
 1986 –א)ג( לחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו 16הצהרת התנדבות לשירות לפי סעיף 
  

 אני הח"מ:
 

________ ___________ ___________ ________ ________ 
 כתובת    ת. לידה    שם פרטי       שם משפחה   מס' זהות  
  

 מצהירה בזה כדלקמן:
 

  המקצוע(. –)להלן  100, מס' מקצוע צבאי חניך תלפיותהנני מתנדבת בזה לשרת במקצוע  .1
, דין יוצא 1986 –א)ג( לחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו 16ידוע לי כי לפי סעיף  .2

צבא אישה, המשרתת על פי התנדבותה, באחד המקצועות שקבע שר הביטחון באישור 
  ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כדין יוצא צבא גבר.

דוע לי כי אם שר הביטחון יקבע כי אישה אשר תתנדב לשרת במקצוע המצויין לעיל, כן י .3
א)ג( לחוק 16דינה לעניין חוק שירות ביטחון כדין יוצא צבא גבר, תחול עלי הוראת סעיף 

שירות ביטחון, ואני מסכימה לכך שבמשך הכשרתי, ובעת שירותי במקצוע דיני לעניין 
  וצא צבא גבר )כמפורט בנספח להתחייבות זו(.חוק שירות ביטחון יהיה כדין י

  ידוע לי ואני מסכימה שאין באפשרותי לוותר על התנדבותי זו. .4
ידוע לי ואני מסכימה שהיה ומסיבה כלשהי, לא אסיים את הכשרתי, אהיה חייבת במשך  .5

  שירות חובה, כמפורט בנספח להתחייבות זו.
וב את המקצוע לאחר תום ההכשרה, ידוע לי ואני מסכימה שהיה ומסיבה כלשהי, אעז .6

  אהיה חייבת השלמת שירות חובה ככל יוצא צבא גבר.
הנני מסכימה לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכל תפקיד שיוטל עלי. הנני מקבלת עלי  .7

הגנה לישראל, משטרו והוראותיו והישמעות למוסדותיו המוסמכים, -את מרותו של צבא
שירותי אהיה כפופה להוראות חוק השיפוט הצבאי  והנני מצהירה כי ידוע לי שמתחילת

 ופקודות הצבא.
אם לא יקבע שר הביטחון כי אישה אשר תתנדב לשרת במקצוע המצויין לעיל, דינה לעניין  .8

 חוק שירות ביטחון כדין יוצא צבא גבר, לא תחול עלי התחייבות זו.
  

_________________ _______________ 
 חתימה    תאריך

 
 התחייבות זו והנספח המצורף לה נחתמו ביום _____________

 
 בפני:

 
  __________________________________________________________ 

 דרגה        שם משפחה          שם פרטי           תפקיד              חתימה מס' אישי   

 

 

 

 )ג'( א' 16נספח א' להצהרת ההתנדבות לשירות לפי סעיף 

 

מאחר והדין החל עלי הוא הדין החל על יוצא צבא גבר, אני יודעת ומסכימה כי אהיה חייבת 
 בשירות המפורט להלן:

 חודשים. שנייםשירות חובה במשך שלושים ו .1
שירות מילואים עד גיל הפטור משירות מילואים ליוצא גבר,על פי חוק, לכל היותר עד גיל  .2

, כפי שנקבעת מעת לעת על ידי חטיבת תומכ"א ,או על פי תקנה לגיוס מילואים54
 .40נכון להיום שרות עד גיל )החטיבה האמונה על תכנון וניהול כוח האדם בצה"ל(, 



באם אנשור/אורחק במהלך ההכשרה )למקצוע אליו התנדבתי( וזאת מסיבה כלשהי  .3
יה )רפואית, אי התקדמות, אי התאמה, בגין בקשתי באם תאושר ע"י הגורם המוסמך( אה

 חודשי שירות חובה כלהלן: 24-חייבת במשך שירות חובה נוסף מעבר ל
לא אהיה חייבת  –)כולל( מפתיחת ההכשרה  60-באם אנשור/אורחק עד היום ה .1

