
 
 

 

 19.12.18                                                                                                                לכבוד:

 מתמייני שנת השירות

 בית"ר  -תנועת הנוער הלאומי

 

 

  לשנת שירות  תאמההסמינר מיון ו הנדון:

 

 שלום רב, 

 צטרפותכם לתהליך המיון וההתאמה לשנת השירות בנוער הלאומי בית"רברכות על הראשית , 

על  מטרת הסמינר היא להיות לכלי עזר עוברינו -מיון וההתאמהאנו ממשיכים בתהליך ועוברים לסמינר ה
מנת לוודא שכל אחד ואחת מכם, שחתם ישובץ בשנת השירות במסלול ובקומונה המתאימה לו/ לה 

  הם חוות הדעת /המלצה וסיכום ראיון אישי.  נוספים שנשתמש בהם בתהליךביותר. כלים 
אנו מאמינים ששילובך במסלול ובקומונה המתאימה, יגדיל את הסיכוי שלך להצלחה ומיצוי התרומה  

 שלך בשנת השירות.
 

  18-19.1.19בין התאריכים  בסוף השבועהסמינר יתקיים 

 , פתח תקווה(  16הלינה היא בסניף התנועה בפתח תקווה )רח' בייליס 

 

 . 18:00שבת בשעה  -פיזור 10:00שישי בשעה  -געהה

 

תתקיים האוכל בסמינר מבושל לפני שבת ומחומם על גבי פלטות חימום. במהלך הסמינר  -חשוב לציין

 והדלקת נרות. בתשקבלת 

 (1.)נספחרשימת ציוד מצורפת למכתב זה

 

(, למלא אותו להחתים בשני העמודים ולשלוח למייל 2יש להדפיס את אישור ההורים)נספח

 yakovb@nlb.org.il 18:00בשעה  13.1.19עד יום א' ה. 

 (153-50-6711248)אפשר לשלוח גם בפקס: 

 יש להוסיף אישור רופא בעיה רפואית נהבמידה ויש

 צמחוני חובה לציין זאת באישור ההורים. \טבעוניכמו כן , 

 למכתב זה מצורך גם אישור היעדרות מהלימודים ביום שישי. •

 050-855-1237בכל שאלה ניתן לפנות אליי.

 

 בהצלחה !

 נס-בברכת חד

 יעקב ברקוביץ'

 רכז הכנה לצה"ל וגיוס שנת שירות

 בית"ר-הלאומי תנועת הנוער 

 

 

mailto:yakovb@nlb.org.il


 
 

 

 

 רשימת ציוד-1נספח

 

 לחברי התנועה-חולצת תנועה ייצוגית •

 מזרון )הלינה היא בסניף(  \שק שינה •

 בגדים חמים •

 לא כפכפים!( -נעליים סגורות ) אפשר שורש •

 בגדים להחלפה )לא גופיות /חולצות בטן/מכנסיים קצרים *מדי*( •

 לבנים להחלפה •

 סבון רחצה...כלי רחצה: מברשת שיניים, משחה  •

 מגבת רחצה •

 אלתוש )רצוי( •

 ארוחת בוקר וצהריים ליום שישי •

 ליטר מים 3 •

 תרופות למי שצריך )חובה לציין באישור ההורים( •

 והרבה הרבה מצב רוח טוב... •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 עמודים(2)אישור הורים -2נספח 

 יעקב ברקוביץ' מתמייני ש"ש

 מיון והתאמהסמינר 



 
 

 

 



 
 

 

                                   18.12.18                                                                                                               לכבוד: 

  
 הנהלת ביה"ס 

  
  בקשה לשחרור מלימודים.הנדון:

  
 שלום רב,  

  
 ת לשנת השירות בתנועת הנוער הלאומי בית"ר\ה:_________ מתמיין\התלמיד

  
שבת( מקיימת התנועה סמינר מיון והתאמה בפתח -)שישי 18-19.1.19בתאריכים ה

 תקווה.

  
, שחתם המועמדיםעל מנת לוודא שכל אחד ואחת מ נובורמטרת הסמינר היא להיות לכלי עזר ע

 ובקומונה המתאימה לו/ לה ביותר.ישובץ בשנת השירות במסלול 
 
  הם חוות הדעת /המלצה וסיכום ראיון אישי.  כלים נוספים שנשתמש בהם בתהליך 

  
להצלחה ומיצוי  הםבמסלול ובקומונה המתאימה, יגדיל את הסיכוי של םאנו מאמינים ששילוב

 בשנת השירות. הםהתרומה של

 
 יעדר מהלימודים.\ה הנ"ל ת\התלמיד, לכן 10:00הסמינר יחל ביום שישי בשעה 

  
 חשוב לציין כי:  

  .ההשתתפות בסמינר הינה באישור ההורים •

 ה להשלמת החומר הלימודי.\היציאה מותנית בהתחייבותו של התלמיד •

  
 yakovb@nlb.org.il -לכל שאלה ניתן לפנות אליי במייל

 מודה מראש על שיתוף הפעולה! 
 

  
 ,נס-ת חדבברכ

ברקוביץ'יעקב   
 רכז גיוס ש"ש והכנה לצה"ל

בית"ר -תנועת הנוער הלאומי  
 

 


