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ההוראה תחולת

ר דירבצבא0 צבאי שירות שירת אשר חדש, עולה על חלה זו הוראה .2  אשר קבע, תושב על ארצה, על״תו 1™ ז

ר שדירבצנא צבאי שירות שירת בןאו חו״ל" ליד יי׳ ישראל אזרח ועל ארצה הביעו כירם ז  כהגדרתו מהברים", "

ר בצבא דיר0 צבאי שירות שירת אשר ,01-10 - בזב בהקנליא ישראל. במרינת קבע דרך תבורר לה שב רם בנו ז

ר דירבצבא0 לשירות נקרא אשר חדש. עולה מלש״ב על T "יליד מלשייב, ועל ארצה, על״תו לאחר ז in' או"בן 

ר דירבצבא0 לשירות נקרא אשר מהגרים", בא ןמ"א-7ה הוראות יחולו בישראל קבע דרך להתבורר ששב לאהר ז

14.

 כפולה אזרחות בעלי של הצבאי שירותם בדבר האמנה הוראות יחולו ת ת-צרפת׳ ישראלי כפולה אזרחות בעלי על .3

 מפורטות כאמור. נפולה, אזרחות בבעלי הטיפול ודרכי ההטכם של העיקריות הוראותיו ׳שראלית-צרפתית.

 לקיצור בקשה להגיש בכך. רצונו אם יוכל, צרפת בצבא שירת אשר כפולה אזרחות בעל .06-04מב- בהקמ״א

 עלפי מזכויותיו ליהנות מנת על הנדרשים האישורים את להציג רוצה הוא אין אם זו. הוראה פ׳ על שירות

האמנה.

 בשירות להכרה הוועדה בפני להופיע זכותו על ויתר אשר ח״ל, או מלש״ב חדש, עולה על חלה אבה זו הוראה .4

 זנאי יהיה לא כאמור, זכותו. על שוויתר ח״ל או מליש״ב זו. להוראה א פח0בנ המפורט הנונזח בבי על זר, בצבא

זר. בצבא שירת ב׳ טוען הוא אם אף דיר,0ה שירותו לקיצור

ר כללי צו ת קי רו שי ב

 מתקופת זו שירות תקופת תנוכה זר, בצבא סדיר שירות שירת אשר שינ״ם, רופא או רופא למעט מלש״ב, .5

.01-03מג- בהקמ״א כמפורט חדשים, לעולים הגיו□ הנחיות פ׳ על ח״ב הוא שבה רד׳0ה השירות

 המלש״ב יחויב ר. טדי שירות חודשי משישה פחותה לעיל, 5 ף ע׳ בם כאמור הניכוי, לאחר הנותרת התקופה תה ה״ .6

טדיר. אדם כוח תכנון ענף - אדם וכוח תכנון חטיבת אכ״א- ידי על לעת מעת שתיקבע לתקופה מקוצר בשירות
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ר כלל׳ צו ת קי רו שי ם ה אי פ רו אי ל פ לרו ם ו ניי ט שי רנ דו הג א }נ ״ י נ ק ה 0בוג- ב 8 -0 2)

ר בצבא שדיר שירות שירת אשר עוניים, רופא או רופא שהנו מלש״ב .7  בעושרו יחויב ויותר, חודש 18 בת תקופה ז

קבע. בתנאי סדיר שירות חודשי

ר בצבא שדיר שירות שירת אשר עוניים, רופא או רופא שהנו מלש״ב .8  תנוכה חודש, 15מ- הקצרה תקופה ז

 מעושרו פחותה הניכוי לאחר הנותרת התקופה ה״תה ה״ב. הוא שבה השדר השירות מתקופת זו שירות תקופת

קבע. בתנאי סדיר שירות חודשי המלש״בבשישה יחויב □דיר, שירות חודשי

 זו. הוראה לפי שירותו תקופת קיצור לפני פחות או חודש 18 של דיר0 בשירות ח״ב אשר שינ״ם, רופא או רופא .9

ני.קב בתנאי מקרה, בבל הסדיר, שירותו יהא

זר בצבא העיירות תקופת םיעיוב

 בצבא המלש״ב ששירת חובה שירות תקופות ורק אן יוכרו .זו הוראה לצורך זר, בצבא הצבאי השירות כתקופת . 10

בהתנדבות. שירות תקופת כל תוכר ולא זר.

