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ראשי ישיבות גבוהות /הסדר /ראשי מכינות

הנדון :נהלי עבודה להרשמה למסלולי בני הישיבות
 .1בהמשך לשיפור הליך אישורי המיועדים לשירות ביטחון (להלן :מלש"ב) ע"י צה"ל
למסלולי בני הישיבות ,ברצוננו לעדכנכם בפעילות שנעשתה בקרב הישיבות
התיכוניות והתיכונים הדתיים במטרה לרענן את נהלי הגשת הבקשה לדחיית גיוס
לבני הישיבות בהתאם למסלולים השונים.
 .2ראשית אעדכנכם כי בימים אלו עודכן באתר "עולים על מדים" מידע מפורט בנושא
מסלולי בני הישיבות תחת הכותרת "הרשמה למסלול תורתו אומנותו ,הסדר או
מכינה קדם צבאית ".
להלן עיקרי הנושאים והמידע המפורט באתר:
א .אופן הגשת הבקשה והליך הרישום:
להרשמה למסלולי בני הישיבות :תורתו ,הסדר או מכינה ,הודגש כי על התלמיד
להגיש בקשה אישית בכתב ולא יאוחר מתאריך  31.3של כיתה יב' בהתאם לצורך לפי
המוסד בו לומד :
ישיבה תיכונית -במידה והמלש"ב לומד בישיבה תיכונית ,עליו להמציא אישור
מהמוסד בו לומד על כך שהוא לומד במוסד מיום שמלאו לו  ,16בצירוף בקשה
אישית.
תיכון דתי -במידה והמלש"ב לומד בתיכון דתי ,עליו לצרף אישור מהמוסד בו הוא
לומד וכן אישור כי הוא ניגש ל 5 -יחידות לימוד גמרא/תושב"ע ,בצירוף בקשה
אישית.
* על המלש"ב לציין מראש בבקשתו לאיזה מסלול הוא מבקש להצטרף" :תורתו
אומנותו"" ,הסדר" או "מכינה".

כמו כן מודגש כי גם אם טרם סיים התלמיד את הליכי בחינת התאמתו לשירות
בטחון בלשכת הגיוס ,עליו לפנות אל לשכת הגיוס בבקשה להירשם לאחד מן
המסלולים האמורים.

מובהר כי אי עמידה בתנאים אלו לא תאפשר קבלת בקשת התלמיד וכי
באחריות המלש"ב עצמו להגיש את הטפסים ללשכת הגיוס ולוודא
הגעתם.
לאחר הגשת הבקשה יוכל המלש"ב להתעדכן באמצעות מרכז המידע והשירות
במפקדת מיטב או באתר האינטרנט "עולים על מדים" (בקיוסק האישי) ,תוך  4ימים
מיום הגשת הבקשה ,כי הליך הרישום התקבל וכי הוא בקשתו להצטרף למסלול
אושרה .אם לא עודכן המידע הרלוונטי באתר האינטרנט בתום  4ימים ,רשאי
המלש"ב לפנות לצורך בירור הנושא למרכז השרות ( *גיוס ) .
סיירות -מלש"בים שביקשו לדחות את גיוסם רשאים לגשת במקביל גם לימי מיון
לסיירות ("יום סיירות").
מובהר בזאת כי בקשת דחיית יום סיירות אינה מהווה אישור לקבלת התלמידים
לאחד ממסלולי בני הישיבות.
מלש"ב שביקש להצטרף לאחד ממסלולי בני הישיבות ,ובקשתו אושרה ,יהיה רשאי
לדחות את מועד יום סיירות ,וזאת לאחר שבקשתו להצטרפות למסלול 'תורתו',
'הסדר' או 'מכינה' ,אושרה על-ידי לשכת הגיוס .בשלב זה יהיה המלש"ב רשאי לפנות
למרכז המידע והשירות ולבקש את דחיית יום הסיירות.
ב .מידע אודות מסלולי בני הישיבות שהועלה לאתר והובא לשימושם של מנהלי בתי
הספר/הישיבות לצורך הבאתו לידיעת תלמידיהם:
 הנחיות למעמד "תורתו אומנותו" -על המלש"ב לפנות ללשכת הגיוס האזורית בבקשה
אישית כמפורט בסעיף א' .לאחר שיאושר למסלול על-ידי לשכת הגיוס ,יהיה עליו
להתייצב בלשכת הגיוס לצורך הגשת תצהיר בדבר לימודים תורניים בישיבה בה
לומד ,לא יאוחר מתאריך  31.10של אותה שנה.
 הסדר -לאחר הגשת הבקשה למסלול זה ואישורה ,יקבל התלמיד מכתב המודיע לו כי
צו גיוסו בטל וכי עד לתאריך  31.10עליו לסיים את ההרשמה מול ישיבת ההסדר.

באחריותכם לא לרשום תלמיד תחת מוסדכם טרם אישורו למול צה"ל
בדבר דחיית גיוסו.
יצויין כי במהלך חודש ספטמבר ,מעביר איגוד ישיבות ההסדר למיטב את רשימת
המלש"בים שנרשמו לישיבות ההסדר ובהתאם יישלח למלש"בים צו גיוס חדש.
 מכינה דתית -בהמשך להגשת הבקשה למסלול זה ואישורה ,יקבל התלמיד מכתב
המודיע לו כי צו גיוסו בטל וכי עד לתאריך  31.10עליו לסיים את ההרשמה מול
המכינה .יצויין כי במהלך חודש ספטמבר ,מעביר האגף הביטחוני -חברתי במשרד
הביטחון למיטב את רשימת המלש"בים שנרשמו למכינות דתיות ובהתאם יישלח
למלש"בים צו גיוס חדש.
מכינה חילונית -ההרשמה למכינות חילוניות מתבצעת באמצעות האגף הביטחוני-
חברתי במשרד הביטחון ,ומסתיימת באמצע חודש פברואר-תחילת חודש מרץ .בתום
ההרשמה ,האגף הביטחוני -חברתי מעביר למיטב את כלל הבקשות .הטיפול בבקשות
ואישור דחיית הגיוס מסתיים בסוף חודש מרץ .יצויין כי במהלך חודש ספטמבר,
מעביר האגף הביטחוני-חברתי למיטב את רשימת המלש"בים שנרשמו למכינות
החילוניות ובהתאם נשלח למלש"בים צו גיוס חדש.
*יש להדגיש למלש"בים כי לאחר פתיחת שנת הלימודים במסלול בו בחר המלש"ב
לא יתאפשר מעבר בין מסלולים ( אלה ע"פ הכללים הקבועים בנהלים ואל מול
האגף הבטחוני חברתי אל מול המכסות השנתיות בלבד ) .
 .3מידע זה מועבר אליכם על-מנת שיועבר לתלמידיכם .במהלך השנים האחרונות אירעו
מקרים בהם לא נדחו בקשות להצטרפות למסלולים האמורים ,היות שנפלו פגמים
בהליך ההרשמה .אנא הביאו את המידע לידיעת תלמידיכם ,על-מנת למנוע את
הישנותם של מקרים אלה.
 .4למענה ומידע נוסף ,להלן מספרי טלפון ליצירת קשר עם הגורמים הרלוונטיים:
מרכז המידע והשירות במיטב 03-7388888 -או * גיוס ,פקס03-7388880 :
איגוד ישיבות ההסדר02-6209010 -
ועד הישיבות בארץ ישראל02-5385340 -
האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון03-6084506 -
בברכה,
ראש
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