
 

 טופס בקשה לכניסת צומ"ת מחוזי לילדים עם בעיות התנהגות מוחצנות

 תאריך מילוי הטופס____________________ 

 שם המפקחת המפנה__________________ רשות_______________________ 

 שם הגן__________________ שם הגננת___________________ 

 5-6/ גילאי4-5 / גילאי3-4/גילאי 3שכבת גיל:  גילאי

 פרטי הצוות המלווה את הגן: 

 שם הפסיכולוג/ית מהשפ"ח____________  שם היועצ/ת החינוכית________________ 

 פרטי הילד:

 ראשי תיבות של שם הילד ________________  

 תאריך לידה_______________________ 

 ________________ מס' השנים בגן

 ____________________מסגרת קודמת

רקע על הילד ומשפחתו)מצב משפחתי, הורים חיים יחד/בנפרד, מחלות/אישפוזים, אירועים חריגים( 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_____________________ ___________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ______________________ 

 בטבלה זו עליכם לציין את שכיחותם של ביטויי התנהגות של הילד: 

 
 

 

 אף פעם  ביטויי התנהגות 

פחות 
מפעם  
 בחודש 

פעם 
 בחודש 

פעם 
 בשבועיים 

פעם 
 בשבוע 

מספר   
פעמים  
 כל יום  בשבוע 

 התפרצויות זעם  1
              

 נזק לרכוש   2
              

 מכה ילדים אחרים 3
              

 לוקח דברים שלא שייכים לו  4
              

 מאיים או מציק לילדים אחרים 5

 
              



 

 אף פעם  התנהגות ביטויי 

פחות 
מפעם  
 בחודש 

פעם 
 בחודש 

פעם 
 בשבועיים 

פעם 
 בשבוע 

מספר   
פעמים  
 כל יום  בשבוע 

 זורק אבנים, כסאות, קוביות וכו'  6
       

 מקלל או מעליב ילדים  7
              

 מקלל או פוגע פיזית במבוגרים  8
              

 

להלן רשימה של ביטויי התנהגות של ילד בגן שבגינן אתם מבקשים כניסת צומ"ת לגן הילדים. אנא  

 מלאו את הטבלה המצ"ב בהתייחס לילד )במידה שיש יותר מילד אחד, אנא מלאו טבלה נוספת(: 

 

 

 

 כלל לא
במידה  
 מועטה

במידה  
 מסוימת 

במידה  
 רבה 

במידה  
רבה  
 מאוד 

באיזו מידה ההתנהגות המסכנת הינה יזומה ע"י התלמיד, ללא   9
גירוי חיצוני נראה )כלומר הילד "התחיל את האירוע האלים ללא  

           סיבה נראית לעין(

באיזו מידה ההתנהגות המסכנת הינה תגובתית לגירוי חיצוני  10
           )לאירוע קודם, העלבה, הצקה אלימות וכ'( 

 הילד מקשיב לדמויות סמכות בזמן מצוקההאם  11
     

 האם הילד מקשיב לדמויות סמכות בזמן שגרת הגן 12
     

 האם קיים קושי במעברים ושינויים 13
     

 האם קיימת נוקשות חשיבתית  14
     

 האם קיימת אימפולסיביות 15
     

 האם קיים קושי ביצירת קשר עם מבוגר  16
     

 קיימות תנודות קיצוניות במצבי הרוחהאם  17
     

 האם קיים קושי בהבנת מצבים חברתיים 18
     

 האם קיים קושי בגילויי אמפתיה 19
     

 האם קיים קושי בהתמודדות במצבים מתסכלים 20
     

 האם קיים קושי בפתרון בעיות 21
     

 ולמידת קיומן:טבלה זו מתייחסת למאפייני התנהגותו של הילד 

 

 

 



 תחומי חוזק של הילד: 

 

 מידת שיתוף הפעולה של הורי הילד: 

 

 

טבלה זו מפרטת את התהליכים שנעשו עד היום בגן )בהתאם לחוזר מנכ"ל(. נבקשכם למלא טבלה זו  

 באופן המעמיק ביותר האפשרי, כדי שניתן יהיה ללמוד על אופי ההתערבויות שהתקיימו בגן.

 ההתערבות פירוט  תאריך  

 יידוע המפקחת
 

  

מעורבות גורמים נוספים 
 )יועצ/ת, פסיכולוג/ית, רווחה( 

 
 

  

 שיחה עם הורים 
 
 

  
 

בניית תוכנית התערבות  
 ויישומה בגן

 

  

כינוס ועדה בין מקצועית 
 בנוכחות ההורים

 החלטות ויישום: 
 
 

הערכה או התערבות של 
גורמים מקצועיים נוספים 

)מכון להתפתחות  בקהילה 
 הילד, נוירולוג, פסיכיאטר וכו'( 

  

 

 הערות, הארות ומידע חיוני לידיעת הוועדה: 

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 תודה על שיתוף הפעולה! 

 קחת מתאמת מחוז___________, יו"ר ועדה מחוזית צומ"ת. ________________מפ

 


