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 השיחה הטובה  בסרט להשתתפות   טופס הסכמה מדעת 
 

 קרן שלם זה ארגון שהקימו כל העיריות בארץ. 

 . שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים עוזרת  שלם  קרן

 . סרט  לצלם  רוצים  שלם  מקרן אנשים

 ". הטובה"השיחה   קוראים לסרט

      .הדרכה סרט  הוא הזה  הסרט

לא מסכימים  אנשים מחליטים אם הם מסכימים להשתתף בסרט או 

    להשתתף בסרט. 

 
 

 ? הדרכהסרט  מה זה  

 אנשים נושא מאוד חשוב.וללמד  הוא סרט שרוצה להסביר  הדרכהסרט 

 . החשוב אנשים שמדברים על הנושא מציג  הסרט   . הסרט בדרך כלל קצר

   . את הסרט מצלם צלם עם מצלמה מיוחדת

 מבקש מהאנשים שמשתתפים בסרט לספר על הנושא החשוב. הצלם 

 ים. אומריש גם איש שמקליט את מה שהאנשים 

 בסרט משתתפים אנשים. הם משתתפים רק אם הם מסכימים. 

 . הטופס הזהכדי להראות שהם מסכימים הם ממלאים טופס כמו 

 

 

 

 



 הזה : הסרט  הסבר על 

אותך    וגם ישאל  מים. הצלעם מצלמת וידאו  צלמים מצלמים  הסרט את 

 .  שאלות

 רוצה לעזור לאנשים עם מוגבלות שכלית.  הסרט  

אנשים עם מוגבלות שכלית רוצים שידברו  איך   להראותרוצה    הסרט

 . איתם

יקשיבו  ש הסרט רוצה להראות איך אנשים עם מוגבלות שכלית רוצים 

 .להם

 בסרט יצלמו שיחה של כמה חברים. בשיחה ישאלו אתכם שאלות. 

 ?  אתכםשמדברים  יםאוהבאתם  למשל: איך אתכם ישאלו  

 הרבה אנשים רוצים ללמוד איך לדבר עם אנשים עם מוגבלות שכלית. 

 הסרט הזה יהיה באינטרנט. 

 אנשים יראו את הסרט הזה באינטרנט. 

 

 כדי להחליט אם להשתתף או לא ?  לדעתמה חשוב 

 . רק אם אני רוצה  בסרט אני אשתתף  (1

  , אז לא יפגעו בזכויות שלי )לא  בסרט אם אני לא רוצה להשתתף  (2

 . יקרה לי משהו רע( 

 . בסרט יצלמו אותי  (3

 בסרט יכתבו את השם שלי.  (4

 בסרט יכתבו את הגיל שלי.  (5

 . העבודה שליבסרט יכתבו איפה  (6

 . אנשים יוכלו לראות את הסרט באינטרנט ובעוד מקומות (7

 אפשר לענות רק על חלק מהשאלות שישאלו בסרט.  (8



 . ֶחֶלק מהשאלות, לא יקרה לי משהו רע אם אני אענה רק על  (9

 .לשאול אותי שאלות מיד כשאני אבקש יפסיק  הצלם (10

 . "אני לא רוצה"  :אם לא רוצים להמשיך צריך להגיד  (11

 בלי שיכריחו אותי.  בסרטהסכמתי להשתתף  (12

 אם יהיו לי עוד שאלות אוכל לפנות לנוי כץ מנהלת המרכז.  (13

 

 . ם שלומי שמסכים להשתתף בסרט צריך למלא את הפרטי

 
 הפרטים שלי הם :              

            

 
 :  בסרט להשתתף  שמסכימים כדי להראות  צריך לחתום כאן             

 

 
 
 

לך כל מה שצריך   א הסבירו כאן כדי לאשר שה ם חות המדריך גם 
 :  הוא הסביר ש שהבנת את כל מה   א חושבולדעת וה

 
 

  
ועבר שינויים בהתאמה   המכון הישראלי להנגשה קוגנטיביתהטופס פותח במקור על ידי 

 בעזרתם של : למיזם

שירות ראיה שמיעה , למוגבלויות שמיעה -מנהל/ת תחום פ"א ד"ר אסתר גולדבלט,  •
 משרד הרווחה והביטחון החברתי , וטכנולוגיה

 חוסן אבו אלהיג'א, אחראי תחום קלינאות תקשורת, מחוז צפון, אקים  •

  שם ושם משפחה 

 תאריך  חתימה של המשתתף  שם משתתף 

   

 תאריך  המדריך חתימה של  המדריך שם 

   

https://adaptit.co.il/


 


