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 (תיכוןו, חט"ב יסודי)ילדי  להורים לקראת אבחון פסיכודידקטי / קשב או טיפולשאלון למילוי               

 )השאלות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד(                      

  במידה והיו קודמים טיפוליםאו  אבחוניםנא לצרף דוחות סיכום של 

 שם התלמיד: ________     _________   ת"ל : ___________  ת.ז.: ___________  

 בי"ס: _________  כתה: ___     כתובת : __________________ טלפון: ________ 

 

על  ידי התלמיד:  קשייםתיאור ה

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

על ידי הוריו:  קשייםתיאור ה

_____________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

  :רקע משפחתי.   1

      __________               שם האם :  _________________שם האב: ________

מקצוע האם :  מקצוע האב:______________               

_________________ 

  _________              שפת האם: ________________שפת האב : _________

מיקום התלמיד במשפחה :  מספר ילדים במשפחה: _______             

_________ 

 שנת עליה:__________ מקום לידה: ___________                     

     השפה המדוברת בבית : ___________  

 _ __שאובחנו כליקויי למידה: במשפחה מספר הילדים 

 מספר ילדים במשפחה שאובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז:___

ש חשד לכך האם אחד מההורים אובחן כבעל הפרעת קשב/לקות למידה, האם י

____________? 

האם קיימת הפרעת קשב או לקות למידה במשפחה הרחבה, אצל מי ? 

______________ 
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האם היו אירועים מיוחדים במהלך תקופת ההיריון / מהלך : התפתחותי-רקע נוירו.    2

 הלידה ? 

 הריון :  _______________________________________________________

משקל בלידה:  _________________                   אפגר:      _______לידה: ___

_______ 

 האם הייתה חשיפה לחומרים ממכרים )כגון: אלכוהול, סיגריות, סמים(: ________________

 האם הייתה חשיפה לרעלנים במהלך ההיריון )כגון עופרת(: ________________

 :   תיאור החודשים הראשונים

שינה:  הרגלי

_____________________________________________________________

_______ 

הרגלי אכילה: 

_____________________________________________________________

_______ 

בריאות גופנית: 

_____________________________________________________________

_______ 

בילדות: כמה זמן לקח להרגיע בכי ? האם הייתה קיימת נטייה לבכי ? טמפרמנט )מזג( 

_____________________________________________________________

_______ 

האם אחוזון גדילה היה תקין בשנה הראשונה: 

_____________________________________________________________

_______ 

)בטווח השנה אנא ציינו האם בוצעו בדיקות ראייה ושמיעה עדכניות ומה תוצאות הבדיקות 

 האחרונה(

 שמיעה: _____________________        __________ראיה: ____________

 

 (:  )תנועה התפתחות מוטורית.  3

)היפוך, זחילה, ישיבה, עמידה, הליכה(:  תיאור של רכישת שלבי התנועה

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________ 

: שיווי משקל

_____________________________________________________________

____ 



 רות  פסיכולוגי  חינוכיש                                             
 039066497פקס:  039061141טל'                                             

 44820ברקן     124ת.ד                                                       

psychserv@shomron.org.il                                               
 
 

 

: עדינה וגסהמוטוריקה 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 ________ 

 לנא לציין את גיל וסיבת קבלת הטיפו. (ריפוי בעיסוקאו  פיזיותרפיה)כגון :  קודמים טיפולים

_____________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________

_______ 

 : ______________יתדומיננטיד 

 

 : התפתחות השפה והדיבור.    4

תחילת הדיבור:  גיל

______________________________________________________ 

: בוריאיכות ד

___________________________________________________________ 

מדבר:  שפות אילו

________________________________________________________ 

: מידת התקשורת של הילד

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

קצב התפתחות השפה ביחס להתפתחות המוטורית 

________________________________ 

   מזג וטמפרמנט.    5

לעומת תגובות מהירות, עוצמת תגובה, יכולת להתאים קצב  פעילות )תגובות איטיותקצב 

ועוצמה לפעולה נדרשת(: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

 התנהגות שכיחים(:)מה סגנון התגובות הרגשיות, דפוסי  תגובה נטיות

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

?  היפראקטיביותהאם קיימת נטייה ל

__________________________________________ 



 רות  פסיכולוגי  חינוכיש                                             
 039066497פקס:  039061141טל'                                             

