הצהרת גיוס לנצח יהודה:

הצהרת הצטרפות למסלול נצח יהודה
אני החתום מטה:

מספר זהות

מוסדות לימוד /ישיבות

שם פרטי

שם משפחה

טלפון

נייד

כתובות

טלפון

מבקש להתגייס למסלול נצח יהודה בגיוס:

ע"פ החלטת מיטב

אוגוסט ___
מרץ ___
נובמבר ___
לשירות של
 32חודשי שירות שירות*
 24חודשי שירות פעיל
ו 8-חודשי משימה.
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משך השירות בנצח יהודה הינו  32חודש .לבני נוער חרדי השירות יפוצל ל שנתיים שירות צבאי ו שמונה חודשי לימודים.
במסגרת השירות ניתן מענה של מסגרת חרדית בתוך הצבא על מנת לאפשר לחרדים לשמור על צביונם החרדי ואורך החיים לו
הורגלו :מסגרת יום יומית מסודרת לתפילות  ,שירות ללא נשים  ,שיעורי קודש מפי רבנים ומזון כשר למהדרין .
הכניסה למסגרת מחייבת שמירה על אורח חיים של שומרי תורה ומצוות .
הצבא יספק את צרכי המסלול השוטפים על מנת לקיים אורח חיים המות אם לחברה החרדית ,הדברים נוגעים לגיוון המזון בכשרות
מהדרין גם אם הדבר כולל רכש מיוחד לטובת המסלול וכן הקצאה מיוחדת לצורכי דת  :חנוכיות ,ארבעת המינים ,ציציות ,ספר קודש
ומצות עבודת יד.
על מנת לאפשר מסגרת רוחנית נאותה  ,נקבעו מספר כללים המחייבים את החיילים אשר ג ויסו במסגרת הפרויקט ואשר משתייכים
אליו:
א) כיסוי ראש :חובה לכסות את הראש בכובע או כיפה בבסיס ומחו צה לו.
ב) שמירת שבת :חובה לשמור שבת בבסיס ומחו צה לו.
ג) פאת לחיים :השארת פאות עד עצם הלחי ואי שימוש בתער .
ד) קדושת הפה :דיבור ראוי ללא ניבול פה  ,קללות וכדומה .
ה) קדושת המחנה :איסור הכנסת עיתונים  ,תמונות ,טלוויזיה ,DVD ,חוברות וספרים בלתי צנועים .
ו) צניעות :חובה להתנהג בכללי השילוב הראוי גם מחוץ לגבולות המסלול .
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שמירת כללים אלו ככתבם  ,לשונם ורוחם הינה תנאי לשייכות למסלול זה  ,ובכלל זה היציאה לשנת לימודים .
לאחר שקראתי והבנתי את הכל לים המחייבים במסלול נצח יהודה הריני מצהיר כי אני  ,החתום מטה ,מתחייב לשמור על הכללים
דלעיל וכפי שהוגדרו כלשונם וכרוחם .
הפרה של כללים אלו או חלק מהם תגרום להרחקה ממסלול נצח  ,ואף מהיחידה .ובכל מקרה יהיה עלי לשרת שירות כולל של 32
חודשים
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________________

תאריך
* מחק את המיותר

________________

חתימה

