כתב התחייבות לנמנה/נמנית עם מסלול העתודה האקדמית
פרק א'
.1
.2

.3
.4

מטרת כתב התחייבות זה ,להביא לידי ביטוי מחויבות העתודאים במסלול העתודה
האקדמית ,למספר נושאים ,בנוסף לאלו המצוינים ב"טופס ההתחייבות" הרשמי למסלול
העתודה.
בחוזה תחתום/תחתמי על הצהרות כדלקמן:
פרק ב' – הצהרה בדבר פרטייך האישיים.
פרק ג' – הצהרה בדבר פרטייך האקדמיים.
פרק ד'  -הצהרה בדבר מודעותך לכללים ונהלים הנוגעים לתקופת לימודייך ולחובתך
לדווח למדור עתודה אקדמית על כל שינוי במצבך האישי ,האקדמי והבריאותי במהלך
תקופת לימודייך
פרק ה' – הצהרה בדבר זכאותך למענקי עתודה במשך תקופת לימודייך.
נשים בלבד יחתמו בנוסף להצהרות המוזכרות בסעיף  ,2גם על "הצהרת התנדבות לשירות
לפי סעיף  16א )ג( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו  "1986בפרק ו' של חוזה
זה.
עלייך לשים לב כי מילאת את הפרטים המבוקשים ,הנכונים בכל המקומות המיועדים לכך
וחתמת בכל המקומות המיועדים לכך ,לאחר שקראת היטב את נוסח ההצהרות השונות
ולאחר שהינך סבור/ה כי הבנת משמעות תוכנן לעומקה .במידה ואינך מבין/ה דבר-מה ,אנא
היוועץ/י בנציגי/ות מדור עתודה אקדמית בטרם מילוי ההצהרה.

פרק ב'

פרק ג'

הצהרה בדבר מסלול לימודים ומצב אקדמי
הינך מתבקש/ת למלא הצהרה זו ,המעידה על מצבך האקדמי נכון ליום הצטרפותך למסלול העתודה
האקדמית.
.1
פרטים
אישיים

תעודת זהות

מספר אישי

 .2הנני משתייך/ת למסלול :
עתודה אקדמית
א

דרגה

שם פרטי

שם משפחה

טוראי
הערות

ב

עתודת עולים

 .3הנני לומד/ת במסלול ל :
תואר I
א

ב

 .4אני נמצאת בשנה )לא כולל מכינה(:
שנייה
ב
ראשונה
א

ג

 .5אני מתחיל/ה ללמוד בסמסטר :
חורף )אוקטובר(
א

ב

ג

עתודת "נצח יהודה"

תואר II

שלישית

רביעית

ד

אביב )מרץ(

 .6על פי תוכנית הלימודים אליה נרשמתי חובה עליי ללמוד בסמסטר קיץ
ב
לא
א

כן

 .7לפני הצטרפותי למסלול העתודה למדתי ____ שנים ,במסגרת ___________________ וצברתי ____
נק"ז ו/או פטור על פיו איני נדרש ללמוד _____ נק"ז לתואר הנוכחי.
 .8הצטרפתי ,באישור מיטב ,לפרויקט/מסלול
פסגות
ב
עתידים
א

ג

ברקים

ד

לוגיסטיקה

ה

משאבי אנוש

חתימת העתודאי/ת _____________ :

פרק ד'