 בשירות חובה נוסף.
 –)כולל( מפתיחת ההכשרה  90-ועד היום ה 61-באם אנשור/אורחק מהיום ה .2

 ח' שירות חובה(. 24 -בר לאהיה חייבת בשירות חובה נוסף של חודש נוסף )מע
 –)כולל( מפתיחת ההכשרה  120-ועד היום ה 91-באם אנשור/אורחק מהיום ה .3

ח' שירות  24-אהיה חייבת בשירות חובה נוסף של חודשיים ימים נוספים )מעבר ל
 חובה(.

חודש שירות חובה נוסף בגין כל חודש )או חלקי חודש( בו שהיתי  –וכך הלאה  .4
 בהכשרה.

חודשי שירות חובה במצטבר, גם אם הורחקתי  32-אשרת יותר מ בכל מקרה לא .4
 חודשים. 14מההכשרה לתפקיד לאחר 

)לאחר גמר ההכשרה( מתפקידי ואחדל  שירותיגם אם מסיבה כלשהי אועבר במהלך  .5
 חודשים בחובה. 32לשרת בו, אהיה חייבת במשך שירות של 

אהיה זכאית, כתוצאה ישירה  לא –כמו כן ידוע לי ואני מסכימה כי אם אהרה, או אלד  .6
 מכך, לפטור משירות ביטחון על פי דין.

עם זאת, אין באמור בהתחייבותי זו למנוע ממני את הזכויות המוקנות לי לפי חוק ולפי  .7
פקודות הצבא, להגיש בקשות הקשורות לתנאי שירות מטעמי פרט )ובין היתר בקשה 

 שירות מילואים וכיו"ב(.לשינוי שיבוץ, בקשה לקיצור שירות, בקשה לפטור מ

  

א)ג( לחוק שירות 16סעיף  מטופס "הצהרת התנדבות לשירות לפי בלתי נפרד נספח זה הינו חלק
 "ביטחון

 
  
  

___________ ____________ ______________ _____________ 
 חתימת החיילת     ת"ז/ מ"א         שם ושם משפחה  תאריך    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 םאפוטרופסייהסכמת 

  שנים ביום חתימתה על הצהרת התנדבות זו, יש  18במידה וטרם מלאו למתנדבת
 להחתים בנוסף את הוריה/אפוטרופסיה על כתב ההסכמה המצ"ב.

  
 םהאפוטרופסיי הסכמת

 
 

 של המתנדבת ________________ םאפוטרופסייאנו _______________ הורים/
 )שם המתנדבת(         ( םאפוטרופסיי)שמות ההורים/    
 
 
 

הגנה לישראל במקצוע -נותנים בזה את הסכמתנו ואישורנו להתנדבותה לשרת בצבא
____________ לאחר שהוסבר לנו לשביעות רצוננו המלאה, כי מדובר באחד התפקידים לגביהם 

א)ג( לחוק שירות 16קבע שר הביטחון באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ובהתאם לסעיף 
, כי דין יוצא צבא אישה, המשרתת על פי התנדבותה 1986 –חון )נוסח משולב(, התשמ"ו ביט

 במקצוע זה, כדין יוצא צבא גבר, לעניין חוק שירות ביטחון, על כל הכרוך ומשתמע מכך.
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 היום ____________
 

______________________   ______________________ 
 חתימה האפוטרופוס + מס' ת.ז.   חתימה האפוטרופוס + מס' ת.ז. 

 
  

 כתב ההסכמה נחתם בפני: _________________________________________
 חתימה  חותמת  תפקיד שם המאשר         

 
 ביום ____________, לאחר שכל אחד מהחותמים הזדהה בפני כדין, באמצעות תעודת זהות.

 
יוצג בנוסף העתק מאושר כדין של הוראת בית  –ש לחתום הינו אפוטרופוס )במקרה שהמבק

 משפט הממנה את המבקש לאפוטרופוס על המתנדבת(.
 


