
 מה נדרש 
כדי לקבל דחיית גיוס?

לקחת אחריות אישית 

הליך דחייה שלא הסתיים ולא קיבל אישור מהצבא  - 	 
יביא לגיוסו המיידי של התלמיד. 

יש להתייצב לכל זימוני החובה שנשלחים מהצבא. אם 	 
לא ניתן להגיע - יש להודיע על כך בטלפון ללשכת 
הגיוס ברשת ולתאם מועד חדש. )ליצירת קשר לחץ 

כאן(

יש לשלוח את טופס הבקשה ללימודים תורניים 	 
החתום עד חג הפורים, באפליקציה, באתר, או במייל 
meitav@idf.gov.il - ולשמור תיעוד לשליחת הבקשה!!

לאחר שבועיים יש לבדוק האם הגיע אישור, ולשמור 	 
אותו.

אם לא הגיע אישור, יש לבדוק את הזכאות ללימודים 	 
תורניים טלפונית מול הלשכה ברשת )ליצירת קשר 

לחץ כאן(.
 בכל מקרה של בעיה שאינה נפתרת - 
יש לפנות לאחד מהאיגודים בהקדם!

ולהשלים את התהליך עד לסיומו!
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הודעת SMS מהצבא של אישור תקין

רק אישור סופי תקין 

משמעו שסיימת את התהליך כנדרש

 אם לא קיבלת הודעה כזו -  
א. יש ליצור קשר עם הצבא )לחץ כאן(

ב. יש לפנות לישיבה התיכונית או לאחד מהאיגודים בהקדם!

״מלש"ב יקר, בקשתך לדחיית גיוס בשל לימודים 
במכינה קדם צבאית/ישיבת הסדר/ישיבה גבוהה 

התקבלה והוחלט לאשרה... עליך להתייצב במדור בני 
הישיבות בלשכת הגיוס תל השומר ולהביא עמך טופס 
דיחוי ותצהיר בדבר לימודים תורניים חתום ע"י עורך 

דין. בשלב זה צו הגיוס שבידך מבוטל. צו גיוס חדש 
ישלח לביתך בהתאם להצטרפותך לאחד מן המסלולים.״  

לא תקין - אין אישור
״מלש"ב יקר, בקשתך לדחיית גיוס בשל 

לימודים במכינה קדם צבאית/
ישיבת הסדר/ישיבה גבוהה 

נקלטה. נבקש לעדכן אותך כי 
בקשתך תאושר על תנאי סיום 

הליכי גיוס מלאים בלשכת הגיוס 
באופן מיידי. גיוס מוצלח!״
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אז למה יש כאלו שמסתבכים 
ולא מצליחים ללמוד בישיבה? 

לא מגישים טופס בזמן	 

מגישים ולא בודקים אם התקבל	 

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

בישיבה

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

אמשיך בישיבה"

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

לתלמיד

חוסר הכרת הנהלים במוסד, צוות חדש	 

לא מסיימים צו ראשון, לא משתפים פעולה עם הצבא	 

לא מגיעים לזימון בלי להודיע מראש	 

בעיות במערכת המיחשוב של מיטב, חוסר מענה טלפוני	 

תלמידים שאינם לומדים במוסד תיכוני )שנת שירות( 	 
או אין רצף שנתיים לימודים במוסד תיכוני


