתודת "נצח יהודה"

תואר II

שלישית

ב

רביעית

ד

אביב (מרץ)

 .6על פי תוכנית הלימודים אליה נרשמתי חובה עליי ללמוד בסמסטר קיץ
ב
לא
א

כן

 . 7לפני הצטרפותי למסלול העתודה למדתי ____ שנים ,במסגרת ___________________ ,בה צברתי ____ נק"ז,
ו/או פטור על פיו איני נדרש ללמוד _____ נק"ז לתואר הנוכחי.
 .8הצטרפתי ,באישור מיטב ומנט"א ,לפרויקט/מסלול
ג
פסגות
ב
עתידים
א
ח
אלונים
ז
סילון
ו

ברקים
גבישים

ד

לוגיסטיקה

ה

משאבי אנוש

חתימת העתודאי/ת _____________ :

מוגבל
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פרק ג'  -חוק שירות בטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו –  ,1986בקשה לדחייה של שירות החובה .התחייבות לשרת
שירות מילואים והסמכת צה"ל לקבל מהמוסד האקדמי מידע על אודות המצב בלימודים  -עתודה אקדמית
בטופס זה ,כל פנייה בלשון זכר מתייחסת לזכר ולנקבה כאחד ,אך פניה בלשון נקבה מתייחסת לנקבה בלבד.
הואיל ואני ,החתום מטה______________ ______________ _____________ ______________ ,
(שם פרטי)
(שם משפחה)
(דרגה)
(מספר אישי)
אושרתי על ידי מיטב ומנט"א ללמוד את המקצוע __________________________________________
בפקולטה/מחלקה_________________________________________________________________
של המוסד ______________________________________________________________________
(לימודי רפואה כללית ורפו"ש – כולל לימודי מדעי החיים ומדעי הרפואה)
.1
א .א .אני מבקש בזה ,בהתאם לסעיף  36לחוק שירות בטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו - 1986 -להלן ,החוק)
כי תקופת שירותי הסדיר בה אני חייב לפי החוק ,כפי שיתוקן מעת לעת ,תידחה

מתאריך

_____________ עד תאריך _________________ למשך ______ חודשים על מנת לאפשר לי
ללמוד את המקצוע המפורט לעיל בפקולטה ובמוסד הנזכרים לעיל במסגרת העתודה האקדמית של
צה"ל.
ב .תקופת דחיית השירות המבוקשת אינה כוללת את תקופת ההתמחות המקצועית ,באם מתחייבת כזו
ממסלול לימודיי (למעט רפואה כללית ורוקחות).
.2

נוסף על האמור לעיל ,הנני מסכים כי אם ימצאו רשויות הצבא כי יש צורך בכך ,יידחה מועד יציאתי לדחיית
שירות עד למועד סיום הכשרתי הצבאית הראשונה (בין אם אוסמך ובין אם לאו) .כמו כן הובהר לי ,והנני מסכים
לכך ,כי רשויות הצבא יהיו מוסמכות לקבוע כי אבצע הכשרות צבאיות ,תעסוקות מבצעיות ,ראיונות ,תחקירים
וכנסי הסברה שונים או פעילויות אחרות ,בהתאם להחלטת רשויות הצבא ,בסוג שירות חובה או מילואים ,כפי
שייקבע על-ידי אכ"א מעת לעת .משמעות הדבר היא ,כי דחיית השירות אותה הנני מבקש כמפורט בסעיף 1
לעיל תופסק לתקופות אלה ,ואזכה לתנאי השירות הקבועים בהוראות ובפקודות הצבא בהתאם לסוג השירות
שאשרת  .הנני מבקש כי בסיום כל תקופה כזו תשוב ותידחה תקופת שירותי הסדיר עד לתאריך סיום דחיית
השירות שנזכר בסעיף  1לעיל.

.3

אם בקשתי זו לדחיית שירותי הסדיר תאושר ,אני מצהיר ומתחייב:
א.

ללמוד את המקצוע במחלקה ,בפקולטה ובמוסד הנזכרים לעיל.

ב.

לציית לכל הוראה של צה"ל בקשר ללימוד במגמה ,חוג וכד' במסגרת המקצוע הנ"ל בכל עת שאדרוש
לעשות כן.

מוגבל
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ג.

כי ידוע לי ,שבמהלך פגרות הלימודים נערכות פעילויות צבאיות ,בהן קיימת חובת השתתפותי ,המהוות
חלק בלתי נפרד ממסלול העתודה האקדמית.

ד.

להסמיך את רשויות צה"ל לבקש ולקבל מהמוסד בו אלמד את תוצאות הבחינות וכן כל פרטים אחרים
בנוגע למצבי בלימודים ,בכל עת שימצאו לנחוץ ,וזאת כל זמן שאלמד במסגרת העתודה האקדמית,
ולשם כך מתחייב אני לחתום על כל מסמך שאדרש.

ה.

להתייצב לשירות סדיר בסיום הדחייה המבוקשת כנ"ל או במועד אחר שייקבע על-ידי צה"ל ולשרת את
שירותי הסדיר שנדחה.

ו.

ידוע לי כי כל שינוי אקדמי ,ובכלל זה שינוי מגמת הלימודים ,שינוי החוג או שינוי מקצוע ,הוספת מקצוע,
שינוי המוסד או הוספת מוסד לימודים ,המשך לימודי לתואר מתקדם – מחייב את אישור צה"ל לכך.

