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 תוכנית "רקיע" –הסכם 
 

 שנערך ונחתם בין
 

מס'  ם להרשאה שפורסמה בילקוט פרסומיםמדינת ישראל / משרד הביטחון המיוצגת בהתא
ראש אגף משאבי אנוש  ביחד עם חשב משרד סמנכ"ל וע"י  6095 פברוארב 99,  מיום 2996

 .או סגנו הביטחון
 

 "הביטחון משרדלהלן: "
 מצד אחד

 לבין
9.  
 

 

6.  
 
 
 

 שניהם יחדיו וכל אחד מהם לחוד,
 להלן: "ההורים"

3.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 "התלמידה"להלן: 

 מצד שני
 
 

מעוניין בקיומה של תוכנית "רקיע", אשר פרטיה יהיו כקבוע  משרד הביטחוןו הואיל
זה )להלן: "התוכנית" או "תוכנית 'רקיע'"(, אשר במסגרתה יוכשרו בהסכם 

, שתמצאנה מתאימות לכך, עיונייםי"ב בבתי ספר כהנדסאיות בוגרות כיתות 
במסגרת לימודים במכללה טכנולוגית, לאחר קבלת דחיית גיוס למטרה זו, במגמה 
שישרתו לאחר גיוסן, בהתאם ובכפוף לצרכי צה"ל, במערך הטכנולוגי של חיל האויר, 

 – "החיל" –חיל החימוש, חיל הקשר או חיל אחר בו קיים מערך כאמור )בהסכם זה 
החילות האמורים  או מי מהם, לפי העניין. יובהר כי כל אחת ממשתתפות התוכניות 
תיועד לשירות בחיל מסוים מהחילות, והדבר יימסר לה עם קבלתה לתוכנית. 
השיבוץ בפועל בחיל המסוים, בחיל אחר בו מערך טכנולוגי כאמור, או בכל חיל 

עם גיוסה לצה"ל של משתתפת  דעת גורמי הצבא המוסמכים לכך שהוא, כפוף לשקול
 התוכנית(.

זאת, נוכח התפתחותם ההולכת וגוברת של האמצעים הנדרשים לצה"ל, דבר  
 המשליך על טיב ומשך ההכשרה המתחייבים מהנוטלים חלק במערך כאמור.

וההורים מעוניינים כי בתם, שפרטיה מצוינים בכותרת הסכם זה, תתקבל כתלמידה  והואיל
 תנאי הסכם זה, וכן התלמידה מעוניינת באמור;בתוכנית, בהתאם ל

והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם מחייב את התחייבויותיהם כאמור וכמפורט ליעל  והואיל
 ולהלן;

       

             
 מספר תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי

       

             
 מספר תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי

       

             
 מספר תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי

        
 יום חודש שנה

 לידת התלמיד תאריך

        
 יום חודש שנה

 תאריך החתימה על החוזה
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 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .7
 

 המבוא, הכותרת והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי נפרד ממנו. .9.9

זה ניתנו לשם הנוחות בלבד, ולא תהא להם משמעות  כותרות הסעיפים בהסכם .9.6
 בפרשנותו.

 
 מעמד התלמידה–תוכנית "רקיע"  .2
 

הלימודים בכל אחת מהמכללות והמגמות לקבלת תעודת הנדסאית ימשכו שנה וחצי  .6.9
, קרי: ארבעה סמסטרים, שילמדו ברצף 90/05-אקדמאיות, לרבות סמסטר קיץ, החל ב

, זכאות הלומדים במכללה, לפי הנחיות מה"ט, לתעודת חורף, אביב, קיץ וחורף. ככלל –
הנדסאי/ת, מותנית בביצוע פרויקט. ואולם, תלמידה בתוכנית תוכל לבצע, כתנאי 

' במסגרת שירותה הסדיר, אשר יכלול שלושה זכאות לתעודה, במקום פרויקט, סטאזל
 תנאים במצטבר:

ע, כמשמעות רות סדיר תשרת במקצוישמדובר בתלמידה אשר לאחר גיוסה ל .א
(, וזאת ברציפות או יםחודש 96"שירות במקצוע" בהסכם האישי, במשך שנה )

 ( חודשים יחדיו;3תוך הפסקות שלא יעלו על שלושה )

עמודים )היקף מצומצם לעומת  65התלמידה תגיש עבודה בהיקף של עד  .ב
 הדרישה כשמבוצע פרויקט( למכללה.

 כללה.התלמידה "תגן" על הפרויקט בפני צוות שתקבע המ .ג
הזכאות לתעודה תקום עם מתן אישור המכללה, בהתאם להנחיות מה"ט, כי התלמידה 

' כאמור. התעודה תוענק זאו סטאעמדה בדרישות תוכנית הלימודים, לרבות פרויקט 
 .חיל הרלוונטיבפועל בטקס משותף לתלמידות התוכנית במועד שיקבע ה

 מכללה.התלמידות בתוכנית תהיינה תלמידות מן המניין של ה .6.6

, מכתות יתר תלמידי המכללה שאינם תוכנית ילמדו בכיתה נפרדת במכללההתלמידות ב .6.3
 משתתפים בתוכנית.

למען הסר ספק יובהר, כי לא מוקנה לתלמידות בתוכנית המעמד המיוחד של שוחרים  .6.2
. תלמידה בתוכנית 9955 –לפי פקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 

ות מסוימת הנתונה לשוחרת או מחויבת בחובה מסוימת המוטלת על תהא זכאית לזכ
 רק ככל שזכות או חובה זו, לפי העניין, נקבעו במפורש בהסכם זה. –שוחרת 

יהיו ממונים מטעם צה"ל על הטפול בכל הכרוך בתוכנית,  ,בתקופת הלימודים בתוכנית .6.5
)בהסכם זה:  במיטבגיוס ראש ענף מקורות כח אדם בחיל הרלוונטי וראש ענף 

 להסכם.  2.9.9"הממונים", להבדיל מ"הקצין הממונה" כהגדרתו בסעיף 

 .                               , טלפון מיטב:                                 טלפון החיל :               

בתקופת הלימודים בתוכנית יהיו התלמידות במעמד של דחיית גיוס בהתאם לסעיפים  .6.2
)להלן: "חוק שירות  9992 –לחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו  33 -( ו3)32

 להסכם. 5.9.3ביטחון"(, בהתאם למפורט בסעיף 

בהסכם זה: "תקופת הלימודים בתוכנית": ממועד כניסת הסכם זה לתוקפו ועד לגיוסה  .6.3
 של התלמידה לשירות סדיר, לאחר סיום או הפסקת לימודיה במכללה.

