מוגבל
{לאחר מילוי}
התחייבות לשירות קבע בצבא ההגנה לישראל
אני הח"מ:

מס' זהות

שם משפחה

תאריך לידה

שם פרטי

כתובת אזרחית

 .1מתחייב/ת בזה לשרת שירות קבע בצבא ההגנה לישראל במשך תקופה של __ חודשים ,מתום תקופת השירות
הסדיר שבו הנני חייב/ת על פי חוק שירות בטחון[ ,נוסח משולב] התשמ"ו ,1986-אלא אם אשוחרר לפני תום
תקופת השירות הנזכרת לעיל בהתאם להוראות הפיקוד העליון ,הדנות בהתרת התחייבות לשירות קבע כפי שהן
בתוקף מזמן לזמן .ידוע לי והנני מסכים/ה כי על התחייבותי זו לא יחולו כללי ההתקשרות הפתוחה כמשמעותם
בפקודות הצבא .אם התחייבתי כבר או אתחייב בעתיד לתקופת שירות קבע כלשהי תהיה ההתחייבות חופפת
להתחייבותי זו ,אולם ,אם התחייבתי כבר ,או אתחייב בעתיד לתקופת שירות קבע כלשהי בגין לימודים
אקדמיים ו/או לתקופת שירות סדיר נוסף ,כאמור בפקודת המטה הכללי ו/או הוראות קבע אכ"א ,כפי שהן
בתוקף מזמן לזמן ,תהיה ההתחייבות מצטברת להתחייבותי זו.
 .2תנאי שירותי במשך התקופה שעליה התחייבתי בהתחייבות זו יהיו לפי תנאי שירות הקבע ,כפי שיפורטו מזמן
לזמן בהוראות הפיקוד העליון ו/או בפקודות המטה הכללי.
 .3הנני מסכים/ה לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכל תפקיד שיוטל אליי .הנני מקבל/ת עליי את מרותו של צבא
ההגנה לישראל ,את משטרו ואת הוראותיו ואשמע למוסדותיו המוסמכים ,והנני מצהיר/ה כי ידוע לי שמתחילת
שירותי אהיה כפוף להוראות החוק הצבאי.
 .4ידוע לי ,כי להתחייבותי לשירות קבע עלולה להיות השפעה על זכויות שונות אליהן אהיה זכאי/ת אלמלא אחתום
על התחייבות זו ,לרבות קבלה או החזקה של אזרחות זרה .בתוך כך ,ידוע לי ,כי על כל פנים הדבר לא יהווה
עילה להתרת התחייבותי זו.
 .5נשים בלבד – במידה ואהיה זכאית לפטור משירות בטחון בגין הריון או לידה ,לפי סעיפים (39א) ו(-ב) לחוק
שירות בטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו ,1986-הנני מתנדבת בזה להשלים את מלוא תקופת שירות הקבע לה
התחייבתי בטופס זה.
______________
______________
(חתימת המתחייב)
(תאריך החתימה)
______________
______________
ההתחייבות הנ"ל נחתמה לפני ביום
(חתימה)
(תאריך החתימה)
______________
(מס' אישי)

______________
(דרגה)

______________
(שם משפחה)

______________
(שם פרטי)

הסכמת הורים
אנו ____________________ הוריו של השוחר/תלמיד _______________ מסכימים להתחייבות
(שם השוחר/תלמיד)
(שמות הורים/אפוטרופסים)
בננו/בתנו לשירות קבע כמפורט לעיל.
_____________________ _____________________
(מס' זהות)
(חתימת הורים/אפוטרופוסים)
הנני מאשר קבלתו/ה של

שם פרטי

שם משפחה
מס' זהות
לשירות קבע בהתאם לתנאי ההתחייבות הזאת.
סיבת ההתחייבות_________________________________________________________

מוגבל
{לאחר מילוי}

לשימוש בקו"ם בעת הגיוס
מספר אישי

טופס 852/1

______________
(תאריך)

______________
(בשם שר הבטחון)

