
 

 מידע למלש"ב בנוגע למיון מדריך צניחה
 

 הנך מוזמן לשלב המיון התעסוקתי לתפקיד מדריך צניחה שיתבצע בבסיס ״מרום״- מחנה משה וחצי לוי
 הסמוך למחנה תל נוף

 
 1. יש להתייצב בתאריך שתזומן, בשעה 17:00 בצומת תל נוף (נא להקפיד על הגעה בזמן), משם יהיו הסעות

  שיובילו את המועמדים לבסיס.
 

  2. למגיעים עצמאית (הסעת הורים) ישנה אפשרות להגיע ישירות לשער הבסיס, בשעה 17:00 גם כן.
 

  3. ביה״ס לצניחה נמצא בתוך בסיס ״מרום״ (מחנה ע״ש משה וחצי לוי) בצמוד לבסיס תל-נוף של חיל-האוויר,
  בין צומת ביל״ו (רחובות) לבין הישוב גדרה (צומת כנות).

 חל איסור להגיע בטרמפים!
 

 4. כחלק מהמיון יתקיים בוחן ״ביפים״ ובוחן כוח (מתח,מקבילים)- יש להגיע בביגוד ספורטיבי ונוח - נעלי
  ספורט (לא כפכפים או סנדלים), חולצת טריקו(לא גופיות), מומלץ להביא בגדים להחלפה.

  יש להגיע עם בקבוק מים וכריך (ארוחת צהריים ניתנת בבסיס).
 

  5.יש להגיע עם תעודת זהות ושתי תמונות פספורט עדכניות.
 

 6. למועמדים שיעברו בהצלחה את המיון התעסוקתי, ישלח זימון בדואר והודעה טלפונית לביצוע המשך מיון
 רפואי בירפ״א (היחידה לרפואה אווירית), מפאת קוצר הזמן בין המיונים, יש לגשת כבר לקופת החולים ולבצע

 את הבדיקות הבאות: ספירת דם, כימיה כולל ברזל ו-b-12 ובדיקת שתן. את תוצאות הבדיקות עליכם
  להביא למיונים הרפואיים בירפ״א. (אין צורך להגיע עם התוצאות למיון התעסוקתי שיתקיים בביה״ס לצניחה).

 
 7.מצ"ב לקישור שנשלח אליכם גם טופס רפואי למילוי על ידי רופא משפחה- יש להגיע עם טופס זה ליום

  המיון, הגעה עם טופס זה הינה תנאי לקיום המיון.
 

 8. הנך נדרש להכין פרזנטציה ולהציג בע״פ (ללא חומרי עזר) במשך 5 דקות שני נושאים והבוחן ייבחר
 מבניהם:

  הראשון, יכול להיות תחביב,תחום עניין או כל נושא שייבחר.
   השני, לבחירתך נושא אחד עלייך להכין מתוך הרשימה הבאה:

 א. האדם על הירח.
  ב. יגאל אלון.
  ג. יצחק רבין.

  ד. מלחמת לבנון.
  ה. משה דיין.

 ו. האביב הערבי.
 ז. התחממות גלובלית.

  ח. היסטוריה של הצניחה.
  ט. דוד בן גוריון.

  י. תאונות דרכים בישראל.
 יא. חי וצומח במדבר יהודה.

  יב. חיים נחמן ביאליק.



 
 יש להביא ציוד שינה (מקבלים מזרון ושק״ש), כלי רחצה, בגדי ספורט.

 
madrich.tznicha@gmail.com :ניתן ליצור קשר במייל  

 יינתן מענה תוך 48 שעות.
 