 
 וזכויות משרד הביטחוןהתחייבויות  .0

 :קבלת התלמידה לתוכנית .3.9
. 6.6-ו 6.9ים לקבל את התלמידה לתוכנית, בכפוף לאמור בסעיפים כמס משרד הביטחון

לעיל, ללימודים במכללה ________________________ במגמת 
__________________. בכפוף לאמור במבוא להסכם זה, התלמידה מיועדת לשרות 

 _____.בחיל ___________
 

 :, להבדיל מתשלומים אחריםהביטחון  משרד"י ר לימוד עתשלום שכ .3.6

 שכר לימוד התלמידה במכללה, וזאת מתחייב להשתתף במימון משרד הביטחון .3.6.9
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משרד שכר הלימוד ואופן תשלומו כפי שייקבע בהסכם בין  רלשיעובהתאם 
 , מה"ט והמכללה )להלן: "הסכם המכללות"(. הביטחון

 

 לשלם ובהר, כי בהתאם לדרישת המכללה, מחויבת התלמידהלמען הסר ספק י .3.6.6
 נוספים כפי שייקבע על ידי המכללה.למכללה תשלומים 

הינו ההתחייבות הכספית  3.6.9למען הסר ספק מובהר, כי האמור בסעיף  .3.6.3
לפי הסכם זה, וכי תלמידה בתוכנית אינה  משרד הביטחוןהיחידה והבלעדית של 

אחרות כלשהן להן זכאי חייל המשרת בשירות  זכאית לקבל הטבות כספיות או
ין, או לפי דלפי דין, לפנים משורת ה צבאית, הסדיר בצה"ל או שוחר בפנימיי

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר משרד הביטחוןפקודות הצבא או הוראות 
כי בין היתר לא תהא התלמידה זכאית לקבל פטור או הנחה או החזר הוצאות 

 בתחבורה ציבורית מכל סוג שהוא.נסיעה, לרבות 

 

לא יבטח את התלמידות בתוכנית בכל צורה  הביטחון משרד :העדר ביטוח .3.6.2
 .באחריות משרד החינוך הינוהביטוח  ,ואופן

טור מאחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף פיהיה  משרד הביטחון :פטור מאחריות .3.6.5
וכנית לרבות כל ו/או לרכוש אשר ייגרם לתלמידה תוך כדי ו/או עקב הפעלת הת

 פעילות הנובעת או כרוכה בכך.

 :/ החילמשרד הביטחוןהפסקת השתתפות התלמידה בתוכנית על ידי  .3.3

בכל עת לסיים את השתתפותה של  יםרשאי /החיל יהיומשרד הביטחון .3.3.9
התלמידה בתוכנית מאחד או יותר מהטעמים הבאים: הישגים נמוכים 

התאמה -בתוכנית, איבלימודים שאינם מאפשרים את המשך הלימודים 
לרבות ירידת הכושר  –למשמעת או לכללי ההתנהגות במכללה, סיבה רפואית 

התאמה מבחינת סיווג -ביצוע תשלום בניגוד למתחייב מההסכם, אי-הרפואי, אי
בטחוני לשרות במקצוע בחיל, הפרת תנאי מתנאי הסכם זה, או מטעמים 

ר, כי לעניין ב. יועביטחוןמשרד האחרים, והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של 
הישגים נמוכים ומשמעת והתנהגות במכללה כנזכר לעיל, נתונה סמכות להפסיק 

 את לימודי התלמידה אף למכללה.

החלטה לפי סעיף זה תתקבל רק לאחר שתינתן אפשרות לתלמידה להשמיע  .3.3.6
 , וכן לאחר היוועצות במנהל המכללה.משרד הביטחוןטענותיה בפני 

לפי סעיף זה, יחדל תוקפו של האישור לדחיית גיוס. בהתאם, עם קבלת החלטה  .3.3.3
התלמידה לא תוכל להמשיך ללמוד במכללה, כתלמידה של המכללה בלא זיקה 
לתוכנית, שכן תהא צפויה להיקרא להתייצב לשירות סדיר, כהגדרתו בחוק 

 .9992 –שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו 
 

 :צונה או לקבלה לשירות קבעהעדר התחייבות לשיבוץ במקצוע, לק .3.2
והחיל, היא  משרד הביטחוןכמפורט במבוא להסכם, תכלית ומגמת התוכנית, בראיית 

במערך הטכנולוגי של החיל, במקצוע שרכשו בתקופת לימודיהן  בוגרות המסלולשילוב 
להסכם, ולמען הסר ספק, יובהר, כי אין  נספח ד'בתוכנית. עם זאת, כמוגדר וכמפורט ב

להעסיק את התלמידה בתקופת שירותה הסדיר  ה כדי לחייב את הצה"לבהסכם ז
במקצוע אותו רכשה במסגרת לימודיה בתוכנית בהינתן סיבה בעטיה פקודות הצבא אינן 
מאפשרות את השיבוץ במקצוע. ובכלל זה: צרכי הצבא, שינוי עושר בריאותי, סעיף 

 ליקוי בריאותי הפוסל למקצוע, רישום פלילי ועוד.
כן אין בהסכם זה כדי לחייב את צה"ל לשלוח את התלמידה להכשרה לקצונה או כמו 

ל לממש את התחייבותה של לכל הכשרה אחרת. עוד אין בהסכם זה כדי לחייב את צה"
התלמידה, לפי הסכם זה, לשירות קבע, גם אם יתמלאו התנאים המאפשרים את מימוש 

ל גורמי צה"ל המוסמכים לכך, לפי ההתחייבות. עניינים אלה מסורים לשיקול  דעתם ש
 העניין, בהתאם לצרכי הצבא ולכל סיבה אחרת.

