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 הורים שאלון

  ________: _____________________________השאלון ממלא           : _____________ השאלון מילוי תאריך 

 _ :__________________________________המטפל הרופא שם_______________________  :הילד שייך שאליה המרפאה

 אחר/  רגשי תחום/  בעיסוק ריפוי/  תקשורת קלינאות/  פיזיותרפיה/  התפתחותי רופא(:  בעיגול הקף? )הילד מופנה למי

 ____________________________________________________ ?הילד של העיקריים הקשיים לדעתכם ומהם, פניתם מדוע 

___________________________________________________________________________________________ 

 __________   אחר/   עצמאי באופן /  רופא/  חינוכי גורם?    הילד להתפתחות למכון הפנייה את יזם מי

 אישיים פרטים

_________ :הזהות תעודת מספר___________: הלידה תאריך    נ / ז  מין___  ________:משפחה שם: _______ הילד שם
___ ____________ 

 ____________:בארץ שנים' מס___________________ :לידה ארץ

 : ____________ בבית הטלפון' מס_____________ :שכונה: ______________________________הכתובת

 _______________שיקומי/  מיוחד חינוך/  רגיל חינוך    :החינוך סוג_   _______:  _______________החינוכית המסגרת

 משפחה

 ___ ___________  : נייד' טל :_____ההשכלה:_______ העיסוק:______ לידה ארץ_______ :הלידה שנת : ________האם שם

 ___ ___________  : נייד' טל :_____ההשכלה:_______ העיסוק:______ לידה ארץ_______ :הלידה שנת ________: בהא שם

 _______________________________________  לא/  כן(    דוד בני כגון) ההורים בין דם קרבת יש האם

 __________________ אצל גר הילד____________________ אחר/  הורית חד משפחה/ פרודים/ גרושים/ נשואים: משפחתי מצב

 ______________________________________  : י/פרט. לציין לכם שחשוב המשפחה או הילד בחיי משמעותיים/מיוחדים אירועים

 : ____________________________________________________ בבית המדוברות השפות

 במשפחה נוספים ילדים פרטי

 לידה שנת מין שם
 והתפתחותיות בריאותיות בעיות

 ?מיוחד החינוך או? הילד בהתפתחות טופלו האם

    

    

    

      

    

    

    
 

 ________________________________________________________  אחרים משפחה בני אצל התפתחות בעיות

  : הבאים התחומים באחד כיום מטופל או בעבר טופל הילד האם

  אחר/ פסיכולוג/  נוירולוג/ רגשי טיפול/  פיזיותרפיה/  בעיסוק ריפוי/ תקשורת קלינאות

  טיפול חות"ודו אבחון חות"דו, סיכום חות"דו לצרף יש טופל אם___  ?_______________מסגרת באיזו

  ___________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   . זכר בלשון האחיד הניסוח למרות, ובנות לבנים, הגן בגילאי וילדים לפעוטות  - חינוכי ולגורם להורים:  חלקים שני בן זה שאלון

 גורמים בעזרת אותו למלא ניתן, זה שאלון למלא קושי וקיים במידה.  בלבד ובעט וברור גדול בכתב הטפסים את למלא יש

  ס"עו/אחות/רופא  כמו מקצועיים
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 והתפתחותי רפואי רקע

 _____________________________________________________________י/פרט, לא/  כן   ?תקין היה ההיריון האם. 1

 __________________________________________________________י/פרט    לא /  כן   ?רגילה הייתה הלידה האם. 2

  ___________________אפגר_______ בלידה ראש היקף_    ____ ______?הלידה משקל  ?_____ הילד נולד שבוע באיזה. 3

  ________________________________________________________י/פרט  לא  /  כן  ? הלידה לאחר סיבוכים היו האם.4

 _______________________________________י/פרט, לא/כן? שגרתית לא או מתמשכת ממחלה סובל או סבל ילדכם האם. 5

 _____________/'___________________________________________פרט לא/   כן?    מפרכוסים סובל או סבל האם. 6

 __________________________________________________י/פרט   לא / כן  ? קבוע באופן תרופות מקבל ילדכם האם. 7

 /'__________________________________________________פרט   לא/     כן?  כלשהו מומחה רופא של בטיפולו האם. 8

 ___________________________________________  ' ? וכו פוליפים הוצאת, כפתורים השתלת ניתוחים עבר ילדכם האם. 9

 ? ___________________בלילה נוחר הוא האם? __________________ היטב ישן ילדכם האם. 10

 . העתקים לצרף נא  -  התוצאה ואת הבאות הבדיקות בוצעו אם סמן נא

 תוצאה תאריך בדיקה תוצאה בתאריך בדיקה

   גנטי ייעוץ   ראייה

   דם בדיקות   שמיעה

EEG   מוחית יההדמ 
CT  ,MRI ,סונר 

  

