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  מוריםשאלון ל

  
  ______________: ס"שם ביה__________ : כתה______ : גיל______________ : שם התלמיד

  _______________: טלפון' מס_____________ : תפקיד_______________ : שם ממלא הטופס

  __________________________ :e-mailכתובת 

  .לא/ידע ממרכז פוטנציאל כןאני מעוניין לקבל במייל עדכונים ומ

שמח לקבל נידע ממרכז פוטנציאל במייל עדכונים ומס מעוניינים לקבל "ת ביה/יועצאו /ו ת/אם מנהלב

  ____________________________________ :e-mailכתובת  .לעדכוניםכתובת מייל 

  

  )רגשי ולימודי, י למצב חברתי/התייחס, י בהרחבה מהן הבעיות המצריכות אבחון/תאר(  סיבת ההפניה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

  
  מצב לימודי

  קשב וריכוז-

_________________________________________________________________________ 

 ה/תפקודים וכישורים של התלמיד- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 התארגנות, הכנת שיעורי בית, הרגלי עבודה והבאת ציוד- 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 מידת העצמאות בלמידה- 

_________________________________________________________________________ 

  
  קריאה

 הרמת הקריאה ביחס לכית- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 ד"בס

2 
 

  צלילי עיצורים, תנועות(שליטה באבני יסוד(- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 אחר / מקוטעת/ מצרפת/ שוטפת: רמת הקריאה___________________ 

 הבנת הנקרא- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  
  כתיבה

  קצב כתיבה, כתב ברור וקריא, עיצוב(איכות הכתיבה(- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  סדר, מחיקות, חריטה, כתיבה בתוך השורה, מילים, רווחים בין אותיות(ארגון הדף(- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 שגיאות כתיב- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  
  חשבון

  לכתהרמת תפקוד ביחס- 

_________________________________________________________________________ 

 ת בתחומי מוכנות לחשבון/שולט- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 פעולות חשבון 4ת ב/שולט- 

_________________________________________________________________________ 

 בעיות מילוליות- 

_________________________________________________________________________ 

  
  מצב אישי

 המידת המוטיבציה ללמיד- 

_________________________________________________________________________ 

 הצלחה, כשלון, ה למצבי תסכול/כיצד מגיב- 

_________________________________________________________________________ 

 האם קיימות בעיות התנהגות ?

_________________________________________________________________________ 
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 דימוי עצמי- 

______________________________________________________________________ 

  
  מצב חברתי

 בוגר, תלותי, ילדותי(? ה/ה החברתי תואם את גילו/האם תפקודו (

_________________________________________________________________________ 

 קשר עם חברים- 

________________________________________________________________________ 

 האם קיימת הבנה של מצבים חברתיים ?

_________________________________________________________________________ 

  

  .את הילד ךכרותהיי "אור המתאים עפיבעגול את הת י/ףהק: הוראות לבצוע ההערכה
  

  הפרעה בטווח הקשב. 1  
         )Inattention(  

  פעלתנות יתר .2    
    )Hyperactivity(  

לעיתים קרובות אינו מקדיש תשומת   .א
לב לפרטים הקשורים להבנת שעורים 

  .או פעילות אחרת

לעיתים קרובות מרבה בהפעלת ידיים או   .א
  אינו יושב במנוחה בכסא, רגליים

ם קרובות מתקשה להתמיד לעתי  .ב
  .בבצוע משימות או פעילויות משחק

לעיתים קרובות עוזב את הכתה לפני תום   .ב
  הפעילות המקובל

לעיתים קרובות נראה כי אינו מקשיב   .ג
  .לנאמר אליו

לעיתים קרובות רץ או מטפס במצבים שאינם   .ג
  מצריכים פעילות שכזו

לעיתים קרובות אינו ממלא הוראות   .ד
  .תקשה בסיום מטלות לימודיותומ

לעיתים קרובות מתקשה להשתלב במשחק   .ד
  ").לחכות לתורו("או בפעילויות חברתיות 

לעתים קרובות מתקשה בארגון   .ה
  משימות ופעילויות

לעיתים קרובות פועל מידית לפני שחושב על   .ה
  .אופן הפעולה

לעיתים קרובות נמנע או מתקשה   .ו
לימודיות  להתמיד בבצוע משימות

  ).עבודת כתה או שעורי בית(

  לעיתים קרובות מדבר הרבה  .ו

לעיתים קרובות מאבד חפצים   .ז
) 'ספרים מחברות עפרונות וכו(

  הנחוצים לפעילות בית הספר

  אימפולסיביות. 3  
)           Impulsivity(  

לעיתים קרובות מוסח בקלות על ידי   . ח
  גורם חיצוני

עונה לשאלות לפני השלמתן לעיתים קרובות   .א
  על ידי השואל

לעיתים קרובות שוכח נושאים   .ט
  .הקשורים פעילויות היום יום

  לעיתים קרובות מתקשה לחכות לתורו  .ב

בשיחה (לעיתים קרובות מפריע לאחרים   .ג    
  )'משחק וכד

  

  .אשמח אם תוסיפו כל פרט העשוי לסייע במהלך האבחון

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

  

  

  -תודה רבה עבור שיתוף הפעולה

  פוטנציאלרכז מ