 44820ברקן     124ת.ד                                                       

psychserv@shomron.org.il                                               
 
 

 

רמת ערנות כללית: 

_______________________________________________________ 

 

 )פסיבי, אקטיבי ( :יכולת יזימה.  6

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

 

רכים, האם קיימת הרטבה חוזרת / הצטאות, )מוצץ, חיתול, מתן צ תהליך הגמילה: . 7

הרטבת לילה( 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

 

: )ריח, טעם, מגע, רעש, קור, חום רגישות יתר או חוסר רגישות באחד החושים.    8

 …( כאב

_____________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________

_______ 

 

חוזרות, כאבי בטן מתמשכים, חוסר בברזל, נטייה  )מחלות, דלקות אוזניים: רקע רפואי. 9

 הגעה למיון, תפקוד בלוטת התריס( –להיפצע 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

      

אובדן הכרה, התכווצויות, טיקים, תאונות ( : )אירועים  נוירולוגיים.  10

_____________________________________________________________

______    _

_____________________________________________________________

_______ 

 

)שעת השכבה, שעת קימה, האם נרדם/מתעורר בקלות, האם מתעורר  הרגלי שינה:. 11

באמצע הלילה, חלומות/סיוטים, תזוזה במהלך השינה, האם השינה עמוקה( 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________ 

)האם אוכל בזמנים מסודרים, מאכלים אהובים, האם קיימת בררנות,  הרגלי אכילה:. 12

למאכלים מסוימים( האם קיימת נטייה לסוכרים, האם קיימת רגישות 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________ 

 

 רקע חינוכי: .    31

, וריכוז קשבקשיי הסתגלות למסגרת, כגון: פרידה מההורה המלווה בבוקר, : ).  תפקוד בגן הילדים1

 גרפומוטוריקה, חברתי, התנהגותי ורגשי, מידת המוכנות לביה"ס בזמן(.    

: )טרום טרום חובה( 3גן גיל 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

: )טרום חובה( 4גן גיל 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

: )גן חובה( 5גן גיל 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

 

 תפקוד בבית הספר היסודי:. 2

בקריאה וחשבון, קשב, ריכוז, הכנת רכישת אבני היסוד הסתגלות למסגרת, :)תפקוד בכתה א'

 שעורים, התארגנות בכתה, שילוב חברתי(.     

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 
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:)רכישת אבני היסוד בקריאה וחשבון, קשב, ריכוז, הכנת שעורים, התארגנות בכתה, 'בתפקוד בכתה 

שילוב חברתי(.     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

:)רכישת אבני היסוד בקריאה וחשבון, קשב, ריכוז, הכנת שעורים, 'גתפקוד בכתה 

התארגנות בכתה, שילוב חברתי(.     

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

 

:)רכישת אבני היסוד בקריאה וחשבון, קשב, ריכוז, הכנת שעורים, 'דתפקוד בכתה 

התארגנות בכתה, שילוב חברתי(.     

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________ 

 

ריכוז, הכנת שעורים,  :)רכישת אבני היסוד בקריאה וחשבון, קשב,'התפקוד בכתה 

התארגנות בכתה, שילוב חברתי(.     

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

 

:)רכישת אבני היסוד בקריאה וחשבון, קשב, ריכוז, הכנת שעורים, 'ותפקוד בכתה 

התארגנות בכתה, שילוב חברתי(.     

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

 

 )אנא פרטו את רמת התפקוד במדדים הבאים(בבית הספר היסודי: כללי תפקוד 

 ___________________קריאה: ___________________________________________

 ____________________הבנת הנקרא:   _____________________________________

 ________ _______כתיבה :  _______________________________________________
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 _______חשבון: )לוח הכפל, הנדסה ( _________________________________________

 _______אנגלית : _______________________________________________________

 ________________________________________________: ______בכיתה קשב וריכוז

 קשב וריכוז בבית: _______________________________________________________

 _________________________________________________________:התנהגות בכתה

 _______מצב חברתי: ____________________________________________________

 _______הכנת שעורים :  __________________________________________________

 _______אבחונים בבית הספר היסודי : ________________________________________

 ______טיפולים והוראה מתקנת:  ___________________________________________

 

כיתות ז', ח' : תפקוד בחטיבת הביניים

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

   