ז.

ידוע לי ,והנני מסכים לכך ,כי בכל מקרה שאבקש לבצע אחד או יותר מהשינויים המצוינים בסעיף ו'
לעיל ,יהיה עלי לפנות לשם כך למדור עתודה אקדמית בו אהיה מוצב ,ולא אהיה רשאי לבצע
שינוי/תוספת כאמור ללא אישור מדור עתודה אקדמית.

ח.

ידוע לי כי לאחר שיבוצע ,אם וכאשר ,שינוי כזה (המפורט בסעיף ו') ,יראו בזה כאילו שונה הדבר בטופס
התחייבות זה ואהיה מחויב לכל שינוי בתנאים או בשיבוץ כתוצאה מכך.

ט.

ידוע לי ,כי בתקופת דחיית השירות ,במידה ואמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית
לשירות ,מכל סיבה שהיא ,תהיינה רשאיות רשויות הצבא למצוא אותי כשר לשירות בטחון בתנאים
מיוחדים.

.4

יציאה לחו"ל בתקופת דחיית השירות
א.

ידוע לי כי לשם יציאה לחו"ל ,חייב אני לקבל היתר בהתאם לסעיף ( 43ב) לחוק מהגורמים המוסמכים
לכך בצה"ל.

ב.

ידוע לי כי לא אקבל היתר יציאה לחו"ל בתקופה בה אני מיועד לעבור אימונים צבאיים או תעסוקות
צבאיות אחרות .כמו כן ידוע לי ,כי הגורמים המוסמכים יהיו רשאים שלא לאשר את יציאתי לחו"ל אף
מטעמים של אי-התקדמות בלימודים ,ציונים נמוכים ,חובת מעבר בחינות והגשת עבודות ,מעבדות או
מטלות לימודיות אחרות ,או מכל טעם אחר.

.5

הפסקת דחיית השירות טרם המועד
א.

אני מסכים שאף אם בקשתי הנ"ל תאושר ,רשאיות רשויות הצבא להורות על הפסקת לימודיי ולהחזירי
לשירות הסדיר ,וזאת בגין אי-התקדמותי בלימודים ,בגין התנהגותי (ובכלל זה התנהגות העומדת בניגוד
לנורמות ההתנהגות המצופות מקצין בצה"ל) או אם צורכי צה"ל מחייבים זאת באותה העת.
מוגבל
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ב.

כמו כן ידוע לי ,כי אוכל לחזור לשירות הסדיר לפי בקשתי ובאישור צה"ל לפני תום תקופת הלימודים או
דחיית השירות שתינתן לי לפי בקשתי זו.

ג.

ידוע לי והנני מסכים לכך ,כי יש בידי רשויות הצבא ,אם ימצאו לנכון ,לשבצני במקצוע אף אם לא
השלמתי את כל חובותיי לקבלת תואר אקדמי ,אם ימצאו רשויות הצבא כי רמתי והכשרתי עונות על
התנאים לשבצני בתפקיד זה ,וכל התחייבויותיי בגין השיבוץ כאמור יעמדו בעינן.

.6

ידוע לי כי מדור עתודה אקדמית רשאי לקצר את תקופת דחיית השירות שאושרה לי בהתאם להצהרתי ,לפי
תוצאות מעקב אקדמי ,אם לא אקיים תנאי מתנאי מסלול העתודה או מתנאי התחייבות זו ,או מכל טעם אחר.

.7

ידוע לי ,כי לאחר שתסתיים דחיית השירות שניתנה לי בגין לימודי ,ימשיך שירותי הסדיר במועד שייקבע על ידי
הגורמים המוסמכים לכך.

.8

הצהרת נשים בלבד
א.

אם במשך תקופת דחיית שירותי או במשך תקופת שירותי הסדיר (בין אם אשובץ במהלך שירותי
הסדיר במקצוע ובין אם לאו) ,אהיה זכאית לשחרור או לפטור משירות סדיר לפי סעיף  39לחוק ,אשר
תוכנו הובא לידיעתי ,אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב לכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל .משך
תקופת ההתנדבות יהיה בה כדי להשלים את תקופת השירות הסדיר לתקופת שירות מקבילה באורכה
לזו בה חייבת יוצאת צבא השייכת למסלול העתודה האקדמית ,אישה רווקה ,בעת חתימתי על
התחייבות זו ,על פי החוק.

ב.

ידוע לי ,כי משמעות התנדבותי זו היא ,שאם תאושר התנדבותי זו על ידי שר הבטחון או מי שהוסמך
לכך על ידו ,אהיה בשירות בכוחות הסדירים של צה"ל גם אם אנשא או אהיה זכאית לפטור כאישה הרה
או כאם לילד ,ואשרת את מלוא תקופת השירות הסדיר בה הייתי חייבת אלמלא נישואיי ,הריוני או היותי
אם לילד.

ג.

