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הסיבה למתן הפטור יכולה להיות כל בעיה רפואית חריפה ,פיזית
או נפשית ,שהופכת את החייל או את המועמד לשרות צבאי לבלתי
כשיר לשירות; למשל דיכאון ,שהכרה בו בידי הקב"ן היא סיבה נפוצה
לקביעת פרופיל  .21בניגוד למיתוס ,פרופיל  21יכול להינתן בגלל
בעיה בריאותית מכל סוג ,לא רק בעיות נפשיות .זהו אחד מסוגי
הפטור הנפוצים ביותר ,ובהמשך החוברת יפורט עליו יותר .בתעודת
הפטור יהיה כתוב שהפטור ניתן בגלל "אי כושר" ,ולא יופיע פירוט
של הסיבה הרפואית המדויקת לפטור.
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אי-עמידה ברף הגיוס

פטור זה נקבע בעקבות הצו הראשון למי שהצבא קבע שציון הקב"א
(קבוצת איכות) שלהם נמוך .הקב"א נקבע בעיקר לפי תוצאות
המבחנים הפסיכוטכניים של הצו הראשון .אבל יש גם עוד מרכיבים,
לדוגמה רמת המוטיבציה שלך לשירות צבאי ,המידה שבה הצלחת
לענות על שאלות הבנה פשוטות בשלב אימות הנתונים ,וכנראה גם
רקע חברתי (שכונת מגורים ,מקום לימודים ,השכלת הורים וכדומה).
לרוב ,לפני שנותנים למישהו פטור על אי עמידה ברף הגיוס ,יזמינו
אותו לראיון בלשכת הגיוס ,שבו ינסו לשכנע אותו להתגייס בכל
זאת ,למסגרת מיוחדת כלשהי .גם הפרופיל הרפואי יכול להשפיע
על החלטה אם לגייס או לפטור .בתעודת הפטור בדרך כלל יהיה
כתוב שהסיבה לקבלת הפטור היא "כחוק" או "עקב עודף בכוח אדם".
בנוסף ,הצבא ככלל לא מגייס מי שיש לו תיק פלילי במשטרה (אבל
אם יש לך תיק פלילי ,במקרים רבים הצבא ינסה להציע לך להתגייס
ויבטיח למחוק את הרישום הפלילי בתמורה ,הבטחה שלא תמיד
מקיימים).
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אי-התאמה והתנהגות רעה

הפטור ניתן לחיילות או חיילים שהמפקדים שלהם המליצו שיעלו
לוועדה בעקבות מעבר בין כמה יחידות או תפקידים ,צבירת תקופות
נפקדות ועריקות ארוכות ,כליאה של מאה ימים לפחות (בפועל ,ברוב
המקרים הצבא מפנה לוועדת אי התאמה רק אחרי חצי שנה או יותר
בכלא) והרשעה בבית דין צבאי בעברות של סחר בסמים ואלימות.
בקשת ועדת אי-התאמה מצד החייל רצוי שתהיה מגובה במכתב
מעורך דין .גם כשיש החלטה של וועדת בלתי-מתאימים לתת פטור,
היא צריכה לעבור אישור נוסף על ידי מפקד מיט"ב או מיופי כוחו
(והאישור לא תמיד ניתן) .בתעודת הפטור יהיה כתוב שהפטור ניתן
בגלל "התנהגות רעה וחמורה" .במקרים נדירים ,הצבא מעניק פטור
מיוחד מטעמי אי-התאמה (עם הכיתוב "מחמת אי-התאמה" בתעודת
הפטור) בגלל בעיות חריגות בבית .פטור כזה ניתן רק ביוזמתם של
אנשים בצבא ,ולא ביוזמת מקבל הפטור .אם תבקשו לקבל פטור
כזה ,לא משנה עד כמה קשה סיפור חייכם ,הצבא יתעקש לא לתת
לכם אותו.
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פטור לנשים נשואות ,נשים בהיריון או אמהות

פטור זה ניתן לנערות וחיילות שהן נשואות ,נמצאות בהיריון או יש
להן ילדים .הפטור אינו ניתן לגברים (כן ,אפילו לא לגברים בהריון).
כדי לקבל פטור זה יש לשלוח אישורים למיט"ב (לפני השירות) או
להודיע על שינוי בפרטים האישיים למפקד הישיר ולשלישות .בתור
הוכחה לנישואין ,הצבא ירצה לראות או תעודת נישואין מהרבנות או
רישום כנשואה בתעודת הזהות (מה שחל גם על נישואין אזרחיים).
בתור הוכחה להריון ,הצבא ידרוש לראות צילום אולטרסאונד של
העובר .נשים שחותמות על הסכם מיוחד עם הצבא (שירות קבע,
עתודה אקדמית ,עתודת עולים) מוותרות מראש על זכותן לפטור
עקב נישואין.
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פטור מטעמי הכרה דתית

