
בשחמביולימלםאתומספוט

םירמוש .1
ורמשוץבוקהתאודירוה
תועצמאבבשחמהלעותוא
Downloadרותפכ

םיאלממ .2
.ספוטהתאואלמ
 ,המיתחבךרוצשיםא
ונמסוםכמשתאואלמ
.םכמשדצלןומיסהתביתב

.)Save( רומשלוחכשתלא

תשרדנםהבםיספטב
ןתינאלתינדיהמיתח
 .בשחמהךרדםותחל
ומתחוךמסמהתאוסיפדה
.טעבוילע

םיחלוש .3

שלחו את הטופס בדואר 
אלקטרוני או בפקס 

בהתאם להנחיות 
המפורטות מטה.

?חתפנאלץבוקה
 .)Adobe Reader( רדיריבודאתנכותלשתינכדעההסרגהתועצמאבץבוקהתאחותפלשי
Adobe רתאמםניחבהתואדירוהלןתינ,ךלשבשחמהלעתנקתומהניאהנכותהםא

 יפל התוא ןיקתהלו רשאל שי ,)Fonts( םינפוג תליבח דירוהל שיש העירתמ הנכותה םא
רדיריבודאתנכותתנקתהו PDF יצבקתחיתפלעףסונעדימל?תחלצה אל .תוארוהה

!ךבלתמושתל
תשרבםייוצראלםימרוגינפבףשחיהללולעינורטקלאראודתועצמאבחלשנהעדימ
.טנרטניאה
יתורישיבכמתארטופ ,ינורטקלאראודתועצמאבתואירביתורישיבכמלעדימחולשמ
עיגהםרטבתאזו ,טנרטניאהתשרבםייוצראלםימרוגלעדימהתפילדלתוירחאמתואירב
.תואירביתורישיבכמלאעדימה

https://get.adobe.com/reader/
https://www.maccabi4u.co.il/15998-he/Maccabi.aspx?TabId=16000_16002#closeAll


פניה חדשה למכון להתפתחות הילד – שאלון הורים 0-1 שנים

,םולשםירוהל
.ת/לפטמהה/אפורהלשיעוצקמתעדלוקישיפלעתישענדליהתוחתפתהלןוכמלהינפהה
.ךכלתידועייתיאופרהיינפהםירוהלקינעת/קינעיאיה/אוה ,הזןוכמלתונפהלשייכה/טילחמת/לפטמהה/אפורהםאב
 :האבהםיספטהתכרעתאאלמלשי ,תיאופרההינפההףוריצב
םירוהןולאש •
.ה/דליהההושהבתיכוניחהתרגסמלםאתהב ,הרומןולאשואת/ןנגןולאש •
.םפרצלשיתוקידבוםינוחבא ,תואצותתמגודכםיכמסמךתושרבשיוהדימב .םאולמבאלמלשיםינולאשהתא
.םינולאשהלכלשאלמיולימאללןוכמלהינפלבקתתאל
יאופרהזכרמלתיזיפריבעהלוא ,הטמהלבטבטרופמכראודבואל”אודב ,סקפבחולשלשיאפורהתינפהללוכםיאלמהםיספטהתא
ךלהמב .האלמההכרעהתלבקמםייעובשדעלשחווטבןוחבאלןומיזתעיבקלרשקםכתארוציתןוכמהתוריכזמ .םכירוגמםוקמלבורקה
.הזדמעמבת/חכונהיהת/היהיה/דליהםאםירוההלשםתעדלוקישל .ה/דליהלשתויתוחתפתההויתויעביבגללואשתעצבתמןוחבאה
.ןוחבאהעצבתהובשןוכמבלופיטהתאךישמהלץלמומ ,לופיטהףצרלעהרימשל

ל"אודואליגרראודבדליהתוחתפתהבלופיט / ןוחבאימוכיסתחילשלהמכסה

:ןלהלדכתאזבה/םיכסמות/רשאממ"חהינא
.דבלבםושרראודביאופרעדימםיללוכהםיכמסמחולשלתגהונ "תואירביתורישיבכמ" ,ללככשילרסמנ
 :תואבהתויורשפאהןמתחאביאופרהרמוחהתאילאריבעהל "תואירביתורישיבכמ"לת/רשפאמינא ,תאזםעדחי

