
 שאלון איתור והתאמה של הצעיר/ה לתכנית יתד

לסיוע זקוקים שצעירים ההבנה צעירים. לקידום שנועדו מעטות תכניות בישראל פועלות             כיום

וצעירות לצעירים לאומית תכנית לפתח ממשלה להחלטת הובילה ולהתקדם להתפתח            כדי

רכישת למשל הצעירה. הבגרות בתקופת בפניהם העומדים היעדים את להשיג להם             שתסייע

הולם דיור מציאת חיוביות, יחסים מערכות בניית איכותית, בתעסוקה השתלבות            השכלה,

ואת מגוונים בתחומים הצעירים צורכי את לראות תאפשר זו מעין לאומית תכנית              ועוד.

מתאימים מענים להציע ובהתאם יכולותיהם את למצות בפניהם העומדות           ההזדמנויות

 שיסייעו בהשגת היעדים.

מעוניין/ת או לסיוע זקוק/ה את/ה שבהם התחומים ועל בהווה מצבך על ללמוד נועד זה                שאלון

לנו חשוב מזמנך. דקות מחמש יותר יגזול שלא קצר בשאלון מדובר להתקדם. כדי               בעזרה

  שתענה עליו בתשומת לב ושתשובותיך יהיו אמיתיות.

 שם הצעיר/ה: ___________________

 כתובת מייל של הצעיר/ה: ____________

 יישוב מגורים: _______________

 תאריך מילוי השאלון: ___________________

להתמכרויות,1. השירות נוצץ, שירות (למשל, תכנית או שירות באיזשהו היום משתתף/ת             את/ה

  עמותת עלם, מרכז צעירים, "למרחב", "משלי")  לא / כן

קשר עמו שייווצר ולכתוב פנייתו על לו להודות השאלון, לסוף דילוג כן), שענה (למי <=               

 באמצעות השירות/תכנית

 מאפייני רקע1.

 מגדר: גבר / אישה / אחר1.

  מגזר: יהודי / ערבי מוסלמי / ערבי נוצרי / דרוזי / בדואי / אחר2.

 גיל: חודש ושנת לידה: ____________3.

 עולה: האם עלית לישראל בעשר השנים האחרונות?  לא / כן4.

 (למי שענה כן), האם משפחתך הקרובה (הורים, אחים, סבים) מתגוררים אף הם בישראל? לא / כן5.
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  => (למי שענה לא), דילוג לשאלה בסוף השאלון על התחומים שבהם זקוק לעזרה

 מצב משפחתי: רווק / חי בזוגיות / נשוי / גרוש או פרוד / אלמן6.

 האם יש לך ילדים: לא / כן7.

 האם בילדותך או בנערותך גרת מחוץ לבית? לא / כן, איפה? ______________________8.

 השכלה, תעסוקה ומיומנויות2.

אחד,9. מדבר ביותר עוסק אתה אם בלבד: אחת תשובה לבחור (יש כיום? שלך העיקרי העיסוק                 מה

  אנא ציין את העיסוק שתופס יותר זמן בחיי היום-יום שלך)

 לימודים או הכשרה מקצועית1.

 עבודה2.

 שירות צבאי/לאומי3.

 לא נמצא במסגרת כלשהי (לימודים, עבודה, שירות צבאי או לאומי)4.

  => (למי שסימן 4), האם אתה לא נמצא במסגרת כלשהי יותר משלושה חודשים? לא / כן

  => (למי שענה כן), דילוג לשאלה בסוף השאלון על התחומים שבהם זקוק לעזרה

  האם סיימת 12 שנות לימוד? לא / כן10.

 => (למי שענה לא), דילוג לשאלה בסוף השאלון על התחומים שבהם זקוק לעזרה

 => (למי שענה כן), האם יש לך תעודת מקצוע או תואר אקדמי ממוסד מוכר? לא / כן

.11/ לאומי שירות / חלקי צבאי שירות / מלא צבאי שירות / לא לאומי? או צבאי שירות עשית                    האם

 עדיין משרת / עומד להתגייס או להתחיל שירות לאומי

  => (למי שענה לא), מדוע לא התגייסת?