זר. בצבא צבאי משירות המבקש יפוטר בגינה אם אף שוחרות, או לימודים תקופת תוכר לא

 משירות להבדיל בצבא, שירות בלומר המילה. של והמקובל הרגיל במובן צבאי" שאינו"שירות שירות כ׳ יודגש,

זר. בצבא צבאי בשירות הברה לצורך יוכר בפועל צבאי שירות רק זר. בצבא הכרה לצורך ״חשב לא אלערנכ״ב׳,

 ימים חודש של רצופות □דיר שירות תקופות ורק אך יוכרו זו. הוראה לצורך זר, בצבא הצבאי השירות כתקופת .11

 מעלה כלפי תעוגל ויותר רצופים ימים 15 של שירות תקופת כלהלן: ״כיפר מחודש חלק של שירות כאשר ומעלה.

מטה. כלפי תעוגל ימים 15מ- פחותה שירות תקופת מלא. שירות כחודש ותיחשב

12

 באופן המלש״ב ששירת שירות תקופות ורק אך יוכרו .זו הוראה לצורך זר, בצבא הצבאי השירות כתקופת א.

ר בצבא פעיל שנה. 18 לו שמלאו לאחר ז

ר בצבא המלש״ב ששירת פעיל שירות בתקופת להכיר ניתן א, משנה בסעיף האמור אף על ב.  שמלאו לפני ז

 בצבא בשירות להכרה הוועדה השתכנעה אם זו. הוראה לצורך זר, בצבא צבאי שירות בתקופת שנה 18 לו

 18מ- נמוך שדיר לשירות 0ה.קיו גיל שבה במדינה שירת המלש״ב כ׳ זו. להוראה 25 בכיעיף כהגדרתה זר.

שנה.
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ר תו אי

 המאבחנת ידי על ;האזורית תגיוס בליכוד הראשונה בהתייצבות ״שאל חוזר תושב או חדש עולה שהנו מלש״ב .13

 הממוכנת. למערכת זו עובדה תוזן זר, בצבא שירת ב׳ המלש״ב שען אם זר. בצבא. שירת האם יכוטכנית, הפ□

עבר". - ל"אימות המיועד בחלק ״רשנזו המלש״ב, טוען להם והתפקיד, הדרגה החיל, השירות. תאריכי

תבקשוה הגשת

 בצבא שירתו כ׳ טענו אשר סדיר. בשירות החייבים למלש״בים בכתב יפנה האזורית 0הגיו בלשכת התנועה מדור .14

 עקב ר הבד׳ הצבאי שירותם ?/!יצור בקשה המכתב. מקבלת ימים 4□ בתוך להגיש, זכותם על להם ויודיע זר.

 יעבור ותצהירים זו. להוראה ב בנספח ניתנת שדוגמתו בר.0ה דף יצורף לפנ״ה זר. בצבא ר השדי הצבאי שירותם

על רשמי אישור להמציא בידו יעלה שלא למקרה זו, להוראה ו-ד ג בנספחים ניתנת שדוגמתם ועדיו, המלש״ב

.להלן 16 בטיעיף ור כאב .רת ש׳ ה שב נה המד מן צבאי ת רו ש׳ פנקס ו א רותו י ש ת ודו א

 ״בח זו. פקודה פ׳ על שירותו משך את לקצר והמבקש זר בצבא דיר0 שירות שירת כ׳ הסויען עולה. מלש״ב .15

בכתב. בקשתו להגיש

 לקבל המלש״ב באפשרות אין אם שירת. שבה המדינה מן צבאי שירות על ומקורי רשמי א״שור יצורף לבקשה .16
 את המכיל נוטריון ידי על מאושר צבאי, פנק□ של למקור זהה עותק לבקשתו יצרף שירותו, אודות על אישור

 אודות על יעדים שני של ותצהירים זר בצבא שירותו אודות על תצהיראיש׳ או וסיומו, השירות תחילת תאריכי
במדים(. תמונות )כגוןזר בצבא שירותו להוכחת להביא ברשותו ״שש ראיה כל - ובנוסף שירותו,

