בקשה לדחיית גיוס לשירות ביטחון ,התחייבות לשרת שירות קבע והסמכת צה"ל לקבל ממוסד
הלימודים מידע אודות מצב הלימודים  -עתודה טכנולוגית (גברים ונשים)
חלק א' – הסכם לימודים
הואיל ואני החתום/ה מטה



שם משפחה

שם פרטי

מספר תעודת זהות

רוצה ללמוד את המקצוע ____________ בבית הספר ___________ במסלול העתודה הטכנולוגית,
 .1אני מבקש בזה ,כי בהתאם לסעיפים  )3(36ו 37-לחוק שירות בטחון ,מועד התייצבותי לתקופת
השירות הסדיר בה אהיה חייב על פי החוק ,כפי שיתוקן מדי פעם ,יידחה מפעם לפעם לתקופת
כדלקמן:
א .במידה ואלמד רק בכיתה יג' (טכנאות) – עד למועד גיוס שייקבע על ידי רשויות הצבא
המוסמכות לכך בחודשים יוני-יולי העוקבים לתום שנת הלימודים בכיתה יג'.
ב .במידה ואמשיך ללמוד גם בכיתה יד' (הנדסאות)  -עד למועד גיוס שייקבע על ידי רשויות הצבא
המוסמכות לכך בחודש יוני-יולי העוקבים לתום לימודי בכיתה יד'.
 .2אם בקשתי זו לדחיית שירותי הסדיר תאושר אני מצהיר/ה ומתחייב/ת:
א .ללמוד את המקצוע בבית הספר הנזכר לעיל.
ב .לציית לכל הוראה של צה"ל בקשר ללימוד במגמה ,השתלמות וכד' במסגרת המקצוע הנ"ל בכל
עת שאדרש לעשות כן .
ג .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
הטכנולוגית ,ולשם כך מתחייב/ת אני לחתום על כל מסמך שאדרש .
ד .להתייצב לשירות סדיר בסיום הדחייה המבוקשת הנ"ל או במועד אחר שייקבע ע"י צה"ל ולשרת
את שירותי הסדיר שנדחה.
ה .להתייצב כל אימת שאצטווה לעשות כן ,במהלך התקופה בה יידחה גיוסי ,למבדקים ומיונים
לשם קביעת כשרי הכללי לשירות ביטחון או מידת התאמתי למילוי תפקיד פלוני בשירות
ביטחון.
 .3אני מסכים/ה ,שאף אם בקשתי הנ"ל תאושר יוכל צה"ל להורות על הפסקת לימודי בכל עת ,תוך
התקופה של דחיית הגיוס האמורה ,לבטל את הדחייה ולצוות עלי להתייצב לאלתר לשירות סדיר,
והנני מתחייב/ת בזה למלא מיד אחר כל הוראה או צו כאמור.
.4
א .ידוע לי ,כי דחיית גיוסי ,בהתאם לצו הדחייה (להלן ה"-צו") ,נעשית ללא כל התחייבות מצד
צה"ל או גורם אחר כלשהו להמשיך ולדחות את גיוסי מעבר לתקופה שתקבע בצו.
ב .ידוע לי גם ,כי אם אבקש ללמוד במסלול הנדסאות (לצורך קבלת תואר הנדסאות) ,אין מובטחת
לי אפשרות הלימודים מעבר לשנת הלימודים הראשונה ,שכן מספר התלמידים אשר יוכלו
להמשיך וללמוד בשנת הלימודים השנייה ולקבל לצורך כך דחיית גיוס נוספת ,מוגבל במכסה
שנתית מסוימת ,והוא בכל מקרה קטן ממספר התלמידים הלומד במסלול הנדסאות בשנת
הלימודים הראשונה.
ג .הנני מצהיר/ה בזה כי האמור בסעיף זה ברור לי ,וכי הנני מבקש/ת להיכלל במסגרת העתודה
הטכנולוגית גם בתנאים אלה.
.5
א .ידוע לי כי בתקופה בה ידחה גיוסי לשירות סדיר על פי בקשתי ,לא אהיה חייל/ת בשירות סדיר
בצה"ל ,ועל כן לא אהיה זכאי/ת להטבות השונות להן זכאי חייל הנמנה על הכוחות הסדירים
של צה"ל.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידוע לי כי במהלך התקופה בה יידחה גיוסי ,לא אהיה מבוטח ע"י
צה"ל בשום אופן שהוא ,ויהיה עלי לשאת בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ,כפי שייקבעו
בחוק; כמו כן ,לא אהיה זכאי במהלך תקופה זו להחזר הוצאות נסיעה ,דמי כלכלה והטבות
אחרות הניתנות לחיילים בשירות סדיר בצה"ל.
 .6אני מסכים/ה לכך כי התחייבויותיי המפורטות לעיל תכנסנה לתוקפן מן המועד בו תאושרנה ע"י מי
שהוסמך לכך ע"י שר הביטחון.

