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שלחו את הטופס
בדואר אלקטרוני או

בפקס, בהתאם להנחיות
המפורטות מטה.

מלאו את הטופס.
אם יש צורך בחתימה, מלאו

את שמכם וסמנו    
בתיבת הסימון לצד שמכם.

בטפסים בהם נדרשת חתימה
ידנית לא ניתן לחתום דרך

המחשב. הדפיסו את המסמך
וחתמו עליו בעט.

הקובץ לא נפתח?
יש לפתוח את הקובץ באמצעות הגרסה העדכנית של תוכנת אדובי רידר (Adobe Reader). אם התוכנה אינה מותקנת 

< Adobe על המחשב שלכם, הורידו אותה בחינם מאתר

אם התוכנה מתריעה שיש להוריד חבילת גופנים (fonts), אשרו והתקינו אותה לפי ההוראות. לא הצלחתם?
למידע נוסף על פתיחת קבצי PDF והתקנת תוכנת אדובי רידר >

אנא שימו לב לכך שמידע הנשלח באמצעות דואר אלקטרוני עלול להיחשף בפני גורמים לא רצויים ברשת האינטרנט. 
בעצם משלוח מידע למכבי שירותי בריאות באמצעות דואר אלקטרוני, הנכם פוטרים את מכבי שירותי בריאות 

מאחריות לדליפת המידע לגורמים לא רצויים ברשת האינטרנט, וזאת בטרם הגיע המידע אל מכבי שירותי בריאות.
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שאלון השתתפות הילד בעיסוקי היומיום – לגילאי 4-6 שנים
בר-שליטא ת., לנגר ר., יוכמן א., מזור-קרסנטי ט., ופרוש ש.

הורה יקר,

לפניך רשימת פעילויתו האופייניות לשגרת היומיום של ילדים בגילאי 4-6 שנים. 

עליך לסמן בסולם מ 1 עד 5 את: 
רמת קושי בביצוע הפעילויות )עמודה ראשונה( של בנת/בתך באותן פעילויות.. 1
רמת ההנאה מהפעילות )עמודה שניה( של בנך/בתך באותן פעילויות. . 2

בעמודה השלישית עליך לסמן:
האם תדירות ההשתתפות של ילדך בפעילויות אלו הן לשביעות רצונך – כן או לא. 

לידיעתך:
 מרבית הסעיפים מתייחסים למספר מצבים של כל פעילות )המצבים מופיעים כדוגמאות המפורטות בסעיף עצמו(. 

הקף/י את המצב המתאים ביותר לילדך.

 לדוגמא:
 בשאלה 1: רחצה )מקלחת, אמבטיה, צחצוח שיניים, חפיפה(

אם הביצוע עם הקושי הרב ביותר הוא בחפיפת שיער, התייחס/י לחפיפת השיער בכל הסולמות. 

 יש לשים לב שיתכן והדוגמאות של המצבים המובאים, אינם פוגשים את המצב שקשור בבנך/ בתך. 
במידה וכך, אנא דרג את הסעיף מבלי להתייחס לדוגמאות של המצבים המובאים.

תודה על שיתוף הפעולה!

 

הוראות למילוי השאלון
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פעילות בחיי היום-יום
אנא התייחס/י בכל סעיף למצב בו ילדך/ילדתך מתקשה 

ביותר ודרג/י אותו בכל הסולמות

רמת הקושי 
בביצוע הפעילויות
קושי רב      אין קושי
1    5

רמת ההנאה 
מהפעילויות

הנאה רבה      אין הנאה
1       5

האם את/ה 
מרוצה מתדירות 
השתתפות ילדך/ 
ילדתך בפעילות זו?

11. ניקיון אישי: צחצוח שיניים, מקלחת, חפיפה, טיפוח בשיער    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

2. שימוש בשירותים: שליטה בסוגרים, התארגנות עם 
1הבגדים, ניקיון אישי    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

3. הלבשה והנעלה: הלבשה והסרת בגדים, מעיל, כובע, 
1גרביים, נעליים, רכיסת רוכסן    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

4. אכילה ושתיה: שימוש בסכו"ם, שמירה על ניקיון אישי 
1וניקיון הבגדים והסביבה, גמישות בתפריט    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

5. ארוחות משפחתיות: ישיבה עם כולם, התנהגות מתאימה, 
1גמישות בתפריט    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

61. שינה: הרדמות, רצף ומשך השינה, התעוררות    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

71. עזרה במטלות הבית: פינוי שולחן, איסוף צעצועים    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

81. ניידות בסביבה הקרובה: הליכה לחבר, לחוג    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

9. שמירה על בטיחות: טיפוס לגובה, חציית כביש )בליווי 
1מבוגר(, שמירה על מרחק מזרים, שימוש בטלפון במידת הצורך    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

פעילות למידה
אנא התייחס/י בכל סעיף למצב בו ילדך/ילדתך מתקשה 

ביותר ודרג/י אותו בכל הסולמות

רמת הקושי 
בביצוע הפעילויות
קושי רב      אין קושי
1    5

רמת ההנאה 
מהפעילויות

הנאה רבה      אין הנאה
1       5

האם את/ה 
מרוצה מתדירות 
השתתפות ילדך/ 
ילדתך בפעילות זו?

