
 

 580366912ע"ר מס'  מרכז לטיפול חוויתי משולב –סבא ג'ק 
 

 כתובת החווה: עין יעל ירושלים 9371908ירושלים  16שילה כתובת למשלוח דואר: רחוב משכן 
www.sabajack.co.il     6412347-054נייד:   6769425-02פקס:   6453573-02טל:                  

 office@sabajack.com 

 

 

 בעלי חייםאמצעות טיפול בלתקנון 

 _______________________ לשנת

 

בחוות סבא ג'ק. הפעילות ניתנת על ידי  לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חייםהורה יקר, ילדכם התקבל 

מטפלים מוסמכים ומקצועיים. אנו עושים כל שביכולתנו להביא להצלחת הטיפול ולהשגת התקדמות 

מרבית של הילדים,  אולם ישנה חשיבות מרובה בקבלת שיתוף פעולה ומחויבות מצדכם ההורים. 

 .יבותכםאתם מתבקשים לקרוא את התקנון בעיון ולחתום בסופו על מחו

 

 הרשמה

שיחת קבלה של ההורים עם העובדת הסוציאלית של החווה )אינטייק( לפני תחילת הטיפול  .1

ללא קבלת החזרים דרך  ₪ 170הראשון היא תנאי מחייב והיא נעשית בתשלום נפרד של 

 הקופה .

 יש לחתום על טופס ויתור סודיות טרם התחלת הטיפול הראשון. .2

הסוציאלית יקבע  לכל רוכב יום ושעה קבועים בו יתקיים במועד שיחת הקבלה עם העובדת  .3

 השיעור הטיפול.

 

 נהלי בטיחות

 על המטופלים בחווה למלא אחר הוראות הבטיחות הנהוגות במקום. .1

על ההורה ללוות את ילדו עד לחדר הטיפול, לוודא שהמטפל קיבל אותו ולשוב לקחתו בסיום  .2

 הטיפול.

במתחם התחתון של החווה ולא בסביבת חדרי ההורים והאחים מתבקשים להמתין  .3

 הטיפולים או פינת החי.

 השהות בחווה מעבר לשעת הטיפול הינה באחריות ההורים.  .4

 תכנים

 תכני הטיפולים יקבעו על ידי מטפלי החווה והעובדת הסוציאלית  .1

אנו מבקשים שלא תהיה כל התערבות של הורה/מלווה בזמן הטיפול אלא אם הוא מתבקש  .2

 זאת על ידי המטפל.לעשות 

 דקות. 45משך הטיפול  .3

 שירותים נוספים

החווה רואה את הילד כחלק בלתי נפרד מהמערכת בה הוא חי )משפחה ,מסגרת חינוכית וחברתית( 

ולכן אנו מאמינים שאם רוצים לתת לו מענה טיפולי הולם ורחב יותר, חשוב לשתף, לתת ולקבל 

על קיום מפגשים תקופתיים בין  -תי נפרד מהטיפול כחלק בל –משוב ממערכת זו. אנו ממליצים 

.                                                                                                           ₪ 180ההורים, העובדת הסוציאלית של החווה בשיתוף המטפלים.  העלות של מפגש כזה הוא 

או  ₪ 80גם מתן דוחות בכתב למסגרות בריאותיות/חינוכיות בעלות של החווה מציעה במידת הצורך 

 למפגש.  ₪ 100מפגשי הדרכה להורים ע"י העוסי"ת בעלות 

 שירותים אלו אינם חלק מההסדרים עם קופות החולים.
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 תשלוםתנאי 

 לכל המטופלים

  לא יינתנו הטיפולים.  מראשללא הסדר תשלום או התחייבות  

 תשלומים לכל השנה בהמחאות או כרטיסי אשראי . 6-8יינתנו במועד ההרשמה 

סכום התשלום החודשי יחושב לפי מספר הטיפולים האפשריים מידי חודש מוכפל במחיר הטיפול 

)לוח עם מספר הטיפולים האפשריים נמצא במזכירות( בתוספת תשלום למפגשי ההורים. ניתן 

 יק יתבצע בתום תקופה.לחילופין  לשלם סכום חודשי קבוע  ותחשיב מדו

 .₪ 220מחיר טיפול הינו 

אם יהיה  –החווה משאירה לעצמה את הזכות לשנות מחירים ונהלים לפי החלטתה. המחיר החדש 

 לחודש. 8-לא יחול על שיעורים שתשלומם נפרע ערב השינוי. מועד התשלום לא יאוחר מה –

מטופלי "מאוחדת שיא"  ו"לאומית" מטופלי "מכבי שירותי בריאות" יביאו התחייבויות מראש.  

 משלמים לחווה מחיר מלא מראש וההתחשבנות לקבלת השתתפות הקופה היא ביניהם לקופה.

האחריות על ספירת הטיפולים המכוסים על ידי קופות החולים השונות  היא על ההורים, במידה ויהיו 

ם לפי המחירון או להביא חריגות ממספר הטיפולים  המכוסים על ידי הקופה על המטופלים  לשל

 התחייבות נוספת.

 

 לוחות זמנים שינויים וביטולים  

 דקות לפני תחילת הפעילות בכדי לאפשר לו זמן הסתגלות.  5 –על המטופל להגיע כ  .1

במקרה שמטופל לא מגיע באופן עקבי ורציף לטיפולים  שנקבעו ומרבה בחיסורים החווה  .2

 רשאית להחליט על הפסקת הטיפול בו. 

 -בתשלום כולל מטופלי קופות החוליםביטול טיפול  מכל סיבה שהיא ע"י המטופל יחויב  .3

 .על בסיס מקום פנוי של הטיפול תינתן אפשרות להשלמה

במקרה של ביטול  טיפול ע"י החווה, החווה מתחייבת להחזיר את הטיפול  והחווה תתאם  .4

 עם ההורים מועד חלופי.

 אישור ההורים

בבעלי חיים אני מאשר בזאת כי ידוע לי שבני/בתי מקבל/ת  טיפולים רגשיים הנעזרים  .1

בחוות סבא ג'ק. ידוע לי כי על אף כל אמצעי הזהירות הננקטים על ידי החווה  אין זה מן 

 הנמנע כי בני/בתי עלול/ה להיפגע במהלך הטיפולים ובסמוך להם.

 אני מאשר/ת הסכמתי לאמור בתקנון לאחר שקראתי את תנאיו. .2

 
 
 

 _______________________ שם ההורה _______________________ שם התלמיד

 _______________________ דואר אלקטרוני

 טלפון/פלאפון למסירת הודעות ________________________

 _______________________  חתימה _______________________ תאריך
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