פטור זה ניתן לנערות יהודיות דתיות .כדי לקבל פטור כזה ,נערה
צריכה להגיש בלשכת הגיוס תצהיר (שאפשר לחתום עליו ברבנות
או בבית משפט שלום) שבו היא מודיעה שהיא דתייה ,שומרת על
כשרות ,ולא נוסעת במכונית בשבתות .הצבא לפעמים מסרב להעניק
פטור כזה לנערות שלומדות בבית ספר חילוני ,וכמעט תמיד יסרב
לתת אותו למי שהגישה את התצהיר באיחור (המועד האחרון הוא 90
יום לפני תאריך הגיוס ,אבל הצבא הרבה פעמים מתייחס בחשדנות
גם לתצהירים שהוגשו בזמן ,אבל אחרי מועד הצו הראשון) .חוזרות
בתשובה לרוב לא זוכות להתחשבות בקבלת פטור מהסוג הזה אחרי
המועד .מי שקיבלה פטור זה עלולה לפעמים לגלות שהיא נמצאת
במעקב סמוי במטרה לבדוק אם היא באמת שומרת מצוות ,כפי
שציינה בתצהיר .שימי לב שחתימה על תצהיר שקרי היא עבירה
פלילית.
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פטור מטעמי מצפון

פטור זה ניתן למי שוועדת המצפון של הצבא הכירה בהם בתור
פציפיסטים .ועדת המצפון מכירה בתור פציפסטים באנשים
המתנגדים לכל סוג של אלימות ונמנעים מלנקוט בה ,כולל למטרות
הגנה עצמית .בשביל להתחיל את תהליך קבלת הפטור יש לכתוב
מכתב המפרט את אמונותיך ,להפוך אותו לתצהיר משפטי ולשלוח
אותו ללשכת הגיוס .לאחר מכן נקבע ריאיון אישי ,ואחריו מתכנסת
הוועדה .קבלת פטור מטעמי מצפון הוא תהליך מורכב שדורש הרבה
תשומת לב לפרטים ,וניהול לא נכון שלו עלול לגרור בעיות מסוגים
שונים .אם סוג הפטור הזה רלוונטי לך ,מומלץ לפנות אלינו למידע
נוסף ועזרה לפני התחלת התהליך.
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פרופיל —21פרטים נוספים

אז מה זה בעצם פרופיל ?21

פרופיל  21הוא פטור רפואי .המשמעות שלו היא שבעל הפרופיל אינו
כשיר לשרת בצבא מסיבות בריאותיות .סיבות בריאותיות כוללות
בתוכן גם סיבות נפשיות ,ופטורים מסיבות נפשיות (במיוחד על בעיות
כגון דיכאון ,חרדה ,פוסט-טראומה ומה שמכונה "אישיות גבולית")
הם נפוצים יחסית.
מניסיוננו ,הצבא מקשה מאוד על אנשים שמבקשים לקבל פרופיל 21
בגלל בעיות גופניות (במיוחד אם אלה בעיות שמתגלות אחרי הצו
הראשון ,או שאינן מתאימות בדיוק לאחת מהקטגוריות המוגדרות
מראש בספר הפרופילים של הצבא) ,אבל מוכן לגלות מעט יותר
גמישות בהכרה בבעיות נפשיות כסיבה לפטור.
פטור רפואי אפשר לקבל בכל גיל ובכל שלב בתהליכי הגיוס והשירות
הצבאי :גם בעקבות הצו הראשון ,גם אחריו ,גם קרוב לתאריך הגיוס,
גם אם אתה כבר חייל ,וגם אם אתה מילואימניק .בעיקרון (ועם כמה
יוצאים מן הכלל) התהליך נעשה מסובך יותר ככל שמתחילים בו
בשלב מאוחר יותר ,אבל הוא תמיד אפשרי.
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כדי לקבל פרופיל  21מסיבות נפשיות צריך להיפגש עם קצין בריאות
נפש (קב"ן ,או קפ"ס ,אם אתה בחיל האוויר) ולאחר מכן עם
פסיכיאטר צבאי וועדה רפואית.

