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 שאלון למורה בביה"ס היסודי                                          

 פרטי התלמיד:

 שם פרטי : ______________  שם משפחה: ______________    מין:ז/נ    ת"ז: __________________

 ________________ ארץ לידה: _____________   שנת עליה: ___________תאריך לידה: 

 שם האם: __________ שם האב: ______________ טל'/נייד: _______________    _______________

 כתובת : __________________________________________

 ____ שם המחנך: __________________שם ביה"ס: ______________ טלפון : ____________  כיתה: 

 שם היועץ : ____________ טל' נוסף: ___________ שם המחנך: __________ טל' נוסף: ___________

 ממתי הנך מכיר את התלמיד: ________________ 

 

 סיבת הפניה הנוכחית :

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

תאר בקצרה את תפקודו בשנים קודמות )האם הקשיים כיום שונים או חריפים יותר מבעבר, ובאיזה אופן( 

_______________________________________________________________________________ 

 רקע ומצב משפחתי _________________________________________________________________

 האם ידוע על קיומה של בעיה בריאותית לתלמיד או לאחד מבני משפחתו: __________________________

_____________________________________________________________________________ __ 

 האם התלמיד מבקר באופן סדיר בבי"ס ? האם מרבה לאחר ? להחסיר ? כיצד הילד והוריו מסבירים זאת ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 תפקוד לימודי :

 ______________________________________________________________________הבנת הנשמע 

 קריאה)קצב, קריאה טכנית/משמעותית( __________________________________________________ 

 הבנת הנקרא ______________________________________________________________________

 , מידת קריאות הכתב, קצב הכתיבה ( _____________________________________ כתיבה )שגיאות כתיב

_______________________________________________________________________________ 
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 הבעה בכתב )יכולת להביע רעיון בכתב, משפטים בניסוח נכון דקדוקית, אוצר מילים(  __________________

______ _________________________________________________________________________ 

 

 הבעה בע"פ )כנ"ל( __________________________________________________________________

 חשבון: __________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________אנגלית _______

 פרט נושאים ותפקודים בהם מגלה התלמיד יכולת וכישורים טובים : ______________________________

 _______________________________________________________________________________ 

 

במידה  במקצת לאכלל  תפקודי קשב

 רבה
במידה רבה 

 מאוד

     טווח קשב קצר )אינו מצליח לסיים דברים שהתחיל(.

     מוסח בקלות מגירויים שונים ומתקשה להתמיד במשימה

     מתקשה לעבור ממשימה למשימה, מנושא לנושא.

     מפוזר, מתקשה ליצור סביבה מאורגנת ומסודרת

     מרבה לשכוח חומר שלמד.

נתפס לפרטים קטנים ומפספס את העיקר, מתקשה 

 להבחין בין עיקר לטפל
    

דורש סיפוק מיידי, מתוסכל בקלות ומתייאש אם לא 

 מצליח לבצע משימה.
    

     מצב רוחו משתנה באופן מהיר וקיצוני.

נוטה להתפרצויות זעם, מתקשה בוויסות עוצמת התגובה 

 הרגשית.
    

מתפרץ לדברי אחרים, פולט מתקשה בעיכוב תגובה, 

 מילים ללא מחשבה.
    

     חסר מנוחה, פעיל מאוד, תנועתי, חסר שקט מוטורי
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 תפקוד התנהגותי רגשי :   

 מאפיינים אישיים:

 מהי מידת המוטיבציה ללמידה, באילו תחומים המוטיבציה נמוכה ובאילו גבוהה?

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 כיצד מגיב למצבי תסכול וכישלון? _______________________________________________________ 

 מצב הרוח האופייני לתלמיד: ____________________________________________________  תאר את

 האם קיימות בעיות משמעת והתנהגות? כן/לא. אם כן, כיצד מתבטאות, מתי מתרחשות ובאיזו עוצמה? ובעקבות מה?

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 האם התלמיד מודע לקשייו? כן/לא.

 ים אליו הוא קשור במיוחד?כיצד לדעתך מרגיש התלמיד בביה"ס? האם יש לתלמיד שיעור או מורה מסו

 _______________________________________________________________________________ 

 

 תפקוד חברתי

 האם תפקודו החברתי תואם לגילו? )בוגר יחסית לגילו / ילדותי / תלותי( ____________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 תאר את יחסיו עם חבריו )תוקפני, תלותי, שולט, נשלט, אקטיבי, פסיבי, קשר הדדי חיובי(:

 _______________________________________________________________________________ 

 יד בחברת בני הכיתה? )מנהיג, דחוי, אהוד( תאר את יחס הילדים אליו:מה מקום התלמ

 _______________________________________________________________________________ 

 תפקוד התלמיד בהפסקה: משחק עם מספר חברים, צמוד לחבר או שניים, מתבודד, עובר מקבוצה לקבוצה, 

 ___________________________________________________________ משוטט חסר מעש _______

 _______________________________________________________________________________ 

 האם קיימת הבנה של מצבים חברתיים? __________________________________________________ 

 מותים חברתיים? __________________________________________ כיצד מתמודד עם קונפליקטים ועי

 _______________________________________________________________________________ 
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 האם התלמיד אובחן בעבר ? פרט את סוג האבחון ומועדו. ______________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 האם מקבל התאמות בלימודים , במבחנים ? _______________________________________________ 

 

נית עיצוב מהם סוגי העזרה בתחום הלימודי והרגשי שקיבל עד כה )הוראה מתקנת, סיוע של מורה או יועצת, תכ

 התנהגות ....(  והמידה הרבה בה הדבר סייע לתלמיד __________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ _____ 

 

 

 שם המנהל: _______________________    תאריך: ______________   חתימה: ________________

 

 שמות ההורים:  ____________________   תאריך : ______________   חתימה:_________________

 

 __________שם ממלא השאלון: __________________  תאריך: ______________   חתימה: _______

 


