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חוזה טיפולי לתושבי המועצה המקומית קדומים בלבד:
"ח הינו מרכז טיפולי רב תחומי -הגישה המנחה היא גישה כוללנית ,הרואה את מכלול המרכיבים הקשורים בילד
מפת
ובמשפחתו .מטרתנו היא לאפשר לכם ולילדכם ,קבלת הטיפול והתמיכה הטובים ביותר בכדי לאפשר תפקוד יעיל יותר ,צמיחה
והתפתחות .צוות המרכז שמח להעמיד לרשותכם את מיטב אנשי הצוות המוכרים על ידי משרד הבריאות ומקבלים הדרכות
מקצועיות קבועות .אנו רואים בכם שותפים מלאים לתהליך מרגע הקבלה ועד לסיום הטיפול ,ההתגייסות שלכם חשובה לשם
השגת ההתקדמות הרצויה.


מרכז מפת"ח פועל בחודשים ספטמבר – יולי .בימי חופשות ייערכו הטיפולים בתאום עם המטפל/ת.



הטיפולים יינתנו באופן יחידני או קבוצתי ,בהתאם לצורך שיקבע בסיכום עם ההורים/ביה"ס/גן ועל פי חוות דעתו
של המטפל.



טיפול מתקיים אחת לשבוע ביום ובשעה שנקבעו מראש ולמשך  54דקות.



חשוב לשמור על רצף טיפולי לשם השגת יעדי הטיפול.



תהליך ההפניה והמיון של טיפולים בהבעה ויצירה מתנהל בשיתוף של פסיכולוגית קלינית במסגרת ישיבות צוות.



הגעת הילד לטיפול בזמן והחזרתו הביתה בסיום הטיפול הינה באחריות ההורים בלבד!



הטיפולים מתבצעים בתוך המרכז הטיפולי מפת"ח.



באחריות ההורים להיות בקשר רצוף עם המטפל ולהגיע למפגשים הטיפולים ולמפגשי ההדרכה בתאום עם המטפל.

הסדרי תשלום:


בכל פניה למפת"ח יש למלא :טופס קלט ,שאלון לגננת/מחנכת ולחתום על החוזה הטיפולי.



ללא הסדר תשלום מראש לא תהיה אפשרות לקבל טיפול (טופס  71לחברי לאומית בלבד ,הוראת קבע).
דרישה להחזרים מקופות החולים עבור טיפולים תיעשה על ידי ההורים בלבד ובאחריותם.



פגישות של ההורים עם המטפל הם חלק בלתי נפרד מהתהליך הטיפולי.
כל מפגש הורים עם מטפל/ת כרוך בתשלום כעלות טיפול רגיל.



היעדרות מפגישה טיפולית ללא הודעה  21שעות מראש ,תחויב בתשלום.

מחלקת חינוך

מפת"ח – מרכז טיפולי קהילתי– המועצה המקומית קרני שומרון
הברוש  - 03קרני שומרון  55840טלפון  90-0090099פקסmtc@zahav.net.il 90-0090099 :
המטפל/ת זמין לפגישות עם הצוות החינוכי על פי הצורך (עד  2פגישות בשנה ללא עלות נוספת) .פגישה נוספת כרוכה
בתשלום (כעלות פגישה טיפולית).
עלויות:
 מפגש אינטייק לפני טיפול בריפוי בעיסוק/קלינאית תקשורת/פיזיותרפיה₪ 022 -
 טיפול בריפוי בעיסוק/קלינאית תקשורת/פיזיותרפיה – קופ"ח מכבי ,מאוחדת וכללית–  ₪ 082לפגישה.
 טיפול בריפוי בעיסוק/קלינאית תקשורת/פיזיותרפיה – קופ"ח לאומית אבחונים וטיפולים– טופסי . 01
 אבחון ריפוי בעיסוק וקלינאית תקשורת (עד  3מפגשים) ₪ 002 :לפגישה.
 טיפול רגשי בהבעה ויצירה –  ₪ 032לפגישה.
 הדרכת הורים/טיפול זוגי/משפחתי  ₪ 052 -לפגישה.

