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  שאלון למחנכים/מחנכות

  

מרכז  -'ערוגות'לפניכם שאלון קבלת פונים המבקשים להסתייע בשירותים של 

  .(ע"ר) לקידום הילד והמשפחה

  

  בשאלון תתבקשו למלא פרטים אודות התלמיד ומשפחתו.

  מעמיק ומדויק נוכל להגיע לגיבוש המלצה נכונה עבור הפונה.על ידי איסוף מידע 

  

אנו מודעים לזמן שאתם משקיעים במילוי השאלון עם זאת אנחנו משוכנעים 

בחשיבות הגדולה של מילוי הטופס, לעיתים פרט מידע קטן עשוי לשנות את 

ע התמונה כולה, לכן רצוי למסור גם מידע שאינו ברור, תוך ציון הספק לגבי מיד

  זה.

  

  

  אנו מודים לכם שפניתם לערוגות ומצפים לשרתכם ביעילות.
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  שאלון מילוי בידי ההורים

  

  ________השאלון : ___תאריך מילוי         : ___________ איש קשר במוסד

  

  :פרטי המסגרת

        

  תפקיד במסגרת  שם ממלא השאלון  כתובת  שם המסגרת

  טיפוליסוג מסגרת: חינוך רגיל / מיוחד / 

  

  

  ד:מילאודות הת םפרטי
  

  

        

  כיתה  כתובת  תאריך עליה  ארץ לידה

  

  :תקשרותפרטי ה

  כן / לא האם ניתן להתקשר?       / אחר של המחנך המפנה  טלפון נייד

          זמן מועדף להתקשרות (לדוגמא בוקר, צהרים ערב וכו') 

                        

  
  

  

  

  

  

   

        

  ת.ז.  תאריך לידה  פרטי שם  שם משפחה

      

  ת.ז.  מס פלאפון  שם האמא
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  פרטים אודות הבעיה בנוגע אליה אתם פונים

  

 הבעיה בגללה אתם פונים: (אפשר לסמן מספר אפשרויות)מהי 

              בעיית קשב וריכוז, פרטו:  .א

                      

                בעיה רגשית, פרטו:  .ב

                      

              בעיית התנהגות, פרטו:   .ג

                      

                בעיה חברתית, פרטו:  .ד

                      

              בעיה בדימוי עצמי, פרטו:  .ה

                      

              בעיה במשפחה, פרטו:  .ו

                      

            :התנהגות של סיכון עצמי, פרטו  .ז

                      

            :התנהגות של פגיעה באחרים, פרטו  .ח

                      

                :בעיה אחרת, פרטו  .ט

                      

                    כמה זמן נמשכת הבעיה?

      מהו? ,ניתן להצביע על גורם מסוים שבגללו התעוררה הבעיה? אם כן האם

                        

                  מדוע בחרתם לפנות עכשיו?

  

  אישיות והתנהגות כיום
  

  כיום: ילדהקף כל תכונה או התנהגות המאפיינת את ה
  

  ניתוק  סובלנותחסר   מנהיג  אדישות  עצוב

  נוטה למצבי רוח  מונהג  פעילות יתר  שמח  חברתי

  תלותי  עצמאי  מלא פחדים  שקט  רגיש

  התפרצויות זעם  משתף פעולה  בעיות בשינה  מביע רגש  חסר אנרגיה/עייף

  מזג או אופי נוח  קשה לקליטה  מבולבל  אחראי מידי (דואג)  מעדיף להיות לבד

      לא מנומס  לא יוזם  אימפולסיבי
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  תארו את תפקודו של התלמיד במסגרת הלימודים:
                  הישגיו הלימודיים 

                    יחסיו עם הצוות
                    החברים 

                    נושא המשמעת 
  

  תארו את מצבו החברתי של התלמיד:
                    יחסיו עם חברים 

                    מקומו בחברה 
  

  תארו את מצב רוחו הכללי של התלמיד:

                      

                      

                        

  

  תחביבים:כישרונות מיוחדים, 

                      

                      

                        

  

  רקע רפואי

       / מטפל אחר / נוירולוג / פסיכיאטר האם התלמיד נבדק בעבר על ידי: פסיכולוג

      רופות?ת אם כן, אילו.  לא / האם התלמיד מקבל תרופות באופן קבוע? כן

                        

                      קבל?מממתי 

  פרטני, קבוצתי ותחום ההתערבות -תמיכה במסגרת החינוכיתהאם התלמיד מקבל טיפול או 

                      

                       

  

                    מידע נוסף:

                      

                        


