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 שאלון קליטה לישוב נווה צוף 

משפחות מכל גווני הקשת  290 -צוף )חלמיש(, ישוב קהילתי דתי, ממוקם בדרום מערב מערב בנימין, ובו קהילה של כ-נוה

 לאומי.-הדתי

 יח’ דיור. 80כרגע בבניה כ 

 לכידות.גוניות שישנה בין התושבים ועם זאת תחושה של -צוף גאה ברב -נוה

 30אביב, -דקות מתל 45דקות נסיעה מירושלים,  40מיקומו של הישוב על כביש חוצה בנימין מאפשר להגיע אליו תוך 

 דקות ממודיעין. 20-דקות מנתב”ג ו

( על פי החלטת ממשלת ישראל, בהסכמה מלאה של ממשלת ארה”ב, 1977בנובמבר  1הישוב הוקם בכ’ מרחשון תשל”ח )

 זורים לפיתוח ביהודה ושומרון, בהמשך לחתימת הסכם השלום עם מצרים באוקטובר באותה שנה.כאחד מתוך עשרה א

רוב התושבים גרים בבתים פרטיים שבנו ביישוב, האחרים גרים בבתים שכורים או במגורים בישוב הזמני ומתכננים לבנות 

 את בתיהם בעתיד הקרוב.

ו למצוא כאן אירועים ישוביים רבים, עזרה הדדית נרחבת ותחושה הישוב חורט על דגלו את נושא הקהילתיות ולכן תוכל

 של משפחה אחת גדולה.

בישוב בית ספר יסודי, אולפנת שירת הים, גנים, מעונות וצהרונים. מועדון נוער, מועדון מבוגרים, מתנ”סית, אולם שמחות 

 בים, מתקני שעשועים רבים ועוד.גדול, סניף דואר,  יד שרה, קופת חולים כללית, בריכה, מרחבים ציבוריים ר

                                                                                                                                                       –מועמדים יקרים 

 ומעוניינים בכךבמידה ואתם רואים עצמכם מתאימים להצטרף כתושבים 

                                                                             נא מלאו שאלון זה על כל פרטיו על מנת שנוכל לקבל את המידע המירבי הנחוץ לנו.                                                    א

 תודה על שיתוף הפעולה.

 אישיים:  פרטים           

 
 בת הזוג  בן הזוג 

  שם משפחה 
 

 שם פרטי 
  

   עברי ולועזי תאריך לידה  

   ת.ז. / דרכון 

   תאריך נישואין 

   עיסוק / מקצוע 

   כתובת מגורים 
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   טלפון בבית 

E-mail     

   טלפון נייד 

   שירות צבאי / לאומי 

 
    יש לצלם ולצרף את המסמכים הבאים:

  
 תעודת שחרור מצה"ל )או פטור מצה"ל במידה ויש(       •
 שרות לאומי ב שירות אישור על •
 תעודת נישואין •
 אישור מהמעביד הנוכחי על תקופת עבודתך •
 ישור ממזכירות הישוב/עירייה על הסדרת כל התשלומים והחובותא •

 )מיסים, ארנונה, שכירות וכו'(          
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   פרטים על ילדיכם:

 
 מסגרת לימוד גיל+ כיתה זהותמס'  שם

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

   קורות חיים 

שירות | מקומות מגורים | מקומות לימוד | )יסודי, תיכון, מקד"צ, הסדר, תואר/תעודה(השכלה  - נא להתייחס בכמה מילים לכל קטגוריה

                                                                                                       וכו'. נייןע תחומי | מקומות עבודה | צבאי / לאומי 

 בן הזוג:

 

 

 

 

 בת הזוג:
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 מקום עבודה נוכחי: 

 עבודה קודמת טלפון ותק תפקיד מקום העבודה 

      בעל

      אישה

  

 שירות צבאי / לאומי         

 פרט/י את הסיבה –אם לא שירתת  תפקיד חיל+דרגה תקופת השירות 

     בעל

    אישה

 

 

 

 

 אלות כלליות:ש

  כיצד הגעתם ליישוב?

 מדוע הנכם מעוניינים להתגורר בנוה צוף?

 

האם תהיו מעוניינים לבנות/לקנות                    

 בית בנוה צוף?

 

הקשיים הצפויים בתהליך הקליטה מהם 

 וההסתגלות?

 

 איך הייתם מגדירים את הסטאטוס הדתי שלכם?

 

מהם הציפיות הדתיות, התרבותיות, החברתיות 

 והחינוכיות?
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 היכן? –האם גרתם בישוב אחר בעבר? אם כן 

 

כן / לא                                        –נישואים קודמים 

 כן / לא –מנישואים קודמים ילדים 

 

  

 מועד מבוקש לעלייה לישוב?

 

 צרכים מיוחדים
 

            לאכן/  האם הנכם מכירים תושבי נוה צוף?
 

1.                           2                           .3 . 

שמות אנשים )לא מנוה צוף(                             

קליטתכם,                                          שיכולים להמליץ על 

הקשר אליכם ומס' הטלפון שלהם:                           

 קשרי עבודה, צבא, רבנים, לימודים וכו'

   

אנו מאשרים בזאת לישוב לבצע בדיקות                  

 מול הממליצים ו/או מקום המגורים הקודם.

 בעל

 מאשר מאשר / לא 

 אישה

 מאשרת / לא מאשרת 

 

 

 

 

                                                                   klita@nevetzuf.co.il נא להחזיר את השאלון המלא למייל:

 

 וכל בית נוה צוף ועדת קליטה -בברכת קליטה נעימה  
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