 אם בלבד, אישי בתצהיר בעיון להסתפק רשאית זר בצבא בשירות להכרה הוועדה תהא דופן, יוצא׳ במקרים

שירותו. אודות על אחרת ראיה כל להביא המלש״ב באפשרות אין כ׳ השתכנעה

 לצרף המבקש ״דרש הוועדה, מחברי לאחד הידועה בשפה כתוב אינו ,16 בסעיף כאמור רשמי. מסמך אם .17

קונסול. ון/ נוניר׳ דין/ עורך ביד׳ המאושר ת לעברי תרגום למסמך

 רשות ראש דין. עורך דתי, דין בבית ד״ן שופט, בפני ״חתמו לעיל 16 בטיעיף כמפורט הנדרשים התצהירים .15

.1971- תשלייא חרש[, ]נוסח הראיות לפקודת בהתאם לכך, הסמיכו המשפטים ששר אחר. אדם או מקומית

 המבקש אל תוחזר והיא הבקשה, תתקבל לא הנדרשים, המסמנים לה צורפו לא או כיאות, הבקשה מולאה לא .1&

החסר. השלמת לשם
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 הוועדה בפני להתייצב זימונו על הודעה יקבל כ׳ ״מסר לשירות. נשיר ונמצא. כאמור בקשה שהגיש למלשייב .20

זר. בצבא בשירות להנרה

 להתייצב זו, להוראה ה פח0שבנ הדוגמה פ׳ על הזמנה. למלש״ב ישלח האזורית הגיוס בלשנת התנועה מדור .21

ר בצבא בשירות להכרה הוועדה בפני  המממנים לה צורפו וכי כיאות מולאה הבקשה נ׳ שיבדוק לאתר ;ז

 עותק צירף אם המקורי, השירות 0פנק את לוועדה ענזו יביא המלש״ב לעיל. 18-17 בסעיפים כאמור הנדרשים,

לבקשתו. ממנו

)ביטחון שירות לחוק 20 בסעיף הקבועים למועדים המאוחר במועד לגיוסו להביא עשויה המלש״ב של בקשתו אם

 הטופס את להעביר ויש גיוס. לדת״ת בקשה טופס על חתימתו לוודא יש ,861̂- התשמייו משולב(, נוסח

המוסמך. הגורם להחלטת

 במקום זר, בצבא בשירות להכרה הוועדה של הדיון פרוטוקול על.גבי יציין האזורית הגיוס בלשכת התנועה מדור .22

זר. בצבא שירותו תקופת עקב קיצורו כירם המלשייב של שירותו משך את לכך, המיועד

ת תיי ס ד ת לשום גיו א צ מ ם ה רי שו אי

 או האישורים את להשיג המפיק שטרם מאחר חובה לשירות גיוסו מועד דח״ת המבקש מלש״ב, של גיוסו מועד .23

 לאפשר מנת על היותר, לפל ימים, 45 של לתקופה בקשתו פ׳ על ״דחה לבקשתו, לצרף נדרש אותם התצהירים

חד-פעמית. תהא זו דח״ה האישורים. בהשגת לטפל לו

 ימים 45 בתוך בשירותו להברה בקשה הגיש לא אן ר ז בצבא שירת ני הראשונה, תו צבו ת״ בה טען אשר מלש״ב .24

 לצורך לו שניתנה הגיוס ת דת״ מועד תום לפני הנדרשים המסמכים עם בקשה הגיש לא או המכתב, משלוח מיום

ח״ב. הוא בה השירות תקופת שתקוצר מבלי חובה לשירות יגויס זה,

גיוסו. לאחר שירותו את לקצר הוועדה מן לבקש המלשייב מן למנוע כדי לעיל באמור אין

זר בצבא בעיירות להברת הוועדה

ר בצבא בשירות להכרה ועדה ידי על תידון הבקשה .25  להלן: מפורט שהרכבה "הוועדהייז. - ■;להלן ז

מלש״בים: לגבי

הוועדה. יו"ר - סגנו או האזורית הגיוס לשכת מפקד א.

