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חודש
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תאריך לידת התלמיד

להלן" :התלמיד"
מצד שני
הואיל והמשרד מעוניין בקי ומה של תכנית "עתודה טכנולוגית בהשתתפות צה "ל" ,אשר פרטיה
יהיו כקבוע בהסכם זה (להלן" :התכנית" או "תכנית ע"ט ממומן") ,אשר המשתתפים בה
(להלן" :תלמידי ה תכנית" או "התלמידים") ,בכפוף לקבלת דחיית גיוס למטרה זו  ,ילמדו
באחד מבתי הספר או המכללות במסגרתם מתקיימת ה תכנית (להלן " :בית הספר " או
"ביה"ס") ,וישרתו לאחר גיוסם  ,בכפוף לצרכי צה "ל ,במערך חיל המודיעין /חיל
החימוש/חיל האוויר/אגף התקשוב /חיל הלוגיסטיקה /מערך העורף /זרוע היבשה /חיל הים
(סמן את הרלוונטי ) ,והכל בתנאים הקבועים בהסכם זה  ,וזאת נוכח טיב ומשך ההכשרה
הנדרשים מהנוטלים חלק במערך כאמור ;
והואיל וההורים מעוניינים כי ילדם  ,שפרטיו מצוינים בכותרת הסכם זה
בתכנית ,בהתאם לתנאי הסכם זה  ,וכן התלמיד מעוניין באמור ;

 ,יתקבל כתלמיד

והואיל והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם מחייב את התחייבויותיהם כאמור וכמפורט לעיל
ולהלן;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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.1
1.1
2.1
3.1

כללי
המבוא ,הכותרת והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי נפרד ממנו .
כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לשם הנוחות בלבד  ,ולא תהא להם משמעות בפרשנותו .
 ,וההסכם מכוון גם לתלמידות
השימוש בלשון זכר בהסכם זה נעשה לשם הנוחות בלבד
(להוציא סעיף  5.1.6החל ביחס לתלמידות בלבד ).

 .2תכנית "ע"ט ממומן" – תנאי קבלה ,תוכן הלימודים ,מעמד התלמיד.
 1.2תכנית "ע"ט ממומן " מתקיימת במספר בתי ספר ברחבי הארץ  .רשימת בתי הספר כאמור
עשויה להשתנות מעת לעת  ,בין היתר  ,בהתאם לצרכי צה "ל והמשרד  .ככלל ההצטרפות
לתכנית נערכת במהלך לימודיו של המועמד בכיתה יב '.
 2.2יובהר כי התואר הנדסאי או טכנאי  ,ניתן לתלמידי ה תכנית על ידי משרד ה חינוך .הזכאות
לתואר הנה על -פי כללי משרת החינוך ובית הספר בו ילמד תלמיד ה תכנית .לתלמיד ה תכנית
לא תהא כל טענה כנגד המשרד ו /או צה"ל בעניין זה .
 3.2התנאים לקבלת תלמיד לתכנית הינם במצטבר:
 1.3.2מעבר מיון – לרבות עמידה ברף ציונים מינימאלי כפי שייקבע על ידי החיל לרבות
התחשבות בנתוני מבדקי צו ראשון .
 2.3.2אישור ביה"ס בו מבקש המועמד ללמוד במסגרת תכנית "ע"ט ממומן " על קבלת התלמיד
ללימודים בביה"ס.
 3.3.2חתימה על הסכם זה ,כמפורט בסעיף קטן  6.1להסכם.
4.2

5.2
6.2

7.2

8.2

תוכן לימודים:
תלמידי ה תכנית ילמדו את תכנית הלימודים המלאה של ביה "ס ,ככל תלמיד אחר בביה "ס
שאינו משתתף ב תכנית .בנוסף לכך  ,במהלך הלימודים יהיו תלמידי ה תכנית מחויבים
להשתתף בשיעורי הנחיה במקצוע שיינתנו על -ידי הגורמים המקצועיים ב סמכות .מבלי לגרוע
מהחובה להשתתף במכלול השיעורים מודגש בפרט כי חובה להשתתף בשיעורי ההנחיה
והסמכות מייחסת להם חשיבות רבה  .בנוסף ,יינתנו לתלמידי ה תכנית שיעורי תגבור -העשרה
במקצועות הרגילים הנלמדים בביה "ס ע "י המדריכים כאמור וזאת בהיקף שיקבע לפי שיקול
דעת בלעדי של המשרד ו/או הסמכות.
התלמידים בתכנית הינם תלמידים מן המניין של ביה "ס.
למען הסר ספק יובהר  ,כי לא מוקנה לתלמידי ה תכנית המעמד המיוחד של שוחרים לפי
פקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי  ,התשט"ו –  .1995כמו כן תלמידי ה תכנית
לא ייהנו מהטבה לה זכאי חייל המשרת בשירות חובה בצה "ל .זכויותיהם וחובותיהם של
תלמיד ה תכנית יהיו כמפורט בהסכם זה  .מבלי לגרוע מכלליות האמור  ,יצוין בפרט כי תלמיד
התכנית לא יהיה זכאי לתשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי ולדמי כיס .
בתקופת הלימודים ב תכנית יהיו ממונים מטעם צה "ל על הטיפול בכל הכרוך ב תכנית ,ראש
(בהסכם זה  " :הממונים",
מחלקת משאבי אנוש ב סמכות וראש ענף קדם צבאי במיטב
להבדיל מ "הקצין הממונה " כהגדרתו בסעיף  6.1להסכם) .בכל הקשור ב תכנית ,לרבות
עניינים הקשורים להליך הגיוס יש לפנות לגורם הממונה בחיל .
כתנאי להשתתפותם או להמשך השתתפותם ב תכנית ,יהיו תלמידי ה תכנית ,מעת הגיעם  ,לפי
גילם ,לגדר מיועדים לשירות בטחון או יוצאי צבא כהגדרתם בסעיף  1לחוק שירות ביטחון
[נוסח משו לב] ,התשמ"ו – ( 1986להלן " :חוק שירות ביטחון ") ועד לגיוסם לשירות סדיר
לאחר סיום והפסקת הלימודים ב תכנית ,במעמד של דחיית גיוס בהתאם לסעיפים  )3(36ו37-
לחוק שירות ביטחון  ,בהתאם למפורט בסעיף  5.1.3להסכם.
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 .3התחייבויות המשרד והבהרות לגבי העדר מחויבות
 1.3קבלת התלמיד לתכנית:
המשרד מסכים לקבל את התלמיד ל תכנית ,בכפוף לאמור בסעיפים  2.1ו 2.2-לעיל ,ללימודים
בביה"ס:
במגמת
מגמה
שם המוסד
מובהר ,כי לתלמיד ה תכנית אין זכות לעבור במהלך לימודיו ב תכנית מבית הספר הנ "ל לבית
ספר אחר בו מתקיימת תכנית ע"ט ממומן  ,אלא הדבר מחייב פ ניה של התלמיד לגורם
הממונה בסמכות  ,ומותנה באישור הסמכות בהתאם לצרכי הסמכות  ,מגמות הלימוד וכיו "ב
וכן מותנה בהסכמת בתי הספר הרלוונטיים .
מובהר כי לתלמיד ה תכנית אין זכות לעבור מרגע חתימה על חוזה זה ל תכנית ע"ט ממומן
בחסות סמכות אחרת  ,בין אם באותו בית ספר ו /או אותה מגמה  .במקרה זה התלמיד יהיה
רשאי לבקש מעבר למסלול לימודים של עתודה טכנולוגית ללא מימון חיילי כלל .
 2.3השתתפות המשרד בתשלום שכר לימוד והטבות נוספות :
תכנית בשיער ארבע-
 1.2.3המשרד מתחייב להשתתף במימון שכר הלימוד של תלמידי ה
חמישיות ( )80%משכר הלימוד בכל אחת מהכיתות יג' (לימודי טכנאות ) ו-יד' (לימודי
הנדסאות) ,עבור לימודים מלאים בכל אחת מהכיתות כאמור במסכרת ה תכנית.
גובה שכר הלימוד המלא בהתאם אליו יחושב שיעור ההשתתפות הנ "ל בכיתות יג ' ו-יד'
יהא לפי קביעת ביה"ס ביחס לשנת הלימודים הרלוונטית .
התשלום ייעשה על ידי המשרד ישיר ות לבית הספר.
 2.2.3למען הסר ספר יובהר כי :
יתרת שער הלימוד בכיתות יג ' – יד' ,כולל ,תמומן במלואה על ידי התלמיד ו /או
א.
הוריו.
לפי דרישת ביה "ס ,מחויבים התלמיד ו /או הוריו לשלם לביה "ס ,כיתות יג ' ו-יד',
ב.
את מלוא התשלומים בהם מחויב לשלם תלמיד בביה "ס מעבר לשכר הלימוד
(לרבות עלויות טיולים  ,צילומים ,בחינות חיצוניות  ,ביטוח שעורך ביה "ס ועוד) וכן
את דמי ההרשמה  .משרד הביטחון לא ישתתף במימון תשלומים אלה  .לתלמיד
ו/או להוריו לא תהא כל טענה כלפי המשרד בקשר עם התשלומים כאמור  ,הכלול
בהם ושעורם.
3.2.3

