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 המסלול של ביטול תגרור לא, אצלנו שתתקבל הלימודים על הוויתור הודעת .ב

 .ואילך פברואר מחודש החל והתקבלה במידה ,קבעשירות ל התחייבותך וביטול

 ולגייסך הלימודים תקופת במהלך עת בכל לימודיך את להפסיק רשאי ל"צה .ג

מותנה בעמידה במכסת לומדים אישורך ללימודים  -לתשומת לבך. חובה לשירות

 .מרבית במועד פתיחת שנת הלימודים

 

 :'יד בכיתה הלימודים המשך .5

 .הטכנולוגית בעתודה בלבד' יג  בכיתה לימודים לשם לך ניתנת הגיוס דחיית .א

 'יד בכיתה לימודים המשךצורך ל נוספת גיוס דחיית שתאושר לו המבקש תלמיד

 במוסדות המפורסם פי על או)' יג כיתה של דצמבר חודש במהלך להירשם נדרש

 .החינוך משרד הוראות י"עפ 'יד שנת בהן מאושרת אשר המוסדות באחד( הלימוד

 .תאושר לא ל"צה י"ע מוכר שאינו במוסד 'יד לכיתה ההרשמה  !לב י/שים

 של ביטול תגרור לא 'יד לימודי במהלך שתתקבל  הלימודים על ויתור הודעת  .ב

 בשיבוץ אותך תחייב קבע ובהכרחשירות ל התחייבותך וביטול המסלול

 .ל"צה לצורכי בהתאם למקצוע

 

 בביטוח מבוטחים אינם ולכן מגויסים אינם טכנולוגים עתודאים: רפואי ביטוח .6

 .החולים מקופות רפואי באחת לביטוח לדאוג עליך, ל"צה י"ע רפואי

 

 על להשפיע העשויה, כלשהי פרט בקשת להגיש המעוניין תלמיד :פרט בקשות .7

 טרם שנה חצי עד של מיטב השירות למרכז מסודרת בבקשה יפנה, ל"בצה שיבוצו

 .הגיוס מועד

 
 למיונים י/תזומן לא הגיוס דחיית תקופת במהלך: לקורסים מועמדים איתור .8

  .לתחום הלימוד הקשורים אלו למעט ל"בצה השונים לתפקידים

 דובדבן ,צנחנים כולל לא)ההתנדבות  ליחידות במיונים המעוניינים תלמידים

 .כתובה בבקשה מיטב למרכז שירות יפנו )וכדומה

 

 :ל"בצה השיבוץ .9

 :הלא ממומנים הטכנולוגיים המסלולים בוגרי

 מסלול ות/לבוגרי רצונות שאלון" אלייך  יישלח הגיוס לפני חודשים מספר

 מתוך לשרת י/תרצה בהם החילות את י לדרג/תתבקש בו" הטכנולוגית העתודה

 הוא שאלון הרצונות .ה/גיוסו טרם ה/תלמיד כל של השיבוץ את לקבוע כוונה

 על יקבע שיבוצך ,השאלון על מלהשיב י/תמנע אם  !שיבוצך על להשפיע שלך הדרך

 .בלבד האישיים והנתונים ל"צורכי צה פי

 :הלא ממומנים האדמיניסטרטיביים המסלולים בוגרי
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 בה למגמה בהתאם שונים למיונים זימונים לביתך ישלחו הלימודים שנת במהלך

 להצטיין י/השתדל  !שיבוצך על להשפיע שלך הם הדרך המיונים ,ת/נמצא אתה

 השיבוץ המיונים את י/לא תעבור אםב  .איכותיים לתפקידים להגיע בכדי במיונים

 .בלבד האישיים והנתונים ל"צה צורכי פי על יקבע

 :בוגרי המסלולים הממומנים

מגמת הלימוד בה למדת , נתוניך האישיים, הסמכות המממנתי "שיבוצך ייקבע עפ

 .ל"וצרכי צה

 

     ( *3529)   גיוס* בטלפון מיטב שירות למרכז לפנות ניתן נוספות ושאלות לבירורים

 .מיטב מתגייסים לשירותך -סבוק או בעמוד הפיי

 