( .7התנדבות לשירות סדיר במקרה של פטור לאישה נשואה ,הרה או אם לילד ,או פטור מטעמים של
הכרה דתית – סעיף זה מיועד לבנות בלבד)
א .אם במשך תקופת דחיית הגיוס או במשך תקופת שירותי הסדיר אהיה הרה או אם לילד ,ועקב
כך אהיה זכאית לפטור משירות לפי סעיף (39א) לחוק ,אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב
לכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך תקופה שיהיה בה כדי להשלים את תקופת
שירותי הסדיר לתקופת השירות המקבילה באורכה לזו בה חייבת יוצאת צבא בגילי ,שאינה
הרה או אם לילד ,על פי החוק .ידוע לי כי משמעות התנדבותי זו הינה ,שאם תאושר התנדבותי
זו על ידי שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו ,אהיה נמנית עם הכוחות הסדירים של צה"ל גם
אם אהיה הרה או אם לילד ,ואשרת את מלוא תקופת השירות הסדיר בה הייתי חייבת אלמלא
הייתי הרה או אם לילד.
ב .אם במשך תקופת דחיית הגיוס או במשך תקופת שירותי הסדיר אנשא ועקב כך אהיה זכאית
לפטור משירות לפי סעיף (39ב) לחוק ,אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב לכוחות הסדירים של
צבא הגנה לישראל למשך תקופה שיהיה בה כדי להשלים את תקופת שירותי הסדיר לתקופת
השירות המקבילה באורכה לזו בה חייבת יוצאת צבא ,אישה רווקה בגילי ,על פי החוק .ידוע לי,
כי משמעות התנדבותי זו הינה ,שאם תאושר התנדבותי זו על ידי שר הביטחון או מי שהוסמך
על ידו ,אהיה נמנית עם הכוחות הסדירים של צה"ל גם אם אנשא ואשרת את מלוא תקופת
השירות הסדיר בה הייתי חייבת אלמלא נישואיי.
ג .אם במשך תקופת דחיית הגיוס אהיה זכאית לפטור משירות מטעמי הכרה דתית ,לפי סעיף 40
לחוק ,אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב לכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך
תקופת השירות שהייתי מחוייבת בה על פי החוק אלמלא הייתי זכאית לפטור כאמור .ידוע לי,
כי משמעות התנ דבותי זו הינה ,שאם תאושר התנדבותי זו על ידי שר הביטחון או מי שהוסמך
על ידו ,אהיה נמנית עם הכוחות הסדירים של צה"ל לתקופה הזהה לתקופת השירות הסדיר בה
הייתי חייבת אלמלא הייתי זכאית לפטור מטעמי הכרה דתית כאמור.
ד .כן ידוע לי ואני מסכימה לכך ,כי תנאי שירותי בתקופת השירות על פי התנדבותי בסעיפים
קטנים א'-ג' דלעיל יהיו בתנאי השירות של חייל בשירות חובה ,וכי בתקופה זו יחולו עלי כל
הוראות חוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו ,1955-התקנות על פיו ,ופקודות הצבא החלות על יוצא
צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של צה"ל.