הגיוס. מנהל ראש ידי על ימונה אשר ועדה. חבר ב.
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יהא המינוי זו. בהוראה האמור בכל בקיא ההבר כי נוכח הגיוס מנהל שראש לאחר רק ויינתן איש׳ יהיה המינוי

הממונה. ולחבר האזורית הגיוס לשכת למפקד יועבר המינוי העתק הגיוש. מנהל ראש ידי יעל ו״שמר בכתב

חוגרים: - ים ל ח״ לגבי

הוועדה. יו"ר - או"ב ריע״ן א.

ת ב. נ צי ת. קיצור ק רו שי

קצינים: - ח״לים לגבי

השגל. מחלקת ראש להחלכות בהתאם

חבריה. כל בנוכחות אלא דיונים תק״ם לא הוועדה .26

הוועדה. ■ו"ר עמדת תכר״ע הדעות, נחלקו קולות. ברוב תהא. הוועדה הכרעת .27

 בוועדה ןהדיו

מלש״בים בבקשות דיון
 נוספת הזמנה לו תישלח - המלשייב הת״צב לא הוועדה. הת״צבבפנ׳ אם ורק אך תידון מלש״ב של בקשתו .28

 מדור ראש מצא אם אלא בקשתו, תידון לא בשנית, הת״צב לא הוועדה. של הבא נושה כ׳ למועד בדואר'ירשום"

מוצדקות. מסיבות נביעה אי-הת״צבותו כ׳ האזורית הגיוס בלשכת ויעה התג

 אותו השירות יעל הוועדה חברי ידי על שאלות ״שאל המבקש לה. ובמצורף המלש״ב בבקשת תיע״ן הוועדה .29

 של הנשיעה הוצאות המבקש. של עדיו את גם לדיון להזמין הוועדה רשאית כן, כמו זר. בצבא לסענתו שירת

צה״ל. חשבון על יהיו לא אלה עדים

 אם שירותו. בתקופת להכיר לסרב או מקצתה, או כולה זר, בצבא שירותו בתקופת להכיר רשאית תהא הוועדה .30

.בצבא שירת המלש״ב נ׳ רעתה להנחת הוכח לא ו ז

לכך. המיועד במקום זו, להוראה 1 שבננזפה הדוגמה לפי הדיון, פרוטוקול טופס גבי על תירשם הוויעדה החלכות .31

 הוועדה להחלטת בהתאם המלש״ב, של שירותו משך את לכך, המיועד במקום הטופס, גבי על יציין הוועדה ר יו" .32

זו. בהוראה הקבועים הכללים פי ועל

חבריה. כל של ידם חתימת את תישא הוועדה החלמת .38

בטחוני. אבחון ענף - למחב״ם יועבר הוועדה החלבית העתק .34
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06-02 מג ההוראה: מספר 05 וגי א עדכון: תואריך פרסום: ודאריך
dw :מג הפרק
ow :ר בצבא בבירות הברה ההוראה ז

ש עיון נזווד

 את ■יעיר אשר הוויעדה, ■ו"ר של לעיונו יועברו בעניינו, הוועדה החלכות לאחר המבקש, ידי על ערעור או פנ״ה כל .35
גגו.0 או הגיוס מנהל ראש להחלטת הערעור או הפנ״ה את ויעביר הערותיו

רשומת

 מלש״ב זימון זר, בצבא בשירות להכרה בקשה הגשת דבר ב׳ יוודא האזורית הגיוס בלשכת התנועה מדור ראש .36
 יתויקו להם הנוגעים המטמכים וכי הממוכנת למערכת יוזנו הוועדה והחלטת זר בצבא בשירות להכרה לוועדה
הני!לש"ב. של האישי בתיקו

מיילים של בבקשות דיון
3S זר, בצבא הצבאי שירותו עקב שירותו את לקצר ח״ל בבקשת דיון על אף המחויבים, בשינויים תחול. זו הוראה 

.רת ח א רש במפו נקבע ן כ ם א אלא

 וחטיבת סדיר. בשירות חוגרים לגבי סדיר תגבורת בקו״ם-ענף באחריות הנו לחיילים הוועדה בביצוע הטיפול .40
קצינים. לגבי - □גל ה

