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עיקרי הוראות הקריאה לשמ"פ
 היקף הקריאות לחייל מילואים בשנה :
חייל מילואים לא ייקרא לשירות מילואים יותר משלוש פעמים בשנה  ,למעט שירות למטרות
ארגון וניהול כוח אדם .

 משך השירות השנתי  /תלת שנתי:



אוכלוסיה

שמ"פ שנתי

שמ"פ תלת שנתי

קצין

42

84

*מש"ק

42

70

חוגר

42

54

משך שמ"פ שנתי מעבר למספר הימים כאמור לעיל ועד  108ימים – כפוף
לתפקידים ולמקצועות שאושרו בצו שר הביטחון .



מש"ק – עפ"י מכסות תקני מש"ק מאושרות לכל מערך.



ארגוני עזר חילוץ והצלה  -משך השירות בשנה הינו  14ימים  +יום שירות חד יומי
נוסף (שוטרים ,סוהרים ,אנשי משמר הגבול  ,אנשי משמר הכנסת וכבאי אש ).



סטודנטים – משך השירות המרבי לסטודנט בשנה אקדמית :
 מכינות קדם אקדמיות וקדם הנדסאות  ,וכן סטודנט לווטרינריה בשנת הלימודיםהרביעית –  12ימים.
 שאר מגמות הלימוד –  21ימים.חייל מילואים שהינו סטודנט לא ייקרא לשמ"פ שמשכו ארבעה ימים ומעלה יותר מפעם
אחת במהלך סמסטר (סמסטר א '  -מיום  1באוקטובר ועד  1במארס בשנה העוקבת ,
סמסטר ב'  -מיום  1במארס ועד  31ביולי של אותה שנה).

סמכות לאישור התנדבות לשירות מילואים לתקופה נוספת מעבר למשך השירות
השנתי או התלת-שנתי המותר תהיה כלהלן:
הגורם המאשר
משך ההתנדבות



עד  42ימים בשנה

*הגורם המוסמך – קשל"פ /רמ"ח כ"א

 43עד  90ימים בשנה

מפקד הפיקוד /הזרוע /האגף

 91עד  180ימים בשנה

ראש אכ"א

הגורם המוסמך – עפ"י טבלת הגורמים המוסמכים.
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 רצף שירות:

המטרה

סה"כ
רצף
השמ"פ

הערות

לכלל המטרות
(מלבד תע"ם)

 36ימים

ראש אכ"א רשאי לאשר קריאה לחיילי מילואים לשירות
רצוף שמשכו ארוך מ 36-ימים ,ובלבד שמשך השירות
הרצוף לא יעלה על משך השמ"פ השנתי המרבי ( 42ימים
בשנה).

תעסוקה
מבצעית

 25ימים

* ניתן להצמיד לתע"ם עד ארבעה ימי אימון (סה"כ משך
התע"ם והאל"ל /אל"ת יעמוד על  29ימים).
* ראש אכ"א רשאי לאשר הצמדת ימי אימון נוספים
לתע"ם ,ובלבד שמשך השירות הרצוף כולל התע "ם לא
יעלה על  36ימים ,ומשך התע"ם לא יעלה על  25ימים.

 אתראה:


זימון לשמ"פ עד  3ימים (כולל) :בדואר 12 -ימים ,במסירה אישית 7 -ימים.



זימון לשמ"פ של  4ימים ומעלה 60 :ימים.

האמור מעלה כולל את יום משלוח הצו ויום תחילת השמ "פ.

 מרווח בין שמ "פ למשנהו:
הבא שמ"פ שמשכו עד
שירותהבא
שירות
שלושה ימים כולל
שירות נוכחי
שמ"פ שמשכו עד
*10
שלושה ימים כולל

שמ"פ שמשכו
ארבעה ימים ומעלה

הערות

30

*החל מ1-
בחודש הבא

שמ"פ שמשכו
ארבעה ימים ומעלה



30

60

(למעט תרגיל גיוס)

חישוב המרווח ייעשה ממחרת המועד שבו שוחרר החייל משירות המילואים האחרון ,
ולא יכלול את יום ההתייצבות של השירות החדש .
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הגבלות קריאה או שירות


אין לגייס לשמ"פ בימי שישי ובערבי חג ,למעט שמ"פ חד יומי.



אין לגייס ולשחרר משמ"פ בימי שבת ,בחגים ובימי צום.



לא יידרש חייל מילואים לשרת בשנים עוקבות באותו חג או ערב חג ,באחד
מחמשת החגים הבאים :ראש השנה ,סוכות ,שמחת תורה ,פסח  -חג ראשון
ושביעי של פסח.



לא ישרת חייל במהלך שנה קלנדארית בשניים משלושת החגים הבאים :ראש
השנה ,סוכות ופסח חג ראשון.



אין לשחרר משמ"פ ביום ראשון או ביום חול שלמחרת חג ,למעט שמ"פ חד יומי.

חופשות
חייל מילואים שמבצע שמ"פ ברציפות ביחידה שיש בה סידורי הלנה ,יהא זכאי
לחופשות כמפורט להלן:

רצף השמ"פ

זכאות לחופשה

7-14

 24שעות

15-21

 48שעות

22+

 72שעות
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ביטול או שינוי מועדי השמ"פ ביוזמת היחידה
 ביטול צו קריאה לשמ "פ שמשכו ארבעה ימים ומעלה באתראה קצרה מ 14 -ימים ועד
יום לפני מועד ההתייצבות:



מטרה

סד"כ

גורם מאשר

תע"ם

 30ומעלה

ר' אגף המבצעים

אימון /הכשרה

 30ומעלה

מפקד הזרוע /הפיקוד

תע"ם /אימון /הכשרה

עד  30חיילים

אל"ם ומעלה ביחידה

יתר המשימות

ללא מגבלה

אל"ם ומעלה ביחידה

קיצור שירות מילואים שמשכו ארבעה ימים ומעלה לכל המשימות באתראה קצרה מ7 -
ימים ,ללא שינוי מועד ההתייצבות המקור י ,מחייב אישור קצין בדרגת סא "ל ומעלה.



דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים שמשכו ארבעה ימים ומ עלה לכל המשימות
באתראה קצרה מ 14 -ימים ,ללא שינוי במועד השחרור המקורי  ,תחייב אישור קצין בדרגת
סא"ל ומעלה.

 ביטול /קיצור /דחייה של שמ "פ שמשכו אינו עולה על שלושה ימים באתראה קצרה מ-
 7ימים ועד יום לפני מועד ההתייצבות:

מטרה

גורם

הכשרה /אימון

תא"ל

יתר המשימות

סא"ל

 שחרור חייל משמ"פ לאחר שהתייצב ללא הסכמתו ,מחייב אישור רח"ט תומכ"א.
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