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 או טיפול דו"ח  חינוכי על תלמיד לקראת אבחון פסיכודידקטי / קשב

 )השאלות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד(

 

 שם התלמיד/ה : ____________    תאריך לידה:)לועזי( _______________

 ___________ בית הספר: _____________  כתה: ____שם המחנכ/ת: 

 כמה זמן המורה מכיר/ה את הילד:______________________

 

 סיבת ההפניה:א.  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  ב.  קריאה:

הקריאה ביחס לרמת הכיתה:  

___________________________________________________________________ 

הבנת הנקרא:  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  ג. כתיבה:

 הכתיבה ביחס לרמת הכיתה: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

הבעה בכתב: 

___________________________________________________________________ 
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 :ד.  הישגים לימודיים

במקצועות הקודש:  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

בחשבון:   

___________________________________________________________________ 

באנגלית: 

___________________________________________________________________ 

מקצועות נוספים: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ה.  תפקוד לימודי: 

הקשבה בשיעור פרונטלי:  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

יכולת לעבודה עצמאית: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

יכולת למלא משימות: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

הבנת הנשמע: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

הכנת  שעורי בית: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 רות  פסיכולוגי  חינוכיש                                             
 039066497פקס:  039061141טל'                                             

 44820ברקן     124ת.ד                                                       

psychserv@shomron.org.il                                               
 
 

 

  יהוליים:ו. תפקודי קשב ותפקודים נ

: )היכולת להיות קשוב או לבצע מטלה לאורך זמן, האם קיימת "חולמנות", האם קיימות קשב מתמשך

תנודות בקשב( 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

)היכולת להתמקד במטרה מסוימת ולא להיות מוסח מגירויים שונים(  :קשב סלקטיבי

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

רגיה יציבה לאורך היום( : )מה מידת הערנות לאורך זמן, מידת היכולת לשמור על רמת אנערנות

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

: )נטייה לתגובות מהירות או לחילופין קצב התנהלות איטי בכל תחומי החיים( סגנון תגובה

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

: )נטייה להקדים מעשה למחשבה( אימפולסיביות התנהגותית

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

: )נטייה לסריקה שטחית של מידע, נטייה לראות תמונה חלקית של אימפולסיביות קוגניטיבית

המציאות( 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

: )היכולת לווסת תגובות רגשיות. שליטה רגשית נמוכה יכולה לבוא לידי ביטוי שליטה רגשית

מה שאינן תואמות בתנודתיות רגשית, תגובות מוגזמות לאירועים ואף התקפי זעם בשכיחות או בעוצ

את גיל הילד(. 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ו )היכולת להתחיל משימה או פעילות, היכולת להעלות רעיונות באופן עצמאי ולייצר תגובות א יזימה:

אסטרטגיות לפתרון בעיות( 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

: )היכולת לשמר מידע בזיכרון ע"מ לבצע משימה או לעקוב אחר הוראות מורכבות( זיכרון עבודה

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

: )היכולת להתארגן לקראת משימה, לצפות אירועים עתידיים, להגדיר מטרות, לארגן תכנון / ארגון

בזמנים(  מסר מילולי, שמירה על ציוד, סדר וניקיון, עמידה

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

: )היכולת לבדוק את ביצוע המטלה במהלך ביצועה או זמן קצר לאחר סיומה( בקרה עצמית

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

: האם קיימת מודעות להשפעה של ההתנהגות על אחרים

___________________________________________________________________ 

 

 : היבטים חברתיים. ז

ים: )בכיתה ובהפסקה( תארו את הקשרים החברתי

____________________________________________________________________

             __________________________________________________________________ 

האם נוטה לבלות הרבה לבד : 

___________________________________________________________________ 

האם מבין נכון סיטואציות חברתיות : )תמימות יתר או חשדנות יתר ( 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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יחסיו עם המחנכ/ת ועם מורים מקצועיים: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  היבטים התנהגותיים:. ח

יכולת להשתלב במסגרת:   

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

יכולת לקבל סמכות: 

____________________________________________________________________

__________________________________________ ________________________

התפרצויות זעם )קללות, אלימות (: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

:הדלקת אש(: גניבות, שקרים, אלימות כלפי חפצים או חיות, פעילויות מסוכנות )כגון

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

מידת אחריות  אישית מול האשמת הסביבה, יכולת לקבל ביקורת: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

עקשנות ונוקשות מול גמישות ויכולת להתפשר: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

סף תסכול ויכולת איפוק: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

עזרה לזולת : 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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  היבטים רגשיים:. ט

מצב רוח כללי:  )שמח , עצוב, מדוכא, כועס, רגזן (: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

משתף ברגשותיו או מופנם וסגור: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

האם רגיש ונעלב בקלות והאם נוטר או סלחן: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

פחדים וחרדות:  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ות אובססיביות, טקסים כפייתיים ( סימנים כפייתיים: )מחשב

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

נטייה לחשדנות יתר: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

זיקלית, אנא פרטו כישרונות ויכולות כגון: נטייה לאומנות, יכולת טכנית, יכולת מו י. כישורים מיוחדים:  

יכולת ספורטיבית, תחומי עניין ועוד  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 י"א.  כיווני עבודה שנוסו עד כה:

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 י"ב. רמת הכתה באופן כללי ומיקומו של הילד ביחס לכתה:

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 י"ג.  מודעות ההורים לקשיים:

___________________________________________________________________ 

עמדתם לגבי אבחון:  

___________________________________________________________________ 

איכות הקשר של ההורים עם בית הספר: 

___________________________________________________________________ 

 

:   י"ד. חוות דעת היועצת

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

:  ט"ו. חוות דעת המנהל/ת

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 הערות והוספות : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

  

 

 חתימת המנהל: ____________  חתימת המחנך : ___________ תאריך: ___________    

 

 