שם משפחה
שנה

חודש
תאריך

שם פרטי
יום

מספר תעודת זהות
חתימה

צו
(ייחתם על ידי פוקד ,ורק עם חתימתו ייכנס לתוקף)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב) ,התשמ"ו –  ,1986הנני דוחה ,לפי בקשתו
של הנ"ל את מועד גיוסו של הנ"ל למשך תקופה
חודש ,עד לתאריך:

של

חודש
שנה
תאריך

(מספר חודשים)

יום

בתנאי שהנ"ל ימלא את כל התנאים וההתחייבויות המפורטים בבקשתו ובהסכם.
.

שם פרטי

שם משפחה

דרגה

תפקיד

מספר אישי

חתימה וחותמת
צו
(ייחתם על ידי פוקד ,ורק עם חתימתו ייכנס לתוקף)
(ימולא רק במקרה של מתן דחיית גיוס נוספת לאחר דחיית הגיוס שלפי הצו הראשון שלעיל)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב) ,התשמ"ו –  ,1986הנני דוחה ,לפי בקשתו
של הנ"ל את מועד גיוסו של הנ"ל למשך תקופה נוספת לאמור לעיל,
חודש ,עד לתאריך:

של

חודש
שנה
תאריך

(מספר חודשים)

יום

בתנאי שהנ"ל ימלא את כל התנאים וההתחייבויות המפורטים בבקשתו ובהסכם.
.

שם פרטי

שם משפחה

דרגה

תפקיד

מספר אישי

חתימה וחותמת

החלטה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק שירות ביטחון( ,נוסח משולב) ,התשמ"ו  ,1986 -כפי שהואצלה לי על
ידי שר הביטחון לפי סעיף  54לחוק ,הנני מאשר את התנדבותה של הנ"ל לשירות סדיר לתקופה של
__________ חודשים ,כמפורט בהתחייבותה.
.

שם פרטי

שנה

שם משפחה

חודש
תאריך

יום

דרגה

תפקיד

מספר אישי

חתימה וחותמת

חלק ב'  -הרשאה כללית לקבלת מידע ממוסד הלימודים
אני החתום/ה מטה,



שם משפחה

שם פרטי

מספר תעודת זהות

 .1מרשה בזה את שלטונות צה"ל לבקש ולקבל ממזכירות וכן מסגל ההוראה של
_______________ (שם המוסד) מידע על הישגיי הלימודיים ,מצב התקדמות לימודיי וכן מידע
על הליכי משמעת שיינקטו כנגדי במסגרת לימודיי ,בכל עת שימצאו לנכון.
 .2הרשאה זו תעמוד בתוקפה כל עוד אלמד במסגרת העתודה הטכנולוגית.