הצהרת עתודאי/ת על חובת הדיווח
קרא/י בעיון:
 .1ידוע לי כי יתכן ומדור עתודה יקצר את תקופת דחיית השירות שאושרה לי בהתאם למתגלה במעקב
אקדמי שיערך ע"י המדור מעת לעת.
 .2במקרה של קיצור או של הארכת דחיית השירות ,ידוע לי כי לא אהיה זכאי/ת למענק לימודים על תקופה
זו.
 .3ידוע לי ,כי לא יינתן לי מענק לימודים בעבור תקופת לימודים בסמסטר קיץ ,אלא אם נקבע אחרת על ידי
מדור עתודה אקדמית במיטב.
 .4אני ,החתום/ה מטה ,מייפה כוחם של שלטונות צה"ל לבקש ולקבל מהמזכירות האקדמית ו/או מסגל
ההוראה של הפקולטה/המחלקה/החוג בהם אלמד במסגרת מסלול העתודה האקדמית וכן מכל גורם אחר
כפי שיידרש בנסיבות העניין  -כל פרט ומידע הנוגע למצבי האקדמי ,במישרין או בעקיפין ,בכל עת
שימצאו לנכון .התחייבות זו תעמוד בתוקפה כל עוד אלמד במסגרת העתודה האקדמית.
 .5ידוע לי ,כי עליי לדווח לאלתר למדור עתודה אקדמית על כל שינוי במצבי האישי ו/או האקדמי ו/או
הבריאותי במהלך תקופת לימודיי.
 .6ידוע לי ואני מסכים/ה ,כי אי-דיווח על שינוי במצבי כפי שפורט לעיל ,עשוי להשפיע על המשך לימודיי
במסגרת העתודה כפי שיימצא לנכון ע"י מדור עתודה אקדמית.
הנני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים המצוינים לעיל הינם מלאים ונכונים והנני מבין/ה את משמעות תוכן
מסמך זה
הנני מאשר/ת את האמור בסעיף  4ואת הבנתי את שאר הסעיפים לעיל ולראיה באתי על החתום:
________________
מספר אישי

______________ ____________
שם פרטי
שם משפחה

_____________
חתימה

____________
תאריך

פרק ה'

התחייבות עתודאים הזכאים למענק לימודים
 .1אני החתום/ה מטה ,לומד/ת את המקצוע/חוג ___________ ,במוסד האקדמי ___________ במסגרת
מסלול העתודה האקדמית.
 .2ידוע לי כי המקצוע/החוג שצוין בסעיף  1לעיל מצוי ברשימת המקצועות/החוגים אשר לגביהם קבע צבא
ההגנה לישראל כי הלומדים אותם במסגרת העתודה האקדמית ,יהיו זכאים למענק לימודים ע"ס סכום
שייקבע ע"י צה"ל מעת לעת.
 .3ידוע לי והנני מסכים לכך שסכום זה יועבר לחשבון הבנק שלי כפי שמופיע ברישומת הצה"לים ,במועדים
שיקבעו מעת לעת על ידי צה"ל.
 .4ידוע לי ואני מסכים/ה לכך ,שרשויות הצבא ,יבחנו את התקדמותי האקדמית בלימודים ואת מהלך שירותי
הצבאי .אם לא אשלים את לימודיי ,לא אשובץ במקצוע או יוחלט על העברתי מתפקידי במקצוע מכל סיבה
שהיא ,יעלה ענייני בפני ועדה אשר תבחן ,בהתאם לנסיבות העניין ,אם לחייבי בהשבת מענק הלימודים
שקיבלתי  -כולו או חלקו  -כקבוע בפקודות הצבא ובהוראותיו כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
 .5ידוע לי והנני מסכים/ה ,כי צה"ל יהיה רשאי לשנות מעת לעת את סכום המימון לו אהיה זכאי/ת ואת
מועדי התשלום.
 .6ידוע לי והנני מסכים/ה ,כי בכל מקרה של קבלת מענק בשגגה ,כפי שיקבע ע"י הגורמים המוסמכים במדור
עתודה ,אהיה מחויב/ת בהחזרתו.
________________
מספר אישי

______________ ____________
שם פרטי
שם משפחה

_____________ ____________
תאריך
חתימה

פרק ו'

