קורס קדם-צבאי לבוגרי יב'  /בוגרות יב' – טופס הרשמה

אני( ,שם+ת.ז( ________________________________ ).להלן" 6החניך") ,מעוניין
להתקבל לקורס קדם-צבאי לבוגרי כיתה י"ב לצורך הכשרתי למקצוע הצבאי_____________
(להלן" 6הקורס") ,ואשר על כן אני פונה אל משרד הביטחון (להלן" 6המשרד") בכדי שיקבלני
לקורס בהתאם להתחייבויות ולתנאים המנויים בנספחי טופס זה ,המהווים חלק בלתי נפרד
ממנו.
_____________

_______________

שם

_____________

_________________________________
כתובת

ת.ז

_______________

תאריך

חתימה

כל הודעה שתשלח על פי הכתובת הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה  84שעות לאחר מסירתה
בדואר רשום ,או בדרך אחרת הניתנת להוכחה.
אישור הקצין הממונה( 6למען הסר ספק – מסמך זה ייכנס לתוקפו רק לאחר שהקצין הממונה בדק את
המסמך וחתם עליו)

__________________

____________

__________

שם  +משפחה

דרגה

מספר אישי

__________________ _____________
תפקיד

__________
תאריך

חתימה

למען הסר ספק ,השימוש בלשון זכר נועד לשם נוחות בלבד ,והכתוב במסמך זה תקף גם לגבי
נשים.
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נספח א' – התחייבויות והנחיות המשרד

הואיל והמשרד מעוניין לקבל את החניך לקורס ,בהתאם לאמור במסמך זה ,בכדי להכשירו
למקצוע הצבאי המצוין בטופס ,הרי שהמשרד – בשם מדינת ישראל ,המיוצגת ע"י הממונה על
תעסוקת עובדים אזרחיים והאחראי לחשבונאות אצל סגן חשב המשרד ,בהתאם להרשאה
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,7553מיום  – 47.8.2554מתחייב כי ינהג בהתאם להתחייבות
המנויות להלן6
 .2מועדי קיום הקורס ותכניו6
א .המשרד יקבל את החניך לתקופה הכשרה בת כ ___-שבועות ,החל מיום ________.
התקופה הנ"ל הינה תקופה משוערת ,והינה עשויה להיות קצרה או ארוכה יותר .משך
הקורס המדויק ותאריך הסיום שלו יובאו לידיעת החניך עם תחילת הקורס.
ב .המשרד רשאי לשנות את מועד תחילת הקורס האמור בסעיף (2א) בהתאם לצורכי
הצבא .במקרה של שינוי במועד תחילת הקורס יודיע המשרד לחניך עד שבועיים לפני
מועד תחילת הקורס .הודיע המשרד לחניך על שינוי תחילת הקורס ,רשאי החניך להודיע
למשרד ,בתוך שבוע ממועד קבלת ההודעה ,על ביטול השתתפותו בקורס .הודיע החניך
כאמור ,יפקע תוקפו של מסמך זה.
ג.

המשרד יקבע את תוכנית הלמודים בקורס ומערך הבחינות בו .תוכנית זו יכולה
להשתנות בהתאם לקביעת המשרד.

ד .נוסף ללימודים בקורס יועסק החניך בהכשרה צבאית ,אימון גופני ,מסעות ,תורנויות
וחינוך כללי ,הכול כפי שיקבע ע"י מפקד הקורס ,שיתמנה ע"י שלטונות צה"ל (להלן6
"המפקד").
ה .חופשותיו של החניך מהקורס בתקופת לימודיו תקבענה ע"י המפקד.
 .4הרחקה מן הקורס 6המשרד יהיה רשאי בכל עת וללא הודעה מוקדמת להרחיק את החניך מן
הקורס לפני תום לימודיו בו ,אם מטעמים הכרוכים בהישגים נמוכים של החניך בלימודיו ,אי
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התאמתו למשמעת או למשטר הקורס ,או מטעמים אחרים כיוצא באלה ,והכול לפי שיקול
דעתו הבלעדי של המשרד.
 .7ציוד ושירותים 6המשרד מתחייב –
א .לקבל את החניך לקורס ולהכשירו ללא תמורה למקצוע הצבאי הנ"ל ולהחזיקו בקורס עד
תום לימודיו ,אלא אם יתקיים אחד התנאים להרחקתו מהקורס.
ב .לספק לחניך שירותים כדלקמן בתקופת שירותו בקורס6
 .2כלכלה.
 .4דמי כיס.
 .7עזרה רפואית ,אשפוז וביטוח כמקובל לגבי שוחרים.
ג .להשאיל לחניך ציוד אישי ,אביזרי לימוד ועבודה ,כפי שיקבע מפקד הקורס.