בהצלחה!
יעל פוגל ,מנהלת מפת"ח והצוות.
הריני מתחייב/ת כי קראתי בעיון את החוזה ואני מסכים/מסכימה לנאמר בו:
שם האב ___________ :חתימה __________ :שם האם ___________ :חתימה___________ :
תאריך___________________ :
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שאלון להורים עבור ילד המופנה לקבלת טיפול
תאריך מילוי השאלון______________:
שם הילד/ה_________________ :

שם משפחה______________:

תאריך לידה (לועזי) ___________:גיל __________ :מס' תעודת זהות של הילד (חובה)_______________ :
קופת חולים ________________ :כמות טיפולים שאושרו______________________________ :
כתובת מגורים (מלאה) _______________________________ :טל' בית___________________ :
דוא"ל_____________________________________ :
שם ההורה

תאריך לידה

עיסוק

טל' עבודה

נייד

מצב משפחתי :נשואים/גרושים /פרודים /אחר.
מספר הילדים במשפחה __________ :מיקום הילד/ה____________ :
מספר שם האח/ות

גיל

מסגרת
חינוכית/עיסוק

האם מתמודד בהווה או התמודד בעבר עם קשיים דומים או
אחרים ,נא לפרט.

1
2
3
4
5
6
7
שם הגן _____________ :שם הגננת_____________:
שם בית הספר_____________ :שם המחנך/כת__________________ :עולה לכיתה/בכיתה_____ :
גורם מפנה למפת"ח___________________________________________________________:
סיבת הפניה_________________________________________________________________:
לאיזה תחום טיפול/לימוד הילד/ה הופנה/הופנתה (הקף בעיגול):
ריפוי בעיסוק/קלינאית תקשורת/פיזיותרפיה /טיפול רגשי בהבעה ויצירה /הדרכת הורים/טיפול משפחתי.
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האם טופל/ה בעבר או מטופל/ת כיום ,באיזה תחום?_____________________________________
באיזו מסגרת? ________ מתי?___________________ שם המטפל/ת_____________________:
האם המשפחה מטופלת ברווחה או במסגרת אחרת_________ :שם המטפל/ת__________________:
האם עבר/ה אבחון כלשהו בעבר ____________ :מתי ובאיזו מסגרת_______________________ :

חובה לצרף עותק של אבחונים שנערכו בעבר או של סיכומי טיפול רלוונטיים בכל התחומים!!!

האם חלו אירועים או מעברים בעלי משמעות בחייו/בחייה של הילד/ה (למשל :מעבר דירה /פרידה /מוות):
__________________________________________________________________________
מצב בריאות הילד/ה ________________:האם סובל/ת ממחלה כרונית כלשהי________________:
אלרגיות________________________ :האם היו אשפוזים ממושכים?______________________
האם סבל /סובל מדלקות אוזניים? ____במידה וכן ,האם טופל ע"י אנטיביוטיקה/ניתוח כפתורים/אחר
האם לוקח/ת תרופות באופן קבוע _____:שם התרופה ________:מינון ______:ממתי___________:
האם ההריון והלידה היו תקינים ______:אם לא ,פרט/י__________________________________:
האם השיג/ה את אבני הדרך ההתפתחותיות בזמן (זחילה ,ישיבה ,הליכה)______________________:
__________________________________________________________________________
באיזה גיל התחיל/ה לדבר מילים ראשונות _______:האם יש קשיים בהבעה בעל פה______________:
האם יש בעיות קול (צרידות ,טון דיבור)______________:האם יש בעיות היגוי_________________:
האם יש גמגום_______________ :קשיים בתקשורת__________________________________ :
האם מדברים בבית שפה נוספת _______:איזו__________:

 מתי נערכה בדיקת שמיעה אחרונה __________:תקין/לא תקין(תוצאות)_________________________*
 מתי נערכה בדיקת ראיה אחרונה ___________:תקין/לא תקין(תוצאות)__________________________
(*במידה ולא עבר בדיקת שמיעה והוא מיועד לטיפול אצל קלינאית יש לבצע בדיקה בהקדם ולצרף את התוצאות)
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עצמאות בתפקודי יום יום :לבוש_____________ רחצה ____________ :שירותים____________ :
__________________________________________________________________________
אכילה (גיוון במאכלים ,שימוש בכלים ,ניקיון)__________________________________________:
האם מצליח/ה להתארגן בזמן העומד לרשותו/תה______________________________________ :
התארגנות במרחב (האם נתקל בחפצים ,האם רוכב על אופניים ,כיצד מסתדר בגן שעשועים ועוד):
__________________________________________________________________________
התמודדות עם מעברים (מפעילות לפעילות ,יציאה מהשגרה ,מעבר ממסגרת חינוכית אחת
לשניה)_____________________________________________________________________:
איך מגיב לפרידה מההורים? _____________________________________________________
הישגים לימודיים_____________________________________________________________ :
הכנת שיעורי הבית___________________________________________________________ :
יכולת מילוי הוראות__________________________________________________________:
יכולת לעבוד באופן עצמאי במשימות תואמות גיל________________________________________:
האם יש קושי להתמיד בפעילות לאורך זמן___________________________________________:
האם יש בעיות התנהגותיות במסגרת החינוכית________________________________________:
האם יש נטייה למצבי רוח משתנים לעיתים קרובות_____________________________________:
האם סובל/ת מפחדים/חרדות ,אם כן ,נא לפרט_________________________________________:
האם מרטיב/ה בלילה __________________:האם ישן במיטתו? ___________________________
האם קיים קושי להירדם? __________________האם השינה הנה רציפה?_____________________
הקשר עם בני המשפחה_________________________________________________________:
הקשר עם חברים_____________________________________________________________ :
האם מעוניין/מעוניינת או חושש/ת מהתנסויות חדשות___________________________________:
האם מגלה רגישות לרעש ,כאב ,מגע ,תנועה___________________________________________:
מה אוהב לעשות בשעות הפנאי___________________________________________________:
באילו חוגים משתתף/משתתפת__________________________________________________ :
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האם יש לילד/ה כישורים מיוחדים?_________________________________________________
האם לילד/ה יש הרגלים או התנהגויות הראויות לציון___________________________________:
_________________________________________________________________________

