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 "                  :ם החילשות "שוחר : מסלולהסכם
 כיתות ט' עד יב' -והשלוחות                     :שם החילהמכללות הטכנולוגיות של  

 
 שנערך ונחתם בין

 
מדינת ישראל / משרד הביטחון המיוצגת בהתאם להרשאה שפורסמה בילקוט פרסומים  מס' 

ראש אגף משאבי אנוש  ביחד עם חשב משרד סמנכ"ל וע"י  0215 פברוארב 19,  מיום 2990
 .או סגנו הביטחון

 "משרד הביטחוןלהלן: "
 מצד אחד

 לבין
1.  
 

 

0.  
 
 
 

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

3.  
 
 
 

                 
 יום חודש שנה  יום חודש שנה

 על החוזהתאריך החתימה   תאריך לידה לתלמיד
 

 להלן: "התלמיד"
 מצד שני

 
 

אשר  ",:__________שם החילשל מסלול "שוחרות בקיומו מעוניין  ומשרד הביטחון  הואיל
פרטיו יהיו כקבוע בהסכם זה )להלן: המסלול או מסלול השוחרות( ואשר המשתתפים בו 

)בתי  יםצבאי-הקדםמבתי הספר )להלן: "השוחרים" או "התלמידים"( ילמדו באחד 
של במסגרתם מתקיים מסלול השוחרות הספר, המכללות הטכנולוגיות או שלוחותיהן( 

עד כיתה יב', ובהתאם לצרכי ( מכיתה ט' ו: "החיל")להלן __________:ם החילש
צה"ל, אם הישגי התלמיד בלימודים יאפשרו זאת ובכפוף לחתימת התלמיד על הסכם 

  וכתב התחייבות נפרד, אף בכיתות יג' ויד' או חלקן.
 
ומטרת המסלול היא כי התלמידים יסיימו בהצלחה את לימודיהם, ואזי יחלו בשירותם   הואילו

ויתרמו במהלך שירות החובה והקבע  ,__________:שם החילבה"ל, ובפרט הצבאי בצ
פקודות קבע " 33-20-21ולתנאים שבהק"א מהידע שרכשו, והכול בהתאם להגדרות 

 תנאיםל , כפי שתשתנה מעת לעת,איים"כלליות לשוחרים בפנימיות ובבתי ספר קדם צב
קפו של ההסכם )להלן: "כתב שבכתב ההתחייבות לשוחר עליו חתמו כתנאי לתו

 ההתחייבות"(, ועל פי כל דין.
 
וההורים מעוניינים כי ילדם, שפרטיו מצוינים בכותרת הסכם זה, יתקבל כתלמיד  הואילו

 באמור;במסלול, בהתאם לתנאי הסכם זה, וכן התלמיד מעוניין 

       

             
 זהותמספר תעודת   שם משפחה  שם פרטי

       

             
 מספר תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי

       

             
 מספר תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי
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 והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם מחייב את התחייבויותיהם כמפורט לעיל ולהלן;  הואילו

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

 המבוא, הכותרת והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

משמעות כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לשם הנוחות בלבד, ולא תהא להם  .1.0
 בפרשנותו.

השימוש בלשון זכר בהסכם זה נעשה לשם הנוחות בלבד, וההסכם מכוון לתלמידים בני  .1.3
 שני המינים )להוציא סעיפים החלים ביחס לתלמידות בלבד(. 

 החתימה על כתב ההתחייבות הינה תנאי הכרחי לכניסת הסכם זה לתוקפו. .1.1

תנות להעברה או להמחאה לצד ג' הזכויות והחובות לפי מסמך זה הינן אישיות ואינן ני .1.5
 כלשהו, אלא בהסכמת המשרד.

כל שינוי במסמך זה ייערך בכתב, בחתימת כלל הגורמים החתומים ברישא להסכם,  .1.2
 לעיל.

ו/או במגמת ביה"ס אם לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה לא יפתח מסלול השוחרות ב .1.3
, וכן מטעמים בחיל/או או מטעמים שאינם תלויים במשרד ו םלימוד בשל מיעוט תלמידי

פטור  משרד הביטחוןו/או החיל, יהיה  משרד הביטחוןבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 
אלו תשלומים. הוחלט -מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות התחייבויותיו לשאת באי

מוקדם ככל הניתן.  תלמידיםל משרד הביטחוןעל אי פתיחת המסלול, יודיע על כך 
 ו/או צה"ל בגין עניין זה. משרד הביטחוןריהם לא תהיה כל טענה כנגד או להו תלמידיםל

1.1.  

 

 תנאי קבלה, תוכן לימודים, מעמד התלמיד –מסלול השוחרות  .2

צבאיות ברחבי הארץ, לרבות -מסלול השוחרות מתקיים במספר בתי ספר ומכללות קדם .0.1
אזרחיים המכללות הטכנולוגיות של החיל ולרבות שלוחותיהן הממוקמות בבתי ספר 

עשויה  בתי הספר" או "ביה"ס"(, המנויים בפקודות הצבא. רשימת בתי ספר)להלן "
 .הביטחון משרד הביטחוןלהשתנות מעת לעת, בין היתר בהתאם לצרכי הצבא ו

הזכאות  וכי על ידי משרד החינוך ניתנתלמען הסר ספק, יובהר כי תעודת הבגרות  .0.0
בו ילמד התלמיד. לתלמיד המסלול או ביה"ס והינה על פי כללי משרד החינוך  ה זותעודל

 להוריו לא תהיה כל טענה כנגד משרד הביטחון ו/או צה"ל בעניין זה.

 ההצטרפות למסלול, מותנית בעמידת התלמיד בתנאים המצטברים הבאים: .0.3

 אזרחות ישראלית. .0.3.1

המשתתפים במסלול, ככל  בתי הספרמיונים הנערכים ע"י צה"ל ו/או ה מעבר .0.3.0
עריכת מיונים כאמור. מיונים אלה עשויים לכלול, בין היתר, עמידה שיוחלט על 

"ל, מבחן, ראיון אישי, בדיקה ברף ציונים מינימאלי כפי שייקבע על ידי צה
 רפואיים. יםרוריוב

בו מבקש המועמד ללמוד במסגרת המסלול בדבר קבלתו ללימודים ביה"ס אישור  .0.3.3
 .ביה"סב

 על כתב התחייבות. חתימה  .0.3.1

 .ית הנערכת באחת מלשכות הגיוסרפוא בדיקה .0.3.5

 כתנאי לעת מעת"ל וצה"ט משהב"י ע הנקבעים בסיסיים בקריטריונים עמידה .0.3.2
 .למסלול זה לקבלה

, וכניסתם לתוקף )למעט לעניין הצריכים המסמכים מלוא ועל זה מסמך על חתימה .0.3.3
 שנת מתום יאוחר ולא כך לשם שייקבע במועד שתיחתם, קבע לשירות התחייבות
 הלימודים שנת פתיחת ממועד יאוחר לא וזאת(, התלמידה של' יא בכיתה הלימודים

 הצגת תעודת לימודים .0.3.1
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 תוכן הלימודים .0.1

ילמד, לפי תוכנית  בו"ס ביהילמד את תוכנית הלימודים המלאה של  התלמיד (1
הלימודים של משרד החינוך ובהתאם למועדי שנת הלימודים הנוהגים בו. בנוסף, 
במהלך הלימודים וכן במהלך החופשות או לאחר תום הלימודים, יהיה התלמיד 
מחויב להשתתף בשיעורי הנחיה, בשיעורים נוספים, בקורסים או בהכשרות 

צבאיות ושיעורי אימון גופני, בהיקף -ואימונים מטעם הצבא, לרבות הכשרות קדם
, אם בכלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של צה"ל והחיל ועל ידי מדריכים שייקבע

