
טופס בקשת הורים     נספח ב   

 תאריך: __________ 

 

 פרטים אישיים  –חלק א 

 __ _________________  משפחה: השם   _____________________ ה:/שם הילד

 _ לידה: _____________ה תאריך   __ז:__________________מס' ת"נ    המין: ז/

 _______________  _לידה: _ה_  ארץ _ שמות ההורים: ____________________

 _______ ____________מגורים: ___ה כתובת   יה: _____________י עלהתאריך 

 _____________________________________________________________ 

 _______________ טלפון נוסף: מס'  ____________________טל' בבית: _מס' ה 

 ________________________ __שם הגן: ___________________  שם הגננת: 

בנפרד חיים  או  גרושים  ההורים  השני   ,אם  ההורה  כתובת  בצירוף  זאת  לציין    יש 
 חתימתו:______________________________________________________ ו

 ________________ _____השפה המדוברת בבית: ____

 אחים במשפחה 

 העיסוק הכיתה/ ביה"ס/  תאריך הלידה  המין השם

    

    

    

  

 : _________________ תה א' ילכ ילדכםאנא ציינו את הסיבות לבקשתכם להדלגת 

_____________________________________________________ _______ _ 

 _______________________________________________________ _____ _ 

________________________________________________________ _____ 

 יאור הילד כיום ת

 : _________________ תארו את ילדכם כיום )תכונות אופי, נקודות חוזק וחולשה( 

____________________________________________ _________________ 

___________________________________________________________ _ _ 

 ____________________________________________________________ _ 

 ____________________________________________________________ _ 

 ____________________  הפעילויות המועדפות עליו בשעות הפנאי ועם מי? הן   מה 

 _______________________________________________________ _____  _ 

___________________________________________________________ _ _ 

 _ _ ______________________כיצד אתם מתארים את הקשר שלו עם אחיו? ____

_____ ________________________________________________________ 



___________________________________________________________ _ _ 

 _ _______________________כיצד אתם מתארים את הקשר שלו עם חבריו בגן? 

________________________________________________________ ____ _ 

___________________________________________________________ _ _ 

 

 רקע התפתחותי  –חלק ב' 

 יריון ולידה ה

 היה רצוי?  כן/לא  ן ריויהאם הה         ריון היה מתוכנן? כן/לא  יהאם הה

לה  שבוע  סוג  _?  הילד  נולדריון  יבאיזה  רגילה/ ה_______     : ו(פרט )  תקיסרי/אחר בניתוח  לידה: 
 _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _______ ___: __ו פרט .משקל בלידה: ______  האם חווה מצוקה עוברית? כן/לא ה

____ _________________________________________________________ 

 : _________ ו(פרט) .לאו/או הלידה? כן/ ריון ירועים חריגים במהלך הה יהאם היו א 

_____________________________________________________ _______ _ 

 ינקות

 _ _____________________: ___ופרט  .לאהאם מהלך ההתפתחות היה תקין? כן/

___________________________________ ______ ____________________ 

  אם כן, באיזה גיל?   . בעיסוק? כן/לא  על ידי מרפאפיזיותרפיסט או    ל ידי אובחן/טופל עהילד  האם  
 _____ ______ למשך כמה זמן? ____________מי? __ ל ידי______ ע

  ____אם כן, באיזה גיל? ____  .תקשורת? כן/לא קלינאיל ידי אובחן/טופל עהוא האם 

 ________ ____________ למשך כמה זמן? _____________________ מי?  ל ידיע

 _ ___באיזה גיל? __  . אם כן,גורם מקצועי אחר? כן/ לאל ידי אובחן/טופל עהוא האם 

 _ __________ למשך כמה זמן? ____________________________מי? __  ל ידיע

 

 יום-ד בחיי היוםתפקו

 אם הילד מתארגן בעצמו או נעזר באחרים:   ותאר

 ________________________________________ _והתפשטות:  התלבשות   .א

 _______________________________________ __________אכילה: ___ .ב

 __________________________________ _________________רחצה: _ .ג

 היגיינה אישית בשירותים: ______________________________________  .ד

 __ ______ שינה ומנוחה )נרדם בקלות, מרבה להתעורר, תנועתי בשינה(: ______ .ה

)ביום/בלילה(?   .ו ביציאות  הקשורות  אחרות  מבעיות  או  הרטבה  מבעיות  סובל  הילד  האם 
________________ _______________________________ 

 ___  _______________ _ ?זקוק לעידודזמתו או ילד נוטה לדבר ולספר ביה האם  .ז

____________________________________________ ______________ 



 _______________ _ _? מספר חוויות ומשתף אתכם בפעילויות מהגן הילדהאם  .ח

 ______ _____________________________? מגמגםהאם הוא מדבר שוטף/ .ט

 _ ______________________ילד מסוגל להעסיק את עצמו לאורך זמן? ה האם  .י

 _______________________ ? נמנע מפעילות בגן השעשועים/ילד נהנהה האם  . יא

  אפשר ) ?חברת מבוגרים/ילדים גדולים/ילדים קטנים/ילד: בני גילוה מהי החברה המועדפת על  . יב
 ____________________ ____: ו( פרט .אפשרויות  כמהלסמן 

 האם הילד מרבה לבכות ולהתלונן? ____________________ כיצד הוא נרגע? . יג

 __________________________________________________________ 

 _________________  הפסד ובשעת כעס?עם  שלון או ימתמודד עם כ הילד כיצד  . יד

נוח   . טו עצבני,  חברותי,  תזזיתי,  ביישן,  שקט,  )רגוע,  הילד  את  המאפיינות  ההתנהגויות  הן  מה 
 ________________________________________ _____לרגוז(? 

 _______ : ויום, ביקור במקום זר(? פרטה מגיב לשינויים )שינוי בסדר הילד כיצד  .טז

_________________________________________________________ _ 

 _ ____________הצבת גבולות? ____________________ לעמגיב הילד כיצד  .יז

 __________________________________________________________ 

 ________________________ _תוקפני כלפי מבוגרים/ילדים? מתי? הוא האם  . יח

 __________________________________________________________ 

 __ ________________ ריכוז? מתי? ________במגלה קושי בקשב ו הוא  האם . יט

 __________________________________________________________ 

 

מרפא  תקשורת,  קלינאי  הילד:  בחיי  כיום  המעורבים  מקצועיים  עו"ס  גורמים  ,  בעיסוק, 
 פסיכולוג 

 ___________ ________________מקום: ה ______________ ________שם: ה

 _________________________ : 'טלמס' ה   _______________תפקיד: _____ה

 _______ ____________________מקום: ה ____________ __________שם: ה

 _________________________ : 'טלמס' ה     ________________ תפקיד: ___ה

 ________________  תאריך:

 __ ___________________ם האם: __ש  _  _______________שם האב: _____

 __ : ____________________"זתמס'     _______________ז: _______מס' ת"

  _________________________  חתימה: ______________________ חתימה:

 

 


