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0000                                                                           

          :תאריך                                                                                                                             

 ב"שאלון אישי למלש
 

 

 :רקע כללי –' א פרק 
 

 :1פרטים אישיים

 _________________:ז.ת     ___________ :שם פרטי     _______________:שם משפחה

 ___________:מיקוד _________ ______ישוב '___מס ___________רחוב  :כתובת מגורים

   _____________:לידהנ   ארץ / ז : מין__  :גיל____________  :נייד  _____________:טלפון

 ____________ (:ישאם )אזרחות נוספת   ______  _____: אזרחות   ________ :עליה תאריך

 ________:בן שכול_______ :בן יחיד______ :פרופיל________ (:לשימוש פנימי בלבד)סטטוס 
 

 

 :משפחה

 נפטרבן משפחה אם  (.אחיות, אחים, הורים) מקרבה ראשונה בני המשפחהשמות רשום את  .1

 .זאת צייןאנא 

 מלא שם הקרבה המשפחתית

 

 עיסוק **השכלה *צב משפחתימ גיל

      

      

      

      

      

      

 .אלמן, גרוש, +נשוי, נשוי, רווק: ציין בטבלה מצב משפחתי* 

 .אקדמאית, על תיכונית, תיכונית, תיכונית חלקית, יסודית: טבלה השכלהבציין ** 

 :ועבודה לימודים–' ב פרק 
 

 :ך במקצועות הלימוד הבאיםירשום את ציונ__________  :מגמה____________  :ס"שם ביה. 2 

                                                 
1
 .נא וודא שפרטיך האישיים נכונים ותקן במידת הצורך 

 (בגרות או מהתעודה האחרונה)ציון  ל"יח מקצוע

   אנגלית

   מתמטיקה

   אזרחות

   ספרות

   היסטוריה

   ך"תנ
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 ? __________איזה ציון קיבלת, כןאם ? פסיכומטריתהבחינה בהאם נבחנת  .3

 .סיבותאת הפרט וציין , אם כן? (לא על רקע של החלפת מגורים)האם החלפת בתי ספר .  4

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  . 
 

 

יחס , שקדנות, משיכה ללימודים: התייחס לתחומים כגון)היית מתאר את עצמך כתלמיד  איך. 5

 ______________?('איחורים וכו, היעדרות, מיקומך ביחס לתלמידים האחרים, תחרותיות, למורים

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

מה היו שני מקצועות הלימוד האהובים עליך בתקופת התיכון ומה היו שני המקצועות הכי פחות . 6

 ?אלו ציונים קיבלת בכל אחד מהם ? אהובים

______________________________________________________________:אהובים

 __________________________________________________________:פחות אהובים

אם ? (מחשבים, מתמטיקה, פיסיקה, בתחומי מדעים) האם השתתפת במהלך לימודיך בתחרויות. 7

 ____________________________:באיזו כיתה ואת ההישג אליו הגעת, פרט באיזו תחרות, כן

________________________ ___________________________________________ 

 _______________________.פרט, לא     אם כן \כן ? האם כתלמיד היו לך בעיות משמעת. 8

___________________________________________________________________ 

 _____________:ם כן פרטלא  א/ כן ? ן אתה זכאילה התאמות/ האם יש לך אבחון לקות למידה. 9

____________________________________________________________________ 

 

 :השכלה על תיכונית

 לא/כן? אקדמאית/האם רכשת השכלה על תיכונית. 10

 : אנא ענה על השאלות הבאות, תשובתך היא כןאם 

 :  וחוג לימודים מוסד אקדמאי

 ________________________________________________:פירוט הקורסים אותם למדת

 ______________: ושנות לימוד אקדמאיות שסיימת עד כה  נקודות הזכות אותן צברת עד כה' מס

 _______________ :מהו ממוצע ציונך העדכני

 

 (בגרות או מהתעודה האחרונה)ציון  ל"יח מקצוע

   והבעהלשון 

   מחשבים

   ערבית

   :מקצוע מוגבר אחר

   :מקצוע מוגבר אחר

   :מקצוע מוגבר אחר

   (:על פי תעודה אחרונה)ציון התנהגות 
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 :עבודה

ציין את , ('כולל תקופות קצרות בחופשים וכו)תאר בקצרה את מקומות העבודה בהם עבדת . 11

מידת שביעות רצונך ואת את , ך תקופת ההעסקהמשאת , את התפקיד בו עבדת, מקום העבודה

 .סיבת העזיבה

מידת  משך העסקה סוג העבודה/תפקיד מקום העבודה

 שביעות רצון

 סיבת עזיבה

     

     

     

 

  ידע מוקדם–' ג פרק 
 

  :שפותידע ב

 .(נמוכה, בינונית, גבוהה, ברמת שפת אם) מידת שליטתך בהן ילו שפות אתה יודע ומהיאציין . 12