הענ״ן. לפי הסגל. חטיבת ראש או הבקו״ם מפקד א״שוו טעונות וקצינים ח״לים לגבי הוועדה החלטות .41

 קצינים לגבי - הסגל חטיבת ראש להחלטית יועברו ח״ל של בעניינו הוועדה החלטת לגבי ערעור או פנ״ה כל .42
חוגרים. לגבי - הבקו״ם ומפקד

1.0102להפ"ע 15 בטעיף כהגדרתו מקוצר, בנוהל ״עשו לנספחים שימ״ם .43

הגיוס. מנהל באחריות: ההוראה
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@
06-02 מג ההוראה: מספר 05 וגי א עדכון: תאריך פרסום: תאריך

aw :מג הפרק
aw :ת הכרר ההוראה ר בצבא בבירו ז

א פח0נ
הצבא: שלטונות אל

הח"מ. אני,
משפחה שם פרם׳ שם ת״ז מם'

בזאת. מצהיר
x בשירות "הכרה ,06-02 - מג אכ״א למתקני קבע הצב^)הוראת פקודות פ׳ שעל לי שידוע . 1 m מקוצר לי(ז 

 הכללים פי )עלארצה על״תו ערם זר בצבא חובה שיחת שירת כ׳ הוכח אשר אדם !מחויבבו הסדיר השירות משך
האמורה(. בהוראה הקבועים

בקשתך: מהי ממן .2
 לא ישראל, במדינת קבע דרך להתקורר חזרתי כורם או ארצה, ת׳על״ שרם כ׳ בזאת, מצהיר הריני כן, כמו כ

 הסדיר השירות משך לקיצור זכאי אינני כ׳ לפיכך, מסכים ואני אחר(, או חובה זר)שירות צבא בכל שירתת׳
האמורה. בהוראה המפורעים לכללים בהתאם מחויב. אני בו

בישראל, קבע דרך מגור״ תחילת ארצה/ על״ת׳ □רם כ׳ בזאת, מצהיר הריני כן, כמו כ
זכויות״ ל׳ שהוסברו לאחר מחויב, אני בו הסדיר השירות משך קיצור על מוותר אני אך זר, בצבא שירתת׳

האמורה. ההוראה לפי

 לא ר השדי שירות׳ משך כ׳ ל׳ וידוע זר, בצבא בשירות להכרה הוועדה בפני להופיע זכותי על מוותר הריני לפיכך, .3
זר. בצבא ש׳רתת׳ כ׳ לאחריו( או שדיר לשירות גיוסי )ערםאנוען אם אף יקוצר,

חתימה תאריך

קצין(: בפני התצהיר על לחתום בנוכחות)חובה נחתם

חתימה תפקיד דרגה משפחה ושם פרטי שם מ״א תאריך
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06-02 מג ההוראה: מספר 05 וגי א עדכון: תאריך פרסום: תאריך
nw :מג הפרק
ר בצבא בשירות הכרה ההוראה: ^ום ז

ב נספח

שראל ההגנה צבא  לי
הגיוס מנהל

אהברה.כעוירות ב צ ו ב ף - ז i ד o n ר

כללי

 זו שירות תקופת תנוכה זר, בצבא דיר0 שיבות ששירת הוכח אשר ם,נ״ש׳ רופא או רופא י0למע חדש, שלה .1

 השירות ביתרת רק יחויב והעולה חדשים, לשלים הגיוס הנחיות פ׳ על ח״ב הוא שבה הסדיר השירות מתקופת

סדיר. שירות חודשי משישה פחותה אינה השירות שיתרת ובתנאי הליל, הניכוי לאחר

תה״ה זר בצבא. השירות תקופת של הניכוי לאחר השירות יתרת אשר שינ״ם, ורופא רופא למעב׳ חדש, עולה .2

בלבד. יס!ים 39 של נזקוצר שירות ״שרת חודשים ה ״ש מש פחות

ר בצבא ששירת שינ״ם רופא או רופא שהוא חדש עולה .3 סדיר שירות חודשי בשישה יחויב ויותר חודשים 13 ז