עבור תלמיד ה תכנית הלומדים במהלך שנת לימו דים מלאה בכיתות יג ' ,יד' – ישלם
המשרד ישירות לביה "ס עבור כל תלמיד סכום לשנה בגין תשתיות וכן בגין חומרים
לפרויקט ,וזאת בשיעור שייקבע בהוראות משרד החינוך .

 3.3למען הסר ספק מובהר  ,כי האמור בסעיפים  3.2.1ו 3.2.3 -הינן התחייבות הכספית היחידה
והבלעדית של המשרד לפי הסכם זה  ,וכי תלמיד ה תכנית אינו זכאי לקבל הטבות כספיות או
אחרות כלשהן להן זכאי חייל המשרת בשירות סדיר בצה "ל או שוחר בפנימייה צבאית  ,לפי
דין ,לפנית משורת הדין  ,או לפי פקודות הצבא או הוראות המשרד .
 4.3ביטוח ואחריות
 1.4.3העדר ביטוח – המשרד לא יבטח את תלמיד התכנית בכל צורה ואופן.
 2.4.3פטור מאחריות – המשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק ו /או אובדן לגוף ו /או לרכוש
אשר ייגרם לתלמיד ה תכנית תוך כדי ו /או עקב הפעלת ה תכנית לרבות כל פעילות הנובעת
או כרוכה בכך.
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 5.3הפסקת השתתפותו של התלמיד ב תכנית על ידי התלמיד  ,ביה"ס או המשרד:
 1.5.3המשרד יהיה רשא י בכל עת לסיים את השתתפותו של התלמיד ב תכנית ,מאחר או יותר
הטעמים הבאים:
אי התייצבות לשיעורי הנחיה .
א.
הישגים נמוכים בלימודים שאינם מאפשרים המשך הלימודים ב תכנית.
ב.
אי התאמה למשמעת או לכללי ההתנהגות בביה "ס.
ג.
סיבה רפואית – לרבות ירידת הכושר הרפואי .
ד.
אי התאמה לנתוני רמ"צ צה"לי.
ה.
אי התייצבות לצווי קריאה או זימונים ללשכת הגיוס .
ו.
אי שיתוף פעולה עם לשכת הגיוס בכל תהליך שהוא .
ז.
אי ביצוע תשלום בניגוד למתחייב מההסכם .
ח.
אי התאמה מבחינת סיווג בטחוני לשרות במקצוע בסמכות .
ט.
הפרת תנאי מתנאי הסכם זה .
י.
והכל עפ "י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד  .יוער ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מסמכות ביה "ס להשעות או להפסיק לימודי התלמיד בביה "ס בהתאם לכללי ביה "ס
החלים ביחס לכל תלמיד בביה "ס .למען הסר ספ ק מובהר ,כי המשרד או צה "ל יהיו
רשאים להפסיק את לימודי התלמיד בכל שלב  ,ובכלל זה במהלך ו /או בסיום כיתה יג ',
מכל אחד מהטעמים דלעיל או מטעמים הנעוצים בצרכי צה "ל.
 2.5.3החלטה לפי סעיף זה תתקבל רק לאחר שתינתן אפשרות לתלמיד  ,ואם עודנו קטין במועד
השימוע – גם להוריו ,אפשרות להשמיע טענותיהם בפני צה "ל ,וכן לאחר היוועצות במנהל
ביה"ס.
 3.5.3עם קבלת סיום השתתפותו של תלמיד במכללה  ,מיוזמתו או ביוזמת המשרד או ביה "ס,
יחדל תוקפו של האישור לדחיית גיוס  .בהתאם ,במידה והתלמיד  ,לפי גילו  ,הינו יוצא צבא
כהגדרתו בחוק שירות ביטחון  ,לא יוכל התלמיד להמשיך ללמוד בביה "ס ,כתלמיד של
ביה"ס בלא זיקה לתכנית ,שכן יהא צפוי להיקרא להתייצב לשירות סדיר  ,כהגדרתו בחוק
שירות ביטחון ,אלא אם אושר המשך לימודיו של יוצא הצבא בהתאם לפקודות הצבא .
 .4התחייבויות והצהרות ההורים
 1.4כללי:
( 1.1.4סעיף זה רלוונטי רק למועמדים שהינם קטינים במועד החתימה על ההסכם ועל כתב
ההתחייבות).
ידוע להורים כי במידה והתלמיד הינו קטין במועד חתימתו על הסכם זה  ,נדרשת
א.
לפי דין הסכמתם לחתימתו על הסכם זה  .ידוע להורים כי בחתימתם על הסכם זה
ניתנת הסכמת ההורים כאמור  .מכל מקום  ,גם אם אין התלמיד קטין במועד
חתימתו על הסכם זה הובהר להורים על ידי המשרד כי מבוקשת גם חתימתם על
הסכם זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה א  ,.ההורים מצ הירים כי קראו את הוראות
ב.
הסכם זה והם מסכימים לכל האמור בו וכי ההורים מסכימים ומאשרים כי
התלמיד יתחייב בהסכם זה לקבל על עצמו את כל תנאי ההסכם המתייחסים
להורים ו /או אליו  ,וכי הדבר בא להוסיף ולא לגרוע מהתחייבויותיהם של
ההורים ,יחד ולחוד  ,כאמור בהסכם זה ; אזכור מפורש של אישו מהתחייבויות
ההורים בסעיף  5להסכם באה לשם ההדגשה בלבד  ,ואין בכך כדי לגרוע מהאמור
ברישא לפסקה זו.
 ,כתנאי מוקדם לקבלתו
כן מסכימים ההורים ומאשרים כי התלמיד יחתום
ג.
לתכנית ,על בקשה לדחיית גיוס כמפורט ב נספח ג ' להסכם ועל התחייבויות
לשירות קבע בצה "ל כמפורט ב נספח ד ' להסכם ,וכן יחתמו התלמיד והוריו על
הסכמת רשויות צה"ל לקבלת מידע – נספח ב' להסכם.
2.1.4
3.1.4

