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  ל"המתגוררים בחו אזרחים ישראליים –ל "בקשה להתנדבות לשירות בצה
  

  :פרטים מזהים
  
  

|_____________________|  |____________________|       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
  שם פרטישם משפחה                                                    זהות'                      מס

  
  

  |  נ \  ז    |____|/______/ |_____  |________________|   |_________________| |________________| 
                 מין תאריך לידה הורים                             שם האב                         שם האם                       אזרחות

  
  

______|_______________________________|__  |__________________|  |_________________|       
                        כתובת מלאה בארץ                                               טלפון בארץ                       טלפון נייד        

  
  

________________|    |_____________________|_|   |________________|   ||________________  
           אזרחות                         ארץ לידה ארץ הוצאת דרכון                                 דרכון  '            מס     

  
  

|______________________________|  |_______________________________________________|  
  ) הורים(ל  "טלפון בחו)                                              הורים(ל  "                               כתובת מלאה בחו

  
  

   |______________________|   |________________|    |_____________________|  

                             Email                               המועד בו עזבת את ישראל                 גיל עזיבה   

  

  

  

  :יסוק ההוריםע

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  ):עיסוק ומקום מגורים, פרט גיל(ת אחים ואחיו

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  ):  או הכשרות יחודיותתארים, פרט מקומות לימוד בעבר(השכלה 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  



 
 

 

  

  

  ):ותאריכים, אחר, אזרח, תושב,  תייר- ובאיזה מעמדהיכן, פרט ממתי הינך שוהה בארץ(שהיה בארץ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  ):תוכניות של הסוכנות היהודית וכדומה, לדוגמה באמצעות תנועות נוער(כיצד הגעת לארץ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  ):'מסגרות התנדבות וכו, אולפן, לימודים, פרט מקומות עבודה(עיסוקים מאז הגעה לארץ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  ?ל"מדוע הינך מבקש להתגייס לצה

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  )אין במסמך זה התחייבות לשבצך בתפקיד המבוקש(? האם יש תפקיד מסויים בו היית מעוניין לשרת ומדוע

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

  ?האם ביצעת הליכים בסוכנות היהודית ובמשרד הפנים

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  ?החלטתך להתגייסמתי והאם השפיע על , פרט באיזה –אם כן ? "חץ וקשת"או " מרווה"האם השתתפת בתכניות 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 ?ל"צהבשירותך / האם יש לך בעיות מיוחדות העלולות למיטב ידיעתך להשפיע על גיוסך

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

    ):כולל שמות כתובות ומספרי טלפון וטלפון נייד(קרובי משפחה בארץ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  
  



 
 

 

  :לגיוסהצהרת מועמד 
  

  :מ מצהיר בזאת כי"אני הח
  

והנני מבקש להתנדב לשירות כאמור לתקופה של , דיר בצבא ההגנה לישראלברצוני לשרת שירות ס •

  .חודשים מיום גיוסי________ 

 .י אלא באישור הגורם המוסמך לכךלא אוכל לבטל את התנדבות, ידוע לי כי לאחר אישור בקשתי •

כי עקב התנדבותי לשירות אהיה כפוף לכל הדינים וההוראות החלים על חיילים , ואני מסכים לכך, ידוע לי •

יהיו , לרבות שכרי ודרכי חישוב תקופת השירות, וכי תנאי שירותי, פ חוק"המשרתים שירות סדיר לפי חובתם ע

 . שירות סדיר כאמורזהים לאלה החלים על חיילים המשרתים 

אם יגיע למסקנה כי בשל צרכי הצבא או נתוני , ל לגייסני לשירות"אני מבין כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את צה •

 .  האישיים אין מקום לגייסני

אם אצהיר שאין בכוונתי , ) חודשים18 (ל"ידוע לי כי אשרת כמשך שרות במסלול זהה למסלול המח •

 .  בארץלהישאר לשהיית קבע/לחזור

פ מדיניות משרד "ידוע לי כי כל נושא הסדרת זכויותיי אל מול משרד הקליטה הינו באחריותי הבלעדית ע •

 הקליטה

אהיה חייב להשלים ,   הכרה כתושב חוזר24במידה ובסוף השרות אשאר בארץ לישיבת קבע או אקבל לפני גיל  •

התאם לגילי בעת ההגעה לארץ לראשונה את משך שרות החובה בניכוי משך השרות בפועל אותו ביצעתי וב

 .ומצבי המשפחתי ביום ההכרזה כתושב חוזר

 .ב אישור רופא על כשירותי לגיוס"ולראיה מצלמיטב ידיעתי הנני כשיר רפואית לגיוס  •

 .ואני שוהה כאן ללא הורים____________ הגעתי לישראל לאחרונה בתאריך  •

ל שינוי במעמדי האזרחי ועקב כך עלול להשתנות משך שירותי  הצבא על כהנני מתחייב להודיע מיד לשלטונות •

 .פ חוק שירות ביטחון"ל ע"בצה

 .לאחר שאסיים את ההליכים בלשכת הגיוסל "י צה"עידוע לי כי מועד גיוסי הסופי יקבע  •

  

________________             __________________             ________________  

                        שם משפחה                                 שם פרטיזהות          ' מס

  
  

________________                            _________________ _______________            
  

        תאריך                                 חתימה                               דרכון' מס                   
  

__________________________________________________________________________  
  -נא לא למלא חלק זה -

  
  אישור האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון

  
  
  .ל"להתגייס לצהל פנה בבקשה "הנ

  .ל" ענף גיוס לבחינת אישור  גיוסו לצה-מועבר למיטב
  
  ,בברכה                 
  

  אודי דרור                  
  האגף' רעוזר בכיר ל                  
  א"לגיוס וכ                  

  
  22/10/07 עודכ� – 1901 2סימוכי� כ 