כמו כן ידוע לי ואני מסכימה לכך ,כי תנאי שירותי בתקופת השירות על פי התנדבותי זו יהיו כתנאי
השירות של חייל בשירות חובה ,וכי בתקופה זו יחולו עליי כל הוראות חוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו-
 ,1955התקנות על פיו ופקודות הצבא החלות על יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של צה"ל.
_____________
תאריך

.9

______________

______________

מספר אישי

שם

_____________
חתימה

התנדבות לשירות מילואים פעיל נוסף במהלך תקופת דחיית השירות
א.

ידוע לי כי בתקופה בה יידחה שירותי הסדיר על פי בקשתי אמנה עם כוחות המילואים של צה"ל.
בהתאם לכך יהיה עליי לשרת שירות מילואים פעיל בתקופות השירות בהן אני חייב על פי חוק שירות
המילואים ,התשס"ח( 2008-להלן :חוק שירות המילואים).
מוגבל
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ב.

על מנת שניתן יהיה להקנות לי את מלוא הכשרתי הצבאית בהתאם למסלול ההכשרה לעתודה
האקדמית ,הנני מבקש בזאת להתנדב לתקופת שירות מילואים נוספת של  60יום בכל שנת לימודים,
בנוסף על התקופות בהן אהיה חייב על פי סעיפים  8 ,7ו 9-לחוק שירות המילואים.

ג.

ידוע לי ואני מסכים לכך ,שתקופות שירות המילואים הנוספות אותן אשרת על פי התנדבותי זו יחושבו
לשירות מילואים לכל דבר ועניין ,ובתקופות אלו יחולו עליי הוראות חוק שירות המילואים ,והוראות
הפרק הרביעי לחוק והתקנות על פיו ,וכן חוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו  1955 -ופקודות הצבא החלות על
יוצא צבא המשרת שירות מילואים.

ד.

בסעיף זה" ,שנת לימודים" פירושה ,השנה המתחילה ביום הלימודים הראשון במוסד האקדמי
והמסתיימת ביום האחרון של פגרת הלימודים שלפני תחילת שנת הלימודים הבאה.

.10

אני מצהיר בזה ,בהתאם להוראות סעיף (7ה) לחוק שירות המילואים ,כי אני מסכים שתקופת שירות המילואים
השנתי בה הנני חייב על פי החוק תחולק לשלוש תקופות או יותר לפי החלטת צה"ל.

.11

אני מצהיר בזה כי הנני מוותר על הודעה מוקדמת לפני קריאה לשירות מילואים.

.12

ידוע לי והנני מתחייב להתייצב לשירות מילואים או לשירות סדיר בכל מקרה שאדרש לכך ,אם בקריאה על פי צו
אם על פי הודעה טלפונית ממדור עתודה אקדמית או מכל גורם צבאי אחר ,ואם בכל דרך אחרת.

.13

אני מצהיר בזה ,כי הנני מסכים לשירות ללא הגבלה באשר לפרקי זמן בין שירות שנתי אחד למשנהו ,כאמור
בפקודת המטכ"ל  ,31.0802או כל הוראה אחרת שתבוא במקומה.

.14

הנני מסכים כי ניתן יהיה לחייבני בשירות מילואים בחגים ובמועדי ישראל גם במספר חגים ומועדים רצופים.
לדוגמה :שירות מילואים שיימשך בראש השנה ,יום הכיפורים וסוכות ברציפות .הנני מסכים כי ניתן יהיה לחייבני
בשירות מילואים בחגים ובמועדי ישראל כאמור גם מספר שנים ברציפות ,הכל על אף האמור בפקודות הצבא
וללא הגבלה.

.15

ידוע לי והנני מסכים לכך ,כי בכל מקרה בו אבקש לדחות או לבטל קריאה לשירות מילואים בו אהיה חייב על פי
חוק שירות המילואים או לפי התחייבות זו ,יהיה עליי לפנות לשם כך למדור העתודה האקדמית ,ולא אהיה רשאי
להפנות בקשה כאמור למדור ולת"ם בהתאם לפקודת המטכ"ל  ,31.0825או כל הוראה אחרת שתבוא
במקומה.

.16

אני מסכים לכך כי התחייבויותיי המפורטות לעיל ייכנסו לתוקפן עם חתימתי.
_________________

_________________

חתימה

תאריך

מוגבל
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בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק שירות בטחון  ,הנני דוחה ,לפי בקשתו ,את המשך השירות של הנ"ל למשך
תקופה של __________מיום ______ עד יום ________ בתנאי שהנ"ל ימלא אחר כל התנאים וההתחייבויות
המפורטים בבקשתו.
__________________
מפקד מיטב

__________________
תאריך

החלטה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק שירות המילואים ,הנני מאשר את התנדבותו של הנ"ל לשירות מילואים נוסף,
כמפורט בהתחייבותו.
__________________

_______ ___________

מפקד מיטב

תאריך
צו

בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק שירות בטחון ,הנני מאשר את התנדבותו של הנ"ל לשירות סדיר נוסף ,כמפורט
בהתחייבותו.
__________________

__________________

מפקד מיטב

תאריך

מוגבל
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פרק ד' – הרשאה כללית בנוגע לחיסיון אקדמאי והצהרה בדבר חובת הדיווח
חלק א' – הרשאה כללית
אני ,החתום מטה,
______________

______________

שם פרטי

שם משפחה

______________

______________

מספר זהות

כתובת

מרשה בזה את שלטונות צה"ל לבקש ולקבל ממזכירות וכן מסגל ההוראה של ________________________
שם הפקולטה/מחלקה

