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 מצהירה בזה כדלקמן : 

 .                                                 תפקידהנני מתנדבת בזה לשרת ב

שה, י, דין יוצא צבא א1986 – טחון ]נוסח משולב[, התשמ"ויא)ג( לחוק שירות ב16לי כי לפי סעיף  ידוע .1
טחון של הכנסת, יטחון באישור ועדת החוץ והבישקבע שר הב תפקידיםעל פי התנדבותה, באחד ה המשרתת

 כדין יוצא צבא גבר.יהא 

המצוין לעיל, דינה לעניין תפקיד טחון קבע בתקנות כי אישה אשר תתנדב לשרת ביידוע לי כי שר הב ,כןכמו  .2
ידוע לי כי הוראת סעיף  ,על כן. כדין יוצא צבא גבר , יהא1986 – ]נוסח משולב[, התשמ"ו טחוןיחוק שירות ב

החוק לעניין , במשך הכשרתי, ובעת שירותי דיניכי אני מסכימה בשל כך , ויחלה עליהאמור א)ג( לחוק 16
 . , לרבות לעניין משך שירותי הצבאיכדין יוצא צבא גבר האמור, יהא

י יודעת ומסכימה כי אהיה חייבת בשירות י הוא הדין החל על יוצא צבא גבר, אניעל החלהדין שמאחר  .3
 כמפורט להלן:

שירות חובה בהתאם לקבוע בחוק, ביחס לגברים בתפקידי ובמעמדי. ידוע לי כי משך השירות  .א
חודשים. כן ידוע לי, כי קיימת אפשרות שלאחר  30-חודשים ל 32-מ 2020ביולי  1יקוצר מיום 

 תכן ותיקון החקיקה יחול גם עלי. יגיוסי החוק יתוקן, ובמקרה כזה י

לפי הוראות חוק שירות , צבא ליוצאהקבוע רות מילואים שירות מילואים עד גיל הפטור משי .ב
 . 1986-ביטחון ]נוסח משולב[ התשמ"ו 

שירות מלא אהיה זכאית, כתוצאה מכך, לפטור  – אהרה או אלד אנשא, כמו כן ידוע לי כי אם .ג
למנוע ממני את הזכויות המוקנות לי כדי בטחון על פי דין. עם זאת, אין באמור בהתחייבותי זו 

חוק ולפי פקודות הצבא, להגיש בקשות הקשורות לתנאי שירותי מטעמי פרט )ובין היתר הלפי 
 בקשה לשינוי שיבוץ, בקשה לקיצור שירות, בקשה לפטור משירות מילואים וכיו"ב(.

באפשרותי  כיידוע לי ידוע לי ואני מסכימה שככלל אין באפשרותי להתיר את ההתנדבות. יחד עם זאת,  .4
אך ורק במהלך השבועיים הראשונים ממועד פתיחת ההכשרה המקצועית או המכינה , תהתיר את ההתנדבול
. עם זאת, אם לא אשהה סוף שבוע בביתי במהלך השבועיים הראשונים במועד המוקדם מבין השניים -

להכשרה, יידחה המועד בו אהיה רשאית להתיר את התנדבותי זו , עד לאחר יום חזרתי מסוף השבוע הראשון 
 יתי בביתי.בו שה

 התרת ההתנדבות תעשה באמצעות הודעה על כך לגורמים המוסמכים או הפיקודיים בהכשרה.

ידוע לי כי אם תופסק הכשרתי, או אם ישונה תפקידי לאחר סיום הכשרתי או הסמכתי לתפקיד לו התנדבתי,  .5
והכול בין אם לבקשתי ובין אם לאו, אהיה חייבת במשך שירות כולל כפי שנקבע במדיניות הצבא לעניין דין 

 יוצא צבא אישה כדין יוצא צבא גבר.
 ה לי.מדיניות זו הובאה לידיעתי, והיא ברור

 סעיף לפי בתקנות הקבועים ,לחימה בתפקידי בכלל התפקידים והמערכים, לרבות לשירות בהצבה כיידוע לי,  .6
  .אשובץ שאליהם בתפקידים לחיילים הניתנים לאלו זהים אשר השירות תנאי לי יינתנו א16

 מדיניות זו הובאה לידיעתי, והיא ברורה לי.

זכויות שונות אליהן אהיה זכאית אלמלא על להיות השפעה התנדבותי לשירות חובה נוסף עלולה לידוע לי, כי  .7
אזרחות זרה. בתוך כך, ידוע לי, כי בכל מקרה הדבר לא לרבות קבלה או החזקה של אחתום על התנדבות זו, 

 יהווה עילה להתרת התחייבותי זו.

-יד שיוטל עלי. הנני מקבלת עלי את מרותו של צבאנני מסכימה לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכל תפקה .8
הגנה לישראל, משטרו והוראותיו והישמעות למוסדותיו המוסמכים, והנני מצהירה כי ידוע לי שמתחילת 

 שירותי אהיה כפופה להוראות חוק השיפוט הצבאי ופקודות הצבא. 
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