 ד. פטור מסיבה רפואית א. פטור בשל אי התאמה
 ה. סיבה אחרת, פרט: __________ ב. פטור בשל הצהרת דת

(ערבי לאום בשל פטור      ג.
 מוסלמי או נוצרי)

 

 

לשאלה דילוג התגייס), לא מדוע בשאלה ד' או א' ציין או חלקי שירות שעשה שענה (למי <=                 

 בסוף השאלון על התחומים שבהם זקוק לעזרה

קבועה12. .1 היא: עבודתך האם עובד), שהוא ,7 מס' שאלה עיקרי, עיסוק על בשאלה שענה                 (למי

 2. מזדמנת  3. זמנית
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מ-13. יותר מרוויח אתה האם עובד), שהוא ,7 מס' שאלה עיקרי, עיסוק על בשאלה שענה                (למי

 5,000 שקל לחודש? לא / כן

 

 צרכים בסיסיים, בריאות ומוגנות3.

  האם יש לך מקום מגורים קבוע? לא / כן, אבל בסכנת פינוי / כן, אבל בתנאי תחזוקה ירודים / כן23.

זקוק שבהם התחומים על השאלון בסוף לשאלה דילוג פינוי), בסכנת כן, או לא, שענה (למי <=                

 לעזרה

 האם הייתה תקופה בשנה האחרונה שבה לא היה לך איפה לגור? לא / כן, יותר מחודש24.

 => (למי שענה כן), דילוג לשאלה בסוף השאלון על התחומים שבהם זקוק לעזרה

דירה,25. שכר חשבונות, כמו בסיסיות להוצאות בתשלומים עומד אתה           האם
 נסיעות בתחבורה ציבורית, ציוד בסיסי לבית?

 כן לא

 האם קשיים כלכליים גרמו לך לוותר ב-12 החודשים האחרונים על:
 כן לא אוכל?26.
 כן לא טיפול רפואי (כולל טיפול שיניים) או תרופות, למרות שהיית זקוק להם?27.
 כן לא האם יש לך חובות?28.
נוהג29. אתה (למשל, אותה? מסכן או בבריאותך פוגע שאתה קורה            האם

אתה שכרות, כדי עד לשתות נוהג אתה המיני, בתחום זהירות            בחוסר
  משתתף במשחקים מסוכנים או מתחבר לאנשים שיכולים לפגוע בך)

 כן לא

 

דילוג ,(29 עד 26 מהשאלות אחת שאלה לפחות על כן או 25 שאלה על לא שענה (למי <=                  

 לשאלה בסוף השאלון על התחומים שבהם זקוק לעזרה

 השתייכות משפחתית וחברתית4.

 3. במידה רבה 2. במידה מועטה 1. כלל לא באיזו מידה אתה נמצא בקשר עם:
אחים,30. (הורים, הקרובה משפחתך      בני

 אחיות)
   

דוד/ה31. (סבא/סבתא, אחרים משפחה      בני
 וכדומה)

   

    חברים32.

 

שבהם התחומים על השאלון בסוף לשאלה דילוג ,(31 או 30 שאלה על לא כלל שענה (למי <=                 

 זקוק לעזרה

 האם אתה תומך בבני משפחתך (מבחינה כספית, רגשית, מטפל בבן משפחה)? לא / כן33.
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יכול34. אתה שאתם או לשתף יכול אתה שאותם קרובים אחד חברה או חבר לפחות לך יש                  האם

 להתייעץ בעת הצורך? לא / כן

ביורוקרטיים,35. בעניינים עזרה קבלת לצורך לפנות יכול אתה שאליו לפחות אחד אדם יש               האם

לביטוח המוסד מטעם לך המגיעות הזכויות הבנת משכורת, תלוש או דירה חוזה קריאת               למשל

 לאומי וכדומה? לא / כן

באמצעות36. לקבל רוצה שהיית הסיוע סוג ומה לעזרה זקוק אתה תחומים             באילו

יתד? בתכנית    השתתפות

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

מטפל37. מעו"ס / פייסבוק כמו חברתית מרשת / התקשורת מאמצעי יתד? תכנית על שמעת                ממי

  בתכנית שבה אני משתתף / מחבר/ה / מקרוב משפחה / פנו אליי למלא שאלון

יעדיך,38. את ולממש להתקדם מעוניין אתה שבהם בתחומים סיוע לך מציעים היו              אם

/ ההשכלה בתחום כן, / לא אחת)? מתשובה יותר לסמן (אפשר בכך מעוניין היית                האם

כן, / הכלכלית ההתנהלות בתחום כן, / הצבאי השירות בתחום כן, / התעסוקה בתחום                כן,

 בתחום הדיור / כן, בתחום מיצוי זכויות / כן, בתחום המשפחתי / כן, בתחום הבריאות
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