יב' -כיתות ט':  תפקוד בתיכון

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  _________________________סיים או לא את בחינות הבגרות : _________

 _____________________________________קבל התאמות במבחנים:  ___

 ( חות אבחונים או טיפולים במידה והיו)נא לצרף דו

 

  תפקודי קשב ותפקודים ניהוליים: .41

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

תנודות בקשב( 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

: )מה מידת הערנות לאורך זמן, מידת היכולת לשמור על רמת אנרגיה יציבה לאורך היום( ערנות

____________________________________________________________________ 
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: )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 ימפולסיביות קוגניטיביתא

המציאות( 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

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

את גיל הילד(. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

אסטרטגיות לפתרון בעיות( 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

פות אירועים עתידיים, להגדיר מטרות, לארגן : )היכולת להתארגן לקראת משימה, לצתכנון / ארגון

מסר מילולי, שמירה על ציוד, סדר וניקיון( 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

טלה במהלך ביצועה או זמן קצר לאחר סיומה, מודעות : )היכולת לבדוק את ביצוע המבקרה עצמית

להשפעה של ההתנהגות על אחרים( 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ויכולות כגון: נטייה לאומנות, יכולת טכנית, יכולת אנא פרטו כישרונות  :   מיוחדיםכישורים . 15

 מוזיקלית, יכולת ספורטיבית, תחומי עניין ועוד 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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  טים התנהגותיים:היב.    61

יכולת להשתלב במסגרת:   

____________________________________________________________________ 

יכולת לקבל סמכות: 

____________________________________________________________________

התפרצויות זעם )קללות, אלימות (: 

____________________________________________________________________ 

גניבות, שקרים, אלימות כלפי חפצים או חיות, הדלקת אש: 

___________________________________________________________________ 

האם עסוק במחשבות על נקמה או גרימת נזק לאחרים: 

____________________________________________________________________ 

עישון ושימוש בחומרים מרגיעים:  

____________________________________________________________________ 

מידת אחריות מול האשמת הסביבה: 

____________________________________________________________________ 

להתפשר: עקשנות ונוקשות מול גמישות ויכולת 

____________________________________________________________________ 

סף תסכול ויכולת איפוק: 

____________________________________________________________________ 

עזרה בבית )להורים לאחים (: 

____________________________________________________________________ 

עזרה לזולת : 

____________________________________________________________________ 

 :השתתפות באירועים משפחתיים

____________________________________________________________________ 

שמירה על סדר ועל כללי הבית: 

____________________________________________________________________ 

יחסים עם האחים: 

י____________________________________________________________________

כולת להעסיק עצמו עצמאית: 

____________________________________________________________________ 

ן ועוד(: צמידות ושימוש במסכים )טלוויזיה, מחשב, טלפו

____________________________________________________________________ 
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 :  היבטים חברתיים.  71

     

את הקשרים החברתיים:  ותאר

____________________________________________________________________

________________________________________________________________   ____

תנועת נוער( כגון האם הולך לפעילויות קבוצתיות ) 

____________________________________________________________________

האם משתתף במסיבות ואירועים: 

____________________________________________________________________ 

האם נוטה לבלות הרבה לבד : 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

פעילויות בשעות הפנאי:  

____________________________________________________________________ 

התנהגות מאפיינת במהלך אינטראקציה חברתית )פאסיבי, מתגרה, דחוי, מתקשה לקבל ביקורת, 

מחליף חברים באופן קבוע ועוד(: 

____________________________________________________________________ 

 

  :היבטים רגשיים.   81

וח כללי:  )שמח , עצוב, מדוכא, כועס, רגזן (: מצב ר

____________________________________________________________________ 

משתף ברגשותיו או מופנם וסגור: 

_________________________________________________ ___________________ 

האם רגיש ונעלב בקלות והאם נוטר או סלחן: 

____________________________________________________________________ 

פחדים וחרדות:  

____________________________________________________________________ 

נטייה לדיכאון: )אובדן תיאבון, חוסר שינה, חוסר פעילות, מחשבות אובדניות(  

____________________________________________________________________ 

)מחשבות אובססיביות, טקטים כפייתיים (  :סימנים כפייתיים

____________________________________________________________________ 

נטייה לחשדנות יתר: 

____________________________________________________________________ 
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 ספות : הערות והו

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 


