
 

 

 תהליך קלט במחלקה שירותים חברתיים
 

 

להוריד  ואבמזכירות המחלקה  ניתן לקבל טפסי פנייההמשפחה ממלאת טפסי פנייה.   .1

 אתר האינטרנט של המועצה.מ

במחלקה ידון בפנייה ויחליט האם הפנייה תועבר לטיפול המחלקה או תופנה  צוות קלט .2

 לגורמי חוץ בהתאם לכללי משרד הרווחה.

בכתב לפונה שבועיים מיום קבלת הפנייה. התשובה תכלול לוח זמנים תישלח תשובה   .3

 למתן מענה והפנייה לעו"ס לתהליך קלט )אינטייק(.

לצורך תהליך קלט  הכולל הכרות והערכה ובדיקת עם המשפחה  נפגשתעו"ס  .4

 .אלטרנטיבות לטיפול. יוגדר משך זמן ותאריך יעד לסיום תהליך הקלט

בנוגע לתכנית הטיפול של צוות הקלט תקיים התייעצות תלאחר סיום תהליך ההערכה  .5

 למשאבים הקיימים.ו  שעלוצרכים ל והגורם המטפל  בהתאםהמתאימה 

בנייה והחלטה על   -בניית הסכם טיפולי בין המשפחה למחלקה לשירותים חברתיים .6

ת תכן במסגרת וועדתיביחד עם המשפחה )של העו"ס המטפלת תכנית טיפול שנתית 

 ול לילדים(.תכנון טיפ

 , בה יוחלט על המשך, עדכון או סיום הטיפול.הערכה תקופתיתתתקיים  .7

 

 

 תושב יקר/ה!

מצ"ב  טופס פנייה למחלקה לשירותים חברתיים. אנא הקפד למלא אותו כנדרש ולצרף  

 את המסמכים הנדרשים על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם. 

 

 

 

 בברכה,        

 

 עו"ס -רינה אידו       

 נהלת המחלקה לשירותים חברתיים.מ

 

 



 

 

 

 בס"ד

 פניה למחלקה לשירותים חברתיים

במחלקה לשירותים חברתיים מגוון מענים למשפחות וילדיהם, לקבוצות ולקהילה. הפרטים 

 שתמלא/י בטופס זה יסייעו לנו להתאמה ראשונית של המענים לבקשותיך.

 עזור לנו לעזור לך

שם פרטי: : ___________  שם משפחה: _____________ תאריך מילוי הטופס

__________ 

 רחוב:_______________  מספר בית: _________   מספר תא דואר: __________  

 מספר טלפון בבית: _______________   מספר טלפון נייד: _________________

 אל משנת ____________  מקום מגורים קודם: _______________-מתגורר בבית

 לדים: _________________ חולים של ההורים והי-שם קופת

 האם את/ה מוכן לקבל דואר מהרווחה באמצעות דואר אלקטרוני? כן/לא

 כתובת דואר אלקטרוני: ____________________________________________

 

 פרטים אישיים של שני בני הזוג

 בעל אישה

 שם: שם:

 ת"ז: ת"ז:

 תאריך לידה: תאריך לידה:

 ארץ מוצא: ארץ מוצא:

 תאריך עליה: תאריך עליה:

 דובר שפות: דובר שפות:

 השכלה/שנות לימוד: השכלה/שנות לימוד:

 מקצוע/עיסוק: מקצוע/עיסוק:

 מקום עבודה: מקום עבודה:

 שירות צבאי/לאומי: שירות צבאי/לאומי:

 מצב משפחתי: מצב משפחתי:

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 פרטים של בני משפחה המתגוררים בבית
          

 : )תאר/י בקצרה את נושא הפניה/בקשה, ניתן לצרף הסברים בדף נוסף(.סיבת הפניה

 נא לציין את הערכתך למידת הדחיפות של הנושא.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________                  _ 

 

 : פרט את תחום העזרה/סוג השירות שהנך מבקש לקבל מהמחלקה:הסיוע המבוקשב.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

      

במידה והנך בקשר עם גורם מסייע נוסף, אנא ציין זאת. )מטפל פרטי / רב / מטפל פרא 

 רפואי / אלטרנטיבי / מכון להתפתחות הילד / רכזת שכונה / קרן צדקה / יועצת בי"ס / אחר

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
 שם

 
 גיל

 /מקצועעיסוק
 מקום עבודה

 או מקום לימודים

 מס'
 שנות
 לימוד

הערות 
 מיוחדות

מצב 
לימודי, 

בריאותי, 
חברתי 

 ועוד

      

     

     

     

     

     



 

 

 

במידה והיה לך קשר עם עו"ס ממחלקה לשירותים חברתיים במקום מגורים קודם אנא 

 ____________________      ציין: שם העו"ס:

 במחלקה:________________ טלפון

ניה לרווחה: עמדת בן/בת הזוג לפ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
ציין האם יש צרכים נוספים לך או לאחרים במשפחה:                     

______________________________________________________________

_____________    _________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
שם:   __________________   חתימה: _______________  

 ________________                 ______________תאריך:

 

 ע"פ תקנות משרד הרווחה עלינו ליצור קשר עמך בעקבות פנייתך עד שבועיים  לידיעתך: 

 

 ול בפנייה צירוף המסמכים הרשומים מטה לפנייתך יסייעו לזירוז הטיפ          

  בני הזוג + ספח של הילדים 2צילום ת"ז של 

  /הצהרות על הכנסות / טופס הצהרה / תלושי שכר / שומה משנה נוכחית

 גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי 

 .מסמכים רפואיים במידה ויש ברקע מחלה, נכות או עיכוב התפתחות 

 דים.דווח בכתב ממסגרות החינוך כשנושא הפנייה הוא בקשת סיוע ליל 

 
 
 
 

 תודה                                                                                         
 שירותים חברתייםלצוות המחלקה                            

 
    


