שאלון/ריאיון חצי מונחה להתאמת תפקיד בצוות הסניף
.8

הגדר מ 1-10עד כמה אתה רוצה למלא תפקיד בצוות? _____________________________

.9

איזה תפקיד היית הכי רוצה לעשות? __________________________________________

.10

מדוע זה התפקיד המועדף עליך? _____________________________________________

.1

שם החניך_______________________________________________________ :

.11

איזה תפקיד לא היית רוצה לעשות? מדוע? __________________________________

.2

שם המדריך בשנת ההכנה_________________________________________ :

.12

רשום לפחות  3תחומים שאתה טוב בהם:

.3

האם עברת קורס הכשרה? _________________________________________

מטרת הראיון היא לבחון את רצון החניך לפני חלוקת התפקידים בסניף.
את השאלות יש למלא לבד/עם המדריך/עם ההורים/אחר לפי מה שהחלטתם בסניף.
את השאלון יעבד הרכז או בעל התפקיד הרלוונטי בסניף בשיחה יחד עם החניך (וניתן גם עם הוריו).

•	 _________________________________________________________
•	 _________________________________________________________

אם כן ,איך הייתה לך החוויה בהכשרה? אם החניך מתקשה לענות על שאלה פתוחה ,כוונו אותו ושאלו על התכנים,
.4
על החוויה הקבוצתית ,על השהות מחוץ לבית ,על המדריך וכו'.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
.5

מה היה לך הכי כיף?

מה היה לך הכי קשה?

___________________________________________________________________________
לפנייך רשימה של כישורים נדרשים לתפקיד בצוות (ניתן להוסיף סמלים ,אם אתם יודעים שהחניך מתקשה בהבנה,
.7
יש לשוחח על משמעות כל כישור ולוודא שהוא מבין למה הכוונה):
•אני דואג לביטחון שלי ושל חברי לסניף.
•אני יכול לקבל הוראות מבעל תפקיד אחר.

•אני מתנהג בהתאם למה שמקובל בסניף/
לפי חוקי הסניף.

•יש לי יוזמה ומוטיבציה.

•אני יכול להתמיד בפעילות.

•אני יכול לעבוד בצוות.

.13

במה לדעתך תוכל לעזור לצוות?

_________________________________________________________________________
.14

___________________________________________________________________________
.6

•	 _________________________________________________________

במה הצוות יכול לעזור לך?

_________________________________________________________________________
.15

עם מי הכי היית רוצה לעבוד בצוות? _____________________________________________

.16

האם יש משהו נוסף שחשוב לך שנדע או משהו נוסף שאתה רוצה לדעת? ______________________

תודה רבה על התשובות .נעשה כל מה שאפשר כדי למצוא יחד איתך את התפקיד שהכי מתאים לך .בהצלחה!

•אני לרוב רגוע ולא נוטה להתפרצויות.
הקף בצבע אחד את הסעיפים ברשימה שאתה טוב בהם ובצבע שונה את הסעיפים ברשימה שקשה לך בהם.
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