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 תאריך _______________

 

 תלמיד/השאלון  - ואפיון זכאותועדת  
 לתלמידים מכיתה ד'. מומלץשאלון זה 

 תלמיד/ה יקר/ה,
לקראת הדיון בוועדת זכאות ואפיון הנך מוזמן/ת למלא את השאלון. שאלון זה מהווה חלק משמעותי ממקורות 

 ובה ביותר.המידע המובאים בפני חברי הוועדה ותרומתו לקיום הדיון חש
 לתשומת לבך:

 .חובה ואינו לבחירתך נתון השאלון מילוי .1
 .המילוי לפני כולו השאלון את לקרוא מומלץ .2

 ניתן להחזיר את השאלון המלא לבית הספר והוא יצורף לשאר המסמכים המוגשים לוועדה באופן מקוון. .3

 .השאלון מילויגורמים נוספים לב להסתייע ניתןבמידת הצורך  .4

 

 יםפרטים אישי

 ____   ________שנת לידה:    ______________מס' ת"ז:  __  ________________שם ומשפחה: ________

  ____________________:  שם המחנכת____  _ כיתה: _____________________________  :שם ביה"ס

 _________  ______________________________________________________: ______מות ההוריםש

 שאלות מידע: 

 , מה חשוב לך שנדע עליך?לנו על עצמך /יספר

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

   ?או לבד ה מעדיף לעשות דברים עם חברים/האם את

  חברים          לבד 

 ________________________________________________________ ?ה אוהב לעשות עם חברים/מה את

________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ ? לבד מה אתה מעדיף לעשות

________________________________________________________________________________ 

, לצפות בסרטונים בטלוויזיהללמוד, לצפות , , לדברוכו'( , משחקי מחשב ורשתקופסהלשחק )משחקי כדור, משחק : ותדוגמא
 ., לצאת יחד לסרט או לקניון ועודבמחשב

 לצייר, לנגן ועוד. ,במחשב, לצפות בסרטונים בטלוויזיהללמוד, לצפות במחשב או בטלפון הנייד, לשחק : ותדוגמא
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 ?פעילות החברתית בבית הספרלוקח חלק בה /האם את

            כן  לא 

 ?עת נוערחוגים או תנו בטיולים, לוקח חלקה /האם את

            כן  לא 

 ___________________________________________________________________________ פרט/י :

 _________________________________________________________  ?הללוה אוהב בפעילויות /מה את

 ________________________________________________________________________  ?פחותומה 

 ?בבית הספר, אילו שיעורים את/ה אוהב/ת

   חשבון     שפה      אנגלית    ספורט         היסטוריה     מדעים      ספרות   :אחר_______________ 

 ?אוהב/תלא אילו שיעורים את/ה 

   חשבון     שפה        אנגלית  ספורט     ה    היסטורי     מדעים      ספרות   :אחר_______________ 

 ____________________________________________________  ?כשמתעורר קושי בלמידה מי מסייע לך

 ______________________________________________________  מה לדעתך יכול לסייע לך בלימודים?

 ?ךמשהישגיה מרוצה /האם את

            כן  לא 

 ?בבית הספר בו אתה לומדללמוד האם את/ה רוצה להמשיך 
            כן  לא 

 ___________________________________________________________________________ פרט/י :

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 האם יש משהו נוסף שחשוב שנדע?

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 תודה רבה!


