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נספח 8

שאלון לריאיון האישי 

שאלות היכרות - יצירת קשר ובניית אמון
איך הגעת לכאן היום? ספר/י לי על עצמך, ספר/י לי על המשפחה שלך, 

ספר/י לי על בית הספר שלך, ספר/י לי על החדר שלך...

א. שאלות בירור בהתבסס על טופס השאלון האישי )הטופס חייב להיות לנגד עיני המראיינ/ת(

ב. תיאור סיטואציה - המראיין יתאר מצב מחיי הכיתה ויבקש התייחסות של המועמד למצב.
לדוגמה:

• שובצת למקום התנסות בתעסוקה על פי בקשתך, בספרייה העירונית. העבודה קצת משעממת 
ונמאס לך. בקשת מהצוות להחליף מקום עבודה. המחנכת אמרה שתשוחחו על הבקשה אבל 

בינתיים יש להמשיך ללכת פעם בשבוע לספרייה העירונית, כי לא עוזבים מקום עבודה לפני שיש 
לך עבודה אחרת )אלא אם כן היחס אליך במקום העבודה ממש בלתי נסבל(. 

לך ממש נמאס ללכת לספרייה - וכבר עברו שבועיים - מה אפשר לעשות?
• הגיע לכיתה סטודנט שמתנייד בכיסא גלגלים. הוא נראה די בודד. בהפסקות אף אחד לא ניגש 
אליו. המחנכת ביקשה ממך לעבור לשבת על יד אותו סטודנט כדי לסייע להשתלבותו בכיתה. מה 

דעתך על הבקשה? מה היית עושה?
־• ביקשת לגשת למבחן בגרות במתמטיקה )למרות שכלל הכיתה לא לומדת למבחן הבגרות החי
צוני במקצוע(. המורה למתמטיקה נמצאת במכללה רק ביום שבו מתקיימת בכיתה סדנת הכנה 

לעבודה והצוות לא מאשר לך להפסיד את הסדנה כדי ללמוד מתמטיקה. כיצד תפעל? אילו דרכי 
 פעולה פתוחות בפניך?

ג. מוטיבציה
עד כמה חשוב לך להתקבל לתוכנית? דרג מ-1 עד 10 )10 - הכי גבוה(. 

מהן הסיבות שגרמו לדירוג זה? למה חשוב/לא חשוב לך להתקבל לתוכנית?
האם הייתה לך התלבטות הבוקר ביחס להשתתפות ביום המיונים? מה היו מחשבותיך בעניין? מה 

גרם לך לבוא לכאן הבוקר? 

ד. הסתגלות לתוכנית
־תן דוגמה לדבר שמאוד התאמצת להשיגו. מה עשית? מה עזר לך להתקדם מעבר לנקודת ההת

חלה? אילו תכונות ויכולות שלך? איזו עזרה קיבלת מהסביבה? האם הציעו לך את העזרה? האם 
ביקשת אותה? איך החלטת ממי לבקש עזרה?

איך תתמודד עם יציאה לעבודה? מה יהיה לך קל ומה יכול להיות יותר קשה?
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האם היו מקצועות בבית הספר שלא אהבת ללמוד? איך הסתדרת במצבים אלו?
בתוכנית 'מגמה לעתיד' אנחנו לומדים לנסוע באופן עצמאי בתחבורה הציבורית למקומות העבודה. 

האם התנסית בנסיעה עצמאית? איך את/ה מרגיש/ה ביחס לכך? מה להערכתך יהיה לך קל/קשה 
בנסיעה לבד באוטובוס?

בכדי לקבל תעודה בתוכנית 'מגמה לעתיד' צריך לגשת למבחנים, ייתכן שחלק מהמקצועות תאהב 
וחלק לא. האם זה מוכר לך? האם התנסית במבחנים קשים בעבר? מה עזר לך להתמודד במצב 

הזה?

ה. יצירת קשר
1. האם יש לך חברים טובים?

2. מה את/ה עושה אתם?
3. למה, לדעתך, הם אוהבים אותך?

4. תאר משבר שהיה לך עם חבר/ה. איך זה הסתיים ומה עשית בסיטואציה הזו?

ו. יכולת התבוננות עצמית
1. האם את/ה חושב שתצליח/י?

2. האם יכול להיות לך קושי בתוכנית? אם כן מה הוא? איך תוכל/י להתמודד אתו?
3. איך את/ה מרגיש/ה איתי פה בריאיון?

4. מה היה לך קל יותר בריאיון ומה יותר קשה?
5. יש עוד דבר שאת/ה רוצה להגיד?

6. איזה שאלה בריאיון הכי אהבת ומדוע?


