
 

 

 

 חוה"ד מכינה   עבור  בקשת התנדבות על רקע בריאות הנפש 

 רכזים יקרים! 

 הכנו פורמט כללי המכיל את הנקודות החשובות שחשוב להכניס לחוה"ד. 

החוה"ד שלכם הרבה פעמים משפיע על איך שמדור מיון רואה את הצעיר ועשוי להיות לפעמים גורם מכריע מבחינת  

 השפעה על הגיוס. 

צורך לכתוב לפי הסדר שכתבנו מבחינת נקודות, מה שכן חשוב זה להתחיל קודם בחוזקות, במה אתם מרגישים  אין  

יפות את  שהצעיר/ה נתרמו מהמכינה, איזה כוחות גיליתם בהם שלא ידעת. אנחנו דוגלים בלכתוב את האמת ולא לי 

לחוזקות והתייחסות לקשיים שעולים.  המציאות, אך יחד עם זאת יש מקום לשיקול דעת ובמינון בין ההתייחסות  

תזכרו שלצעירים יש גורמים מלווים לכל התהליך ההסתגלות ומה שחשוב זה בסופו של דבר הוא או היא מתאימים  

 לגיוס בעינכם. 

 אנא התייחס/י לפרמטרים הבאים ופרט/י עד כמה שניתן. 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה! 

לוגו של המכינה שלכם. *לא לשכוח להעביר את הפורמט לדפים עם ה   

 

 שם החניך: ________________________ מספר ת.ז. ___________________________ 

 שם המכינה: _______________ שם ותפקיד כותב החוה"ד: ________________________ 

 תאריך:____________________ 

 אל: מדור מיון ואבחון/גורם מבקש )מסגרת דיור/פסיכאטר/וכו'( 

ידון: חוות דעת מכינת _______)שם המכינה( הנ   

 

התייחסו לנקודות שנראות לכם רלוונטיות כחיבור שוטף וכמו כן שימו לב  -)נקודות להתייחסות

 למינונים בין ההתייחסות השלילית לחיובית(. 

הסבר על מי הוא אותו צעיר, איך הוא נקלט במכינה. -*רקע כללי  

חלק שינה מחוץ לבית( *תפקוד והתנהלות במכינה )דגש על ה   

 *יחסים חברתיים וקבוצתיים  )יכולת חברתית(

נקודה קריטית. האם החניך עצמאי בהגעה למסגרת? האם הוא מתנייד בתחבורה    - עצמאות *

מה הצעדים שנעשו מטעם המכינה כדי לקדם. האם היה מגמת שיפור?   - ציבורית? אם לא   

 *משמעת )הבנת חוקי המערכת(

חץ )חשוב( *התמודדות עם מצבי ל   

 *יכולת למידה )התמודדות עם משימות ומטלות( 

 *יחסים משפחתיים ומצב בבית

)חשוב להרחיב בסעיף זה( יכולות וחוזקות *  



 

 

או אתגר יש לציין איזה צעדים ננקטו מטעם המכינה/תכנית/או הצעיר  כל קושי  -*קשיים ואתגרים

עצמו להתמודדות עם קושי זה. לדוגמא: חניך שמתקשה בלארגן את עצמו מבחינת סדר יום אז  

 עבודה ביחד עם המדריך האישי על בניית לוז יומי. 

 

יד לסיים את המכתב בנימה אישית והמלצה לאפשר לחניך להתנדב ולשרת בצבא בתפק

 משמעותי.

 


