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 בסרט או אני לא מסכים להשתתף   בסרטאני מסכים להשתתף   -  אני מחליט

 

 ? סרט הסברהמה זה 

 מאוד חשוב.  נושא סרט הסברה הוא סרט שרוצה להסביר לאנשים 

 שמדברים על הנושא. בדרך כלל קצר והוא מציג מקומות שקשורים לנושא או אנשים הסרט 

את הסרט מצלם צלם עם מצלמה מיוחדת והוא מבקש מהאנשים שמשתתפים בסרט לספר  

 על הנושא החשוב. 

 בסרט משתתפים אנשים. הם משתתפים רק אם הם מסכימים. 

 כדי להראות שהם מסכימים הם ממלאים טופס כמו זה שאת/ה ממלא עכשיו. 

 

 הזה :   הסרט  הסבר על 

 .  צלם עם מצלמת וידאו, הוא גם ישאל אותך שאלותמצלם   הסרט את 

 רוצה לעזור לאנשים עם מוגבלות שכלית.   הסרט 

 איך כדאי לעזור לאנשים עם מוגבלות שכלית לאכול לבד, לאכול נכון. רוצה  לבדוק   הסרט

 את הסרט הזה יראו באינטרנט אנשים שרוצים ללמוד על הנושא החשוב הזה. 

 

 החליט אם להשתתף או לא ? מה חשוב שתדע כדי שתוכל ל 

 רק אם אני רוצה  בסרטאני אשתתף  (1

 , אז לא יפגעו בזכויות שלי )לא יקרה לי משהו רע( בסרטאם אני לא רוצה להשתתף   (2

 בסרט יצלמו אותי, יכתבו בו את שמי, את הגיל שלי ואיפה אני עובד.  (3

 את הסרט יקרינו באינטרנט ובעוד מקומות.  (4

 על ֶחֶלק מהשאלות   אם אני רוצה אני יכול לענות רק (5

 אם אני אענה רק על ֶחֶלק מהשאלות, לא יקרה לי משהו רע  (6
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 לשאול אותי שאלות מיד כשאני אבקש   יפסיק  הצלם (7

 אם אני לא רוצה להמשיך אני רק צריך להגיד "אני לא רוצה"  (8

 בלי שיכריחו אותי.  בסרט הסכמתי להשתתף   (9

 לשרונה דולמן ממילבת בטלפון : אם יהיו לי עוד שאלות אוכל לפנות  (10

 

 ? בסרטהאם אתה מסכים להשתתף 

   –אם כן 

 הפרטים שלי הם :      

            

 אני חותם כאן כדי להראות שאני מסכים להשתתף : 

 

שהבנת את כל    א חושבו א הסביר לך כל מה שצריך לדעת והו כאן כדי לאשר שה ם חות הצלם גם 

 מה שהוסבר : 

 

 

  שם ושם משפחה

  מס' תעודת זהות 

  כתובת 

 תאריך  חתימה של המשתתף  שם משתתף 

   

 תאריך  הצלם חתימה של  הצלם שם 

   

ועבר שינויים בהתאמה למיזם   המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית הטופס פותח  במקור על ידי  

 הנוכחי

https://adaptit.co.il/