 מטעמו או שייקבעו על ידו. 
 של הלימודים כניתלפי ת "ס,ביההלימודים המלאה של  כניתתהתלמיד ילמד את  (0

בו. בנוסף, במהלך  גיםוהנה הלימודים שנת למועדי ובהתאם החינוך משרד
הלימודים וכן במהלך החופשות או לאחר תום הלימודים, יהיה התלמיד מחויב 

ה, בשיעורים נוספים, בקורסים או בהכשרות ואימונים ילהשתתף בשיעורי הנחי
לתכנית  בהתאםלרבות שיעורי אימון גופני, בהיקף שייקבע,  צה"ל,מטעם 

 ו המשרד.צה"ל ו/אהלימודים שתאושר מדי שנה על ידי 
 עם"ס. ביה באישור מותנית, למשנתהממגמת לימודים אחת  לעבור תלמיד בקשת (3

לא יוכל לעבור מהמגמה הצבאית, שהיא בגדר חובה במסגרת שהותו  תלמידזאת, ה
 בקשת מעבר כאמור מחייבת קבלת אישור הצבא, בהתאם לצרכיו. .במסלול זה

ללימודים במגמה, וביה"ס בקשר  מפקדיו שללכל הוראה  יסכים תלמידה  (1
 בהשתלמות או בחוג במסגרת לימודיו, בכל עת שיידרש לעשות כן. 

בהכשרות, באימונים צבאיים, באימון גופני,  תלמידה יעסוק"ס, בביה לימודיו לצד (5
 "ל.וצההמשרד  ידיכפי שייקבע על 

 

 מעמד בתקופת הלימודים .0.5
פקודות "שעניינה  33-20-21א "בהקהמסלול הינו "שוחר", כהגדרת מונח זה  התלמיד

ויחולו  בשינויים המחייבים", קבע כלליות לשוחרים בפנימיות ובבתי ספר קדם צבאיים
עליו החובות, הזכויות, הכללים של שוחרים הקבועות בפקודות הצבא, בהוראות המשרד 

 . , ועל פי כל דיןובהוראות הסכם זה
ינהג ו/מוריו וכן מדריכיוסגל המוסד /הנהלת של מפקד םלמרות ןנתו היהי התלמיד .0.2

המבוססים על עקרונות  – בביה"סעקרונות המשטר והמשמעת הנהוגות בהתאם ל
)"שוחר" הינו מתנדב  .ידם עלשיפורסמו כפי  –ביה"סהמשטר הצבאי בהתאמה למטרות 

צבאיים, אשר טרם -ספר או פנימייה קדם-צבאי במסגרת בית-לאימון וללימוד קדם
עפ"י חוק שירות ביטחון או אשר שירותו הסדיר נדחה,  נקרא להתייצב לשירות סדיר

צבאית שאושרו לשם כך -דםוהלומד כתלמיד מן המניין באחד ממוסדות ההכשרה הק
בו בביה"ס תלמיד מן המניין  והינ תלמיד, ה0.2מבלי לפגוע באמור בסעיף .(ע"י אכ"א

 הזכאות וכי החינוך משרד ידי על ניתנת הבגרות תעודת כי ,יובהר, ספק הסר למען. ילמד
 תהיה לא להוריו או המסלול לתלמיד"ס. וביה החינוך משרד כללי פי על הינה זו לתעודה

 .זה בעניין"ל צה/או ו הביטחון משרד כנגד טענה כל
-המסלול איננו חייל, כהגדרתו של מונח זה בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו התלמיד .0.3

ד כשוחר לא תמנה על תקופת השירות כפועל יוצא, התקופה במהלכה הוכר התלמי. 1955
 הסדיר בה יחויב התלמיד.

וחוק משפחות חיילים שנספו  1959 -"ט תשי(, ושיקוםיובהר, כי חוק הנכים )תגמולים  .0.1
 שוחרים.העל  יחולו לא, 1952 -במערכה  )תגמולים ושיקום(, תש"י

0.9.  

 בתקופת הלימודים בתוכנית יהיו ממונים מטעם צה"ל על הטיפול בכל הכרוך .0.12
בתוכנית, ראש מחלקת משאבי אנוש בסמכות וראש ענף גיוס במיטב )בהסכם זה: 

להסכם(. בכל הקשור  2.1"הממונים", להבדיל מ"הקצין הממונה" כהגדרתו בסעיף 
 בתוכנית, לרבות עניינים הקשורים להליך הגיוס יש לפנות לגורם הממונה בחיל.

 .                               טלפון מיטב:  ,                                טלפון החיל : 
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 והבהרות לגבי העדר מחויבות משרד הביטחוןהתחייבויות  .3

 קבלת התלמיד למסלול .3.1
 0.1-0.3מסכים לקבל את התלמיד למסלול, בכפוף לאמור בסעיפים  משרד הביטחון

לעיל, וללמדו לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך ללימודים תיכוניים וללימודי 
 מתכונת עליה יוחלט על ידי משרד הביטחון:העשרה ב

 )להלן:"ביה"ס"(  בביה"ס  בכיתות

  שם המוסד  כיתות 
 לשרות בחיל ________________.ף לאמור במבוא להסכם זה, התלמיד מיועד בכפו

 
הנ"ל ביה"ס מובהר כי תלמיד המסלול אינו רשאי לעבור, במהלך לימודיו במסלול, מ

אחר בו מתקיים המסלול. בקשת מעבר כאמור מחייבת קבלת אישור הצבא, בי"ס ל
 התלמיד לעבור.  אליו מבקשביה"ס בהתאם לצרכיו, וכן קבלת הסכמתו של 

התלמיד מסכים לכל הוראה של רשויות צה"ל בקשר ללימודים במגמה, בהשתלמות או 
  בחוג במסגרת לימודיו, בכל עת שיידרש לעשות כן.

בהכשרות, באימונים צבאיים, באימון גופני או  התלמיד, יועסק הביה"סלצד לימודיו ב
 בהכשרות אחרות, כפי שייקבע על ידי רשויות הצבא מעת לעת.

 

מתחייב לספק לתלמידים הטבות  משרד הביטחון - משרד הביטחוןהטבות מטעם  .3.0
 ושירותים כדלקמן בתקופת השוחרות:

 הצבא.על ידי רשויות כפי שייקבע  -לימודי העשרה ופעילויות העשרה  .3.0.1

שוחר יהא זכאי ליהנות מהנחות וזכויות אחרות, הניתנות  – תחבורה ציבורית .3.0.0
  לחיילים בנסיעה בתחבורה ציבורית. 

 חוק פי על אזרח לכל הניתן לזה מעבר, מיוחד רפואי מענה יינתן לא -טיפול רפואי  .3.0.3
 .1991-"דהתשנ, ממלכתי בריאות

להעסיק את התלמיד  החילאו את אין בהסכם זה, על נספחיו, כדי לחייב את צה"ל ו/ .3.3
 .ביה"סברותו הסדיר במקצוע אותו רכש בתקופת שי

של חיל מסוים, יפעלו רשויות הצבא  "סהביככלל, תלמיד אשר למד, במסגרת המסלול, ב .3.1
שירותו הסדיר  במהלךשיבוצו של התלמיד לתפקיד לשבצו באותו החיל. חרף האמור, 

 ובלימודישל התלמיד להישגיו בהתאם ייקבע בהתאם לצרכי צה"ל באותה עת ו
במהלך  ובהכשרות הצבאיות. למען הסר ספק, מובהר כי צה"ל רשאי לשבץ את התלמיד

 .מסוים בחילובפרט איננו מתחייב לשבצו  ,הסדיר בכל חיל שירותו

 הפסקת השתתפותו של התלמיד במסלול .3.5

ל התלמיד יהיו רשאים בכל עת לסיים את השתתפותו ש ו/או צה"ל משרד הביטחון .3.5.1
תר, במסלול השוחרות או להשעותו , על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכלל זה, בין הי

 מאחד או יותר מהטעמים הבאים:

 נית הלימודים.אי התקדמות לפי תוכהישגים נמוכים בלימודים ו/או  .א

 הישגים נמוכים בהכשרה צבאית. .ב

 למשמעת או לכללי ההתנהגות בביה"ס.אי התאמה  .ג

 ות ירידת הכושר הרפואי.לרב –סיבה רפואית  .ד

 תחייבות, בניגוד למתחייב מההסכם.חתימה על ה-אי ביצוע תשלום או אי .ה

התאמה על רקע הסיווג -יאי התאמה לשרות בחיל במקצוע הנלמד, לרבות א .ו
 הביטחוני.

