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 סיכום טיפול שנתי
 

  תאריך: שם הילד:

 ת. תחילת טיפול: תעודת זהות:

 טיפול: סיוםת.  

  ם המטפל:ש לידה:תאריך 

 
לקרוא את רשימת השאלות הבאות על מנת להרחיב כדאי  כל אחד כותב לפי סגנונו וגישתו.

זו את החשיבה ואז לנסח משהו שיתייחס לעניינים מרכזיים )לא לענות על כל השאלות, 

 (.רשימה שמטרתה לעורר חשיבה ולאפשר דווקא להתמקד בסופו של דבר

חשוב  בנוסף,משמעותי על מנת לתדרך את המטפל הבא שיעבוד עם הילד וכום שהסילזכור 

 .לזכור שהסיכום נגיש להורי הילד

 
 

 רקע:

אירועים בולטים, מהלך הדברים שהביא את הילד מסגרת חינוכית? כולל פרטים משפחתיים, 

 ?אלינו , מדוע הגיעטיפולל

 
 
 

 תיאור מסגרת הטיפול:
 .ות של פעם/ פעמיים בשבוע, סוג הטיפולטיפול פרטני בתדיר

לפרט מעט מה   Y גם על ידי X קשר עם גורמים טיפוליים אחרים: במהלך זמן זה טופל

שידוע על הטיפולים האחרים, באיזו תדירות נעשים האם היה קשר אפקטיבי ביניכם לבין 

 .המטפל והאם השילוב היה אפקטיבי

 ?יכיאטרי סדירנמצא במעקב פס ?האם מקבל טיפול תרופתי

 
 
 

 מטרות הטיפול המרכזיות:
המטרות נגזרות מהבנת הבעיות )אבחנה דינמית או לחלופין זיהוי - מטרות הטיפול המרכזיות

 לבעיה ולמטרה הנגזרת ממנה.  ניתן להתייחסבכתיבת המטרות  .’(קשיים וכד

ותר? מהו הרגש חישבו על הבעיות: איך באות לידי ביטוי? האם הן ביטוי למשהו רחב ועמוק י

 ?הדומיננטי המלווה את הבעיה? מהי מידת יכולת הביטוי הרגשי? מה סגנון הבעת הרגשות

מה הביטוי הדימוי של הבעיה? מהי שפת הגוף המתלווה לתיאור הבעיה? מהו החוש 

 ?המועדף או הדומיננטי בחוויה של המטופל

 ?יהאיך הבעיה באה לידי ביטוי התנהגותי? מה עושה כשמופיעה הבע

איזה צורך של העצמי בא לידי ביטוי בבעיה? האם היא ייצוג של קונפליקט פנימי?)תלות/ 

עצמאות? אקטיביות/ פסיביות? ערך עצמי?( האם היא ביטוי לתוקפנות או כעס או דרך 

 ?לסיפוק דחף אחר? האם היא ביטוי להזדהות עם דמות מפתח

האם יש ליקוי או קבעון בהתפתחות יחסי האובייקט? איך הבעיה באה לידי ביטוי ביחסים בין 

אישיים? עם מי נמצא בקשר? מי בבית? מי שם לב לבעיה?  למי היא מפריעה במיוחד? מי 
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ממלא תפקיד חשוב בחיים? האם יש לבעיה פונקציה בין אישית? האם ישנם למטופל רווחים 

 ?משניים משימור הבעיה

התייחסות למימד ההתפתחותי: האם יש עיכוב בהתפתחות התקינה ביכולות למידה, 

  ?בתהליכים מנטליים, בוויסות רגשי בגלל מחלה או משבר משפחתי

מימד מערכתי: מהי הפונקציה המאזנת של הבעיה במערכת ומה תפקידו של המטופל 

רת על איזון? במערכת הזו? באלו מצבים היא מחמירה או נעלמת?האם הבעיה שומ

 ?מאפשרת נפרדות? או מונעת אותה

 

היענות לטיפול: עד כמה מוכן הילד לטיפול? האם סקרן לגבי עצמו? האם יכול לשחק? האם 

 ?קושר קשר ונותן אמון

כוחות ומשאבים: מי יכול לעזור לילד בסביבתו הקרובה? האם יש לילד תמיכה 

 ?מאות למצבי התמודדות מוצלחיםחברתית?האם יש חוש הומור?כוחות אגו?האם יש דוג

 
 
 
 

 מהלך הטיפול:
כמה משפטים על התהליך שהתרחש, על התפתחות הקשר, ועל התפתחות הילד לאורך זמן 

האם התרחשו שינויים? האם הייתה התקדמות לכיוון אילו תמות עלו בטיפול? הטיפול. 

 ?המטרות הטיפוליות? מה גרם לשינוי או מה מנע אותו

 ובאיזה אופן זה השפיע על הטיפול בילד?ם ההורים, איזה קשר היה ע

 
 
 
 

 המלצות להמשך:
המשך או הפסקת טיפול,  מעבר למדיום טיפולי אחר? מעבר למטפל אחר? מדוע? הוספת 

 .טיפול אחר? קבוצה? או כל רעיון רלוונטי העולה בדעתכם

 
 
 

  

 תאריך שם המטפל
 
 