תבותכל ,ינורטקלאראודבחולשמ

תבותכל ,ליגרראודבחולשמ

online.maccabi4u.co.ilתבותכב, Online יבכמלאמסיסילעבלרתאבםיכמסמבהיפצ

.ידליתודואיאופרעדימללוכםוכיסהשהעידיךות ,תשרופמהיתמכסהתלבקלףופכבתאזלכ
םייק ,ילשםירוגמהתבותכלםוכיסהתעגהביכו ,םושרראודבחולשמומכבקעמלןתינוניאליגרראודבחולשמיכ ,ילעודי
יבכמתאת/רטופינא ,ךכלםאתהב .ךכמעמתשמהלכלע ,ידילישיאןפואבאלו ,ינממץוחרחאוהשימלרסמייל"נהשןוכיס
.ידי-לעךכלהשרומוניאשימידי-לעובןויעלואידילםוכיסהתעגה-יאלרשקבתוירחאלכמ
:םותחהלעיתאבהיארלו

שם הילד/ה ןולאשהיולימךיראת
/ /

)תורפס 9( ז.ת

םירוההתמיתח
.המיתחכובשחייוןומיסואלמםשתדלקה

!ךבלתמושתל
.דחיםגםותחלםירוהה 2 לעהבוח - םישורגםירוהלשהרקמבםגוםיאושנםירוהלשהרקמבםג

2 הרוה1 הרוה

https://ww.online.maccabi4u.co.il


םינש 0-1 םירוה ןולאש - דליה תוחתפתה ןוכמל השדח הינפ 

.םילופיטה תעיבקל דעו ןוחבאה בלשמ םכדלי תא הוולי רחבנה ןוכמה .םירוגמה םוקמל רתויב בורקה ןוכמה תא רוחבל ץלמומ