      אחר

 
 (באיחור/  רגיל/  מוקדם ציינו זוכרים אינכם אם: )הבאות דרך אבני הופעת גיל ציינו נא:  דרך אבני

    התהפכות   ראשון חיוך

  זחילה  ראשון צחוק

  ישיבה  עין קשר יצירת

   עמידה  לשלום יד ףונפנ

   הליכה  ראשונות מילים

    ריצה  משפטים
 

 _____________________________________________?_כלשהי מסיבה לבצע מסוגל אינו וכיום רכש שהילד דרך אבני היו האם

 :  לצורך   בהתאם  ופרטו,  לדעתכם לגילו ורלוונטי במידה הילד תפקוד את תארו אנא הבאים בסעיפים

 רגשי ויסות, התנהגות
 לא

 רלוונטי
 בדרך
 מתקשה כלל

 מתקשה
 הערות מאד

         סביר זמן לאורך לשחק מסוגל 

     לרוב ושקט רגוע 

     ושינויים חדשים למצבים מסתגל 

     סביר תסכול בסף קשיים עם מתמודד

     התנהגותו על ושולט ההתנהגות חוקי את מקבל

      דחיפות, מכות,  מאלימות נמנע

 

 __________________________________________: י/פרט? דופן יוצאות או, עליכם שמקשות אחרות התנהגויות קיימות האם

 _________________________________________________________________ : י/פרט לא/כן? ופחדים חרדות יש האם

 ושתיה אכילה
 לא

 רלוונטי
 בדרך
 מתקשה כלל

 מתקשה
 הערות מאד

       ,מגילו שמצופה כפי ולשתות לאכול מסוגל

     ומרקמים מזון סוגי עם מתמודד

       בגילו כמצופה באכילה ועצמאות תיאבון בעל
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 לא ומשחק ידיים פעילות
 רלוונטי

 בהתאם
 לגיל

 מתקשה
 

 מתקשה
 נמנע/   מאד

 הערות

      חרוזים, פטריות, מדבקות: היד בכף מניפולציות

      סברס, לגו כגון הרכבה משחקי

     (מכוניות, בובות) דמיון משחקי 
 

 לא  חברתי קשר
 רלוונטי

 בהתאם
 לגיל

 מתקשה
 

 מתקשה
  מאד

 הערות

      לפניותיהם ונענה במשחק ילדים משתף

      כשזקוק לעזרה פונה

      לרגשות ומתייחס רגשות מביע

     במשחק ולהתגמש לוותר מסוגל
 

  ותקשורת שפה
 :עדיין מדבר לא הילד אם

 לא
 רלוונטי

 בהתאם
 לגיל

 מתקשה
 

 מתקשה
  מאד

 הערות

       עין קשר יוצר

     אליו ופניה לדיבור מגיב

     הברות קולות ידי על לדבר מנסה

     ובקשות רצון מבטא

, איפה, שלום כמו) גוף ושפת בהצבעה משתמש
 ( לומר שרוצה דברים והדגמת

    

 

  ותקשורת שפה 
 :מדבר הילד אם

 לא
 רלוונטי

 בהתאם
 לגיל

 מתקשה
 

 מתקשה
  מאד

 הערות

       עין קשר יוצר

     אליו ולפניות לדיבור מגיב

      ובקשותיו רצונותיו את מבטא

     פניות והבעות, גוף בשפת,  בהצבעה משתמש

      חבריו עם הדדיות שיחות מנהל

 

 _____________________________________________  לא/  כן?        ובדיבור בשפה נסיגה הייתה האם

 ________________________ לא/  כן?    מוזרים בקולות, ברור לא במלל שימוש, מוזרים ביטויים קיימים האם

 _________________________________לא/  כן?      ושוב שוב בשורה מסדר או, חפצים מסובב הילד האם

 ____________________  לא/  כן?    עצמן על שחוזרות קולות או, ידיים נפנופי כמו מוזרות תנועת יש לילד האם

 ____________________________________ י/פרט_ לא/  כן  עצמן על החוזרות התנהגויות לילד יש האם

 ______________________________י/פרט לא/  כן?    חזרתי למשחק היינט לילד יש האם

 ? ____________________________________ תחומים ובאילו מקצועית לעזרה זקוק הילד לדעתך האם

 ? __________________ אחר/טיפולי גן/משולב גן/גן: הבאה בשנה לילד לדעתך תתאים מסגרת איזו 

'  וכו רווחה גורם, פיזיותרפיסט?  המעורבים נוספים טיפוליים גורמים על לך ידוע האם 

___________________________________________________________________ 

 : ______________________________________________________________ הערות

  ____________________________________________________________ 

  תודה
 , הפעולה שיתוף על

 הילד התפתחות צוות

 


