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 "פעמי עתידים" –למסלול הצטרפות טופס

 שאלון פרטים אישיים -פרק א' 
 

1. 
פרטים 
 אישיים

 משפחתי מצב לידה שנת פרטי שם משפחה שם דרגה אישי מספר
      

 ג/    נ/    ר
 

 :וצווים מכתבים לשליחת ככתובת ישמשו 2 בסעיף/י  תמלא אותם הפרטים
 

2. 
 כתובת

 מגורים
 עיקרית

 דירה קומה כניסה בית' מס רחוב שכונה /ישובעיר
 
 

      

  הערות  מיקוד
 

 לשגרת יום )לדוגמא, כתובת המעונות(: נוספתישמשו ככתובת  3אותם תמלא/י בסעיף  הפרטים
 

3. 
 כתובת

 מגורים
 משנית

 דירה קומה כניסה בית' מס רחוב שכונה ישוב/  עיר
 
 

      

  הערות  מיקוד
 

 :הטלפונים כל את למלא חובה 4 בסעיף
 

4. 
 פרטי
 קשר

/  הורה)שכן/ה /  נוסף מספר נייד טלפון בבית טלפון
 /ה(חבר

   
 

 : "למצה שוטפים תשלומים לקבלת כחשבוןישמשו  5אותם תמלא/י בסעיף  הפרטים
 

5. 
 פרטי

 חשבון
 בנק

 הסניף שם הסניף מספר הבנק שם חשבון' מס
    

 
 :אסון מקרה על להודעה ככתובתישמשו  6אותם תמלא/י בסעיף  הפרטים

 
6. 

 כתובת
 למקרה

 אסון

 דירה קומה כניסה בית' מס רחוב שכונה ישוב/  עיר
 
 

      

 קרבה יחסי פרטי שם משפחה שם
 
 

   

  נייד טלפון  טלפון
 

              כתובת דואר אלקטרוני:

________________________________________________@__________________ 
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 על להודיע חובתי לי ידועה, כן כמו. ונכונים מלאים הינם מסרתי אותם הפרטים כי מצהיר הנני

 .יתבצע זה ששינוי לאחר שעות 44 עד, הצורך במידת/טלפון כתובת שינוי

 

 

 

 
 
 

 הצהרה בדבר מסלול לימודים ומצב אקדמי -פרק ב' 

 
 הינך מתבקש/ת למלא הצהרה זו, המעידה על מצבך האקדמי נכון ליום הצטרפותך למסלול. 

 
1. 

פרטים 
 אישיים

 שם פרטי שם משפחה דרגה מספר אישי תעודת זהות
  

 
 
 

  

 הערות

 
 
 : פעמי עתידים, במסגרת . הנני משתייך/ת למסלול2
 עתודת "נצח יהודה" ג עתודת עולים ב טכנולוגיתעתודה  א
 
 
 
 ת בשנה )לא כולל מכינה(:/. אני נמצא3
 רביעית ד שלישית ג שנייה ב ראשונה  א
 
 
 . אני מתחיל/ה ללמוד בסמסטר : 4
 אביב )מרץ( ב חורף )אוקטובר( א
 
 
 . על פי תוכנית הלימודים אליה נרשמתי חובה עליי ללמוד בסמסטר קיץ 5
 כן ב לא א
 
 
. לפני הצטרפותי למסלול למדתי ____ שנים, במסגרת ___________________, בה צברתי 6

 ____ נק"ז, ו/או פטור על פיו איני נדרש ללמוד _____ נק"ז לתואר הנוכחי.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________ ____________ 

 תאריך חתימה

_____________חתימת התלמיד/ה :   
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 תכנית "פעמי עתידים" -הסכם
 

המיוצגת על ידי ס' בכיר לר' אמ"א ור' היחידה משרד הביטחון, –מדינת ישראל שנערך ונחתם בין
צה"ל ביחס עם ר' יחידת השכר במשרד, המורשים להתחייב ולחתום בשמה לאזרחים עובדי 

  54.52.2444, מיום 5355בהתאם להרשאה שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ה עמ' 

 "המשרד" להלן:

 מצד אחד                                                                                                                                  

 לבין                                                   

 

  

 ._____________________, ת.ז.__________________.1

 

 

 "ההורים" להלן: ,יחדיו וכל אחד מהם לחודשניהם 

 /אוו

 

 ..ז._________________ת._____________________, 2

 

 ..ז._________________ת._____________________, 3

 

 "התלמיד"   להלן:

 

 שני מצד                                                                                                                                

 

מקצועי -בשים לב לצרכי צה"ל בתחום כח האדם הטכנולוגי -מעוניין  והמשרד  הואיל

למתן הזדמנות ללימודים גבוהים לאוכלוסיית היעד רצון לעגן אפיק נוסף המזה ו

 כקבוע יהיו פרטיה אשר, בקיומה של תכנית "פעמי עתידים" - מזהשל התוכנית 

 "(, אשר המשתתפים בה עתידים פעמי"תכנית  או)להלן: "התכנית"  זה בהסכם

"ג י בכיתות הנדסאות לימודי ילמדו"התלמידים"(  או" התכנית: "תלמידי להלן)

 תתקיים התכנית;  םבמסגרת וסדות הלימודמבין מ דבאח "ד י-ו

 מקצועי-הטכנולוגי במערך "ל,צה לצרכי בכפוף,  גיוסם לאחר ישרתו והתלמידים  והואיל

לפי קביעת רשויות צה"ל המוסמכות לכך, והכל בתנאים הקבועים , של צה"ל

 בהסכם זה; 

 הינו ואשר, זה הסכם בכותרת מצוינים שפרטיו, ילדם כי מעוניינים וההורים  והואיל

, בהתאם לתנאי בתכנית כתלמיד יתקבל, זה הסכם על חתימתו במועד קטין

 הסכם זה, וכן הואיל והתלמיד מעוניין באמור; 

 וכמפורט כאמור התחייבויותיהם את מחייב בהסכם לעגן מעוניינים והצדדים  והואיל

  ;ולהלן לעיל
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 הצדדים כדלקמן:לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין 
 
 כללי .1

 
 המבוא, הכותרת והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי נפרד ממנו. 5.5

כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לשם הנוחות בלבד, ולא תהא להם משמעות  5.2

 .בפרשנותו

 .בהסכם זה נעשה לשם הנוחות בלבד, וההסכם מכוון גם לתלמידותהשימוש בלשון זכר  5.3

 

 תנאי קבלה, תוכן הלימודים, מעמד התלמיד  –תכנית "פעמי עתידים"  .2

 

 כללי 2.5

לבוגרי כיתות י"ב  תכנית "פעמי עתידים" הינה תכנית לימודים המאפשרת 2.5.5

נקודות זכות  תריהנדסאי, תוך מתן אפשרות לצב תוארללמוד טרם גיוסם ל

 .  B.Scלקראת לימודי תואר  אקדמיות

 :כמבואר לעילהתוכנית מתחלקת למספר שלבים,  2.5.2

י"ד -, בכיתות י"ג ולימודי הנדסאות במסגרת העתודה הטכנולוגית - 'שלב א

חמישה סמסטרים במהלך הלימודים יתקיימו  .במוסד לימודים מתאים

במסגרת הלימודים יוכלו  , מהם שלושה בשנת הלימודים הראשונה.עוקבים

 , נקודות זכות לתוארבמוסד הלימודיםהתלמידים לצבור, ע"י לימוד קורסים 

במוסד אליו מיועדים; בשלב  תאקדמי בהתאם לתכנית הלימודים המאושר

 התלמידים לשירות חובה )להלן:שאורכו כשנתיים, ידחה גיוסם של זה, 

 מיועדיםיובהר כי הלימודים בשלב א'  ,למען הסר ספק "תקופת הלימודים"(.

ולא יתאפשר ללמוד במסגרת התוכנית לתואר , הנדסאי בלבד עודתתקבלת ל

 טכנאי )כיתה י"ג בלבד(.