 התחייבויות והצהרות ההורים .4
 כללי: .2.9

2.9.9.  
נדרשת במועד חתימתו על הסכם זה,  ה הינה קטינהידוע להורים כי במידה והתלמיד .א

הסכם זה  לפי דין הסכמתם לחתימתו על הסכם זה. ידוע להורים כי בחתימתם על
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במועד  קטינה הת ההורים כאמור. מכל מקום, גם אם אין התלמידניתנת הסכמ
כי מבוקשת  נציג החיל/משרד הביטחוןחתימתו על הסכם זה הובהר להורים על ידי 

 גם חתימתם על הסכם זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה א, ההורים מצהירים כי קראו את הוראות  .ב

ורים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה והם מסכימים לכל האמור בו וכי  הה
ההסכם המתייחסים את כל תנאי  ה תתחייב בהסכם זה לקבל על עצמההתלמיד

, וכי הדבר בא להוסיף ולא לגרוע מהתחייבויותיהם של ההורים, להורים ו/או אליה
יחד ולחוד, כאמור בהסכם זה; אזכור מפורש של אישור מהתחייבויות ההורים 

בלבד, ואין בכך כדי לגרוע מהאמור ברישא  להסכם באה לשם ההדגשה 5בסעיף 
 לפסקה זו.

חתום, כתנאי מוקדם לקבלתו הורים ומאשרים כי התלמידה תכן מסכימים ה .ג
להסכם ועל התחייבויות  לשירות  נספח ג'לתוכנית, על בקשה לדחיית גיוס כמפורט ב

על הסמכת  ה והוריהלהסכם, וכן יחתמו התלמיד נספח ד'קבע בצה"ל כמפורט ב
 להסכם. נספח ב' –יות צה"ל לקבלת מידע רשו

 
 , מתחייבים ההורים להמציא או לחתום, לפימשרד הביטחוןבהתאם לדרישת  .2.9.6

 בתוכנית. ההעניין, על מסמכים הנדרשים או הנוגעים להשתתפות התלמיד
 

שמור בסוד ולא ימסור ללא היתר, למי לכך שהתלמידה ת ההורים מתחייבים לדאוג
יעה, מסמך או חפץ כלשהו שיגיעו אליו במסגרת או תוך כדי שאינו מוסמך לקבל, יד

 השתתפותו בתוכנית.
 

 התחייבויות כספיות של ההורים: .2.6
ה בתקופת לא יבטח את התלמיד משרד הביטחוןידוע להורים כי  .א

/החיל משרד הביטחוןבתוכנית בביטוח מכל סוג שהוא. ידוע להורים כי  לימודיה
 הו אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לתלמידמאחריות לכל נזק ו/א יםפטור יהיו

 תוך כדי ו/או עקב הפעלת התוכנית לרבות כל פעילות הנובעת או כרוכה בכך.
, לפי /החיל משרד הביטחוןההורים מתחייבים לפצות או לשפות את  .ב

העניין, בגין כל נזק לאדם או לרכוש שיגרם למשרד ע"י מעשה או מחדל של 
יחויב בה  משרד הביטחוןם בתוכנית ו/או בגין חבות שבתקופת הלימודי ההתלמיד

משרד יפצו או ישפו את כאמור. ההורים  העקב מעשה או מחדל של התלמיד
; הודעת משרד הביטחוןד עם דרישתו הראשונה בכתב של כאמור, מי הביטחון

 תו.ובה הנזק תשמש הוכחה מכרעת לאמיתעל ג משרד הביטחון
את דמי הביטוח הלאומי  הלמידההורים מתחייבים לשלם עבור הת .ג

ה תהא ודמי ביטוח הבריאות הממלכתי. ההורים מתחייבים לוודא כי התלמיד
לשירות סדיר. ידוע ומוסכם על  עד גיוסה לאחת מקופות החולים, והכול רשומה

הא זכאי לטיפול רפואי כלשהו ה לא הלשירות סדיר התלמיד לגיוסהההורים כי עד 
 ל.מטעם מערכת הרפואה של צה"

בתוכנית או  האת לימודי הפסיק מיוזמתת הבמקרה שהתלמיד .ד
להסכם וזאת בין אם ביוזמת  3.3בתוכנית כאמור בסעיף  יהבמקרה שיופסקו לימוד

ובין אם ביוזמת ביה"ס, יקוזז סכום התשלום ששולם בגין  /החילמשרד הביטחון
 לימודי התלמיד מכל סכום שמגיע לתלמיד מצה"ל. 

 
 ת התלמידההתחייבויות והצהרו .5

קבלה לתוכנית מחויבות לתנאי ההסכם בכללו, דחיית גיוס, התחייבות לשירות קבע,  .5.9
 :בקשה לשיבוץ בחיל, התחייבות להתנדבות במקרה של זכאות לפטור

 6התלמידה מצהירה כי ברצונה להתקבל כתלמידה בתוכנית, כהגדרתה בסעיף  .5.9.9
הסכם וכי ידוע לה ל 3.9להסכם, במכללה ובמגמת הלימודים המצוינים בסעיף 

 להסכם, כפוף לסייג שבמבוא להסכם. 3.9כי מיועדת לחיל המצוין בסעיף 

התלמידה מצהירה ומתחייבת, כי קראה היטב את הוראות הסכם זה וכי  .5.9.6
מקבלת על עצמה את תנאי ההסכם, לרבות ההתחייבויות הכספיות והאחרות 

 הכלולות בו.
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 :דחיית גיוס .5.9.3

לחוק שירות בטחון, מועד  33 -( ו3)32פים התלמידה מבקשת כי בהתאם לסעי .א
התייצבותה לתקופת השירות הסדיר בה תהיה חייבת על פי חוק, כפי שיתוקן 

להסכם  6.9מדי פעם, יידחה, לשם לימודיה בתוכנית, בשנה וחצי כמוגדר בס' 
, יהישל שנה"ל השנ ללימודים לקראת תעודת הנדסאית עד תום סמסטר חורף

 להסכם. נספח ג'תלמידה בהתאם נחתם על ידי ה

במקרה והתלמידה לא תשלים את לימודיה במכללה בפרק הזמן האמור בסעיף  .ב
להסכם זה, לפי העניין, התלמידה מבקשת כי מועד התייצבותה כאמור לעיל,  6.9

 יותאם למועד סיום לימודיה.