חת בתנאי קבע. שי

ר בצבא ששירת שינ״ם, רופא או רופא שהוא חדש עולה .4  ששירת השירות תקופת תנוכה חודש, ־13- מ פחות ז

ר בצבא  שירותו קיצור לאחר לשרת ח״ב יהיה אותה השירות שתקופת ובלבד ח״ב, הוא בה השירות מתקופת ז

קבע. בתנאי סדיר בשירות ״שרת אותם חודשים. משישה תפחת לא

ר בצבא שירות תקופות בחישוב .5 .חובה בישירות העולה ששירת ויותר חודש של פעיל שירות תקופות רק נמנות ז

ר בצבא שירת שהעולה המעידה תעודה כל תתקבל ולא שירות כל ״חשב לא .6  אם אלא ,18 לגיל הגיעו לפני ז

שנה. 13מ- נמוך בה הגיוס שגיל המעיד מדינה, מאותה רשמי מסמך המצא

הבקשות הגשת נוהל
 לישפה מתורגם זר, בצבא הצבאי שירותך אודות על רשמי אישור אליה ולצרף בכתב בקשה להגיש עליך .7

העברית.

נוסריון, ידי על מאושר למקור זהה העתק או מקור׳ צבאי פנקס להמצא עליך כאמור, רשמי אישור בידך אין אם

לעברית. מתורגם וסיומו, השירות תחילת תאריכי רשומים בו

 עדם שני של תצהירים ולצרף תצהיר להגיש עליך ,,צבא. פנקס או רשמי שירות אישור להציג באפשרותך אין אם

זה. הסבר לדף מצרף מהם ועותק קבוע, הוא התצהירים נוסח זר. בצבא שירתת אכן לפיהם אחרת, ראיה כל וכן

בחוק. כקבוע אחר אדם או מקומית רשות ראש ד״ן, שופס, ן,מסריו עורך-דין, בפני למלא יש התצהירים את

 לא אם ימים. 45 בתוך האזורית הגיוס בלשכת התנועה למדור למסור יש הנדרשים והאישורים הבקשה את .8

במדור ימים 45 ל- גיוס לדח״ת בקשה להגיש תוכל ימים, 45 בתוך הנדרשים האישורים את להשיג הספקת
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06-02 מג ההוראה: מספר 05 וגי א עדכון: תאריך פרסום: תאריך
nw :מג הפרק
ר בצבא בבירות הברר ההוראה: 0ש ז

 אחת פעם ניתנת ראמור. דח״ה, הנדרשים. האישורים את להשיג מנת על האזורית, הגיוס בלשרת התנועה
נוספות. דחיות ״נתנו ולא בלבד

האזורית. הגיוס בלשכת המתכנמת בצבא:ר בשירות להכרה הוועדה בפני להופיע תוזמן הבקשה, הגשת לאחר .9

לבקשה. מכינו העתק צורף המקור/אם השירות פנקס את להביא עליך התייצבותו. בעת .10

 ידי על ישולמו לא הוועדה בפני הופעה לשם בסלה ימי עבור פיצוי או נסיעה שהוצאות לידיעתן. בזאת מובא .11
צה״ל.
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06-02 מג ההוראה: מספר 05 וגי א עדכון: תצזריך פרסום: רייך תא
nw :מג הפרק
uw :זר בצבא הכרה.בשיירות ההוראה

 ג נספח
די על תצהיר)ימולא המבקש( י

לא ואם האמת, להצהיר על״ כ■ ,שהוזהרת לאחר__________________ת״ז ,____________הח"מ, אני
כדלקמן: בזאת מצהיר .בחוק הקבועים לעונשי□ צפו■ אריה בן אעשה

_____________בתאריך______________ב________ב נולדתי .12
עיר ארץ

____בתאריך_________________________________________________________________________ה- בצבא צבאי לשירות התגייסתי . 13

חודשים.__________'כ ה0 ויותר, חודש של רצוף פעיל שירות רתת׳ש׳ . 14

. י צבא שי א׳ ר מספ ונשאתי_ע במקצו_____________________________________________________________________________________ל י בח רתת׳ ש׳ .15

. נזהסיבה_____בדרגה_________________________________________________________________________בתאריך צבאי נזשירות השתחררתי . 16