ההורים ידאגו לכך שהתלמיד ילמד בשקי דה בתקופת לימודיו ב תכנית וכי ימלא את כל
המוטל עליו בתוף השתתפותו ב תכנית בהתאם להסכם זה ולדרישות ביה "ס.
בהתאם לדרישת המשרד  ,מתחייבים ההורים להמציא או לחתום  ,לפי העניין  ,על
מסמכים הנדרשים או הנוגעים להשתתפות התלמיד ב תכנית.
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4.1.4

ההורים מתחייבים לדאוג לכך שהתלמיד ישמור בסוד ולא ימסור ללא היתר  ,למי שאינו
מוסמך לקבל  ,ידיעה ,מסמך או חפץ כלשהו שיגיעו אליו במסגרת או תוך כדי השתתפותו
בתכנית.

 2.4התחייבויות כספיות של ההורים :
 1.2.4ההורים מתחייבים לשלם לביה "ס את יתרת עשרים האחוזים ( )20%משכר הלימוד
בכיתות יג' ו-יד' מעבר לניתן על ידי המשרד לפי סעיף .3.2.1
כמו כן מתחייבים ההורים לשלם את מלוא התשלומים אותם מחויב לשלם תלמיד
בביה"ס מעבר לשכר הלימוד (לרבות עלוי ות טיולים  ,צילומים ,בחינות חיצוניות  ,ביטוח
שעורך ביה"ס ועוד) וכן את דמי ההרשמה  ,לפי דרישות ביה"ס.
 2.2.4ידוע להורים כי המשרד לא יבטח את התלמיד בתקופת לימודיו ב תכנית בביטוח מכל סוג
שהוא .ידוע להורים כי המשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק ו /או אובדן לגוף ו /או לרכוש
אשר ייגרם לתלמיד תוך כדי ו /או עקב הפעלת ה תכנית לרבות כל פעילות הנובעת או
כרוכה בכך.
 3.2.4ההורים מתחייבים לפצות או לשפות את המשרד  ,לפי העניין  ,בגין כל נזק לאדם או
לרכוש שיגרם למשרד ע "י מעשה או מחדל של התלמיד בתקופת הלימודים ב תכנית ו/או
בגין חבות שהמשרד יחויב בה עק ב מעשה או מחדל של התלמיד כאמור  .ההורים יפצו או
ישפו את המשרד כאמור  ,מייד עם דרישתו הראשונה בכתב של המשרד ; הודעת המשרד
על גובה הנזק תשמש הוכחה מכרעת לאמיתותו .
 4.2.4ההורים מתחייבים לשלם עבור התלמיד את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות
הממלכתי .ההורים מתחייבים לוודא כי התלמיד יהא רשום לאחת מקופות החולים ,
והכל עד גיוסו לשירות סדיר  .ידוע ומוסכם על ההורים כי עד לגיוסו לשירות סדיר
התלמיד לא יהא זכאי לטיפול רפואי כלשהו מטעם מערכת הרפואה של צה "ל.
 5.2.4במקרה שהתלמיד יפסיק מיוזמתו את לימודיו ב תכנית או במקרה שיופסקו לימודיו
בתכנית כאמור בסעיף  3.5להסכם וזאת בין אם ביוזמת המשרד ובין אם ביוזמת ביה "ס,
יקוזז סכום התשלום ששולם בגין לימודי התלמיד מכל סכום שמגיע לתלמיד מצה "ל.
 ,תחליט
על אף האמור היה וסיבת הפסקת הלימודים כאמור היא ירידת כושר רפואי
ועדה בהשתתפות רע "ן קד "צ מיטב וראש מחלק ת משאבי אנוש בסמכות האם לגבות את
הסכום כאמור או חלקו .
 .5התחייבויות והצהרות התלמיד
 1.5קבלה לתכנית ,מחויבות לתנאי ההסכם בכללו  ,דחיית גיוס  ,התחייבות לשירות קבע  ,בקשה
לשיבוץ בסמכות ,התחייבות להתנדבות במקרה של זכאות לפטור :
 1.1.5התלמיד מצהיר כי ברצונו להתקבל כתלמיד ב תכנית ,כהגדרתה בסעיף  2להסכם ,ביה"ס
המצוין בסעיף  3.1להסכם.
 2.1.5התלמיד מצהיר ומתחייב כי קרא היטב את הוראות הסכם זה וכי מקבל על עצמו את
תנאי ההסכם  ,לרבות ההתחייבויות הכספיות והאחרות הכלולות בו  ,הן אלה שצוינו
ביחס אליו ,הן שצוינו ביחס להוריו והן שציונו ביחס אליו ולה וריו;
 3.1.5דחיית גיוס:
 )3(36ו 37-לחוק שירות בטחון  ,מועד
התלמיד מבקש כי בהתאם לסעיפים
א.
התייצבותו לתקופת השירות הסדיר בה יהא חייב על פי חוק  ,כפי שיתוקן מדי
פעם ,יידחה לצורך לימודיו ב תכנית לתקופות ובתנאים כמפורט ב נספח ג' להסכם
זה אשר נחתם על ידי התלמיד .
ידוע לתלמ יד כי אין בחתימתו על הסכם זה כדי לחייב את רשויות הצבא לאשר
ב.
דחיית גיוס לפי בקשתו  .כמו כן ידוע לתלמיד והוא מסכים לכך כי אף אם בקשתו
לדחיית גיוס תאושר  ,ושירותו הסדיר יידחה לצורך לימודיו  ,בסמכות רשויות
יר ,וזאת
הצבא להורות בעתיד על הפסקת לימודיו ועל התייצבותו לשירות סד
בנסיבות האמורות בסעיף  3.6להסכם וכן אם צרכי צה "ל יחייבו זאת באותה עת
בהתאם לקביעת גורמי צה"ל המוסמכים לכך.
בכפוף לאמור בפסקה  3לעיל ובהתאם להוראת סעיף  2.1.1להסכם ,גיוסו של
ג.