ידוע לתלמידה כי אין בחתימה על הסכם זה כדי לחייב את רשויות הצבא לאשר  .ג
כמו כן ידוע לתלמידה והיא מסכימה לכך כי אף אם  גיוסה לפי בקשתה.דחיית 

בקשתה לדחיית גיוס תאושר, ושירותה הסדיר יידחה לצורך לימודיה, בסמכות 
רשויות הצבא להורות בעתיד על הפסקת לימודיה ועל התייצבותה לשירות 

בו להסכם וכן אם צרכי צה"ל יחיי 3.3סדיר, וזאת בנסיבות האמורות בסעיף 
 זאת באותה עת בהתאם לקביעת גורמי צה"ל המוסמכים לכך.

לעיל, גיוסה של התלמידה לשירות סדיר ייערך לאחר  5.9.3 בסעיףבכפוף לאמור  .ד
במועד שייקבע על ידי רשויות צה"ל המוסמכות  6.9תקופת הלימודים שבסעיף 

 לפי צרכי הצבא.
 

עיל, ידוע ומוסכם עלי האמור ל 5.9.6 -ו 5.9.9מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 
 להסכם זה. 3.2 בסעיף

 
 :התחייבות לשירות קבע .5.9.2

 
למימון שכר הלימוד של  משקיע משאבים כספיים משרד הביטחוןידוע לתלמידה כי 

תכנית, לצד מאמץ ארגוני הכרוך בתוכנית, וכי לתלמידות ניתנת דחיית התלמידות ב
כנית יסיימו בהצלחה את לימודיהן, גיוס, והכל במטרה שהתלמידות המתקבלות לתו

להסכם, ויתרמו מהידע  נספח ד'ות ולתנאים שברואזי ישובצו במקצוע בהתאם להגד
שו למערך הטכנולוגי של החיל בתקופת שירותן הסדיר, וזאת לרבות בתקופות כשר

שירות קבע לו יתחייבו התלמידות לפי הסכם זה היה וגורמי צה"ל המוסמכים לכך 
דעתם הבלעדי ולרבות בשל צרכי הצבא, להפעיל את התחייבות שיקול יחליטו, לפי 

 התלמידה לשירות בקבע. לפיכך:
להסכם, כתנאי מוקדם  נספח ד'התלמידה מסכימה ומתחייבת, כמפורט ב .א

חודש( מתום  99לקבלתה לתוכנית, לשרת בשירות קבע לתקופה של שנה וחצי )
חון )נוסח משולב(, התשמ"ו השירות הסדיר בו תהיה חייבת לפי חוק שירות בט

, בגין לימודי הנדסאות. התחייבותה זו של התלמידה הינה בנוסף 9992 –
 ומצטבר לכל התחייבות אחרת שלה לשירות קבע.

 משרד הביטחוןסעיף קטן זה ובמבוא להסכם לעניין מגמת בעל אף האמור  .ב
ם יומוסכם בזאת כי גורמי צה"ל המוסמכלשבץ במקצוע כאמור לעיל, מודגש 

לכך יהיו רשאים שלא לשבץ את התלמידה במקצוע, בהינתן סיבה בעטיה 
פקודות הצבא אינן מאפשרות את השיבוץ במקצוע ובכלל זה: צורכי הצבא, 
שינוי כושר בריאותי, סעיף ליקוי בריאותי הפוסל למקצוע, רישום פלילי ועוד. 

 מהאמור. אין בעצם חתימה של התלמידה על התחייבות לשירות קבע כדי לגרוע
קמה לצה"ל הזכות לממש ההתחייבות לשירות  גם אם שובצה תלמידה במקצוע,

 קבע, אך אין צה"ל מחויב לעשות כן.
 :שיבוץ בחיל .5.9.5

ידוע לתלמידה והיא מסכימה לכך, כי עם גיוסה לשירות סדיר, תוצב, בכפוף לשיקול 
פי שיהיו דעתם המוחלט של גורמי צה"ל המוסמכים לכך ובהתאם לצרכי הצבא בלבד כ

באותה עת. למען הסר ספק הובהר לתלמידה והוסכם עליה כי אין בקבלתה ו/או 
ה בחיל הנקוב רמי צה"ל המוסמכים לכך לשבצבלימודיה בתוכנית כדי לחייב את גו

 , והתלמידה תהיה מחויבת  לשרת כפי שתשובץ.3.9בסעיף 
 :ההתחייבות להתנדבות .5.9.2

ת שירותי הסדיר אהיה זכאית אם במשך תקופת דחיית הגיוס או במשך תקופ .א
)א( לחוק, אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב 39לפטור משירות לפי סעיף 
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לכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך תקופה שיהיה בה כדי להשלים 
הסדיר לתקופת השירות המקבילה באורכה לזו בה חייבת את תקופת שירותי 

על פי החוק. ידוע לי כי משמעות  ד,יוצאת צבא בגילי, שאינה הרה או אם ליל
התנדבותי זו הינה, שאם תאושר התנדבותי זו על ידי שר הביטחון או מי 

 הרהשהוסמך על ידו, אהיה נמנית עם הכוחות הסדירים של צה"ל גם אם אהיה 
ר בה הייתי חייבת אלמלא או אם לילד, ואשרת את מלוא תקופת השירות הסדי

 ה או אם לילד.הייתי הר

משך תקופת דחיית הגיוס או במשך תקופת שירותי הסדיר אהיה זכאית אם ב .ב
אני מצהירה בזה על רצוני  בגין נישואין, )ב( לחוק,39לפטור משירות לפי סעיף 

להתנדב לכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך תקופה שיהיה בה כדי 
זו בה להשלים את תקופת שירותי הסדיר לתקופת השירות המקבילה באורכה ל

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 

 ואיי.ואשרת את מלוא תקופת השירות הסדיר בה הייתי חייבת אלמלא ניש

 לחוק, 20אם במשך תקופת דחיית הגיוס אהיה זכאית לפטור משירות לפי סעיף  .ג
אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב לכוחות הסדירים של צבא  בגין הכרה דתית,

הגנה לישראל למשך תקופת השירות שהייתי מחויבת בה על פי החוק אלמלא 
בותי זו הינה, שאם הייתי זכאית לפטור כאמור. ידוע לי, כי משמעות התנד

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.