, ההסכם בתנאי לעמידה ובכפוף ,החובה לשירות יהיהשנ מהשנה החל - שלב ב'

בוגרי ידי המוסדות, יוכלו -ובתנאי מוסדות הלימוד כפי שייקבעו מעת לעת על

, באמצעות לימודים תוך כדי  B.Scתוארל הםלימודילהשלים  התכנית

יובהר כי ההשתתפות בשלב זה מותנית בהסכמתי להשתתף  .שירותם הסדיר

 להסכם זה. 5.4בהכשרה לקצונה, בהתאם למפורט בסעיף 

 לתנאי אחריות כל תהיה ולא אין למשרד, האמור מכלליות לגרוע מבלי

ב', אשר יהיו לפי קביעת  בשלב הלימודים ותוכן הלימודים משך, הקבלה

 .התלמידהמוסד האקדמי אליו יפנה 

ברחבי הארץ, אשר  מוסדות לימוד במספרתכנית "פעמי עתידים" תתקיים  2.5.3

יאושרו ע"י גורמי הצבא לשם מימוש והפעלת תכנית זו ואשר המשרד יתקשר 

, היתר בין, עשויה להשתנות מעת לעת מוסדותהעמן לצורך כך. רשימת 

 3.5 בסעיף יפורטילמד התלמיד  וב מוסדהבהתאם לצרכי צה"ל והמשרד. 

 להלן.
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 ,טירונות יעברו, לצה"ל בוגרי התכנית יתגייסולימודי ההנדסאות  םעם תו 2.5.4

 בתקופת שירות החובה. םשירותלמקום  ושובציו

בהתאם ובכפוף להישגיו הלימודיים נעשית  הנדסאי""תואר קבלת , כי יובהר 2.5.5

. /מה"ט(החינוך משרדהגוף הממונה )על ידי  נתניתושל כל תלמיד בתכנית, 

ילמד התלמיד.  וב מוסדוה הגוף הממונה כללי פי על הנה לתואר הזכאות

  .צה"ל בעניין זה אולתלמיד התכנית לא תהיה כל טענה כנגד המשרד ו/

, בדרישות לעמידה, במסגרת התכנית, תהיה בכפוף אקדמאיותצבירת נקודות  2.5.6

ובהתאם ליכולותיו של כל  ,וסד הלימודיוהמהגוף הממונה  ידי על שהוגדרו

  .תלמיד

עדה בראשות ופני ב דתלמיכל של הלימודיים הישגיו , ידונו סמסטר כל בסיום 2.5.2

. בהשתתפות סגל מוסד הלימודו ,או מי מטעמו ,עתידים מנהלתמפקד 

ככל שיימצא כי תלמיד לא עמד בדרישות המוסד או המנהלת, הן במסגרת זו, 

ביחס ללימודי ההנדסאי והן ביחס לקצב צבירת הנקודות האקדמאיות 

ו דחתההוועדה להחליט על  עשויה האישית להתנהלותו הקשור בכל או בעניינו,

  .או השארתו במסלול בהתניות מסוימות מהמסלול

במסלול תוך ו תהשארעל או מהמסלול  ת תלמידהדחעל בוועדה ככל שיוחלט  2.5.2

 הרלוונטי המדור ראש אצללשיחה אישית התלמיד יזומן  התניות מסוימות,

ה מסגרתוב ,דיםתחום פעמי עתי ראש ובהשתתפות"ל, בצה עתידים במנהלת

הדבר יובא בפני התלמיד, תוך פירוט נימוקי  עדהויעודכן בדבר החלטת הו

 על החלטת הוועדה יגלהש האפשרותהוועדה. במסגרת זו, תינתן לתלמיד 

 .בכתב, תוך פרק זמן שיימסר לו ושלא יפחת משבעה ימים

 

                                                                                                                                                                                                                            :התנאים לקבלת תלמיד לתכנית הינם, במצטבר 2.2

, לכך המוסמכים"ל צה גורמי"י ע הנערך המיון תהליך של בהצלחה מעבר 2.2.5

אשר  פסיכומטריהבגרות והעמידה ברף ציוני  עמידה בתנאים הבאים: לרבות

ראיון אישי; הימנות על מעבר ; קבלה מבחןמעבר על ידי צה"ל;  וייקבע

למידה במכינה  -במקרים המתאימים תכנית עתידים; אוכלוסיית היעד של 

 לקביעת פרופיל צבאי. מבדקים רפואייםעמידה בו ;לתלמידי בניין

 רמבקש המועמד ללמוד במסגרת התכנית בדב וב מוסד הלימודאישור  קבלת 2.2.2

 .מוסדבקבלת התלמיד ללימודים 

 להסכם.  6.5, כמפורט בסעיף קטן זה הסכם על חתימה 2.2.3

 

 הלימודים  תוכן 2.3

, בהתאם לדרישות הנדסאי לתואר המלאה הלימודים תכנית את ילמדו התכנית תלמידי

תכנית הלימודים  ,לעיל 2.5.2 בסעיף; כמבואר הםמתקיימים לימודי וב הלימודמוסד 

 או, אקדמיים קורסים גםוהישגי כל תלמיד, אפשרות ללמוד  תתכלול, בכפוף ליכולו

, לפי העניין, התלמיד את יזכו אשר, אקדמיים לקורסים כחליפים המוכרים כאלה

או בפטור מחלק מהדרישות ,  B.Scכות אקדמיות לקבלת תואר ראשון זבנקודות 



 

 

 6           0202היחידה לאזרחים עובדי צה"ל, יוני  -הוכן ע"י משהב"ט  – חוזה פעמי עתידים )חדשים(

הכל בכפוף לתנאים שייקבעו מעת לעת על ידי המוסד ו, B.Scהאקדמיות להשלמת תואר 

  .כמבואר לעילב'  שלבבו יבקש התלמיד ללמוד בי לימודה

 

 

 

 במסגרת שלב א' הלימודים לתואר הנדסאי 2.4

הסר ספק יובהר, כי במהלך תקופת הלימודים יהיו מצויים תלמידי  למען 2.4.5

 . גיוסהתכנית במעמד של מיועדים לשירות ביטחון בדחיית 

 הצבא פקודות פי על"שוחרים"  של ממעמד ייהנו לא התוכנית תלמידי 2.4.2

לא  התכנית תלמידי, כן כמו. 5555–"והתשט, הצבאי השיפוט בחוק כמשמעותן

 המשרת חייל זכאי לה הטבה לכל בתוכניתיהיו זכאים בתקופת לימודיהם 

  "ל.בצה חובה בשירות

 .בלבד זה בהסכם כמפורט יהיו התכנית תלמידי של ותיהםוחוב זכויותיהם 2.4.3

 זכאי יהיה לא התכנית תלמיד כי יצוין, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 2.4.4

 ולדמי ממלכתי בריאות וביטוח לאומי ביטוח לתשלומי, נסיעה הוצאות להחזר

 דמי בתשלום מחויבים יהיו התוכנית תלמידי כי יצוין הטוב הסדר למען .כיס

 .המוסמכות לרשויות,  חוק פי על, ממלכתי בריאות ביטוח/או ו לאומי ביטוח

זה:  םבהסכ) סגן מפקד מיטב לגיוסיהיה בתקופת הלימודים בתכנית  2.4.5

להסכם( ממונה  6.5.5כהגדרתו בסעיף " הממונה"הקצין מ להבדיל"הממונה", 

מטעם צה"ל על הטפול בכל הכרוך בתכנית. בכל הקשור בתכנית יש לפנות 

האזורית  לממונה. בעניינים הקשורים להליך הגיוס יש לפנות ללשכת הגיוס

 הסמוכה למקום מגורי התלמיד. 

