בקשה להצטרפות למסלול ההסדר

חלק א'

 .1אני הח"מ לומד בישיבת ההסדר מתאריך _____________ ומבקש להצטרף למסלול ההסדר ולשרת בצה"ל
שירות סדיר בהתאם להסדר תלמידי הישיבות המשלב שירות צבאי עם לימודים בישיבה.
 .2הריני מצהיר שבשנות התיכון למדתי בישיבה תיכונית  /ישיבה תורנית  /ישיבה מקצועית  /בי"ס תיכון דתי (מחק
את המיותר) וניגשתי לבחינת בגרות בתושב"ע ברמה של  5יחידות או יותר.
שם הישיבה  /ביה"ס (תיכון):
 .3ידוע לי והנני מסכים לכך כי בנוסף למשך שירות הסדיר בו אני חייב על פי חוק שירות הביטחון תשי"ט( 1959 -נוסח
משולב) אתנדב לתקופת שירות סדיר נוספת של  12חודשים כתנאי להצטרפות למסגרת זו.
 .4ידוע לי והנני מסכים לכך שאם אשלח לקורס קצינים אתנדב לתקופת שירות סדיר נוסף בת  6חודשים מעבר
לתקופה האמורה לעיל .התחייבות זו תעשה לפני יציאתי לקורס קצינים ותכנס לתוקפה רק לאחר שאסיים קורס
קצינים בהצלחה.
 .5ידוע לי שאם עד מועד גיוסי אחליט לוותר על הצטרפותי לישיבת הסדר ,אודיע ע"כ למפקד לשכת הגיוס הקרובה
למקום מגורי ואז אתגייס לשירות סדיר במועד שייקבע ע"י לשכת הגיוס.
 .6אני מסכים כי יימסר ע"י צה"ל לאיגוד ישיבות ההסדר מידע אודות מצב בריאותי ומידת התאמתי לקורסים בצבא.
 .7ידוע לי כי אם אעזוב את מסגרת ישיבות ההסדר לפני תום תקופת השירות הסדיר ,לרבות תקופת השירות הסדיר
הנוסף אליו התנדבתי ,אשרת עם עזיבתי תקופה שיהיה בה כדי להשלים  32חודשי שירות (או  38חודשי שירות אם
הוכשרתי לקצונה) .לצורך חישוב תקופת השירות אותה יהיה עלי להשלים לא תילקח בחשבון תקופת היותי בשל"ת
(הלימודים בישיבה).

מס' ת.ז.

תאריך

שם פרטי

שם משפחה

חלק ב'

חתימה

אישור

אני הח"מ ראש ישיבת ההסדר (שם הישיבה):

מס' ת.ז.

שם משפחה

מיועד לחיול

מיועד לגיוס

חלק ג'

מאשר כי:

שם פרטי

לומד בישיבתנו
מתאריך

תאריך לידה

שם ראש הישיבה

חתימת ראש
הישיבה

חותמת הישיבה

נייד

תאריך

אישור אגוד ישיבות ההסדר

הנני מאשר את בקשתו של הנ"ל להצטרף לישיבת הסדר כמפורט בחלק ב' לעיל.
ולגייסו ב:

מבקשים לחיילו ב:

תאריך
חלק ד'

חותמת האיגוד

חתימה

שם פרטי

שם משפחה

אישור אגף בטחוני חברתי

אני מאשר הצטרפותו לישיבת הסדר כמפורט בחלק ב' לעיל.
תאריך:

חותמת האגף:

חתימה:

