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 ד"ר טל ברגמן לוי: ידי-אושר על

 בריאות הנפשראש שירותי                         

 חתימה

 

  

 

  מטופלים/ות המתמודדיםלנוהל להפעלת טיפול יום 

 CPTSDת הפרעה פוסט טראומטית מורכבעם 

 

 כללי  .1

עם הפרעה פוסט בלשון נקבה אך מתייחס לכל המגדרים(  )הנוהל מנוסחמתמודדות ל (half-way inטיפול יום )

נועד להביא  שירות זה ללא לינה.ו, מוגבל בזמןטיפול אמבולטורי יומי הינו שירות  CPTSDטראומטית מורכבת 

למנוע אשפוז  הקליני מחייב טיפול אינטנסיבי שכזה כדי ןאשר מצב ותותפקודי של מטופל , גופנילאיזון נפשי

 בקהילה.  רמטיבייםנו המשך חייםככל האפשר  תולאפשר למטופל ,פסיכיאטרי

-פסיכו-טיפול אינטגרטיבי במודל ביותהליך של ( המציעה therapeutic milieuטיפול היום פועל כסביבה טיפולית )

 סוציאלי, ותוך קיום קשר הדוק עם גורמי הטיפול והשיקום בקהילה להבטחת רציפות טיפול ושיקום. 

מקטלגת ומתארת צבר של . אבחנה זו CPTSDהפרעת מתמודדות עם ל ייעודית מסגרתבונה מודל להנוהל 

 , כשבמרבית המקרים מדובר על פגיעה מינית. סימפטומים והשלכות נפשיות עקב פגיעה טראומטית ממושכת

מצבים של ניתוק )דיסוציאציה(; ניסיונות לפגיעה עצמית )כולל עם במשך שנים , שמתמודדים לרוב ותהמטופל

פגיעה בארגון העצמי, קושי בוויסות חושי  נוספים כגון:סימפטומים וכן עם כילה ועוד(, ניסיונות אובדניים, הפרעות א

ורגשי, תחושת ערך עצמי נמוך, קשיים ביחסים בינאישיים, כאבים סומטיים, קשיים בתפקוד יומיומי, חרדות 

 המורכבים.  ןלמסגרת ייחודית ומתמחה בה יקבלו מענה לצרכיה ות, זקוקופלשבקים ועוד

   



    76.101נוהל מס':  
 אגף לבריאות הנפש                              1מהדורה מס': 

 המערך האמבולטורי בבריאות הנפשנהלי  הנושא:                 דפים      9מתוך   2 דף 
  30.6.2022:   בתוקף מ

 ות /המתמודדיםנוהל להפעלת טיפול יום למטופלים/ות  הנדון: 
 CPTSDהפרעה פוסט טראומטית מורכבת עם 

 

 
2 

 

 מטרה    .2

עם הפרעה פוסט טראומטית מורכבת   למתמודדותלהגדיר את הכללים להפעלת מסגרת לטיפול יום  .2.1

CPTSD 

 מסמכים ישימים  .3

 1991 א"התשנ נפש בחולי טיפול חוק .3.1

 1992 ב"תשנ נפש בחולי לטיפול תקנות .3.2

 1996 ו"התשנ החולה זכויות חוק .3.3

 "הנפש העברה ושמירת מידע בתחום בריאות" 12/2015חוזר מנכ"ל  .3.4

   "הרשומה הרפואית" 6/1996חוזר מנכ"ל   .3.5

 "  אבטחת יחידות בריאות הנפש בקהילה" 5/2007נוהל אגף הבטחון  .3.6

   "תיאום ויישום סדרי ביטחון במערך האמבולטורי בבריאות הנפש" 79.001נוהל בריאות הנפש  .3.7

 בקהילהאמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים  20/2014זר מינהל רפואה חו .3.8

 

 הגדרות  .4

 מנהלת שירות לטיפול יום למטופלות עם הפרעה פוסט טראומית מורכבת  – תמנהל .4.1

למטופלות עם הפרעה פוסט טראומית מורכבת  )half way in( טיפול יום   - המסגרת או-השירות .4.2

CPTSD . 

