
 בס"ד

 תכנית בנות חו"ל - בית חנה צפת

 טופס מחנכת

 מחנכת יקרה תחי'

 שלום וברכה,

למידע זה ראשית, ברצוני להודות לך על שאת מקדישה מזמנך ומתשומת ליבך למילוי טופס זה. 

 חשיבות רבה. הוא יסייע בידינו להעריך את התאמתה של תלמידתך למוסד באופן מדויק.

להלן, וכן את הטופס המצורף. אודה לך אם תוכלי לחתום אנא מלאי את הפרטים המבוקשים 

בשולי הטופס, וכן להחתים את המנהל)ת(. הפרטים שימסרו באמצעות הטופס ישמרו בסודיות 

  את הטופס אנא שילחי ישירות אלינו, מטעמים של דיסקרטיות .מוחלטת

 eldadray@beitchana.orgZ למייל:

                       ______________________________  )שם פרטי ומשפחה(שם התלמידה 

 ___________עיר ________________ __שם בית הספר________________________

 _מדינה__________________________ טלפון בית הספר _______________________

 ______  ________________________: ת )שם פרטי ומשפחה(שם המחנכ

 ______________________________: _  אימייל____________________ :מס'  טלפון

  _____________________________: )שם פרטי ומשפחה( שם המנהל)ת(

 ______________________________: אימייל  _____________________ :מס'  טלפון

 

 _____________________ה זמן את מכירה אותה?ם המועמדת וכמעמהי מידת הקשר שלך 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ית/רגשית כלשהי ממנה סובלת ח"ו התלמידה? )אנא האם ידוע לך על בעיה בריאותית/לימוד

 ______________________________________________________________פרטי( 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 _________________________הסבירי, מדוע לדעתך, המועמדת מתאימה לבית חנה צפת?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 תודה רבה מראש על שיתוף הפעולה,

 כזת פרוייקט בי"ס על יסודי לבנות חו"ל  בבית חנה צפתבסי גרוזמן, ר
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 בס"ד

 

 שם התלמידה _______________________
 

 בעמודה המתאימה.  Vנא לסמן 

לעיתים  תמיד 
 קרובות

לעיתים 
 רחוקות

 אף פעם

     מתפללת בחיות. .1

     משתדלת להקפיד על צניעות באופן קבוע. .2

     מתנהגת כראוי לבת חסידית. .3

     לעזרה בתחום החברתי.זקוקה  .4

     מתייחסת לדמות סמכותית בדרך ארץ וכבוד. .5

     מגלה יוזמה, מתנדבת ותורמת. .6

     פעילה בתחום החברתי רק כשמתבקשת. .7

     הופעתה החיצונית היא של נערה חרדית. .8

     מתעניינת  רק בתחומי לימוד שהם חובה. .9

     נוטה לאחר ללימודים  ולהעדר  מהלימודים. .10

     מגלה בטחון עצמי. .11

     מתפקדת כמנהיגה. .12

     נקיה ומסודרת. .13

     בעלת גישה חיובית. .14

     נוכחותה סדירה. .15

     הבנתה היא בהתאם לרמת הכיתה. .16

     יש לה מוטיבציה ללמידה. .17

     הישגיה הם בהתאם ליכולותיה הלימודיות. .18

     מבינה היטב את אשר היא קוראת. .19
 

 

 הקיפי את התשובה המתאימה  ליכולותיה הלימודיים של תלמידתך.בבקשה 

                                                      /ברמה גבוהה/ ברמה טובהקוראת כתב רש"י .                            .1

 ברמה סבירה/ ברמה נמוכה.  

  /גבוהה/ ברמה טובהברמה          קוראת עברית.                          .2

 ברמה סבירה/ ברמה נמוכה.  

 בעלת יכולות טובות במתמטיקה.     ברמה גבוהה/ ברמה טובה /  .3

 ברמה סבירה/ ברמה נמוכה.

  

 

 



 בס"ד

 

 הקיפי מה מאפיין יותר את תלמידתך, לדעתך :

 

 __________________התלמידה יותר אקטיביות / פאסיביות בשיעורים. בבקשה פרטי  .1

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 _______________. בבקשה פרטי לא לוקחת אחריות באופן עקביאחריות /  קחת לנוטה  .2

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 _________________________________יותר מובילה / מובלת בחברה. בבקשה פרטי  .3

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 _יותר מתקשה / זורמת בקבלת שינויים. בבקשה פרטי __________________________ .4

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 __תארי את תחומי חוזק של תלמידתך. ____________________________________ .5

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ________________________________ .מהם התחומים שצריך לחזק אצל תלמידתך .6

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 חתימת מנהלת _____________________  

 

 _חתימת מחנכת ____________________

 

 __________________________תאריך 


