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 תלפיות חוזה

 
 חניכי "תלפיות" )גברים ונשים( -התנדבות לשירות סדיר נוסף והתחייבות לשירות הקבע 

טופס זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס לגברים ונשים, אלא אם כן נאמר  .1
 אחרת. במפורש

 א)ג( לחוק שירות ביטחון 16חיילת תידרש לחתום על הצהרת התנדבות לשירות בהתאם לסעיף  .2
 .1986 -]נוסח משולב[, התשמ"ו

 הואיל ואני, החתום מטה, מעוניין ללמוד לימודים אקדמיים במהלך שירותי הסדיר  .3
 מן:בצה"ל במסגרת הסדר הידוע כמסלול "תלפיות", הנני מצהיר ומתחייב בזה כדלק

 חלק א

ידוע לי ואני מסכים לכך, כי במהלך שירותי הסדיר בצה"ל בדעת מוסדות הצבא לשלוח אותי ללמוד  .4
 לימודים אקדמיים במשך כשלוש שנות לימוד, אשר יורכבו משש עונות לימוד.

ידוע לי ואני מסכים לכך, כי במסגרת מסלול ההכשרה שלי בצה"ל, ובכפוף לאמור לעיל, אוכשר  .5
 לקצונה.

חודשים )כולל כשלוש שנות לימודים אקדמיים,  36ואני מסכים, כי הואיל  ומשך הכשרתי וע לי יד .6
חודשי שירות סדיר  36כחלק מההכשרה(, יהיה עליי להתחייב לתקופת שירות סדיר נוסף, להשלמת 

 בתנאי חובה מתחילת המסלול. 

להתנדב לשרת תקופת שירות סדיר נוסף, שאורכה יהיה כאורך התקופה החסרה עליי לפיכך,  .7
 חודשי הכשרתי, ושתחילתה תהיה ביום תום שירות החובה שבו אני חייב על פי חוק.  36להשלמת 

כמו כן ידוע לי ואני מסכים לכך, כי עקב הכשרתי האמורה עליי להתחייב לתקופת שירות קבע של  .8
. כמו כן, פי התנדבותי-פי חוק, ועל-בתום שירות החובה אותו אהיה חייב עלשש שנים, שתחילתה 

ידוע לי, כי בעקבות הכשרתי לקצונה עליי להתחייב לתקופת שירות קבע של שנה נוספת, אשר 
 תחפוף לתקופת הקבע אליה אני מתחייב עקב הכשרתי במסגרת תלפיות.

)להלן  1986-ן ]נוסח משולב[, התשמ"וא' לחוק שירות בטחו 16 נשים מתחייבות כאמור בסעיף .9
"החוק"( כי דינן לעניין שירותן הצבאי יהיה כדין גבר. יובהר כי  לא תהיינה זכאיות לפטור משירות 

 )ב( לחוק, בשל נישואין, הריון או אמהות.39-)א( ו39מכוח סעיף 

דים אקדמיים או ידוע לי, כי אין בהתחייבותי זו כדי לחייב את מוסדות צה"ל להפנות אותי ללימו .10
לשלוח אותי לקורס קצונה, אם אמצא בלתי מתאים לכך. כמו כן ידוע לי, כי התחייבותי זו אינה 
מותנית בשיבוצי במקצוע מסוים או במעבר הכשרה  מסוימת, וכי מוסדות צה"ל יוכלו לשבצני בכל 

 תפקיד ובכל מקצוע בצה"ל, ולהעבירני לכל מסלול בכל עת בהתאם לצורכי צה"ל.

דוע לי ואני מסכים לכך, כי צה"ל יהא רשאי להפסיק בכל עת את הכשרתי במסגרת הסדר תלפיות י .11
 מטעמים הקשורים בהישגיי במסלול, ובלימודים בפרט, או מכל טעם אחר הקשור בצורכי הצבא.

אני מסמיך בזה את רשויות צה"ל לקבל מהאוניברסיטה העברית את ציוניי וכן כל פרט אחר, הנוגע  .12
 בלימודים.למצבי 

ידוע לי ואני מסכים, כי אם אעזוב את מסלול תלפיות או אורחק ממנו, יהיה עליי לשרת מיום  .13
 , כדלקמן: 23-02-32להק"א  23עזיבתי או הרחקתי מהמסלול את התקופות כמפורט בסעיף 

 
 הנשירה עילת
 הנשירה עיתוי

 מערכת התאמת אי פרט התאמת אי

  1 שנה
 (באוגוסט בתום השנה 1-ה עד)

 שירות   להחזר   נדרשים   לא

 1:1 ביחס קבע 1:1 ביחס"ן שס 2-3 שנה
 

יה או השלישית, יחויב לשרת תקופת שירות ישנהוב או יורחק מהמסלול במהלך השנה יובהר, כי חניך שיעז
 .משלימה כמשך הכשרתו במסלול תלפיות

 
 :בסיסיות קטגוריות לשתי מסווגות השונות העזיבה עילות
 ערכית התאמה חוסר מטעמי או חריגה משמעת מטעמי נשר – פרטה תהתאמ אי. 