התלמיד לישרות סדיר ייערך לאחר סיום השתתפותו ב תכנית ,המועד שייקבע על
ידי רשויות צה"ל המוסמכות לפי צרכי הצבא .
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 4.1.5התחייבות לשירות קבע :
תכנית ע"ט ממומן  ,וכי
ידוע לתלמיד כי המשרד משקיע משאבים רפים להפעלת
התחייבויותיהם הכספיות של ההורים לפי הסכם זה מכסות חלק בלבד מהמשאבים
הנדרשים להכשרת התלמיד במסגרת ה תכנית ,וכי לתלמידי ה תכנית ניתנת דחי ית גיוס ,
והכל במטרה שעם גיוסם ישובצו בוגרי ה תכנית לשירות במקצוע  ,בהתאם להגדרות
ולתנאים שב נספח ד ' להסכם ,ויתרמו מהידע שרכשו לצה "ל בתקופת השירות הסדיר ,
וזאת לרבות בתקופות שירות קבע לו יתחייבו התלמידים לפי הסכם זה היה וגורמי צה "ל
המוסמכים לכך יחליטו  ,לפי שקול דעתם הבלעדי ולרבות בשל צרכי הצבא  ,להפעיל את
התחייבות התלמיד לשירות בקבע  .לפיכך:
התלמיד מסכים ומתחייב  ,כמפורט ב נספח ד ' להסכם ,כתנאי מוקדם לקבלתו
א.
לתכנית ,לשרת בשירות קבע לתקופה של שנה ( 12חודש) מתום השירות הסדיר בו
יהיה חייב לפי חוק שירות בטחון (נוסח משולב) ,התשמ"ו – .1986
במקרה של המשך לימודים בכיתה יד ' (הנדסאות) תיווסף חצי ( )1/2שנה על
התקופה לה התחייב בגין הלימודים בכיתה יג ' לפי הפירוט לעיל  .התחייבות זו של
התלמיד הינה בנוסף ובמצטבר לכל התחייבות אחרת שלו  ,לרבות כזו שיתחייב לה
בעתיד ,לשירות קבע.
על אף האמור ברישא לסעיף קטן זה ובמבוא להסכם לעניין מגמת המשרד לשבץ
ב.
במקצוע כאמור לעיל  ,מודגש ומוסכם בזאת כי גורמי צה "ל המוסמכים לכך יהיו
רשאים שלא לשבץ את התלמיד במקצוע  ,וזאת בשל צרכי הצבא או בהינתן סיבה
בעטיה פקודות הצבא אינן מאפשרות את השיבוץ במקצוע  ,ובכלל זה  :שינוי כושר
בריאותי ,סעיף ליקוי בריאותי הפוסל למקצוע  ,מעבר לתחקיר בטחוני  ,רישום
פלילי ועוד  .אין בעצם חתימתו של התלמיד על ההתחייבות לשירות קבע כדי
לגרוע מהאמור.
ועוד :גם אם שובץ תלמיד במקצוע  ,קמה לצה "ל הזכות לממש ההתחייבות לשירות קבע ,
אך אין צה"ל מחויב לעשות כן .
5.1.5

שיבוץ בצה"ל:
ידוע לתלמיד והוא מסכים לכך  ,כי עם גיוסו לשירות סדיר  ,יוצב ,בכפוף לשקול דעתם
המוחלט של גורמי צה "ל המוסמכים לכך ובהתאם לצורכי הצבא בלבד כפי שיהיו באותה
עת .למען הסר ספק הובהר לתלמיד ומוסכם עליו כי הגם שככלל המגמה היא לשבץ את
בוגרי תכנית "ע"ט ממומן" לשירות בחיל המממן את לימודיו  ,אין בקבלתו ו /או בלימודיו
 ,וכי
בתכנית כדי לחייב את גורמי צה "ל המוסמכים לכך לשבצו בסמכות זו דווקא
התלמיד יהיה מחויב לשרת כפי ששובץ .

 6.1.5סעיף זה רלוונטי לתלמידות בלבד :
התחייבות להתנדבות :
א.
אם במשך תקופת דחיית גיוסה של תלמידת ה תכנית (בין אם תשלים את לימודיה
ובין אם לימודיה יופסקו מכל סיבה שהיא ) או במשך תקופת שירותה הסדיר (בין
אם תשובץ במהלך שירותה הסדיר במקצוע ובין אם לאו ) תהיה התלמידה זכאית
לשחרור או לפטור משירות סדיר לפי סעיף  39לחוק שירות בטחון (נוסח משולב ),
התשמ"ו –  ,1986אשר ת וכנו הובא לידיעתה אזי התלמידה מצהירה בזה על
רצונה להתנדב לכוחות הסדירים של צה "ל למשך תקופה שיהיה בה כדי להשלים
את תקופת השירות הסדיר לתקופת שירות מקבילה באורכה לזו בה חייבת יוצאת
צבא ,אישה רווקה  ,בגילה של התלמידה בעת חתימתה על התחייבות זו  ,על פי
החוק.
ידוע לתלמידה כי משמעות התחייבותה זו הינה שאם תאושר התנדבותה על ידי
שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו  ,תהיה התלמידה בשירות בכוחות הסדירים
,
של צה "ל גם אם תינשא או תהיה זכאית לפטור כאישה הרה או כאם לילד
והתלמידה תשרת את מלוא תקופת שירותה הסדיר בה תהיה חייבת אלמלא
נישואי הריונה או היותה אם לילד .
כן ידוע לתלמידה והיא מסכימה לכך כי תנאי שירותה בתקופת השירות על פי
התנדבותה זו יהיו כתנאי השירות של חייל בשירות חובה  ,וכי בתקופה זו תחולנה
עליה כל הוראות חוק השיפוט הצבאי  ,תשט"ו –  ,1955התקנות על -פיו ופקודות
הצבא החלות על יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של צה "ל.
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ב.