 .ציין גם שפות שהתחלת ללמוד והפסקת

 כתיבה קריאה דיבור שפה

    

    

    

 
 

 

 

 :אקטואליהידע ב

 .הבאהעבור לשאלה , אם לא. לא / כן ?  ובאיזו תדירות אקטואליה/ האם אתה מתעדכן בחדשות. 13

   ? ובאיזו תדירותאתרי אקטואליה באינטרנט אתה קורא / לו עיתוניםיא. א     

         ______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

 / באילו מהדורות חדשות ותוכניות אקטואליהו מדורים מעניינים אותך במיוחד/ לו מוספיםיא. ב     

 _____________________________________( 3ציין עד ) ?תחקיר אתה נוהג לצפות         

          ______________________________________________________________ 
 

 :ייחודיידע 

ספרית  -מחוץ למסגרת בית טכנולוגיה או מתמטיקה, פיסיקה, מחשבים מיסק בתחוועהנך האם . 14

ציין גם אם יש לך ידע בנושאים כגון בניית אתרים או היכרות עם תוכנות  ?('וכופרוייקט  ,קורס)

________________________________ ___ :('וכו corel draw, אוטוקאד, פוטושופ)גראפיות 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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, ותאטיסנ :וןשונים כגחודי בתחומים אם הינך בעל ידע יי) ךפרטים נוספים שחשוב לדעת עלי. 15

 ________________________________________(יש לציין זאתאחר , אמנות, אסטרונומיה

___________________________________________________________________ 

 
 

 

 :פעילות חברתית ופנאי–' ד פרק 
 

, אם אין לך תחביבים מיוחדים(. 'וכוכמה זמן מוקדש להם , פרט אלו)? האם יש לך תחביבים. 16

 _____________________________________________: תאר את מעשיך בשעות הפנאי

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 :פרט, אם כןלא   \כן ? בתנועת נוער או במסגרת אחרת, ס"האם מילאת תפקידים בביה. 17

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

 ________ (?כיצד אתה נוהג לבלות עימם? נהכמה חברים הוא מו)תאר את חוג חבריך הקרוב . 18

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 :שירות צבאי –' ה פרק 

 

 

פרט את  ?(יציאות יומיות)פתוח  או (לחזור הביתה אחת למספר ימים)האם תעדיף בסיס סגור . 19

 ______________________________________________________________: הסיבה

___________________________________________________________________ 

 

 

 :פרט, אם כן? תפקידים נוספים בתוך חיל המודיעין או מחוצה לו/האם אתה מתמיין למסלולים. 20

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

שעות , מידת עצמאות: ללמש)? ומהן ציפיותיךמה חשוב לך שיהיה בתפקיד בו תשרת בצבא . 21

 ________________________________________. ('תנאים פיזיים וכו, סוגי האתגר ,עבודה

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

: פרט, כןאם . לא/ כן ? הצבאי האם הנך סובל מבעיות רפואיות שעלולות להשפיע על שירותך. 22

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

, כלכליים, קשיים משפחתיים)האם קיימים נושאים נוספים שיש להתחשב בהם בקביעת שיבוצך . 23

 ____________________________:פרט, אם כן. לא/ ן כ? ('וכובעיות רפואיות של בני משפחה 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 לא/כן?  פרסית\האם תהיה מעוניין ללמוד שפה ערבית . 24
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       לא רלוונטי ללומדי מגמת)? ן"מעוניין להמשיך ללימודי הנדסאי אלקטרוניקה בחמהאם תהיה . 25

 לא\כן( אלקטרוניקה

 :האם אתה שוקל אחת מהאופציות הבאות. 26

  לא/ כן  -או דחיית שירות להשלמת תואר אקדמאי/ו עתודה

 לא/ כן  –נחל /ישיבה/מדרשה/קיבוץ דתי/ הסדר

 לא/ כן  -נת שירותש

 לא/ כן  -מישירות לאו

 לא/כן –יד /לימודי יג

 לא/ כן  -וחבצלות שחקים

 לא/ כן  -טיס

 לא/ כן  -תלפיות

 לא/ כן  -קרבי

 ____________:אחר

עת ואת החוויות תאר את אופי הפעילות שביצ, אם הינך בשנת שירות או סיימת תקופה זו. 27

___________ __________________________________________:המרכזיות מהתקופה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 :לאחר שקיבלת הסבר על המסלול נא ציין מהי מידת המוטיבציה שלך למסלול . 28

 

 

?_______________________________ האם ישנם דברים נוספים שחשוב לך שנדע עליך. 29

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 כהנמו בינונית הגבוה

6 5 4 3 2 1 
מוטיבציה גבוהה 

 מאד

מוטיבציה נמוכה  מוטיבציה נמוכה  מוטיבציה בינונית  מוטיבציה סבירה  מוטיבציה גבוהה 

 מאד

 ,הפעולה    תודה על   שיתוף  
 יחידת האיתור חיל המודיעין