ב ________________-וכן מכל גורם אחר ,כפי שיידרש בנסיבות העניין ,את תוצאות הבחינות ,בכל עת
שם המוסד

שימצאו לנכון וכן כל פרט או מידע בנוגע למצבי בלימודים או לתוצאות של הליכים משמעתיים נגדי במסגרת המוסד
האקדמי.
התחייבות זו תעמוד בתוקפה כל עוד אלמד במסגרת העתודה האקדמית.
_________________
חתימה

_________________
תאריך
חלק ב'  -הצהרת עתודאי/ת על חובת הדיווח
א.

אני ,החתום/ה מטה ,מייפה כוחם של שלטונות צה"ל לבקש ולקבל מהמזכירות האקדמית ו/או מסגל
ההוראה של הפקולטה/המחלקה/החוג בהם אלמד במסגרת מסלול העתודה האקדמית וכן מכל גורם
אחר כפי שיידרש בנסיבות העניין  -כל פרט ומידע הנוגע למצבי האקדמי ,במישרין או בעקיפין ,בכל עת
שימצאו לנכון .התחייבות זו תעמוד בתוקפה כל עוד אלמד במסגרת העתודה האקדמית.

ב.

ידוע לי ,כי עליי לדווח לאלתר למדור עתודה אקדמית על כל שינוי במצבי האישי ו/או האקדמי ו/או
הבריאותי במהלך תקופת לימודיי.

ג.

ידוע לי ואני מסכים/ה ,כי אי-דיווח על שינוי במצבי כפי שפורט לעיל ,עשוי להשפיע על המשך לימודיי
במסגרת העתודה כפי שיימצא לנכון ע"י מדור עתודה אקדמית.

הנני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים המצוינים לעיל הינם מלאים ונכונים והנני מבין/ה את משמעות תוכן מסמך
זה הנני מאשר/ת את האמור בפרק ד' ואת הבנתי את שאר הסעיפים לעיל ולראיה באתי על החתום:
________________
מספר אישי

______________ ____________
שם משפחה

שם פרטי

מוגבל
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_____________

____________

חתימה

תאריך

מוגבל

פרק ה'  -הצהרת התנדבות לכוחות המילואים של צה"ל.
בהתאם להוראות סעיף  14לחוק שירות המילואים ,ולהוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו,
הצהרת המתנדב
אני ,החתום מטה,
_______________

_______________

_______________

________________

מספר אישי

דרגה

שם משפחה

שם פרטי

מצהיר בזאת כדלקמן :
.17

ידוע לי כי אם במשך התקופה ,שבה יידחה שירותי הסדיר על-פי בקשתי ,אמצא בלתי כשיר לשירות בטחון ,ולא
אהיה חייב בשירות בטחון על-פי החוק ,תהיינה רשאיות רשויות הצבא להפסיק את השתתפותי במסלול העתודה
האקדמית ויחולו עליי פקודות הצבא המתייחסות לחיילים הנמצאים בלתי כשרים לשירות הבטחון; כמו כן ידוע
לי ,כי במידה ואמצא בלתי כשר לשירות בטחון ,מכל סיבה שהיא ,תהיינה רשאיות רשויות הצבא למצוא אותי
כשר לשירות בטחון בתנאים מיוחדים.

.18

ידוע לי ,כי אם במשך התקופה ,שבה ידחה שירותי הסדיר על-פי בקשתי ,אמצא בלתי כשר ארעית לשירות
בטחון ,ולא אהיה חייב בשירות בטחון על-פי החוק ,הריני מבקש להתנדב לשירות בכוחות המילואים של צה"ל
למשך תקופת דחיית שירותי הסדיר שאושרה לי במסגרת העתודה האקדמית עד להבהרת מצבי הרפואי.

.19

ידוע לי כי התנדבותי זו תיכנס לתוקפה רק מהמועד בו תאושר על-ידי שר הבטחון או מי שהוסמך לכך על ידו,
לאחר שעיין בהמלצות ענף מיון רפואי במקרפ"ר.

.20

ידוע לי כי משמעות התנדבותי זו היא שאם תאושר התנדבותי זו אחשב כחייל הנמנה עם כוחות המילואים של
צה"ל לכל דבר ועניין ,ויחולו עליי כל הזכויות והחובות החלות על חיילי מילואים בצה"ל לפי כל דין ולפי הוראות
הצבא ,ולרבות התנדבותי לתקופת שירות מילואים נוספת שניתנה ללימודי בעתודה האקדמית.

_________________
חתימה

_________________
תאריך

מוגבל
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פרק ו' – שיבוץ לאחר החזרה לשירות – הכשרה לקצונה – התחייבות לשירות קבע בצה"ל בגין שיבוץ במקצוע –
עתודה אקדמית – גברים  /נשים
חלק א
אני ,הח"מ,
______________
מס' אישי

______________
דרגה

______________
שם משפחה

______________
שם פרטי

מצהיר כי ידועים לי הכללים והעקרונות שיפורטו להלן ,וכי אני מסכים לקבלם ולבצעם ככתבם וכלשונם:
.21

כללי שיבוץ – עתודאים החוזרים לשירות סדיר

א.

