
  

  

  
  להורים לאבחוןמקדים  שאלון

  
  להורים שלום

  
ומהווה חלק  במיקוד האבחוןמילוי השאלון מסייע . נא למלא את השאלון המקדים לאבחון

אנא הקדישו כמה דקות למילוי השאלון והביאו אותו עמכם . בלתי נפרד מהאבחון עצמו

  .לאבחון

  

  :ה/פרטים כלליים של הילד

  ._____________________: שם משפחה     .___________________: שם פרטי

  ._____________________: תאריך לידה.     _______________________.: ז.ת

  .      ______________________: ס"בי

  .________________________: שם האב.     ___________________: שם האם

  ._____________________: גילאי האחים.     _________________: מספר אחים

  .____________________________: כתובת.  _____________________: טלפון

  _____________________________________________________: ל"דוא

  

  .___________________________________________: הגורם המפנה לאבחון

  .____________________________________________: סיבת ההפניה לאבחון

  

  :מהלך ההריון והלידה

  .? ____________________האם ההריון היה תקין

  .? __________________האם הלידה היתה רגילה

  

  :התפתחות מוטורית

  .? __________ה לראשונה/ה הילד/באיזה גיל התיישב

  .? _____________ה לראשונה/ה הילד/באיזה גיל זחל

  .? _______________ה לראשונה/ה הילד/ל הלךבאיזה גי

  ? ________________י מתי ומדוע/אם כן ציין? ה סיוע בתחום בריפוי בעיסוק/האם קיבל

_____________________________________________________________  

  

  

  



  

  

  

  

  

  : התפתחות שפתית

  .__? _____________________ה/ה לדבר הילד/באיזה גיל התחיל

  ___________________י מתי ומדוע /אם כן ציין? ה סיוע מקלינאית תקשורת/האם קיבל

_____________________________________________________________  

  

  :גיל הגן

  .___________________) דתי/ חילוני (ה /באיזה מסגרת גן למד

: י/פרט) פ וכדומה"התבטאות בע ,גזירה, קושי בצביעה(? האם התעוררו קשיים בגיל זה

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

  

  _____________________________________: י/פרט? סיוע בגיל זה ה/האם קיבל

_____________________________________________________________  

  

  :גיל בית ספר

  .___________: ה את הקריאה/באיזה גיל רכש

  .____________? ________לה יותר לרכישה / אותיות שהיו קשים לו/ האם היו צלילים 

  .? _________________________האם תהליך רכישת הקריאה והכתיבה ארך זמן רב

האם הכין שיעורי (? ה עם החומר הלימודי במהלך שנות בית הספר היסודי/כיצד התמודד

  _______________________) האם נזקק להסברים והוראות וכדומה,בית באופן עצמאי

_____________________________________________________________  

  _________________________? ____________הישגיה הלימודיים/ מה היו הישגיו

_____________________________________________________________  

  __________האם התגלו קשיים בתחום הקשב והריכוז וכיצד קשיים אלה באו לידי ביטוי 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

  ______________י המעבר מבית ספר יסודי לחטיבת הביניים מבחינה הסתגלותית /תאר

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

  ________________י לחטיבת הביניים מבחינה לימודית י המעבר מבית ספר יסוד/תאר

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  



  

  

  

  

  

  ____________________י המעבר מחטיבת הביניים לתיכון מבחינה הסתגלותית /תאר

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

  ______________________י המעבר מחטיבת הביניים לתיכון מבחינה לימודית /תאר

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

  ? _________________________________ה/מצבה החברתי של הילד/ מה מצבו 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

  ________________________________אם כן פרט ? ה בעבר/אובחן ה/האם הילד

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

  
  
  

  נא ליצור קשר עם לימור בטלפון במילוי השאלון זקוקים להסבר נוסףואתם במידה 

  .04-8481354או  050-7594016 

  

  

                                               

   לימור ששון                                 
   .M.Aמאבחנת דידקטית ומטפלת בלקויות למידה        
  
  

                   
  

  .  :את הקוד סרקולביקור באתר האינטרנט                   


