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 םשירותים חברתיימחלקת רווחה ו            

 תושבים יקרים,

 
 ר עדכונים הנוגעים למרכז הטיפולי:ברצוני להגיש לכם מספבמסגרת פועלנו לשיפור השירות לתושב, 

  
 המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקת החינוך במועצה. המרכז ממוקםהמרכז הטיפולי הוא יזמה של 

התושבים היסודי ופועל לרווחת  בתוך מרכז הרווחה והשירותים החברתיים של מגילות סמוך לבית הספר

.  המרכז מציע שירותים שונים בתחומי הטיפול ומטרתו מתן מענה טיפולי זמין ונגיש לתושבי 2007משנת 
ע ברכישת מיומנויות להתמודדות עם קשיים בתחומי החיים השונים. מטרה נוספת של קהילת מגילות וסיו

 המרכז היא קידום צמיחה אישית, משפחתית וקהילתית.

מטפלים אשר  6המרכז משלב גישות טיפוליות שונות תוך התאמתן לפונים ולצרכיהם. כיום עובדים במרכז 
יפול התנהגותי בשילוב ביופידבק, טיפול ואימון פועלים בין השאר בתחומים: פסיכולוגיה, אימון, ט

 בהתמחות בבעיות קשב וריכוז, טיפול באמנויות, בדרמה וריפוי בעיסוק.

 
בסוף החודש תצטרף לשורות לאור הצלחת המרכז והעליה המתמדת בביקוש לשירותים השונים, 

הסמכה בתקופת ה הנמצאת, בעלת ניסיון מקצועי עשיר(, MSW)ס "נעה הינה עו .המרכז נעה שרקי
בשעות לקבלת קהל נעה תגיע בשלב הראשון יום בשבוע ותהיה פנויה  .כמטפלת זוגית ומשפחתית

נעה תיתן הן מענה כמטפלת זוגית ומשפחתית והן , מבחינת השתלבותה במרכז. צ"הצהריים ואחה
 תרכז את העבודה המקצועית של המרכז ותטפל בכל הפניות החדשות ובעריכת פגישות התחלת

 (. אינטייק)הטיפול 
 

 הגשת הפניות החדשות למרכז תמשכנה להיות על גבי טפסי הפניה אשר יוגשו לציונה שרביט
  (sea.org.il-tsiyona@dead    9945020-02)  : במועצה

חת "טפסים" או בקישור הנ"ל , תניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים באתר המועצה בדף המחלקה
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(. אוגוסט –יולי )שנה ונמצא בפגרה בחודשי הקיץ המרכז הטיפולי עובד במהלך כל הלתשומת לבכם, 

 .ת יקבלו אישור להמשך טיפול בתקופה זו/המלצות המטפל רק בקשות מיוחדות המגובות עם
 

ובמקביל , אני מבקשת להודות למי שעושה מאמצים ומבין את חשיבות נושא העמידה בתשלומים בזמן
 .לבקש  להימנע מצבירת חובות ולהסדיר את נושא התשלום במועד

 
שירותי הטיפול  אתהמפרט  עלון מידע לקראת שנת הלימודים הקרובה  יחולק בבתי התושבים

  ואת אופני ההתקשרות. הניתנים במרכזהמגוונים 
, המיומן והמסור אשר עובד במרכז ונותן לנו, ברצוני להודות בהזדמנות זו לצוות המטפלים המקצועי

 .מענה ושירות מהמעלה הראשונה לאורך השנה כולה, מגילותהמועצה האזורית תושבי 
 
 

 בברכת המשך דרך צלחה לכולנו,
 סבג, עו"ס יעל

 מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים
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