
הנחיות להתנהלות נכונה בתהליך דחיית הגיוס

כל הדלתות פתוחות בפניך-עולם התורה





ומכינות, הסדר, ישיבות גבוהות: תורניים  :

 אישית עד פוריםיש להגיש בקשה

ועתודה אקדמאית ( 'יד',יג)עתודה טכנולוגית:אקדמיים

 תורניים עד סוף השנהבקשה ללימודים באם הוגשה להתחרט ניתן

חיל מודיעין, גיבושים, ע"גדנ, מיוני טיס:צבאיים

מי שעובר גיבוש או מסיים שלב במיונים אינו יכול ללכת לישיבה



הינה דרמטית ונתפסת כמעצבת אורח חיים, ההחלטה בדבר בחירת מסלול המשך

מחמת קושי בקבלת מידע והחלטות  , מהתלמידים דוחים ההחלטה לסוף השנה50%-למעלה מ

 פיתוח אישי-הינו קריטריון ההחלטה הבולט ביותר

מחקרים מצאו כי למחנך הכיתה ישנה השפעה רבה מאוד על ההחלטות של התלמידים

 (גבוהה, הסדר, מכינה, סייבר, מודיעין, עתודה)תלמידים בודקים כמה אפשרויות במקביל

(עתודה, מודיעין, מיוני טיס)יחידות התנדבותיות -ל  "לחץ שיווקי גדול מצד צה

לא לאבד זכאות ליחידות איכותיות בצבא, מאוד חשוב לתלמידים לא לסגור אופציות

תלמיד יבקר בשלושה מוסדות, בדרך כלל זמן ממוצע לביקור במסלול המשך עומד על שני ימים בממוצע



בוגרי ישיבות תיכוניות וישיבות קטנות( א

.  אם הגיש בקשה עד פורים. בין אם סיים בגרות או לא-16כל מי שלמד בישיבה תיכונית או ישיבה קטנה לפחות מגיל 

.ללא התניות –זכאים לדחות למסלולי הסדר ומכינות -בוגרי תיכונים דתיים  ( ב

:  (המעמד מאפשר דחיה של יותר משנה וחצי. או הסדר גבוההישיבות גבוהות )' אומנותותורתו 'בקשת דחיה מחמת 

ע או לימודי  "תושב, תלמוד-והשני , ך"האחד מהם תנ–זכאות הדחיה הנה למי שניגש לבחינות בגרות בשני מקצועות לפחות 

ובמקצוע השני בהיקף של חמש , התלמיד יבחן באחד משני המקצועות בהיקף שלוש יחידות לפחות בבחינה חיצונית. יהדות

.יחידות מתוכן ניתן להבחן בשתי יחידות לימוד בבחינות פנימיות

נדרשת הצהרה על כוונה להשלמת בגרויות ואישור לימודים: מניפה, הילה: מסגרות ( ג

:לימוד ביתי, בתשובהחוזרים,לימודשנות 4תלמידים שלא השלימו ( ד

.איגוד הישיבות למיטבראיון והמלצת + אישור קבלה לישיבה 



(דף לוגו של המוסד)מיועד לתלמידים הלומדים בישיבה                                                     

לכבוד לשכה המקוונת

ל"צה

,שלום רב

_______________. ז.ת________         ________   הריני לאשר בזאת כי התלמיד 
שם משפחה            שם פרטי   

.___________ל   "בשנה_________ ב בישיבה תיכונית  "לומד בכיתה י

___________                         __________

תאריך                              חתימת ראש הישיבה  

==========================================================

הצהרת התלמיד

_____________. ז.ת, _________     _________        מ"אני  הח
שם משפחה           שם  פרטי

מכינה/ישיבת הסדר/ל לטובת לימודים בישיבה גבוהה"מבקש לדחות את גיוסי לצה

___________               ________

תאריך                        חתימת התלמיד

אין צורך לסמן שום  

אפשרות



בתיכון שאינו ישיבהמיועד לתלמידים הלומדים 

אישור מנהל התיכון-'חלק א

_______________. ז.ת______ ________הריני לאשר בזאת כי התלמיד 

ב "לומד בבית הספר בכיתה י

:מתעתד להבחן במקצועות הבאים כדלהלן/התלמיד נבחן

בבחינה פנימית באחד מהם2-חיצוניות בשני מקצועות ו6מתוכן לפחות , ל"יח8בהיקף להבחוןעל התלמיד *

________________:חתימת מנהל התיכון______________        :תאריך

==========================================================

בקשת התלמיד-'חלק ב

_____________. ז.ת, ___________ מ"אני  הח

מכינה/ישיבת הסדר/ל לטובת לימודים בישיבה גבוהה"מצהיר בזאת כי אני מתכוון לדחות את גיוסי לצה

___________: התלמידחתימת _____________      :תאריך

פנימיותל"יחחיצוניותל"יחמקצוע

(חובה)3ך"תנ

תלמוד

ע"תושב

יהדות



לקיים מעקב ולוודא  , להגיש את הבקשה בעצמו:  לפי החוק-אחריות התלמיד

.כי בקשתו נקלטה ואושרה סופית על ידי הצבא

לקיים מעקב יחד עם בנם על תהליך הגשת הבקשה: תפקיד ההורים .