 על לשרת ב ח״ אני אותה השירות מתקופת ותופחת תוכר לעיל המדברת שהתקופה בדי זה, תצהיר מגיש הנני .17
.1536 ו- נז" תש ,הלב[ משו ]נוטח ביטחון שירות הוק פ׳

המצהיר{ )חתימת

מר/ בפני■ הופיע/ה ביום ב׳ בזה, מאשר_________________הח"מ, אני,
עליו/ה כ׳ שהזררתיו/ר. ולאחר לעיל, המצוין הזהות תעודת מספר לפי זיהיתיו/ר אשר ._____________גבי

התצהיר. על בפני׳ חתם/מה בחוק, הקבועים לעונשים צפוי/ה רנ/יהיה כן ת/יעשה לא אם וכי אמת, להצהיר

)חתימה(

שופט נוטריון/ עו״ד/
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06-02 מג ההוראה: מספר 05 וגי א עדכון: תאריך פרסום: תאריך
nw :מג הפרק
ר בצבא רות הכרהבטי ההוראה: 0ש ז

ד נספח
העד( ע״י )ימולאתצהיר

לא ואם אמת, להצהיר עלי כ׳ שהוזהרת■ לארור_____________ת״ז ,_______________הח״גז, אני,
כדלקמן: בזאת מצהיר בחוק, הקבועים לעונשים צפו■ אהיה כן אעשה

____________בתאריך______________ב______________ב נולדתי .18
עיר ארץ

_____________________________מ-____________________________מר/גבי את מכיר הנני .19
עיר ארץ פרסי שם משפחה שם

.___________________________________עקב___________בשנת היכרותנו תחילת
ההינרוה נסיבות פרמי

_________________ה בצבא שירת/ה_____________________________גבי נול. כ׳ ל׳ ידוע .20
ארץ פדנו■ שם משפחה שם

.___________עד____________מ- חדשים________של תקופה
תאריך תאריך

._______________בדרגת והשתחרר/ה__________________בחיל ,הרול ש׳ כ׳ ל׳ ידוע .21

בצבא בשירות להכיר__________________של לבקשתו/ה בסימוכין זה. תצהירי מגיש הנני .22

לשרת ח״ב וא ה תו או ת ירו הש ורך א תת הפח רך לצו י צבא ת רו ש׳ כ_____________________________________________________________________ב
ארץ

. 1986 ההשמ׳יו- משולב[, ]נוסח ביטרוון שירות חוק הי על

הנזצהיר( ■;חתימת

מר/גבי בפני׳ הופיע/ה____________________ביום נ׳ בזה, מאשר הח"מ, אני,

ולאחר לעיל, המצוין הזהות תעודת מספר לפי זיהיתיו/ה אשר , 

 בתוק, הקבועים לעונשים צפו׳ ת/יהיה כן, /תיעשה לא אם וכי אמת. להצהיר עליו/ה כ׳ שהזהרת־ו/ה,

תצהיר. על בפני׳ חתם/מרו

 )חתימה(
שופט נוטריון/ עו״ד/
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©
06-02 מג ההוראה: מכופר 05 וגי א עדכון: תאריך פרסום: תאריך

nw :מג הפרק
t7□ :ר בצבא בבירות הכרה ההוראה ז

ר n do נ

לישראל ההגנרו צבא
האזורית הג־ום לשכת

-------- לכבוד
התנועה מדור

________________ ד"צ  

"נ3א
ר .בצבא .מאירות רה להב וקוווזדה בפני להתייצב הזמנת הנדון: ז

________________________מיום בקשתך
ר בצבא ביהירות להכרה הוועדה בפני להוגיע מוזמן/נת הנך .23 שר ;ז עקב הצבאי יהירותו לקיצור בבקשתך תדון א

תו זר. בצבא הצבאי שירו

ר________________האזורית הגיוס בלשכת להתייצב עליך .24 ד ח ם_____________________________________________________________________________ב . בשעה_ביו

 0הגיו בלשכת אותם רת0מ כירם אם זר, בצבא שירותך על המעידים ותמונות מסמכים תעודות, עמך להביא עליך .25

האזורית.