 לרבות אי קיום צווי התייצבות. -ל אי שיתוף פעולה  עם רשויות צה" .ז

 הפרת תנאי מתנאי הסכם זה. .ח
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, ולאחר עדכון המשרד או צה"ל של מיוחדת החלטה פי על, שיירשם אחר טעם כל .ט
 "ט.במשהב הרלוונטיים הגורמים

, בין היתר, את המפורט להלן, ואולם מובא תלמידהמשרד אינו מתחייב לספק ל .3.5.0
 והוריו כי ייתכן ותסופקנה ההטבות הבאות: תלמידלידיעת ה

ן תקופת השוחרות. בגי זהשוחר אינו זכאי ככלל לתשלום  –רווחת הפרטדמי  (1

 בנסיבות ספציפיות, אם בכלל, ייקבע על ידי משהב"ט. רווחת הפרטתשלום דמי 

 .המשרד או צה"להשאלת ציוד אישי בכפוף ובהתאם להחלטת  (0

 

 

או להפסיק לימודי  להשעות בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות ביה"סאין באמור  .3.5.3
 בהתאם לכלליו החלים ביחס לכל תלמיד מן המניין. התלמיד בביה"ס

תתקבל רק לאחר שתינתן אפשרות לתלמיד ולהוריו  3.5.1החלטה כאמור בסעיף  .3.5.1
וכן לאחר היוועצות במנהל  משרד הביטחוןאפשרות להשמיע טענותיהם בפני 

 .ביה"ס

הפסיק התלמיד את לימודיו במסלול השוחרות מיוזמתו, יודיע על כך באופן מיידי  .3.5.5
במסגרת מסלול  תלמידלרשויות הצבא. התשלומים בגין התקופה בה למד ה

 להסכם. 5.3סעיף יוסדרו כמפורט בהשוחרות 

של התלמיד לתפקיד במהלך שירותו  שיבוצו - לקבע והחתמה סדיר בשירות שיבוץ .3.5.2
לצרכי צה"ל  ובכפוףבהתאם  ייקבעותחייבותו לשירות הקבע הסדיר והפעלת ה

ושיקול דעתו הבלעדי באותה עת ובהתאם להישגיו של התלמיד בלימודיו 
כך, תינתן לחניכים זכות העדפה בנוגע לשיבוצם  בתוך. הצבאיותובהכשרות 

בבואו לשבצו לתפקיד או חיל.  התלמידבשירות הסדיר וצה"ל ישקול העדפתו של ה
שירות ב או מסוים תפקיד, מובהר, כי צה"ל רשאי איננו מתחייב לשבצו בעם זאת

 קבע. 

 

 

 התחייבויות והצהרת ההורים  .4

 י:כלל .1.1

ההורים מצהירים ומתחייבים כי יסדירו את רישום התלמיד ללימודים בביה"ס עד   .1.1.1
מועד תחילת שנת הלימודים. לא יוסדר רישום התלמיד ללימודים או לא התקבל 

 ים בביה"ס עד התאריך הנקוב, לא יכנס ההסכם לתוקף.התלמיד ללימוד

ידוע להורים כי כיוון שהתלמיד קטין במועד חתימתו על הסכם זה, נדרשת  .1.1.0
הסכמתם לחתימתו על הסכם זה. ידוע להורים כי בחתימתם על הסכם זה ניתנת 

 הסכמת ההורים כאמור.

קראו את הוראות מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה א', ההורים מצהירים כי  .1.1.3
הסכם זה ואת הוראות כתב ההתחייבות וקיבלו עותק שלו, והם מסכימים לכל 

 האמור בהם וכי ההורים מסכימים ומאשרים:

כי התלמיד יתחייב בהסכם זה לקבל על עצמו את כל תנאי ההסכם המתייחסים  .א
להורים ו/או אליו, וכי הדבר בא להוסיף ולא לגרוע מהתחייבויותיהם של 

, יחד ולחוד, כאמור בהסכם זה; אזכור מפורש של איזו מהתחייבויות ההורים
באה לשם ההדגשה בלבד, ואין בכך לגרוע מהאמור  להסכם 5ההורים בסעיף 

 ברישא לפסקה זו.

עוד מצהירים ההורים על הסכמתם ואישורם כי התלמיד יקבל על עצמו את כל  .ב
 תנאי ההתחייבות המפורטים בכתב ההתחייבות.
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, מתחייבים ההורים להמציא או לחתום, לפי משרד הביטחוןישות התאם לדרב .1.1.1
העניין, על מסמכים הנדרשים או הנוגעים להשתתפות התלמידים במסלול. לא 
יעמדו ההורים בהתחייבות זו, יהווה הדבר עילה לסיום השתתפותו של התלמיד 

 . החיל, רשויות הצבא או משרד הביטחוןבמסלול, על פי החלטת 

מסמכים, תעודות וטפסים  לביה"סייבים להמציא למשרד ו/או מתח ההורים .1.1.5
, וכן ביה"סבכל פעם שיידרשו לכך ע"י המשרד ו/או ע"י  תלמידאחרים הנוגעים ל

 התלמידלחתום על מסמכים, תעודות וטפסים לצורך או בקשר עם לימודיו של ה
לפי , לרבות כתב ויתור על סודיות כביה"סבביה"ס בהתאם לדרישת המשרד ו/או 

 מביה"ס, ככל שיידרשו לכך.  התלמידביה"ס לצורך קבלת נתונים אודות ה

 

"ל, בצה קבע לשירות התחייבות על יחתום תלמידשה לכך לפעול מתחייבים ההורים .1.1.2
, החתימה תיעשה קטין תלמידה)בהיות  בעצמם עליה לחתום וכן, שייקבע במועד

יאוחר מתום שנת או מי מטעמו, ולא המשרד או צה"ל ע"י תלמיד במועד שיימסר ל
 כי, עליהם ומוסכםלהורים  ידוע(. בביה"סבכיתה י"א  של התלמיד הלימודים

 תלמידלמרות החתימה על התחייבות לשירות קבע, צה"ל אינו מתחייב לשבץ את ה
 "ל ולשיקול דעתו הבלעדי.צה לצרכי כפוף והדבר, קבע לשירות

 ר:ד בגיהתחייבויות כספיות של ההורים ותלמי .1.0

כי ולתלמיד ידוע להורים  – ועבור פעילויות העשרה לימודהוצאות העבור ם מיתשלו .1.0.1
ידוע להורים כן  .נלוות , לרבות הוצאותכרוכים בהוצאותבביה"ס הלימודים 

משקיע משאבים רבים ביצירת מסלול השוחרות,  משרד הביטחוןכי ולתלמיד 
בעבור  שיידרשו לשלםהתשלומים כי בהתאמתו לביה"ס ולהעשרת התלמידים, ו

. תלמידהמהווים חלק בלבד מהמשאבים הנדרשים להעשרת  פעילויות ההעשרה
 כדלקמן:אם הוא בגיר במועד הרלבנטי,  והתלמיד ,לפיכך, מתחייבים ההורים