פטור מטעמי הכרה דתית – החזר תשלומים
ניתן לתלמיד פטור משרות ביטחון בעקבות הצהרתה לפי סעיף  40לחוק שירות
ביטחון [נוסח משולב ] ,התשמ"ו –  ,1986תחזיר התלמידה למשרד את מלוא שכ ר
הלימוד ששולם עבורה בגין השתתפותה ב תכנית ,בצרוף הפרשי הצמדה ממועד כל
תשלום עבור שכר לימוד מהמשרד למכללה ועד יום החזר הסכום בפועל על ידי
התלמידה.

 2.5התחייבויות הנוגעות לסדרי משטר ומשמעת :
 2.6להסכם
 1.2.5התלמיד מתחייב להישמע להוראות ולהנחיות הממונים כהגדרתם בסעיף
בקשר עם השתתפותו ב תכנית ,וכן מתחייב לעמוד בדרישות ביה "ס .בפרט מתחייב
התלמיד כאמור בכל הנוגע להתייצבות לשיעורי ההנחיה .
 2.2.5התלמיד מסכים ומסמיך  ,כאמור בנספח ב' ,את רשויות צה "ל לבקש ולקבל מביה "ס ,את
תוצאות הבחינות וכן כל פרט או מידע בנוגע למצבו בלימודים ולהיבטי מ שמעת וכן כל
תכנית כפי שימצאו לנכון  .זאת בתקופת
פרט או מידע אחר הנוגע להשתתפותו ב
הלימודים בביה "ס ובתקופת שירותו הסדיר  .התלמיד מתחייב לחתום על כל מסמך
שיידרש לרשויות צה"ל לצורך קבלת המידע כאמור בסעיף זה .
 3.2.5התלמיד מתחייב ללמוד בשקידה בתקופת לימודיו ב תכנית ולמלא את כל המוטל עליו
בתוקף השתתפותו בתכנית בהתאם להסכם זה ולדרישת ביה "ס.
 4.2.5בהתאם לדרישת המשרד  ,התלמיד מתחייב להמציא או לחתום  ,לפי העניין  ,על מסמכים
הנדרשים או הנוגעים להשתתפותו ב תכנית.
 5.2.5התלמיד מתחייב לשמור בסוד ולא למסור לאחר ללא היתר  ,למי שאני מוסמך לקבל
ידיעה ,מסמך או חפץ כלשהו  ,שיגיעו אליו במסגרת או בקשר עם השתתפותו ב תכנית.
 6.2.5למען הסר ספר יובהר כי תלמידי ה תכנית מחויבים להתייצב לכל צו או זימון ללשכת
הגיוס כפי שיידרש מהם  .אין בהשתתפות בתכנית כדי לגרוע מחובה זו .
 3.5ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ממלכתי וביטוחים ככלל :
 1.3.5עד ל גיוסו של התלמיד לשירות סדיר התלמיד מתחייב לשלם את דמי הביטוח הלאומי
ודמי ביטוח הבריאות הממלכתי  ,ולוודא כי יהיה מבוטח כאמור ורשום לאחת מקופות
החולים .ידוע לתלמיד ומוסכם עליו כי לא יהיה זכאי לטיפול רפואי כלשהו מטעם מערכת
הרפואה של צה"ל עד לגיוסו.
 2.3.5ידוע לתלמיד כי המשרד לא יבטח אותו בתקופת לימודיו ב תכנית בבטוח כלשהו  .ידוע
לתלמיד כי המשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק ו /או אובדן לגוף ו /או לרכוש אשר ייגרם
לתלמיד תוך כדי ו/או עקב הפעלת התכנית לרבות כל פעילות הנובעת או כרוכה בכך .
 4.5הטבות כספיות:
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים  5.1.1ו 5.1.2-לעיל ,ידוע ומוסכם על התלמיד ,
כי האמור בסעיפים  3.2.1ו 3.2.3-הינו ההתחייבות הכספית היחידה והבלעדית של המשרד
לפי הסכם זה  ,וכי התלמיד אינו זכאי לקבל הטבות כספיות או אחרות כלשהן להן זכאי חייל
המשרת בשירות סדיר בצה "ל או שוחר בפנימייה צבאית ,לפי דין  ,לפני משורת הדין  ,או לפי
פקודות הצבא או הוראות המשרד  ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .3.4
 .6שונות
 1.6תנאים לכניסת ההסכם לתוקף:
 1.1.6הסכם זה ייכנס לתוקפו רק בהתקיים שלושת התנאים הבאים במצטבר :
קיום הסכם תקף בין המשרד לבין ביה "ס.
א.
חתימת הקצין שימונה לכך מ טעם צה "ל (בהסכם זה  " :הקצין הממונה ") על גבי
ב.
 ,ההורים
נספח א ' להסכם ,בנוסף לחתימת מורשי החתימה מצד המשרד
והתלמיד על ההסכם.
חתימת פוקד על הבקשה לדחיית גיוס לפי נספח ג '.
ג.
2.1.6

למען הסר ספק יובהר  ,כי אין בחתימות המשרד  ,ההורים והתלמיד על גבי הסכם זה ,
כולן ביחד או חלק מהן ,כדי להכניס הסכם זה לתוקפו  .רק בהתקיים שלושת התנאים
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3.1.6
2.6
3.6
4.6
5.6
6.6
7.6

8.6

שבסעיף  6.1.1יכנס ההסכם לתוקפו  ,ותאריך ההסכם יהיה תאריך חתימתו של הקצין
הממונה.
למען הסר ספר יובהר  ,כי חתימת הגורם המוסמך על האישור לדחיית גיוס ועל אישור
ההתחייבות לשירות בקבע  ,בשולי נספחים ב' ו-ד' אינה תנאי לכניסת הסכם זה לתוקפו .

