אגף החינוך

מרכז טיפולי עירוני
"רקפת"

אנשי חינוך והורים יקרים,
מרכז עירוני "רקפת" הינו מרכז רב תחומי ,הפועל מזה  25שנה בעיר.
במרכז כ 35 -אנשי צוות מקצועיים ,מיומנים ובעלי ניסיון רב .כל המטפלים הינם בעלי השכלה
אקדמית מתאימה ,ובעלי אישור ממשרד הבריאות ,ממשרד החינוך ובאחריות אגף החינוך.
מרכז "רקפת" נותן מענה לילדים ונוער (בגילאי  18-3שנים) ,בעלי לקויות למידה ,קשיי
קשב וריכוז ,קשיים התפתחותיים ,התנהגותיים ורגשיים .ההורים הינם שותפים בתהליך
ומקבלים הדרכה ועדכון שוטף על התקדמות הטיפולים.
המרכז הינו מלכ"ר הממומן על ידי עיריית רמת השרון ותשלומי הורים עבור השירותים השונים.
שוש מנור
מנהלת מרכז "רקפת"

סל השירותים הניתנים במרכז "רקפת":
 .1הוראה מותאמת
הקניית מיומנויות ואסטרטגיות למידה בקריאה ,כתיבה ,הבנת הנקרא ,במקצועות רבי מלל
(הומניים) ,במתמטיקה ובאנגלית .מתאים לתלמידי בתיה"ס היסודי והעל יסודי ,בעלי קשיי
למידה ,קשיי קשב וליקויי למידה .ההוראה הינה יחידנית והלימודים מתקיימים באווירה
חמה ותומכת.
 .2אבחון דידקטי
מטרת האבחון הדידקטי לאפיין ולמפות את הכוחות ואת הקשיים בלמידה בתחומי מיומנויות
היסוד -קריאה ,כתיבה ,הבעה בכתב ובעל פה ,מתמטיקה ושפה זרה ,ואת המנגנונים
העומדים בבסיס הלמידה של מיומנויות אלו לצורך תכנון הטיפול.
האבחון כולל ראיון עם ההורים והתלמיד .התהליך האבחוני מותאם לקצב התלמיד .סיכום
האבחון נמסר למשפחה הן בע"פ והן בכתב .קיימת אפשרות ׳למתן הדרכה לצוות הפדגוגי
במסגרת הלימודית זאת לשם בניית תכנית עבודה מותאמת לתלמיד.
 .3טיפול רגשי במגוון אמצעי הבעה ויצירה
באמצעות אומנות ,משחק ,פוטו תרפיה ובאמצעות בעלי חיים .הטיפול באמצעות הבעה
ויצירה נמצא ככלי טיפולי יעיל במגוון בעיות וקשיים רגשיים אצל ילדים .הטיפול עושה
שימוש בשפה מילולית ולא מילולית ומשתלב בהתפתחות הטבעית של הילד במשחק
ויצירה .המייחד את הטיפול באמצעות הבעה ויצירה הוא פנייה אל החלק היוצר של
הילד ,תוך הישענות על הכוחות הטמונים בו ,מיצוי היכולות והפוטנציאל והענקת כלים
להתמודדות .הטיפול הינו פרטני ומטרתו חיזוק התחום הרגשי ,החברתי וההתנהגותי.

 .4ריפוי בדיבור אבחון וטיפול בתחום השפתי ע"י קלינאיות תקשורת
הטיפול מתאים לילדים עם איחור בהתפתחות השפה ,לקויות שפה שונות כגון :בעיות
בשליפת מילים ,התארגנות מילולית לשיח ,אוצר מילים מצומצם ,קשיים תחביריים ,שיבושי
היגוי ולקויות תקשורתיות .לאור ממצאי האבחון הפורמאלי נבנית תכנית טיפול מותאמת
אישית .הטיפול כולל גם הדרכה למשפחה ,לעידוד ופיתוח היכולות השפתיות.
 .5ריפוי בעיסוק
אבחון וטיפול בתחום המוטורי ע"י מרפאות בעיסוק .לטיפול בריפוי בעיסוק מופנים ילדים
עם איחור/עיכוב התפתחותי המתבטא בקשיים בתפקוד המוטורי-תחושתי (שיווי משקל,
תכנון תנועה ,רגישות למגע וכו') ,קשיים בתפקוד גרפו-מוטורי ,התארגנות במרחב קבוצות
הכנה לכתה א' וטיפול בקשיי כתיבה .הטיפול כולל הדרכה להורים ,לגננת/למורה.
 .6סדנת מוכנות לכתיבה והתארגנות ללמידה לקראת כיתה א'
לילדי גני החובה .הסדנא מתקיימת בקבוצה קטנה בהנחיית מרפאות בעיסוק מומחיות
בתחום .הסדנא מתמקדת בהקניית הרגלי עבודה ודפוסי התארגנות בתחומי התפיסה
החזותית ,המרחבית והחשבונית .התנסות בהעתקה והכנה לכתיבה ,דרך למידת כתיבת
המספרים והתייחסות לארגון מרחבי בכתיבה ,כל זאת במטרה להקל על הילדים את
ההסתגלות למסגרת הבית ספרית.
 .7הדרכת הורים
בהנחיית מומחית בתחום.
 .8פגישות היוועצות להורים
המצויים בהתלבטות לגבי הדרך המתאימה לסייע לילדם.

לפרטים והרשמה:
במזכירות מרכז "רקפת"-
אתי עמרמי וויקי ברדה
רח' העבודה  4רמת השרון
טל'03-5496794 ,03-5405377 :
פקס03-5471613 :
בימים א׳  -ה׳
בין השעות 15:30-8:00
Rakefet@ramat-hasharon.muni.il