השירות על פי התנדבותי כן ידוע לי ואני מסכימה לכך, כי תנאי שירותי בתקופת  .ד
ג דלעיל יהיו בתנאי השירות של חייל בשירות חובה, וכי -בסעיפים קטנים א

, התקנות על 9955-בתקופה זו יחולו עלי כל הוראות חוק השפוט הצבאי, תשט"ו
 פיו, ופקודות הצבא החלות על יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של צה"ל.

 
 :ר ומשמעתהתחייבויות הנוגעות לסדרי משט .5.6

הואיל והתלמידה ביקשה להצטרף לתוכנית, מתחייבת התלמידה להישמע  .5.6.9
להסכם בקשר עם השתתפותה  6.5להוראות ולהנחיות הממונים כהגדרתם בס' 

 בתוכנית.

, את רשויות צה"ל לבקש ולקבל בנספח ב'התלמידה מסכימה ומסמיכה כאמור  .5.6.6
וגע למצבה בלימודים מהמכללה, את תוצאות הבחינות וכן כל פרט או מידע בנ

ולהיבטי משמעת וכן כל פרט או מידע אחר הנוגע להשתתפותה בתוכנית כפי 
שימצא לנכון. זאת בתקופת הלימודים במכללה ובתקופת שירותה הסדיר. 

לרשויות צה"ל לצורך קבלת  שהתלמידה מתחייבת לחתום על כל מסמך שיידר
 המידע כאמור בסעיף זה.

תוכנית עשויים הממונים או מי מטעמם לבקר ידוע לתלמידה כי במסגרת ה .5.6.3
במכללה או להפנות אליה שאלות ביחס ללימודים במכללה, והתלמידה 

 מתחייבת לשתף פעולה כפי שיידרש.
התלמידה מתחייבת ללמוד בשקידה בתקופת לימודיה בתוכנית ולמלא את כל   

המוטל עליה בתוקף השתתפותה בתוכנית בהתאם להסכם זה ולדרישות 
 ללה.המכ

, התלמידה מתחייבת להמציא או לחתום, לפי משרד הביטחוןבהתאם לדרישת  .5.6.2
 העניין, על מסמכים הנדרשים או הנוגעים להשתתפותה בתוכנית.

התלמידה מתחייבת לשמור בסוד ולא למסור ללא היתר, למי שאינו מוסמך  .5.6.5
לקבל, ידיעה, מסמך או חפץ כלשהו, שיגיעו אליה במסגרת או תוך כדי 

 תה בתוכנית.השתתפו
 :התחייבויות כספיות .5.3

ידוע לתלמידה כי המכללה תדרוש ממנה לשלם דמי ההרשמה, התשלומים  .5.3.9
 ופיעהנלווים לשכר הלימוד במכללה, דמי הרשמה ועלות הבחינות החיצוניות, כמ

להסכם. התלמידה מתחייבת לשלם תשלומים אלה בהתאם  3.6.6בסעיף 
אינו אחראי לשיעור  הביטחון משרדלדרישת המכללה. למען הסר ספק מובהר כי 

ם, התשלומים האחרים שידרשו על ידי המכללה, למועדי תשלומם, לכלול בה
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קת לימודים ולכל פרט אחר הכרוך ספלתנאים לקבלת החזר במקרה של ה
תאם הבתשלומים אלה, וכי התלמידה תפעל בנושא זה ישירות מול המכללה וב

ור ימוד ועלות ההגנה על הפרויקט, כאמלכלליה. ידוע לתלמידה כי להוציא שכר ל
 תשלום אחר כלשהו. משרד הביטחון , לא ימומן על ידי3.6.9בסעיף 

לא יבטח את התלמידה בתקופת לימודיה הביטחון משרד ידוע לתלמידה כי  .5.3.6
יהיה פטור  משרד הביטחוןבתוכנית בביטוח מכל סוג שהוא. ידוע לתלמידה כי 

ו/או לרכוש אשר ייגרם לתלמידה תוך כדי  מאחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף
 ו/או עקב הפעלת התוכנית לרבות כל פעילת הנובעת או כרוכה בכך.

, לפי העניין, בגין כל משרד הביטחוןהתלמידה מתחייבת לפצות או לשפות את  .5.3.3
נזק לאדם או לרכוש שיגרם למשרד ע"י מעשה או מחדל של התלמידה בתקופת 

יחויב בה עקב מעשה או  משרד הביטחוןחבות ש הלימודים בתוכנית ו/או בגין
משרד מחדל של התלמידה כאמור. התלמידה מתחייבת לפצות או לשפות את 

; הודעת משרד הביטחוןכאמור, מייד עם דרישתו הראשונה בכתב של  הביטחון
 על גובה הנזק תשמש הוכחה מכרעת לאמיתותו. משרד הביטחון

תלמידה מתחייבת לשלם את דמי עד לגיוסה של התלמידה לשירות סדיר ה .5.3.2
הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות הלאומי, ולוודא כי תהיה מבוטחת 
כאמור ורשומה לאחת מקופות החולים. ידוע לתלמידה ומוסכם עליה כי לא 

 תהיה זכאית לטפול רפואי כלשהו מטעם מערכת הרפואה של צה"ל עד לגיוסה.
לעיל, ידוע ומוסכם  5.9.6 -ו 5.9.9ים מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנ .5.3.5

הינו ההתחייבות הכספית היחידה  3.6.9על התלמידה, כי האמור בסעיף 
 אלא ייש משרד הביטחוןלפי הסכם זה, כי  משרד הביטחוןוהבלעדית של 

בתשלום התשלומים הנלווים, דמי ההרשמה והבחינות החיצוניות וכי התלמידה 
להסכם, וכי לא תהיה זכאית לקבל  5.3.9מחויבת לשלמם, כמפורט בסעיף 
ן זכאי חייל המשרת בשירות חובה בצה"ל ההטבות כספיות או אחרות כלשהן ל

או שוחר בפנימיה צבאית, לפי דין, לפנים משורת הדין, או לפי פקודות הצבא או 
. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הובהר לתלמידה ומוסכם משרד הביטחוןהוראות 

לא תהיה זכאית לקבל פטור או החזר הוצאות נסיעה, לרבות  עליה כי בין היתר
 בתחבורה ציבורית מכל סוג שהוא.