הסכם זה מבטל כל מסמך ,מידע ,פרסום או אמירה כלשהי אם וככל שהיו בקשר עם ה תכנית.
כל שינוי בהסכם זה ייערך בכתב  ,בחתימת מורשי החתימה מצד המשרד  ,בחתימת הקצין
הממונה ,בחתימת התלמיד ,ובמידה והתלמיד יהא  ,בעת השינוי  ,קטין – גם בחתימת הוריו.
 ,לא יהוו תקדים
ויתור או מתן ארכה ביחס לזכות או להתחייבות מהקבועות בהסכם זה
מחייב בין הצדדים.
הזכויות והחובות שלפי הסכם זה הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה להמחאה לצד ג ' כלשהו,
אלא בהסכמת המשרד.
מוסכם בזאת בין הצדדים כי סמכות השיפוט לפי הסכם זה בכל תו בענה או סכסוך תהיה
לבית המשפט המוסמך ,לפי העניין  ,בתל אביב-יפו.
הודעות בין הצדדים לפי הסכם זה תימסרנה בכתב  .הודעה תיחשב כנמסרה לצד אליו נשלחה
בתום  72שעות ממועד משלוחה בדואר  ,בתוך  24שעות אם נשלחה בפקס  ,לכתובות או
למספרי הפקס שלהלן  ,ומיידית באם נמסרה ביד (לא יבואו במניין הזמנים מועדי שבת וחג
וימי שישי ) .במקרה של משלוח הודעה בפקס יוודא השולח טלפונית את הגעתו לע "ט ממומן
ויערוך תרשומת על כך.
כתובות הצדדים לעניין הסכם זה :
המשרד – ס' ר' אמ"א ור ' היחידה לאזרחים עובדי צה "ל ,משרד הבטחון  ,הקריה תל אביב ,
מיקוד  .64734פקס .03-6976420
ההורים – כתובת:
ישוב

מספר

רחוב

דירה

מיקוד

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

מספר

רחוב
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דירה

מיקוד

ולראיה באנו על החתום:
המשרד:
.1
מר דב קדם – ראש היחידה לאזרחים ועובדי צה "ל וסגן ר' אגף משאבי אנוש
.2
מר בני מנחם ,סגן החשב
ההורים:
.1
חתימה

שם מלא

חתימה

שם מלא

.2
התלמיד:
שם מלא

חתימה

שנה
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חודש
תאריך

יום

נספח א'
אישור הקצין הממונה
אני הח"מ אושרתי על ידי צה "ל כקצין הממונה כהגדרתו בהסכם זה .
הריני מאשר כי בדקתי כי ההסכם  ¹לרבות נספחיו  ,נחתמו על ידי מורשי החתימה מצד המשרד ,
ההורים והתלמיד  ²ואני מוסיף בזאת את חתימתי להסכם  ,בתאריך זה  ,ובכפוף לסעיף .6.1.1
להסכם ,הוא נכנס לתוקפו:

יום

חודש
שנה
תאריך ³
.

שם משפחה

שם פרטי

דרגה

תפקיד

מספר אישי

חתימה וחותמת
הנני נציג סמכות:
 חיל האוויר

 אגף התקשוב

 חיל הים

 חיל החימוש

 חיל המודיעין

 חיל הלוגיסטיקה

 ¹על הקצין הממונה לוודא השלמת :
שמות ההורים והתלמיד בכותרת ההסכם .
א.
פרטי ביה"ס ומגמת הלימוד בסעיף  3.1להסכם.
ב.
פירוט מספר ותאריכי החודשים בנספח ג ' – בקשה לדחיית גיוס .
ג.
 ²על הקצין הממונה לוודא קיום חתימות :
של המשרד ,התלמיד והוריו – לאחר סעיף  6.8להסכם.
א.
של התלמיד והוריו – נספח ב'.
ב.
של התלמיד – נספחים ג' ד'.
ג.
 ³יש להקפיד למלא התאריך בנספח א' זה (!)
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נספח ב'
הסמכת רשויות צה"ל לקבלת מידע מביה"ס
אני החתום מטה:

שם משפחה

שם פרטי

רחוב

ישוב

מספר תעודת זהות
מספר

דירה

מיקוד

מרשה בזה את רשויות צה "ל לבקש ולקבל מביה "ס – ממזכירות ביה "ס ,מסגל ההוראה או מכ ל
גורם אחר שיידרש בנסיבות העניין – את תוצאות הבחינות וכן כל פרט או מידע בנוגע למצבי
תכנית כפי שימצאו
בלימודים ולהיבטי משמעת וכן כל פרט או מידע אחר בנוגע להשתתפותי ב
לנכון .זאת ,בתקופת לימודי בביה "ס וכן בתקופת שירותי הסדיר  .אני מתחייב לחתום על כל
מסמך שיידרש לרשויות צה"ל לצורך קבלת המידע כאמור בסעיף זה .
שנה

חודש
תאריך

חתימה

יום

במידה שביום החתימה טרם מלאו לתלמיד
לעיל:

 18שנה יחתמו עם הוריו כי הם מסכימים לאמור

.1
שם פרטי

שנה

חודש
תאריך

שם משפחה

יום

יחס הקרבה לתלמיד

מספר תעודת זהות

חתימה

.2
שם פרטי

שנה

חודש
תאריך

שם משפחה

יום

יחס הקרבה לתלמיד
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מספר תעודת זהות

חתימה

נספח ג'
בקשה לדחיית גיוס
הואיל ולצורך לימודי טכנאות (יג') ו/או הנדסאות (יד') בביה"ס במסגרת תכנית ע"ט ממומן ,
 ,לפיכך הנני
אזדקק לדחייה במועד ההתייצבות לתקופת השירות הסדרי כמפורט בנספח זה
מבקש ,מצהיר ומתחייב כדלהלן :
 .1אני מבקש בזה  ,כי בהתאם לסעיפים  )3(36ו 37-לחוק שירות בטחון  ,מועד התייצבותי
לתקופת השירות הסדיר בה אהיה חייב על פי החוק  ,כפי שיתוקן מדי פעם  ,יידחה מפעם
לפעם לתקופת כדלקמן:
 .1.1במידה ואלמד במסגרת ה תכנית רק בכיתה יג ' (טכנאות) – עד למועד גיוס שייקבע על ידי
רשויות הצבא המוסמכות לכך בחודשים מאי -יוני העוקבים לתום שנת הלימודים בכיתה
יג'.
 .2.1במידה ואמשיך ללמוד במסגרת ה תכנית גם בכיתה יד ' (הנדסאות)  -עד למועד גיוס
שייקבע על ידי רשויות הצבא המוסמכות לכך בחודש מאי העוקב לתום לימודי בכיתה
יד'.
ידוע לי ואני מסכים לכך שיכול לחול שינוי במועדי הגיוס המפורטים לעיל בהתאם למועדי
הטירונות אשר אדרש לעבור  .עם זאת הובהר לי כי בכל מקרה לא יידחה מועד גיוס י מעבר
לשנה מתום לימודי במסגרת ה תכנית בלא שהדבר יתואם על ידי החיל עם ענף קדם צבאי
במיטב ובתנאי שתהא סיבה מוצדקת לכך לפי שיקול גורמי הצבא המוסמכים לכך .
 .2ידוע לי כי אין בחתימתי על הסכם זה ובכלל זה על נספח ג ' זה להסכם כדי לחייב את רשויות
צה"ל המוסמכות לכך לאש ר דחיית הגיוס לפי בקשתי  .כמו כן ידוע לי ואני מסכים לכך כי אף
,
עם בקשתי לדחיית גיוס תאושר כולה או לחלקה ושירותי הסדיר יידחה לצורך לימודי
בסמכות רשויות צה "ל המוסמכות לכך להורות בעתיד על הפסקת לימודי ועל התייצבותי
לשירות סדיר  ,וזאת בנסיבות האמורות בסעיף קטן  3.6להסכם וכן אם צרכי צה "ל יחייבו
זאת באותה עת בהתאם לקביעת גורמי צה "ל המוסמכים לכך .
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  5.1.1ו 5.1.2-להסכם ,ידוע ומוסכם עלי האמור בסעיף
קטן  5.1.3להסכם בנושא דחיית גיוס .
 .4אם בקשתי זו לדחיית או כל חלק ממנה – תאושר ,אני מצהיר ומתחייב:
 .1.4למלא בשקידה את כל הנדרש בתקופת הלימודים ב תכנית ,כקבוע בהסכם זה לפי דרישות
ביה"ס.
 .2.4להתייצב לתקופת השירות הסדיר  ,בסיום הדחייה המבוקשת הנ "ל או במועד מוקדם
יותר – כאמור בסעיף  3לעיל ,או מאוחר מכך  ,הכל בהתאם לקביעת רשויות צה "ל
המוסמכות לכך ,ולשרת את מלוא תקופת השירות הסדיר .
 .5ידוע לי כי אהיה חייב  ,לשם יציאה לחו "ל ,לבקש ולקבל היתר לכך  ,בהתאם לסעיף (43ב)
לחוק שירות בטחון .

