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דרכי הכשרה והסמכה לקצונה

3.0204

 תוקף סעיפים  1עד  7מה 51 -בפבר' 5001

.1

.5

חוגר או חוגרת שרכשו הכשרה מסמיכה לקצונה ,יוסמכו לקצונה אם מתקיים לגביהם אחד
מהתנאים הבאים:
א.

לגבי חייל  -סיים בהצלחה קורס קצינים חי"ר ,ולגבי חיילת  -סיימה בהצלחה קורס קצינות פיקוד.

ב.

סיימו בהצלחה קורס קצינים חילי ,לאחר שסיימו בהצלחה קורס קצינים בסיסי או קורס קציני אג"ם
(להלן  -קורסי יסוד לקצונה) ,בשירות סדיר או בשירות מילואים.

ג.

סיימו בהצלחה קורס טיס ,קורס נווטים ,קורס חובלים ,קורס קציני חר"פ ,כמפורט
 ,25-05-01או קורס רבנים צבאיים ,כמפורט בהק"א .25-05-12

בהק"א

ד.

סיימו בהצלחה את השלב הבסיסי בקורס טיס וקורס קצינים חילי ,ועומדים בכל התנאים המפורטים
בהק"א .25-05-02

ה.

סיימו את השלב המכין בקורס חובלים וקורס קצינים חילי בחיל הים ,ועומדים בכל התנאים
המפורטים בהוראות קבע אכ"א.

ו.

סיימו תקופת ניסיון ביחידה ,אם הסמכתם לקצונה הותנתה בתקופת ניסיון כזו ,כמפורט
.25.0203

בפ"מ

ז.

הוכיחו כי עברו קורס של צבא זר ,הומלצו על ידי ועדת מפקדים מייעצת ,כמפורט
בהקמ"א מג -00-05ואושרו על ידי ראש אכ"א ,אלא אם המליצה הוועדה שעל החייל או החיילת
לעבור קורס קצינים חילי לפני הסמכתם לקצונה ,וראש אכ"א אישר זאת.

לחוגר שהוסמך לקצ ונה ,תוענק דרגת סג"ם ,למעט במקרים הבאים:
א.

לוחם בסיירת מטכ"ל בשירות סדיר או לוחם בשייטת  12בשירות סדיר או לוחם ביחידת "שלדג"
בשירות סדיר ,שבמועד סיום הכשרתם לקצונה הם בעלי ותק בשירות של  27חודשים ,יהיו זכאים
לדרגת סגן עם סיום הכשרתם לקצונה.

ב.

לנגד שנשא דרגת רס "ר ,לפחות ,ביום תחילת הכשרתו לקצונה ,תוענק דרגת סגן בתום הכשרתו
לקצונה.

ג.

לנגד שהשלים לימודים אקדמיים ,תוענק דרגת סגן בתום הכשרתו לקצונה.

ד.

לרופא בשירות סדיר או בשירות מילואים ,ולרב צבאי בשירות סדיר או בשירות מילואים ,תוענק
דרגת סגן בתום הכשרתם לקצונה.

ה.

לאקדמאי בשירות סדיר המיועד לשיבוץ או המשובץ בתפקיד שהוכר כתפקיד אקדמי בתחום מקצועו
תוענק דרגת סגן או דרגת סרן ,כמפורט בפ"מ  ,25.0550בתום הכשרתו לקצונה.

ו.

לאקדמאי בשירות סדיר המיועד לשיבוץ בתפקיד המשתייך למסלולי הפיקוד או ההדרכה ביחידות
השדה ,תוענק דרגת סגן בתום הכשרתו לקצונה ,כמפורט בפ"מ .25.0550

ז.

לבוגר מסלול "לימודים אקדמיים לבוגרי פנמ"ץ" ,כמפורט בהק"א  ,25-05-20תוענק דרגת סגן בתום
הכשרתו לקצונה.

ח .לחוגר שנושא דרגת ייצוג תוענק דרגת קבע ,כמפורט בהפ"ע  2.0502בתום הכשרתו לקצונה.
הכשרות לקצונה בשירות מילואים
ט.

לאקדמאי בשירות מילואים שנשא דרגת קמ"א או קא"ב לפני הכשרתו לקצונה ,ומיועד לשיבוץ
בתפקיד שהוכר כתפקיד אקדמי בתחום מקצועו ,תוענק דרגת סגן בתום הכשרתו לקצונה.

י.

לאקדמאי בשירות מילואים בעל תואר שלישי תוענק דרגת סגן בתום הכשרתו לקצונה.

יא.

לאקדמאי בשירות מילואים ,בעל תואר ראשון ,לפחות ,המיועד לשיבוץ בתפקיד קצין בריאות הנפש
(להלן – קב"ן) ,תוענק דרגת סגן בתום הכשרתו לקצונה.
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יב.

לחייל בשירות מילואים שסיים בהצלחה קורס יסוד לקצונה בשירות סדיר ,ושלא הוסמך לקצונה
עקב הרחקה מקורס קצינים חילי מסיב ה משמעתית כמפורט בפ"מ  ,21.1013ושמסיים בהצלחה קורס
קצינים חילי בשירות מילואים ,תוענק דרגת סגן ,אם הוא עומד בתנאים הבאים:
)1

מלאו לו  52שנים ,לפחות.

)5

ביצע  102ימי שירות מילואים פעיל ,לפחות ,עד לתחילת ההכשרה.

.2

חוגר ,בוגר קורס יסוד לקצונה ,שהורחק מקורס קצינים חילי שלא מסיבות משמעת ,יוכשר לקצונה בקורס
נוסף או ישובץ כחוגר ,לפי החלטת רח"ט הסגל.

.3

על אף האמור לעיל ,יוכל חוגר לעלות לדרגת קצונה מבלי לרכוש את ההכשרה המסמיכה ,אם הוא בעל
תפקיד מיוחד ובעל הכשרה מקצועית מיוחדת .העלאה זו תיעשה באישור הרמטכ"ל.

.2

חוגר שבשל כושר בריאותי לקוי לא ניתן להכשירו לקצונה באחד הקורסים שפורטו בסעיף  1לעיל ,או
אקדמאי (להלן  -לרבות אקדמאית) בשירות קבע ,העונה לתנאים המפורטים בהק"א  ,25-05-01יוכל להיות
מוסמך לקצונה לאחר ביצוע קורס הסמכה לקצונה ,לפי המלצת ועדת ההסמכה לקצונה ובאישור ראש
אכ"א ,כמפורט בהק"א  . 25-05-01לחוגרים שהוסמכו לקצונה ,כאמור ,ושסיימו בהצלחה קורס קצינים
חילי ,יוענקו דרגות קצונה ,כמפורט בסעיף  5לעיל.

.0

על אף האמור בסעיף  1לעיל ,בסמכות רח"ט הסגל או מי שהוסמך לכך על ידו לאשר מעבר קורס קצינים
חילי לפני מעבר קורס קצינים בסיסי או קורס קציני אג"ם.

.7

הענקה של דרגת קצונה ,לאחר תום ההכשרה לקצונה ,תיעשה באישור רח"ט הסגל.
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