
 

  

 שאלון ליועצת/מחנכת הכיתה

 ן להתקבל לקציני ים עכו.ילתלמיד המעוני

 

 מקום החינוך_________________________

 

 פרטים אישיים:א.

 שם פרטי______________  שם משפחה___________

 מצב בריאותו של החניך___________________________

 מצב משפחתי:

 מאם/ הורים חיים בנפרד משפחה שלמה/הורים גרושים/יתום מאב או

 במידה והמשפחה אינה שלמה התלמיד חי אצל_______________

 בעיות מיוחדות במשפחה )כלכליות סוציאליות/בריאותיות(

 משפחה מטופלת מוכרת בשרותי הקהילה/רווחה

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 מצבו בלימודים:ב.

 שם המחנך_______________ _________הכיתה בה לומד התלמיד_____

 

 :באילו הקבצות לומד __________________ רמת הכיתה:

 

 ____ מתמטיקה____________________אנגלית_______

 

 :(שובה המתאימהמתח קו מתחת לת) כישורים לימודיים

 

 מבין רק חומר פשוט ביותר -

 מבין חומר פשוט בלבד -

 מבין לתפוס לרוב את החומר המתאים לגילו -

 מבין לתפוס גם חומר מורכב ומופשט -

 מבין חומר מורכב ומופשט ביותר -

 

 _________________________________________?באילו מקצועות מתקשה התלמיד במיוחד

 ___________________________________________________סיבת הקושי__________

 

 ?האם ישנם קשיים /בעיות מיוחדות בלימודים

 

 אילו בעיות וכיצד טופל ע"י ביה"ס? –אם התשובה כן 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 האם התלמיד מאובחן כלקוי למידה?  כן/לא

 

 

 ?בזמן הקורונה האם היה ביקור סדיר והשתתפות בלמידה רציפה

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 מה היה התפקוד הלימודי בזמן הלמידה מרחוק? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

  

 

 ון?  כן/לא האם התלמיד עבר אבח

 

 מה סוג האבחון : דידקטי, פסיכודידקטי, פסיכולוגי, קשב וריכוז.

 

 לצרפו.נבקש  –ון חהאם ברשותך תוצאות האב

 

 :יחסיו למבוגריםג. 

 

 למורה?? האם נשמע להוראות הצוות האם מקבל מרות? 

_____________________________________________________________________ 

 

 ? כן/לאיות קבועות עם יועצת ביה"סהתקיימו שיחות איש

 __________________________________הסיבות____________________

כן/לא   ?האם התלמיד הופנה לפסיכולוג

 _______________________________הסיבה:_______________________

 

 :מצבו החברתיד.

 

מקובל, לא מקובל, פסיבי, פעיל, מנהיג,  תאר/י בקצרה את מעמדו של החניך בחברה )יחסו לחבריו,

 מונהג וכו'(

_____________________________________________________________________ 

 שאלון דירוג תכונות:

 

 ביטוי שלילי לאותה תכונה( -1הביטוי החיובי, -5דרגות ) 5כל תכונה מופיעה על רצף של 

 

 שליליביטוי  1 2 3 4 5 ביטוי חיובי תכונה

ממושמע תמיד  משמעת

 ואינו מפריע

 תמיד מפריע      

 נוהג בתוקפנות      נוח לכל תוקפנות

 מתבודד      חברותי מאד חברתיות

בולט כמנהיג  מנהיגות

 בחברה

סביל, מונהג,      

 נגרר

 אדיש      עירני /נמרץ פעילות

הופעה 

 חיצונית

 מרושל, מלוכלך      מצוחצח  מסודר

 מרבה לשקר      דובר אמת יושר

מוכן לקבל דיעות  פתיחות

 אחרים

מבטל מראש כל      

 דעה ששונה משלו

דמות 

 בחברה

דמות חיובית 

 בחברה

 דמות שלילית     

 מתחמק מאחריות      מתנדב לתפקידים התנדבות

מחליט על דעת  עצמאות

 עצמו

תלוי באחרים      

 לגמרי

 

 :ותהערות + המלצה. 

 

 

 



 

  

 א השאלון:ממלו. 

 ____________________שם מלא: 

 ___________תפקיד___________

 ___________טלפון ___________

 ___________מייל____________


