61
מיטב
תה"ש
לשכ"ג
פרט
מדור
03-7373270
טל':
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מועמד לשירות בטחון
שלום רב,
בהמשך לשאלון העדפות שמילאת ,בו ביקשת לשרת כלוחם ביחידות השדה ,אנו
מבקשים להבהיר ולהסביר כי עפ"י פקודות הצבא ,ולאור היותך בן יחיד עליך למלא
טופס התנדבות לשרות ביחידת שדה ולהחתים את הוריך על הסכמתם לכך.
מצורף בזאת טופס התנדבות המחולק ל 3 -חלקים )נספח א'( .כתנאי לשיבוץ
כלוחם ,עליך למלא את ההצהרה כמפורט:
חלק א' -הפרטים הנדרשים ימולאו על ידך.
חלק ב' -הפרטים הנדרשים ימולאו על ידי הוריך בנוכחות עו"ד.
חלק ג' -הפרטים הנדרשים ימולאו ע"י עורך הדין -במעמד החתימה.
לצורך הצהרת התנדבות ניתן להיעזר ,ללא תשלום ,בעורכי הדין במשרתים במסגרת
קצין העיר הקרוב למקום מגוריך ) רצ"ב רשימת כתובות ,טלפונים ומי קבלת קהל
בקצין העיר -נספח ב'(
דגשים למילוי הטופס:
 .1באם הינך בן יחיד להורים נשואים  /גרושים -על שני ההורים לחתום על
ההצהרה בפני עו"ד.
 .2באם הינך בן יחיד להורים גרושים ,אך אין קשר עם אחד ההורים מעל לשנתיים-
על ההורה עימו אתה בקשר,למלא את הצהרה בפני עו"ד +הצהרה על ניתוק
הקשר.
 .3באם הינך בן יחיד לאחד מהוריך ,ואין קשר עם אותו הורה מעל שנתיים -תוכל
להתנדב לשירות בייעוד קדמי ובלבד שתצרף תצהיר חתום בפני עו"ד בו הינך
מצהיר אודות ניתוק הקשר ומשכו.

 .4באם הינך בן יחיד להורים שאינם מתגוררים בארץ -על ההורים לחתום על
תצהיר בפני נוטריון בקונסוליה ישראלית או בפני עו"ד כי הם מסכימים שבנם
ישרת ביחידה קרבית בצה"ל .ניתן למלא את התצהיר בשפה
הרוסית והאנגלית בלבד .בכל שפה אחרת נדרש תרגום ע"י נוטריון.
 .5במידה והינך יתום משני הוריך ,עליך להצהיר בפני עו"ד כי הינך מעוניין לשרת
ביחידות שדה ולמלא את חלק א' של ההצהרה מול עו"ד.
חשוב לדעת
* ביטול הצהרת התנדבות -במידה ואתה או הוריך או אחד מהם מעוניינים לבטל
את חתימתם להצהרת ההתנדבות ליחידת השדה ,ניתן לעשות זאת בכל שלב טרם
גיוסך לצה"ל וכן במהלך שירותך הצבאי.
ביטול ההצהרה ייעשה מול עורך דין בקצין העיר הקרוב למקום מגוריך.
* יש לתאם מראש את מועד החתימה מול נציגי קצין העיר בטלפונים המצורפים
לאגרת זו.
* מצורף בזאת טופס הפנייה לקצין העיר לשם חתימה על הצהרה ליחידות השדה.
עליך להגיע בצירוף ההפניה לקצין העיר הרלוונטי)נספח ג'( ,מצויד בתעודת זהות
שלך ושל הוריך.
בכל מקרה חריג ובשאלות נוספות באפשרותך לפנות למדור פרט בלשכת הגיוס
ולקבל מענה בהתאם.
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אל :קצין העיר ___________
הנדון._________________________________________ :
 .1המלש"ב שבנדון מבקש להתנדב לשרות צבאי במסגרת יחידות השדה.
 .2הנ"ל נשלח לקצין העיר על מנת לחתום ע"ג טופס הצהרת התנדבות.
 .3דגשים:
א .יש לצייד את המלש"ב בהצהרת התנדבות חתומה ומקורית.
ב .יש לוודא כי פרטי עורך הדין מלווים במספר רשיון.
 .4במידת הצורך ניתן לפנות למדור הפרט בלשכ"ג.
 .5לטיפולכם המסור אודה.
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כתב התנדבות בן יחיד\ שכול\ למשפחת נפגע פעולות איבה
חלק א' -הצהרת ההתנדבות
אני הח"מ מצהיר כדלקמן:
 .1ידוע לי ,והוסבר לי כי לפי פקודות הצבא הנני במעמד מוכר של בן יחיד\ שכול\ למשפחת
נפגע פעולות איבה ,ולכן אין לשבץ אותי לשירות בתפקידי לחימה או בגזרות הלחימה כפי
שנקבעו על ידי רח"ט תומכ"א או בתעסוקה מבצעית ,לרבות הגנת יישובים ואבטחת
מתקנים.
 .2אני מתנדב בזה לשירות שאיננו מוגבל כמפורט לעיל ,לכן ידוע לי ואני מסכים כי צה"ל
יוכל לשבץ אותי לשירות במקצועות הלחימה ,לשירות בגזרות הלחימה וכן לשתף אותי
בתעסוקה מבצעית ,לרבות הגנת יישובים ואבטחת מתקנים.
מס' אישי

