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           : תאריך

 

 

 לכבוד

 השחייהאיגוד 

 ,שלום רב

 

שמי ברשימת המועמדים של  לכם אם תכללו אתאודה , לשם כך. ל כספורטאי מצטיין"הנני מעוניין לשרת בצה

  .המוגשת מטעמכם למינהל הספורט, החיילים המצטיינים

 

 (י הספורטאי"ימולא ע)פרטים אישיים . א

 : תאריך לידה : שם פרטי ומשפחה

  :אגודהשם ה :תעודת זיהוי

  :מקום האימוניםכתובת  :תאריך הגיוס

  :אמיילכתובת  :אישי' מס

 

 ____________________ או התאחדות  המלצת איגוד. ב

 

 .ל"מעמד של ספורטאי מצטיין בצה                                              תעודת זיהוילאשר לספורטאי  הננו ממליצים

 

 :(ציין את הישגי הספורטאי בשנה האחרונה כפוף לאמות המידה) הנימוקים. ג

 במכון ווינגייט שחיין נבחרת ישראל לנוער והאקדמיה למצוינות בספורט
 
 

 

 

 

 0151559105: תאריך

 

 .ב חתימה דיגיטאלית של מורשה חתימה מטעם האיגוד"מצ
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 ______________: ךירתא

 

 

 (ת ביטחוןמועמד לשרו)ב "אגרת למלש

 בית"מלש/ב"מלש

( להלן החוק) 0255 –ו "התשמ, (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד)חוק  התגמולים לחיים ובני משפחותיהם .1

זכויות למי שנפגע במהלך שרותו הצבאי אולם הפגיעה ארעה שלא במסגרת , בנסיבות מסוימות, מעניק

 .פעילות צבאית

 

יטה הכנסת כי חיילים העובדים עבודה פרטית או  ל ובמערכת הבטחון החל"לאחר בחינת הנושא בצה.2

לא יהנו מהטבה ( לרבות ספורטאים מצטיינים), פרטי שלא מטעמי מצוקה כלכלית קשה, העוסקים בעיסוק

משמעות הדבר כי המעביד או המעסיק הוא שנושא באחריות לנזק שיגרם לחייל העובד או . יחודית זו

 .המועסק אצלו

 

ימשיכו וייהנו מטעמים של מצוקה כלכלית קשה , רק חיילים שעבודתם אושרה בהתאם לפקודות הצבא.3

 .מההטבות הכלכליות שקובע החוק

 

 .ש של יחידתך"י לפנות לקצינת הת5לפרטים נוספים תוכל.4

 

 

 _________________או התאחדות האיגודמורשה החתימה מטעם אישור 

 
   תעודת זהות                        - פעיל5המועמד לספורטאי מצטייןכי ווידאתי עם הריני לאשר בזה 

 .קרא את האיגרת דלעיל והוא מודע לתוכנה 

 

 

 .ב חתימה דיגיטאלית של מורשה חתימה מטעם האיגוד"מצ

 


