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14כא- ההוראה: מספר 72 מוץ עדכון: תואריך פרסום: תואריך
אדם כא-כדר הפרק: ̂ום
D W :ר בצבא לדגל שנקראו ם ״ל׳ לרו מלשי״בים ההוראר ז

ו
כלל■

 שירות חוק עלי׳ חובתם לפי כזדרבצהייל בשירות החייבים כידיר בשירות וחיילים למלשייביםמת״חטת זו הוראה .1
נושאים. הם אזרחותה את אשר זרה במדינה צבאי לשירות להתייצב נקראו ואשר בטחון

 ל תהו ם ה עלי וצרפתית. ת שראל׳ י ולה כפ ות רח אז י בעל ינם ה ש ים ל ח״ או ״ביםלמלש ת חס מת״ נה א.׳ ראה ו ה ה .2
לצרפת. ישראל יו ב לאמנה בהתא.ם 04-06 מר- אב״א למתקני קבע הוראת

3.

או ואלי ״ש וה אז ו ינ ישה מי כל בצהייל לשרת ״ב ח 1936 לב( משו ח0ו )נ11 ח ס ב ת רו שי וק ח ל תאם בה א.
 בעל הים אדם אותו אם הבדל כל החוק לפי ואין בחוק( הקבועים האילים באחד בארץ)שהוא קבע תושב

בארץ. קבע תושב או ישראלי אזרח היותו על בנוסף זרה אזרחות

̂ב-חייל ״ע0ל כדי :זאת עם יחד ב.  חוקיה על לעבור ההכרח את ממנו למנוע וכדי זר בצבא לדגל שנקרא למלש
להלן. למפורט בהתאם כאמור ׳סיופלבכל^נב-ח״ל משא. הוא אזרחותה את אשר המדינה של

ל שירות חובת על אישור ןת1-נןראשו שלב ל צו ב
93 בויא׳ -1מ 10 עד 4 סעיפים רודף

על ר שו אי 11 ראש בשלב ו ל ב00נ זר, בצבא רות לשי להתייצב יו על ה לפי ודיעה אוח״לוטעןכיקיבלה פנה .4
 מך0 שעל מנת על להתייצב, נקרא בה במדינה הצבא לשלטונות הצרתו לשם ביטחון, שירות חוק לפי חובתו

בצה״ל. שירותו חובת להשלמת עד תידחה בה ותו שהתייצב או מדינה באותה שירותו חובת יצא. האישור

:מסיה u ר ו כמפ ם הגורמ׳ ד׳ י על ש למבק יובן ר ישו הא .5

 להתייצבות להיקרא עומד שהוא כך על מגוריו, למקום הקרובה 0הריו לשכת ידי על אישור, ב03ני למלשלב א.
זו. להוראה אי בנספח המפורט לנוסח בהתאם ביסיחון, שירות חוק עלפי חובתו בבת בצה״ל, ביטחון לשירות

 בצה״למבת מדיר בשירות משרת שהוא כך על ותעודות, אישורים תאל״ר- מקש ע״׳ ר אישו aan!ל לח״ ב.
ב׳ בנספח המפורש לנוסח בהתאם מחויב הינה בה השירות תקופת ציון תוך ביטחון, שירות חוק פ׳ על חובתו

זו. להוראה
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@
14כא- ההוראה: מספר ץ עדכון: תאריך פרסום: תאריך 72 מו

אדם כא-כוח הפרק: 0ש
DW :זר בצבא לדגל שנקראו לר״לים מלשי״ב■□ ההוראה

 ווובת על לאישור רעמת א■ של במקרה שירות ■■!!rn - qi׳a דת״רנ - שני שלב
בצה״ל שירות

 זאת ולתחת לשרת נקרא בה במדינה הצבא ונות לעילם באמור, לו תן עיני ■עיור. הא את -ח״ל0מל^! ימציא אם .6
 בדי בקשתו לסי שלגטלש^ב-ח״ל שיחתו -101 ג׳ ידחה בצבא, לשירות יתייצב ״ל ח ה - aaflffltf >י על הם יעמדו

להלן. למפורט בהתאם הזר בצבא חובתו מילוי לו לאפשר

 מממכים ח רו בצי !:1/55 ופם0ו גיוס/שירות דח״ת בקשת הגשת בסיס על יעשה השירות או הגיוס ת בדח״ הטיפול .7
 או שירותו על לוותר מוכנים אינם לשרת נקרא בה במדינה הצבא שלטונות כ׳ כך על המעידים מקוריים אישורים או

לעיל. 5 ו- 4 בטעיפים כאמור להם שהומצא האישור למרות לדחותו,

ידי: על תטופל השירות או הגיוס דח״ת .3

.na!V&aהגיוס-לגבילשכת א.