, לרבות הוצאות שכר הלימוד ביה"סבלשלם את מלוא התשלום הכרוך בלימודים  .א
לרבות דמי מעבר לשכר הלימוד ) ביה"סבותשלומים אותם מחויב לשלם תלמיד 

צילומים, בחינות חיצוניות, ביטוח שעורך ביה"ס ועוד( וכן את דמי  הרשמה,
 ."(דמי הלימוד" –)להלן  ההרשמה, ככל שיש כאלה, וכל אלה לפי דרישת ביה"ס

במועד ואת "דמי רווחת הפרט" ההורים מתחייבים לשלם את "דמי הלימוד"  .ב
 הכספיות. םהסדרת התחייבויותיה

 על  שנדרשת ככל, אחידה בתלבושת תלמידה את לצייד מתחייבים ההורים -לבוש .1.0.0
 .אזרחי בלבוש וכן"ס, ביה ידי

 פריט וכל, כתיבה ציוד, ספרים, מכשירים תלמידל לספק מתחייבים ההורים -ציוד .1.0.3
 הנובע אחר לצורך או, הגופנית הכשרתו לצורך, לימודיו לצורך שיידרש אחר

 "ס.בביה משהותו

באחת מקופות החולים.  התלמידההורים מתחייבים לבטח את  -רפואי ביטוח .1.0.1
ייעשה באמצעות קופת החולים בה יבוטח. ידוע ומוסכם  תלמידהטיפול הרפואי ב

על ההורים כי עד לגיוסו לשירות סדיר התלמיד לא יהא זכאי לטיפול רפואי כלשהו 
 מטעם מערכת הרפואה של צה"ל.

 משרד הביטחוןכי ו ידוע להורים כי אחריות הביטוח היא על משרד החינוך -ביטוח .1.0.5
וכנית בביטוח מכל סוג שהוא. ידוע לא יבטח את התלמיד בתקופת לימודיו בת

יהיה פטור מאחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או  משרד הביטחוןלהורים כי 
לרכוש אשר ייגרם לתלמיד תוך כדי ו/או עקב הפעלת התוכנית לרבות כל פעילות 

  הנובעת או כרוכה בכך.

 
וחר של התלמיד וכל ההורים והתלמיד מתחייבים לדאוג לכך שתעודת הש – החזרת הציוד 31.

יוחזרו  -לרבות המדים, ה"קיטבג" והציוד האפסנאי  -מסמך וציוד אחר שקיבל מרשויות הצבא 
לצבא מיד עם הפסקת/סיום הלימודים, מכל סיבה שהיא, או במועד עליו יחליטו רשויות הצבא 

במצב תקין וכי הציוד והתעודה יהיו במצב תקין, פרט לבלאי עקב שימוש סביר. לא הוחזר הציוד 
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ולשלם תמורתם בהתאם לקביעת רשויות  משרד הביטחוןבמועד, מתחייבים ההורים לפצות את 
 . משרד הביטחון, או החילהצבא, לרבות 

ההורים, ובנוסף גם התלמיד אם הוא בגיר במועד הרלבנטי, מתחייבים ביחד  – פיצוי ושיפוי 1.1
בגין כל נזק לאדם או לרכוש שיגרם למשרד  , לפי העניין,משרד הביטחוןולחוד לפצות ולשפות את 

 משרד הביטחוןע"י מעשה או מחדל של התלמיד בתקופת הלימודים במסלול ו/או בגין חבות ש
את  יחויב בה עקב מעשה או מחדל של התלמיד כאמור. ההורים והתלמיד הבגיר יפצו או ישפו

משרד ; הודעת הביטחוןמשרד ד עם דרישתו הראשונה בכתב של כאמור, מי משרד הביטחון
 לבקש הזכות את לעצמו שומר המשרדעל גובה הנזק תשמש הוכחה מכרעת לאמיתותו הביטחון

 .לעת מעת שיחליט כפי, תשלומיו הבטחת לצורך נוספות בטוחות מההורים

 
 ם:קיזוז וניכוי כספי 51.

לנכות חוזרת לרמ"ח מופ"ת ההורים והתלמיד נותנים בזאת הוראת בלתי  .א
זכאי החייל עם גיוסו או במהלך שירותו )מדי חודש בחודשו( כל  הםלמהכספים 

לפי החזרת ציוד, -ובפרט חוב בגין אי, משרד הביטחוןסכום אותו חייב התלמיד ל
 הסכם זה או מכוחו. 

 משרד הביטחוןאין בסעיפים קטנים א' וב' כדי לגרוע או למנוע מזכותו של  .ב
לנקוט בכל דרך חוקית אחרת לגבות חובות שחייבים בהם ההורים או התלמיד 

 לכיסוי נזקים שנגרמו. 
ההורים והתלמיד מסכימים ומסמיכים את רשויות צה"ל והחיל בפרט  – ויתור על סודיות 21.

לבקש ולקבל מביה"ס וכן מכל גורם אחר את תוצאות הבחינות בהן השתתף התלמיד וכן כל פרט 
או מידע הנוגע לתפקודו של התלמיד, לרבות מצבו בלימודים ולהיבטי משמעת )ובכלל זה תוצאות 

אם התנהלו( או כל פרט או מידע הנוגע להשתתפותו ההליכים המשמעתיים שהתנהלו נגדו, 
והן בתקופת שירותו הסדיר.  ביה"סבבמסלול, כפי שימצאו לנכון. כל אלה הן בתקופת הלימודים 

ו/או צה"ל  משרד הביטחוןההורים והתלמיד מתחייבים לחתום על כל מסמך שיידרש לרשויות 
 לצורך קבלת המידע כאמור בסעיף זה. 

למען הסר ספק, ידוע להורים ולתלמיד כי  – ל פנימייה צבאיתאי קיומה ש 31. 1.1
רשויות הצבא אינן מתחייבות להפעיל פנימייה צבאית לתלמידים נשוא הסכם זה. 
מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לתלמיד כי במוסדות הכשרה מסוימים ייתכנו הסדרי 

זכויות לינה מול גופים פרטיים, וכי השתתפות בהסדרים אלה לא תקנה לו את ה
, וכמפורט 3.0סעיף המוענקות לתלמיד הלומד בפנימייה צבאית, מעבר למפורט ב

 הנהלים, התקנות, התקנון את קראו כי בזאת מצהירים ההוריםבפקודות הצבא
. עליהם מקובלים והם, זה הסכם על החתימה בעת"ס בביה הקיימות וההוראות

 .ביצועם למען  יכולתם ככל יפעלו  ההורים
/או ו"ס לביה התלמיד של רישומו לבטל יחליטו בו במקרה כי מתחייבים ההורים 1.9

"ס בביה ללמוד והתחייבותו מרצונו בו לחזור התלמיד יחליט אם או, לפנימייה
 בכתב מיידית כך על יודיעו זה הסכם על החתימה מועד לאחר בפנימייה/או ו

 .ולמשרד הפנימייה למפקד
"י עפ עליו המוטל את בשקידה ימלא שהתלמיד לכך לדאוג מתחייבים ההורים 5.1

 "ס.בביה תלמיד היותו בתוקף ההסכם
 התחייבויות והצהרת התלמיד  .5

 :כללי 5.1

 3.1בסעיף  ןהמצוי "סהתלמיד מצהיר כי ברצונו להתקבל כתלמיד במסלול, בביה 5.1.1
 להסכם.

התלמיד מצהיר ומתחייב כי קרא היטב את הוראות הסכם זה וכי מקבל על עצמו  5.1.0
בות ההתחייבויות הכספיות והאחרות הכלולות בו, הן אלה את תנאי ההסכם, לר

 שצוינו ביחס אליו, הן שצוינו ביחס להוריו והן שצוינו ביחס אליו ולהוריו.