כאמור ,כל פטור רפואי משירות צבאי נקרא פרופיל  21והסיבות למתן
הפטור הרפואי נשארות חסויות עבור גופים אזרחיים ולשום אדם אין
דרך לדעת מה הסיבה למתן הפטור.
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קבלת זימון לקב“ן

בצו הראשון

אחד מהדברים שהצבא עושה בצו הראשון הוא לבדוק עד כמה
מי שמגיע לשם כשיר בריאותית לשירות צבאי .הבדיקה הזאת לא
כוללת בדיקה פסיכולוגית על ידי קב"ן באופן אוטומטי ,אבל אנשים
שמבקשים ,בכל אחת מהתחנות של צו הראשון ,לראות קב"ן לרוב
יוזמנו לשיחה עם קב"ן ביום אחר .הצבא גם יכול להזמין אותך לשיחה
עם קב"ן ביוזמתו (גם כן ביום אחר) ,אם במהלך הראיון האישי,
או בשלב אחר כלשהו ,הם מתרשמים שיש צורך בבדיקה כזאת .זה
יכול להיות ,למשל ,בגלל התנהגות מופנמת במיוחד או סוג אחר
של סימנים בהתנהגות ובמראה החיצוני שיכולים להעיד על מצוקה
נפשית.
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לפני גיוס

אם כבר עברת את הצו הראשון ונקבע לך פרופיל רפואי או שאתה
בדחיית שירות (דח"ש) ,בכל שלב אפשר לשלוח פקס למיט"ב
 035388880ולבקש פגישה עם קב"ן (את הפקס יכולים לשלוח גם
ההורים) ,אבל הצבא לא חייב להיענות לבקשה כזאת .לרוב ,לקביעת
תור לפגישה עם קב"ן דרוש אבחון פסיכיאטרי או פסיכולוגי שמעיד
על מצוקה נפשית קשה או בעיה פסיכיאטרית אחרת( .מידע נוסף
בנושא האבחון—בהמשך החוברת).
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קבלת זימון לקב“ן

קב"ן ביום הגיוס
יום הגיוס עצמו הוא מועד שבו הצבא עורך סוג של סינון של הרגע
האחרון ,ומאפשר לאנשים שנקלעים למצוקה נפשית להיפגש עם קב"ן
(דרך לשכות הגיוס ,או לפעמים בבקו"ם) ,בדרך לקבלת פטור משירות
צבאי .התהליך שבו מחליטים אם ומתי לאפשר פגישה עם קב"ן ביום
הגיוס הוא די מורכב ,ולא נוכל להסביר אותו כאן בחוברת .אם נקלעת
למצב של מצוקה נפשית סמוך מאוד לתאריך הגיוס ,דבר אתנו.
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אחרי הגיוס

הצבא אמור בעיקרון לאפשר לכל חייל במצוקה נפשית גישה לקב"ן,
ובמצבים חמורים מספיק גם משחרר חיילים משירות צבאי בגלל
בעיות נפשיות .בפועל ,הגישה לקב"ן לא תמיד פשוטה .כאן אנחנו
נסביר רק את העקרונות הכלליים ביותר .שוב ,אם אתם נמצאים
במצוקה ומתקשים להגיע לקב"ן ,או מרגישים שהטיפול והיחס שאתם
מקבלים מהקב"ן הוא בעייתי ,דברו אתנו .חייל יכול לבקש לראות
קב"ן דרך המפקד שלו או דרך רופא היחידה .אם המפקד או הרופא
התרשמו שהמצב של החייל הוא דחוף ,הם חייבים לתת לו לראות
קב"ן תוך  48שעות ,אבל אם הם לא חושבים שהמצב דחוף ,מותר להם
לחכות עד שבועיים (ובפועל לא פעם אפילו יותר מזה) לפני שיתנו
לו תור לקב"ן .למרבה הצער ,הטיפול במצבי מצוקה נפשית בצבא
הוא הרבה פעמים בעייתי .למשל ,מפקדים יכולים להתעלם ממצב
מצוקה דחוף של חייל אם החייל מצליח ,גם אם בקושי ,למלא את
הפקודות שהוא מקבל רוב הזמן .יש גם קב"נים ופסיכיאטרים צבאיים
שמגלים אטימות מול מצבי מצוקה של חיילים .אבל גם במצבים כאלה
יש גופים ,בתוך הצבא ומחוצה לו ,שאפשר לפנות אליהם ולנסות
לפתור את הבעיה .כמו שאמרנו קודם ,אם אתם נמצאים במצב מצוקה
ונתקלים בקושי כזה או אחר בקבלת סיוע נפשי בצבא ,נשמח לתת
לכם מידע נוסף שיכול לעזור.
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קבלת זימון לקב“ן

