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 שאלון הפנייה להדרכת הורים
 

 תאריך מילוי השאלון:______________

 שם הילד/ה: _________________            שם משפחה:______________

 של הילד  _  גיל: __________ מס' ת.ז תאריך לידה )לועזי(:__________

 

 ___________________________________________כמות טיפולים שאושרו קופת חולים: __________

 ____________רח_____________מס_____ ישוב:__________ טל' בית: ______כתובת מגורים )מלאה(: 

 דוא"ל: _____________________________________

 שם ההורה
 חובה למלא את שני ההורים

 כולל הורים גרשים

 ת.ז עיסוק תאריך לידה
 ספרת בקורת חובה

 נייד

             אם:

             אב:

 

 נשואים/גרושים/ פרודים/ אחר. מצב משפחתי:
 

 :בעלפרטי ה האשה:פרטי 
 *האם נישואין אלו ראשונים: כן/לא

 הראשונה?_____ , כמה שנים היית נשוי בפעםאם לא*

 *האם יש ילדים מנישואים קודמים? כן/לא

 ?____מי המשמורון? ______מנשואים קודמים*כמה ילדים 

 *האם נישואין אלו ראשונים: כן/לא

 , כמה שנים היית נשוי בפעם הראשונה?_____אם לא*

 *האם יש ילדים מנישואים קודמים? כן/לא

 ון? ______?____מי המשמורמנשואים קודמים*כמה ילדים 

 
 
 
  

מסגרת  גיל שם האח/ות מספר
 חינוכית/עיסוק

האם מתמודד בהווה או התמודד בעבר עם קשיים דומים או 
 אחרים, נא לפרט.

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

     
 

 

 ..................................................................................................................................................מה סיבת הפניה?........

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 ספרת בקורת חובה
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 ....................................................................)הקף בעיגול( ?הילההגורם המפנה לטיפול: עצמי/רב/עו"ס/ גרם אחר בק

 )הקף בעיגול(  לא כן   האם זו פנייתכם הראשונה בנידון.?

 

 ...............................................................................................................אם לא, לאן ומתי פניתם?............................

 האם מוכרים בשירותי הרווחה? כן/לא )סמן בעיגול(              אם כן, שם העו"ס ______________________

 אם הפנייה על ילד ספציפי

 ................................................................................................................................................. מוקדי הכוח של הילד

 .......................................................................................................................................מוקדים לחיזוק אצל הילד/ה

 ......................................................................................................................................... :נוסף חשוב על הילדמידע 

 ()הקף בעיגול ? -רגשי-לימודי-התפתחותי –ים אובחן בתחום  כלשהו רפואי –האם הילד

 

  אם ברצונכם להתמקד בילדים נוספים,  אנא ציינו את שם הילדים שברצונכם להתמקד

 ...............................................................................................................................................................שמותהילדים:

 )הקף בעיגול( פסיכיאטרי.  -פסיכולוגי-רווחה-האם יש לכם קשר עם גורמי טיפול נוספים ?רפואי

 ......................................................................................................מה הכוחות שמאפיינים את הילד/ים?...................

 

 ההורים?מתהליך הדרכת מה הציפיות שלכם 

................................................................................................................................................................................... 

 שם ממלא השאלון: _____________________         

 

 טיפול במרכז הטיפולי מפת"חקבלת הסכמה ל

ולשרה בן יהודה עו"ס אנו הורי הילד/ה _______________________ מאשרים לצוות הטיפולי במפת"ח 

 מטפלת משפחתית ומנחת הורים במפתח.

לטפל בילד/ה, למסור ולקבל מידע מ/ל צוות חינוכי טיפולי בגן או בבית הספר וגורמים טיפוליים אחרים כמו: 

 שרות פסיכולוגי, רווחה, מתי"א, מפת"ח, קופ"ח ועוד. 

 בחתימתנו להלן יש לראות ויתור על סודיות לצרכים הטיפוליים בלבד ולקידום הטיפול של ילדי.