התלמיד מצהיר כי קרא היטב את הוראות כתב ההתחייבות וחתם עליו לאחר  5.1.3
 שהבינו וקיבל על עצמו את התנאים האמורים בו.
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ידוע לתלמיד כי במסגרת מסלול השוחרות, עשויים להתקיים  לימודים והכשרות: 5.0
, והתלמיד מתחייב לבצע 0.1עיף הכשרות נוספות מטעם צה"ל והחיל בפרט, כאמור בס

התלמיד עשוי , ביה"סבן הסר ספק, מובהר בזאת כי בנוסף ללימודים עהכשרות אלה. למ
 םייגופנ אימונים אימונים צבאיים,ות, צבאי-קדם ותלהידרש לבצע הכשרות, הכשר

 כפי שייקבע על ידי רשויות הצבא מעת לעת. וכיוצא בזה, וחינוך כללי, 

עוד ידוע לתלמיד, והוא מסכים לכך, כי בתקופה בה ישהה בהכשרות כאמור לעיל, ימשיך  5.3
להיות במעמד של שוחר ולא חייל בשירות סדיר וכי תקופה זו לא תמנה במסגרת השירות 

 מיד.הסדיר בו יהא מחויב התל

ידוע לתלמיד כי במסגרת מסלול השוחרות ילמד באחד ממוסדות  :המשך ללימודי יג' ויד' 5.1
בכיתות ט' עד יב', וכי בהתאם לצרכי צה"ל, אם הישגיו  יםצבאי -הקדם ההכשרה 

בלימודים יאפשרו זאת ובכפוף לחתימתו על הסכם וכתבי התחייבות נפרדים, יוכל 
 " וללמוד אף בכיתות יג' ויד', או חלקן.'' עד ידכיתות יג –מסלול שוחרות להצטרף ל"

: התלמיד מצהיר ומתחייב, התחייבויות הנוגעות לסדרי משטר, משמעת ותנאי שירות 5.5
בנוסף ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו המפורטות בהסכם ובכתב ההתחייבות ומחובותיו על 

 פי כל חוק:

לכבד ולציית לכל סדרי המשטר והמשמעת הנהוגים ביחס לשוחרים, כפי  5.5.1
, ועל פי החלטת 33-20-21שייקבעו מעת לעת בפקודות הצבא ובפרט בהק"א 

, ובכלל זה התלמיד מתחייב ללבוש מדים )אף חילהרשויות המוסמכות ב
 במסגרת שעות הלימודים(, כמפורט בפקודות הצבא הנוגעות לשוחרים. 

, וכל מי חיללהוראות ולהנחיות הגורמים המוסמכים בצה"ל, ובפרט בלהישמע  5.5.0
ביה"ס במלואן וכן מתחייב לעמוד ושימונה על ידם וכן להוראות המורים 

והתקנון החל ביחס לשוחרים. עוד  ביה"סבדרישות ביה"ס, לרבות תקנון 
מתחייב התלמיד לציית להוראות מדריכיו, מוריו או הגורמים המוסמכים כפי 

 בכל הנוגע ללבישת מדים, בכל מועד שייקבע על ידם לנכון.  החיליקבעו על ידי שי

, צה"ל ובפרט החיל, התלמיד מתחייב להמציא משרד הביטחוןבהתאם לדרישות  5.5.3
 או לחתום, לפי העניין, על מסמכים הנדרשים או הנוגעים להשתתפותו במסלול. 

 הקבועים בחוק.  5.5.1

ודה העומד או שיועמד לרשותו על ידי ידוע לתלמיד כי כל חפץ, מסמך או תע 5.5.5
או הצבא הינו רכוש צבאי והתלמיד מתחייב לנקוט בכל הצעדים  משרד הביטחון

הסבירים לשם מניעת נזק, קלקול או אובדן של הרכוש ולהחזירם במועד 
 שיתבקש ממנו.

 וכן"ל צה"י ע שיידרש כפי לעת מעת רפואיות בדיקות לעבור מתחייב תלמידה 5.5.2
 הבריאותי במצבו שינוי כל על איש הקשר מטעם המשרדל עלהודי מתחייב

 .זה מסמך חתימת טרם הרפואיות הבדיקות במועד מצבו לעומת

 אחרים וטפסים תעודות, מסמכיםלצה"ל /או ו למשרד להמציא מתחייב התלמיד 5.5.3
 על לחתום וכן, צה"ל/או ו המשרד"י ע לכך שיידרש פעם בכל אליו הנוגעים

 לדרישת בהתאם"ס בביה לימודיו עם בקשר או לצורך וטפסים תעודות, מסמכים
 קבלת לצורך"ס ביה כלפי סודיות על ויתור כתב לרבות, צה"ל/או ו המשרד
 .צה"לל/או ו למשרד שיידרש ככל"ס מביה אודותיו נתונים

 

 

 :בלבד משרד הביטחון סעיף זה רלוונטי לבתי ספר הפועלים עם 5.2
מתחייב לספק לתלמידים  הביטחוןמשרד  - משרד הביטחוןהטבות מטעם  5.2.1

 הטבות ושירותים כדלקמן בתקופת השוחרות:

 כפי שייקבע על ידי רשויות הצבא. -לימודי העשרה ופעילויות העשרה  5.2.0

שוחר יהא זכאי ליהנות מהנחות וזכויות אחרות, הניתנות  – תחבורה ציבורית 5.2.3
  לחיילים בנסיעה בתחבורה ציבורית. 
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 הרפואי שיינתן, אם בכלל, יקבע בפקודות הצבא. סוג הטיפול  – טיפול רפואי 5.2.1

חודשיים  רווחת הפרטשוחר אינו זכאי ככלל לתשלום דמי  – רווחת הפרטדמי  5.2.5
בנסיבות  דמי רווחת הפרט)"דמי כיס"( בגין תקופת השוחרות. תשלום 

ספציפיות, אם בכלל, ייקבע בהתאם לפקודות הצבא וגובהו יעודכן מעת לעת לפי 
 ובאישור היועץ הכספי לרמטכ"ל. הביטחון משרדשיקול דעת 

 התחייבויות כספיות של ההורים ותלמיד בגיר: 5.3

ידוע להורים ולתלמיד  –תשלומים עבור הוצאות הלימוד ועבור פעילויות העשרה  5.3.1
כי הלימודים בביה"ס כרוכים בהוצאות, לרבות הוצאות נלוות. כן ידוע להורים 

רבים ביצירת מסלול השוחרות, משקיע משאבים  משרד הביטחוןולתלמיד כי 
בהתאמתו לביה"ס ולהעשרת התלמידים, וכי התשלומים שיידרשו לשלם בעבור 

. התלמידפעילויות ההעשרה מהווים חלק בלבד מהמשאבים הנדרשים להעשרת ה
 לפיכך, מתחייבים ההורים, והתלמיד אם הוא בגיר במועד הרלבנטי, כדלקמן:

ישולמו "דמי  –, או מופעל על ידו הביטחוןמשרד אם ביה"ס הינו בבעלות  5.3.1.1
 .₪ _____ הלימוד" למשרד, בתחילת כל שנת לימוד, בסכום של

אשר ישמש, בין  ₪_____לשלם למשרד בתחילת כל שנת לימודים סכום של  5.3.1.0
 –היתר לפעילויות העשרה ו/או רכישת אמצעי לימוד ו/או לסל תרבות )להלן 

 "דמי רווחת הפרט"(.

' יהיו צמודים למדד המחירים ב-'אם בסעיפים קטנים הסכומים המפורטי 5.3.1.3
לצרכן, החל מיום חתימת החוזה ועד לתשלום בפועל על פי ההתחייבות; 
המדד הבסיסי לעניין תשלום דמי הלימוד ודמי רווחת הפרט הינו מדד 

121.9. 

