
 חברת בית החינוך המשותף חוף השרון
 ע"ש פולין והלר בע"מ )חל"צ(

 470625סמל מוסד 
 

  09-9596-553 -חטיבת הביניים: טלפון   6099000ר שפיים, שפיים כתובת: דוא

 558-9596-09 -פקס    gili.sha@hofhasharon.orgדואר אלקטרוני: 

 3מתוך  1עמוד  

 

 שאלון לתלמיד/ה תושב/ת חוזר/ת

 

 במערכת ת/החוזר ת/התושב ה/התלמיד של ה/לשילובו ועדכני רלוונטי מידע לאסוף ס"ביה לצוות לסייע נועד זה השאלון

 .ביותר הרב בפירוט אותו מלאו אנא .ספרית הבית

 

 כללים פרטים

     

 מס' תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי

     

   ארץ לידה  תאריך לידה

     

 *תאריך החזרה ארצה  *תאריך היציאה מהארץ  שם המדינה בה התגורר

     

   עולה לכיתה  מס' שנות שהות בחו"ל

 

 אם ,השעות את לתת ס"ביה יוכל לאללא תעודה זו  .הפנים משרד י"ע המונפקת נוסע פרטי בירור תעודת לצרף יש*

 .ה/לתלמיד ,מגיעות

 

 פרטים נוספים

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 חברת בית החינוך המשותף חוף השרון
 ע"ש פולין והלר בע"מ )חל"צ(

 470625סמל מוסד 
 

  09-9596-553 -חטיבת הביניים: טלפון   6099000ר שפיים, שפיים כתובת: דוא

 558-9596-09 -פקס    gili.sha@hofhasharon.orgדואר אלקטרוני: 

 3מתוך  2עמוד  

 

 בארץ ובחו"ל התלמיד/הפרטים על לימודי 

 )יש לצרף צילום תעודה אחרונה( ____________________________ בארץשם ביה"ס האחרון בו למד/ה התלמיד/ה 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________מקום/ארץ הלימודים של התלמיד/ה בחו"ל ___________________

 )יש לצרף צילום תעודה אחרונה( ___________________________ בחו"לשם ביה"ס האחרון בו למד/ה התלמיד/ה 

__________________________________________________________________________________ 

 יכן? כמה זמן? באילו כיתות? _____________________________האם למד/ה עברית במסגרת לימודיו/ה בחו"ל? ה

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 מסגרת לימודיו/ה בחו"ל? _____________________________________אלו מקצועות לימוד אהב/ה התלמיד/ה ב

__________________________________________________________________________________ 

 באלו מקצועות התקשה/תה בלימודיו? ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 מהי חוויית הלמידה מביה"ס שבו למד בחו"ל? האם היו לו/ה חברים? באילו פעילויות חברתיות נהג/ה להשתתף? ______

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 כתבו פעילויות או תחביבים שבהם עסק/ה התלמיד/ה במסגרות אחרות __________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 ציינו נקודות חוזר וכישורים מיוחדים שיש לתלמיד/ה _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 חברת בית החינוך המשותף חוף השרון
 ע"ש פולין והלר בע"מ )חל"צ(

 470625סמל מוסד 
 

  09-9596-553 -חטיבת הביניים: טלפון   6099000ר שפיים, שפיים כתובת: דוא

 558-9596-09 -פקס    gili.sha@hofhasharon.orgדואר אלקטרוני: 

 3מתוך  3עמוד  

 

 אורייני-פרטים על התחום הלשוני

 האם התלמיד/ה קורא/ת בעברית? __________________________________________________________

 ______________________________________________________האם התלמיד/ה כותב/ת בעברית? ____

 שפת המדינה בה שהה/תה התלמיד/ה: _______________________________________________________

 האם התלמיד/ה קורא/ת או כותב/ת בשפה הזו? _________________________________________________

 בולט בשפה זו? ______________________________________________________האם יש לתלמיד/ה קושי 

 האם התלמיד/ה קורא/ת ספרים? אם כן, באלו שפות? _____________________________________________

 האם התלמיד/ה כותב/ת כתיבה אישית? אם כן, באיזו שפה? _________________________________________

 התלמיד/ה מרבה להשתמש במחשב? אם כן, באילו שפות? ______________________________________ האם

 הערות נוספות שחשוב שנדע לגבי התחום השפתי? _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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