הצהרת התנדבות לשירות לפי סעיף  16א)ג( לחוק שירות בטחון
]נוסח משולב[ ,התשמ"ו – 1986
אני ,הח"מ:
___________ __________ ____________ ___________ _______________
כתובת
ת .לידה
שם פרטי
שם משפחה
מס' זהות
מצהירה בזה ,כדלקמן:
 .1הנני מתנדבת בזה למסלול העתודה האקדמית במקצוע ____________________.
 .2ידוע לי כי לפי סעיף  16א )ג( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו ,1986-דין
יוצאת
צבא אשה ,המשרתת ע"פ התנדבותה ,באחד המקצועות אשר קבע שר הביטחון באישור
ועדת
החוץ והביטחון של הכנסת ,כדין יוצא צבא גבר.
 .3כן ידוע לי ,כי שר הביטחון קבע בתקנות ,כי אשה אשר תתנדב למסלול העתודה המצוין
לעיל ,דינה לעניין חוק שירות ביטחון כדין יוצא צבא גבר ,ועל כן ידוע לי כי הוראת
סעיף  16א )ג( לחוק שירות ביטחון חלה עליי .על כן ,אני מסכימה לכך שבמשך הכשרתי,
ובעת
שירותי במקצוע ,דיני לעניין חוק שירות ביטחון כדין יוצא צבא גבר )כמפורט בנספח
להתחייבות זו(.
 .4ידוע לי ואני מסכימה ,שאין באפשרותי לוותר על התנדבותי זו.
 .5ידוע לי ואני מסכימה ,שהיה ומסיבה כלשהי ,לא אשובץ במקצוע ,לא אהיה מחויבת
במשך שירות החובה ,כמפורט בנספח להתחייבות זו .במקרה כזה ,ייקבע משך שירות
החובה ע"פ מחזור גיוסי לצה"ל.
 .6ידוע לי ואני מסכימה ,שהיה ומסיבה כלשהי ,אעזוב את המקצוע אליו שובצתי ,אהיה
חייבת בהשלמת שירות חובה ככל יוצא צבא גבר.
 .7הנני מסכימה לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכל תפקיד שיוטל עליי .הנני מקבלת עליי
את מרותו של צבא הגנה לישראל ,משטרו והוראותיו ואשמע למוסדותיו המוסכמים.
והנני מצהירה ,כי ידוע לי שמתחילת שירותי אהיה כפופה להוראות חוק השיפוט הצבאי
ופקודות הצבא.
_______________
תאריך

__________________
חתימה

התחייבות זו והנספח המצורף לה נחתמו ביום _____________
מס' אישי

דרגה

שם משפחה

שם פרטי

תפקיד

בפני:
חתימה

נספח א' להצהרת התנדבות לשירות ביטחון לפי סעיף  16א' )ג'(
מאחר והדין החל עליי הוא הדין החל על יוצא צבא גבר ,אני יודעת ומסכימה ,כי אהיה חייבת בשירות
כמפורט להלן:
א .שירות חובה במשך שלושים ושישה חודשים.
ב .שירות מילואים עד גיל הפטור משירות מילואים ליוצא גבר ,כפי שנקבע מעת לעת ע"י חטיבת
תומכ"א )חטיבה האמונה על תכנון וניהול כוח האדם בצה"ל( ולכל היותר עד גיל .54
ג .גם אם מסיבה כלשהי אועבר במהלך שירותי )לאחר גמר הלימודים( מתפקידי ואחדל לשרת בו,
אהיה חייבת במשך שירות חובה של  36חודשים.
ד .כמו כן ,ידוע לי ואני מסכימה ,כי אם אנשא ו/או אהרה ו/או אלד  -לא אהיה זכאית ,כתוצאה
ישירה מכך ,לפטור שירות ביטחון על-פי דין.
ה .עם זאת ,אין באמור בהתחייבותי זו למנוע ממני את הזכויות המוקנות לי לפי חוק ולפי פקודות
הצבא ,להגיש בקשות הקשורות לתנאי שירותי מטעמי פרט )ובין היתר בקשה לשינוי שיבוץ,
בקשה לקיצור שירות ,בקשה לפטור משירות מילואים וכיו"ב(.

נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מטופס "הצהרת התנדבות לשירות לפי סעיף  16א)ג(
לחוק שירות ביטחון" לעיל.
_____________ _______________ ______________ _______________
חתימת העתודאית/החיילת
ת"ז /מ"א
שם ושם משפחה
תאריך