ההורים מתחייבים לשלם את "דמי הלימוד" ואת "דמי רווחת הפרט" במועד  5.3.1.1
הכספיות של ההורים/התלמיד אם הוא בגיר ולא  םתיההסדרת התחייבויו

 בספטמבר של כל שנת לימודים.   15יאוחר מיום 

אם ביטל בכתב התלמיד/ההורים את רישומו/השתתפותו של התלמיד  5.3.1.5
באוקטובר בכל שנת  32במסלול בטרם התחילה שנת הלימודים או עד ליום 

י הלימוד" )אם לימודים, לפי המוקדם, יהיו ההורים זכאים להשבת "דמ
( ו"דמי רווחת הפרט" ששילמו בגין אותה שנה, לפי משרד הביטחוןשולמו ל

ערכו ביום ששולם על ידם למשרד. ביטל בכתב התלמיד/ההורים את 
רישומו/השתתפותו של התלמיד במסלול לאחר המועד הנקוב ברישא סעיף 

זכאים בינואר בכל שנת לימודים, יהיו ההורים  1זה, אך לא יאוחר מיום 
מ"דמי הלימוד" ומ"דמי רווחת הפרט" ששילמו בגין אותה  35%להשבת 

שנה, לפי ערכו ביום ששולם על ידם למשרד. ביטל התלמיד/ההורים את 
רישומו/השתתפותו של התלמיד במסלול לאחר מועדים אלה, לא יהיו זכאים 

 ההורים להשבת "דמי הלימוד" ו"דמי רווחת הפרט". 

  יןואחריות בנזיק ביטוח 5.1

בית הספר/הספק בביטוח תאונות אישיות ככל תלמיד במערכת  באמצעותיבוטחו  םהשוחרי

 ביה"סידוע להורים כי . 1919-ט"תש חובה לימוד חוק פי על כנדרש, החינוך במדינת ישראל

אחראי על כלל היבטי ההפעלה והניהול והמשרד יהא פטור מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף 

, לרבות כל ווהפעלתביה"ס ו/או לרכוש אשר ייגרם לשוחר תוך כדי ועקב או כתוצאה מניהול 

פעילות הנובעת או כרוכה בכך. המשרד יישא באחריות לנזק ו/או אובדן כאמור אשר ייגרם 

 צוע פעילות צבאית על ידי צה"ל.יבמהלך ב רקמעשה או מחדל רשלניים של המשרד לשוחר עקב 
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 שונות. 6
 :תנאים לכניסת ההסכם לתוקף 2.1 

 זה ייכנס לתוקפו רק בהתקיים התנאים הבאים במצטבר: הסכם 

, ופתיחת המסלול בו עתיד התלמיד ביה"סלבין   משרד הביטחוןקיום הסכם תקף בין  .א
 .להשתתף

 כך מטעם צה"ל )בהסכם זה: "הקציןצורך שימונה ל ,או נגד בדרגת רס"ל הקציןחתימת  .ב
, משרד הביטחוןהממונה"( על גבי נספח א' להסכם, בנוסף לחתימות מורשי החתימה מצד 

 וחתימת ההורים והתלמיד על ההסכם.

המופיע לאחר הסכם מסלול "שוחרים" על כתב התחייבות לנמנה עם  והוריו חתימת התלמיד .ג
 .זה

, ההורים והתלמיד על גבי הסכם משרד הביטחוןלמען הסר ספק יובהר, כי אין בחתימות  2.0
התנאים  לושתזה, כולן יחד או חלק מהן, כדי להכניס הסכם זה לתוקפו. רק בהתקיים ש

יכנס ההסכם לתוקפו, ותאריך ההסכם יהיה תאריך חתימתו של הקצין  .2.1שבסעיף 
 הממונה.

הנספחים לכתב  עלמטעם צה"ל  כיםם המוסממיחתימת הגורלמען הסר ספק יובהר, כי  2.3
ינה תנאי א, המופיע לאחר נספחי הסכם זהמסלול "שוחרים" התחייבות לנמנה עם 

 לכניסת הסכם זה לתוקפו.

סכם זה מבטל כל מסמך, מידע, פרסום או אמירה כלשהי  אם וככל שהיו בקשר עם ה 2.1
 .המסלול

, משרד הביטחוןכל שינוי בהסכם זה ייערך בכתב, בחתימת מורשי החתימה מצד  2.5
 .והוריו בחתימת הקצין הממונה, בחתימת התלמיד

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

ת להעברה או להמחאה לצד ג' הזכויות והחובות שלפי הסכם זה הינן אישיות ואינן ניתנו 2.3
 .משרד הביטחוןכלשהו, אלא בהסכמת 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי סמכות השיפוט לפי הסכם זה בכל תובענה או סכסוך תהיה  2.1
 יפו. -לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב 

נמסרה לצד אילו הודעות בין הצדדים לפי הסכם זה תימסרנה בכתב. הודעה תיחשב כ 2.9
 , תוך המועדים המפורטים להלן: נשלחה אליו

 30בתום  -בדואר רשום עם אישור מסירה  אם נשלחה 1.א.2
. הצדדים מצהירים כי שעות ממועד משלוחה בדואר

  הודעות לפי הסכם זה יישלחו בדואר רשום בלבד.

 -אם נשלחה בפקס, לכתובות או למספרי הפקס שלהלן 0.א.2
את  טלפוניתיוודא השולח הודעה בפקס  שעות 01בתוך 

 הגעתו ליעדו ויערוך תרשומת על כך.

 .מידית –אם נמסרה ביד  3.א.2
 .זמנים מועדי שבת וחג וימי שישי()לא יבואו במניין ה
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 תובות הצדדים לעניין הסכם זה:כ
בית חיים ישראלי, טחון, יר' היחידה לאזרחים עובדי צה"ל, משרד הב -  משרד הביטחון

 .קריית אונו
 

 כתובת: – ההורים
 

         
 מיקוד  דירה  מספר  רחוב  ישוב

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

 
         
 מיקוד  דירה  מספר  רחוב  ישוב

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 משרד הביטחון:

 
 

 ר' היחידה לאזרחים עובדי צה"ל
 
 

 ההורים:
 
 

1.    
 שם מלא  חתימה

 

0.    
 שם מלא  חתימה

 
 התלמיד:

 
   

 שם מלא  חתימה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 יום חודש שנה

 תאריך
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 נספח א'
 

 אישור הקצין הממונה
 

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

משרד לרבות נספחיו, נחתמו על ידי מורשי החתימה מצד  ¹הריני מאשר כי בדקתי כי ההסכם 
, ובכפוף לסעיף בתאריך זהואני מוסיף בזאת את חתימתי להסכם,  ²ההורים והתלמיד , הביטחון

 :נכנס לתוקפו. להסכם, הוא .2.1
 
 
 
 
 
 

 

.               