 

 התחייבויות המשרד והבהרות לגבי העדר מחויבות  .3

   התלמיד לתכנית  קבלת 3.5

לעיל,  2.2-ו 2.5מסכים לקבל את התלמיד לתכנית, בכפוף לאמור בסעיפים  המשרד

_______________________ _________________ במוסדות הלימודללימודים 

 למחוק/ ________________)יש  מכונות/ אלקטרוניקה/ מכטרוניקהלימוד   במגמת

 (.המיותר את

ממוסדות הלימוד ור במהלך לימודיו בתכנית , כי לתלמיד בתכנית אין זכות לעבמובהר

המגמות.  ביןתתקיים התכנית או לעבור  ואחר ב וסד לימודלמ בהם אושרה השתתפותם

 את בחןאשר י, לגיוס מיטב מפקד סגן אלבקשות מיוחדות וחריגות בעניין זה יופנו 

מנהלת עתידים  מותנה גם בהסכמתכאמור  בקשה"ל. אישור צה לצרכי בהתאם, הבקשה

 .יםרלוונטימוסדות הלימוד הו

 

 :נוספות והטבות לימוד שכר בתשלום המשרד השתתפות 3.2

מתחייב להשתתף במימון שכר הלימוד עבור תואר ההנדסאי של  המשרד 3.2.5

 ינוהמשכר הלימוד הנגבה מתלמיד ש 24%תלמידי התכנית בשיעור של 

שכר הלימוד  גובה. בשלב א' הלימוד שנות משתי אחת בכל בתוכניתמשתתף 



 

 

 7           0202היחידה לאזרחים עובדי צה"ל, יוני  -הוכן ע"י משהב"ט  – חוזה פעמי עתידים )חדשים(

"ד יהא י-המלא, בהתאם אליו יחושב שיעור ההשתתפות הנ"ל בכיתות י"ג ו

 על ייעשה התשלום. הרלוונטית הלימוד לשנת ביחס מוסד הלימודלפי קביעת 

 . למוסד הלימודהמשרד ישירות  דיי

והשלמת נקודות הזכות הנדרשות  שכר הלימוד עבור לימודי ההנדסאות יתרת 3.2.2

 . למוסד הלימוד ישירותתשולם על ידי התלמיד  B.Scתואר עבור 

י"ד דמי -בכיתות י"ג ו , מחויב התלמיד לשלםמוסדות הלימוד לפי דרישות 3.2.3

. משרד הביטחון לא ישתתף במימון תשלומים אלה וסד הלימודהרשמה למ

 יחסכל טענה כלפי המשרד בלתלמיד, או למי מטעמו, לתלמיד ולא תהא 

 תשלום דמי ההרשמה. ל

שונות אשר דורש המוסד ת וכגון אגרנוספים,  תשלומים נלוויםכי  יובהר 3.0.4

 . התלמידע"י  ישולמוובחינות,  שמירההלימודי בגין 

 ,שונות הטבות התוכנית, עשויות להינתן לתלמיד הלימודים תקופת במהלך 3.2.5

 בכפוף הכלו דוגמת חניכה חברתית ושיעורי תגבור כיתתיים ו/או אישיים,

 מנהלת עתידים.  שתגדיר זכאות מבחני ולפיצה"ל  שלהבלעדי  ודעת לשיקול

 קיום מלגת לקבלת בקשה להגיש הא זכאייהתוכנית  תלמידכך,  עלנוסף  3.2.6

, במנהלת עתידים לכך המוסמכים הגורמים לעיון תועבר הבקשה .חודשית

 .בנושא ומבחניהם דעתם שיקול לפי הבקשב ודוני אשר

למיד לתוכנית לפי הסכם תשל הלמען הסר ספק יובהר היטב כי אין בקבלתו 

זה משום התחייבות של המשרד, כי התלמיד יקבל הטבה מההטבות 

 בסעיף קטן זה.המפורטות 

 תוארהשלמת להשתתף במימון שכר הלימוד עבור בנוסף, מתחייב המשרד  3.2.2

משכר  24%בשיעור של במסגרת שלב ב', של תלמידי התכנית  (B.Sc) ראשון

 )שכר לימוד אוניברסיטאי בלבד(.הנדרש להשלמת התואר  הלימוד

 

 המשרד של כספיות התחייבויות תיחום 3.3

זה מהווה  להסכם 3.2.2-ו 3.2.5בסעיפים הסר ספק מובהר, כי האמור  למען 3.3.5

 וכי, זה הסכם לפי המשרד של והבלעדית היחידה הכספית התחייבותהאת 

כספיות או  כלשהן, הטבות לימודיו קופתתב לקבל זכאי אינו התכנית תלמיד

 לפי או, דין לפי, שוחר או"ל בצה סדיר בשירות המשרתלהן זכאי חייל  ,אחרות

 .המשרד הוראות או הצבא פקודות

ידוע להורים כי משרד הביטחון לא יבטח את התלמידה בתקופת לימודיה  3.3.2

בתוכנית בביטוח מכל סוג שהוא. ידוע להורים כי משרד הביטחון/החיל יהיו 

ל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לתלמידה פטורים מאחריות לכ

 תוך כדי ו/או עקב הפעלת התוכנית לרבות כל פעילות הנובעת או כרוכה בכך.

 
 פטור מאחריות  3.4

המשרד וצה"ל יהיו פטורים מאחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר יגרם 

 התכנית לרבות כל פעילות הנובעת או כרוכה בכך.  עקב או/ו כדי תוך התכנית לתלמיד
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 השתתפותו של התלמיד בתכנית  הפסקת 3.5

בכל עת לסיים את השתתפותו של התלמיד  םרשאי יויהו/או צה"ל  המשרד 3.5.5

אשר  ,בלימודים נמוכיםה והישגי :הבאים מהטעמים יותר או מאחדבתכנית, 

 לכללי או למשמעת התאמה איבתכנית;  ומודיילמאפשרים את המשך  אינם

 וכושרלרבות ירידת  –; סיבה רפואית וסד הלימודבמ הנדרשים ההתנהגות

 תשלום יצועב; אי במקצוע שיבוצו תאפשר שלא במידהשל התלמיד הרפואי 

 במקצוע לשרות; אי התאמה מבחינת סיווג בטחוני מההסכם למתחייב בניגוד

 שיישלחו לזימונים התייצבות אי; זה הסכם מתנאי תנאי הפרת"ל; בצה

 דעתו שיקול"י עפ והכל, אחרים טעמים או"ל; צה גורמי מטעם לתלמיד

 .ו/או צה"ל המשרד של הבלעדי

או להפסיק  להשעותמוסדות הלימוד באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות  אין

 החלים מוסדות הלימודלכללי  בהתאם וסד הלימוד,במ התלמיד לימודיאת 

 ביחס לכל תלמיד .

 תתקבלעל הפסקת השתתפותו של תלמיד בתכנית,  ת המשרד ו/או צה"להחלט 3.5.2

גם  –לתלמיד, ואם עודנו קטין במועד השימוע  תאפשרו שתינתן לאחר רק

 לאחר וכן"ל, צה אוו/בפני המשרד  טענותיהםלהוריו, אפשרות להשמיע 

 .וסדות הלימוד הרלוונטייםבמ היוועצות

מוסדות ביוזמת המשרד או או  מיוזמתו, בתכנית השתתפותו סיום עם 3.5.3

, לא יוכל התלמיד בהתאם. גיוסה לדחיית האישור של תוקפו יחדל, הלימוד

או בכל מסגרת לימודית אחרת בלא זיקה  במוסדות הלימודלהמשיך ללמוד 

, כהגדרתו בחוק שירות סדיר לשירות להתייצב להיקרא צפוי יהא שכןלתכנית, 

בתוך כך, על תלמיד  .)להלן: "חוק שירות ביטחון"( 5526-, התשמ"וביטחון

מיוזמתו או ם מיום שנודע לו על סיום השתתפותו בתכנית, מיי 2להתייצב תוך 

 .מוסדות הלימוד, בלשכת הגיוס האזוריתביוזמת המשרד או 

 

, בחיל מסוים, להכשרה לקצונה או למימוש העדר התחייבות לשיבוץ במקצוע 3.6

 ההתחייבות לשירות קבע 

"ל, היא וצה המשרד בראיית, התכנית ומגמת תכלית, להסכם במבוא כמפורט 3.6.5

, זאת עם. בתכנית לימודיהם בתקופת שרכשו במקצוע ,"לצהבבוגריה  שילוב

 בהסכם אין, כי יובהר, ספק הסר ולמען, להסכם 'ד בנספחכמוגדר וכמפורט 

 במקצוע הסדיר שירותו בתקופת התלמיד את להעסיק"ל צה את לחייב כדי זה

וזאת בשל צרכי הצבא או בהינתן סיבה  ,בתכנית לימודיו במסגרת רכש אותו

 שינוי: הז ובכלל, שיבוצו במקצוע את בעטיה פקודות הצבא אינן מאפשרות

ל את שיבוצו הפוס בריאותי קוייל סעיף, של התלמיד בריאותיה וכושר

 .פליליה ועברו ,מקצועב
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 התוכנית תלמיד עמד לא בו במקרה כי, יובהר לעיל מהאמור לגרוע מבלי 3.6.2

