
 בית הספר למקצועות החינוך והנוער

 
 קית הוראה ופיקוד"ת לתפקיד מש/שאלון למועמד

 . ולכן חשובה כנותך המלאה, מטרתו של שאלון זה הינה לאפשר לנו להכיר אותך

 .                                            ת לקרוא בעיון כל שאלה ולענות עליה כפי שנדרש/הנך מתבקש

 .י בכנות ובאופן מפורט/לכן ענה, אין בשאלון תשובות נכונות או לא נכונות

_____________ :ז.ת' מס_____________ :שם פרטי__________ :שם משפחה

 ____________:טלפון_________________________ :אהכתובת מל_________ :תאריך

 משפחה ולימודים -'חלק א

 :משפחה .1

 ?מתי -ה/במידה ונפטר מצב משפחתי גיל שם 

     אב

     אם

     ות/אח

     ות/אח

     ות/אח

     ות/אח

     ות/אח

 

מבתי ספר יסודיים ועד לתיכון או  –י את כל מוסדות הלימוד שלמדת בהם /אנא מלא .2

 (. הכשרה מקצועית, מכללה, אוניברסיטה)למוסדות על תיכוניים 

 .התחל ממוסד הלימודים האחרון בו למדת והמשך עד למוסד הלימודים הראשון בו למדת

 מגמות לימוד שנים עיר ס "ביה סוג ס "שם ביה

     

     

     

     

     

     

 



 בית הספר למקצועות החינוך והנוער

 
 .י את הסיבות לכך/ציין, ספר או מגמה-ביתהאם החלפת  .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

לא /כן? שעתידה להיות ברשותך תעודת בגרות מלאה האם ברשותך תעודת בגרות מלאה או .4

 .י מדוע/פרט -במידה ולא

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

 עיסוקים ותחומי עניין  -'חלק ב

 (מסגרות כלשהן, ספורט, חוגים, תחביבים)? מהם עיסוקייך בשעות הפנאי .5

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

, פרט היכן, במידה וכן? הם היית חלק מארגון התנדבותי כלשהו או מתנועת נוער כלשהי .6

 .ים ובאיזה שנים/באיזה תפקיד

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 י/פרט? האם עסקת בתחום ההדרכה במסגרת כלשהי .7

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 שירות צבאי -'חלק ג

 

 ?החינוך והנוער בתפקידי הוראה ופיקוד ת לשרת בחיל/ה מעוניין/ו מידה אתבאיז .8

 .אין לי ספקות, ה מאודרוצ .א

 .רוצה אך יש לי ספקות .ב

 .ה לנסות/ת אך מוכנ/מתלבט .ג

 (.ת על אפשרויות אחרות/חושב)טרם גיבשתי דעה  .ד

 .אך לא רוצה לסגור אופציות, לא כל כך רוצה .ה

 .כלל לא רוצה .ו
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 :י תשובתך/נמק

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 .י את עדיפויות השיבוץ שלך למגמות בהכשרת הוראה ופיקוד/דרג .9

הוא  4-ת להגיע ואילו המקום ה/ה הכי מעוניין/ן הוא המגמה שאליה אתהמקום הראשו 

 :ת להגיע/ה הכי פחות מעוניין/המגמה שאליה את

 מגמה דירוג

 (צ"מפק)ת צוות /מפקד 

 עברית  -הוראה 

 השכלה -הוראה 

 נתיב 

 

 ?להקשות עליך לעמוד בדרישות התפקידהאם ישנן נסיבות שעלולות  .11

 (לקויות למידה/ משפחתיות /בריאותיות)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

הרפואי שלך ושעשוי להשפיע על שינוי במצבך הרפואי מאז שנקבע הפרופיל  חלהאם  .11

 .י/פרט -אם כן? יכולתך לעמוד בדרישות התפקיד

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .י/פרט -אם כן? האם בכוונתך לצאת לשנת שירות .12

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .י/פרט -אם כן? מדרשה /האם בכוונתך לצאת למכינה .13

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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   תיאור עצמי -'דחלק 

 

י /תאר, לאור התרשמותך עד כה מתפקידי ההוראה ופיקוד. וחולשהלכל אדם נקודות חוזק  .14

 .שלוש מתכונותייך שלדעתך יעזרו לך להצליח בשירות בתפקיד זה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .תארי שלוש מתכונותייך שעליך לשפר בכדי להצליח בתפקיד זה .15

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .י כל דבר נוסף שחשוב לדעתך לספר לנו/פרט .16

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 .ה שכל הפרטים שמסרתי בשאלון זה נכונים/נני מצהירה

 __________________________:שם מלא____________ :תאריך

 _____________________:חתימה____________________ :ז.ת

 

 

 

 