               

 מספר אישי  תפקיד  דרגה  שם משפחה  שם פרטי
 
 
 
 
 
 
 

 
.:________________שם החילנציג סמכות  הנני

 
 
 
            
 על הקצין הממונה לוודא השלמת: ¹

 שמות ההורים והתלמיד בכותרת ההסכם. .א

 להסכם. 3.1בסעיף פרטי ביה"ס ומגמת הלימוד  .ב

 להסכם 1.1.1-ו 1.0.1, 1.0.1סכומי תשלום ומדדים בסעיפים  .ג

 להסכם. 2.1כתובות התלמיד והוריו בסעיף  .ד

 בקשה לדחיית גיוס. –פירוט מספר ותאריכי החודשים בנספח ג'  .ה

        

 יום חודש שנה

 ³ תאריך

 

 חתימה וחותמת
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 על הקצין הממונה לוודא קיום חתימות: ²

 להסכם. 2.1לאחר סעיף  –, התלמיד והוריו משרד הביטחוןשל  .א

 כתב ההתחייבות. –נספח ב' על של התלמיד והוריו  .ב
 
 יש להקפיד למלא התאריך בנספח א' זה )!( ³
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 כתב התחייבות –נספח ב' 
 

 חלק א' )רלוונטי לבנות בלבד(
 הצהרת התנדבות לשירות בטחון

)א( לחוק, אני מצהירה בזה על רצוני 39אם אהיה זכאית לפטור משירות לפי סעיף  .1
הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך תקופה שיהיה בה כדי להשלים להתנדב לכוחות 

את תקופת שירותי הסדיר לתקופת השירות המקבילה באורכה לזו בה חייבת יוצאת צבא 
ינה, שאם בגילי, שאינה הרה או אם לילד, על פי החוק. ידוע לי כי משמעות התנדבותי זו ה

הוסמך על ידו, אהיה נמנית עם הכוחות תאושר התנדבותי זו על ידי שר הביטחון או מי ש
ה"ל גם אם אהיה הרה או אם לילד, ואשרת את מלוא תקופת השירות הסדירים של צ

 ., בהתאם להחלטת החילהסדיר בה הייתי חייבת אלמלא הייתי הרה או אם לילד

אני מצהירה בזה על רצוני ק, )ב( לחו39אם אהיה זכאית לפטור משירות לפי סעיף  .0
ות הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך תקופה שיהיה בה כדי להשלים להתנדב לכוח

ה חייבת יוצאת את תקופת שירותי הסדיר לתקופת השירות המקבילה באורכה לזו ב
נדבותי זו הינה, שאם צבא, אישה רווקה, בגילי על פי החוק. ידוע לי כי משמעות הת

על ידו, אהיה נמנית עם הכוחות תאושר התנדבותי זו על ידי שר הביטחון או מי שהוסמך 
הסדירים של צה"ל גם אם אנשא ואשרת את מלוא תקופת השירות הסדיר בה הייתי 

 ., בהתאם להחלטת החילחייבת אלמלא נישואיי

אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב ק, ( לחוג)39אם אהיה זכאית לפטור משירות לפי סעיף  .3
תקופה שיהיה בה כדי להשלים את לכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך 

תקופת שירותי הסדיר לתקופת השירות המקבילה באורכה לזו בה חייבת יוצאת צבא 
על פי החוק. ידוע לי כי משמעות התנדבותי זו הינה, שאם תאושר התנדבותי זו על  ,בגילי

ידי שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו, אהיה נמנית עם הכוחות הסדירים של צה"ל גם 
מלשרת  ישבמצפון או טעמים שבהווי משפחתי דתי מונעים אות טעמיםוכיח כי אאם 

הוכחתי ואשרת את מלוא תקופת השירות הסדיר בה הייתי חייבת אלמלא  בשירות בטחון
 ., בהתאם להחלטת החילכי טעמים כאמור מונעים אותי מלשרת בשירות ביטחון

אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב  לחוק, 12אם אהיה זכאית לפטור משירות לפי סעיף  .1
לכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך תקופת השירות שהייתי מחויבת בה על פי 

שמעות התנדבותי זו הינה, שאם החוק אלמלא הייתי זכאית לפטור כאמור. ידוע לי, כי מ
כוחות תאושר התנדבותי זו על ידי שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו, אהיה נמנית עם ה

הסדירים של צה"ל לתקופה הזהה לתקופת השירות הסדיר בה הייתי חייבת אלמלא 
 ., בהתאם להחלטת החילאית לפטור מטעמי הכרה דתית כאמורהייתי זכ

אם תאושר התנדבותי לשירות סדיר, אהיה חייבת כן ידוע לי ואני מסכימה לכך, כי  .5
וחובותיי  זכויותייני לעניין בשירות עד תום התקופה הנקובה בהצהרת ההתנדבות, ודי

כי בתקופה זו כדין מי שמשרתת מכוח חוק שירות בטחון בשירות סדיר. כן הובהר לי 
, התקנות על פיו, ופקודות הצבא 1955-יחולו עלי כל הוראות חוק השפוט הצבאי, תשט"ו

 החלות על יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של צה"ל.

אותו ארכוש במסגרת  במקצוענס לתוקף בתנאי שאשובץ הובהר לי כי התנדבות זו תיכ .2
בתחום או  (,או בחיל אחרבחיל ) מסלול "שוחרים"לימודי טכנאות או הנדסאות במסגרת 

מקצועי הנגזר מההכשרה המקצועית אותה רכשתי שאינו בהכרח זהה למקצוע אותו 
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)בתנאי המקצוע אותו ארכוש  בו קבועאותו אוגדן , לרבות במקצוע הקבוע בלמדתי
 .שרמתי והכשרתי הולמים את התנאים לשיבוץ במקצוע זה(

 
            

 חתימהשם ו    יום חודש שנה
   תאריך

 'חלק ב
 

 ם במסלול שוחרותלימודי –התחייבות לשירות קבע בצה"ל 
  

 בתי ספר צבאיים בלבד. – מחמת שיבוץ במקצוע התחייבות לשירות קבע – 1 פרק
 

  –היות ו  .1
כולן  –יב' עד  ות ט'אלמד בכית ומסגרתב ות,מסלול שוחרלהצטרף ל הנני מבקש .א

 והכול בכפוף לתנאי ההסכם; , לעיל ביה"סב –או חלקן 
, ביה"סאותו רכשתי ב שובץ בשירותי הסדיר בצה"ל במקצועהנני מבקש כי א .ב

כאמור שיבוץ הובא לידיעתי כי , והתחייבותי זובבהתאם לתנאים המפורטים 

 ; שירות קבע כמפורט להלןלשרת ב מותנה בהתחייבותי
 חודשים 10הנני מתחייב בזה לשרת שירות קבע בצבא ההגנה לישראל, לפרק זמן של  .0

 מתום השירות הסדיר בו אהיה חייב, והכול בהתאם לתנאי השירות שיפורטו מזמן לזמן
אין בהתחייבותי לעיל כדי לגרוע מכל התחייבות אחרת  בפקודות הצבא הנוגעות לעניין;

אותה נטלתי על עצמי, לרבות כזו שאתחייב לה בעתיד, לשירות קבע. הנני מקבל על עצמי 
 את התנאים, ההוראות והכללים שבחלק זה:

ידוע לי כי התחייבותי לקבע תקפה באם אלמד בבתי ספר צבאיים בלבד.  .א
 תלמידים בבתי ספר שאינם צבאיים אינם חייבים בשירות קבע.

יהיו רשויות צה"ל מוסמכות אותו רכשתי, קצוע רק אם אשובץ במ ידוע לי כי .ב
 להפעיל ולממש את התחייבותי זו לשירות קבע. 

ידוע לי כי על התחייבותי זו לשירות קבע לא יחולו כללי ההתקשרות הפתוחה  .ג

, וכי לא אהיה זכאי להגיש בקשה להפסקת שירות 3.2521כמפורט בהפ"ע 
 .3.2521בהתאם לחלק הרביעי להפ"ע 

צבא ואם בשל סיבה הצרכי  לשירות במקצוע, אם בשלאם לא אשובץ  ידוע לי כי .ד
(, , וכיוצא באלובריאותי, רישום פליליה יכושרבשינוי אחרת )בין היתר, בשל 

בהתאם לצורכי  , והכולתפקידאו לשבצני בכל חיל, יחידה  ות רשויות צה"לרשאי
לשרת בכל הצבא, כפי ראות עיניהם של רשויות הצבא המוסמכות. הנני מסכים 

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

ת תקופת השירות בקבע לפי התחייבותי זו תחל מתום שירותי את כל תקופ .ה
 –שירות החובה בו הנני חייב על פי חוק שירות בטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו 

תום כל התחייבות אחרת לשירות קבע בה אתחייב, לרבות בעתיד. ב, ו1912
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הקבועים בחוק, תנאי השירות להשירות בקבע לפי התחייבותי זו יהיה בהתאם 
 פקודות ובהוראות המחייבות בצבא.ב

 
לפברואר במהלך  1-, עד ליום המכל טעם שהואתופסק השתתפותי במסלול, אם הובהר לי כי  .3

לעיל.  1בסעיף תעמוד התחייבותי לשירות קבע כאמור שנת הלימודים בכיתה יב', לא 
תעמוד בתוקפה מלוא התחייבותי הופסקה השתתפותי במסלול לאחר התאריך האמור, 

 לעיל, אך ורק אם אשובץ לשירות במקצוע. 1בסעיף לשירות קבע כאמור 

 
             

 חתימהשם ו    יום חודש שנה 
   תאריך 

 
 

 אישור קבלה לשירות קבע
 

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

 
.               