 

 שונות .6

 

 :תנאים לכניסת ההסכם לתוקף .2.9

 הסכם זה ייכנס לתוקפו רק בהתקיים שני התנאים הבאים במצטבר: .2.9.9

 חתימת הסכם בין משרד הבטחון לבין מה"ט לבין המכללה. .א

)בהסכם זה: "הקצין הממונה"( על גבי  חתימת הקצין שימונה לכך מטעם צה"ל .ב
 משרד הביטחוןבנוסף לחתימות מורשי החתימה מצד  להסכם, נספח א'

 ולחתימת התלמידה על ההסכם.

והתלמידה על גבי  משרד הביטחוןלמען הסר ספק יובהר, כי אין בחתימות  .2.9.6
רק בהתקיים  הסכם זה, כולן יחד או חלק מהן, כדי להכניס הסכם זה לתוקפו.

יכנס ההסכם לתוקפו, ותאריך ההסכם יהיה תאריך  5.9.6התנאים שבסעיף שני 
 חתימתו של הקצין הממונה.

למען הסר ספק יובהר, כי חתימת הגורם המוסמך על האשור לדחיית גיוס ועל  .2.9.3
, אינה תנאי לכניסת ד' -נספחים ב' ואישור ההתחייבות לשירות בקבע, בשולי 

 הסכם זה לתוקפו.

סמך, מידע, פרסום, אמירה או התחייבות כלשהי שניתנה קודם הסכם זה מבטל כל מ .2.6
 כניסתו לתוקף, בכל הקשור לתוכנית.

, הביטחון משרדבכתב, בחתימת מורשי החתימה מצד  כל שינוי בהסכם זה ייערך .2.3
 בחתימת הקצין הממונה ובחתימת התלמידה.

יהוו תקדים ויתור או מתן ארכה ביחס לזכות או להתחייבות מהקבועות בהסכם זה, לא  .2.2
 מחייב בין הצדדים.

הזכויות והחובות שלפי הסכם זה הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה או להמחאה לצד ג'  .2.5
 .משרד הביטחוןכלשהו אלא בהסכמת 
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מוסכם בזאת בין הצדדים כי סמכות השיפוט לפי הסכם זה בכל תובענה או סכסוך  .2.2
 .יפו-תהיה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב

הודעות בין הצדדים לפי הסכם זה תימסרנה בכתב, הודעה תיחשב כנמסרה לצד אליו  .2.3
שעות אם נשלחה בפקס,  62שעות ממועד משלוחה בדואר, בתוך  36נשלחה בתום 

לכתובות או למספרי הפקס שלהלן, ומיידית באם נמסרה ביד )לא יבואו במניין הזמנים 
 מועדי שבת וחג וימי שישי(.

 לעניין הסכם זה: כתובות הצדדים .2.9
 

 
 

בית חיים ישראלי, קריית טחון, יר' היחידה לאזרחים עובדי צה"ל, משרד הב -  משרד הביטחון
 55909, מיקוד: 932אונו, ת.ד. 
 

 
 
 

 כתובת: – ההורים
 

         
 מיקוד  דירה  מספר  רחוב  ישוב

 
 
 
 
 
 
 

 כתובת )ימולא רק אם הכתובת שונה מכתובת ההורים: – התלמידה
 
 
 

         
 מיקוד  דירה  מספר  רחוב  ישוב
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 ולראיה באנו על החתום:

 
 

 ______________________________  - משרד הביטחון 
 היחידה לאזרחים עובדי צה"ל 'ר  

             
 
 

 ההורים:
 

9.    
 שם מלא  חתימה

 
 

6.    
 שם מלא  חתימה

 
 
 

 התלמיד:
 

   
 שם מלא  מהחתי
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 אישור הקצין הממונה –נספח א' 

 
 
 

 אני הח"מ אושרתי על ידי צה"ל כקצין הממונה כהגדרתו בהסכם זה.
 
 
 

 משרדמורשי החתימה מצד  כם * לרבות נספחיו, נחתמו על ידיהריני מאשר כי בדקתי כי ההס
סכם נכנס והתלמידה ** ואני מוסיף בזאת את חתימתי להסכם, ובתאריך זה הה הביטחון
 לתוקפו:

 
 *** ________________________ תאריך

 
 
 
 

    

 חתימה מספר אישי דרגה ותפקיד שם פרטי ומשפחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :על הקצין הממונה לוודא השלמת * 
 בכותרת ההסכם.ופרטי ההורים שם התלמידה  .7

 להסכם. 0.7פרטי המכללה, המגמה והחיל בס'  .2

 להסכם. 5.5דה בס' כתובת ההורים והתלמי .0
 

 :על הקצין הממונה לבדוק קיום חתימות **
 להסכם. 5.5לאחר ס'  .7

 ד'. -חתימת התלמידה בנספחים ב', ג' ו .2
 

 יש להקפיד למלא התאריך בנספח א' זה )!( ***
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 הסכמת רשויות צה"ל לקבלת מידע מהמכללה –נספח ב' 
 
 

 אני החתומה מטה:
 
 
 

           

 כתובת ת"ז שם פרטי ומשפחה

 
 
 
 

ממזכירות ביה"ס, מסגל ההוראה או מכל  –מרשה בזה את רשויות צה"ל לבקש ולקבל מביה"ס 
את תוצאות הבחינות וכן כל פרט או מידע בנוגע למצבי  –גורם אחר שיידרש בנסיבות העניין 

 בלימודים ולהיבטי משמעת וכן כל פרט או מידע אחר בנוגע להשתתפותי בתכנית כפי שימצאו
לנכון. זאת, בתקופת לימודי בביה"ס וכן בתקופת שירותי הסדיר. אני מתחייבת לחתום על כל 
מסמך שיידרש לרשויות צה"ל לצורך קבלת המידע כאמור בסעיף זה. בנוסף, אני מתחייבת 

 להשתתף בסקרים ופעילויות אשר מטרתם קידום ההכשרה הקדם צבאית.
 
