שאלון למועמדת לשירות לאומי
שם_______________ משפחה_________________ ת.ז __________________ .טלפון נייד __________________
טלפון בבית __________________ אולפנה__________ הגדרה דתית ___________ מחנכת ______________

טלפון לחירום:
קרבה:

שם:

טלפון/נייד:

קרבה:

שם:

טלפון/נייד:

האם ישנם מגבלות רפואיות? ___________________________________________________________________

מס' אחים בבית ? _________ אני מס' ?__________

האם את לוקחת חלק פעיל במטלות הבית?_________________________________________________
שפות נוספות מלבד עברית שאת טובה בהם? _______________________________________________

השכלה:
תעודת בגרות מלאה ? כן/לא
מס יחידות מתמטיקה __________ מס יחידות אנגלית ____________
מגמה  /יחידות תגבור ______________________________________________________________________
במידה ולא תצאי עם תעודת בגרות מלאה – מדוע ? __________________________________________
האם תרצי להשלים בגרות תוך כדי שירות לאומי? _____________________________________________
באלו חוגים השתתפת בחייך ? כלי נגינה ,מחול ,תאטרון ועוד _________________________________

הכרות אישית:
התחביבים שלי בשעות הפנאי _______________________________________________________________
מה תכונות האופי המרכזיות שלי ?___________________________________________________________
אילו תכונות יסייעו לי לסיים את השירות הלאומי בהצלחה?____________________________________

באלו שתי תכונות אופי הייתי שמחה להתקדם?_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
האם אני מגדירה את עצמי כאדם חברותי ? (מ 10-1-כמה אני מגדירה את עצמי כאדם חברותי)
דוגמאות_____ ________________________________________________________________________________
האם יש לי יכולת להכיל אחרים? (תני דוגמא לסיטואציה בה הכלת אנשים אחרים)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
מהו חלום חייך?________________________________________________________________________________
האם יש לך ניסיון בהדרכה כלשהיא ? פרטי ____________________________________________________
האם את קשורה לבית ועד כמה ?______________________________________________________________

שירות לאומי
האם יש לך פטור מצה"ל ? מדוע? _______________________________________________________________
אלו תחומים מעניינים אותך בשירות הלאומי ,ומדוע ?_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
האם תרצי תקן של  24/7או תקן שיהיה לך זמן גם לעצמך ? ______________________________________
האם תרצי ללכת עם חברות נוספות או באופן עצמאי ?____________________________________________
האם יש לך אחים אחיות נוספים שעשו שירות לאומי ?____________________________________________
האם תרצי תקן דירה או תקן בית ? מדוע? ________________________________________________________
מה הכי חשוב לך בשירות הלאומי ? _____________________________________________________________
מה את מצפה מהעמותה שמלווה אותך בשירות הלאומי?_________________________________________
מה הציפיות שלך מהרכזת בשירות הלאומי? _____________________________________________________
האם חשוב לך תקן שיש בו צוות מלווה ותומך ( גרעין תורני למשל ) או תקן עצמאי (קומונה)?
________________________________________________________________________________________________
האם חשוב לך תקן שיש בו אפשרות להשתלב בו כעובדת בעתיד ?_______________________________
________________________________________________________________________________________________

שאלון דיור:
במידה ותרצי לעשות שירות לאומי בדיור –
האם בבית יש לך חדר לבד ?__________________________________________________________________
האם את באה מפנימייה ורגילה לשותפות בדירה ?_____________________________________________
האם יש לך מחלות כרוניות כגון סוכרת  /אפילפסיה  /וכד'?_____________________________________
האם נפגשת בעבר עם פסיכולוגים או עובדים סוציאליים ? _____________________________________
האם ניקיון וסדר הם חלק בלתי נפרד מחייך ? __________________________________________________
האם חשוב לך בדירה שותפות התואמות את רמתך הדתית ?____________________________________
האם יש דברים שחשוב לעמותה לדעת עלייך כדי שתוכל לתת לך את המענה הטוב ביותר?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
כתבי שלושה ממליצים שאינם בגדר הורים ובני משפחה:
ט

שם

האם את מזהה קשיים מסוימים שיכולים להיות לך במסגרת השירות?
(עבודה בצוות ,עבודה תחת לחץ במסגרת השירות ,עבודה מול גורמי סמכות ,עמידה בזמנים וכו׳)
_____________________________________________________________________________________________
שתפי בקושי או התמודדות שהצלחת לעבור בצורה טובה-
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ב"שילה" את חלק ממשפחה!