הנני מאשר בזה כי ידוע לי ואני מסכים לכך ,שלאחר שאחזור לשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל בתום
דחיית השירות שתינתן לי לצורך לימודי במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל או במועד קודם לכך,
כמפורט בפרק ג' להוראה זו ,יוכל צה"ל ,לפי שיקול דעתו ,לשבצני בכל תפקיד ובכל מסלול בהתאם
לצרכי הצבא .בין היתר ,יהיה בידי צה"ל לשבצני בתפקיד המחייב את ידיעת המקצוע ו/או מקצועות
אותם אלמד ,וזאת בתנאי שרמתי והכשרתי המקצועית יענו על התנאים לשיבוץ בתפקיד זה .להלן,
תיקרא פעולה זו " -שיבוץ מקצוע".

ב.

ידוע לי ואני מסכים לכך ,כי יהיה בידי רשויות הצבא ,באם ימצאו לנכון לעשות כן ,לשבצני במקצוע
כאמור בסעיף משנה א לעיל ,אף אם לא השלמתי עד למועד השיבוץ את מלוא המטלות הנדרשות לשם
השלמת תואר אקדמי במקצוע אותו למדתי ,וזאת באם ימצאו רשויות הצבא כי רמתי והכשרתי
המקצועית עונות על התנאים לשיבוץ בתפקיד זה.

ג.

לתלמידים במקצועות הרפואה והרפו"ש ,מדעי החיים/מדעי הרפואה
למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי האמור לעיל בסעיף משנה ב חל אף עלי כתלמיד במקצוע
הרפואה/רפו"ש .הנני מאשר בזה כי ידוע לי ואני מסכים לכך ,כי באם יופסקו לימודי ,בין ביוזמתי לבין
ביוזמת ובהתאם להחלטת רשויות הצבא ,יהא ניתן לשבצני במקצוע "מדעי החיים" .זאת ,אם ימצאו
רשויות הצבא כי רמתי והכשרתי המקצועית עונות על התנאים לשיבוץ בתפקיד זה ,והתחייבותי לשירות
קבע בגין שיבוץ זה תהא בהתאם.

מוגבל
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.22

הכשרה לקצונה
א.

ידוע לי ואני מסכים לכך ,כי במסגרת מסלול ההכשרה שלי בצה"ל (בין אם אשובץ במקצוע ובין אם לאו)
אהיה עשוי להיות מוכשר לקצונה עם חזרתי לשירות הסדיר או בחופשת לימודים בין שנות הלימודים
במסגרת העתודה ,וזאת בהתאם להחלטת רשויות הצבא.

ב.

כמו כן ידוע לי ,ואני מסכים לכך ,כי אם אוכשר לקצונה יהא עלי להתחייב לתקופת שירות קבע ,הנדרשת
כרגיל כתנאי למעבר קורס קצינים ,כפי שתיקבע מעת לעת ,וכי תקופה זו תהא חופפת לתקופת שירות
הקבע אליה אתחייב בגין שיבוץ במקצוע ,באם יוחלט לשבצני במקצוע.

.23

התחייבות בגין שיבוץ במקצוע
א.

ידוע לי ,ואני מסכים לכך ,כי כתנאי לשיבוצי במקצוע לאחר חזרתי לשירות הסדיר עלי להתחייב ,בעת
כניסתי לעתודה האקדמית – לשירות קבע בצבא הגנה לישראל למשך תקופה שמשכה:
.1

שנתיים – במקצועות רפואה כללית ורפואת שיניים בלבד.

.2

שנה וחצי – במקצוע סיעוד בלבד.

.3

שלוש שנים – בכל יתר מקצועות הלימוד ,לרבות מדעי החיים/מדעי הרפואה.

ב.

תקופת שירותי בשירות קבע תהא לפי תנאי השירות כפי שיפורטו מעת לעת בפקודות הצבא.

ג.

תקופה זו תחל מיום תום השירות הסדיר בו הנני חייב לפי חוק שירות בטחון .אם אקבל פטור משירות
סדיר ,יוכלו רשויות הצבא להפעיל את התחייבותי לשירות קבע לפי שיקול דעתן.

ד.

ידוע לי ,כי התחייבותי זו היא תנאי לקבלתי למסלול העתודה האקדמית של צה"ל.

ה.

ידוע לי ,כי אין בהתחייבותי זו כדי לחייב את מוסדות צה"ל לשבצני במקצוע לאחר חזרתי לשירות
הסדיר  ,או לשגרני לקורס קצינים .כמו כן ,אם אהיה מיועד לשיבוץ במקצוע ,יוכלו מוסדות צה"ל להפסיק
את הכשרתי או את שיבוצי במקצוע ולהעבירני למסלול אחר ,בכל עת ,בהתאם לצורכי צה"ל כפי שיהיו
מזמן לזמן.

ו.

ידוע לי כי במידה ואשובץ ביחידה מחוץ לסד"כ צה"ל ,אהיה עשוי לממש את שירות הקבע שלי בהעסקה
ישירה תחת הימ"ל ובמסגרת חל"ת מטעם צה"ל.

ז.

ידוע לי ,כי בעת תקופת שירותי הסדיר ,בשירות חובה או בשירות קבע ,במידה ואמצא בלתי כשר
לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות מכל סיבה שהיא ,תהיינה רשאיות רשויות הצבא למצוא אותי
כשר לשירות בטחון בתנאים מיוחדים.

