
 
 
 
 
 
 
 
 _____________: תאריך   
 

 שאלון למורה
 

 ____________:     לכבוד 

 ____________:  בית ספר  

 ____________:     כתובת  

  

  

 ______________________:  הנדון  

 

ה /ח מפורט על מצבן"דה לכם אם תמציאו לנו דואו. במכון הגיע לאיבחון, ספרכם-ל הלומד בבית"הנ

אנא נסו להשיב על כל השאלות כדי שנוכל לקבל תמונה מלאה על : י הנקודות הבאות "בכתה עפ

 .מצבו של הילד

 

 (מחק את המיותר) מיחד/ רגיל? ס"מהו סוג ביה .1

 ?   ______________________________________ספרכם -כמה זמן מבקר הילד בבית  .2

 ____________________________________באיזה מסגרות חינוך קודמות בקר והיכן        

 _________________________________________________באיזו כתה לומד הילד   .3

 _____________________________________טיפולית או אחרת , לההאם זו כתה רגי  .4

 _______________________________________תאר את הופעתו החיצונית של הילד   .5

       ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________הרגלי הנקיון והסדר  .6

      _________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________מה מצב ראיתו  .7

 ____________________________________________________מה מצב שמיעתו       

 _________________________( אם לא מהם הקשיים, לא/כן)האם דבורו של הילד ברור  .8



      _________________________________________________________________ 

 ? ______________האם קיימת בעיה של חוסר יציבות או חוסר שליטה בידיים או ברגליים .9

      _________________________________________________________________ 

 ___________________________________האם הבחנתם בליקויים בכתיבה או גזירה  .10

      _________________________________________________________________ 

 __________________________________ס ומה יחסו למורים "האם מגיע ברצון לביה .11

      _________________________________________________________________ 

 ___( 'אדישות וכו, תגובה להצלחה ולכשלון, האם יש מוטיבציה)מה יחסו של הילד ללימודים  .12

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 

 טווח קשב וריכוז, השגים לימודיים

 
 
 _____________( באילו שעות, האם מסוגל להתרכז שיעור שלם)מהו טווח הריכוז והקשב  .1

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 ? ________________________________באילו שעות? האם הוא מפגין תנועתיות יתר .2

      _________________________________________________________________ 

, כמויות, גדלים, צבעים, יסה חזותית כמו צורות גאומטריותתפ)? האם תפיסתו תקינה  .3

 ___________________________( 'תפיסה שמיעתית כמו קליטת מה שנאמר בכיתה וכו

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 ? _____________________________________________כיצד מתבטא באופן מילולי .4

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 _____________________________אה והבנת הנקרא  מהי רמת הקרי? האם הוא קורא .5

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 _____________________( תארי את הקשיים אם קיימים)? באיזו רמה? האם הוא כותב  .6

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 ? _________________________________________________מהם השגיו בחשבון.   7 

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 ? _____________________________________מהם השגיו בתחומי הלימוד האחרים  _8

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 



 _______________________________? __מהם התחומים בהם השגיו הטובים ביותר .9

     ________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

 ______________________________ו והשגיו במלאכת יד ועבודות מכאניות התענינות. 10

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 

 מצבו הרגשי והחברתי

 האם נוטה להתחבר עם, יוצא דופן, דחוי, האם הוא מקובל)יו מה יחסו לחבריו ומה יחסם אל .1

 ______________________________________________( צעירים או מבוגרים ממנו      

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 ______________יוזם בחברה ואם ניתן להטיל עליו תפקידים אחראיים , האם הוא פאסיבי .2

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 ________________________( מחוץ לכתה, לא בכתה/כן)סיבי ותוקפני האם הוא אימפול .3

      _________________________________________________________________ 

 ________________________________האם נכשל בהשלמת משימות בהן החל ומדוע  .4

      _________________________________________________________________ 

 ________________________________במידה ודרישותיו לא מסופקות מיד כיצד מגיב  .5

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 ? ____________________________ינויים קצוניים במצב הרוח האם אפשר להרגיש בש .6

      _________________________________________________________________ 

 ________( התקפי זעם, התפרצויות)האם ישנם תופעות נוספות של התנהגות בלתי צפויה  .7

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 ___________________________________מה הקשר של התלמיד עם הוריו ועם אחיו  .8

       ________________________________________________________________ 

 ________________________________ס "ים ענין בפעילות בתחום ביההאם הוריו מגל.  9  

      _________________________________________________________________ 

 ______________האם ההורים תומכים ומעודדים את הילד או שהם בולמים את פעילותו . 10

      _________________________________________________________________ 

 _____________________________________________סכמו את הקשיים העיקריים  .9

      _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

 _________________קשב והתנהגות , על רכוז( במידה ומקבל)התרופתי השפעת הטיפול  .10

      _________________________________________________________________ 

                                                                        



 

 ________________ת השאלון  /שם ותפקיד ממלא                                                                              

 ________________________ס וכתובתו"שם ביה                                                                              

  __________________________טלפון                                                                                 

 

 ,בתודה על שיתוף הפעולה

 

 "עולם הילד" צוות


