
 מחוון תצפית והתבוננות
 

 תלמיד/ה: _____________________  כיתה: ___  מורה: ______________ נושא שיעור:_______________ יום ושעה: __________
 

 יציבה ויציבות 
 כתיבה
 קריאה
 הקשבה

 נשימה
 כתיבה
 קריאה
 דפוס

 חושים
 ראיה שמיעה ריח

  מגע
 כללי

 מוטוריקה גסה
 תנועתיות

 שיווי-משקל
 הצלבה

 מוטוריקה
 עדינה

 התרשמות כללית
 הפסקה / שיעור

 סה"כ
 שיתוף פעולה
  רמה לפי סרגל

 בתחילת שיעור:
 
 
 
 

 לאחר 10 דקות:
 
 
 
 

 לאחר 20 דקות:
 
 
 
 
 

 לאחר 30 דקות:
 
 
 
 
 

 לאחר 40 דקות:
 סוף השיעור

 
 

 כיצד התלמידה
 כותבת, _קוראת,

 מקשיבה, מדברת?
  

 דוגמאות:
 חנה כותבת תוך כדי

 'הימרחות' על השולחן /
 בתנוחה סטטית /
 בתזוזה / הפסקות

 בכתיבה / ברצף / וכדו'
  

 חנה קוראת בתנוחה
 ללא תנועה / בתזוזה /

 בישיבה 'מרוחה' / אצבע
  מלווה טקסט / שפתיים

  
 חנה מקשיבה תוך כדי
 תזוזה על הכסא / מידי
 פעם משנה תנוחה /

  מקשקשת
  

 חנה מדברת מתפרצת
 לדברי אחרים / מצביעה
 מחכה / נעמדת תוך כדי

 דיבור וכדו'

 כיצד התלמידה
 נושמת בזמן למידה?

  
 

 דוגמאות:
 כשחנה כותבת היא
 היא נושמת נשימות

 מאד קצרות / מפסיקה
 לנשום מידי פעם /

 מפסיקה לכתוב נושמת
 עמוק וממשיכה וכדו'

  
 כשחנה קוראת היא

 נושמת נשימות עמוקות
 / קצרות וכדו'

  
 האם ניתן לראות דפוס
 קבוע בהתנהגות ביחס

 לנשימה? או לא?
  

 לדוגמא - דפוס של:
 כותבת, מפסיקה

 לכתוב, נושמת עמוק,
 חוזרת לכתוב וכדו'

 האם זוהתה רגישות
 או תת-רגישות באחד

 מהחושים?
  

 דוגמאות:
 ראיה - כשחנה

 מקשיבה היא אינה
 יוצרת קשר עין / או

 מתרכזת רק עם קשר
 עין וכדומה

  
 שמיעה – מדברת בקול
 רם / כל רחש בכיתה

 מפריע וכדו
  

 מגע/כללי -  טורקת
 דלתות / טוענת

 שהרביצו לה למרות
 שלא נגעו בה / לא

 אוהבת מגע של בד /
 מחבקת הרבה וכדו'

 האם ניתן לזהות
 קושי או חזרתיות

 במוטוריקה הגסה?
  

 דוגמאות:
 תנועתיות – כשחנה
 מדברת בעמידה היא

 מתנדנדת ימינה
 שמאלה בין שתי

 הרגליים / מתנדנדת
 על כסא / מחליפה

 תנוחות / משתמשת
 בתנועות ידיים וכדו

  
 שיווי משקל והצלבה
 כל מה שניתן לראות
 בתצפית (כולל מיקום
 מחברת על השולחן)
 או מידע אחר - כגון:
 חנה משתתפת בחוג

 התעמלות קרקע

 מה קורה
 במוטוריקה

 עדינה?
 

 דוגמאות:
 כתיבה: החזקת

 עיפרון
 נוקשה/קלה?
 יש/אין מאמץ

 בחגורת
 כתפיים, מיקום
 זוית ראש וכו'

 כל אבחנה נוספת
 לימודית, חברתית,
 משפחתית, הפסקה

  
 לדוגמא:

 לימודית – יודעת את
 חומר הלימוד, ציונים,
 רמת קליטה, הבנה

 בכיתה, שיעורי בית וכו
  

 משפחתית – אירועים
 חריגים משפיעים רגשית

  
 חברתית – בעלת

 חברים רבים, חברים
 מעטים אבל טובים,
 מבודדת, מוביל/מובל

 חברתית
  

 בהפסקה - משחקים
 סטטיים כגון משחקי

 קופסא, קלפים /
 משחקי-גוף כגון כדורגל,

 גומי וכו'
  

  

 שיתוף פעולה
 הוא השתתפות
 'להיות בעניינים'

 בזמן השיעור
 
 
 
 

    |    נמוך    1
2               |    
    |    בינוני   3
4               |     
    |    גבוה    5
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 בתחילת שיעור:
 

 
 
 

      
 
 

 
 

  לאחר 10 דקות:
 
 

      
 

 
 
 

  לאחר 20 דקות:
 
 

      
 
 

 
 

  לאחר 30 דקות:
 
 
 

      
 
 
 
 

 לאחר 40 דקות:
 סוף השיעור
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