הנחיות להגשת מעמד ספורטאי פעיל בצבא
כל הספורטאים הרואים את עצמם ראויים לקבל מעמד בצבא  ,בכפוף לעמידתם באמות
המידה להכרה כספורטאים פעילים רשאים להגיש מועמדותם לקבלת מעמד זה
בעת שירות החובה בצבא.
מועדי הגשת הבקשה:
תאריכי גיוס
מתגייסים בחודשים יולי -
ספטמבר כולל
מתגייסים בחודשים אוקטובר-
דצמבר כולל
מתגייסים בחודשים מרץ -
מאי כולל

המועד האחרון להגיש בקשה

מועד הדיון בבקשה

יש להגיש בקשה עד ה1.1

תחילת פברואר

יש להגיש את הבקשה עד
ה1.5
יש להגיש את הבקשה עד
ה1.9

תחילת יוני
תחילת אוקטובר

. 1לא יתקבלו בקשות שהוגשו באיחור.
. 2את הבקשה יש להגיש אך ורק דרך המועדון/קבוצה ,לא יתקבלו בקשות פרטיות .כחלופה להמלצת
מועדון ניתן להביא מכתב המלצה אישי ממאמנ/ת אחת הנבחרות הלאומיות.
. 3כל הפרטים ,ההנחיות ,הטפסים ואמות המידה מצויים בכתובת אתר משרד הספורט
https://www.gov.il/he/service/application_for_recognition_as_outstanding_athlete_in_militar
y_service
.4לטפסים הללו יש להוסיף צילום ת.ז והעתק של הצו גיוס -לא תתקבל בקשה ללא כל
הטפסים במלואם.
.5את הבקשה יש להגיש לאורי שטרנבך ,המנהל המקצועי בהתאחדות הפוטבול במייל
 .Ori.ihfl@gmail.comיש לוודא הגעה וקבלת הטפסים.
. 6ניתן להגיש בקשה להקדמת/דחיית גיוס במסמך וורד עם פרטי הבקשה  ,שם ות"ז,
מועד גיוס מקורי ומועד מבוקש חדש וכן הסיבה בקצרה לשינוי מועד הגיוס.
בברכה,
אורי שטרנבך
מנהל מקצועי
התאחדות הפוטבול האמריקאי בישראל

תאריך__________
לכבוד
התאחדות פוטבול אמריקאי בישראל
כתובת ת.ד  ,4510ירושלים91044 ,
שלום רב,
הנני פונה אליכם בבקשה ,לכלול אותי ברשימת הספורטאים הפעילים לקראת שירותי בצה"ל.
הנני מצהיר/ה ,שהפרטים הרשומים מטה נכונים .אם אפסיק את אימוני הסדירים תוך שרותי בצה"ל ,הנני
מתחייב/ת להודיעכם על כך.
ב ב ר כ ה,
________________
חתימת הספורטאי

תאריך
א .פרטים אישיים (ימולא ע"י הספורטאי)

תעודת זהות:
___________________________

שם פרטי ומשפחה:
___________________________

מס' טלפון ליצירת קשר:
___________________________

 .1תאריך הגיוס_____________ :
 .2מתאמן בקבוצה/מועדון___________________ :
ב .המלצת המועדון:
ראוי/ה להיכלל ברשימת הספורטאים הפעילים .אנו
הננו מאשרים בזה ,שהספורטאי/ת
מתחייבים ,להודיע להתאחדות הפוטבול בישראל ,אם הספורטאי/ת הנ"ל יפסיק אימוניו הסדירים.

_________________________
שם נציג המועדון וחתימתו

________________
תאריך

____________________________
חותמת המועדון

_________________________
תפקיד במועדון





טופס זה ימולא ע"י הספורטאי ויישלח להתאחדות כשמונה חודשים לפני תאריך הגיוס ,במועדים
הבאים:


עד ה1.1



עד ה1.5



עד ה1.9

לבקשה יש לצרף עותק של תעודת הזהות וצו הגיוס

ג .המלצת ההתאחדות
הננו ממליצים /לא ממליצים – על בקשתו של הספורטאי הנ"ל.

הנימוקים:
_____ ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________________
תאריך

__________________________
חתימת מנכ"ל
ההתאחדות

______________________________
חותמת ההתאחדות