.24

חלק ב'  -התחייבות לשירות קבע בצה"ל הואיל ורצוני להתקבל לעתודה האקדמית ,והואיל ורצוני להיות
משובץ במקצוע לאחר חזרתי לשירות סדיר ,הריני מתחייב לשרת שירות קבע בצבא הגנה לישראל החל מיום
מוגבל
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תום שירותי הסדיר (שירות חובה) בו הנני חייב על פי חוק שירות בטחון  ,בהתאם לאמור בהתחייבותי .שירות
זה יהא לפי תנאי השירות כפי שיפורטו מזמן לזמן בפקודות הצבא ,אלא אם אשוחרר לפני תום התקופה הנ"ל
בהתאם לפקודות הצבא ,הדנות בהתרת התחייבות לשירות קבע כפי שהן בתוקף מזמן לזמן ,או שאשוחרר
מהתחייבותי זו ,כמפורט בהתחייבותי זו.
.25

הנני מסכים לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכל תפקיד אשר יוטל עלי ,ואני מקבל עלי את מרותו של צבא
ההגנה לישראל ,משטרו ,הוראותיו והמשמעת למוסדותיו המוסמכים ,והנני מצהיר כי ידוע לי שמשך כל תקופת
שירותי אהיה כפוף להוראות חוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו.1955 -

.26

ידוע לי ,ואני מסכים לכך ,כי אם מסיבה כלשהי לא אשובץ במקצוע ,יבטל צבא הגנה לישראל את התחייבותי זו
לשירות קבע ,שניתנה כתנאי לשיבוץ במקצוע .אם הנני משתייך למסלול משאבי אנוש או לוגיסטיקה ,התחייבותי
זו לשירות קבע ,תופעל על פי המצוין בפקודות הצבא .כמו כן ,יוכל צבא הגנה לישראל לבטל את התחייבותי
לקבע או שלא להפעיל אותה או להפעילה חלקית בלבד ,עקב כל סיבה אחרת ,גם אם שובצתי במקצוע ,בהתאם
לצרכיו.

.27

אם אשובץ במקצוע בשירות סדיר בעקבות התחייבותי זו לשירות קבע ,תהיה העסקתי במקצוע כפופה לתנאים
ולמגבלות המפורטים להלן:
א.

העסקתי במקצוע תהיה בתחום הכשרתי המקצועית ,וידוע לי כי במסגרת זו אהיה מועסק ,בהתאם
לצרכיו המיוחדים של צה"ל ,במשימות ובתחומי ההתמחות המיוחדים שנדרשים ממקצועי במסגרת
השירות הצבאי.

ב.

אגב שירות במקצוע אדרש למלא תפקידים מנהלתיים שונים הקשורים במקצועי.

ג.

לא ייחשב הדבר כהפסקת העסקתי במקצוע ,אם מסיבות מבצעיות יוטלו עלי תפקידים שאינם קשורים
למקצועי ,או שאדרש לעבור קורס או השתלמות שאינם בתחום מקצועי ,למשך תקופה שאינה עולה על
שלושה חודשים לכל אחת משנות שירותי כאקדמאי .חישוב תקופות אלה יבוצע על בסיס רב–שנתי ,אך
בכל מקרה לא יהיה סך כל התקופות לשנת שירות אחת יותר משישה חודשים ,פרט לשנת השירות
הראשונה ,אשר יכול ותוקדש כולה לקורסים או להשתלמויות .תקופות אלו לא ייכללו ולא ייחשבו
כהפסקה מהעסקה במקצוע  -תקופת ההכשרה בשלב ההכשרה הבסיסי של קורס קצינים ,תקופות
שירות במסגרת צרכים מיוחדים הנובעים ממצב חירום וכל תקופה אחרת אשר תיקבע ככזו על-ידי
אכ"א-חתומכ"א-מנט"א

ד.

אם אהיה סבור ,מסיבה כלשהי ,שחדלתי להיות מועסק במקצוע (בכפוף למגבלות שפורטו לעיל) ,אהיה
רשאי לפנות לרשות המוסמכת ולבקש להתיר את התחייבותי זו לשירות קבע.
ידוע לי כי בקשה זו עלי להגיש בהתאם לנהלים ,למפקדיי ,לסגל הסמכות אליה אשתייך וכן לאכ"א-
חתומכ"א-מנט"א בתוך שלושה חודשים ,לכל היותר ,מהיום שבו חדלתי לדעתי להיות מועסק במקצועי,
ובכל מקרה בזמן סביר מיום חזרתי לשירות במקצוע .ידוע לי כי אם תאושר בקשתי זו ,תוכל הרשות
מוגבל

12
חוזר 46

מוגבל

המוסמכת לבחון ולהורות על שינוי שיבוצי או להורות על ביטול התחייבותי הנ"ל ,במלואה או בחלקה,
כפי שתמצא לנכון.
.28

ידוע לי ואני מסכים לכך ,כי במקרה שהתחייבתי או שאתחייב לתקופות שירות קבע נוספות שלא במסגרת
התחייבותי זו ,יהיו תקופות אלו חופפות או מצטברות להתחייבותי זו ,כפי שייקבע בפקודות הצבא .כמו כן ברור
לי ,כי אם תבוטל מסיבה כלשהי התחייבותי זו ,לא תגרור החלטה זו ביטול התחייבויותיי האחרות לשירות קבע,
לרבות התחייבות לשירות קבע עקב מעבר קורס קצינים.