 .קבוצתי או משפחתי, זוגי, פרטני מעקב או טיפול, יעוץ, אבחון, מיון למטרת תשל מטפל פגישה – מגע .4.3

במסגרת  טיפול לצורך, תהמנהל באישור, תהמטופל עם במגע השבא מתמחה או מקצוע תאש - תמטפל .4.4

  .לנפגעות תקיפה מיניתלטיפול היום 

 אחריות וסמכות   .5

 האגף לבריאות הנפש. ראשהאחריות לעדכון הנוהל הינה של  .5.1

 רוכשות השירות והפועלים מטעמם.ועל קופות החולים  מפעילי השירותהאחריות ליישום הנוהל חלה על  .5.2

 במחוזו ובידי הפועלים מטעמו.  המחוזי הפסיכיאטר על לבקרה אחר יישום הנוהל חלה האחריות .5.3

 

 

 

 שיטה .6

 )קהל יעד(:  ותאוכלוסיית המטופל .6.1

זקוקות אשר והפרעות דיסוציאטיביות  CPTSDות מהפרעות על כלל הספקטרום של הסובלות מטופל .6.1.1

 .(  half way inבמטרה למנוע אשפוז )זמני אינטנסיבי יומי, למענה מרפאתי 
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לטיפול אינטנסיבי לקראת  ותמאשפוז מלא נעשתה הערכה שהן עדיין זקוק רורןשבעת שח ותטופלמ .6.1.2

 .והתארגנותם בקהילה ןשחרור

 תקף גם למטופלים גברים, נפגעי תקיפה מינית. לעיל כלל האמור .6.1.3

 

 התוויות נגד: .6.2

מצב קליני נפשי ו/או גופני המהווה סיכון לחיים המחייב השגחה וטיפול רפואי רציף במסגרת אשפוז,  .6.1.4

 .דוגמת סכנת התאבדות מיידית

 התנהגות אנטי חברתית או תוקפנית חמורה העלולה לחבל בפעילות המסגרת.  .6.1.5

 ת. המטופלהמצריכה גמילה פיזית בהשגחה רפואית מלאה אקטיביים-התמכרות פעילה לחומרים פסיכו .6.1.6

 וכל להתקבל למסגרת לאחר סיום תהליך גמילה. ת

לא מהווה התוויית נגד לקבלת  (/ סובוקסון )מתדון או סובוטקסטיפול אחזקתי בתרופות אגוניסטיות  .6.1.7

 המטופלת למסגרת, במידה והיא נקיה מסמי רחוב.

, שלא מאפשרת יציבה, המהווה מוקד דחק משמעותי עקב כך שיקומית/העדר מסגרת תמיכתית/ביתית .6.1.8

 הגעה סדירה לטיפול היום. 

 .ורבלית מקובלת ובכלל זה פסיכותרפיה. תקשורת טיפולית שאינה מאפשרת   קוגנטיביתהנמכה   .6.1.9

 העדר מחוייבות של המטופלת להשתתפות מלאה בטיפול בהתאם לתכנית הטיפול.  .6.1.10

 

 גורמים מפנים: .6.3

לקבל הפניות של גורמים טיפוליים כגון, מרכזים אמבולטוריים לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית, בתי היחידה תוכל 

חולים פסיכיאטריים וכלליים, מרפאות לבריאות הנפש, מטפלים פרטיים, שירותי הרווחה, מרכזי הסיוע לנפגעי/ות 

ות תעשה לפי שיקול דעת המסגרת על ההחלטה על קבלה לשיר. מסגרות שיקום בקהילהותקיפה מינית, קופת חולים, 

 התאמת המטופלת לשירות. 

 מסגרת הטיפול: .6.4

שירות ברצוי בשילוב  או בבית חולים פסיכיאטרי, ממוקמת במקום נגיש בקהילה או בבית חולים כללי .6.1.11

 .-CPTSDבמרפאתי ייעודי לטיפול 

 תכלול: המסגרת .6.1.12

)טיפול פסיכיאטרי,  וקבוצתיות  התוכנית הטיפולית במרכז משלבת התערבות טיפולית פרטנית .6.1.12.1

קבוצתית התערבות (, CBT,DBT EMDRכדג'   -טיפול פסיכותרפויטי בגישות טיפוליות מתוקפות להתערבות מסוג זה 

(DBTטיפול ב, ויסות חושי, ק ,)צילום, מוזיקה, גינון, בישול,  ,טיפול תנועה )הבעה ויצירה בוצה פסיכודינאמית

ממוקדת טראומה(, התערבות סוציאלית, טיפולי רלקסציה ובמידת הצורך התערבות  ביבליותרפיה, אומנות, יוגה

בביטוח  ןהמטופלות עזרה, במידת הצורך, למיצוי זכויותיהתקבלנה ממוקדת עם תזונאית קלינית. במהלך התוכנית 

 לאומי וסל שיקום.  

 קלה וארוחת צהרים כל יום ושתייה קרה וחמה חופשי. ערב/ארוחת בוקר -ארוחות .6.1.12.2
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מומלץ  לאפשר למטופלות גם ללמוד ולעבוד,ליום עבודה מלא. על מנת ימים בשבוע,  5 המסגרת תפעל .6.1.13

 .ותפעמיים בשבוע, על פי צרכי המטופללפחות  18:00לאפשר קיום פעילות גם אחר הצהריים עד שעה 

עם תחלופה שוטפת של מטופלות, או לחליפין  –וצת רכבת" ניתן להפעיל את המסגרת במודל של "קב .6.1.14

ה לקבוצה סגורה של מטופלות שעוברת יחד תהליך טיפולי בתקופה מוגדרת, ולאחריה מתחי –במודל של "מחזורים" 

 הפעלה במודל אחר אפשרית בהתאם לקבלת אישור מאגף ברה"ן.קבוצה חדשה. 

מעורבות של נשים וגברים, בהתאם לשיקול דעת של הנהלת ניתן להפעיל את המסגרת בקבוצות נפרדות או  .6.1.15

 .המסגרת

 עמדות טיפול יום. 12תכלול המסגרת  .6.1.16

. 

 משך תקופת הטיפול  .6.5

שקל יחודשים. במידה ולאחר כשלושה חודשים בטיפול יום , יש צורך בהמשך טיפול ת 3משך הטיפול הממוצע הוא 

 שלושה חודשים נוספים. -האפשרות להארכה של חודש

 להשתתפות בתכנית הטיפול  תמחויבות המטופל .6.6

  תקבע לה. השתתפות בתוכנית הטיפולית אשר העל המטופלת להתחייב ל .6.1.17

שעות ליום של  6, הכוללת  לפחות ימים בשבוע 3-מ פחות לא לטיפו להשתתף בתוכנית תהמטופל עלככלל,  .6.1.18

 . לוח זמנים פעיל במסגרת

 - tapering down)מדורג של צמצום אינטנסיביות הטיפול )במקרים בהם מבחינה קלינית נדרש תהליך  .6.1.19

יום או יומיים בשבוע, תוך אפשרות לשילוב יחד עם בתדירות של  ,תתאפשר גמישות להשתתפות מצומצמת יותר

 קליני.  לשיקולבכפוף ו וזאת כדי לאפשר חזרה מדורגת לתפקוד עצמאי יותר, טיפול מרפאתי

 

 כנית טיפול פרטנית, כולל:סל השירותים על בסיסו תגובש ת .6.7

 שמיידעים תוך, בהסכמת האפוטרופוס או/ו ובהסכמתה המטופלת בשיתוף מגובשת תכנית - טיפול תכנית .6.1.20

 מטרות קביעת תכלול הטיפול תכנית. האישיים לצרכיה המותאמת, ומקצועיות רפואיות להתוויות הנוגע בכל אותה

 את, והסיכונים הצפויה התועלת את, ההתערבות שיטות את תציין, הטיפול התרופתי בבחירת עדיפויות לסדרי

 .המטפלות זהות את וכן, הטיפול למשך הצפי ואת הטיפוליות הפגישות תדירות

התערבות טיפולית . בין השירותים שיינתנו: השירותים יינתנו לפי שיקול דעת קליני בדבר הצורך וההיקף .6.1.21

