
 

 

                                        במעון של פעוט בקשה להשמה                                                          

 בתנאים הבאים:פי חוק "פעוטות בסיכון" משרד הרווחה משלם עבור השמה של פעוט במעון -על 
 אין לפעוט זכאות להנחה באמצעות משרד התמ"ת. .1
 זוג אינו עובד. אחד מבני ה .2

 הפעוט בסיכון בשל אחת מהסיבות הבאות: .3

 הפעוט מעוכב התפתחות .א

פיזית או  ידי הביטוח הלאומי/חולה במחלה כרונית קשה-כנכה עלאחד מבני המשפחה מוכר  .ב
 נפשית

 הורי בפעוט הפוגעים בהתפתחותו התקינהקשיים בטיפול ה .ג
 תהליך אישור ההשמה

 להחלטה על ההשמה של הפעוט במעון. טיפול וועדת תכנון פי החוק יש לקיים -על 

 חלב" ובמידת הצורך גורמים נוספים -ההורים, אחות "טיפת שנימוזמנים: עו"ס המשפחה,  הלוועד
 ההורים רשאים להביא איתם חבר נוסף בתאום עם רכזת הועדה. המטפלים בפעוט.

  ,טיפת חלב", מהמעון או מעל עו"ס המשפחה לאסוף מידע על התפתחות הפעוט והטיפול בו מההורים"
 המטפלים במשפחה או בפעוט.  מגורמים אחרים

    על העו"ס להגיש למשתתפים בוועדה דו"ח סוציאלי שיהיה בסיס לדיון בוועדה. ההורים רשאים לראות
 את הדו"ח לפני הגשתו למשתתפים ולהציע תיקונים לדו"ח.

 
          ת"ז: ________________________  שם משפחה: _______________         שם האב: __________

 ת"ז: _______________________          שם האם: ____________________

 עות עבודה בשבוע: _____________היקף משרה/ מס' שה של האב: ___________________  מקום עבוד

 _____היקף משרה/ מס' שעות עבודה בשבוע: _________   _____________ _מקום עבודה של האם: ___

  ______ת"ל: __________ת"ז: _________________ ות: ________________________ שם הפעוט/

 __ב: ____________יפת חלשם אחות טבקופת חולים: __________    מטופל___________  ארץ מוצא: 

 ___________________ שם המטפלת: ___________ המסגרת בה שוהה הפעוט בשנה הנוכחית: ______

  : ההשמה מסמכים נדרשים לתהליך
 טצילום ת"ז של שני ההורים עם ספח  בו רשום הפעו .1
)ע"פ סעיף ב' של מצב  /פסיכולוג/פסיכיאטרלאומי על הכרה בנכות ואישור מחלה מרופא-אישור מביטוח .2

 סיכון(

 אישורים רפואיים על עיכוב התפתחותי של הפעוט  ודוחות ממטפלים במכון להתפתחות הילד )ע"פ ס' א' ( .3

 אישורי מעסיקים על היקף שעות עבודה .4

 תלושי שכר/שומה משנה נוכחית .5

 מטיפת חלב  )יש לתאם עם העו"ס מי  דואג לדוח זה(דו"ח  .6

 דוח תפקוד ילד מהמעון או מטפלת פרטית  )יש לתאם עם העו"ס מי  דואג לדוח זה( .7
 וויתור סודיות

אני מאשר לעו"ס המחלקה לשירותים חברתיים לקבל כל מידע הקשור בפעוט והטיפול בו בבית ומחוצה לו 

 ולהעביר את המידע למשתתפי הוועדה.

 שם ההורים: __________________       חתימה: ___________________      תאריך________________