.29

ידוע לי ואני מסכים לכך ,כי במקרה שאבקש במהלך שירותי הסדיר שלאחר חזרתי לשירות להתנדב לאחד
מתפקידי צוות אוויר (טייס ,נווט) או לאחד מתפקידי צוות ים (קצין ימי ,צוללן ,חובל) תישאר התחייבותי זו
בתוקפה ,כל עוד לא אסיים בהצלחה את ההכשרה הנדרשת לתפקידים אלה .אם אסיים בהצלחה את ההכשרה
הנ"ל ואשובץ באחד מתפקידי צוות אויר או צוות ים ,תבוטל התחייבותי זו (פרט למקרה בו אשובץ באחד מן
התפקידים אשר הוכרו ע"י אכ"א-חתומכ"א–מנט"א כשיבוץ במקצוע במקביל לתפקיד צוות ים) .אם לא
אסיים את ההכשרה הנ"ל ,תישאר התחייבותי בתוקף ואהיה מיועד לשיבוץ במקצוע ,בכפוף לכל התנאים
המפורטים בהתחייבות זו.

.30

ידוע לי ואני מסכים לכך ,שהתחייבותי זו לשירות קבע תיכנס לתוקף עם חתימתי.

.31

אם יחול מועד שחרורי בעת שניתן לפיה צו לשירות לפי סעיפים  8או  9לחוק שירות המילואים או בשעת חירום
בטרם ניתן צו כאמור ,הנני מתחייב/ת בזה לשירות קבע למשך כל התקופה עליה חל הצו או עד לסיום מצב
חירום לפי העניין.
________________

________________

חתימה

תאריך

מוגבל
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חלק ג  -אישור קבלה לשירות קבע
בתוקף סמכותי לפי הפ"ע  3.0501תוספת א ,אני מאשר בזה את קבלתו של:
______________
(מס' אישי)

______________
(שם משפחה)

______________
(דרגה)

______________
(שם פרטי)

לשירות קבע ,בהתאם לתנאי התחייבות זו.
________________
חתימת מפקד מיטב

________________
תאריך

מוגבל
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פרק ז'  -התחייבות עתודאים הזכאים לקבל מענק/י עידוד עתודה ו/או מענק/י סיוע נוספים

.32

אני החתום מטה לומד את המקצוע ___________  ,במוסד הלימודים ___________ במסגרת מסלול
העתודה האקדמאית.

.33

ידוע לי כי המקצוע האמור בסעיף  1לעיל מצוי ברשימת המקצועות אשר לגביו צבא הגנה לישראל קבע כי
הלומדים אותו במסגרת העתודה האקדמית ,יהיו זכאים למענק עידוד עתודה בסכום שיקבע ע"י צה"ל מעת לעת.

.34

ידוע לי כי אני עשוי להיות זכאי למענקי סיוע נוספים בגין עמידתי בקריטריונים מסויימים .סכום מענקי הסיוע
הנוספים והקריטריונים לזכאות ייקבעו על-ידי אכ"א-חתומכ"א מעת לעת.

.35

ידוע לי והנני מסכים לכך שסכום המענקים יועבר לחשבון הבנק שלי כפי שמופיע ברשומת הצה"לית ,בחלקים
ובמועדים שיקבעו מעת לעת על ידי צה"ל.

.36

ידוע לי והנני מסכים כי צה"ל יהיה רשאי לשנות מעת לעת את סכום המענקים ואת מועדי מתן המענקים.

.37

ידוע לי והנני מסכים/ה ,כי בכל מקרה של קבלת מענק מחמת טעות ,כפי שיקבע ע"י הגורמים המוסמכים במדור
עתודה אקדמית ,אהיה מחויב/ת בהשבת המענק .כמו כן ,ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אני יודע ומסכים לכך
שצה"ל יוכל לקזז את סכום המענק שקיבלתי מחמת טעות מכל סכום שמגיע לי מאת צה"ל.

.38

ידוע לי ואני מסכים לכך ,שרשויות הצבא ,יבחנו את התקדמותי האקדמאית בלימודים ואת מהלך שירותי הצבאי,
ואם לא אשלים את לימודי ,לא אשובץ במקצוע ,יוחלט על העברתי מתפקידי במקצוע ,או לא אשלים את
התחייבותי לשירות קבע מכל סיבה שהיא ,אהיה חייב בהשבת המענקים שקיבלתי באופן מלא .פניות פרטניות
בנושא גובה ההחזר יעלו בפני ועדה אשר תבחן ,בהתאם לנסיבות העניין ,האם לחייבני בהשבת חלק מסכום
המענק/ים שקיבלתי כולם או חלקם הכול כקבוע בפקודות הצבא ובהוראותיו כפי שיהיו בתוקף מעת לעת .למען
הסר ספק ,המענקים הנדונים כוללים כל מענק כספי אשר הועברו לחשבוני במהלך תקופת לימודי ,לרבות מענק
עידוד עתודה ומענק סיוע נוסף.

