התחנה לטיפול משפחתי
האגף לשירותים חברתיים קריית -ים
"התאנה"  -תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
קרית ים
תחנת ה"תאנה"  ,תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי ,נוסדה לפני עשרים שנה במטרה לתת מענה מקצועי
לתושבי קריית ים והסביבה  ,בתחום הטיפול ביחיד  ,בזוג ובמשפחה .
התחנה ממוקמת ברחוב התאנה  ,במקום המאפשר פרטיות וסביבה מוגנת ונעימה.
התפיסה המקצועית בתחנה הינה מערכתית אינטגרטיבית  ,הרואה את האדם כחלק מהמערכת כולה  ,כך
ששינוי באדם אחד בתוך המשפחה משפיע ויכול לחולל שינוי בתא המשפחתי כולו .
ההתערבות המקצועית בתחנה משלבת גישות וטכניקות טיפוליות מגוונות מהתאוריות הדינמיות ,
ההתנהגותיות ,הבינדורית ועוד  ,ונעשית התאמה של שיטת הטיפול לצרכים ולשלב שבו נמצאים היחיד ,
הזוג והמשפחה .
מתי פונים לתחנה :
בשלבי מעבר במעגל החיים  :לפני נישואין  ,בנישואין  ,בהולדת ילד ראשון  ,הרחבת המשפחה  ,מעברים
לגן ולביה"ס  ,מילדות לבגרות  ,פרישה לגמלאות  ,שלב עזיבת הילדים את הבית  ,סבתאות  .משברים
במהלך החיים – גירושין  ,בגידות  ,נכות  ,מחלה  ,אבל ושכול  ,מעבר מגורים  ,פיטורין  ,משברים
וטראומות.
קשיים והתמודדות עם בעיות חברתיות  ,בעיות חרדה  ,דכאון  ,הפרעות אישיות .
השירותים הטיפוליים בתחנה :


טיפול זוגי – שיפור התקשורת  ,בניית חזון זוגי  ,התמודדות עם שחיקה בזוגיות  ,פתרון
קונפליקטים  ,בגידות .



טיפול משפחתי – חיזוק התקשורת  ,ההבנה ויחסי הגומלין בתוך המשפחה ,התמודדות עם
משברים במשפחה .



טיפול פרטני – התפתחות אישית  ,משברים בשלבים שונים של החיים  ,טיפול בחרדות ובדיכאון



הדרכת הורים – הדרכת והכוונת הורים בהתמודדות היומיומית בין הורים לילדים .



קבוצות להדרכת הורים – מגיל צעיר ולגיל ההתבגרות



תאום הורי

-

המטפלים בתחנה הינם אנשי מקצוע מנוסים  ,בעלי תואר שני ויותר בתחומי הטיפול  ,בעלי
הסמכה בטיפולי פסיכותרפיה ו/או בטיפול זוגי ומשפחתי .

-

התחנה מכשירה מטפלים להסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי וכן בטיפולי פסיכותרפיה .

-

מנהלת התחנה – גב' חפצי פרימט דנן  ,מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ומדריכה .

-

מדריכה בתחנה – גב' קלריס ריטל  ,מטפלת ומדריכה זוגית ומשפחתית מוסמכת .

-

מנהלנית התחנה – גב' רונית מזרחי

-

התשלום עבור הטיפול מסובסד ומותאם לפי השכר  ,נקבע בעת הפנייה לטיפול .

-

סודיות מובטחת בכל פנייה .

-

התחנה פועלת שישה ימים בשבוע משעות הבוקר עד שעות הערב .

-

תחנת "התאנה" בשכונת אלמוגים  ,רח' התאנה  3קרית ים ד' .

-

ליצירת קשר  40-6648448 , 40-6204478 :רונית

