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 מרכז ייעוץ טיפול והדרכה

 02-5848623, פקס:02-5848600טל:
 

 תאריך:___________________         בס"ד
 

 

 

 לטיפול חוזר שאלון פנייה 

 השאלון והפרטים שבו ישמרו בסודיות. -השאלון שלפניכם נועד להבהיר את פנייתכם

 מענה יינתן עד שבועיים מיום קבלת הפניה במרכז
 

 ____________________________________________ הפונה שם  .1

 ___ ת.ל:____________________ ת.ז____________________עבור מי הטיפול המבוקש  .2

 _____________________ : גורם מממן ביטוח לאומי/ משרד הביטחון/קרן פרטית .3

 מה סיבת ההפניה?______________________________  -במידה והפניה היא מגורם מממן .4

 בת למשלוח דואר________________ כתוכתובת ______________________________ .5

 ______ ______________________________________  כמה זמן אתם גרים במקום? .6

 __ __ _ _______________טלפונים ______________________________________  .7

 __ ___________________ האם אתם נמצאים היום בקשר טיפולי אחר?_____________ .8

 טופל במרכז, למשך כמה זמן ובמימון איזה גורם? באיזה תקופה היית מ .9

 ___________________________________________________________ 

 מה לדעתך היה מוצלח בתקופת הטיפול הקודם?  .10

 ___________________________________________________________ 

 מה היית משפר, או עושה אחרת בטיפול הקודם?  .11

 ___________ _______________________________________________ 

 ת להשיג בטיפול כיום? \ה מבקש\מה את .12

 ____________________________________________________________ 
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מרכז גוונים הוקם כדי לתת מענה טיפולי רגשי לתושבי בנימין. מטרת המרכז לאפשר לילדים 

 נות לטיפוח החוסן הנפשי וחיזוק כושרי  ההסתגלות למציאות החיים. ולמבוגרים צמיחה אישית, הזדמ

 

 כדי לאפשר לטיפול להצליח אנו מבקשים:

 להופיע לטיפול במועד ובזמן שנקבעו, איחור יקוזז מזמן הטיפול.  .א

 שעות לפני מועד הטיפול. 24להודיע על ביטול לפחות   .ב

 העדרות מטיפול ללא הודעה מוקדמת תחייב בתשלום מלא עבור אותו טיפול.  .ג

 תשלום במזומן. \להשאיר פרטי אשראי לחיוב אחת לחודש .ד

במידה ולא יתקיימו חלק מהטיפולים בשל העדרות המטפל או לחילופין לאחר הודעה בזמן  .ה

 מצידנו, התשלום יעבור כזכות לחודש הבא.

ים מפגש ראשון עם ההורים ומפגשי הדרכה בהמשך לפי בטיפול בילדים אנו נוהגים לקי .ו

 הצורך.  

 .כל מפגש עם ההורים כרוך בתשלום בתעריף של פגישה רגילה

 

 או למייל:   02-5848623את השאלון יש למלא ולהחזיר אלינו  לפקס :

                      gvanim@binyamin.org.il 

 חתימה:_______________     ריך:__________________ תא

 
 
 
 

 הוראה לחיוב בכרטיס אשראי     
 

 ____________________    ____________   אני הח"מ_______________
 טל נייד   מס' ת"ז                    שם בעל כרטיס האשראי             

 
 

 ___________________  ___________________  כתובת:_________________
 מיקוד    ישוב      רחוב                 

 
 נותן בזה למועצה אזורית מטה בנימין לחייב את כרטיס האשראי

 
 

                       

ספרות   3 תוקף  סוג כרטיס)חב' אשראי(  מס' כרטיס 
 בגב הכרטיס 

 
 נים.בגין תשלום עבור ________________ במרכז גוו

 סה"כ לתשלום____________   ב_______ תשלומים שווים.
 
 

 מועצה אזורית מטה בנימין מתחייבת שלא למסור פרטי הכרטיס לאף גורם אחר, ללא הסכמתי בכתב לכך.
 

 במידה שפרטים אלו לא מגיעים ליעדם, נא להחזירו אלינו !תודה 
 
 
 

 חתימה__________________     תאריך:_____________
 

__________________________________________________________________________________ 
 לשימוש המשרד:

 13484420נא לזכות ס.ת: 

 

mailto:gvanim@binyamin.org.il

