בלמ"ס
מדור סיירות ולחימה

אגרת למתמייני אגוז  /מגלן.
מועמד לשירות בטחון יקר,
מודל הסיירות כפי שהיה נהוג עד היום  ,אפשר למלש"ב (מועמד לשירות ביטחון ) ,אשר סיים גיבוש מרכזי
ולא התקבל ליעד ,להתמיין ליחידות  :אגוז ,חטיבת הצנחנים/מיון דובדבן – על תנאי ביצוע ראיון וללא מיון
פיזי נוסף (גיבוש).
לאחרונה שונתה המדיניות למיון ,והחל מגיוס מרץ ( 2013עונת מיונים נובמבר-דצמבר  )2012היא תתבצע
כלהלן:
א.

מיועד לשירות ביטחון (מלש"ב) אשר ביצע גיבוש לאחת מיחידות ההתנדבות :טיס  /מטכ"ל  /ש' / 13חובלים
 /צוללות (דרך יום שדה) ,סיים את הגיבוש במלואו ,ולא התקבל ליעד ,יהיה זכאי לראיון התאמה ליחידות:
אגוז-מגלן.

ב.

זימון לראיון ישלח לכלל המועמדים העומדים בקריטריונים שנקבעו.

ג.

המיון יבוצע במסגרת יום ראיונות אחוד ל 2-היחידות ויתקיים במרכז הארץ .

ד.

בתחילת יום הראיונות ,ימלאו המועמדים שאלון העדפות בו ידרגו את העדפתם הראשונה והשנייה ליחידות
אלו (אגוז-מגלן) .כמו כן ,יציינו על גבי השאלון את מידת רצונם להשתבץ בחטיבת הצנחנים.

ה.

כשבוע לאחר יום הראיונות ,תימסר תשובה למועמדים באשר לקבלתם הסופית ליעד.

שימו לב:


מועמדים אשר לא יתקבלו לאחת מ 2-היחידות (אגוז-מגלן) תבחן התאמתם לשיבוץ בחטיבת הצנחנים מיון
דובדבן ,בהתאם לדרוג שאלון ההעדפות שמילאו והישגיהם בראיון אותו ביצעו וללא זימון לראיון נוסף.
הודעה על קבלה לחטיבת הצנחנים/מיון דובדבן תישלח למועמדים בהתאם.



מועמדים אשר ביצעו גיבוש חובלים/צוללות ממאתר צד (ללא מעבר יום שדה) – סיימו ולא התקבלו לא יהיו
זכאים למיון אגוז-מגלן ויזומנו לראיון צנחנים -מיון דובדבן /גיבוש לוחם ימי ,בהתאם לדירוג שאלון
ההעדפות( .כפי שהתבצע עד כה).



מועמדים אשר ביצעו גיבוש ליחידות ההתנדבות,התקבלו וחתמו ויתור לאחר קבלה ליעד ,לא יהיו זכאים
לראיון התאמה ליחידות אגוז/מגלן/חטיבת הצנחנים/מיון דובדבן ,וישובצו ליתר יחידות השדה בהתאם
לדירוג שאלון ההעדפות.

דגשים:


ההתייצבות לראיונות אינה חובה ואי התייצבות למיון תתפרש כויתור על יחידות ההתנדבות מצד המועמד,
ללא אפשרות למיון חוזר.



מועמדים אשר נמצאים במעמד בן ישיבה,חיילים או מועמדים המתמיינים לחמ"ן/עתודה/שוחרות וביצעו
גיבוש מרכזי,סיימו ולא התקבלו לא יהיו זכאים לראיון ליחידות אלו בדומה לנהוג כיום.

בהצלחה,
מדור סיירות ולחימה.
טלפון03-7388888 :
פקס03-7388880 :