מילואים

אם אתה בשירות מילואים יש לפנות לקצינת הקישור בבקשה לראות
קב"ן בצירוף אבחון רפואי (מפסיכולוג/פסיכיאטר אזרחי) כדי לקבוע
תור .זה תהליך שלוקח זמן .אם פונים בבקשה לראות קב"ן זמן קצר
יחסית לפני שירות מילואים פעיל ,יש סיכוי טוב שהיחידה תתעלם
מהבקשה ,או תדחה את התור עד אחרי המילואים .הטיפול במצוקה
נפשית של מילואימניקים בזמן שירות פעיל דומה מרוב הבחינות
לטיפול בחיילים בשירות חובה.
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אבחון פסיכיאטרי

במקרים רבים ,כדי לממש את הזכות להיפגש עם קב"ן ,או כדי שהקב"ן
יתייחס למצוקה נפשית של אדם בצורה רצינית ,יש צורך להציג אבחון
פסיכיאטרי אזרחי שמעיד על כך שהמצוקה קיימת .אבחון כזה ניתן
לרוב לקבל דרך קופת החולים .התהליך יכול להשתנות מעט בין קופת
חולים אחת לאחרת ,אבל העיקרון הבסיסי הוא שכדי להיפגש עם
פסיכיאטר ,יש צורך קודם כל בהפנייה מרופא משפחה ,ואז לקבוע תור
אצל הפסיכיאטר עצמו (לפעמים לסדרה של מפגשים) .אם אתה כבר
מטופל אצל פסיכיאטר או פסיכולוג ,או הפסיכיאטר ,כמו כל רופא,
חייב לנהל רישום מסודר של כל פנייה אליו ,ובין היתר לציין ברישום
הזה איזו בעיה נפשית הוא מאבחן אצל האדם שפנה אליו .רישום כזה,
אם אכן מאובחנת בו בעיה נפשית בדרגת חומרה משמעותית ,יכול
בהחלט לשמש איבחון לצורך קבלת תור אצל קב"ן בצבא .שימו לב
שכדי לקבל את התרשומת הזאת אין צורך לבקש מהפסיכיאטר להכין
חוות דעת מיוחדת (לצערנו ,יש פסיכיאטרים שדורשים כסף בתמורה
לכתיבת חוות דעת) .את סיכום הפגישה אפשר לקבל (תמורת אגרה
לא גבוהה) אופציה נוספת היא קבלת חוות דת מעובד/ת סוציאלי/ת.
לרוב ,הצבא מתייחס לחוות דעת כזו באותו האופן בו הוא מתייחס
לחוות דעת של פסיכולוג /פסיכיאטר ,בייחוד אם החוות דעת ניתנת
על ידי עובד/ת שטופלת בעבר ,אפשר בהחלט לפנות אליו לצורך
קבלת האבחון .לאחר מכן ,ממשרד המרפאה שבה יושב הפסיאטר
או מרופא המשפחה (תלוי בקופת החולים) .סוציאלי/ת קליני/ת.
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חדר מיון

במקרים דחופים של מצוקה חמורה ומידית ,ניתן לפנות גם לחדר
מיון בבית חולים .זה נכון גם לחיילים בשירות חובה ,כולל נפקדים
ועריקים ,כי חיילים לא מבוטחים בקופת חולים ואין גוף רפואי
אזרחי אחר שמוסמך לטפל בהם .שימו לב להבדל בין פנייה לחדר
מיון רגיל של בית חולים לבין פנייה לחדר מיון פסיכיאטרי (בבית
חולים פסיכיאטרי או בבית חולים שיש בו מיון פסיכיאטרי נפרד).
במיון פסיכיאטרי לא מעניקים טיפול ראשוני ולא מנהלים רישום על
מצבם של חולים שאינם מוכנים להתאשפז במחלקה פסיכיאטרית,
וכן מפעילים לחץ על אנשים להתאשפז .מי שלא מתאשפז גם לא
יקבל לידיו מסמך שמאבחן את מצבו .לעומת זאת ,בחדר מיון רגיל
יבדוק אתכם פסיכיאטר תורן ,וגם בלי אשפוז תצאו מחדר המיון עם
מסמך המכונה "מכתב שחרור" ,שבו מפורט האבחון שנתן הפסיכיאטר
התורן למצוקה ,ושניתן לשלוח לצבא לצורך קבלת תור אצל קב"ן.
מהסיבות האלו ,ומניסיונם של רוב הפונים אלינו ,יותר פשוט ופחות
מאיים ביקור בחדר מיון דורש הפניה מרופא משפחה (אם יש) .אם אין
הפניה ,יבקשו מכם לחתום על התחייבות תשלום .ההתחייבות היא על
סכום גבוה למדי כאשר פונים לחדר המיון בשעות היום והערב ,ועל
סכום נמוך יותר בפניות בשעות הלילה (בין  1ל .)6אם קופת החולים
שלכם (או ,אצל חיילים ,הצבא) תגיע למסקנה שהפנייה לחדר המיון
הייתה מוצדקת ,וזה מה שקורה ברוב הגדול של המקרים ,לא תצטרכו
לשלם את במצבים כאלה להגיע למיון רגיל ,לא פסיכיאטרי .מלוא
הסכום שמצוין בהתחייבות.
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נפקד  /עריק :מה אפשר לעשות?

