
האם אתה אוהב לעשות הליכות ארוכות ומגוונות?
1. כלל לא

2. לעתים רחוקות
3. לעתים קרובות

4. מדי יום

 גידול גור נחיה מצריך שיתוף פעולה מכל בני הבית.. 
האם כל בני הבית/ שותפים לדירה רתומים למשימה?

1. רוב בני הבית אינם רוצים גור בביתנו
2. יש הסכמה מצד בני הבית, אך אינם רוצים לעזור.

3. השותפים שלי או בן/בת זוגי יוכלו לעזור לי מדי פעם
4. כולנו רתומים למשימה המשותפת

 האם מקום עבודתך או לימודיך מאפשר 
לך להגיע עם גור?

1. כלל לא
2. לעתים רחוקות

3. מדי פעם
4. בוודאי

עד כמה אתה ממהר בבוקר?
1. אין לי דקה לנשום בבוקר אני רץ לעבודה מבלי לשתות קפה
2. מדי פעם אני מתחיל לעבוד/ללמוד מעט יותר מאוחר בבוקר

 3. אני מנהל טוב את זמני בבוקר ומספיק לבצע אפילו 
   מס מטלות

4. אני לא ממהר כלל בבקרים ופנוי לחלוטין

מתי אפגש עם המדריך ? 
1. אני אדם מאוד עסוק עם לו"ז צפוף

 2. לרוב יש לי סדר יום מלא, אך יכול/ה להתפנות בהינתן   
   התראה מראש

3.  יש לי סדר יום קבוע, אך יכול להתגמש בהתאם לצורך
4. יש לי סדר יום גמיש

כיצד היית מאפיין את עצמך?
1. אני אדם שהולך עם הזרם, מה שיוצא-אני מרוצה

 2. תמיד שמח לקבל המלצות, אך מסתמך בעיקר 
   על ההגיון הבריא

3. תמיד משתדל לשמור על הכללים, אבל לא בכוח
4. עושה בדיוק את אשר התבקשתי

גור נחיה צריך ללמוד להישאר לבד בבית. הישארות זו עלולה 
להיות מלווה לעתים בלעיסה של חפצים או רהיטים בבית. 

האם תוכל לבצע משימה זאת?
1. כלל לא, אני חרד לחפצי

2. לעתים רחוקות בלבד
3. מדי פעם

4. כן

 בית מאוד סואן ולא מסודר מקשה מאוד על גידול הגור. 
איזה סוג בית יש לך?

 1. הרבה המולה,צעצועים על הרצפה,
    ילדים קטנים מתרוצצים בבית

2. כמעט כל יום יש נוכחות ילדים והמולה
3. ביתי מסודר אך יש נוכחות של אנשים שונים בו

4. ביתי מסודר מאוד ורגוע

מה תדירות שהייתך במרכזי עיר ואזורים סואנים?
1. כלל לא-אני גר ועובד במושב/ישוב מבודד

2. לעתים רחוקות
3. פעמיים בשבוע 

4. מדי יום
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בחן את עצמך - האם אני מתאים לגדל גור נחיה
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התנאים שתיארת 
אינם מתאימים 
לגידול גור נחייה

מוטב שתחשוב 
שוב אם גור מתאים 
לאורח החיים שלך

לפי התוצאות 
הינך מתאים ברוב 

התנאים.

הינך מתאים מאוד 
לגדל גור נחיה