שנה

חודש
תאריך

יום

חתימה

חלק ג'  -התחייבות לשירות קבע ובקשה לשיבוץ במקצוע  -בוגרי כיתות יג'-יד' במסגרת העתודה
הטכנולוגית (גברים ונשים)
התחייבות לשירות קבע
העתודה הטכנולוגית:
 .1הנני מתחייב/ת לשרת שירות קבע בצה"ל החל מתום כל שירות החובה בו הנני חייב עפ"י חוק שירות
ביטחון [נוסח משולב] התשמ"ו –  ,1986למשך תקופה של:
א .תשעה ( )9חודשים לפי תנאי שירות כפי שיפורטו בפקודות ובהוראות המחייבות בצבא ,אלא
אם כן אשוחרר מהתחייבות זו כמפורט בסעיף  7להתחייבותי זו להלן.
וכן-
ב .במקרה של המשך לימודים בכיתה יד' (הנדסאות) תיווסף תקופה של שישה ( )6חודשים על
התקופה לה התחייבתי בסעיף קטן א' לעיל.
 .2הנני מסכים/ה לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכל תפקיד אשר יוטל עלי ולקבל עלי את מרותו של
צה"ל ,משטרו והוראותיו ,ולהישמע למוסדותיו המוסמכים.
 .3הנני מצהיר/ה כי ידוע לי ,שבמשך כל תקופת שירותי אמשיך להיות כפוף להוראות חוק השיפוט
הצבאי תשט"ו .1955 -
 .4ידוע לי ,כי מוסדות צה"ל המוסמכים יהיו רשאים שלא להפעיל את התחייבותי לשירות קבע,
להפעילה במלואה או בחלקה ,או לבטלה כליל ,בהתאם לצורכי הצבא כפי שיקבעו מעת לעת,
ובהתאם לתנאים שייקבעו בפקודות הצבא ובמיוחד בהוראת הפיקוד העליון  ,3.0501או כל פקודה
אחרת שתבוא במקומה.
השיבוץ וההעסקה בתחום המקצועי
 .5ידוע לי ,כי צה"ל רשאי לשבצני בכל יחידה ובכל תפקיד בהתאם לצורכי הצבא ,בתחום המקצועי או
ביחידת שדה בתפקיד לחימה או בכל תפקיד ותחום אחר כפי ראות עיניהם של מוסדות הצבא
המוסמכים  ,הובהר לי כי כשירותי לשרת בתפקיד לחימה עשויה להשפיע על ההחלטה לשבצני
בתפקיד בתחום המקצועי ,בהתאם למכסות הייעודיות אשר נקבעו על ידי רשויות הצבא.
 .6כמו כן ידוע לי ,כי אין הכרח שצה"ל ישבץ אותי לחיל מסוים גם אם כיתתי הייתה מונחית ע"י אותו
חיל.
 .7באם אשובץ לשירות בתחום המקצועי אותו למדתי תמורת התחייבותי זו לשירות קבע  -תהיה
העסקתי במקצוע בהתאם לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן- :
א .צה"ל ישתדל במידת האפשר להעסיקני בתחום המקצועי אותו למדתי אולם ידוע לי כי בהתאם
לצרכיו המיוחדים של צה"ל יתכן שאהיה מועסק/ת בתחום מקצועי הנגזר מההכשרה
המקצועית אותה רכשתי ושאינו בהכרח זהה למקצוע אותו למדתי .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,ידוע לי כי אם אלמד במגמת "הנדסת תוכנה" או "טכנולוגיות מידע" ,שיבוץ
למקצוע הנמנה על מערך מקצועות האלקטרוניקה בצה"ל ,יהווה שיבוץ בתחום המקצועי אותו
למדתי לעניין התחייבותי זו לשירות קבע .כלומר ,הנני מסכים לכך שאף אם אשובץ באחד
מהמקצועות הנמנים על מערך מקצועות האלקטרוניקה אהיה מחויב בשירות הקבע לו
התחייבתי בגין שיבוץ במקצוע.
ב .כמו כן ידוע לי ,כי אהיה מועסק/ת במשימות ובתחומי התמחות מסוימים הנדרשים ממקצועי
במסגרת השירות הצבאי.
ג .אגב השירות במקצוע אדרש למלא תפקידי הדרכה ותפקידים מנהלתיים שונים הקשורים
למקצוע.