גם עריקים ונפקדים יכולים לקבל פטור נפשי משירות צבאי ,אבל
התהליך במקרים כאלה הוא מורכב יותר .בעיקרון ,עדיף לא להגיע
למצב של עריקות או נפקדות מלכתחילה .מצד שני ,גם במצב כזה
עדיין יש מה לעשות .אם אתם נמצאים במצב נפשי קשה ודחוף,
ומרגישים שהמשך השהייה בבסיס הצבאי ממש מסוכנת לכם ,אל
תסתכנו בגרימת נזק בלתי הפיך לעצמכם ולסביבתכם רק בגלל
החשש מעריקות .הנהלים שמאפשרים לעריקים לקבל שיחה עם קב"ן
בצבא בלי להסגיר את עצמם קודם משתנים מזמן לזמן ,ולכן אין טעם
לפרט אותם כאן בחוברת ,אבל יש נהלים כאלה .אם הגעתם למצב
של עריקות או נפקדות ,ואתם זקוקים לטיפול של קב"ן ,דברו אתנו.
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מה קורה בפגישה עם הקב"ן  /פסיכיאטר?

קב"ן הוא עובד סוציאלי ,פסיכולוג או פסיכיאטר שבסמכותו להמליץ
על פטור או לתת הקלות בשירות ,וגם לנהל שיחות תמיכה וייעוץ
עם חיילים המגיעים אליו .כמו פסיכולוג או פסיכיאטר אזרחי ,גם
הקב"ן יעריך את מצבך הנפשי לפי מגוון של סימנים מסוגים שונים.
לגבי חלק מהדברים שהוא ירצה לדעת עליך הוא ישאל ישירות .מידע
אחר הוא יקבל מהמראה החיצוני שלך ,משפת הגוף וצורת הדיבור,
מההתנהגוד ,ומהצורה.

אורך הפגישה הוא בין  20דקות לשעה ,ובה ישאלו שאלות על אופי
המצוקה ,התפקוד בשאר חייך ,רקע קודם ,היסטוריה משפחתית ועוד.
אתה אינך חייב להשיב על כל השאלות ואתה יכול להגיד שאתה לא
יודע.
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לעתים נדרשת יותר מפגישה אחת עם הקב"ן בשביל לקבל זימון
לפסיכיאטר צבאי ,שהוא השלב הבא בתהליך הפטור (יש מקרים שבהם
הקב"ן הראשון שבדק אותך הוא כבר פסיכיאטר ,ואז אין צורך בפגישה
נוספת עם פסיכיאטר אחר) .הפגישה עם הפסיכיאטר מתנהלת לרוב
במתכונת דומה לפגישה עם הקב"ן .אם הפסיכיאטר יחליט על שחרור,
תופנה לוועדה רפואית .יש מצבים שבהם לא תצטרך להגיע פיזית
לוועדה ,ותקבל את הפטור בדואר .הוועדה הרפואית נמשכת כחמש
דקות ונערך בה אימות נתונים .היא החותמת הסופית לקבלת הפטור.
בכל אחד מהשלבים בתהליך ייתכן שלא תזכה לטיפול ראוי מהמערכת
הצבאית ,ושהקב"ן או הפסיכיאטר הצבאי יתעלמו ממצב המצוקה שבו
אתה שרוי .גם במקרה כזה ,עדיין יש לך זכות מלאה לפנות שוב לקב"ן
(אותו קב"ן ,או ,במצבים מסוימים ,קב"ן אחר) ולבקש טיפול והכרה
במצוקתך .שום תשובה שתקבל היא לא תשובה סופית.