 _________________________________________________הערות: ________________

 )שני ההורים צריכים לחתום על ההסכמה לטיפול(

 שם האם:______________   חתימה:____________________

 שם האב:______________   חתימה:____________________

 תאריך: _____________________

 ח ושרה בן יהודהתודה על שיתוף הפעולה!  צוות מפת"



 
 

 
 

 

3 
 

 המרכז לגיל הרך –מפת"ח 
  44853קרני שומרון   -  30הברוש 

 net.il. mtc@zahav 09-7929982: פקס  09-7929980 טלפון
 

 

 

 

 

 חוזה טיפולי:

הגישה המנחה היא גישה כוללנית, הרואה את מכלול המרכיבים הקשורים בילד -מפת"ח הינו מרכז טיפולי רב תחומי

מטרתנו היא לאפשר לכם ולילדכם, קבלת הטיפול והתמיכה הטובים ביותר בכדי לאפשר תפקוד יעיל ובמשפחתו.

המרכז שמח להעמיד לרשותכם את מיטב אנשי הצוות המוכרים על ידי משרד יותר, צמיחה והתפתחות.צוות 

הבריאות ומקבלים הדרכות מקצועיות קבועות.אנו רואים בכם שותפים מלאים לתהליך מרגע הקבלה ועד לסיום 

 .חשובה לשם השגת ההתקדמות הרצויה הטיפול, ההתגייסות שלכם

  בימי חופשות  בועיים במהלך חופשת הקיץ )אוגוסט(.לאורך השנה, ובדר"כ נסגר לכשמרכז מפת"ח פועל

 ייערכו הטיפולים בתאום עם המטפל/ת.

  לשיקול דעת מקצועי.באופן יחידני או קבוצתי, בהתאם הטיפולים ניתנים 

  ישנה חשיבות רבה דקות.  54 -כ למשך קבועיםאחת לשבוע ביום ובשעה לרוב טיפול מתקיים

 למקסם את התהליך הטיפולי. לרצף הטיפולי ולהגעה סדירה על מנת

 .על כל אי הגעה מתוכננת יש ליידע את המטפל הישיר מבעוד מועד 

  !לא נאפשר מעל שני חיסורים לא מוצדקים במהלך סדרה וניאלץ להוציא  לתשומת לב

כך גם במקרים של הגעה בלתי סדירה ואיחורים תכופים. אנא התארגנותכם   מטיפול. /ההילד

 בהתאם.

  לטיפול בזמן והחזרתו הביתה בסיום הטיפול הינה באחריות ההורים בלבד!הגעת הילד 

  למפגשים הטיפולים ולמפגשי ההדרכהבאחריות ההורים להיות בקשר רצוף עם המטפל ולהגיע. 

 הטיפולי. בכל פניה למפת"ח יש למלא: טופס קלט, שאלון לגננת/מחנכת ולחתום על החוזה 

  לקבל טיפול לא תהיה אפשרות , הסדר תשלום מראשמהקופה או אישור על כמות טיפולים מאושרת ללא. 

   על ידי ההורים בלבד ובאחריותםדרישה להחזרים מקופות החולים עבור טיפולים תיעשה. 

  כרוך בתשלום ו עם המטפל הם חלק בלתי נפרד מהתהליך הטיפוליאו של הצוות החינוכי פגישות של ההורים

 כעלות טיפול רגיל.

 לפי שיקול דעת מנהלת מפת"ח או הצוות הטיפולי. תתקיים במקרים מסוימים   -ע"י עוסי"ת פגישת אינטייק

)לדוג' כאשר הילד מטופל בשניים או יותר תחומים או כאשר מדווח על קושי רגשי לרוב לפני תחילת טיפול 

ם לילד הכרות אישית עם המשפחה והתייחסות להיבטים הקשורי התנהגותי משמעותי וכו'( מטרת הפגישה:

 משפחתו, תאום ציפיות לפני הטיפול ובחינת צרכים נוספים. עדיפות לנוכחות של שני ההורים בפגישה. ול

 או אצל המזכירה. https://www.karneishomron.co.il/?CategoryID=266מידע על תעריפים ניתן לקבל באתר מפת"ח 

https://www.karneishomron.co.il/?CategoryID=266
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 , מנהלת מפת"ח והצוות.רבקה אילוביץ'בהצלחה! 

 

 
 

 

 ____________הריני מתחייב/ת כי קראתי בעיון את החוזה ואני מסכים/מסכימה לנאמר בו:תאריך: ____

 ______  ______  חתימה: ____________________  שם האם: ____שם האב: ___________  חתימה: ____
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