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 קיימות שתי . כפופה להנהלת מחוז חיפה והגליל המערבי, יחידה עצמאית: מבנה המוסד

 .קריית שמריהו ושפרעם: יקות המהוות שלוחותקלינ

 מרכז רב מקצועי: המוסד כמקום הכשרה לסטודנטים. 

 צוות הרפוי בעיסוק : 

 נורית ליאור: אחראית 

 כרים נאסר ואסנת קציר, אולגה סילבק, טליה אבני, סוזי גלר: מדריכות. 

 ורת קלינאיות תקש, עובדים סוציאלים, פסיכולוגים, רופאים: צוות רב מקצועי

 :שיתוף הפעולה נעשה בכמה מישורים. ופיזיוטרפיסטים

 רפואי-בדיקות משותפות של רופאים ואנשי צוות פרא. 

 יעוץ והעברת מידע בין אנשי הצוות בישיבות קטנות. 

 טיפולים משותפים של אנשי צוות מסקטורים אחרים. 

 הרצאות מקצועיות בפורום רב צוותי. 

 45:00עד ' ה -ו 'ב םבימי, 7:00-41:00, 'ה –' ימים א :שעות הפעילות של הקליניקה. 

 בהתאם לשעות העבודה של המדריכה: שעות הפעילות של הסטודנטים. 

 עם בעיות נוירולוגיות ואיחור התפתחותי בכל דרגות , 0-2ילדים מגיל : אוכלוסיית מטופלים

 .הגרפי בעיקרבתחום , וכן ילדים עם קשיי למידה, החומרה

, מרכזי למידה, בתי חולים, (טיפת חלב)אחיות בקהילה , רופאיםהגורמים המפנים הם 

 .השירות הפסיכולוגי והורים

במידת הצורך . דקות כל אחד 80טיפולים בני  97 -ל 2הילדים מקבלים סט טיפולים הנע בין 

 .םגנים טיפוליי, למידהמרכזי  –בקהילה  ילדים להמשך טיפול ם הינמופ

 תחומי ומרכיבי התפקודהטיפול הוליסטי ומתייחס לכל : תחומי תפקוד ומרכיבי תפקוד .

 .אך בראיה כוללת, ד"מתמקד בכתיבה בבה 1-2הטיפול בילדים בגילאי 

 הסתכלות של במבוי, התצפית הקלינית של איירס, בירי, גרדנר: אבחונים מקובלים ,PEET, 

PEER, DTVP, MAP. 

 הדרכת גננות תצפית בגנים, ת הוריםהדרכ: שרותים נילווים. 

 כמקום הכשרה הייחוד של הקליניקה:  

 רואה פעילות של מספר מטפלים ומשתתף , י מדריך יחיד"המודרך מלווה ע :אופן ההדרכה

 .בישיבות צוות

 



 

 ראש ", יכולת גמישות, יכולת להתמודד עם צוות גדול ורב מקצועי: ציפיות מהסטודנטים

 .לוי הזמן הפנוי בתאום המדריךלקחת יוזמה במי "גדול

 תפיסתית, התפתחות הילד הינו תחום נרחב המכיל בתוכו ידע על התפתחות מוטורית :מסר ,

 .רגשית וחברתית של ילדים וקשר עם המשפחה שלהם

 