שנה

חודש
תאריך

שם וחתימה

יום
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צו
(ייחתם על ידי פוקד  ,ורק עם חתימתו ייכנס לתוקף )
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק שיר ות ביטחון (נוסח משולב ) ,התשמ"ו –  ,1986הנני דוחה  ,לפי
בקשתו של הנ"ל את מועד גיוסו של הנ "ל למשך תקופה
חודש ,עד לתאריך:

של

חודש יום
שנה
תאריך

(מספר חודשים)

בתנאי שהנ"ל ימלא את כל התנאים וההתחייבויות המפורטים בבקשתו ובהסכם .
.

שם פרטי

שם משפחה

דרגה

תפקיד

מספר אישי

חתימה וחותמת
צו
(ייחתם על ידי פוקד  ,ורק עם חתימתו ייכנס לתוקף )
(ימולא רק במקרה של מתן דחיית גיוס נוספת לאחר דחיית הגיוס שלפי הצו הראשון שלעיל )
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב ) ,התשמ"ו –  ,1986הנני דוחה  ,לפי
בקשתו של הנ"ל את מועד גיוסו של הנ "ל למשך תקופה נוספת לאמור לעיל ,
חודש ,עד לתאריך:

של

חודש יום
שנה
תאריך

(מספר חודשים)

בתנאי שהנ"ל ימלא את כל התנאים וההתחייבויות המפורטים בבקשתו ובהסכם .
.

שם פרטי

שם משפחה

דרגה

תפקיד

חתימה וחותמת
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מספר אישי

נספח ד'
התחייבות לשירות קבע בצה"ל – לימודי טכנאות ו/או הנדסאות
חלק א' – התחייבות לשירות קבע
 .1היות ואני מועמד להשתתף ב תכנית ע"ט ממומן במסגרתה אלמד  ,כפוף לתנאי ההסכם ,
בכיתה יג ' (טכנאות) ו-יד' (הנדסאות) ,והיות וברצוני להיות משובץ בשירותי הסדיר בצה "ל
במקצוע ,בהתאם להגדרות ולתנאים המפורטים ב חלק ב ' להתחייבותי זו  ,ומכיוון שהובא
לידיעתי כי צה "ל יוכל לשבצני כאמור רק אם אתחייב לשירות קבע בצה "ל כמפורט להלן ,
לפיכך הנני מסכים ומתחי יב ,כתנאי מוקדם לקבלתי לתכנית ,לשרת בשירות קבע בצה"ל:
 .1.1תקופה של שנה ( 12חודש) מתום השירות הסדיר בו אהיה חייב לפי חוק שירות בטחון
(נוסח משולב) ,התשמ"ו – 1986בגין לימודים במגמת
בכיתה יג'