.8
.9

.10
.11
.12
.13

.14
.15

ד .לא יחשב הדבר כהפסקת העסקתי במקצוע אם מסיבות צבאיות יוטלו עלי תפקידים שאינם
קשורים למקצוע לתקופה שלא תעלה על  3חודשים רצופים בכל אחת משנות שירותי.
ה .אם אהיה סבור/ה מסיבה כלשהי שחדלתי להיות מועסק/ת במקצוע ,אהיה רשאי/ת לבקש
להתיר את התחייבותי לשירות קבע תוך  3חודשים ממועד הפסקת העסקתי במקצוע .במידה
ולא אגיש בקשה זו תוך  3חודשים יראו אותי מסכים/ה עם אי העסקתי במקצוע הנ"ל ולא אהיה
רשאי לדרוש להתיר את התחייבותי זו לשירות קבע.
במידה שבמהלך שירותי במקצוע תחול ירידה בכושרי הבריאותי באופן שלא ניתן יהיה להמשיך
ולהעסיקני במקצוע  -תישאר התחייבותי לשירות קבע בתוקפה ובלבד שאמשיך להיות מועסק/ת
במקצוע שהינו בעל זיקה למקצועי.
ידוע לי ,כי אוכל לבקש בכל עת לפנות לרשויות הצבא בבקשה להפסיק את דחיית הגיוס ואת לימודיי
בכיתה יג' ,וכי אם אגיש בקשה כאמור במועד מוקדם לתאריך  1בפברואר של שנת הלימודים בכיתה
יג' ,תבוטל התחייבותי לשירות קבע כליל ,ואגויס לשירות סדיר במועד שייקבע ע"י רשויות הצבא;
למען הסר ספק ,ידוע לי אם אבקש להפסיק את לימודי לאחר המועד שנקבע לעיל ,תעמוד התחייבותי
לשירות קבע בעינה.
בנוסף ,ידוע לי כי ,אם אפסיק את לימודי בכיתה יד' במועד מוקדם לתאריך  1בפברואר של שנת
לימודיי בכיתה יד' ,תבוטל התחייבותי הנוספת (וזו בלבד) לשירות קבע ואגויס לשירות סדיר במועד
שיקבע ע"י רשויות הצבא – בהתאם לסיום לימודי בכיתה יג'.
ידוע לי ,כי אם אפסיק את לימודי בכיתה יד' במועד מאוחר ל 1-בפברואר של שנת לימודיי בכיתה
יד' ,תעמוד התחייבותי הנוספת לשירות קבע בתוקפה.
בכל מקרה של ספק בדבר העסקתי בתחום המקצוע ,יוכרע הדבר ע"י אכ"א  -חטיבת תכנון ומינהל
כוח אדם – ענף תכנון ומחקר.
ידוע לי ,כי במסגרת שירותי הצבאי אהיה עשוי/ה לצאת לקורס קצינים ,וכי אם אוסמך לקצונה
אהיה חייב/ת להמשיך ולשרת את שירות הקבע לו התחייבתי תמורת השיבוץ במקצוע.
תקופת ההתחייבות לשירות קבע תהיה בהתאם לתקופת התחייבותי זו לקבע תמורת השיבוץ
במקצוע או בהתאם לתקופת ההתחייבות לשירות קבע אשר תידרש ממני בגין היציאה לקורס
קצינים  -הכול לפי התקופה הארוכה יותר.
הנני מצהיר/ה כי ידוע לי ,שמעבר קורס הקצינים והעסקתי בתפקידי הקצונה לא יחשבו כהפסקת
העסקתי בתחום המקצוע ולא יצדיקו כל בקשה מצידי להתרת התחייבותי לשירות קבע.
למען הסר ספק יובהר ,כי ידוע לי שאין באמור בסעיף  11לעיל משום התחייבות כלשהי מצד רשויות
הצבא להוציאני לקורס קצינים ,גם אם אמצא מתאים/ה לכך ,וכי הדבר יעשה אך ורק בהתאם
להסכמתי ולהסכמת רשויות הצבא.
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אישור התחייבות לשירות קבע
בתוקף סמכותי לפי הפ"ע  ,3.0501הריני מאשר בזה את התחייבותו של הנ"ל לשירות קבע כמפורט
בהתחייבות.
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