 מתן בלא סדיר לשירות לשבצו"ל צה עשוי, הנדסאי תואר להשלמת בנדרש

  .בתוכנית ללימודיו נפקות

 אואין בהסכם זה כדי לחייב את צה"ל לשלוח את התלמיד להכשרה לקצונה  3.6.3

  .אחרת הכשרהלכל 

 לפי, התלמיד של התחייבותובהסכם זה כדי לחייב את צה"ל לממש את  אין 3.6.4

את מימוש  המאפשרים, גם אם יתמלאו התנאים קבע לשירות, זה הסכם

 המוסמכים"ל צה גורמיההתחייבות. עניינים אלה מסורים לשיקול דעתם של 

 .אחרת רלוונטית, בהתאם לצורכי הצבא ולכל סיבה העניין לפי, לכך

כן אין בהסכם זה כדי לחייב את צה"ל לשבץ את בוגר התוכנית בחיל  כמו 3.6.5

נתון לשיקול דעתם המוחלט של גורמי צה"ל המוסמכים לכך  והדברמסוים, 

 .השיבוץ בעת שיהיו כפי הצבא לצרכיבהתאם 

    ביחס לתלמיד קטין ההורים והצהרות התחייבויות .4

  כללי 4.5

, זה הסכם על חתימתו במועד קטין הינו שהתלמיד כיוון כי להורים ידוע 4.5.5

להורים, כי בחתימתם על  ידועכן נדרשת הסכמתם לחתימתו על הסכם זה. 

 .להתחייבויות האמורות בחוזה זההסכם זה ניתנת הסכמת ההורים 

, ההורים מצהירים כי קראו את 4.5.5האמור בסעיף לגרוע מכלליות  מבלי 4.5.2

 מסכימים ההורים ין כוכ בו האמור לכלהוראות הסכם זה והם מסכימים 

 ההסכם תנאי כל את עצמו על לקבל זה בהסכם יתחייב התלמיד כי ומאשרים

 לגרוע ולא להוסיף בא הדבר וכי, אליו או/ו להורים המתייחסים

 מפורש אזכור; זה בהסכם כאמור, ולחוד יחד, ההורים של מהתחייבויותיהם

להסכם באה לשם ההדגשה בלבד ,  5 בסעיף ההורים מהתחייבויות איזו של

 ואין בכך כדי לגרוע מהאמור ברישא לפסקה זו.

 לקבלתו מוקדם כתנאי, םיחתו למידתה כי ומאשרים ההורים מסכימים כן 4.5.3

ועל ההתחייבויות  להסכם 'ג נספחבכמפורט  הגיוס, על בקשה לדחיית לתכנית

 על והוריו התלמיד יחתמו וכן, להסכם 'ד נספחבלשירות קבע בצה"ל כמפורט 

 . להסכם 'ב נספחב כאמור מידע לקבלת"ל צה רשויות הסמכת

ידאגו לכך שהתלמיד ילמד בשקידה בתקופת לימודיו בתכנית וכי  ההורים 4.5.4

להסכם זה  בתכנית בהתאם השתתפותו מתוקףימלא את כל המוטל עליו 

 .  מוסד הלימודולדרישת 

 

 ההורים של כספיותה יהםהתחייבויות 4.2

החלק בו הם מחויבים מתוך  את וסד הלימודלממתחייבים לשלם  ההורים 4.2.5

 3.2.4-ו 3.2.3, 3.2.2פים שכר הלימוד עבור לימודי התלמיד, כמופרט בסעי

 לעיל.

, כי המשרד וצה"ל לא יבטח את התלמיד בתקופת לימודיו להורים ידוע 4.2.2

 פטורים יהיו"ל וצה המשרד כי להורים ידועבתכנית בביטוח מכל סוג שהוא. 
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 כדי תוך לתלמיד ייגרם אשר לרכוש או/ו לגוף אובדן אוכל נזק ו/ על מאחריות

 . כךב כרוכה או הנובעת פעילות כל לרבות התכניתעקב  או/ו

 בגין, העניין לפי"ל, צה ואת המשרד את לשפות או לפצות מתחייבים ההורים 4.2.3

צה"ל ע"י מעשה או מחדל של  אוו/לאדם או לרכוש שיגרם למשרד  נזק כל

התלמיד בתקופת הלימודים בתכנית ו/או בגין חבות שהמשרד יחויב בה עקב 

"ל וצה המשרד את ישפו או יפצו ההורים. כאמור התלמיד של מחדל או מעשה

 המשרד הודעת"ל; צה או המשרד של בכתב הראשונה דרישתו עם מיד, כאמור

 .לאמתותו מכרעת הוכחה תשמש הנזק גובה על"ל צה או

מתחייבים לשלם עבור התלמיד את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח  ההורים 4.2.4

 הבריאות הממלכתי. 

 והכל, החולים מקופות לאחת רשום יהא התלמיד כי לוודא מתחייבים ההורים 4.2.5

 לא התלמיד הלימודים תקופת במהלך כי, יובהר. סדיר לשירות גיוסו מועד עד

 "ל.צה של הרפואה מערכת מטעם כלשהו רפואי לטיפול זכאי יהא

 

 התחייבות והצהרות התלמיד .5

 קבע לשירות התחייבות, גיוס ייתקבלה לתכנית, מחויבות לתנאי ההסכם, דח 5.5

 לפטור זכאות של במקרה להתנדבות התחייבותו

 2מצהיר כי ברצונו להתקבל כתלמיד בתכנית, כהגדרתה בסעיף  התלמיד 5.5.5

 להסכם. 3.5כנקוב בסעיף  ובמגמה וסדות לימודבמלהסכם, 

מקבל הוא תלמיד מצהיר ומתחייב כי קרא היטב את הוראות הסכם זה וכי ה 5.5.2

על עצמו את תנאי ההסכם, לרבות ההתחייבויות הכספיות והאחרות הכלולות 

הן שצוינו ביחס להוריו והן שצוינו ביחס אליו  בו, הן אלה שצוינו ביחס אליו,

 ולהוריו.

 התחייבות לשירות קבע 5.2

, תכניתהלתלמיד, כי מערכת הביטחון משקיעה משאבים רבים להפעלת  ידוע 5.2.5

וכי התחייבויותיהם הכספיות של ההורים והתלמיד לפי הסכם זה מכסות חלק 

בלבד מהמשאבים הנדרשים להכשרת התלמיד במסגרת התכנית. בנוסף, ידוע 

 שעם כדיבתקופת הלימודים, והכל  גיוסלו כי לתלמידי התכנית ניתנת דחיית 

 בתקופת"ל צהלהתכנית, ככלל, ויתרמו מהידע שרכשו גיוסם ישובצו בוגרי 

יתחייבו התלמידים  הםל ,קבע שירות בתקופות לרבות וזאת, הסדיר השירות

לפי הסכם זה. זאת, היה וגורמי צה"ל המוסמכים לכך יחליטו, לפי שיקול 

מיד דעתם הבלעדי ולרבות בשל צרכי הצבא, להפעיל את התחייבות התל

  .קבעלשירות 

 :מתחייב התלמיד להלן לפיכך 5.2.2

להסכם, כתנאי מוקדם  'ד בנספחמסכים ומתחייב, כמפורט  התלמיד .א

חודשים מתום  36לקבלתו לתכנית, לשרת בשירות קבע לתקופה של 

 לימודים בגין, טחוןיהסדיר בו יהיה חייב לפי חוק שירות ב ושירות

 בנוסף הינה התלמיד של זו התחייבות. הנדסאי לתוארי"ד -ו"ג י בכיתות
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, בעתיד לה שיתחייב כזו לרבות, שלו אחרת התחייבות לכל ובמצטבר

 .קבע לשירות

, כי אם ישובץ במקצוע, קמה הזכות לצה"ל לממש את מידללת ידוע .ב

לשירות הקבע, אך אין צה"ל מחויב לעשות כן, וכי הפעלת  והתחייבות

ההתחייבות לשירות קבע תיעשה בהתאם לצורכי צה"ל באותה עת, 

 ובהתאם לפקודות הצבא הדנות בשירות הקבע.

