
 בחומרים מקווניםנפשי פנים אל פנים ומרחוק הנעזר טיפול  –טופס הסכמה מדעת 

 

, לעבודה בבית מקוונים פרטני/קבוצתי המלווה בחומרי עזר אנו מקיימים במרכז בריאות הנפש שלוותה טיפול

 דפי מידע, קריאה, סרטונים ותרגולים הנמצאים על גבי רשת האינטרנט, באתר שלוותה.  –הווה אומר 

בין מפגש למפגש,  .מרחוק אומפגשים פרטניים או קבוצתיים, פנים אל פנים  21במרכז מסגרת הטיפול 

נוסף  כלומר. המהווים עזר ותמיכה לתהליך הטיפולי מקווניםחומרים בעזרת לעבודה עצמאית בבית  תתבקשו

ו נע בין שעתיים צורך בתרגול ועבודה בבית, אשר משכיש , במרכז הרפואי עם המטפליםהשבועי למפגש 

 דקות תרגול ביום.  21-12לשלוש בשבוע, ומחולק בין ימות השבוע למקבצים של 

  :בחתימתי מטה אני מאשר כי הבנתי את הנקודות והסיכונים שלעיל

החומרים המקוונים הינם אחידים לכל המשתתפים בתוכנית הטיפול, ואינם מותאמים באופן מיוחד  .2

שאלות, בעיות וקשיים שמתעוררים במהלך התרגול ילובנו במפגשים ואישי למשתתף מסוים. 

 לא יהיה ליווי מעבר למפגשים אלה. השבועיים, אך 

להעלות את רמת  עלולות, אשר לעלות חוויות מורכבות וקשותכמו בכל טיפול, לעיתים עלולים  .1

המטפל של ב . לכל משתתף אחריות להפניית תשומת להמצוקה, זוהי תופעה מוכרת בטיפול נפשי

 . המלווה אותו למצבו

האפשרויות הטיפוליות המתאימות  מהכל מקרה של החמרה ידון המטפל יחד עם המטופל  .3

 .להמשך

במרכז הרפואי עצמו מפגשים יתקיימו שבועות, במהלכם כאמור  21הוא הטיפולית משך התוכנית  .4

, יסתיימו סיום תקופה זו עם .עבודה עצמאית בביתותידרש  סה"כ( פרטניים/קבוצתייםמפגשים  21)

  מפגשים אלה. 
וחלק הואיל עם זאת, יש לשים לב כי ת. המשתתפים בתוכניופרטיות אנו מחויבים לסודיות   סודיות: .1

 האחריות על שמירה על פרטיות, בבית צפיה בחומרים מוקלטים וקריאת קטעיםמהתוכנית מערב 

למשל  אנו ממליצים לקיים את התרגולים והקריאה במקום בו יש פרטיות, ו.מצויה בידיהמשתתף 

 איזורים ציבוריים. ולא ב בחדר בביתכם,

השתתפות מלאה, הן במפגשים נוכחות וממליצים על אנו על מנת להפיק תועלת מטיפול זה,  .6

 בסרטונים וכו'חומרי הקריאה, תרגול, צפיה על לימוד והן  הפרטניים/הקבוצתיים במרכז הרפואי עצמו,

לשם כך נדרשת מכם הערכה מקדימה, האם יש באפשרותכם להשתתף בתוכנית מסוג זה. . בבית

צפים כי במערכת המקוונת, אנו מלהשתמש אינו יכול באם במהלך התוכנית יתברר למשתתף כי 

 . יעלה זאת במפגשים הפרטניים/הקבוצתיים

במהלך כל שבועות  ,עצמו במרכז הנערכים טיפול מפגשי שני למעל עיגי לא אשר משתתף .7

 , יצא מהתוכנית. התוכנית

( דרך הטלפון לצורך תזכורות, SMSבמהלך ההשתתפות בתוכנית, יישלחו למשתתפים מסרונים ) .8

לינקים לחומרים השונים ועוד. המסרונים מגיעים עם שם השולח "שלוותה", ועל מנת לקבלם אתם 

  על סעיף נפרד בסוף מסמך זה.נדרשים לחתום 

אני גם מצהיר כי אם קראתי והבנתי את הסעיפים הרשומים מעלה. בחתימה על מסמך זה, אני מאשר כי 

, אני מתחייב להגיע אאמין שקיימת סכנה ממשית לעצמי או לאחרים מידיי, במהלך השתתפותי בתוכנית זו

אני גם מודע לכך (. חראו בכל מוסד רפואי א שלוותה במלרד באופן מיידי לקבלת עזרה זמינה )במקרה הצורך 

 כי באם המטפל המלווה אותי יחשוש לשלומי הוא יוכל לפנות לרשויות הרלוונטיות ולאנשי הקשר שלי. 

 

  אנשי קשר ומספרי טלפון בשעת חירום: 1שם 

 ______________ _____________ טלפון: ___________  קרבה: שם: .2
 ______________ _____________ טלפון: ___________  קרבה: שם: .1

 

 



  קראתי והבנתי את הנאמר במסמך זה:

 _________________ שם:

 _______________ ת.ז.:

 מספר טלפון: _____________

 _______________ תאריך:

 _________________ חתימה:

 

שלחו אליי המלווים את התוכנית ויי (SMSכמו כן, אני מאשר למרכז בריאות הנפש שלוותה לשלוח לי מסרונים )

  לטלפון הנייד עם שם השולח "שלוותה":

 _________________ חתימה:

 

 עד לחתימה: 

 _________________ שם:

 _______________ ת.ז.:

 תפקיד: _____________

 מקום החתימה: _____________

 _______________ תאריך:

 _________________ חתימה:

 

  , נדרשת חתימת שני ההורים(:28במידה ומדובר בקטין )מתחת לגיל 

 ________________ שם ההורה:
 _______________ ת.ז.:

 מספר טלפון: _____________
 ____________ תאריך:
 _________________ חתימה:

 

 ________________ שם ההורה:
 _______________ ת.ז.:

 מספר טלפון: _____________
 ____________ תאריך:
 _________________ חתימה:

 

 

 במידה ואחד התנאים הבאים מתקיימים, יש לחתום במקום הרלוונטי: 

                           אני הורה יחידני

                                            אני אפוטרופוס יחיד על הקטין

 או 

                       ______לא ניתן להשיג את ההורה השני ולא ידועה התנגדותו לטיפול זה 


