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 :כילצוות החינושאלון 
 

 תפקודוויכול לתת מידע חשוב על  רב ימות השנהבמשך ה /הצוות החינוכי בבית הספר פוגש את התלמיד

מידע מבית הספר הוא חלק בלתי נפרד מתהליך האבחון ומשמעותי .  החברתי וההתנהגותי ,בתחום הלימודי

 . ביותר לתהליך הטיפול ומתן ההמלצות

חשבון באו /תפקוד באנגלית וחסים להמתייאת החלקים  .הכיתהמחנכת או /את השאלונים ימלאו יועצת ו

 .ימלאו המורים המקצועיים

 או הבהרה/נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו

 

 ____________________________________________ :אלוןילוי השמריך תא

 

   :או מחנכת הכיתה/י היועצת ו"וי עלמיל

 ________________________________________: תאריך מילוי השאלון

  
  
  
  
 

 :או מחנכת הכיתה/י היועצת ו"וי עלמיל

 ___________________________________________________:ור הקשייםאות לאבחוןיה הפנהסיבת 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________  ?חלו הקשייםמתי ה, הידוע לך פ"ע

 __________________________________________________________ :המוטיבציה ללמידהת רמ

 _________________________________________________________________ :חברתיהמצב ה

 ______________________________________________________ :ס"לצוות ביה הקשר בין ההורים

 __________ :אילו דרכים ומה היו התוצאותב ,אם כן? או היבחנות/האם בית הספר ניסה להתאים דרכי הוראה ו

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 __________________: ה/שם התלמיד
 

 ___ :כיתה

 _____________________ :ס"ביהשם 
 

 ___________: השאלוןממלא שם 

 _________________ :טלפון 'מס _______________________  : תפקיד
 

 _____________________________ :ל"אדו
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  : היסודיס "הבילתלמידי 

     __________    ?'ה בכיתה א/מהי שיטת הקריאה בה למד

 ________________________________________________ ?מתי/לא/כן: האם התגלו קשיים 

        ?לאיזו שיטה ,אם כן –לא /כן: האם הוחלפה השיטה

    הבנת הנקרא                                 :(דיוקו קצבלהתייחסי ) הקריאה אופןי את /תאר

 לא/כתב יד קריא כן                          ?סוגמאיזה  ,כן לא אם/שגיאות כתיב כן

      :הבעה בעל פהאיכות ה    :בכתב איכות ההבעה

                        _______________________________________?קשה עליומה מ/?מיד בלמידהמסייע לתלמה 

 קשיי,כחהש, או חולם  חולמניות, תקויותהתנאו /פעילות יתר ו) קשב יקשיהאם קיימים סימנים ל

 _____________________________________     (וכדומה התארגנות

________________________________________________________________ 

 :תפקוד כללי

 _____________________________________________________ :גים לימודייםהישרמת 

 ___________         :הכנת שעורי בית

 _____        ?זקוק לתיווך/באופן עצמאיעובד האם 

הבדל בין בחינה בכתב , הבדל בין מבחן פתוח למבחן סגור, עמידה בלוח זמנים: תפקוד במבחנים

 _____         . לבחינה בעל פה

          ___________ 

          ___________ 

 

 :יכוןוהת ב"חטהתלמידי ל
 

 בי מללרבמקצועות  ה/התלמיד הישגי/התפקודאת  פרטואו /תעודה של המחצית האחרונה ופו צר אנא

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________ס "הבבי כלליהתפקוד י את ה/רתא

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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  :המורה לאנגלית י"עימולא  זהחלק 

 _________________________:ל"דוא______  טלפון 'מס ___   שם המורה 

   ציון    מספר יחידות הלימוד 

 _____     דיוק בקריאה  ___      קצב קריאה 

  ___________    הבנת הנקרא       אוצר מילים 

 ___________     כתיב        הבנת הנשמע 

 ___________    הבעה בעל פה  _____     הבעה בכתב 

 

   :המורה למתמטיקה י"ע זה ימולאחלק 

 _________________________:ל"דוא______  טלפון 'מס ___   שם המורה 

   ציון    מספר יחידות הלימוד 

 ___________       שליטה בארבע פעולות חשבון 

 _______________________________________________________________ :ישוביותח

       _________________________________________________ :תחשבוניהבנה כמות ות תפיס

 ___________        בעיות מילוליות פיתרון 

 ___________         אומטריה יג

 ___________         עבודה עצמית 

 

 ♥ ף הפעולהעל שיתותודה 

 כז קשוביםמרצוות 

 

 

 

 

 

 