-ו"ג י בכיתות לימודים כולל בתכנית הלימודים מסלול כי, לתלמיד ידוע .ג

 לימודיו התלמיד ויפסיק במידה כי, ספק הסר ולמען, זאת םע, מובהר"ד. י

של התלמיד בתוכנית מכל סיבה שהיא לאחר תום לימודיו  ויופסק או

 ביוזמת אם יןבהסמסטר הראשון ללימודים בכיתה י"ד, בין אם ביוזמתו, 

ובין אם ביוזמת המשרד/צה"ל, לא תבוטל התחייבותו  מוסדות הלימוד

 .'ד נספחבלשירות קבע, והכל בכפוף לאמור 

 

 "לבצה שיבוץ 5.3

 לפי החילות באחד יוצב סדיר לשירות גיוסו עם כי, לכך מסכים והוא, לתלמיד ידוע

 כפי הצבא לצורכי ובהתאם לכך המוסמכים"ל צה גורמי של המוחלט דעתם קוליש

אף האמור  על .ישובץ אליו חיל בכל לשרת חייב יהיה התלמיד וכי, השיבוץ בעת שיהיו

 בזאת ומוסכם מודגש, לעיל כאמור במקצוע לשבץ המשרד מגמת לעניין להסכם במבוא

 וזאת, במקצוע התלמיד את לשבץ שלא רשאים יהיו לכך המוסמכים"ל צה גורמי כי

 את מאפשרות אינן הצבא פקודות בעטיה סיבה בהינתן או הצבא לצרכי לב בשים

 לגרוע כדי קבע לשירות ההתחייבות על התלמיד של חתימתו בעצם אין. במקצוע השיבוץ

 .לעיל מהאמור

 

 השתתפות בהכשרה לקצונה 5.4

 2.5.2ידוע לתלמיד כי השתתפותו בשלב ב' של התוכנית, כהגדרתו בסעיף  5.4.5

להסכם, מותנית בהסכמתו להשתתף בהכשרה לקצונה, לרבות כלל ההליכים 

כי ככל והתלמיד לא יתקבל  יובהר הנדרשים לצורך מעבר הכשרה כאמור.

היה בכך כדי למנוע את הסכמתו, לא ישלא בשל חוסר להכשרת קצונה 

 השתתפותו בשלב ב'.

 התחייבות תקפותיובהר כי , זה לנספח במבוא האמור מכלליות  לגרוע מבלי 5.4.2

ת התחייבותו לתקופ חופפת תהא קצונה בגין ממני שתידרש קבע לשירות

 .הנוספת לקבע

 העסקתכן ו ,קורס הקציניםהכשרת הקצונה, ובכלל זאת כי מעבר  כן יובהר 5.4.3

במקצוע  ו של התלמידיחשב כהפסקת העסקתת בתפקידי קצונה לא התלמיד

 לשירות קבע. וצדיק כל בקשה להתרת התחייבותתולא 
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 לסדרי משטר ומשמעת הנוגעות  התחייבויות 5.5

 2.4.5מתחייב להישמע להוראות ולהנחיות הממונה כהגדרתו בסעיף  התלמיד 5.5.5

מוסדות להסכם בקשר עם השתתפותו בתכנית, וכן מתחייב לעמוד בדרישות 

 .הלימוד

את רשויות צה"ל לבקש ולקבל  'ב בנספחמסכים ומסמיך, כאמור  התלמיד 5.5.2

וכן כל פרט או מידע בנוגע למצבו  יובחינות, את תוצאות מוסדות הלימודמ

תפותו בלימודים ולהיבטי משמעת וכן כל פרט או מידע אחר הנוגע להשת

 וסדות הלימודיםבמלנכון. זאת בתקופת הלימודים  שימצאו  בתכנית כפי

 שיידרש מסמך כל על לחתום מתחייב התלמיד. בסדיר שירותו ובתקופת

 .זה בסעיף כאמור מידע קבלת לצורך"ל צה לרשויות

 כל את ולמלא בתכנית לימודיו בתקופת בשקידה ללמוד מתחייב התלמיד 5.5.3

 ולדרישת זה להסכם בהתאם בתכנית השתתפותו בתוקף עליו המוטל

 .המכללות

העניין,  לפי ,םלחתו או להמציא מתחייב התלמיד ,המשרד לדרישות בהתאם 5.5.4

 על מסמכים הנדרשים או נוגעים להשתתפותו בתכנית. 

 זימון או צו בכל להתייצב מחויבים התכנית תלמידי כי יובהר ספק הסר למען 5.5.5

 מחובה לגרוע כדיבתוכנית , כפי שיידרש מהם. אין בהשתתפותו הגיוס ללשכת

 .זו

 

 אחריםלאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וביטוחים  ביטוח 5.6

מתחייב לשלם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות  התלמיד 5.6.5

הממלכתי, בהם הוא חייב על פי כל דין, בגין תקופת הלימודים, ולוודא כי 

ם לאחת מקופות החולים. ידוע לתלמיד ומוסכם יהיה מבוטח כאמור ורשו

לא יהיה זכאי לטפול רפואי כלשהו מטעם  ולימודיתקופת  במהלךעליו, כי 

מערכת הרפואה של צה"ל, פרט למקרים בהם יבצע הכשרה צבאית על פי צו 

 הממונים.

 בביטוח בתכנית לימודיו בתקופת אותו יבטח לא המשרד כי, לתלמיד ידוע 5.6.2

 אובדן או/ו נזק לכל מאחריות פטור יהיה המשרד כי, לתלמיד ידוע. כלשהו

 כל לרבות התכניתעקב  או/ו כדי תוך לתלמיד ייגרם אשר לרכוש או/ו לגוף

 .בכך הכרוכה או הנובעת פעילות

 

 כספיות הטבות 5.2

לעיל, ידוע ומוסכם על  5.5.2-ו 5.5.5לכלליות האמור בסעיפים קטנים לגרוע  מבלי

ההתחייבות הכספית היחידה והבלעדית  הינו 3.2.2-ו 3.2.5בסעיפים התלמיד, כי האמור 

של המשרד  לפי הסכם זה, וכי התלמיד אינו זכאי לקבל הטבות כספיות או אחרות 

כלשהן להן זכאי חייל המשרת בשירות סדיר בצה"ל או שוחר בפנימייה צבאית, לפי דין, 

 או לפי פקודות הצבא או הוראות המשרד.
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 שונות .6

 לתוקף ההסכם לכניסת תנאים 6.5

 :במצטבר הבאים התנאים בהתקיים רק לתוקפו ייכנס זה הסכם 6.5.5

 .מוסד הלימודהסכם תקף בין המשרד לבין  קיום .א

הקצין שימונה לכך מטעם צה"ל )בהסכם זה "הקצין הממונה"( על  חתימת .ב

החתימה מצד המשרד,  מורשילהסכם, בנוסף לחתימות  'א נספחגבי 

 וחתימת ההורים והתלמיד על ההסכם.

 גבי על והתלמיד ההורים, המשרד בחתימות אין כי, יובהר ספק הסר למען 6.5.2

 רק. לתוקפו זה הסכם להכניס כדי מהם חלק או יחד כולם, זה הסכם

 ההסכם ותאריך, לתוקפו ההסכם יכנס 6.5.5 שבסעיף התנאים שני בהתקיים

 .הממונה הקצין של חתימתו תאריך יהיה

 גיוסהסר ספק יובהר, כי חתימת הגורם המוסמך על האישור לדחיית  למען 6.5.3

אינה תנאי  ד'-ו' גנספחים ועל אישור ההתחייבות לשירות בקבע, בשולי 

 לכניסת הסכם זה לתוקפו.

