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 שאלונים  -וביופידבק   .E.M -אדר

  2012יוני שאלון להורים מעודכן 
  
  

  
  ממוקד שאלון הכרות להורים לצורך טיפול 

  ביופידבק
  משולב בגישה קוגניטיבית  התנהגותית

  
  

  _________________    : שם ומשפחה

  ____________________________:מקום לידה     ____________________________: תאריך לידה

  ___________________________________________________    :תעודת זהות

  ___________________________________________________________________________________: טלפון בבית_________________________________________________    : נייד של הילד

  _________________________________________________________________:כתובת

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:אי מייל

  :ההורים

  _______________________________________נייד_________________________________________ : ע: טלפונים_____________________________________________________________ : השם של אבא

  _________מאנייד א_________ :אימא ע  :טלפונים__________________ :השם של אימא

  
        ::::פרטים על נושא הטיפולפרטים על נושא הטיפולפרטים על נושא הטיפולפרטים על נושא הטיפול

  
? לפנייה הסיבה העיקריתמהי 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

  
? יג בטיפוללהש יםרוצ םמה היית

_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

    
 ____________________________________________________________ ?החלהאיך הבעיה 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

  
 ?מה עזר ומה לא? להתמודד עם הקושי עד כה םכיצד ניסית

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
  

? את המצב ומה מחמיר אותו מצבים או אירועים מקיליםאילו 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
  

) אם שמתם לב(? של הבעיה הסימנים הגופנייםמהם 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

  
 )?מה הילד אומר( ?של הבעיה הסימנים המחשבתייםמהם 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
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) ?מה אתם רואים(? הסימנים הרגשיים וההתנהגותייםמהם 

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  :פרטי רקע

): אירועים במשפחה ,המשפחהפרטים רלוונטיים על : (המשפחה

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  

  
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ מקום בסדר הלידה, מספר אחים
 )תחביבים , תחומי עניין ,ת לימודמגמ(  תחביביםלימודים ו

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

  
  .או במשפחה ה/בחיי הילדאירועים חשובים או  נקודות מפנה ו ציינ

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
  

 ? משבר? טראומה  ? פציעה או מחלה קשה, תאונה ה/האם עבר

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

  
? פנוי ןזמ להעביר  ת/נוהגד כיצ

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

  
 ?להמשך הדרך שאיפותה  /ילדההאם מסתמנות אצל 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

  
 ?ילדתכם/ ים אצל ילדכםאתה אוהב תכונותאילו 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

  
?  לה/ השיגים מיוחדים יש לואילו 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

  
דמויות מהמשפחה מהעבודה מהלימודים חברים (? בחיים כםשמסייעים ל כםבסביבתהגורמים 

 ?)או מקומות ותחביבים
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
  

  :או משוב לשאלון הערות נוספיםפרטים 
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
  

  בתודה
  
 