 

   

 חתימה  תאריך
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 ה לדחיית גיוסבקש –נספח ג' 

 
הואיל ולצורך לימודי הנדסאות במכללה במסגרת תכנית רקיע, אזדקק לדחייה במועד 
ההתייצבות לתקופת השירות הסדיר כמפורט בהסכם ובנספח זה, לפיכך הנני מבקשת, מצהירה 

 ומתחייבת כדלהלן:
 

לחוק שירות בטחון, מועד  33-( ו3)32אני מבקשת בזה, כי בהתאם לסעיפים  .9
בותי לתקופת השירות הסדיר בה אהיה חייבת על פי חוק, כפי שיתוקן מדי פעם, התייצ

וזאת לשם לימודי בתוכנית לקבלת  90/05 -יידחה לתקופה של שנה וחצי שראשיתה ב
 תעודת הנדסאית.

להסכם  6.9במקרה ולא אשלים את לימודי במכללה בפרק הזמן האמור בסעיף  .6
 ד סיום לימודי במכללה.עתאם למוזה, אני מבקשת כי מועד התייצבותי יו

ידוע לי כי אין בחתימה על הסכם זה כדי לחייב את רשויות צה"ל המוסכמות  .3
לכך לאשר דחיית הגיוס לפי בקשתי. כמו כן ידוע לי ואני מסכימה לכך כי אף אם בקשתי 
לדחיית גיוס תאושר, כולה או חלקה, ושירותי הסדיר יידחה לצורך לימודי, בסמכות 

צה"ל המוסמכות לכך להורות בעתיד על הפסקת לימודי ועל התייצבותי לשירות רשויות 
להסכם וכן אם צרכי צה"ל יחייבו זאת  3.3סדיר, וזאת בנסיבות האמורות בסעיף קטן 

 באותה עת בהתאם לקביעת גורמי צה"ל המוסמכים.
 להסכם בנושא דחיית גיוס. 5.9.3ידוע ומוסכם עלי האמור בסעיף  .2

 תאושר, אני מצהירה ומתחייבת: –זו לדחיית גיוס או כל חלק ממנה  אם בקשתי .5
 

ים בתוכנית, כקבוע בהסכם זה למלא בשקידה את כל הנדרש בתקופת הלימוד .א
 דרישות המכללה.ולפי 

להתייצב לתקופת השירות הסדיר, כאמור לעיל, בסיום הדחייה המבוקשת הנ"ל   .ב
או מאוחר מכך, הכל בהתאם לעיל,  3כאמור בסעיף  –או במועד מוקדם יותר 

 .לקביעת רשויות צה"ל המוסמכות לכך, ולשרת את מלוא תקופת השירות הסדיר
ידוע לי כי אהיה חייבת, לשם יציאה לחו"ל, לבקש ולקבל היתר לכך, בהתאם  .2

 )ב( לחוק שירות בטחון.23לסעיף 

פני תום כן ידוע לי כי אוכל להפסיק את השתתפותי בתוכנית ולהתייצב לשירות סדיר ל .3
תקופת הלימודים או דחיית הגיוס שתינתן לי לפי בקשתי זו. במקרה כזה אשובץ בשירות 

 הסדיר כפי שיימצאו לנכון רשויות צה"ל המוסמכות לכך.
 
 

   

 חתימה שם פרטי ומשפחה תאריך

 
 
 
 
 צו

ה, , הנני דוח7856 –לחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו  06בתוקף סמכותי לפי סעיף 
לפי בקשתה של הנ"ל, את מועד גיוסה של הנ"ל למשך תקופה של ___________________ 
עד יום __________________ בתנאי שהנ"ל תמלא את כל התנאים וההתחייבויות המפורטים 

 בבקשתה בהסכם.
 
 

    

 חתימה דרגה שם פרטי ומשפחה תאריך
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 י הנדסאותלימוד –התחייבות לשירות קבע בצה"ל  –נספח ד' 

 
 התחייבות לשירות קבע –חלק א' 

היות ואני מועמדת ללימודי הנדסאות, והיות וברצוני להיות משובצת בשירותי הסדיר בצה"ל 
במקצוע, בהתאם להגדרות ולתנאים המפורטים בחלק ב' להתחייבותי זו, ומכיוון שהובא לידיעתי 

צה"ל כמפורט להלן, לפיכך הנני כי צה"ל יוכל לשבצני כאמור רק אם אתחייב לשירות קבע ב
( חודשים, אלא אם כן אשוחרר 99מתחייבת לשרת שירות קבע בצה"ל תקופה של שמונה עשר )

מהתחייבות זו כמפורט בהסכם ובהתחייבותי זו, ואני מקבלת על עצמי את התנאים, ההוראות 
 והכללים שבנספח זה:

9.  

שרות ידוע לי כי בהינתן סיבה בעטיה פקודות הצבא אינן מאפ .א
את השיבוץ במקצוע, ובכלל זה: צרכי הצבא, שינוי כושר 
בריאותי, סעיף ליקוי בריאותי הפוסל למקצוע, רישום פלילי 
ועוד, תהיינה רשויות צה"ל המוסמכות לכך רשאיות שלא 

 להפעיל את התחייבותי לשירות קבע ולבטלה.

תפקיד  בהתאם, ידוע לי, כי צה"ל רשאי לשבצני בכל חיל, בכל יחידה ובכל .ב
בהתאם לצרכי הצבא, בתחום המקצוע או בכל תפקיד אחר שיהא, הכל כפי 
ראות עיניהם של רשויות הצבא המוסמכות. הנני מסכימה לשרת בכל מקום 
שאשלח אליו ובכל תפקיד אשר יוטל עלי ולקבל עלי את מרותו של צה"ל, משטרו 

 והוראותיו ולהישמע למוסדותיו המוסמכים.
 

ם אם אשובץ במקצוע קמה לצה"ל הזכות לממש את ההתחייבות עוד ידוע לי כי ג .6
 לשירות קבע, אך צה"ל אינו מחויב לעשות כן.