בכל מקרה ,כאמור ,המידע כאן הוא חלקי וכללי מאוד .אתם מוזמנים
להתייעץ אתנו לפני פגישה עם קב"ן ובשלבים אחרים בתהליך לגבי
המצב הספציפי שלך.
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לאחר השחרור

יש לא מעט שמועות ואגדות אורבניות על ההשלכות של פרופיל 21
בהמשך החיים .ברוב הגדול של המקרים מדובר בשקרים או הגזמות
פרועות .בנוסף ,אכן יש בישראל אפלייה נגד אנשים שלא שירתו
בצבא ,אבל האפלייה הזאת לא תלויה בסוג הפטור שאדם קיבל.
פטור "אי התאמה" ,למשל ,לא שונה בהשלכות שלו מפרופיל 21
כמעט משום בחינה.

החוק אוסר להפלות אנשים שלא שירתו בצבא בקבלה לעבודה.
בפרט ,אסור לשאול על פרופיל רפואי בראיונות עבודה .למרבה
הצער ,לא כל המעסיקים פועלים לפי החוק מהבחינה הזאת ,אבל גם
אצל מעסיקים כאלה ,כאמור ,סוג הפטור לא משנה .בניגוד לכל מיני
סיפורים ,פטור משירות צבאי לא פוגע כמעט בשום מצב בסיכויים של
אדם להתקבל לאוניברסיטה או לקורסים מקצועיים ,ובוודאי שאינו
מפריע בקבלת אשרת נסיעה לחו"ל .לעומת זאת ,יש מלגות רבות
לסטודנטים שדורשות שירות צבאי כתנאי סף ,ויש גם הטבות כספיות
מהמדינה (נקודות זיכוי במס ,סיוע במשכנתא ועוד) שניתנות לחיילים
משוחררים בהתאם למספר חודשי השירות הצבאי (או הלאומי) שהם
השלימו.
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יש בכל זאת כמה הבדלים קטנים בהשלכות של סוגי פטור שונים.
כך ,למשל ,בעלי פטור על "אי התאמה" או "התנהגות רעה" לא
יכולים לקבל קצבאות של ביטוח לאומי לפני גיל  20וגם אינם זכאים
למענק שיחרור מהצבא אם לא השלימו שנה שלמה של שירות צבאי
לפני הפטור .הגבלות אלה לא חלות על בעלי פרופיל  .21לעומת
זאת ,במקרים נדירים יחסית ,מזמינים בעלי פרופיל  21נפשי למבחן
פסיכולוגי מיוחד כחלק מתהליך קבלת או חידוש רישיון נהיגה .המבחן
עולה כסף (כ 500ש"ח) ,אך אינו מונע קבלת רישיון בסופו של דבר.
משרד הרישוי הוא אחד משלושה גורמים בלבד (יחד עם היחידה
לרישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,והתיק הרפואי של המטופל בקופת
החולים ,שגם הוא חסוי) שהצבא מעביר להם מידע על בעלי פטור
רפואי .המידע הזה נותר חסוי בפני כל גורם אחר.

- 25 -

איך רשת הליווי יכולה לעזור

רשת הליווי בתהליכי יציאה מהצבא של פרופיל חדש מורכבת
ממתנדבים/ות בעלי ידע וניסיון בתהליכי קבלת פטור משירות צבאי.
כל מי שנמצא בתהליך שחרור מהצבא או חושב על להשתחרר משירות
מכל סיבה מוזמן לפנות אלינו ולקבל מלווה אישי לתהליך שלו ללא
תשלום .המלווים של פרופיל חדש מכירים את תהליכי השחרור ואת
הביורוקרטיה הכרוכה בהם ,ויכולים לעזור במידע ,בייעוץ ובתמיכה.
רשת הליווי יכולה לספק גם ליווי משפטי ללא תשלום במקרה הצורך
ואף ליווי משפחתי וייעוץ להורים אם תרצו בכך.
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למידע נוסף בנוגע לתהליכי השחרור השונים

www.newprofile.org/livuy
באתר יש פורום שתוכלו להתייעץ בו ,לשאול ולקרוא
שאלות על בעיות שנתקלו בהם אנשים במצבים
דומים בעבר ,ותשובות שהם קיבלו.
אפשר לפנות אלינו גם בדוא"ל
info@newprofile.org
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