 עם בקשר שהיו וככל אם כלשהי אמירה או פרסום, מידע, מסמך כל מבטל זה הסכם 6.2

 .התכנית

החתימה מצד המשרד, בחתימת  מורשישינוי בהסכם זה ייערך בכתב, בחתימת  כל 6.3

גם  - קטין הקצין הממונה, בחתימת התלמיד, ובמידה והתלמיד יהא בעת השינוי

 .הוריו בחתימת

 תקדים יהוו לא, זה בהסכם מהקבועות להתחייבות או לזכות ביחס ארכה מתן או ויתור 6.4

 .הצדדים בין מחייב

' ג לצד להמחאה או להעברה ניתנות ואינן אישיות הינן זה הסכם שלפי והחובות הזכויות 6.5

 .המשרד בהסכמת אלא, כלשהו

תובענה או סכסוך  בכל זהבזאת בין הצדדים כי סמכות השיפוט לפי הסכם  מוסכם 6.6

 .יפו-אביב בתל, העניין לפי, המוסמך המשפט לביתתהיה 

לצד אליו  כנמסרה. הודעה תיחשב בכתבבין הצדדים לפי הסכם זה תימסרנה  הודעות 6.2

שעות אם נשלחה בפקס,  24שעות ממועד משלוחה בדואר, בתוך  22נשלחה בתום 

 הזמנים במניין יבואו)לא  ביד נמסרה באם דיתלכתובת או למספרי הפקס שלהלן, ומי

 את טלפונית השולח יוודא בפקס הודעה משלוח של במקרה(. שישי וימי וחג שבת מועדי

 .כך על תרשומת ויערוך ליעדו הגעתו

 :זה הסכם לעניין הצדדים כתובת 6.2

 

 תל הקריה, הבטחון"א ור' היחידה לאזרחים עובדי צה"ל, משרד אמ: ס' ר' המשרד

 .43-6526424. פקס 64234, אביב
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: ההורים

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

: )ימולא רק אם הכתובת שונה מכתובת ההורים(:   התלמיד

__________________________________________________________ 

 

 החתום על באנו ולראיה

 :דהמשר

 

 ר' היחידה לאזרחים עובדי צה"ל.  ____________________

 

 

 

 :ההורים

 .ז____________ת_____________ מלא שם__________    חתימה. 5

 

 .ז____________ת_____________ מלא שם__________    חתימה. 2

 

 

 : התלמיד

 .ז____________ת______________  מלא שם___________   חתימה
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 הממונה הקצין אישור -'א פחנס

 

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

 

החתימה מצד המשרד, ההורים  מורשימאשר, כי בדקתי כי ההסכם* לרבות נספחיו, נחתמו על ידי  הריני

 והתלמיד** ואני מוסיף בזאת את חתימתי להסכם, ובתאריך זה ההסכם נכנס לתוקפו:

 

 ***_________תאריך

 

 

 

_________________      ______________      _________ 

 שם + משפחה          דרגה ותפקיד                         מספר אישי

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 :השלמת לוודא הממונה הקצין*על 

 .ההסכם בכותרת והתלמיד ההורים שמות .5

 3.5ומחיקת מגמות הלימוד להוציא המגמה אליה התקבל התלמיד בס'  מוסד הלימוד פרטי .2

 להסכם.

 .גיוס לדחיית בקשה - 'ג בנספח החודשים ותאריכי מספר פירוט .3

 

 :חתימות קיום לוודא הממונה הקצין על** 

 להסכם. 6.2לאחר ס'  -והוריוהמשרד, התלמיד  של .5

 .'ב נספח -והוריו התלמיד של .2

 .'ד', ג נספחים -התלמיד של .3

 

 )!( זה' א בנספח התאריך למלא להקפיד יש*** 
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 מוסדות הלימודמ מידע לקבלת"ל צה רשויות הסמכת -' ב נספח

 

 _____________ ___________             _____________              , אני

 כתובת.ז                                    ת                           משפחה+  שם

 

, מסגל מוסדות הלימודממזכירות  - מוסדות הלימודמ ולקבל לבקש"ל צה רשויות את בזה מרשה .5

ו מידע בנוגע את תוצאות הבחינות וכן כל פרט א -ההוראה או מכל גורם אחר שיידרש בנסיבות העניין 

למצבי בלימודים ולהיבטי משמעת הקשורים בלימודי וכן כל פרט או מידע אחר הנוגע להשתתפותי 

 וכן בתקופת שירותי הסדיר.  מוסד הלימודבבתכנית כפי שימצאו לנכון בזאת בתקופת לימודי 

 .זה בסעיף המידע קבלת לצורך"ל צה לרשויות שיידרש מסמך כל על לחתום מתחייב הנני .2

 

 

______________________                _____________________ 

 תאריך                                                         חתימה                 

 

 

 

 

 :לעיל לאמור מסכימים הם כי הוריו גם יחתמו שנה 52 לתלמיד מלאו טרם החתימה שביום במידה

 

5       ____________ .  _________     __________     _________    __________ 

 שם פרטי ומשפחה     הקרבה לתלמיד          ת.ז                 תאריך                חתימה      

 

2_________     __________     _________    __________        ____________ . 

 תלמיד          ת.ז                 תאריך                חתימה  שם פרטי ומשפחה     הקרבה ל    
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 גיוס לדחיית בקשהג'  נספח
 

 תייצבותהה במועד לדחייה אזדקק", עתידים"פעמי  תכנית במסגרתולצורך לימודי  הואיל
 :כדלהלן ומתחייב מצהיר, מבקש הנניכמפורט בנספח זה,  ,ריהסד ישירות לתקופת

 
לחוק שירות בטחון, מועד התייצבותי לתקופת  32-( ו3)36מבקש בזה, כי בהתאם לסעיפים  אני .5

 ידי על שייקבע גיוס למועד עדמפעם לפעם  יידחהחייב על פי החוק, ני השירות הסדיר בה א
 .בתכנית לימודי לתום העוקב מאי בחודש לכך המוסמכות הצבא רשויות

 

 למועדי בהתאם לעיל המפורטים הגיוס במועדי שינוי לחול שיכול לכך מסכים ואני לי ידוע .2
 מעבר גיוסי מועד יידחה לא מקרה בכל כי לי הובהר ,זאת עם. לעבור אדרש אשר הטירונות

 צבאי קדם ענף עם החיל ידי על יתואם שהדבר בלא התוכנית במסגרת לימודי מתום לשנה
 .לכך המוסמכים הצבא גורמי שיקול לפי לכך מוצדקת סיבה שתהא ובתנאי במיטב

 

 רשויות את לחייב כדי ,להסכם' ג נספח על זה ובכלל ,זה הסכם על בחתימתי אין כי לי ידוע .3
 אף כי לכך מסכים ואני לי ידוע כן כמו. בקשתי לפי הגיוס דחיית לאשר לכך המוסמכות"ל צה
 בסמכות, לימודי לצורך יידחה הסדיר ושירותי חלקה או כולה תאושר גיוס לדחיית בקשתי עם

, סדיר לשירות התייצבותי ועל לימודי הפסקת על בעתיד להורות לכך המוסמכות"ל צה רשויות
 עת באותה זאת יחייבו"ל צה צרכי אם וכן להסכם 3.6 קטן בסעיף האמורות בנסיבות וזאת

 .לכך המוסמכים"ל צה גורמי לקביעת בהתאם

 

 אני מצהיר ומתחייב:תאושר,  –או כל חלק ממנה גיוסי בקשתי זו לדחיית  אם .4
 

בשקידה את כל הנדרש בתקופת הלימודים בתוכנית, כקבוע בהסכם זה לפי  למלא .א
 .מוסד הלימודדרישות 

 מוקדם במועד או"ל הנ המבוקשת הדחייה בסיום, הסדיר השירות לתקופת להתייצב .ב
 ולשרת, לכך המוסמכות"ל צה רשויות לקביעת בהתאם הכול, מכך מאוחר או יותר

 .הסדיר השירות תקופת מלוא את
 

 לחוק)ב( 43 לסעיף בהתאם, לכך היתר ולקבל לבקש"ל, לחו יציאה לשם, חייב אהיה כי לי ידוע .5
 .בטחון שירות

 
 
 

            

 חתימה                     יום חודש שנה

   תאריך
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 צו
 (לתוקף ייכנס חתימתו עם ורק, פוקד ידי על)ייחתם 

 
, הנני דוחה, לפי 5526 –"ו התשמלחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(,  36סמכותי לפי סעיף  בתוקף

 בקשתו של הנ"ל את מועד גיוסו של הנ"ל למשך תקופה
 
  

         :לתאריך עד, חודש  של
 יום חודש שנה   
 תאריך   

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

 
 

.               