.39

אם יוארך משך דחיית השירות ,ידוע לי כי לא אהיה זכאי למענק עידוד העתודה או מענק סיוע נוסף .במקרה של
קיצור משך דחיית השירות ייבחן כל מקרה לגופו על-ידי מנט"א ובמקרים חריגים בוועדה שתתכנס באופן עיתי
לשם כך .כמו כן ,ידוע לי כי לא יינתן לי מענק עידוד עתודה או מענק אחר בעבור תקופת לימודים בסמסטר קיץ,
אלא אם יקבע אחרת על-ידי מדור עתודה אקדמית.

.40

הנני יודע ומכיר כי פרט למסלולים המאושרים ע"י אכ"א/חתומכ"א והמעודכנים ברישומי מדור עתודה אקדמית,
לא יינתן מענק עידוד עתודה בעבור תקופת לימודים בסמסטר קיץ.
________________

________________

חתימה

תאריך
מוגבל
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פרק ח' – נשים  -הצהרת התנדבות לשירות לפי סעיף  16א (ג) לחוק שירות בטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו –
1986
אני הח"מ:
___________ __________
שם משפחה
מס' זהות

____________
שם פרטי

___________
ת .לידה

____________________
כתובת

מצהירה בזה כדלקמן:
.41

הנני מתנדבת בזה למסלול העתודה האקדמית במקצוע ____________________.

.42

ידוע לי כי לפי סעיף  16א (ג) לחוק שירות בטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו ,1986-דין יוצא צבא אישה ,המשרתת
ע"פ התנדבותה ,באחד המקצועות קבע שר הבטחון באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ,כדין יוצא צבא
גבר.

.43

כן ידוע לי כי שר הבטחון קבע בתקנות כי אשה אשר תתנדב למסלול העתודה המצוין לעיל ,דינה לעניין חוק
שירות בטחון כדין יוצא צבא גבר ,ועל כן ידוע לי כי הוראת סעיף  16א (ג) לחוק שירות בטחון חלה עלי ,ואני
מסכימה לכך שבמשך הכשרתי ,ובעת שירותי במקצוע דיני לעניין חוק שירות בטחון כדין יוצא צבא גבר (כמפורט
בנספח להתחייבות זו).

.44

ידוע לי ואני מסכימה שאין באפשרותי לוותר על התנדבותי זו.

.45

ידוע לי ואני מסכימה שהיה ומסיבה כלשהי ,לא אסיים את לימודיי בין אם ביוזמתי ובין אם ביוזמת צה"ל לא היה
מחויבת במשך שירות חובה ,כמפורט בנספח להתחייבות זו.

.46

משך שירות החובה יקבע ע"פ מחזור גיוסי לצה"ל.

.47

ידוע לי ואני מסכימה שהיה ומסיבה כלשהי ,אעזוב את המקצוע לאחר תום הלימודים ,אהיה עשויה להיות חייבת
בשירות ככל יוצא צבא גבר ,ובכל מקרה בהתאם למדיניות אכ"א  -חתומכ"א.

.48

הנני מסכ ימה לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכל תפקיד שיוטל עלי .הנני מקבלת עלי את מרותו של צבא-
הגנה לישראל ,משטרו והוראותיו והישמעות למוסדותיו המוסכמים ,והנני מצהירה כי ידוע לי שמתחילת שירותי
אהיה כפופה להוראות חוק השיפוט הצבאי ופקודות הצבא.
__________________

_______________
תאריך

חתימה

התחייבות זו והנספח המצורף לה נחתמו ביום ___________________ בפני:
_____________________________________________________________________________
חתימה
תפקיד
שם פרטי
שם משפחה
דרגה
מ.א.
מוגבל
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נספח להצהרת התנדבות לשירות לפי סעיף  16א' (ג')
מאחר והדין החל עלי הוא הדין החל על יוצא צבא גבר ,אני יודעת ומסכימה כי אהיה חייבת בשירות כמפורט להלן:
.49

שירות חובה זהה לזה של גברים במעמדי.

.50

שירות מילואים עד גיל הפטור משירות מילואים ליוצא גבר ,לפי הוראות חוק שירות המילואים .

.51

גם אם מסיבה כלשהי אועבר במהלך שירותי (לאחר גמר הלימודים) מתפקידי ואחדל לשרת בו ,אהיה עשויה
להיות חייבת בשירות ככל יוצא צבא גבר ,ובכל מקרה בהתאם למדיניות אכ"א-חתומכ"א.

.52

כמו כן ידוע לי כי אם אהרה ,או אלד -לא אהיה זכאית ,כתוצאה ישירה מכך ,לפטור משירות בטחון על פי דין.

.53

עם זאת ,אין באמור בהתחייבותי זו למנוע ממני את הזכויות המוקנות לי לפי חוק ולפי פקודות הצבא ,להגיש
בקשות הקשורות לתנאי שירותי מטעמי פרט (ובין היתר בקשה לשינוי שיבוץ ,בקשה לקיצור שירות ,בקשה
לפטור משירות מילואים וכיו"ב).

נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מטופס "הצהרת התנדבות לשירות לפי סעיף  16א(ג) לחוק שירות בטחון"

_____________

_______________

תאריך

שם ושם משפחה

______________
מספר אישי

מוגבל
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_______________
חתימת החיילת

