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                                                                                            אכ"אמתקני הוראת קבע  

 01-14 -מגמספר ההוראה:  09נוב' תאריך עדכון:  תאריך פרסום: 

 גיוס -מגשם הפרק: 

 מועד להודעה מוקדמת –קריאת מלש"בים להתייצבות או לגיוס שם ההוראה: 

 

 

 

 כללי

1.  

מטרתה של הוראה זו לקבוע אמות מידה לקביעת מועדים להודעה מוקדמת לקריאת מלש"בים  .א

 להתייצבות או לגיוס בשגרה.

 בשעת חירום, יחולו הוראות אלו על פי קביעת ראש אכ"א, בהתאם לנסיבות.  .ב

 הודעה מוקדמת:

 הקריאה:להלן ההתראות הנדרשות, שהפוקד אחראי לוודא לפני שליחת הזימון או צו  .2
1.  

מס' 

 סד'

 הודעה מוקדמת של משך השירות/ הקריאה סוג השירות/ הקריאה

 ג ב א

התייצבות, מבחנים,  1

 אימותים, בדיקות

 ימים 14 עד יום אחד

 ימים לפחות 60 ימים 62עד  שירות מילואים 2

 חודשים לפחות 3 ימים 120  - 63 שירות מילואים 3

 מים לפחותי 45 כל משך שירות  שירות סדיר 4

 

 שינוי מועד ההתייצבות לגיוס בתחום של עד חודש ימים בין המועד המבוטל למועד החדש

3.  

לשכת הגיוס רשאית לדחות בחודש, לכל היותר, את מועד התייצבותו של מלש"ב לגיוס, אם  .א

 ימים לפחות לפני המועד שנקבע בצו הקודם. 15צו הגיוס החדש נשלח 

דש, לכל היותר, את מועד התייצבותו של מלש"ב לגיוס, לשכת הגיוס רשאית להקדים בחו .ב

 ימים לפחות לפני המועד החדש. 15אם צו הגיוס החדש נשלח 

 דחיית גיוס של יותר מחודש ימים

לשכת הגיוס רשאית לדחות את מועד ההתייצבות של מלש"ב לגיוס בחודש ימים ויותר, אם ההודעה  .4

לפחות לפני מועד הגיוס שנדחה. בכל מקרה של  ימים 45על הדחייה או צו הגיוס החדש נשלחו 

דחייה כאמור, יוודא רמ"ד התנועה, כי מועד הגיוס החדש נכלל בתקופת הקריאה המותרת לשירות 

 .1986 -לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו  20סדיר, לפי סעיף 

 האמור בהוראה זו אינו חל על: .5
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 מועדים שנקבעו על פי בקשת המלש"ב. .א

 טי גיוס.משתמ .ב

 מלש"בים שלא מילאו אחר הוראות הגיוס. .ג

מלש"בים החתומים מראש על ההתייצבות לגיוס סמוך לסיום לימודיהם או סמוך לסיום   .ד

 הכשרתם המקצועית

 מלש"בים אשר שינוי שחל בנתוניהם האישיים בסמוך למועד גיוסם משפיע על מועד גיוסם.  .ה

ד גיוס בהודעה מוקדמת, החורגת מהאמור לעיל, מפקד מיטב או סגנו, מוסמכים לאשר קביעת מוע .6

 במקרים שיפורטו להלן:

 בעיות ארגוניות של מערכת הגיוס. .א

 שינוי תאריך הגיוס באותה עונת גיוס לצורכי ויסות הגיוס. .ב

דחיות של מועדי גיוס בשל צורכי מצבת כוח האדם ו/או ארגון מערכת ההכשרות והיבטיהן,  .ג

 עתכ"א סדיר. –חתומכ"א  –ולאור הנחיות אכ"א 

 מטעמים מיוחדים שיירשמו. .ד

רח"ט התכנון ומנהל כוח האדם מוסמך לאשר קביעת מועד גיוס בהודעה מוקדמת החורגת מהאמור  .7

 לעיל(. 6לעיל, עקב שינויים בהזנות הגיוס )זאת, בנוסף למקרים המפורטים בסעיף  4בסעיף 

ראש מנהל הגיוס וסגנו ייקבע מועד ההודעה המוקדמת שבסמכות רח"ט תכנון ומנהל כוח האדם,  .8

 בכפיפות לסייגים הבאים:

מס' 

 סד'

 הודעה מוקדמת של לאוכלוסייה

 ב א

 ימים לפחות 42 ימים  120המתייצבים לשירות מילואים שמשכו עד  1

 ימים לפחות 30  המתייצבים לשירות סדיר 2

 

שלא מהטעמים לעיל,  8חריגה שמשמעותה )הקדמה ודחייה( התראה קצרה מהאמור בסעיף  .9

לעיל, טעונה אישור מוקדם של ראש אכ"א. האישור יינתן על טופס שדוגמתו  5המנויים בסעיף 

 ניתנת בנספח א להוראה זו.

 סמכויות מפקדי לשכות הגיוס
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למפקדי לשכות הגיוס הסמכות לקרוא למלש"בים להתייצב לרישום, לבדיקות רפואיות, למבחנים,  .10

לבדיקות רפואיות חוזרות ולגיוס לפי חוק שירות הביטחון והוראות  לבירורים, לאימותים, למיונים,

 אכ"א באמצעות צו גיוס או הודעה אישית בכתב.-הקבע למתקני מטכ"ל

 מיטב -באחריות: אכ"א
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 נספח א

 

 בקשה לאישור גיוס בהתראה קצרה

 

_____________                       _______________       ______________                         __ 
 )הגורם הפונה(                              )תאריך הפנייה(                                 )אסמכתה(   
 

 פירוט החריג

 

 האוכלוסייה: 

                        

 היקף האוכלוסייה: 

                                  

 סיבת החריג: 

                        

 

 

 התייחסות ענף הגיוס

 

 עקב הבקשה, יש צורך לשנות ___________ צווים  לאוכלוסיית החריג. .2

3. ______________________________________________________________ 

4.     ______________________________________________________________ 

 

    ___________________                                                           _______________ 
 תאריך                                                                חתימת מפקד מיטב/ סגנו             
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 נספח א )המשך(

 יום*( 42יום/  30יטב )עד אישור רח"ט תומכ"א /מפקד מיטב/סגן מפקד מ

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

________________                                                                  _____________________ 
 תאריך                                                                                   חתימת רח"ט תומכ"א          

 
 * מחק את המיותר

 יום*-42יום/ מ 30–אישור חריג להתראה הקצרה מ
 חתימת רח"ט תומכ"א

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
____________________                                                                    ________________ 

 חתימת רח"ט תומכ"א                        תאריך                                                                    
 * מחק את המיותר

 החלטת ראש אכ"א

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

                                  _______________                                       _________________ 
 תאריך                                                                                      חתימת ראש אכ"א          

 

 מספר סידורי של אישור חריג  

 ______________________ -נמסר טלפונית ביום ___________ בשעה ___________ ל

פורסם בכתב: 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                        ___________ 
 חתימה                                                                                                                              

 

 
___________________________________________________________________ 

 


