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 _________תאריך: 

     דו"ח  חינוכי על תלמיד

 ישוב: _________  שם המחנך: ___________ כתה: ____  בית ספר: ______________   

 

 ___________ת"ז: _________ :)לועזי(שם התלמיד : _____________ ת. לידה

 

אנא מלא/י  את הדו"ח בצורה המפורטת ביותר, התייחס/י לנקודות שבסוף הדו"ח 

 ועוד.

 סיבת ההפניה:   .א

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 נא לציין מי יזם את הפניה : ______________________________________________.

 קריאה.ב.  

  

נא לציין ברמה של איזו כתה:  
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

הבנת הנקרא:   
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 



 רות  פסיכולוגי  חינוכיש                                             
 039066497פקס:  039061141טל'                                             

 44820ברקן     124ת.ד                                                       

psychserv@shomron.org.il                                               
                                       

 

 

 

 :מצב לימודיג.  

במקצועות הקודש, ג"ג, טבע:  
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

בחשבון:  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

כתיבה: 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

הכנת  שעורי בית: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 : תפקוד בכתהד.  

הקשבה בשיעור פרונטלי:  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

יכולת לעבודה עצמאית: 

_________________________________________________________ 

יכולת למלא משימות: 

_________________________________________________________ 
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ריכוז וקשב:  
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 מצבו של הילדה.  

מבחינה רגשית:  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

מבחינה חברתית : 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

יחסיו עם המחנכת ועם מורים מקצועיים: 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 :כיווני עבודה שנוסו עד כהו.  
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  :רמת הכתה באופן כללי ומיקומו של הילד ביחס לכתהז. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

  :מודעות ההורים לקשייםח.  

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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עמדתם לגבי אבחון:  
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 :  ת דעת המורה היועצתחוו

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 : ת/חוות דעת המנהל

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

:  הערות
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

חתימת המנהל: ____________  חתימת המחנך : ___________ תאריך: 

________ 
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 נקודות להתייחסות: -למחנך 

 

 : האם הילד קורא בשטף, סימני פיסוק, ניקוד וכו'.קריאה    

 בקטע, תפיסת רצף אירועים. :  הבנת המשתמע, רעיון מרכזיהבנת הנקרא     

 ..., 100,  10 -פעולות יסוד. עבודה בתחום ה 4-: שליטה במצב לימודי בחשבון     

 ויכולת לפתור בעיות וקשיים ספציפיים נוספים.                                          

 : כתב יד קריא, העתקה מהלוח באיזה קצב.כתיבה     

 ש הפרעות במה הן מתבטאות, מה הילד עושה בשיעור אם אינו מקשיב. אם י: ריכוז וקשב     

 : נראה עצוב, שמח, מודע לקשייו, דימוי עצמי. מבחינה רגשית     

 : מסתדר עם חבריו, מעורב בקטטות, כיצד החברה רואה אותו.מבחינה חברתית     

 : במה הצליח, במה נכשל.כיווני עבודה שכבר נוסו     

          

 

 

 