 או  האקדמי ברף עמידה אי או רפואית התאמה חוסר מטעמי נשר – המערכת מצדהתאמה  אי
 רצוןו נובע מחוסר מוטיבציה הדבר ואין הפרט מצד מאמץ נעשההנדרש )כאשר ניכר כי  מנהיגותיה

 אלא מחוסר יכולת(.
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 חריג בו יחושו הפרט או המערכת כי הוא זקוק  מקרהבו מובהקת נשירהשלא תהיה עילת  במקרה
"א מנט המלצות קבלתל בכפוףרח"ט תומכ"א,  "יע הפרט של עניינו ייבחןלבחינה ייחודית, 

 "ת.ומפא
 

שיחולו שינויים במשכי ייתכן , 2020ביולי  1ידוע לי כי בעקבות קיצור שירות החובה, שחל החל מתאריך 
השירות בהם אחויב אם אעזוב את מסלול תלפיות או אורחק ממנו. הנני מתחייב לשרת בהתאם למדיניות 
שתקבע בעניין זה. ידוע לי כי משך השירות הכולל, בחובה ובקבע, לאחר שינוי המדיניות, לא יעלה על משך 

 השירות הכולל בחובה ובקבע לפי הטבלה שלעיל.
 
 
   )חתימה(                 )שם פרטי(                              )שם משפחה(                   ר זהות(   )מספ  

 התנדבות לשירות סדיר נוסף -חלק ב 

 מלש"ב:

 36הנני מתנדב בזה לשרת תקופת שירות סדיר נוסף, שמשכה יהיה כמשך התקופה החסרה להשלמת  . 14
פי התחייבותי זו תחל -חודשי הכשרתי במסלול "תלפיות". ידוע לי, כי תקופת שירותי הסדיר הנוסף על

 .1986 -פי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו -ביום תום תקופת שירות החובה שבו אני חייב על
פי כתב התנדבותי זה, -ידוע לי ואני מסכים, כי תנאי שירותי בתקופת השירות הסדיר הנוסף על ,כמו כן

יהיו כתנאי השירות של חיילים בשירות חובה. בתקופה זו יחולו עליי כל הוראות חוק השיפוט הצבאי, 
  פיו ופקודות הצבא החלות על יוצא צבא הכוחות הסדירים.-, התקנות על1955 - התשט"ו

 חייל:

)שירות  חודשים, לכן הנני מתחייב לתקופת שס"ן 36ידוע לי, כי משך ההכשרה למסלול "תלפיות" הינו  . 15
  חודשים מיום תחילת הכשרתי במסלול.     36-המשלימה עד ל סדיר נוסף(

 

  

                                                                                           

 חתימה        תאריך                            

 התחייבות לשירות הקבע בצה"ל –חלק ג  

הואיל ורצוני ללמוד לימודים אקדמיים על חשבון צה"ל ולהיות מוכשר לקצונה, כאמור בחלק א לעיל,  .16
הריני מתחייב לשרת שירות קבע בצבא ההגנה לישראל למשך תקופה של שש שנים, החל מתום תקופת 

י פ-, ועל1986 -פי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, תשמ"ו -השירות הסדיר שבה הנני חייב על
התנדבותי בחלק ב' לעיל. ידוע לי, כי תנאי שירותי בתקופה זו יהיו כמפורט בהוראות הפיקוד העליון 
ובפקודות המטה הכללי, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. כמו כן ידוע לי ואני מסכים, כי על התחייבותי זו 

 לא יחולו כללי ההתקשרות הפתוחה. 

ל תפקיד אשר יוטל עליי, ואני מקבל עליי את מרותו של הנני מסכים לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכ .17
צבא ההגנה לישראל, משטרו והוראותיו. הנני מצהיר, כי ידוע לי שבמשך כל תקופת שירותי אהיה כפוף 

פיו ופקודות הצבא החלות על יוצא צבא -, התקנות על1955 –להוראות חוק השיפוט הצבאי התשט"ו 
 הנמנה עם הכוחות הסדירים.  

ידי -ידוע לי ואני מסכים, שהתחייבותי זו לשירות קבע תקבל תוקף מרגע שמי שהוסמך לכך על  .18
 , יאשר את קבלתי לשירות הקבע בצבא ההגנה לישראל.3.0501הרמטכ"ל, בהתאם להפ"ע 

 

 
     חתימה            תאריך           
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 הסכמת ההורים/אפוטרופוס* -חלק ד 

 

 , אני/אנו הח"מ:1962 -בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 

 
________________________                           ________________ 

 )מספר זהות(                                          )שם פרטי ושם משפחה(      

  

                      ________________     ________________________ 
 )מספר זהות(                                          )שם פרטי ושם משפחה(      

  

הסכמתנו להתחייבותו, כאמור בחלקים א, ב  אתהוריו/ אפוטרופסו של ________________ נותנים בזה 

 ג לעיל.-ו

  

             ____________            ____________            ____________ 
 (                           )חתימה(חתימה)תאריך(                           )      

  

 שנים. 18ידי מי שטרם מלאו לו -ההתחייבות ניתנת עלש* ימולא במקרה 

 

 

 נוסףאישור התנדבות לשירות סדיר  -חלק ה 

, שהואצלה 1986 –לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ התשמ"ו  17סעיף שר הביטחון לפי  של ובתוקף סמכות

 לחוק, הריני מאשר את התנדבותו של הנ"ל, כמפורט בהתנדבותו לעיל:  54לי מכוח סעיף 

  
_______________                    _______________ 

 חתימה                             תאריך                      
 

_________________________________________ 
 )דרגה(     )שם פרטי(     )שם משפחה(     )תפקיד(    

 

 

 אישור הקבלה לשירות קבע -חלק ו 

הנני מאשר בזה את התחייבותו של הנ"ל , 3.0501 הפ"עידי הרמטכ"ל לפי -בתוקף סמכותי שהואצלה לי על

 לשירות קבע, כמפורט בהתחייבותו.

 
_______________                    _______________ 

 תאריך                                         חתימה          
 

_________________________________________ 
 )דרגה(     )שם פרטי(     )שם משפחה(     )תפקיד(    
 

 

 

 


