
 

 בגוף, בנפש ובתודעה – על הלמידה שליחושב ויודע  מרגיש,אני מה   -עצמי  שיקוף מחוון
 אמירה בהט ואסנת כנעןמבוסס על שאלון של  / 'איפה?' 'איך?''למה?' : מומלץ להוסיף כתיבה חופשית ה/עם התלמידכשיח ימולא 

 
 ___________תאריך:_____כיתה: ______    __________:_______________ה/ התלמיד 

 

 

לעיתים  תמיד ההיגד 
 קרובות

לעיתים 
 רחוקות

בכלל 
 לא 

     אני אוהב/ת ללמוד דברים חדשים 1

     אני חושב שאני יודע איך ללמוד למבחן 2

     היה לי קל ללמוד את לוח הכפל 3

     הרבה שעות ללא הפסקה נייד/יזיהואני יכול לשבת מרוכז על יד המחשב/טל 4

     אני צריך לקרוא כמה פעמים על מנת להבין את הכתוב 5

     מבקשת להעתיק /מכתיבהאני מספיק לכתוב את מה שהמורה  6

     דקות 45קשה לי לשבת בשיעור במשך  7

     קשה לי למצוא חברים בביה"ס 8

     מתקשה בהבנהאני מדלג על מילים בשעת הקריאה, ולכן אני  9

     כשמחלקים דפים אני בדרך כלל שומר עליהם  10

     אני נהנה לשחק משחקי קופסא 11

     כשאני לומד לבד עם מבוגר אני מבין טוב יותר 12

     יש לי )היו לי( שגיאות כתיב רבות 13

     למבחן אני נזכר שאני לא יודע על מה צריך להתכונן לומדכשאני  14

     בזמןבמבחנים אני יודע את החומר אבל לא מספיק לסיים את המבחן  15

     אני נהנה לקרוא חוברות, עיתונים ולפעמים ספרים 16

     ?(בגוף את זה בגוף.  )איפהכשאני נהנה לקרוא אני מרגיש  17

     אנגליתקשה לי ללמוד  18

     כשאני קורא קטע אני מכיר את מרבית המלים 19

     כשאני לומד חומר חדש אני שוכח מה שלמדתי קודם 20

     אני מרבה למחוק ולתקן בזמן הכתיבה 21

     המורים מדברים מהר מידי ואני לא מספיק לקלוט את מה שהם אומרים 22

     )כדורגל, כדורסל, חיי שרה, מסירות(אני אוהב לשחק משחקי כדור  23

     אני מאד נלחץ לפני מבחן 24

     אני שוכח איך לכתוב מילה  25

     למרות שאני יודע את החומר, קשה לי לנסח את תשובות בכתב 26

     (?בגוף איפה)  בגוף לפני מבחן יש לי כאבים שונים 27

     )למה?(  אני נהנה לשחק בקלפים, גולות 28

     )למה לדעתך?(  אני חייב/ת לזוז כשאני מתרכז/ת במשהו חדש 29



 

 

לעיתים  תמיד ההיגד 
 קרובות

לעיתים 
 רחוקות

בכלל 
 לא 

     קשה לי לקרוא את כתב ידי 30

     קשה לי להתמצא במפה 31

     אני לומד היטב למבחן, אך בזמן המבחן אני שוכח את כל החומר 32

     אני מדלג על שאלות במבחן  33

     אני נזכר ללמוד ברגע האחרון 34

     (?בגוף איפה)בזמן הלימודים יש לי כאבים שונים בגוף  35

     אני לא אוהב/ת את הריח בכיתה 36

     אני עושה הרבה טעויות במבחנים, למרות שאני יודע את החומר 37

     )לדוגמה?( מריכוזכל רעש בסביבה מוציא אותי  38

     במבחנים אין לי סבלנות לענות על כל השאלות 39

     לוקח לי הרבה זמן עד שאני מתחיל להתרכז במשימה 40

     )למה לדעתך?(  יש לי נטיה לאבד חפצים 41

     בבית אני עונה על תשובות טוב יותר ממה שאני עונה במבחן 42

     אני זוכר תאריכי לידה, מספרי טלפון וכו'  43

     אני מרגיש שצפוף לי בכיתה 44

     זכר במילה שאני רוצה יכשאני מדבר "בורחות לי המילים" אני לא מצליח לה 45

     קל לי לומר מילים מסובכות )סטטוסקופ, אנדרלמוסיה( 46

     בחוברות/דפי עבודהאני מבין את ההוראות של המשימה העבודה  47

     אני זקוק שיסבירו לי את ההוראות במבחנים 48

     כשאני קורא טקסט אני זוכר על מה מדובר בו 49

     קשה לי לקשר בין מה שלמדתי למה ששואלים אותי 50

     אני קורא מהר ביחס לחברי בכתה 51

     )מתי בשיעור?( אני חושב על דברים אחרים בזמן השיעור 52

     לוקח לי הרבה זמן להכין שיעורים או להתכונן למבחן 53

     לאחרים קשה לקרוא את כתב ידי .54

     אני לומד למבחנים בעזרת סיכומים שאני מכין בעצמי 55

     אני מבין טוב יותר כאשר קוראים לי את הכתוב .56

     )למה לדעתך?(  ללמוד טוב יותר מאשר לבדלמידה עם חבר/ה  עוזרת לי  .57

      

      

      

 
 
 



 

 ...לבוא לבי"ס כיאני אוהב/ת 
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 למה?

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 אוהב/ת  לבוא לבי"ס כי...-אני לא
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 למה?

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 מקור המוטיבציה  החוזקות שלך היום? 3מה הן 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

אלה? החוזקות הלמה בחרת דוקא את 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 או שיעזרו לך? ה רוצה לעזור לעצמך/במה אתהאם את/ה מרגישה שיש לך צורך בעזרה?  

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 :הקרובהחודש  /לשבוע מטרות 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 

 : מחנכת

 

 את זו שרואה אותם יום שלם בתוך 'קבוצת השווים':   –על הילד/ה  בכתב  ספרי

 חשוב לפרט–תחומי חוזק הילד/ה בחברה, , עצמאות, עמידה בזמנים והתארגנות – סדר היום בבי"ס

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 לויות שאינן קשורות ללימודים ופרטים באישיותמה את מציינת כחוזקות של התלמיד/ה? כולל פעי

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 באינטראקציה עם התלמיד/ה?  אותך מה מאתגר

 למיד/הלך ולת לדייק תרגולכך יקל  –את האתגר  שתדייקיככל 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 תת / זכרונות -יתר/ רגישויות  תקשורתלמה דוקא זה מאתגר?  ערוצי 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 כםלעזרתו כלי זה –מלאו בסבלנות  ✓


