מרכז שיפור כישורי למידה (משכ"ל) זיכרון יעקב
מחלקת ריפוי בעיסוק
miskalz@zahav.net.il
רחוב הרצל  03זיכרון יעקב

miskalz@zahav.net.il

טלפון30-6087930 :

שם הקליניקה :משכ"ל זכרון יעקב
תחום ריפוי בעיסוק :פדיאטרי

הה

האזור 03 :ק"מ דרומית לחיפה 03 .ק"מ צפונית לחדרה.
נגישות :תחבורה ציבורית מחיפה ,ישובי חוף הכרמל ,חדרה בנימינה ופרדס חנה.
חנייה לרכב פרטי .נגישות לנכים (לא מלאה ).
תת תחומים:
בגיל הרך ( )0-6בעיות התפתחותיות

כגון ,PDD ,ADHD ,DCD

קשיים בוויסות חושי,

קשיי תקשורת ושפה ,ואיחורים התפתחותיים רב תחומיים .במרכז נערכים אבחונים,
טיפולים והערכות חוזרות בשיתוף עם מכוני התפתחות הילד של קופות החולים השונות.
בגילאי בית הספר ( )6-20ילדים לקויי למידה ,ילדים עם קשיי כתיבה ,ילדים עם ,DCD
קשיים בוויסות חושי  ADHD ,וקשיי הסתגלות חברתית.
צוות נותני השרות:
א)מקצועות הבריאות :קלינאות תקשורת  ,ריפוי בעיסוק
ב) טיפול רגשי :טיפול פסיכולוגי ,תרפיה באמנות ,תרפיה בתנועה ,דרמה תרפיה.
ג) הוראה :הוראה מתקנת בעברית ובחשבון ,אסטרטגיות למידה ,אבחון דידקטי .

אוכלוסיית הלקוחות :במשכ"ל מקבלים שרות כ  203ילדים בגילאי , 0-20
ומשפחותיהם .הילדים מגיעים לטיפולים השונים בתדירות של פעם -פעמיים בשבוע
בהתאם לצרכיהם .כמו כן צוות המקום מספק הדרכה למשפחות ,צוותי חינוך והוראה
בישוב .במידת הצורך המטפלים משתתפים בישיבות בין מקצועיות הנערכות במסגרות
החינוך של הילדים המטופלים.
אופי השרות:
 אבחון וטיפול בבעיות התפתחות ולמידה של ילדים .טיפול פרטני ,זוגי או
וקבוצתי .הטיפול בגילאים הצעירים נעשה לרוב בנוכחות והשתתפות ההורים.
 אבחון ותצפיות על תפקוד ילדים בסביבה הטבעית (מסגרת החינוכית) והדרכה
של צוותי חינוך.
 פעמיים בשבוע בשעות הבוקר באות למרכז כתות חינוך מיוחד מבתי הספר
ביישוב ,ומקבלות בין השאר טיפול ברפוי בעיסוק.
שם אחראית רפוי בעיסוק :מיכל דה לה וגה
שם רכזת ההדרכה :מיכל דה לה וגה
מדריכות :דקלה סופר ,עדי רייפן ,ציפי דוידסון ,סיגל רייניש
שעות פעילות :יום א'  :בוקר  ,9.33-20.03אחה"צ . 20.33-02.33
יום ב'  :בוקר  ,9.33-20.03אחה"צ . 20.33-02.33
יום ג'  :בוקר

.9.33-20.03

יום ד'  :בוקר  ,9.33-20.03אחה"צ . 20.33-03.33
יום ה'  :בוקר  ,9.33-20.03אחה"צ . 20.33-03.33
הערה חשובה בקשר לשעות הפעילות :השעות והימים בהם הסטודנט נמצא בקליניקה
נקבעות על פי אפשרויות המקום ,ולא על פי בחירה של הסטודנט .השיקולים לקביעת
השעות הן ימי העבודה של המדריכה האישית של כל סטודנט ,נוכחות סטודנטים אחרים
בימים מקבילים ,וצרכי הילדים ומשפחותיהם .אין באפשרותנו להבטיח שימי העבודה
בקליניקה יתאימו למשמרות או כל מחויבות אחרת של הסטודנט .הימים שנקבעים כימי

ההכשרה של הסטודנט נשארים קבועים לאורך כל תקופת ההכשרה כדי ליצור רצף של
הכרות עם הלקוח הבא ביום ובשעה קבועה.
דרישות מהסטודנט :לבוש הולם ומותאם לפעילות עם ילדים .יכולת לעמוד ברצף ובקצב
מהיר של טיפולים והתרחשויות .יכולת להכיל מספר רב של מטופלים ,ולקבל סגנונות
הדרכה שונים .נכונות להשתתף בישיבות או פעילויות נוספות מעבר לשעות העבודה
שנקבעו ,במידה והן רלוונטיות לתהליך ההכשרה של הסטודנט (למשל ביקור בגן הילדים
של הילד המטופל).
נשמח לראותכם עימנו !!!