הגיוס הנחיות לפי ח״ב/ת, הנך בו הבירות מעוך פ׳ על לצה״ל /׳0תגוי זה, בתאריך ,צב/ תת״ לא אם כ׳ דע/׳ .26

תו שתקופת מבלי חדשים, לעולים זר. בצבא הצבאי שירותך עקב תקוצר זו שירו

אחרת, אישית בעיה ולא זר, בצבא שירותך נושא את רק הוויעדה בפני להעלות שתוכל/׳ ;לך להבהיר ברצוני .27

האזורית. הרום בלשכת המוסמך הגורם אל להפנות יש אותה

 במשרד אלה פרסים לעדכן עליך ילד, הולדת או נישואין ברון: המשפחתי. במצבך חלשים׳ הנקוב המועד עד אם .23

הת״צבותך. ביום המעודכנת הזהות תעודת את ולהצג הזהות ובתעודת הפנים

הנ״ל. בתאריך למחנה חד-פיעמ׳ ה0כני אישור לך ישמש זה מכתב .2&

בכבוד
:רב

ותפקיד(
}שם
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06-02 מג ההוראה: מספר 05 וגי א עדכון: תאריך פרסום: תאריך
nw :מג הפרק
uw :ר בצבא בשירות הכרר ההוראה ז

1 נםפח
nu ם/בקו" אזורית/ ל״ג ) n) ( { "
________________ תאריך

הווערה והחלטת זר Him להנרה.בשירות רזוווודה וווולדיוו.כפני1>!רונ
בבקרתו: דנה הוועדה אשר ל ח״ ׳.,המלש״ב פרנו׳ .30

חיל דרגה פרסי שם ה כושפה שם איש׳ מפי ־זהותי׳, '0מ

 הנו שירותו, את לקצר אם הוועדה החלטת לפני חדשים. עולים לקיו□ הנחיות לפי המבקש, ח״ב בו השירות נושך .31

’צו ר/נוקו ד׳0 שירות חודשי 

הוועדה(. בפני בבקשה הדיון לפני התנועה מדור ידי על ימולא זה עיף0 - מלש״ב )לגבי

32.

היל
 השירות מקום

ואזור( }אוץ

השירות תקופת
פיחכו

התפקיד
י0מ

□ד'
ה"כ0

חודשים
תאריך עד מתאריך

1
2
3

הדיון תהלך
הוועדה. בפני איש׳ לראיון ’הופיע לא הופיעי׳, הח״ל המלש״ב/ .33

לעברית. מתורגם שירת, בה הנזדיבה מן רשמי שירות אישור הציג הח״ל המלש׳יב/ [ ]
 מתורגם ־ומו,0ו השירות תחילת תאריב■ ובו צבאי, הנקם הציג הח״ל המלש״ב/ [ ]

לעברית.
זר. בצבא שירותו אודות על איש׳ תצהיר הגיש הח״ל המלש׳יב/ [ ]
הצבאי. שירותו אודות על עדים שני של תצהירים הציג הח״ל המלש׳יב/ [ ]
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זר בצבא בטירות הכרה ההוראה: 0ש

.במדים תמונה הציג החיל ןיזמלש׳יב/ 1
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חיל דרגה פרסי שם משפחה שם איש׳ מס' ־זהותי׳, מסי

זר בצבא בשירות אי-הנרה הכרה/ בדבר הוועדה החלטת
הם: הוועדה נימוקי חודשים.__________למשך זר בצבא בשירותו להכיר־ לא להכיר החליטה הוועדה .34

בלבד{ )למ^!ו"ביםהשירות קיצור בדבר הוועדה החלטת
ם*. מ׳ ם/׳ דשי רוו__________במשך סדיר/מקוצר* בשירות ח״ב הנייל .35

חתימת
 ושם פרטי שם

משפחה
חבר ■ןייר תפקיד

בלבד{ וחיילים הבקו״ם)לקצינים /נזפקד0 רחחה" החלטת
ימים*. חודשים/ במשך מקוצר* דיר/0 בשירות ח״ב הנייל .36
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 ושם פרטי שם

משפהה
חבר ■וייר תפקיד
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