חובה. בשירות חוברים לגבי ת״ש- מדור - מיטב ב.

קצינים. הסגל-לגבי מנהל ג.

אם שנה. אותה למשך לחו״ל יציאה אישור מתן גם ותכלול ;אחת שנה למשך תהיה השירות דח״ת או הג־וכי דח״ת .9
̂ב השלים לא  דרויות לו תינתנה שירותו. או גיוסו נדחה בה השנה תוך הזר בצבא שירותו את כאמור ח״ל או בולע

 הוא בו הזר הצבא משלטונות אישורים פ׳ על זאת בחו״ל. שה״ה אישור הארכת כולל אחת. בל שנה בנות נוספות
 הנ״ל לגורמים תועברנה ל בחו והשהייה השירות או0הגיו דח״ת להארכת הבקשות בשירות. עד״ן הוא כ׳ משרת,

בהו״ל שה״תו במקום הישראלית הקונטוליה באמצעות

השירות תקופת בצה״ל. שירותו חובת את ולמלא בארך להתייצב עלג״מלנגב-ח״ל יהיה הזר בצבא שירותו בגמר .10
 קבע להוראת בהתאם זר בצבא שירותו בתקופת בהתחשב תהיה כאמור מ&^ב-ח״ל ח״ב יהיה בה בצה״ל

.02ם־6 מג- אכ״א למתקני
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14כא- ההוראה: מכופר 72 מוץ עדכון: תאריך פרסום: תאריך
dw :אדם כא-מה הפרק

/Dkl :זר בצבא לדגל שינקת?! לוז״לים מלש״ב־ם ההוראה

א' פח0ב
 לישראל רגנה צבא

ןבטחו שירות run לעני[ מעבוד בדבר אישור

n מאשרים הרינו .1 o כלהלן: מצוינים פרטיו אשר שהאדם -

יפר: ׳:פ ־ד־ת ־די.:7 :ספי

ו נ ד הי ת ע ת ד ב ע ו י ת מ ו ר י ש . ל ן ו בטח
 לבדיקות לרישום, להתייצב החובה עליו חלה לבך ובהתאם QlK(Dil,86&1 משולב( ח0)נו ;בסחון שירות חוק לפי

לישראל. בצבא-הגנה חון בנו ולשירות רפואיות

 ץ מהו אל לצאת רשאי לעיל מפורטים שפרנ״ו האדם אין האמור לחוק 43 לסעיף שבהתאם בזה מאשרים הננו כן ״.

 או ן יניחו הב שר מאת מיוחד '5 על אלא האמור החוק לפי חובותיו כל את השלים לא עוד בל המדינה לגבולות

ידו. על לבך שהוסמך מי

C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

פוקדתאריך
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14כא- ההוראה: מספר 72 מוץ עדכון: ת:אריך פרסום: ת[אריך
uאדם כא-סוח הפרק: ום

DW :זר בצבא לדגל שנקראו לרו״לים מלשי״ב־ם ההוראה

ב' בשפת
שראל הגנת צבא  לי

 ראשי שלישות ןקצי מפקדת
בצה״ל שירות חובת אישור

n מאשרים הרינו .3 o כלהלן: מצוינים פרטיו אשר שהאדם

1*1

משפחה שם פוט׳ שם | דרגה | איש׳ משפר
U

.1386ככגנבמ11 משולב( ח0)נו בטחון, שירות חוק פ׳ על לחובש בהתאם לישראל תקנה - בצבא שדיר בשירות משרת

n מאשרים הרינו .4 o. לשרתבצה״ל לעיל מפורטים שפרטיו הח״ל על האמור ההוק פי על לחובתו בהתאם כ׳ 

חודש.__________של לתקופה__________מתאריך

חתימה תאריך

ענבוס באחריות זו הוראה
.5 נ/שי בחוזר בוטלה 15בא-