               
 אישי מספר  תפקיד  דרגה  משפחה שם  פרטי שם

 
 

 
 גומי וחותמת חתימה

 
 
 

 צו
 

 (לתוקף ייכנס חתימתו עם ורק, פוקד ידי על)ייחתם 
 

 (שלעיל הראשון הצו שלפי הגיוס דחיית לאחר נוספת גיוס דחיית מתן של במקרה רק)ימולא 
 

דוחה, לפי , הנני 5526 –"ו התשמלחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(,  36סמכותי לפי סעיף  בתוקף
 בקשתו של הנ"ל את מועד גיוסו של הנ"ל למשך תקופה נוספת לאמור לעיל,

 
         :לתאריך עד, חודש  של
 יום חודש שנה   
 תאריך   

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

 
.               

               
 אישי מספר  תפקיד  דרגה  משפחה שם  פרטי שם

 
 

 
 גומי וחותמת חתימה
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 הנדסאות לימודי –"ל בצה קבע לשירות התחייבות -'ד נספח

 

 התחייבות לשירות קבע –' א חלק

-ו"ג י בכיתה, ההסכם לתנאי בכפוף, אלמד במסגרתה ,"עתידים"פעמי  בתכנית להשתתף מועמד ואני היות .5

 ולתנאים להגדרות בהתאם, במקצוע"ל בצה הסדיר בשירות משובץ להיות וברצוני והיותי"ד )הנדסאות(, 

 אתחייב אם רק כאמור לשבצני יוכל"ל צה כי לידיעתי שהובא ומכיוון, זו להתחייבותי' ב בחלק המפורטים

 לשרת, לתכנית לקבלתי מוקדם כתנאי, ומתחייב מסכים הנני לפיכך, להלן כמפורט"ל בצה קבע לשירות

דשים מתום השירות הסדיר בו אהיה חייב לפי חוק שירות בטחון וח 36של  תקופה "לבצה קבע בשירות

י"ד לתואר הנדסאות. התחייבות זו שלי הנה -בגין לימודים בכיתות י"ג ו 5526 –"ו התשמ]נוסח משולב[ 

לשירות קבע, ואני מקבל על  בנוסף ובמצטבר לכל התחייבות אחרת שלי, לרבות כזו שאתחייב לה בעתיד,

 את התנאים, ההוראות והכללים שבנספח זה. עצמי

 בעטיה סיבה בשל ואם הצבא צרכי בשל אם, במקצוע לשירות לשבצני יהא ניתן ולא במקרה כי לי ידוע .2

 רישום, למקצוע הפוסל בריאותי ליקוי סעיף, בריאותי כושר שינוי -)כגון  זאת יאפשרו לא הצבא פקודות

 קבע לשירות התחייבותי את להפעיל שלא רשאיות לכך מכותהמוס"ל צה רשויות תהיינה(, ועוד פלילי

 .ולבטלה

 ובכל יחידה בכל, חיל בכל לשבצני רשאי יהיה"ל צה, לעיל 2 בסעיף כאמור בנסיבות כי, לי ידוע, בהתאם .3

 בכל לשרת מסכים הנני. המוסמכות הצבא רשויות של עיניהם ראות כפי, הצבא לצורכי בהתאם תפקיד

 ולהישמע והוראותיו משטרו"ל, צה של מרותו את עלי ולקבל עלי יוטל אשר תפקיד ובכל אליו שאשלח מקום

 .המוסמכים למוסדותיו

הנני חייב על  התקופת שירות החובה בכל השירות בקבע לפי התחייבותי זו תחל מתום שירותי את  תקופת .4

, ומתום כל התחייבות אחרת לשירות קבע בה אתחייב, 5526–"והתשמפי חוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, 

לרבות בעתיד. השירות בקבע לפי התחייבותי זו יהיה בהתאם לתנאי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל 

ולפי תנאי השירות כפי שיפורטו בפקודות ובהוראות המחייבות  5525 –"ה התשמ)גמלאות( )נוסח משולב(, 

 בצבא.

יובהר, כי רק אשובץ במקצוע כמשמעות "שיבוץ במקצוע" בחלק ב' להתחייבותי זו, יהיו הסר ספק  למען .5

רשויות צה"ל המוסמכות רשאיות לפי שקול דעתן, אך לא חייבות, להחליט אם להפעיל ולממש את 

התחייבותי זו לשירות קבע. החליטו רשויות צה"ל לממש את התחייבותי לשירות קבע כאמור, אהיה מחויב 

 ה. על פי

 :שהוא טעם מכל, לימודי יופסקו או אפסיק אם .6

 יהיה לא - לפני תום הסמסטר הראשון ללימודים בכיתה י"ד"ד, י בכיתה או"ג י בכיתה לימודיי במהלך .א

 .קבע לשירות זו להתחייבות תוקף

לאחר תום הסמסטר הראשון ללימודים בכיתה  ,מכל סיבה שהיאולימודיי יופסקו,  במידהעם זאת,  .ב

 .לשירות קבע יי"ד, לא תבוטל התחייבות

 

 שיבוץ במקצוע -'ב חלק

זה: "שיבוץ במקצוע", קרי: שיבוץ בצה"ל, במקצוע אותו ארכוש במסגרת לימודי הנדסאות  בהסכם .2

במסגרת תכנית "פעמי עתידים", או שיבוץ במקצוע אחר שהינו, לפי קביעת רשויות צה"ל המוסמכות לכך, 
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במסגרת אותו אוגדן כמו המקצוע אותו ארכוש כאמור )בתנאי שרמתי והכשרתי הולמים את התנאים 

 חד הם. - "שיבוץ", "העסקה" ;יבוץ במקצוע זה(לש

' א בחלק כאמור, לכך ותכהמוסמ"ל צה רשויות יחליטו ואם, במקצוע החובה שירות במסגרת אשובץ אם .2

 המפורטים ולמגבלות לתנאים בהתאם במקצוע העסקתי תהיה, קבע לשירות זו התחייבותי את לממש, לעיל

 כפי זה בנושא"ל צה פקודות הוראות לבין זה בנספח הקבוע בין סתירה שתהא שככל לכך בכפוף .להלן

 :כאמור"ל צה ופקודות הוראות יגברו, לעת מעת ישתנוש

 של לצרכיו בהתאם כי לי ידוע אולם למדתי אותו המקצוע בתחום לשבצני האפשר במידת ישתדל"ל צה .א

 זהה בהכרח שאינו רכשתי אותה המקצועית מההכשרה הנגזר מקצוע בתחום שאשובץ יתכן"ל צה

 .זו התחייבותי מימוש לעניין במקצוע שיבוץ מהווה כאמור שיבוץ גם וכי, למדתי אותו למקצוע

 במקצועי הנדרשים, מסוימים התמחות ובתחומי במשימות מועסק שאהיה יתכן כי, לי ידוע כן כמו .ב

 .השירות במסגרת

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

 קשורים שאינם תפקידים עלי יוטלו צבאיות מסיבות אם במקצוע העסקתי כהפסקת הדבר ייחשב לא .ד

 .בסדיר השירות משנות אחת בכל רצופים חודשים3 על תעלה שלא לתקופה, למקצוע

 את לבטל לבקש רשאי אהיה במקצוע מועסק להיות שחדלתי, כלשהי מסיבה, סבור אהיה אם .ה

 לא. במקצוע מועסק להיות, לטענתי, חדלתי בו מהמועד חודשים 3 תוך קבע לשירות זו התחייבותי

 אי עם כמסכים אותי יראו, כאמור הזמן בפרק לקבוע ההתחייבות לבטול בכתב בקשה ידי על הוגשה

 .קבע לשירות זו התחייבותי את לבטל עוד רשאי אהיה ולא, כאמור במקצוע העסקתי

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

 .בעתיד אתחייב או התחייבתי לה, קבע

 להמשיך יהיה ניתן שלא באופן הבריאותי בכושרי ירידה תחול במקצוע שירותי שבמהלך במידה .ז

 בתפקיד מועסק להיות שאמשיך ובלבד בתוקפה קבע לשירות התחייבותי תישאר – במקצוע להעסיקני

 .למקצוע זיקה בעל שהינו

 אשר"ל בצה אחר גורם או"א אכ ידי על הדבר יוכרע המקצוע בתחום העסקתי בדבר ספק של מקרה בכל .ח

 .בסמכותו יהא הדבר

להסכם, מותנית בהסכמתי  2.5.2ידוע לי כי השתתפותי בשלב ב' של התוכנית, כהגדרתו בסעיף  :קצונה .ט