ןוכמ תריחב

073-2284336 :סקפ ,04-8796920 :ןופלט
 ckpost-child@mac.org.il

54 החמש ןלוג ןוינק דנרג יבכמ | הפיח

073-2284321 :סקפ ,04-6398262 :ןופלט
zichron_yakov@mac.org.il

48 לצרה בקעי ןורכז יבכמ | בקעי ןורכז

073-2284319 :סקפ ,04-9936100 :ןופלט
yokneam-hithayeled@mac.org.il

תיליע םענקי ,9 ןיבר קחצי דש םענקי יבכמ | םענקי

073-2132204 :סקפ ,02-6461900 :ןופלט
roter_kds@mac.org.il

42 ספירגא םילשורי יבכמ | םילשורי

076-8893319 :סקפ ,02-6281255 :ןופלט
 estjrlm-kds@mac.org.il

8 ינאהפסא-לא םילשורי חרזמ יבכמ | םילשורי

073-2132139 :סקפ ,03-5771313 :ןופלט
bnebrak_ch@mac.org.il

1 הריפוא הדוהי רוא יבכמ | הדוהי רוא

 073-2132773 :סקפ ,08-6364848 :ןופלט
eilat_office@mac.org.il

39 םירמתה דש תליא יבכמ | תליא

073-2132139 :סקפ ,03-5771313 :ןופלט
bnebrak_ch@mac.org.il

94 אישנה הדוהי יבר חרזמ דעלא יבכמ | דעלא

073-2132139 :סקפ ,03-5771313 :ןופלט
bnebrak_ch@mac.org.il

86 אביקע יבר קרב ינב יבכמ | קרב ינב

073-2284713 :סקפ ,08-8688132 :ןופלט
ashdodz_child@mac.org.il

15 י"בשר ז דודשא יבכמ | דודשא

073-2284748 :סקפ ,08-6747703 :ןופלט
ashkelon_child@mac.org.il

3 הרובגה ןולקשא יבכמ | ןולקשא

 073-2284423 :סקפ ,03-5085666 :ןופלט
zelim_kds@mac.org.il

9 םילאצ םילאצ ןולוח יבכמ | ןולוח

 073-2284425 :סקפ ,02-5061999 :ןופלט
bshem_kds@mac.org.il

19 בלוד לחנ שמש תיב םינוכמ זכרמ | שמש תיב

073-2132489 :סקפ ,08-6267255 :ןופלט
 b7_child@mac.org.il

4 הוקתה בגנ יאופר זכרמ יבכמ | עבש ראב
073-2132093 :סקפ ,09-8924260 :ןופלט

 sharon_nt_yeled@mac.org.il

21 ןימינב דש זכרמ הינתנ יבכמ | הינתנ

 073-2284427 :סקפ ,08-9141800 :ןופלט
modine_kds@mac.org.il

46 רזנ ינבא תיליע ןיעידומ יבכמ | ןיעידומ

 073-2284309 :סקפ ,04-9878400 :ןופלט
naharia_misrad@mac.org.il

8 םעה דחא הירהנ יבכמ | הירהנ

073-2284310 :סקפ ,04-6508888 :ןופלט
nazaret_child@mac.org.il

14 קחצי הלעמ לילגה ףונ יבכמ | תיליע תרצנ

073-2284345 :סקפ ,04-8473222 :ןופלט
zefat@mac.org.il

39 ישילשה דודגה תפצ יאופר זכרמ יבכמ | תפצ

073-2284407 :סקפ ,03-9634777 :ןופלט
machon-kds@mac.org.il

1 ףסוי יקסנשיל םינוכמה זכרמ יבכמ | ןויצל ןושאר

 073-2132090 :סקפ ,03-9392630 :ןופלט
sharon_pt_yeled@mac.org.il

65 תואמצעה הוקת חתפ יבכמ | הוקת חתפ

 073-2132483 :סקפ ,08-6866716 :ןופלט
e_r_chailde@mac.org.il

1 הירא ןשוש תובוחר םינוכמה זכרמ יבכמ | תובוחר

 073-2284316 :סקפ ,04-9865707 :ןופלט
zfn_shraam@mac.org.il

טאלבנו'ג לאמכ םערפש יאופר זכרמ | םערפש

076-8893813 :סקפ ,08-6867960 :ןופלט
 netivotm_yeled@mac.org.il

10 ףסוי ולמס ר"ד תוביתנ יבכמ | תוביתנ

 ,076-8893515 :סקפ ,04-8781555 :ןופלט
hit_chiled_mzknn@mac.org.il

א/80 ןוירוג ןב דש ןיקצומ תירק יבכמ | ןיקצומ תירק

 03-7178291 :סקפ ,03-7614060 :ןופלט
hashalomch@mac.org.il

96 ןולא לאגי )תליא יבשותל םג( םולשה יבכמ | ביבא לת

073-2284426 :סקפ ,08-9735666 :ןופלט ,53 ןתוד קמע
modin_kds@mac.org.il

ןיעידומ דליה תואירבל זכרמה | תוער-םיבכמ-ןיעידומ

073-2132096 :סקפ ,09-7478130 :ןופלט
sharon_yeled@mac.org.il

3 טרופפר אבס רפכ יבכמ | אבס רפכ

03-2284262 :סקפ ,03-5122122 :ןופלט
hashalomch@mac.org.il

36 המוקתה ופי יבכמ | ביבא לת
073-2132747 :סקפ ,04-9027222 :ןופלט

 carmiel-misrad@mac.org.il

128 םינשושה לאימרכ יבכמ | לאימרכ



פניה חדשה למכון להתפתחות הילד – שאלון הורים 0-1 שנים

יללכ
אפורהמהינפהספוטשארמןיכהלשי .יכוניחהםרוגהידי-לעיולימלןולאשוהרוההידי-לעיולימלןולאש .םינולאש 2-מתבכרומהשקבה
.השקבלםפרצלוםייטנוולרהםיכמסמהתאו
.דבלברוחשטעבורורבבתכבםינולאשהתאאלמלשי ,ךבלתמושתל

