
                                                                                          
                                                                                                  

                                                                                            
                                                                                            

 
          

                                                                                               

 והתנדבות מעורבות פעילות להתאמת שאלון 

פותח במסגרת                   , הפועלת ליישום מיטבי של התכנית                              שאלוןה

 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית' בקרב תלמידים עם מוגבלות.

 

 .תוך יצירת שיח אודות השאלות העולות בו יחד עם התלמיד שאלון זה יש למלא *

 __________. __________ , _____________ , ____________ אתה אוהב או מצליח בהם:אילו מקצועות  .1

 _______._____________ , _____________ , ____________  מהם התחביבים או תחומי העניין שלך: .2

   ______________________.__כן ]פרט[ _______   לא    האם יש לך ניסיון קודם בעבודה: .3

   ___________________.____________כן ]פרט[    לא  האם יש לך ניסיון קודם בהתנדבות:  .4

   ____________________.__כן ]פרט[ _________   לא  האם יש לך ניסיון בעבודה עם מחשב:  .5

 לא משנה כן    לא      :האם אתה מעדיף לפעול בצוות .6

 לא משנה כן    לא     האם אתה מעדיף לפעול עם קהל: .7

 לא משנה    מיקום קבוע  בתוך מבנה  בחוץ   :מהו מיקום הפעילות המועדף .8

    אבק    רעש   ריח  ות )אפשר לסמן יותר מתשובה אחת(: פעילאלו גורמים עלולים להפריע בסביבת ה .9

  תאורה    לכלוך   .___________ ]אחר ]פרט  

 הסעה מיוחדת ציבורית עם ליווי  ציבורית באופן עצמאי   פרטית   מהו אופן הניידות )תחבורה( השכיח שלך:  .11

 ליווי צמוד באופן קבוע עזרה בפעמים הראשונות    עצמאי   מהי מידת ההתמצאות בסביבה חדשה:  .11

 הפעלת כוח או מאמץ פיסי   רבה תנועתיות  עמידה   ישיבה  :המועדף עליך תנועתיותה מהו אופי .12

   לא משנה .____________ ]אחר ]פרט 

 לא משנה משימות החוזרות על עצמן    משימות שונות ומגוונות   מהי מידת הגיוון המועדפת עליך:  .13

שימוש  מוטוריקה עדינה ודיוק   שימוש בטכנולוגיה  האם תעדיף תפקיד הכולל אחד או יותר מהדברים הבאים:  .14

 __.אחר ]פרט[ __________  עבודה עם הידיים  העברת פעילות  בטלפון  

 

 ?והיכן? מהי .מבחינתך תהאידיאלי המעורבות/ התנדבות פעילותלי את  /יתאר .15

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 ?נתינהיכולים לעזור לך בומאפיינים אותך דברים חיובים  אואלו כישורים, כוחות,  .16

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

  ?מנהמה היית רוצה לקבל מ מהפעילות?מהן הציפיות שלך  .17

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

  ?מעורבות/ התנדבותכדי להתאים לך פעילות מה עוד חשוב לדעת עליך  .18

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