, כקבוע בסעיף לקצונה, לרבות כלל ההליכים הנדרשים לצורך מעבר הכשרה כאמורלהשתתף בהכשרה 

 הקבע שירות את לשרת להמשיך חייב אהיה לקצונה ואוכשר קצינים לקורס אתקבל אם. להסכם 5.4

 תקפות, זה לנספח במבוא האמור מכלליות  לגרוע מבלי. במקצועי העסקתי תמורת התחייבתי אליו

 השיבוץ בגין זו התחייבותי נשוא לתקופה חופפת תהא קצונה בגין ממני שתידרש קבע לשירות התחייבות

הנני מצהיר כי מעבר קורס הקצינים והעסקתי בתפקידי קצונה לא ייחשבו כהפסקת העסקתי . במקצוע

 להתרת התחייבותי זו לשירות קבע. מצידיבמקצוע ולא יצדיקו כל בקשה 

 

 

                 _________________                  ___________________ 

 תאריך                                                               שם וחתימה
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 אישור

 

 _________________________________________________ אני

 מס' אישי        דרגה           שם משפחה ופרטי           חיל          יחידה         

 

 .זו והתחייבות הצהרה על חתם( ומשפחה פרטי______________ )שם  התלמיד כי מאשר

 

_________________                           _______________ 

 חתימה                                   תאריך                               

 

 

 

 

 קבע לשירות קבלה אישור

 

, הריני מאשר בזה את התחייבותו של הנ"ל לשירות קבע כמפורט 5.1..3"ע הפסמכותי לפי  בתוקף

 בהתחייבות.

 

________________              ______________ 

 תאריך                                      חתימה     

 

______________________________________________________ 

  דרגה              שם פרטי             שם משפחה                   תפקיד          
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 נשים –' ה נספח
 

 1846–א)ג( לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו 16הצהרת התנדבות לשירות לפי סעיף 
 

 אני הח"מ:
 

__________        ___________    ____________    ______________________               
 מס' זהות        שם משפחה            שם פרטי               ת. לידה                      כתובת                 

 
 

 מצהירה בזה כדלקמן:
 

 "פעמי עתידים". למסלול בזה מתנדבת הנני .5

, דין יוצא 5526-א)ג( לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו56לי כי לפי סעיף  ידוע .2

באישור  טחוןיהבקבע שר אשר צבא אישה, המשרתת ע"פ התנדבותה, באחד המקצועות 

 של הכנסת, כדין יוצא צבא גבר. והבטחוןועדת החוץ 

שירות ביטחון )קביעת תפקידים לשירות נשים קבע בתקנות  טחוןיהבידוע לי כי שר  כן .3

מצוין לעיל, "פעמי עתידים" כאשר תתנדב למסלול  שהיאכי , 2445-בהתנדבות(, תשס"א

א)ג( 56 דינה לעניין חוק שירות בטחון כדין יוצא צבא גבר, ועל כן ידוע לי כי הוראת סעיף

לחוק שירות בטחון חלה עלי, ואני מסכימה לכך שבמשך הכשרתי, ובעת שירותי במקצוע 

 דיני לעניין חוק שירות בטחון כדין יוצא צבא גבר )כמפורט בנספח להתחייבות זו(.

 .זו התנדבותי על לוותר באפשרותי שאין מסכימה ואני לי ידוע .4

 ובין ביוזמתי אם בין לימודיי את אסיים לא, כלשהי ומסיבה שהיה מסכימה ואני לי ידוע .5

 .זו להתחייבות בנספח כמפורט, חובה שירות במשך מחויבת היה לא"ל צה ביוזמת אם

 "ל.לצה גיוסי מחזור"פ ע יקבע החובה שירות משך .6

, הלימודים תום לאחר המקצוע את אעזוב, כלשהי ומסיבה שהיה מסכימה ואני לי ידוע .2

 "א.חתומכ-"אאכ למדיניות ובהתאם גבר צבא יוצא ככל בשירות חייבת אהיה

 עלי מקבלת הנני. עלי שיוטל תפקיד ובכל אליו שאשלח מקום בכל לשרת מסכימה הנני .2

 למוסדותיו והישמעות והוראותיו משטרו, לישראל הגנהה-צבא של מרותו את

 חוק להוראות כפופה אהיה שירותי שמתחילת לי ידוע כי מצהירה והנני, המוסכמים

 .הצבא ופקודות הצבאי השיפוט

 
__________________                                             _______________ 

 תאריך                                                                      חתימה
 

 התחייבות זו והנספח המצורף לה נחתמו ביום  ___________________  בפני:
 
 
 
 
 
 מ.א.              דרגה            שם משפחה          שם פרטי           תפקיד             חתימה   
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 )ג(א56 סעיף לפי לשירות התנדבות להצהרת נספח

 
 חייבת אהיה כי כימהסומ יודעת אני, גברצבא -יוצא על החל הדין הוא עלי החל והדין מאחר

 :להלן כמפורט בשירות

 

שירות חובה בהתאם לקבוע בחוק, ביחס לגברים בתפקידי ובמעמדי. ידוע לי כי  .5

חודשים. כן ידוע לי,  34-חודשים ל 32-מ 2424ביולי  5משך השירות יקוצר מיום 

כי קיימת אפשרות שלאחר גיוסי החוק יתוקן, ובמקרה כזה ייתכן ותיקון 

 החקיקה יחול גם עלי. 

 חוק הוראות לפי, גבר ליוצא מילואים משירות הפטור גיל עד מילואים שירות .2

 .2442-, תשס"חהמילואים שירות

אם מסיבה כלשהי אועבר במהלך שירותי )לאחר גמר הלימודים( מתפקידי  גם .3

 ואחדל לשרת בו, אהיה חייבת בשירות ככל יוצא צבא. 

, מכך ישירה כתוצאה, זכאית אהיה לא - אלד או, אהרה אם כי לי ידועכן, -כמו .4

 .דיןפי -על בטחון משירות לפטור

זאת, אין באמור בהתחייבותי זו למנוע ממני את הזכויות המוקנות לי לפי  עם .5

חוק ולפי פקודות הצבא, להגיש בקשות הקשורות לתנאי שירותי מטעמי פרט 

)ובין היתר בקשה לשינוי שיבוץ, בקשה לקיצור שירות, בקשה לפטור משירות 

 (. צא בזהמילואים וכיו

 

א)ג( לחוק שירות  56זה הינו חלק בלתי נפרד מטופס "הצהרת התנדבות לשירות לפי סעיף  פחנס

 .בטחון"
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 'ו ספחנ

 לחוק .38-4ור לפי ס' פטלתקופת שירות משלימה במקרה של נשים לשירות סדיר  התנדבות

 

הסדיר  ישירות תקופת במשך או יכי אם במשך תקופת דחיית גיוס י ואני מסכימהל ידוע .א

, אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב לחוק 44או  35 ףסעי לפי משירות לפטור זכאית היהא

בה כדי להשלים את תקופת  שיהיהלכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך תקופה 

' האהיה חייבת בהתאם לנספח השירות הסדיר לתקופת השירות המקבילה באורכה לזו בה 

 להסכם זה. 

לי כי משמעות התנדבותי זו הינה, שאם תאושר התנדבותי זו על ידי שר הביטחון או מי  ידוע .ב

ת מלוא תקופת ואשרת אשהוסמך על ידו, אהיה נמנית עם הכוחות הסדירים של צה"ל 

אישה  ,לילד אם או הרה אהיה אם' גם הבהתאם לנספח השירות הסדיר בה הייתי חייבת 

 נשואה, זכאית לפטור מטעמי הווי משפחתי דתי או זכאית לפטור מטעמי הכרה דתית.

 בסעיפים התנדבותי פי על השירות בתקופת שירותי תנאי כי, לכך מסכימה ואני לי ידוע כן .ג

 כל עלי יחולו זו בתקופה וכי, חובה בשירות חייל של השירות בתנאי יהיו דלעיל' ב-'א קטנים

 יוצא על החלות הצבא ופקודות, פיו על התקנות, 5555-"ותשט, הצבאי פוטיהש חוק הוראות

 "ל .צה של הסדירים הכוחות עם הנמנה צבא
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