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 "ז תמוז תשע"הכ 

 

 במסגרת חופשה מיוחדתנוהל הגשת בקשה ליציאה לאימונים ותחרויות 

 

  יום חופשה מיוחדת בכל שנת גיוס. 90-ספורטאי פעיל/מצטיין זכאי ל -

 ע"י סגל הת"ש ביחידה של החייל.מטופלת  / פעיליםשל אוכלוסיית המצטייניםה לחופשה מיוחדת בקש .1

 , בדגש על הפרטים הבאים:אל סגל הת"ש ביחידתו האחראי על הבקשהע"י החייל תועבר  הבקשה .2

  תאריכי הנסיעה ומטרתה לגבי מינהל הספורטאישור-  

 אחריות הספורטאי להגיש את טופס הבקשה לאיגוד/ התאחדות הספורט הרלוונטי.  -

 .האיגוד/ התאחדות יפנה אל מנהל הספורט בבקשה להחתים את הבקשה  -

 הל הספורט יבדוק את הבקשה, יחתום ויחזירה לאיגוד/ התאחדות השולח.מינ -

 ות להחזיר את הבקשה החתומה לחייל.על האיגוד/ התאחד -

 על החייל לצרף את ההמלצה החתומה ע"י מנהל הספורט אל הבקשה. -

   כולל חתימת סא"ל( מפקדיו עם ציון תאריכים ספציפיים ל ידיחתום ע בקשה לחופשה מיוחדתטופס(. 

 .במידה ותחרות/האימונים מתקיימים בחו"ל, יש לצרף טופס חו"ל מאושר ע"י ביטחון שדה 

  .במידה וביחידה אין מפקד בדרגת סא"ל יש להחתים מפקדה ממונה 

  המבוקש ימים לפני מועד החופשה 14 לכל המאוחר לסגל הת"שבקשה לחופשה יש למסור את ה. 

-ר את בקשת החייל, רשאי החייל להגיש ערעור לענף עצמהבמידה ומפקדיו של החייל אינם ממליצים לאש .3

 ימים לפני מועד החופשה. 7-תא מצטיינים באופן ידני וע"י החייל בעצמו, לא יאוחר מ-מדור תנופ"ה

החייל יביא עימו את הבקשה המלאה שהוגשה ע"י סגל הת"ש אל מפקדיו, עם פירוט של המפקד שלא 

 ין יכול לצרף מכתב אישי המסביר את מהות הבקשה.המליץ לאשר את הבקשה ובמדיה ומעוני

 

 במסגרת דחיית שירותנוהל הגשת בקשה ליציאה לאימונים ותחרויות 

 ימי דח"ש. 120-ספורטאי פעיל/מצטיין שניצל את מכסת ימי המיוחדת בשנה הנוכחית, זכאי ל -

 .ימים אלו אינם נמנים כחלק מהשירות הפעיל של הספורטאי, ולכן יצטרך להשלימם

ע"י            מטופלת  /פעיליםבקשות יציאה לחופשה למטרת אימונים ותחרויות של אוכלוסיית המצטיינים .1

 תא מצטיינים.-מדור תנופ"ה-ענף עצמה

 הבקשה תועבר ידנית ע"י החייל המבקש, בדגש על הפרטים הבאים:  .2

  לגבי תאריכי הנסיעה ומטרתה מינהל הספורטאישור-  

 אחריות הספורטאי להגיש את טופס הבקשה לאיגוד/ התאחדות הספורט הרלוונטי.  -

  .האיגוד/ התאחדות יפנה אל מנהל הספורט בבקשה להחתים את הבקשה -

 מינהל הספורט יבדוק את הבקשה, יחתום ויחזירה לאיגוד/ התאחדות השולח. -
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  .על האיגוד/ התאחדות להחזיר את הבקשה החתומה לחייל -

 צרף את ההמלצה החתומה ע"י מנהל הספורט אל הבקשה.על החייל ל -

   כולל חתימת סא"ל( חתום ע"י מפקדיו עם ציון תאריכים ספציפייםבקשה לדחיית שירות טופס(. 

תאריכי הבקשה צריכים להיות בהתאם ליכולת החייל להתייצב במשרד תנועה במחנה תל  חשוב לציין: -

ת, כלומר: במידה והחייל מתחיל את אימוניו בבוקר של השומר האמון על הוצאת חיילים לדחיית שירו

אותו יום, יש לציין שתאריך תחילת הדח"ש הינו יום לפניי מכיוון ועל החייל להתייצב ביום היציאה 

 לדח"ש במשרד תנועה אשר נמצא במחנה תל השומר. כנ"ל לגבי יום החזרה מדח"ש.

  קדה ממונה.במידה וביחידה אין מפקד בדרגת סא"ל יש להחתים מפ 

ימים  14 לכל המאוחר תא מצטיינים-מדור תנופ"ה-ליציאה לדח"ש לענף עצמהבקשה יש למסור את ה -

  המבוקש לפני מועד החופשה

 .תא מצטיינים-מדור תנופ"ה-האישור הסופי על יציאה לדח"ש תינתן אך ורק ע"י ענף עצמה -
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