משרד החינוך התרבות והספורט
מינהל הספורט

MINISTRY OF EDUCATION CULTURE & SPORT

Sport Authority

לכבוד

מנהל המחלקה לספורט תחרותי
מינהל הספורט רח' המסגר  14ת.ד57577 .
תל-אביב 61575

טופס זה ימולא ע"י הספורטאי
שלום רב,
בשני עותקים ויועבר למשרדי רשות
הגיוס
לפני
המשךשנה
הספורט ½
תאריך בצ.ה.ל.
תוך שרותם
אימונים
הנני פונה אליכם בבקשה ,לכלול אותי ברשימת הספורטאים שיאופשר להם
הנני מצהיר ,שהפרטים הרשומים מטה נכונים .אם אפסיק את אימוני הסדירים תוך שרותי בצה"ל ,הנני
מתחייב להודיעכם על כך.
ב ב ר כ ה,
________________
חתימת הספורטאי
תאריך
א .פרטים אישיים (ימולא ע"י הספורטאי)
שם פרטי ומשפחה:

תאריך לידה:

מס' אישי:

הכתובת למכתבים:

דואר צבאי:

תעודת זיהוי:

 .7תאריך הגיוס:
 .8מתאמן באגודה (בסניף):
 .9ענף הספורט:
 .10השתתפות במחנות אמונים ותחרויות מחוץ לסניף שלי (המקום והתאריך):
.1
.2
ב .המלצת האגודה – הסניף:
הננו מאשרים בזה ,שהספורטאי

ראוי להיכלל ברשימת הספורטאים המומלצים לאפשר להם המשיך

אימונים תוך שרותם בצה"ל אם יאושר על ידכם ,אנו מתחייבים ,להודיע מיד למנהל המחלקה לספורט תחרותי
ברשות הספורט ,אם הספורטאי הנ"ל יפסיק אימוניו הסדירים.
_________________________
________________
_________________________
שם מזכיר האגודה
תאריך
שם המאמן וחתימתו
הסניף – וחתימתו
_________________________________
חותמת האגודה
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המשפחה והשם:

ג .המלצת התאחדות/איגוד הספורט
הננו ממליצים /לא ממליצים – על בקשתו של הספורטאי הנ"ל.

הנימוקים:
_______________________________
תאריך

__________________________
חתימת יו"ר
ההתאחדות /האיגוד

______________________________
חותמת ההתאחדות/האגוד
ד .המלצת הועדה
הועדה בישיבתה ביום ________________ החליטה להמליץ/לא להמליץ
על הספורטאי_________________________ ספורטאי מצטיין /ספורטאי פעיל
_______________________________________________________________________________

_____________________
תאריך

__________________________
חתימת יו"ר הועדה
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אגרת למלש"ב (מועמד לשרות ביטחון)
מלש"ב/מלש"בית
.1חוק התגמולים לחיים ובני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) ,התשמ"ו – ( 1988להלן החוק)
מעניק ,בנסיבות מסוימות ,זכויות למי שנפגע במהלך שרותו הצבאי אולם הפגיעה ארעה שלא במסגרת
פעילות צבאית.
.2לאחר בחינת הנושא בצה"ל ובמערכת הבטחון החליטה הכנסת כי חיילים העובדים עבודה פרטית או
העוסקים בעיסוק ,פרטי שלא מטעמי מצוקה כלכלית קשה( ,לרבות ספורטאים מצטיינים) לא יהנו מהטבה
יחודית זו .משמעות הדבר כי המעביד או המעסיק הוא שנושא באחריות לנזק שיגרם לחייל העובד או
המועסק אצלו.
.3רק חיילים שעבודתם אושרה בהתאם לפקודות הצבא ,מטעמים של מצוקה כלכלית קשה ימשיכו וייהנו
מההטבות הכלכליות שקובע החוק.
.4לפרטים נוספים תוכל/י לפנות לקצינת הת"ש של יחידתך.

אישור
הריני לאשר כי קראתי את האיגרת למלש"ב והבנתי את תוכנה.
__________________
תאריך

תעודת זהות

חתימת /המלש"ב/מלש"בית

שם ומשפחה

אישור ההתאחדות/האיגוד
הריני לאשר בזה את חתימתו של
___________ _______________

תאריך

.
______________ ___________

תעודת זהות

שם ומשפחה

התפקיד

____________________

חתימה /חותמת האיגוד
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