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                                                                                            אכ"אמתקני הוראת קבע  

 07-02מג מספר ההוראה:  03מאי תאריך עדכון:  תאריך פרסום: 

 מגשם הפרק: 

הסמכת בעלי תפקידים בלשכות הגיוס לחתום בשם פוקד על צווי התייצבות למלש"בים, שם ההוראה: 

 ום ההתייצבות ומועדה.או יוצאי  צבא, ולקבוע את מק

 

 

 

 הגדרות

  -לצורך הוראה זו  .1

 .1986 -חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו - "חוק שירות ביטחון" .א

 כהגדרתו בחוק שירות ביטחון.  -" יוצא צבא" .ב

 מיועד לשירות הביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון.  -" מלש"ב" .ג

ביטחון. הודעות שר הביטחון על לחוק שירות  50סעיף מי שמונה לכך על ידי שר הביטחון, לפי  -" פוקד" .ד

אולם בכל מקרה של סתירה בין ,  31-01-23בהק"א מינוי פוקדים המתפרסמות ברשומות מתפרסמות גם 

 הנוסח שפורסם ברשומות לנוסח המפורסם בהק"א, יכריע הנוסח שהתפרסם ברשומות.

 

 מטרה

לשכות הגיוס האזוריות, לחתום הוראה זו קובעת את הדרך להסמכת בעלי תפקידים במנהל הגיוס, לרבות ב .2

 בשם פוקד על צווי התייצבות לפי חוק שירות ביטחון, ולהסמכתם לקבוע בצו את מקום ההתייצבות ומועדה.

 

 כללי

 על פי חוק שירות ביטחון, מוסמך פוקד כמפורט להלן: .3

 לחוק שירות ביטחון(. 3סעיף לקרוא בצו לכל מלש"ב או יוצא צבא להתייצב לרישום ) .א

לחוק  5סעיף בצו לכל מלש"ב או יוצא צבא להתייצב לבדיקה, לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון )לקרוא  .ב

 שירות ביטחון(.

לקרוא בצו לכל יוצא צבא שנמצא בלתי כשיר לשירות, או בלתי כשיר ארעית לשירות, להתייצב לבדיקה  .ג

 לחוק שירות ביטחון(. 6סעיף חוזרת, לשם קביעת כושרו לשירות )

לכל יוצא צבא שנמצא כשיר לשירות, ומשתייך לאחד הגילאים הקבועים בחוק שירות ביטחון,  לקרוא בצו .ד

 לחוק שירות ביטחון(. 13סעיף להתייצב לשירות סדיר )

 חייל שאיננו פוקד לא יחתום על צו, הודעה אישית או הזמנה, אלא אם כן הוסמך לכך על ידי הפוקד. .4

ויים בטבלה שלהלן לחתום בשמו על צווי התייצבות לפי חוק שירות פוקד רשאי להסמיך את בעלי התפקידים המנ .5

 ביטחון כפי שמסומן בטבלה, ולקבוע בצו אישי את מקום ההתייצבות ומועדה:
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בדיקה  בדיקה רישום תפקיד
 חוזרת

 שירות סדיר

 שירות

 מילואים

 X   X רמ"ד התנועה

 X   X קצין במדור התנועה

מש"ק התנועה 
 הממלא תפקיד זה

 חצי שנה לפחות

X   X 

רמ"ד ביקורת 
 ההתייצבות

X X X  

קצין/ נגד במדור 
 ביקורת ההתייצבות

X X X  

מש"ק ביקורת 
ההתייצבות, הממלא 
תפקיד זה חצי שנה 

 לפחות

X X X  

  X X  רמ"ד רפואה

ע' רמ"ד/ פקיד 
 במדור רפואי

 X X  

ראש חוליה 
 פסיכוטכנית

 X   

סגן ראש חוליה 
 פסיכוטכנית

 X   

אחראי פרויקט 
 זימונים

 X   

  X X  רמ"ד ברה"ן

  X X  קב"ן

  X X  פקיד במדור ברה"ן

   X  רמ"ד סיירות

          X    רמ"ד קד"ץ

 X    רמ"ד נהיגת קד"ץ

   X  רמ"ד בני"ש
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 להוראה זו. כתבנספח א לפקודה זו, תיעשה באמצעות כתב הסמכה, כמפורט ב 5סעיף הסמכה, כאמור ב .6

ההסמכה ייערך בשלושה עותקים: אחד יימסר לבעל התפקיד.  השני יישמר אצל הפוקד, שהסמיך את החייל, 

יועבר לראש מדור ביקורת ההתייצבות  -בתיק המיועד לכך ויישמר בלשכת מפקד הלשכה; העותק השלישי 

 ייל.במנהל הגיוס, אשר תעביר אותו לקצינת השלישות היחידתית לתיוק בתיקו האישי של הח

לציין על הצו, בנוסף  חייב, שהוסמך על ידי פוקד לחתום בשמו על צו התייצבות, 5בעל תפקיד, כאמור בסעיף  .7

ידו, את שמו, דרגתו ותפקידו, וכן את שמו, דרגתו ותפקידו של הפוקד שהסמיכו לחתום בשמו. פוקד, לחתימת 

המסמיך בעל תפקיד לחתום בשמו, יודיע לו על אודות חובתו זו. בצו שהופק באמצעות מערכת ממוכנת, ובו צוינו 

ם החסרים, אם חסרים, פרטיהם הנדרשים של הפוקד ו/או החייל החותם, חייב החייל להשלים את הפרטי

 ולחתום על הצו בחתימת ידו בלבד.

, לחתום בשמו על צווי ההתייצבות, יערוך אחת 5פוקד אשר הסמיך בעלי תפקידים אחרים, כמפורט בסעיף  .8

 לחודש ביקורת מדגמית לבחינת תקינות הצווים והחתימה עליהם.

צבאיים, -ת השתתפות במיונים לקורסים קדםהסמכות להנפיק הזמנות לצורך בירור ענייני פרט, והסמכות לקביע .9

 אינן כפופות לאמור בהוראה זו.

 

 

 

 הוראה זו באחריות: מנהל הגיוס.
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 נספח א

 

 כתב הסמכה

, 1986 -לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו)ז( 55-ו  34, 13, 6, 5)א(, 3סעיפים בתוקף סמכותי, לפי    

 הנני מסמיך בזה את:

 
______________________________________________________________________ 

 )מס' אישי(             )דרגה(             )שם פרטי(             )שם משפחה(             )תפקיד(   
 
 לקבוע בצו את מקום ההתייצבות של מלש"ב או יוצא צבא ומועדה לצורך:* .1

 .        רישום     

 התייצבות לבדיקת כושר לשירות. 

 התייצבות לבדיקה חוזרת לקביעת הכושר הבריאותי לשירות. 

 התייצבות לשירות חובה או לשירות מילואים ליוצא צבא שנמצא כשיר  לשירות.        

סעיף ביטחון, הקורא למלש"ב או ליוצא צבא להתייצב לפעולה, כאמור ב לחתום בשמי על צו אישי לפי חוק שירות .2

 לצו זה. 1

 תוקף ההסמכה מיום _________________

____________________                                                          ____________ 
 מפקד לשכת הגיוס                        תאריך                                                    

 פ ו ק ד                                                                                             
 
 

 במשבצת המתאימה. X*סמן 
 
 
 
 
 