לעיל, תקופת השירות בקבע לפי התחייבותי זו  6 -ו 9בכפוף לאמור בסעיפים  .3
תחל מתום שירותי את כל תקופת שירות החובה בו הנני חייבת על פי חוק שירות 

, כפי שישונה מעת לעת, ומתום כל 9992 –ו בטחון )נוסח משולב(, התשמ"
התחייבות אחרת לפי תנאי השירות כפי שיפורטו בפקודות ובהוראות המחייבות 
בצבא. השירות בקבע לפי התחייבותי זו יהיה בהתאם לתנאי חוק שירות הקבע 

 .9995 –בצבא הגנה לישראל )גמלאות( )נוסח משולב(, התשמ"ה 
אשובץ במקצוע כמשמעות "שיבוץ במקצוע"  למען הסר ספק יובהר כי רק אם .2

בחלק ב' להתחייבותי זו, יהיו רשויות צה"ל המוסמכות רשאיות, לפי שקול 
טו דעתן, להחליט אם להפעיל ולממש את התחייבותי זו לשירות קבע. החלי

 רות קבע כאמור, אהיה מחויבת על פיה.ישרשויות צה"ל לממש התחייבותי ל
( החודשים 3נדסאות במכללה במהלך שלושת )גם אם אפסיק את לימודי הה .5

האחרונים של הלימודים, תישאר בתוקפה התחייבותי זו לשירות קבע. אם 
 לא יהיה תוקף להתחייבותי זו. –אפסיק את לימודי לפני מועד זה 

 
 שיבוץ במקצוע –חלק ב' 

בהסכם זה: "שיבוץ במקצוע", קרי: שיבוץ במקצוע אותו ארכוש במסגרת  .2
אות במסגרת תוכנית רקיע, או שיבוץ במקצוע אחר שהינו, לפי לימודי הנדס

קביעת רשויות צה"ל המוסמכות לכך, בעל זיקה למקצוע אותו ארכוש כאמור 
את התנאים לשיבוץ במקצוע זה(; "שיבוץ",  )בתנאי שרמתי והכשרתי הולמים

 חד הם. –"העסקה" 

בחיל אחר, ואם אם אשובץ במסגרת שירות החובה במקצוע, וזאת הן בחיל והן  .3
יחליטו רשויות צה"ל המוסמכות לכך, כאמור בחלק א' לעיל, לממש את 
התחייבותי זו לשירות קבע, תהיה העסקתי במקצוע בהתאם לתנאים ולמגבלות 
במפורטים להלן, בכפוף לכך שככל שתהא סתירה בין הקבוע בנספח זה לבין 

גברו הוראות צה"ל הוראות פקודות צה"ל בנושא זה כפי שתהיינה מעת לעת, י
 כאמור:

צה"ל ישתדל במידת האפשר לשבצני בתחום המקצועי אותו למדתי אולם ידוע לי  .א
כי בהתאם לצרכיו של צה"ל יתכן שאשובץ בתחום המקצועי הנגזר מההכשרה 
המקצועית אותה רכשתי שאינו בהכרח זהה למקצוע אותו למדתי, וכי גם שיבוץ 

 מימוש התחייבותי זו.כאמור מהווה שיבוץ במקצוע לעניין 



  

 

 0202היחידה לאזרחים עובדי צה"ל, יולי  -הוכן ע"י משהב"ט -חוזה רקיע

24 

תמחות מסוימים, כמו כן ידוע לי, כי יתכן שאהיה מועסקת במשימות ובתחומי ה .ב
 מסגרת השירות.הנדרשים במקצועי ב

אגב השירות במקצוע יתכן ואדרש למלא תפקידי הדרכה ותפקידים מנהלתיים  .ג
 שונים בזיקה למקצוע.

יוטלו עלי  לא ייחשב הדבר כהפסקת העסקתי במקצוע אם מסיבות צבאיות .ד
( חודשים 3תפקידים שאינם קשורים למקצוע, לתקופה שלא תעלה על שלושה )

 רצופים בכל אחת משנות השירות בסדיר.
אם אהיה סבורה, מסיבה כלשהי, שחדלתי להיות מועסקת במקצוע אהיה  .ה

( חודשים 3רשאית לבקש לבטל את התחייבותי זו לשירות קבע תוך שלושה )
תי, להיות מועסקת במקצוע. לא הוגשה על ידי בקשה מהמועד בו חדלתי, לטענ

בכתב לבטול ההתחייבות לקבע בפרק הזמן כאמור. יראו אותי כמסכימה עם אי 
העסקתי במקצוע כאמור, ולא אהיה רשאית עוד לדרוש לבטל את התחייבותי זו 

 לשירות קבע.
כל גם אם תבוטל התחייבותי זו לשירות קבע לא יהיה בכך לפגוע בתוקפה של  .ו

 התחייבות אחרת לשירות קבע, לה אתחייב על פי הסכם אחר.
ותי באופן שלא ניתן במידה שבמהלך שירותי במקצוע תחול ירידה בכושרי הבריא .ז

 קפהולשירות קבע בת תישאר התחייבותי –ולהעסיקני במקצוע יהיה להמשיך 
 .ד בעל זיקה למקצועובלבד שאמשיך להיות מועסקת בתפקי

 –אכ"א  בתחום המקצוע יוכרע הדבר על ידי דבר העסקתיבכל מקרה של ספק ב .ח
 חתומכ"א.

 קצונה: .ט
במידה שאתקבל לקורס קצינים ואוכשר לקצונה אהיה חייבת להמשיך  (9

לשרת את שירות הקבע אליו התחייבתי תמורת העסקתי במקצוע. 
תקופת התחייבת לשירות קבע שתידרש ממני בגין קצונה תהא מצטברת 

 י זו בגין השיבוץ במקצוע.לתקופה נשוא התחייבות

 

אני מצהירה כי מעבר קורס הקצינים והעסקתי בתפקידי קצונה לא  (6
ייחשבו כהפסקת העסקתי במקצוע ולא יצדיקו כל פניה מצידי להתרת 

 התחייבותי זו לשרות קבע.
 

   

 חתימה שם פרטי ומשפחה תאריך

 
 

 אישור
 אני

     

 ויחידה חיל תפקיד שם פרטי ומשפחה דרגה מספר אישי
 

חתמה על הצהרה _________________________ )שם פרטי ומשפחה(  מאשר כי התלמידה
 והתחייבות זו.

 
 

 אישור קבלה לשירות קבע
 

הריני מאשר בזה את התחייבותה של הנ"ל לשירות קבע  3.0509בתוקף סמכותי לפי הפ"ע 
 כמפורט בהתחייבותה של הנ"ל לשירות קבע כמפורט בהתחייבות.

     

 חתימה תפקיד דרגה שם פרטי ומשפחה תאריך

 


