מפת"ח – מרכז טיפולי קהילתי
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מחלקת חינוך

חוזה טיפולי לטיפול משפחתי:
מפת"ח הינו מרכז טיפולי רב תחומי-
הגישה המנחה היא גישה כוללנית ,הרואה את מכלול המרכיבים הקשורים בילד 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.



טיפול מתקיים אחת לשבוע ביום ובשעה שנקבעו מראש ולמשך  60דקות.

 חשוב לשמור על רצף טיפולי לשם השגת יעדי הטיפול.


הטיפולים מתבצעים בתוך המרכז הטיפולי מפת"ח.

 באחריות המשפחה להיות בקשר רצוף עם המטפל ולהגיע למפגשים הטיפולים בתאום עם
המטפל.

הסדרי תשלום:


בכל פניה למפת"ח יש למלא :טופס קלט ,שאלון לטיפול משפחתי ולחתום על החוזה הטיפולי.



ללא הסדר תשלום מראש לא תהיה אפשרות לקבל טיפול (טופס  ,17הוראת קבע ,מזומן או צ'ק).



היעדרות מפגישה טיפולית ללא הודעה  12שעות מראש ,תחויב בתשלום.



המטפל/ת זמין לפגישות עם גורמי חוץ (רווחה ,אומנה ועוד) על פי הצורך (עד  2פגישות בשנה ללא עלות
נוספת).



פגישה נוספת כרוכה בתשלום (כעלות פגישה טיפולית).

עלות הטיפולים:
הדרכת הורים/טיפול זוגי/משפחתי –  ₪ 230לפגישה לתושבי קרני שומרון ( ₪ 250לתושבי חוץ)

יעל פוגל ,מנהלת מפת"ח והצוות.
בהצלחה!
הריני מתחייב/ת כי קראתי בעיון את החוזה ואני מסכים/מסכימה לנאמר בו:
שם האב ___________ :חתימה __________ :שם האם ___________ :חתימה___________ :
תאריך______________ :
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בס"ד

טופס הפנייה לטיפול זוגי/משפחתי
שם משפחה_______________________ :
תאריך פנייה_______________________ :
תשלום____________________________ :
הבעל

האשה

שם:

שם:

ת.ז:.

ת.ז:.

ת.ל:.

ת.ל:.

ארץ מוצא:

שנת עליה:

ארץ מוצא:

שנת עליה:

רווק  /נשוי  /אלמן /חי בנפרד  /גרוש

רווק  /נשוי  /אלמן /חי בנפרד  /גרוש

כתובת:

כתובת:

טלפון:

טלפון:

נייד:

נייד:

עבודה:

עבודה:

האם נמצא בטיפול רפואי? כן /לא

האם נמצא בטיפול רפואי? כן /לא

האם נמצא בטיפול נפשי? כן  /לא

האם נמצא בטיפול נפשי? כן  /לא

שרות בצה"ל :כן  /לא כמה שנים?

שרות בצה"ל :כן  /לא כמה שנים?

שנת נישואין:

שנת נישואין:

האם נישואין אלו ראשונים :כן  /לא
אם לא ,כמה שנים היית נשוי בפעם הראשונה?
האם יש ילדים מנישואים קודמים? כן/לא
אם כן ,כמה? ____ מי ההורה המשמורן? _______

האם נישואין אלו ראשונים :כן  /לא
אם לא ,כמה שנים היית נשוי בפעם הראשונה?
האם יש ילדים מנישואים קודמים? כן/לא
אם כן ,כמה? ____ מי ההורה המשמורן? _______

מה מעמדך מנישואים אלו? גרוש  /אלמן  /חי בנפרד

מה מעמדך מנישואים אלו? גרוש  /אלמן  /חי בנפרד

טיפולים זוגיים קודמים :כן  /לא
שנה _________ :מקום__________________ :

טיפולים זוגיים קודמים :כן  /לא
שנה _________ :מקום__________________ :

האם מוכר לשירותי הרווחה? כן  /לא

האם מוכר לשירותי הרווחה? כן  /לא

אם כן ,מי העו"ס?

אם כן ,מי העו"ס?

הגורם המפנה לטיפול :עצמי  /רב  /רבנית  /עו"ס /
גורם אחר בקהילה  /אחר

הגורם המפנה לטיפול :עצמי  /רב  /רבנית  /עו"ס /
גורם אחר בקהילה  /אחר
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הילדים:
שם הילד/ה

תאריך
לידה +
גיל

שם
הגן/בית
ספר
+כיתה

סוג
הכיתה:
רגילה/
מקדמת/
מיוחדת

קשיים מיוחדים

האם מקבל
טיפול? איזה?
היכן?

הבעיה המוצהרת והציפיות מהטיפול:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
תודה ובהצלחה!

מפת"ח – מרכז טיפולי קהילתי

הברוש  - 30קרני שומרון 44853
טלפון  09-7929980פקסmtc@zahav.net.il 09-7929982 :

מחלקת חינוך