בגין לימודים במגמת
מגמה

וכן -
 .2.1במקרה של המשך לימודים בכיתה יד ' (הנדסאות) תיווסף חצי ( )1/2שנה על התקופה לה
התחייבתי בסעיף קטן  .1לעיל.
התחייבויות אלה שלי הן בנוסף ובמצטבר לכל התחייבות אחרת שלי  ,לרבות כזו שאתחייב לה
בעתיד ,לשירות קבע ,ואני מקבל על עצמי את התנאים  ,ההוראות והכללים שבנספח זה :
.2
 .1.2ידוע לי כי במקרה ולא ניתן יהא לשבצני לשירות במקצוע  ,אם בשל צרכי הצבא ואם בשל
סיבה בעטיה פקודות הצבא לא יאפשרו הדבר (כגון – שינוי כושר בריאותי  ,סעיף ליקוי
בריאותי הפוסל במקצוע  ,רישום פלילי ועוד ) ,תהיינה רשויות צה "ל המוסמכות לכך
רשאיות שלא להפעיל את התחייבותי לשירות קבע ולבטלה .
 .2.2בהתאם ,ידוע לי  ,כי צה "ל רשאי לשבצני בכל חיל  ,בכל יחידה ובכל תפקיד בהתאם
לצורכי הצבא  ,בתחום המקצועי או בכל תפקיד אחר שיהא  ,הכל כפי ראות עיניהם של
רשויות הצבא המוסמכות  .הנני מסכים לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכל תפקיד אשר
"ל ,משטרו והו ראותיו ולהישמע למוסדותיו
יוטל עלי ולקבל עלי את מרותו של צה
המוסמכים.
 .3בכפוף לאמור בסעיפים  1ו 2-לעיל ,תקופת השירות בקבע לפי התחייבותי זו תחל מתום
(נוסח משולב ),
שירותי את כל תקופת שירות החובה בו הנני חייב על פי חוק שירות בטחון
התשמ"ו –  ,1986כפי שישונה מעת לעת  ,ומתום כל התחייבות זו יהיה בהת אם לתנאי חוק
שירות הקבע בצבא הכנה לישראל (גמלאות) ( נוסח משולב ) ,התשמ"ה –  1985ולפי תנאי
השירות כפי שיפורטו בפקודות ובהוראות המחייבות בצבא .
"שיבוץ במקצוע " בחלק ב '
 .4למען הסר ספק יובהר כי רק אם אשובץ במקצוע כמשמעות
להתחייבותי זו  ,יהיו רשויות צה "ל המוסמכות רשא יות ,לפי שקול דעתן ,אך לא חייבות ,
להחליט אם להפעיל ולממש את התחייבותי זו לשירות קבע  .החליטו רשויות צה "ל לממש
התחייבותי לשירות קבע כאמור  ,אהיה מחויב על פיה .
 .5אם אפסיק או יופסקו לימודי  ,מכל טעם שהוא:
 .1.5במהלך החודש הראשון של לימודי בכתה יג ' – לא יהיה תוקף להתח ייבותי זו לשירות
קבע.
 .2.5במהלך לימודי בכתה יג ' לאחר תום החודש הראשון ללימודים – תעמוד בתוקפה מלו
התחייבותי לשירות קבע כאמור בגין לימודים בכתה יג ' ,אם אשובץ במקצוע כמפורט
בחלק ב' להתחייבותי זו .
 .3.5במהלך כיתה יד' – לא יהא תוקף להתחייבות לשירות קבע בגין לימודים בכת ה יד'.
רק במקרה של השלמת הלימודים בכתה יד יהיה תוקף להתחייבות לשירות קבע בגין
לימודים בכתה יד'.
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חלק ב' – שיבוץ במקצוע
 .6בהסכם זה" :שיבוץ במקצוע " ,קרי :שיבוץ במקצוע אותו ארכוש במסגרת לימודי טכנאות או
הנדסאות במסגרת תכנית ע"ט ממומן  ,או שיבץ במקצוע אחר שהינו  ,לפי קביעת רשויות
צה"ל המוסמכות לכך  ,במסגרת אותו אוגדן כמו המקצוע אותו ארכוש כאמור (בתנאי שרמתי
והכשרתי הולמים את התנאים לשיבוץ במקצוע זה ); "שיבוץ"" ,העסקה" – חד הם.
 .7אם אשובץ במסגרת שירות החובה במקצוע  ,ואם יחליטו רשויות צה "ל המוסמכות לכך ,
כאמור בחלק א ' לעיל ,לממש את התחייבותי זו לשירות קבע  ,תהיה העסקתי במקצוע
בהתאם לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן  ,בכפוף לכך שככל שתהא סתירה בין הקבוע
בנספח זה לבין הוראות פקודות צה "ל בנושא זה כפי שתהיינה מעת לעת  ,יגברו הוראות צה "ל
כאמור:
 .1.7צה"ל ישתדל במידת האפשר לשבצני בתחום המק צועי אותו למדתי אולם ידוע לי כי
בהתאם לצרכיו של צה "ל יתכן שאשובץ בתחום מקצועי הנגזר מההכשרה המקצועית
אותו רכשתי באינו בהכרח זהה למקצוע אותו למדתי  ,וכי גם שיבוץ כאמור מהווה שיבוץ
במקצוע לעניין מימוש התחייבותי זו .
 .2.7כמו כן ידוע לי  ,כי יתכן שאהיה מועסק במשימות ובתחומי התמחות מסוימים  ,הנדרשים
במקצועי במסגרת השירות.
 .3.7אגב השירות במקצוע יתכן ואדרש למלא תפקידי הדרכה ותפקידים מנהלתיים שונים
בזיקה למקצוע.
 .4.7לא ייחשב הדבר כהפסקת העסקתי במקצוע אם מסיבות צבאיות יוטלו עלי תפקידים
שאינם קשורים למקצוע  ,לתקופה שלא תעלה על שלושה ( )3חודשים רצופים בכל אחת
משנות השירות בסדיר.
 .5.7אם אהיה סבור ,מסיבה כלשהי  ,שחדלתי להיות מועסק במקצוע אהיה רשאי לבקש לבטל
את התחייבותי זו לשירות קבע תוך שלושה ( )3חודשים מהמועד בו חדלתי  ,לטענתי,
להיות מועסק במקצוע  .לא הוגשה על ידי בקשה בכתב לבטול ההתחייבות לק בע בפרק
הזמן כאמור  ,יראו אותי כמסכים עם אי העסקתי במקצוע כאמור  ,ולא אהיה רשאי עוד
לדרוש לבטל את התחייבותי זו לשירות קבע .
 .6.7גם אם תבוטל התחייבותי זו לשירות קבע לא יהיה בכך לפגוע בתוקפה של כל התחייבות
אחרת לשירות קבע ,לה אתחייב על פי הסכם זה או בלא זיקה אליו .
 .7.7במידה שבמהלך שירות במקצוע תחול ירידה בכושרי הבריאותי באופן שלא ניתן יהיה
להמשיך ולהעסיקני במקצוע – תישאר התחייבותי לשירות קבע בתוקפה ובלבד
שאמשיך להיות מועסק בתפקיד שהינו בעל זיקה למקצוע .
 .8.7בכל מקרה של ספק בדבר העסקתי בתחום המקצוע יוכרע הדבר על ידי אכ "א – מחלקת
ארגון ובקרה ,או גורם אחר באכ"א שייקבע לכך.
 .8קצונה:
 .1.8במידה שאתקבל לקורס קצינים ואוכשר לקצונה אהיה חייב להמשיך לשרת את שירות
הקבע אליו התחייבתי תמורת העסקתי במקצוע  .מבלי לגרוע מכלליות האמור במבוא
תהא חופפת
לנספח זה  ,תקופת ההתחייבות לשירות קבע שתידרש ממני בגין קצונה
לתקופה נשוא התחייבותי זו בגין השיבוץ במקצוע .
 .2.8הנני מצהיר כי מעבר קורס הקצינים והעסקתי בתפקידי קצונה לא ייחשבו כהפסקת
העסקתי במקצוע ולא יצדיקו כל בקשה מצידי להתרת התחייבותי זו לשירות קבע .

שם פרטי

שנה

חודש
תאריך

שם משפחה

יום

מספר תעודת זהות

חתימה
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אישור
אני,
.

שם פרטי

דרגה

שם משפחה

תפקיד

חיל

יחידה
חתם על הצהרה והתחייבות זו.

מאשר כי התלמיד
שם פרטי

שנה

חודש
תאריך

מספר אישי

שם משפחה

חתימה וחותמת

יום

אישור קבלה לשירות קבע
בתוקף סמכותי לפי הפ "ע  ,3.0501הריני מאשר בזה את התחייבותו של הנ
כמפורט בהתחייבות.

"ל לשירות קבע

.

שם פרטי

שנה

שם משפחה

חודש
תאריך

דרגה

תפקיד

יום

מספר אישי

חתימה וחותמת

___________________ סוף הנספחים להסכם תכנית "ע"ט ממומן"___________________

- 16 -

