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 _7/2016____:בתאריך שיתקיים  קבוצתי :הרשמה לקורס הכנה ללידה

 __________ :סתאריך מילוי הטופ
  ______:גיל___________ : האבאשם    ____: גיל___________: אשם האימ

__ _________________:עיסוק-מקצוע    ____________________:עיסוק-מקצוע
____________ :מצב משפחתי  ____________________:המשפחה שם 

____________________ : E-MAIL ____________________________: מגורים כתובת 
 :טלפונים חיוניים 

_____________ בית ____ ___________:  זוג  בן-נייד  , ______________:טלפון נייד-אימא 
________ ____________________________________________: מצב בריאותי של האם

_______ _________________________פרטי,לא  /כן: האם את נוטלת תרופות באופן קבוע 
______ ? _______________________לכל סיבה שהיא   ןהאם לקחת תרופות במהלך ההיריו

________ ?__כמה סיגריות , לא /כן ?  ןבמהלך ההיריוהאם את מעשנת , לא / כן ?האם את מעשנת 
____ ___________:תאריך לידה משוער _________:באיזה שבוע את נמצאת היום 

 ____________________ :פרט,  לא / כן : ? לאחר טיפולים , לא  / כן  טבעי  ןהאם ההיריו
 ________!( :  לא חובה) מין היילוד .            לא / כן : מהלך הריון תקין 

________ ______________________( :וזה לא היריון ראשון במידה ) מספר ההיריון 
_ ________________________________:פרטי  ?במידה והיו בעיות במהלך ההיריון 

 _______________________________________________________________________
 ____? __________מים בשבוע מספר פע לא /כן: ריוןיפעילות גופנית בזמן הההאם את מתעסקת ב

___________________________________________________________ ?באיזה תחום 
: ובקשות אישיות ,מהקורס  פיותצי 

: עליהם במהלך הקורס נדון שים רוצ םנושאים או מושגים מיוחדים שהיית
_________________________________________________________________________

___________________________________________ _________________________
__________________________________________________________ ____________

! אשמח אם תשתפו אותי בפחדים  או חששות שלכם בהריון או לקראת הלידה 
_______________________________________ _________________________________

 _______________________________________________________________________
/ קריאת ספרים/פורום / אתרי אינטרנט ?  והלידה  ןבאלו אמצעים את נעזרת ללמידה על ההיריו** 

___________________ ? הזוג  בת/בן לו ובאי__________________אחר / מגזינים להריון ולידה 
___________ אחר/מסורתיים / דתיים /חילוניים ? כיצד אתם מגדירים את עצמכם ***

  _____________שם –המלצה /אינטרנט /פרסום / פלייר ?כיצד שמעתם על הקורס 
 .מרתון  הכנה ללידה/ללידה חוזרת  רענון/ פרטי / קבוצתי  : ?שאיליו נרשמתם  סוג הקורס 
 .לא /  כן  :  בדף קשרלהיות רשומים  םהאם הנכם מעונייני  קורס קבוצתי בלבדרה של במק 
 .₪  1200 לזוג בודד – קורס פרטי,  ₪ 800(  זוגות 6 עד)– קורס קבוצתי: עלות  

  ח הקורס "ע מקדמההמהווה   ₪ 300להעביר סכום של כדי לשריין את מקומכם בקורס אבקש  
  (למוטב בלבד)מ "קצועות הלידה בעס למ"ללדת ביה: לפקודתיק 'צ

    7654513 רחובות 2/12יעקב מדהלה ' רח-לולשלוח 
   ,#12 הפועליםבנק   -מ"ס למקצועות הלידה בע"ביה -ללדת -ש"ע י העברה בנקאית"או ע

 !(לא יוחזרו דמי המקדמהבמקרה של ביטול מצדכם *)  5696 # חשבון  #544  רחובות-סניף הדרים
   .ק'בצ/ ניתן לשלם  במזומן עשה במפגש הראשון של הקורס יי תשלוםיתרת ה 
 !.סודיות רפואית ומקצועית  שנמסרו כאן חלה עליהם שכל הפרטיםחשוב לציין  

וייעוץ בהנקה אישית רכה הד + בלידה ליווי  +קורס הכנה ללידה: הכוללת "פרטית  חבילת לידה"לאופציה ישנה  
 מ שלכם צרו קשר.ל.בדיקת זמינות שלי לתלפרטים ו* !במבצע במחיר + לאחר לידה

 .ולידה מוצלחים לכולנו  ריוןיה, קורס :בברכת
רחובות   8צבי גרץ ' רח–ה .ל.י.סטודיו ה-הקורס מתקיים ב

אהובה הילה חן  
 . מוסמכתמדריכת הנקה  ,אחות , מלווה בלידה -דולה  ,ללידה מדריכת הכנה

. מ"בע ס למקצועות הלידה"לדת ביהל"מכשירה נשות מקצוע בתחום ההריון והלידה ב
  www.hilahen.co.il  072-2765694 פקס   08-9455136 –טלפון בבית 

 http://www.facebook.com/ahuvahilahen  אליי לפייסבוק פוהצטר 
ahuva@hilahen.co.il   כתובת מייל

http://www.hilahen.co.il/
http://www.facebook.com/ahuvahilahen
mailto:ahuva@hilahen.co.il

