עלון מידע למועמד שבוע ראיונות מלש"ב נובמבר 21
מלש"ב יקר,
עלון זה מיועד למועמדים אשר עתידים להתמיין בשבוע ראיונות מלש"ב.
בשבוע הראיונות הקרוב ,יפתחו יעדי מיון נוספים ,אליהם יהיה ניתן להתקבל.
להלן שמות היחידות שיראיינו בשבוע זה:
מאותר קומנדו (למסיימי ולא עוברי גיבוש טיס ,חובלים וצוללות בלבד) ,חטיבת הצנחנים ,יחידת
הנדסה למשימות מיוחדות ,פלוגות סיור חיל השריון ,מלך האריות ,יחידת המסתערבים במשמר
הגבול ,יחידת לוחמה בטרור ,עוקץ (רלוונטי למתגייסי דצמבר  21בלבד) ,מורן ,רוכב שמיים ,דוהר
שמיים וסיירות חיל הרגלים (גולני ,גבעתי ,נחל ,כפיר).
•

הצגת היחידות תתבצע במתכונת זום מספר ימים טרם שבוע הראיונות ,קישור יישלח בנפרד
בסמיכות למופע זה -הודעה על מועדים מדויקים מצורפים בסמס הנלווה.

•

לאחר הצגת היחידות יישלח אליך קישור ובו עליך לדרג את היחידות אליהם תרצה להתראיין ,כל
אחד יוכל להתראיין ל 3-יחידות (סיירות החי"ר נחשבות ליחידה אחת בדירוג זה) ,כך שיש חשיבות
גדולה לדירוג היחידות .נציין כי ,השאלון יהיה פתוח לזמן מוגבל  ,בכדי שנוכל לשבץ כל אחד
לראיונות על פי הדירוג שבחר טרם פתיחת שבוע הראיונות.

•

במידה ותבחר לא לדרג שאלון ותגיע לשבוע ראיונות נשבץ אותך לראיונות בהתאם למגבלת
המקום למול צרכי המערכת.

•

יהיה עליך להתראיין לפחות ליחידה אחת ובסיום יום הראיונות לבצע דירוג של היחידות אליהם
התראיינת ,לא יהיה ניתן לוותר על היעד אליו התקבלת מרגע קבלת התוצאה.

•

במידה ואינך יכול להתייצב עליך להודיע זאת למוקד מיטב באופן מידי על מנת שנוכל לבחון עבורך
מועד חלופי ,נציין כי פניה שתתקבל לאחר מועד סיום סגירת שאלוני הדירוג ( 24שעות מסיום
הצגת היחידות) ,לא מובטח כי נוכל להיעתר לפניה זו.

•

מתמיינים המתגייסים בדצמבר  2021שקיבלו שיבוץ ליחידה שאיננה באיתור ,תאריך גיוסם יישאר
בחודש זה גם אם יתקבלו ליחידה מתוך שבוע ראיונות.

שים לב:
ההתייצבות לשבוע ראיונות אינה חובה ואי התייצבות למיון תתפרש כויתור ,ללא אפשרות למיון
חוזר.
לכל מתגייסי דצמבר  , 21אנו מזכירים כי הינך בתהליך מיון סמוך לתאריך הגיוס .במידה ותתקבל
לאחת מיחידות שבוע הראיונות ,מועד גיוסך יישאר בדצמבר  .21במידה ולא תסוכם אתה תתגייס
ליעד אליו שובצת על פי תאריך גיוסך אשר שנשלח אליך בצו ומופיע באתר מתגייסים.

מצורף בזאת תאריכי המופעים הקרובים לקראת שבוע הראיונות:

מופע
הצגת היחידות המראיינות (בזום)
פתיחת שאלון דירוג היחידות המראיינות
הצגת היחידות המראיינות (בזום)  -מאסף
פתיחת שאלון דירוג היחידות המראיינות -מאסף
תאריכי גיוס יחידות השדה דצמבר 21
שבוע ראיונות מלש"ב

תאריך בו מתקיים
15/11/2021
15-17/11/2021
22/11/2021
22-23/11/2021
05-16/12/2021
29/11/21-01/12/2021

בהצלחה בהמשך,
מדור תכנון סיירות ולחימה

