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 תשע"ט                                                                                                                      
 לכבוד
 והתיכונים הדתיים לבנים , מנהלי ותלמידי הישיבותראשי
  !וברכה שלום

 כתה י"בהנחיות דחיית גיוס לתלמידי הנדון: 
 רקע

לכל תלמיד במסגרת החינוך הממלכתי דתי הזכות לדחות את גיוסו לצה"ל על מנת להמשיך 
צבאית -תיכוני: ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר ומכינה קדם -ללימודים תורניים גבוהים במוסד על

  דתית.
 ובדיקה כתה י"בעל מנת לממש זכות זו, יש לבצע תהליך תקין הכולל הגשת בקשה אישית במהלך 

 התקבלה ואושרה.שהבקשה  מול מיטב
 .לצערנו, כל שנה קיימים עשרות מקרים של תלמידים אשר לא פעלו כנדרש

ימנע מבוכה ועגמת נפש מן התלמידים. יש להפיצן להלן הנחיות מפורטות בנידון. קיומן 
 והוריהם.לתלמידים 

 : שמיניתתלמידי  –בקשה לדחיית גיוס 

לדחות את הגיוס  ועל רצונ להודיע ללשכה המקוונת של מיטב  על התלמיד מילוי הטופס: .א
 . )מצ"ב דוגמא למכתב בקשה( אישי בקשה במכתב ם תורנייםילצורך לימוד

אנו ממליצים שלא לסמן שום אפשרות כדי לא להגביל בחירת המסלול  הבחירה:בשורת  .ב
דים, עדיף ומיהחלטה רק לקראת סוף שנת הל יםבהמשך. כיון שחלק מהתלמידים מקבל

 לא לסמן שום אופציה וכך להשאיר את כל האפשרויות פתוחות. 
לכן  ,גיוס לישיבהתקל בבעיות בדחיית עלול להי -מכינהרק שימו לב! תלמיד אשר יסמן )

 (מכינה.רק מומלץ לא לסמן 

  אחריות התלמיד:

 האישי,  את הטופס ךבעצמ לשלוח ✓

 ".מתגייסיםבאתר " בדוק בקיוסק האישי שהבקשה נקלטהל ✓

עליך לשמור את האישורים,  .מועמד ללימודים תורנייםהאומר שהנך את האישור  להנפיק ✓
ישיבה בה תבחר לשנה הבאה, לוכן  למזכירות הישיבה התיכונית/תיכוןולהעבירם 

   .מומלץ לסרוק את האישורים ולשומרם במחשבבתחילת השנה. 

 )כוכבית גיוס(, לברר את סטטוס הבקשה.  במידה ואין אישור באתר,  יש להתקשר למיטב ✓

 יש לשמור את הודעת המסרון המאשרת את מעמדך.  ✓

לאחר משלוח טופס הדחייה, עליך להמתין מספר ימים לקבלת אישור בהודעת סמס  ✓
 תקבל הודעה שגיוסך נדחה.אם הכל תקין, שהודעתך התקבלה, וכעבור שבועיים, 

  :תיכון/אחריות הישיבה

ורק הם ישאו בתוצאות. כל  כי על התלמידים יש אחריות אישית להבהיר לתלמידים  ✓
 ואינן תחליף להתנהלותו של התלמיד מול הצבא. ,פעולות הישיבה הינן גיבוי בלבד

)ישנם פעמים שהצבא לא  .ק אחרי מס' ימים כי הבקשה התקבלה וטופלהויש חובה לבד
לשמור את האישור על קבלת יש (  בבדיקהמצליח לפתח את האימייל ולכן חשיבות רבה 

   )סוף שנה 'תשיעית'(.עד תום שנת הלימודים הבאה מהבקשה האישית עותקוהמייל 

באופן אישי מול  כל תלמיד כי שלח את הבקשה כנדרש  : יוודארכז השכבה/ר"מ הכיתה ✓
בנוסח זה קיבל הודעה  כיישור  על כך שבקשתו ללימודים תורניים נתקבלה והנפיק אוכי 
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נמצא הנך ונדחה,  ךמבוטל וגיוסך שבידצו הגיוס : "הגשת הבקשהוזאת החל משבוע לאחר  
  "31/10/19דחוי ל-במעמד בן ישיבה

יש להדריך את התלמיד ליצור קשר טלפוני עם  במידה והבקשה לא נקלטה או לא אושרה: ✓
מיטב)כוכבית גיוס(, וכן לפנות לאחד מן האיגודים באופן מיידי במייל, בצירוף פרטי 

 התלמיד והמסמכים הסרוקים.

 meitav@idf.gov.il   למייל יש לשלוח הדחייהאת בקשת 
 )חדש!!!( או באפליקציית "מתגייסים"

 אין לשלוח בפקס!!! 

 .עד פורים זמן הגשת הבקשה הינו

 מומלץ לפנות במייל מוקדם  ככל האפשר לאיגוד הרלוונטי -בכל מקרה של בעיה /בירור*

ולא בירר טלפונית  תהיה ברשותו הוכחה בכתב כי דחה את גיוסותלמיד אשר לא  -שימו לב
 ללא אפשרות ערעור! הקרובהס בשנה עשוי למצוא עצמו מגוי  -את מצבו

 ימי סיירות, גיבושים ומיונים: 

תישמר לו הזכות  -: תלמיד שדחה יום סיירות ואשר נרשם ללימודים בישיבה ימי סיירות .א
  סיירות בעתיד. תלמיד שיצא ליום סיירות יכול לדחות את גיוסו לאחר מכן.  לקבלת יום

לא יוכל לדחות   (אגוז וכו'  חובלים, שייטת, )צנחנים, מטכל,תלמיד שיוצא לגיבוש גיבושים: .ב
גיוס וללמוד בישיבה, בין אם עבר את הגיבוש בהצלחה או לא, ויקבל תאריך גיוס לשנה 

תישמר לו הזכות   -, תלמיד שדחה גיבוש בשל רישום ללימודים בישיבהמאידךהקרובה. 
 לקבלת גיבוש בעתיד. 

 בעת : ניתן להמשיך מיונים לעתודה במקביל לדחיית הגיוס. מיונים לעתודה אקדמאית .ג
על מעמדו כבן ישיבה ולהמשיך בעתודה  קבלה לעתודה יידרש התלמיד להחליט אם לוותרה

 או לאו. 

 .אפשריתבכל דרך  הוריהםורצוי מאוד שגם ל תלמידי כתה י"ב ל מידע זהאנא העבירו 

 לפרטים ובירורים:

 איגוד הישיבות הגבוהות            איגוד ישיבות הסדר

 office@igud.orgמייל:           office@hesder.org.ilמייל: 

 02-9400537, צוריאלטלפון:                                            02-6209010, אפרתטלפון: 

 9-13ה  -ימים א                                                      9:00-14:30ה -אימים 
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