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 אודות העמותה:

 ע"י קיבוצי הגליל המערבי, כמרכז טיפולי לילד ולמשפחה. 1973בשנת הוקמה  עמותת חוף הגליל

(, שלוחות נוספות נמצאות במשגב )אזור תעשיה תרדיון 5-מטה העמותה ממוקם במושב רגבה ו

 . ומעלות , קיבוץ רמת השופטקריית מוצקיןכרמיאל, 

אשר מעניקים מגוון רחב של טיפולים רגשיים ואבחונים לבני כל  ,מקצועאנשי  80 -בתחנה מועסקים כ

 ם: הגיל הרך ילדים נוער ומבוגרים לכלל האוכלוסייה בגליל המערבי.הגילאי

 פסיכיאטר ובמוזיקה,  , מטפלים באומנות בדרמהםקליניי עובדים סוציאליםולל פסיכולוגים קליניים, כ הצוות

 ופסיכיאטר ילדים.מבוגרים 

 

טיפול  הורים,-ם, הדרכתזוגיים, משפחתיי טיפולים פרטניים, :הטיפולים שאנו מציעים בתחנה כוללים

 קבוצות טיפוליות לגילאים שונים.מגוון באמנות, וכן 

 כמו כן, קיימת יחידה המתמחה בטיפול בהפרעות חרדה.

 

-, אבחונים פסיכולכניסה לכיתה א'אבחוני בשלות אבחונים פסיכיאטרים,  :שאנו מבצעים הינם ניםאבחוה 

אבחונים , אבחונים תעסוקתיים ואבחוני קליטה לישובים. דידקטיים-)אישיותיים(, ואבחונים פסיכודיאגנוסטיים 

 לכשירות להחזקת כלי ירייה ) מטעם המשרד לבחון פנים(

  

, הדרכה בפסיכותרפיה למטפלים במקצועות טיפוליים שוניםהדרכה :  ות שאנו נותנים כוללותהדרכה 

ייעוץ והדרכה לאנשי חינוך )גננות, מורות ויועצות( סביב סוגיות בתחום בדיאגנוסטיקה למתמחים ומומחים, 

 , הדרכה למחלקות רווחה ועוד.הרגשי וההתפתחותי

  

עים משאבים רבים בהשתלמויות יכדי לשמור על רמה מקצועית גבוהה של השירות הניתן בתחנה, אנו משק

ת אלו פתוחות גם לאנשי מקצוע מחוץ מקצועיות ובתהליכי למידה מעמיקים של אנשי הצוות. השתלמויו

 לתחנה.

הטיפולים ניתנים בשפות עברית, ערבית, אנגלית, צרפתית וגרמנית, ונעשים תוך הקפדה על סודיות ואתיקה 

 רפואית, תוך מאמץ להתאים לכל מטופל את המטפל וסוג הטיפול המתאימים לו ביותר.

 

  

http://www.tachana.org/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.html
http://www.tachana.org/%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D.html
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 58פועלת כעמותה רשומה בישראל, שלא למטרות רווח. מספר עמותה רשומה:  העמותה-

00390-97. 

 נה מקום מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית.ימוכרת ע"י משרד הבריאות, וה העמותה 

 מספקת שירותי טיפול, יעוץ ואבחון לגורמי רווחה שונים והיא מוכרת ע"י משרד  העמותה

 מט"ב אומנה, ביטוחים פרטיים ועוד. , נט"ל, ביטוח לאומי,טחוןיהב

 3-6למתן טיפולים רגשיים לגילאי  וקופ"ח לאומית העמותה מוכרת ע"י קופ"ח כללית 

 ומעלה במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש. 6ולגילאי  )התפתחות הילד(

 http://hofhagalil.co.il/:   אתר העמותה

 office@hofhagalil.co.ilאו במייל :  9922091-04מזכירות :  ליצירת קשר: 
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