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ויצמן  ,12נתניה
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אוטובוסים

כל אוטובוס לתחנה המרכזית

טלפון

40-4404001,440422

פקס

40-4403234

ערוכה לנכים

רמפה

שעות פתיחה

א' – ה' 43:44 - 20:44
ו'

44:44 – 21:44

המרכז הוקם בשנת  ,2001והוא מוכר כמכון להתפתחות הילד ע"י משרד הבריאות.
המרכז נועד לתת מענה אבחוני וטיפולי לילדים עם צרכים מיוחדים כמו:
ליקויים מוטורים ,איחור בהתפתחות ,הפרעות נוירולוגיות ,קשיים בקורדינציה ,או בשפה ודיבור.
 מבנה המכון :מנהלת את המכון רואה נוירולוגית התפתחותית .במכון קיימות הפונקציות
הבאות :רופא התפתחותי ,עובדת סוציאלית ,פסיכולוגית התפתחותית ,מזכירות ,מחלקה
לריפוי בעיסוק ,מחלקה לפיזיותרפיה ,מחלקה לטיפול בדיבור ותקשורת.
 המחלקה לריפוי בעיסוק :המחלקה הינה חלק מהמכון לריפוי בעיסוק בנתניה ,המכיל את
התחום הפיזיקלי ותחום הילדים.
 ראש המכון לריפוי בעיסוק :חוליה זלצמן
 אחראית :מחלקה לריפוי בעיסוק ילדים  -ניצה גוון.
 מרכזת הדרכה :שוש וייס
 שמות המדריכות :גליה גוטויליג ,קרן אנג'ל ,אנדריאה רפפורט ,אסתי גוניק ,אורה ברג ומיכל
שמעוני .בצוות  21מרפאות בעיסוק (בחלקי משרות).
 שעות הפעילות :המחלקה לריפוי בעיסוק עובדת בימים א' – ה' בין השעות  3:44 – 24:44ויום
ו'  .3:44 – 21:44שעות הפעילות של הסטודנטים נקבעות בתאום עם המדריכה ולא פחות מ-
 44שעות בשבוע.
 אופי המקום :הצוות – במקום צוות גדול של  21מטפלות שנבחר בקפדנות .המרפאות בעיסוק
מחפשות להרחיב ולהעמיק את הידע שלהן .הן יוצאות להשתלמויות רבות בתחומים מגוונים
וכל אחת תורמת מהצביון המיוחד שלה לעבודת הצוות.
הסביבה הטיפולית – במכו תנאים פיזיים מעולים ,אמצעי טיפול רבים ומגוונים ,וחדר
אבחונים מצויד היטב.
במכון מתבצעת עבודת צוות רב מקצועי ,הטיפול בריפוי בעיסוק מתבצע הן באופן
אינדבידואלי והן באופן קבוצתי.
 אופי ההדרכה :לכל סטודנטית מדריכה אינדבידואלית .נדרשת עצמאות מסוימת
מהסטודנטית וניתנת אפשרות בחירה להצטרף למרפאות בעיסוק נוספות שדרך עבודתן
מדברת אל ליבה ,כמו כן ניתנת לסטודנטית האפשרות לבחור מספר מטופלים בהתאם
ליכולתה תוך תאום עם המדריכה.
נדרש מהסטודנטית להעביר מאמר ותאור מקרה בישיבת הצוות.
הסטודנטית מוזמנת להצטרף לכל הפעילויות שיש במכון :ישיבות צוות ,קבוצות ,טיפולים רב
מקצועיים ועוד
 מסר לסטודנטים :המחלקה דינמית מאוד ,הדרישות מהסטודנטים גבוהות ,האתגר
משמעותי ,אך הידע שניתן לרכוש ,החוויה והסיפור – רבים.