הנפמםרוגןולאשהת/אלממםשןולאשהיולימךיראת

ןוכמלהינפהתביס

/ /

דליהיטרפ

ןימיטרפםשהחפשמםש

הדילץראהדילךיראת)תורפס 9( ז.ת
/ /

רחאת/לפטמםעתיבבהרוהםעתיבברפסתיבןועמ / ןגתיכוניחתרגסמ

החפשמהיטרפ

רחאה/שורגת/ירוה-דחהא/יושניתחפשמבצמ

ינורטקלאראודתבותכ

1 הרוהיטרפ

הבקנרכז

הדילץרא)תורפס 9( ז.תםש

דומילתונשרפסמ)הבוחאל( הילעתנשהדילתנש

)הבוחאל( ףסונןופלטדיינןופלטקוסיע

)הבוחאל( ףיסוהלךנוצרבשףסונעדימ

)תואירבתויעב ,בשקיישק ,הדימלייוקיל( הווהבתויתואירבוא/ורבעבךלצאתויתוחתפתהתויעב

1 מתוך 7



פניה חדשה למכון להתפתחות הילד – שאלון הורים 0-1 שנים

2 מתוך 7

2 הרוהיטרפ

הדילץרא)תורפס 9( ז.תםש

דומילתונשרפסמ)הבוחאל( הילעתנשהדילתנש

)הבוחאל( ףסונןופלטדיינןופלטקוסיע

)הבוחאל( ףיסוהלךנוצרבשףסונעדימ

)תואירבתויעב ,בשקיישק ,הדימלייוקיל( הווהבתויתואירבוא/ורבעבךלצאתויתוחתפתהתויעב

רחא2 הרוה1 הרוהםירותתעיבקלרשקשיא
דיינןופלטםש

אלןכ?םירוההןיבםדתברקתמייקםאה
טרפלשי ,ןכםא

אלןכ?תירבעירבודםכנהםאה
טרפלשי ,אלםא

אלןכ?תורחאתופשלה/ףושחךת/ךדליםאה
טרפלשי ,ןכםא

החפשמבםיפסונםידלייטרפ

תויתוחתפתהותויתואירבתויעבהדילתנשןימםש

תויתוחתפתהותויתואירבתויעבהדילתנשןימםש

תויתוחתפתהותויתואירבתויעבהדילתנשןימםש

תויתוחתפתהותויתואירבתויעבהדילתנשןימםש

תויתוחתפתהותויתואירבתויעבהדילתנשןימםש

קוסיעבהאפרמידילעןוחבאךרענואדליהתוחתפתהלןוכמבהקידבהכרענםאטרפלשי



פניה חדשה למכון להתפתחות הילד – שאלון הורים 0-1 שנים

3 מתוך 7

יתוחתפתהעדימ
 .'יטנוולראל' ןמסלןתינ  ,ךדלירובעיטנוולרוניאםוחתהםא .הרעהבישוקהתאטרפלשי .אל / ןכ - ת/עצבמםאהןמסלשי

יכולות מוטוריות בסיסיות

שכיבה על הבטן והרמת ראש בנשיאת משקל על הידיים

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

םידדצהינשךרדןטבלבגמךופיה

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

בגלןטבמךופיה
יטנוולראלאלןכ
?ףיסוהלךנוצרבהמ

ןוחגתליחז

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

ששתליחז

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

הדימעלהמיק

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

הבישי

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

הכימתבהכילה

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ



פניה חדשה למכון להתפתחות הילד – שאלון הורים 0-1 שנים

4 מתוך 7

תיאמצעהכילה
יטנוולראלאלןכ
?ףיסוהלךנוצרבהמ

םיידיבתוליעפ

קחשמלדיתטשוה

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

דילדימץפחתרבעה

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

םיצפחינשתשקה

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

ףכתאיחמ

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

רובידוהפש

תולוקוםילילצתעמשה - לומלמ

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

לוקבקוחצ

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

לוקלהבוגת

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ



פניה חדשה למכון להתפתחות הילד – שאלון הורים 0-1 שנים

5 מתוך 7

יטרפהםשבהאירקלהבוגת

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

ןיערשקתריצי

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

ןוזמ

?ת/קנויםאה

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

קובקבמהליכא

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

תיפכתרזעבהליכא

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

תויחמתליכא

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

םיקצומתליכא

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

תיאמצעהליכא

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

?תוטילפשיםאה

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ
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יללכ

העונת ,הייאר ,םעט ,חיר ,העימש ,עגמ :םיישוחםייוריגלתושיגר
יטנוולראלאלןכ
?ףיסוהלךנוצרבהמ

רגובמלשךוויתאללדבלקחשמ
יטנוולראלאלןכ
?ףיסוהלךנוצרבהמ

עבצא / ץצומבשומיש ,תועגרה - ימצעתוסיו

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

תומדרה

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

הניש

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

החפשמלםירזןיבהנחבה

?ףיסוהלךנוצרבהמ
יטנוולראלאלןכ

יאופרעדימ
.ספוטהףוסבםותחלוםיטרפהלכתאאלמלשי

םיניקתהדילוןוירהךלהמ

טרפלשי ,אלםא

אלןכ

תויאופרתויעב

טרפלשי ,ןכםא

אלןכ
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עובקןפואבתופורתתלבק

טרפלשי ,ןכםא

אלןכ

?הייארתוקידבוכרענםאה

.ךשמהבתואצותהתאףרצלןתינ .הקידבהתואצותתאטרפלשי ,ןכםא

אלןכ

?העימשתוקידבוכרענםאה

.ךשמהבתואצותהתאףרצלןתינ .הקידבהתואצותתאטרפלשי ,ןכםא

אלןכ

בהתאם להנחיות משרד הבריאות
הטיפולים כרוכים בתשלום השתתפות עצמית.

םירוההתמיתח
.המיתחכובשחייוןומיסואלמםשתדלקה

/ /
ךיראת2 הרוה1 הרוה

.הריבערבועןידכאלשורסומה .)ויולימרחאל( ויתונקתותויטרפהתנגהקוחיפלעןגומהעדימליכמךמסמה
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