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טופס ההערכה הזה הוא חלק מסדרה של טופסי הערכה שאותם יש למלא לפני הפנייה למכונים
להתפתחות הילד בכללית .הטפסים אחידים ומשמשים את כל המכונים .תתבקשו למלא את הטפסים
המתאימים לפי גילאים או לפי הנחיות מיוחדות של צוות המכון .רשימת הכתובות והטלפונים של כל
המכונים להתפתחות הילד בכללית מופיעה בתחתית הטופס הזה

הסבר להורים על הטפסים שיש למלא
להורים שלום,
צוות התפתחות הילד כולל אנשי מקצוע מתחומים שונים :רופאים התפתחותיים ,נוירולוגים ,קלינאיות
תקשורת ,פיזיותרפיסטיות ,מרפאות בעיסוק ,פסיכולוגיות ועובדות סוציאליות .כדי שנוכל להעניק לילד את
הטיפול הטוב ביותר אנו זקוקים למידע שיסייע לצוות לאבחן את הילד ולקבוע את צרכיו.
להלן מוצגת טבלה שמפרטת את הטפסים שיש למסור למכון להתפתחות הילד בהתאם לגיל הילד:
סוג השאלון
שאלון רופא
משפחה/ילדים
שאלון להורים
לילד עד גיל 3
שאלון להורים
לילד מעל גיל 3
שאלון
לגננת/מטפלת
לילד עד גיל ) 3אם
הילד לומד בגן)
שאלון לגננת/לרב
לילד בן ( 6-3אם
הילד לומד בגן או
בתלמוד תורה)
שאלון למורה/לרב
)אם הילד לומד
בבית ספר או
בתלמוד תורה(

 3-0שנים

 6-3שנים

 7-6שנים (כיתה א')

 9-7שנים (כיתות ב'-ג')

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
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לאחר שעניתם על השאלונים (לבדכם או בעזרת אנשי מקצוע מתאימים) יש למסור אותם למכון
להתפתחות הילד שאליו יפנה אתכם ,במידת הצורך ,הגורם המטפל.
אם הגורם המטפל הפנה אתכם למכון להתפתחות הילד ,עליכם לצרף לטופס ההפניה את המסמכים
הבאים:
מח
 תמונה מעודכנת של הילד
 ממצאי בדיקות שמיעה  -אם הילד מופנה לטיפול אצל קלינאית תקשורת
 ממצאי בדיקת ראייה  -אם הילד עבר בדיקה כזאת
 ממצאי בדיקות רלוונטיות נוספות (בדיקות רפואיות ,בדיקות התפתחות קודמות,
דו"ח פסיכולוגי ,גננת שיח ,דו"ח ועדת השמה וכו')
עם קבלת החומר הוא יועבר לוועדת מיון ,וזו תקבע את המסלול לקבלת הילד .בתוך שלושה שבועות
מהמועד שבו התקבל החומר במרכז תקבלו תשובה בדואר על המשך הטיפול בילדכם.
מומלץ לצלם את המסמכים ולשמור את העותקים בבית .אם לא תשלחו את כל השאלונים הממולאים
למכון להתפתחות הילד ,בקשתכם לא תטופל.

תודה על שיתוף הפעולה,
צוות התפתחות הילד  -כללית