כתובת לפניות 6הממונה על תעסוקת אזרחים ,משרד הביטחון ,הקריה ,תל אביב.
למען הסר ספק

–

חלק זה נחתם במקור על ידי מורשי החתימה המופיעים לעיל ,בהתאם

להרשאה ,והוא מהווה חלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה.
כל שינוי בחלק זה ייעשה רק מול מורשי החתימה לעיל.

_____________________
שם  +תפקיד

_____________________
חתימה

_____________________
חתימה

_______________________
שם  +תפקיד

_______________________
חתימה

_______________________
חתימה
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נספח ב' – התחייבות החניך

מאחר שהחניך מעוניין להתקבל לקורס בכדי לרכוש את המקצוע הצבאי המצוין בטופס ,הרי
שהוא מתחייב לנהוג בהתאם להתחייבות כדלקמן6
 .2התנהלות בקורס6
א .החניך יסור למרותו של מפקד הקורס ושל סגל מדריכיו וינהג בהתאם לתקנון ,לתקנות
ולהוראות הקורס כפי שהיו בתוקף במועד חתימת מסמך זה ,או שתהיינה בתוקף מעת
לעת.
ב .החניך ישמור על הציוד שניתן לו בהשאלה ע"י מפקד הקורס ועל התעודה האישית
שתינתן לו וישיבם למפקד עם תום לימודיו.
ג .החניך ישמור בסוד ולא ימסור לזולת ללא היתר כל ידיעה ,מסמך או חפץ שהגיעו אליו
תוך תקופת שהותו בבסיס ההדרכה.
 .4ציוד6
א .במקרה של אובדן ו/או נזק שנגרם ע"י החניך לאפסניה צבאית במהלך שהותו בקורס
יועמד החניך לבירור משמעתי בפני מפקד הקורס ואם ימצא חייב – ישלם את שיעור
הנזק כפי שיקבע המפקד.
ב .החניך מסכים ומתחייב כי אם לא ישלם את הסכום עד למועד גיוסו ,ינוכה סכום זה
ממשכורתו הצבאית לאחר גיוסו.
 .7קיצור שירות 6ידוע לחניך כי באם יעמוד בקריטריונים שנקבעו בפקודות הצבא הנוגעות
לעניין ,יקוצר משך השירות שבו יהיה חייב ,בהתאם למשך הקורס הקדם צבאי שביצע .כמו
כן ידוע לו כי באם יקוצר שירותו ,הרי שהדבר ישפיע על זכאויותיו להטבות שחרור ע"פ חוק
קליטת חיילים משוחררים (מענק ופיקדון) ,וכי יהיה באפשרותו להגיש בקשה מסודרת
לביטול הקיצור ,באם יחפוץ בכך ,באמצעות שלישות היחידה בה ישרת.
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לאחר שקראתי טופס זה לרבות נספחיו ,הנני מצהיר כי תנאיו והוראותיו מקובלים עליי,
ולראיה באתי על החתום6

_______________ ______________
שם  +משפחה

______________ _______________

ת .ז

חתימה

תאריך

 כאשר המדובר בחניך ,שעל פי גילו ביום חתימתו על הסכם זה הינו קטין יצרפו הוריו או
אפוטרופוסו את חתימתם לאות הסכמה על התחייבות החניך ,ומשחתמו

–

יראו אותם

כמסכימים להתחייבות החניך .כן יראו אותם כמסכימים לכך כי התקנון ,התקנות
וההוראות הקיימות בקורס בעת החתימה על המסמך ,וכפי שינתנו או שישונו מעת לעת,
יחייבו אותם ואת החניך ,והם יפעלו למען קיומם בעצמם ועל ידי החניך.
לאחר שקראנו טופס זה ,לרבות נספחיו ,אנו ההורים  /אפוטרופוס מביעים את הסכמתנו
ולראיה באנו על החתום6

___________________
שם  +משפחה

___________________
שם  +משפחה

_____________

______________

______________

ת .ז

תאריך

חתימה

_____________

______________

______________

ת .ז

תאריך

חתימה
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