
 בס"ד
 עקיבא בישראל-תנועת בני

 חבריא ב'מחלקת 
 1116001ירושלים  16073ת.ד , 15יהושע ייבין רח' 

 02-6241626פקס:   02-5613136טל' 
  b@bneiakiva.org.il-hמייל: 

     ------------------------------------------- 
 

 _______________תאריך:______
 

 נחשון / ריכוז חב"בשאלון למועמד/ת ל
 נא לצרף תמונה                     

 
 
 
 

 
 שם פרטי ________________ שם משפחה ___________________

ת.ז ______________  תאריך לידה עברי _______________ 

כתובת   _____________ טלפון ניידלועזי_____________ טלפון ___________  

 ________________ מייל

 
כתובת מגורים 

 ____________________________________________________ 
 מיקוד  עיר     שכונה   מס' בית       רחוב   

 
 

  _________________________מוצאסניף מוצא _____________________שבט 

 ______ן/יונתן/השחר/אחר_________האם לקחת חלק פעיל בחבריא ב'?: הדרכה/נחשו

 ______________האם____________ ______שםשם האב _________________

שם ביה"ס והמגמה בהם את/ה לומד/ת  

___________________________________ 

 

 ? )אידאולוגיה, תכונות וכו'( /נחשוןרכז/ת חב"במדוע ברצונך להיות 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 ? /נחשוןרכז/ת חב"בגדיר/ה את רצונך להיות כיצד את/ה מ

 . ודאי 1

 ניינ/ת אך בודק/ת אפשריות נוספות. מעו2

 . אחת מהרבה אפשרויות3

 . סיכויים קלושים4

mailto:h-b@bneiakiva.org.il


 

 וקר או בודקת במקום ספציפי: כן/לאהאם סגרת תקן ב

 

 במידה וכן אנא פרטי היכן? )אפשר לציין יותר ממקום אחד( 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 __________________? לאיזה אגודה שייך התקן שאת סגרת/מתעניינת בו

 

 ? )ניתן לסמן כמה תשובות(/נחשוןריכוז חב"בלהגיש מועמדות ל ךהביא אותמה 

O בתנועהתי חניכה/מדריכה היי 

O  גם להשפיעהסניף היה משמעותי עבורי ואני רוצה 

O  ספר שליההשיחה של נציג מטעם בני עקיבא בבית 

O  פרסום על המיונים 

O פנו אליי מבני עקיבא 

O כל החברות מגישות מועמדות 

O __ אחר_______________________________ 

 
 קורות חיים:

 
היום. כתוב/כתבי על נסיונך בעבר  פרט/י קורות חיים החל מגיל ביה"ס היסודי ועד

 שותפותרקע תנועתי,  חביבים וכו'. זכור/זכרי לצייןבנושאים חינוכיים, התנדבותיים, ת
 סניף וכו'.ב
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 
רשום/רשמי שמות ממליצים, ואת מס' הטלפון שלהם, אשר מכירים אותך מתקופת 

 פעילותך בסניף ובבי"ס.

 הקשר אליך: מורה, מדריך וכו' מס' טלפון שם 
1.    
2.    
3.    



 
 

 הערות כלליות
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 איזה סוג אוכלוסייה מעניינת אותך?
 _________ אחר /מושב /ישוב /שכונה /פיתוח עיירת/קטנה עיר /גדולה עיר

 
 מסוים אנא כתוב/כתבי על פי סדר העדיפויות: במידה והינך מעוניינ/ת בסניף

 
1____________________.2___________________.3__________________. 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 חבריא ב' מחלקתלשימוש 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