ת .ז .

דרגה

שם פרטי

שם משפחה

תאריך

חתימה

חלק ב' -הסכמת ההורים/אפוטרופסים
אנו הח"מ __________________________ הורים/אפוטרופסים של המתנדב
_____________
)שם המתנדב(
)שמות ההורים/האפוטרופסים(
מצהירים כדלקמן:
 .1ידוע והוסבר לנו כי לפי פקודות הצבא החייל/המלש"ב הנ"ל הינו במעמד מוכר של בן
יחיד\ שכול\ למשפחת נפגע פעולות איבה ,ולכן אין לשבץ אותו לשירות בתפקידי לחימה
או בגזרות הלחימה כפי שנקבעו על ידי רח"ט תומכ"א או בתעסוקה מבצעית ,לרבות
הגנת יישובים ואבטחת מתקנים.
 .2יחד עם זאת ,אנו נותנים את הסכמתנו כי החייל יתנדב בזה לשירות שאיננו מוגבל
כמפורט לעיל ומרשים בזה לשלטונות הצבא לשבצו לשירות במקצועות הלחימה\ בגזרות
הלחימה\ שיתוף בתעסוקה מבצעית\ הגנת יישובים ואבטחת מתקנים* .
או על-פי הפירוט הבא:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________
ולראיה בנו על החתום:
היום __________________ )תאריך(
_______
מעמד

_______________
ת.ז .

_____________________
שם פרטי ושם משפחה

____________
חתימה

_______
מעמד

_______________
ת.ז .

______________________
שם פרטי ושם משפחה

____________
חתימה

מוגבל

מוגבל
חלק ג' -אימות חתימה
אני החתומ/ה מטה עורכ/ת דין\ נוטריון\ קונסול:
____________________________________________________________________
___
חותמת
חתימה
כתובת
שם משפחה
שם פרטי
מאשר/ת בזאת כי החתומים מטה בחלק ב' לעיל הופיעו בפני היום __________________
)תאריך( וחתמו על חלק ב' לעיל ,בנוכחותי ,לאחר שכל אחד מהחתומים הזדהה בפני כדין,
באמצעות תעודות זהות\ התעודות הבאות *:
_______________ .1

_______________ .2

)במקרה שהמבקש לחתום הינו אפוטרופוס -יוצג בנוסף העתק מאושר כדין של הוראת בית משפט
הממנה את המבקש לאפוטרופוס על המתנדב(.

חלק ד' -אישור ההתנדבות
בתוקף סמכותי לפי הוראת קבע אכ"א  ,31-03-14אני מאשר בזה את התנדבותו של הנ"ל לשרת
בגזרות הלחימה שקבע רח"ט תומכ"א\ במקצועות הלחימה\ להשתתף בתעסוקה מבצעית *.
________________
תאריך

__________________________________
חתימת ר' מנה"ג\ מפקד הבקו"ם\ רח"ט הסגל

מוגבל