לקיחת אחריות כי תהליך המעבר נעשה בצורה נכונה וללא : תפקיד המוסד

.תקלות



על התלמיד לקחת אחריות אישית על כל התהליך, ראשית  .

.  של התלמידהמיידייביא לגיוסו -הליך דחייה שלא הושלם  

יש להודיע בטלפון -אם לא ניתן להגיע. יש להתייצב לכל זימוני החובה שנשלחים מהצבא

(כוכבית גיוס. )ללשכת הגיוס המקוונת ולתאם מועד חדש

באתר, באפליקציה, יש לשלוח את טופס הבקשה ללימודים תורניים החתום עד חג הפורים  ,

!!ולשמור תיעוד לשליחת הבקשה-בפקס או במייל

ולשמור אותו, לאחר שבועיים יש לבדוק האם הגיע אישור.

יש לבדוק את הזכאות ללימודים תורניים טלפונית מול הלשכה המקוונת  , אם לא הגיע אישור

( .כוכבית גיוס)

שמעמד הקליטה מוזן במחשב-'  מתגייסים'התלמיד באתר " קיוסק"יש לוודא ב.

יש לפנות לאחד מהאיגודים בהקדם-בכל מקרה של בעיה שאינה נפתרת



מגישים ולא בודקים אם התקבל, לא מגישים טופס בזמן

לא משתפים פעולה עם הצבא, לא מסיימים צו ראשון

(לא מגיעים לזימון בלי להודיע)

הצבא  -מיון/גיבוש/מגישים טופס בקשה ואחר כך חותמים עתודה
רואה זאת כמחיקת הבקשה ללימודים בישיבה

אם אלך לישיבה אפסיד את המיונים ליעד : "שברי מידע ומידע שגוי
"אלך שנה לעתודה ואחר כך אמשיך בישיבה/איכותי

 אנחנו נטפל לכם )"הישיבה התיכונית לוקחת את האחריות על עצמה
ולא מעבירה אחריות לתלמיד"( בהכל

צוות חדש, חוסר הכרת הנהלים במוסד

 חוסר מענה טלפוני, של מיטבהמיחשובבעיות במערכת

ס שדה"בתי, ע"בנ, השומר החדש: תלמידי שנת שירות



,  מומלץ, מזכירה+שכבה רכז /מחנך: אחריות קבועההגדרת שני בעלי : צוות◦

קשר עם  וידעו ליצור , שיהיו ברשימת תפוצה של האיגודים להנחיות בנושא

.  במעמד תלמידכל בעיה במקרה של , האיגודים

מכוח  , הבהרת אחריות התלמידים להליך הדחיה:  מחנך ורכז שיכבה◦

וכי ביד התלמיד  , עד פוריםובקרה שהבקשה מוגשת כסדרה פיקוח . החוק

נעשים צעדים  שלא . נמצא תיעוד לאישור סופי של הבקשה, ובמוסד

.  שפוגעים באפשרות ללמוד בישיבה

,  מומלץ להכניס את הנושא בערבי הורים של הכנה לקבלת החלטות: הורים◦

צמאים  ההורים , מנסיון. ולהעביר את ההנחיות והמידע הקיים, יש לעדכן

.  ניתן להפנותם לאתרי איגודי הישיבות לקבלת מידע נוסף וסיוע! למידע





אתר האינטרנט של איגוד 
הישיבות הגבוהות

WWW.IGUD.ORG

:או במייל
OFFICE@IGUD.ORG

  אתר האינטרנט של איגוד ישיבות
ההסדר

www.hesder.org.il

  אתר אינטרנט של מועצת
המכינות

https://mechinot.org.il/

http://www.igud.org/
http://www.hesder.org.il/
https://mechinot.org.il/


איגוד הישיבות  

הגבוהות

02-9400537

OFFICE@IGUD.ORG

איגוד ישיבות  

ההסדר

02-6209010

office@hesder.org

אגף המכינות 

התורניות במועצת  

המכינות

ראש האגף-אסף שור
assaf.shor@gmail.com




