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 י"א -אם את/ה תלמיד/ה בכיתות י'

 תושב מועצה אזורית יואב

 כדאי לך להמשיך לקרוא !
 

 לדרך משלחת   שתצא 21זו השנה ה 

 "מדריכים צעירים להדרכה במחנה הקיץ ליהיי וואלי בארה"ב".

 

ט הסוכנות היהודית והרשות המקומית "יואב" מובילות פרויק-שותפות ביחד יואב ליהיי וואלי 

 לחיבור בין בני נוער והקהילות. 

 

יצאו משתתפי התוכנית לארה"ב שם ידריכו  1122השליחות הינה בת ששה שבועות במהלך קיץ 

יחד עם מדריכי נוער אמריקאים במחנה הקיץ של הקהילה. בחודשים שלפני הנסיעה, יעברו בני 

 הנוער סדנאות ומפגשי הכנה.

 

 

 , פנה אלינו עוד היום :אם את/ה עונה על הקריטריונים הבאים

 

  'י"א -תלמיד/ה בכיתות  י 

  מועצה אזורית יואבתושב 

 ניסיון קודם בהדרכה ויכולת יצירת קשר טוב וחיובי עם ילדים ובני נוער 

 מתנדב/ת או מדריך/ה בקהילה ובעל/ת רצון להגביר מעורבות זו 

 פתוח/ה להיכרות עם יהדות ארה"ב והזרמים השונים בה 

 הול שיחה והדרכה באנגלית בעל/ת יכולת ני 
 

 טפסי רישום לפרויקט , ניתן לקבל במשרדי המתנ"ס במועצה,

 במשרדה של אורנה בתיכון "צפית"

 או באמצעות מדריכי הנוער בישובים.

 יש להגיש את הטפסים עד לתאריך:  

   42.2.1.5 ג, תשע'ראשון טז' בשבט יום 

 רכזת ילדים ונוער מתנ"ס יואבמשרד ל

 050-2217177 -מחלקת ילדים ונוער מתנ"ס יואב -פים: חן רוזן לפרטים נוס

              

 chenrozen@yoav.org.ilדוא"ל    7500272   8500725/ 4טל'  
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 1122קיץ  -ארה"בליהיי וואלי,  קיץ המחננוער  מדריכימשלחת טופס הרשמה ל

 נא להקפיד על כתב ברור !    -פרטים אישיים     –חלק א' 

 זכר/נקבה       ) יש להקיף בעיגול(מין  שם פרטי ושם משפחה: 

 שם האב: שם האם:

 ביה"ס: כיתה:

 טל' בבית:               טל' נייד: כתובת מלאה : 

 ת.ז                             דוא"ל: תאריך לידה: 

 

 פעילות ותחומי עניין –חלק ב' 
 הפורמליים( פעילות בתוך ביה"ס ) מעבר ללימודים

 

 פעילות מחוץ לביה"ס ) בישוב, שכונה, במקום אחר(

 

 

 תחביבים ותחומי עניין אישיים

 

 

 ידע -חלק ג' 
 מה ידוע לך על הקשר בין קהילות מארה"ב לקהילות בישראל?

 

 

 מה ידוע לך על מחנות קיץ בארה"ב?

 

 

 שליטה באנגלית –' דחלק 

 ת? ) שוטף, לא שוטף, מידע קודם, ניסיון וכו'(.האם יש לך יכולת  לנהל שיחה באנגלי

 

 

 
 __________חתימת המועמד _____

 

   42.2.1.5 ג, תשע'ראשון טז' בשבט ום יתאריך אחרון להגשת טפסים: 

או  08-8500756ת הטפסים יש להגיש במשרדי המתנ"ס ישירות או דרך פקס: א

 lchenrozen@yoav.org.i אימייל:
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