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 ראיון לאיסוף נתונים

 
 ____________________________: שם הילד

 ________________________________: .ז.ת

 _________________________________________________________: אריך לידהת

 _________________________________________________:שם ההורים ומספר טלפון בבית

 _________________________: כיתה

 _______________________: בית ספר

 
 (הורים וילד) (הצורך באבחון)סיבת הפניה 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 הגורם המפנה לאבחון 
____________________________________________________________ 

 
 (ממצאים עיקריים, מתי נערכו)אבחונים קודמים 

_________________________________________________________________פסיכולוגי

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________דידקטי

_______________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________שפתי

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ריפוי בעיסוק
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_______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________נוירולוגי

_______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________אחר

_______________________________________________________________________ 

 

 היסטוריה רפואית

 ? _____________________________________________ריון והלידה היה תקיןיהאם מהלך הה

_______________________________________________________________________ 

 ? ______________________________________( ם או לתינוקלא)האם היו סיבוכים לאחר הלידה

_______________________________________________________________________ 

 ___________( זנייםודלקות א, אסטמה, כמו חום גבוה ופרכוסים)האם היו מחלות מעבר למחלות ילדות 

_______________________________________________________________________ 

 _____________________________( כמו תאונות)? או אשפוזים/פציעות  כלשהן ו/האם היו פגיעות

_______________________________________________________________________ 

 __________? ____________________________________________ישנן אלרגיות/האם היו

_______________________________________________________________________ 

 ____________________________________ ?ממצאים? מתי? האם נערכו בדיקות שמיעה וראיה

_______________________________________________________________________ 
 

 היסטוריה התפתחותית

    "אבני דרך. "1
 

____________________________ (שחיה, רכיבה, גיל הליכה, גיל זחילה)התפתחות מוטורית גסה 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

, שריכה, גזירה, צביעה, אחיזת כלי כתיבה, משחקי הרכבה בילדות)רית עדינה התפתחות מוטו

_________________________________________________________________(השחלה

_______________________________________________________________________ 

, מובנות דיבור, גיל הופעת משפטים, מילים ראשונותגיל הופעת , מלמול בינקות)התפתחות שפה ודיבור 

 _____________________________________________________________( תקשורתיות

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________שפת דיבור בבית 

 _____________________________________________________האם הילד שולט בשפה זה

 __________________________________________________________הרגלי אכילה ושינה

_______________________________________________________________________ 

 מיומנויות בגיל הרך במסגרת הגנים. 2

 ________________________________________________________?__ה לגן/האם הסתגל

_______________________________________________________________________ 

( 'וכו, ימי השבוע, יודע רצפים כמו עונות השנה, מה במשבצת) ?ה במשחקי חשיבה/האם שיחק

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ________________________?___האם שחקה בפזלים או במשחקים אחרים שהצריכו ריכוז ממושך

_______________________________________________________________________ 

 ?______________על קושי להתרכז, על חוסר שקט יוצא דופן, האם היו תלונות בגן על התנהגות בריכוז

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ?_________________________________________________ה /כתב? ה אותיות/האם הכיר

_______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________? __ה ספרות/האם הכיר

_______________________________________________________________________ 

 היסטוריה לימודית  

 (שם בית הספר) ס"תפקוד אקדמי כללי במסגרת ביה. 1

 ? _________________________________________________תה תקינהיהאם ההסתגלות הי

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ____________________________? _____________________________ה כיתה/האם נשאר

 _________________________________________? _____האם היו בעיות בהגעה או בנוכחות

 ? ____________________________________________________ס"ין בביהימהם תחומי הענ

_______________________________________________________________________ 

 ________________________________________? __________יןימהם התחומים שאינם מעוררים ענ

______________________________________________________________________________ 
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 שפה כתובה. 2

 ? ___________________למד את האותיות והניקוד או מייד מילים שלמות ?ה לקרוא/באיזו שיטה למד

_______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?תה התקדמות תקינה או עיכוביהאם הי

_______________________________________________________________________ 

 ? _________________________________מדויק או מהר –מה היה קשה לקרוא ? מה היו הקשיים

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ ?מה הקשיים כיום

_______________________________________________________________________ 

הוראה מתקנת מכל סוג שהוא בתחום הקריאה  –ומהו ( בעבר וכיום)? האם ניתן טיפול

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 (עיתונים/ריםפסוג ס, האם צריך להקריא שאלות – עצמאות ,כמות) בעבר ובהווה הרגלי קריאה

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 (אילו/ציין איזו)שפה זרה . 3

 ___________________שפה דבורה לעומת כתובה , כתיבה, קריאה – ?האם יש קשיים ומה אפיוניהם

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 מתמטיקה. 4

 ?____________________________________________________מתי החלו –אם יש קשיים 

 ______________(וליותהבנת בעיות מיל, חישובים בארבע פעולות חשבון, מניה, ספירה)במה מתקשה 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 מקצועות לימוד אחרים. 5

 __________________________________________________ ?באלו מקצועות ישנה הצלחה

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ (דוגמאות)? באלו מקצועות ישנם קשיים

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 כשרי ארגון וניהול עצמי בתחום האקדמי.  6

 ______________? ______________במי נעזר –אם לא ? האם שעורי הבית מבוצעים באופן עצמאי

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ________________________ ?מאורגן ומסודר( דפי עבודה, ספרים, ברותמח)האם החומר הלימודי 

_______________________________________________________________________ 

 (חומר לאחר" הרצאת", התנסות עם שאלות, סכומים, שינון, קריאה)? מהן דרכי ההתכוננות למבחנים

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ___? __________________מהן ההערות הנרשמות על ידי המורה -במבחנים בהם ההישג אינו טוב 

_______________________________________________________________________ 

 

 כשרי קשב וריכוז

 (להוסיף נתונים משאלון קונורס)

תגובות , היענות לפניות, התמדה והשלמה של משימות, תנועתיות)האם מתרשמים מבעיה בקשב וריכוז 

 ____________________________________ (דחיית סיפוקים, תנודות במצבי רוח ,אימפולסיביות

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ 

 סי משפחהיח

 ___________________________________________________מה איכות הקשר עם ההורים 
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______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________האם יש גילוי אחריות בבית 

_______________________________________________________________________ 

 ____________________________כתתפיסת המשפחה כתומ/אחיות/הקשרים עם אחים תמהי איכו

_______________________________________________________________________ 

 __________________________________________ת עם קונפליקטים במשפחה /כיצד מתמודד

_______________________________________________________________________ 

 

 מידע נוסף

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 ?מה המטרות מבחינתכם – מטרות כלפי האבחון

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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