מהן הציפיות שלכם מהמסגרת הטיפולית:
_____ ______________________________________________________________________________
ימי ושעות הטיפול המועדפים (יש להקיף את כל האפשרויות):
הקיפו את טווח השעות המועדף16:88-10:88 ,16:88 -13:88 ,0:88-12:88 :
הקיפו את ימי השבוע המועדפים :א ,ב ,ג ,ד ,ה ,ו
אנו נשתדל כמיטב יכולתנו להתחשב בהעדפותיכם ,אך איננו יכולים להתחייב שהדבר יתאפשר.
הערות נוספות:
___________________________________________________________________________________

חובה לצרף עותק של אבחונים שנערכו בעבר או של סיכומי טיפול רלוונטיים בכל התחומים!!!

שם ממלא השאלון_____________________ :

חתימה_____________________:

הסכמה לקבלת טיפול במרכז הטיפולי מפת"ח
אנו הורי הילד/ה _______________________ מאשרים לצוות הטיפולי במפת"ח
לטפל בילד/ה ,למסור ולקבל מידע מ/ל צוות חינוכי טיפולי בגן או בבית הספר וגורמים טיפוליים אחרים כמו :שרות
פסיכולוגי ,רווחה ,מתי"א ,מפת"ח ,קופ"ח ועוד.
בחתימתנו להלן יש לראות ויתור על סודיות לצרכים הטיפוליים בלבד ולקידום הטיפול של ילדי.
הערות_________________________________________________________________ :
שם האם ______________:חתימה____________________:
שם האב ______________:חתימה____________________:
תאריך_____________________ :
תודה על שיתוף הפעולה!
צוות מפת"ח
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תאריך____________ :

שאלון למורה/גננת עבור אבחון/טיפול בריפוי בעיסוק
שם הילד/ה ____________ :מסגרת חינוכית__________________ :
שם הגננת/מחנכת ______________________:טלפון_________________________:
סיבת ההפניה לאבחון/טיפול______________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________________
האם קיבל/ה בעבר טיפולים כלשהם או האם מטופל/ת כיום (האם מקבל/ת גננת שילוב או הוראה מתקנת)?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
גורמים המאפשרים את תפקודו של הילד (עוצמות):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
גורמים המעכבים את תפקודו של הילד (חולשות/קשיים):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
האם הקשיים שמתעוררים בגן/בית הספר קיימים גם בבית:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
מהן הציפיות שלך מהטיפול בריפוי בעיסוק? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
תודה על שיתוף הפעולה
צוות המרכז הטיפולי
מפת"ח
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תאריך____________ :

שאלון להורים עבור אבחון/טיפול בריפוי בעיסוק
שם הילד/ה ____________ :מסגרת חינוכית__________________ :
שם הגננת/מחנכת ______________________:טלפון_________________________:
סיבת ההפניה לאבחון/טיפול______________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________________
האם קיבל/ה בעבר טיפולים כלשהם או האם מטופל/ת כיום? _______________________________________
___________________________________________________________________________________
גורמים המאפשרים את תפקודו של הילד (עוצמות):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
גורמים המעכבים את תפקודו של הילד (חולשות/קשיים):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
האם הקשיים שמתעוררים בבית קיימים גם בגן/בית הספר:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
מהן הציפיות שלך מהטיפול בריפוי בעיסוק? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
תודה על שיתוף הפעולה
צוות המרכז הטיפולי
מפת"ח