10. השתלבות בסדר היום בגן על פי כללי הגן: פרידה 
1מההורים, 'מפגש', עבודה פרטנית/ בקבוצה    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

111. הקשבה לסיפור:  לבד, בקבוצה    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

12. עבודה עם חומרים ואמצעים שונים: יצירה, צביעה, גזירה, 
1הדבקה    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

131. התארגנות בסביבת עבודה: בשולחן, בתיק האוכל    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

פעילויות משחק ופנאי
אנא התייחס/י בכל סעיף למצב בו ילדך/ילדתך מתקשה 

ביותר ודרג/י אותו בכל הסולמות

רמת הקושי 
בביצוע הפעילויות
קושי רב      אין קושי
1    5

רמת ההנאה 
מהפעילויות

הנאה רבה      אין הנאה
1       5

האם את/ה 
מרוצה מתדירות 
השתתפות ילדך/ 
ילדתך בפעילות זו?

141. השתלבות בחוגים: קבוצתיים    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

15. פעילות ספורטיבית: גן משחקים, משחקי כדור, רכיבה 
1באופניים    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

161. משחק דמיוני: הצגות, משחקי תפקידים    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

17. משחק עם חוקים: מחשקי קופסא, משחקי ספורט עם 
1חוקים    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

181. משחק הרכבה: בנייה בקוביות / לגו, פאזל    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

191. משחק עצמאי: )מעסיק/ה את עצמו/ה(    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

20. צפייה בסרטי וידיאו / DVD במחשב ובטלוויזיה: צופה 
1לאורך זמן מתאים    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

שאלון השתתפות הילד בעיסוקי היומיום
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הערות נוספות:

 

 

 

 

פעולות תפקוד חברתי
אנא התייחס/י בכל סעיף למצב בו ילדך/ילדתך מתקשה 

ביותר ודרג/י אותו בכל הסולמות

רמת הקושי 
בביצוע הפעילויות
קושי רב      אין קושי
1    5

רמת ההנאה 
מהפעילויות

הנאה רבה      אין הנאה
1       5

האם את/ה 
מרוצה מתדירות 
השתתפות ילדך/ 
ילדתך בפעילות זו?

21. השתלבות חברתית בבית: תקשורת והתנהלות עם הורים, 
1אחים, בני משפחה אחרים    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

22. משחק עם חברים: השתתפות אקטיבית, שמירה על כללי 
1התנהגות    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

23. השתלבות במסיבות ואירועים של ילדי הגן )ימי הולדת 
1למשל(: השתתפות פעילה, שמירה על כללי התנהגות    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

241. בילוי עם המשפחה המורחבת ו/או חברי משפחה    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

פעולות שגרה והרגלים 
אנא התייחס/י בכל סעיף למצב בו ילדך/ילדתך מתקשה 

ביותר ודרג/י אותו בכל הסולמות

רמת הקושי 
בביצוע הפעילויות
קושי רב      אין קושי
1    5

רמת ההנאה 
מהפעילויות

הנאה רבה      אין הנאה
1       5

האם את/ה 
מרוצה מתדירות 
השתתפות ילדך/ 
ילדתך בפעילות זו?

26. גמישות במעבר בין פעילויות: מעבר מפעילות לשינה, 
1משינה לעירנות, מהבית לגן, ממצב יחידני למצב חברתי, פרידות    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

27. גמישות במצבים בלתי צפויים או שינוים בשגרה: שינויים 
1בתוכניות, שיציאה להצגה/ טיול וכד', דמויות חדשות    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

כללי 
אנא התייחס/י בכל סעיף למצב בו ילדך/ילדתך מתקשה 

ביותר ודרג/י אותו בכל הסולמות

רמת הקושי 
בביצוע הפעילויות
קושי רב      אין קושי
1    5

רמת ההנאה 
מהפעילויות

הנאה רבה      אין הנאה
1       5

האם את/ה 
מרוצה מתדירות 
השתתפות ילדך/ 
ילדתך בפעילות זו?

28. השתתפות כללית של ילדך/ילדתך בכל הפעילויות אותן 
1הוא/היא בוחר/ת לבצע    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

29. השתתפות כללית של ילדך/ילדתך בכל הפעילויות אותן 
1הוא/היא חייב/ת לבצע    2    3    4    51    2    3    4 לא5    כן 

שאלון השתתפות הילד בעיסוקי היומיום
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