               

 מספר אישי  תפקיד  דרגה  שם משפחה  שם פרטי
 
 

            

 וחותמת חתימה    יום חודש שנה
   תאריך
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 שיבוץ במקצוע – 2ק פר

אותו ארכוש  , במקצועאו בחיל אחר: "שיבוץ במקצוע": שיבוץ, בחיל כתב התחייבות זהב .1
בתחום מקצועי או שיבוץ , מסלול "שוחרים"במסגרת לימודי טכנאות או הנדסאות במסגרת 

, לרבות הנגזר מההכשרה המקצועית אותה רכשתי שאינו בהכרח זהה למקצוע אותו למדתי
המקצוע אותו ארכוש )בתנאי שרמתי והכשרתי הולמים  בו קבועאותו אוגדן במקצוע הקבוע ב

  חד הם. –"שיבוץ", "העסקה"  ;את התנאים לשיבוץ במקצוע זה(
החובה במקצוע, ואם יחליטו רשויות צה"ל המוסמכות לכך, אם אשובץ במסגרת שירות  .0

ק א' לעיל, לממש את התחייבותי זו לשירות קבע, תהיה העסקתי במקצוע בהתאם פרכאמור ב
לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן, בכפוף לכך שככל שתהא סתירה בין הקבוע בנספח זה 

 ת, יגברו הוראות צה"ל כאמור: לבין הוראות פקודות צה"ל בנושא זה כפי שתהיינה מעת לע
יתכן  :________שם החילבלמען הסר ספק, ידוע לי כי חרף היותי מיועד לשרת  .א

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שאשובץ בחיל אחר, והכול בהתאם לצרכי צה"ל. 
למקצוע ", שיבוץ טכנולוגיות מידע"או  "הנדסת תוכנהידוע לי כי אם אלמד במגמת "

 ייהווה שיבוץ בתחום המקצוע ,בצה"לעות האלקטרוניקה הנמנה על מערך מקצו
אותו למדתי לעניין התחייבותי זו לשירות קבע. כלומר, הנני מסכים לכך שאף אם 
אשובץ באחד מהמקצועות הנמנים על מערך מקצועות האלקטרוניקה אהיה מחויב 

 התחייבתי בגין שיבוץ במקצוע. בשירות הקבע לו

להשתתף בהכשרות צבאיות או מקצועיות או דרש גב השירות במקצוע יתכן ואא .ב
 למלא תפקידי הדרכה ותפקידים מנהלתיים שונים.

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

 אחת משנות השירות בסדיר.

ור, מסיבה כלשהי, שחדלתי להיות מועסק במקצוע אהיה רשאי לבקש אם אהיה סב .ד
( חודשים מהמועד בו חדלתי, 3לבטל את התחייבותי זו לשירות קבע תוך שלושה )

לטענתי, להיות מועסק במקצוע. לא הוגשה על ידי בקשה בכתב לבטול ההתחייבות 
ע כאמור, ולא לקבוע בפרק הזמן כאמור, יראו אותי כמסכים עם אי העסקתי במקצו

 אהיה רשאי עוד לדרוש לבטל את התחייבותי זו לשירות קבע.

גם אם תבוטל התחייבותי זו לשירות קבע לא יהיה בכך לפגוע בתוקפה של כל  .ה
 או בלא זיקה אליו.התחייבות זו התחייבות אחרת לשירות קבע, לה אתחייב על פי 

תי באופן שלא ניתן במידה שבמהלך שירותי במקצוע תחול ירידה בכושרי הבריאו .ו
תישאר התחייבותי לשירות קבע בתוקפה ובלבד  –יהיה להמשיך ולהעסיקני במקצוע 

 שאמשיך להיות מועסק בתפקיד שהינו בעל זיקה למקצוע.

או  א,"כבכל מקרה של ספק בדבר העסקתי בתחום המקצוע יוכרע הדבר על ידי א .ז
 אשר הדבר יהא בסמכותו.  גורם אחר בצה"ל

 קצונה: .ח

להמשיך לשרת את  שאתקבל לקורס קצינים ואוכשר לקצונה אהיה חייב במידה (1
העסקתי במקצוע. מבלי לגרוע מכלליות  בגיןשירות הקבע אליו התחייבתי 

זה, תקופת התחייבות לשירות קבע שתידרש ממני בגין  לקהאמור במבוא לח

 לתקופה נשוא התחייבותי זו בגין השיבוץ במקצוע. חופפתקצונה תהא 
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הנני מצהיר כי מעבר קורס הקצינים והעסקתי בתפקידי קצונה לא ייחשבו  (0
כהפסקת העסקתי במקצוע ולא יצדיקו כל בקשה מצידי להתרת התחייבותי זו 

 לשירות קבע. 
 

             

 חתימהשם ו    יום חודש שנה 

   תאריך 
 

 אישור
 

 אני,
 

.               

               

 מספר אישי  תפקיד  דרגה  שם משפחה  שם פרטי
 
 

   

 יחידה  חיל
 
 

 חתם על הצהרה והתחייבות זו.    מאשר כי התלמיד

  שם משפחה  שם פרטי 
 
 

            

 וחותמת חתימה    יום חודש שנה
   תאריך

 
 

שנה יחתמו עם הוריו כי הם מסכימים לאמור  11שביום החתימה טרם מלאו לתלמיד במידה 
 לעיל:

 
1.  
 
 

 
 

       

             

 מספר תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי

            

 חתימה  יחס הקרבה לתלמיד  יום חודש שנה
   תאריך
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0.  

 
 

 
 

            

 חתימה  יחס הקרבה לתלמיד  יום חודש שנה
   תאריך

       

             

 זהות מספר תעודת  שם משפחה  שם פרטי
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 חלק ג'

 הסמכת רשויות צה"ל לקבלת מידע מביה"ס
 

 אני החתום מטה:
 

 
 

 
 

        

 מיקוד  דירה  מספר  רחוב  ישוב
 

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 
ופת לימודי בביה"ס וכן בתקופת שירותי הסדיר. אני מתחייב לחתום על כל מסמך לנכון. זאת, בתק

בנוסף, אני מתחייב להשתתף  שיידרש לרשויות צה"ל לצורך קבלת המידע כאמור בסעיף זה.
 בסקרים ופעילויות אשר מטרתם קידום ההכשרה הקדם צבאית.

 
            

 חתימה    יום חודש שנה
   תאריך

 
שנה יחתמו עם הוריו כי הם מסכימים לאמור  11שביום החתימה טרם מלאו לתלמיד במידה 

 לעיל:
 
3.  
 
 

 
 
 

            

 חתימה  יחס הקרבה לתלמיד  יום חודש שנה
   תאריך

 
 
 
 
 

 

       

             

 מספר תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי

       

             

 מספר תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי
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1.  

 
 
 
 

            

 חתימה  יחס הקרבה לתלמיד  יום חודש שנה
   תאריך

 

       

             

 זהות מספר תעודת  שם משפחה  שם פרטי