  -פסיכותרפויטי בגישות טיפוליות מתוקפות להתערבות מסוג זה )טיפול פסיכיאטרי, טיפול  וקבוצתיות  פרטנית

הבעה ויצירה , ויסות חושי, קבוצה פסיכודינאמית(, טיפול בDBTקבוצתית )התערבות (, CBT,DBT EMDRכדג' 

צילום, מוזיקה, גינון, בישול, ביבליותרפיה, אומנות, יוגה ממוקדת טראומה(, התערבות סוציאלית, טיפול תנועה , )

ליווי  :שירותים נוספים כגוןו מיצוי זכויות, יפולי רלקסציה ובמידת הצורך התערבות ממוקדת עם תזונאית קליניתט

הדרכה של , (professionals by experienceמדריכות להתמודדות עם דיסוציאציה, עמיתות מומחות ) וטיפול של

הכנת חוות דעת פסיכיאטרית לסל שיקום והצגת משפחת המטופל, ייעוץ לגורמי חוץ )המטפלים במטופל בקהילה(, 

 בפני ועדת סל שיקום.  תמטופל

  בהתאם לצורך של המטופלת. -רפואת משפחה או רפואת נשים  או ייעוץ של מומחה ברפואה פנימית .6.1.22
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דיאטנית קלינית תבצע הערכה , אבחון וטיפול תזונתי . כמו כן ייערך מעקב במידת הצורך,  -ייעוץ תזונתי   .6.1.23

 תזונתי בהתאם לצורך.

ולבדיקות עזר דוגמת  נוספים לרופאים יועצים מקצועיים בנוסף, באחריות המסגרת להפנות לפי הצורך .6.1.24

בהתאם להתוויות הקליניות, לעקוב אחר  - מחוץ למסגרת טיפול היוםוכד' תחומי הקרדיולוגיה, גסטרואנטרולוגיה 

הצורך עם הרופאים היועצים וזאת כחלק מהשירות במסגרת  תוצאות הייעוץ ובדיקות העזר ולהיות בקשר שוטף לפי

 טיפול היום. 

באחריות . אינה אחראית לספק תרופות למטופלותיות אחרות, מסגרת טיפול יום תבדומה למסגרות מרפא .6.1.25

 . קופה המבטחת או בדרך אחרת לבחירתהבאמצעות ה את התרופות לרכוש תהמטופל

 הצוות ממקצועות הבריאות. נשותאחד מטיפול מבין  תמנהל קבעתי תמטופל לכל .6.1.26

בין כאשר עדכון יעשה , ת ובני משפחתהגיבוש ועדכון תוכנית הטיפול ייעשו ככל האפשר בשיתוף המטופל .6.1.27

 .תשבועיים לחודש בהתאם למצב המטופל

 מיון וקבלה לטיפול .6.8

 .למתן טיפול-לפי העניין או אסמכתא חוקית אחרת  הוהאחראי עלי תהסכמה לטיפול של המטופלנדרשת  .6.8.1

סוציאלית -וקביעת תכנית אבחון וטיפול ראשונית, הערכה פסיכוה פסיכיאטרית בדיק תכלול קבלה לטיפול  .6.8.2

 ובדיקות עזר בהתאם להתוויות רפואיות. עבודה ימי 5הערכה תפקודית בתוך ו

ת ביחד עם המטופלוכנית טיפול אישית. זאת, ת תגובש לטיפול תממועד קבלת המטופל  ימי עבודה 5 תוך .6.8.3

  )כשאלו רלוונטים(. ו/או מטפל עיקרי ומשפחתה

 תכנית הטיפול .6.9

 ת.וכן לו"ז שבועי עבור המטופל תכלול את מטרות הטיפול, ההתערבויות המתוכננות, תכנית הטיפול  .6.9.1

ימי  3במינימום של  תמספר הימים של השתתפות בטיפול היום בשבוע ייקבע בהתאם למצב המטופל .6.9.2

 שעות לפחות בכל יום. 6השתתפות בשבוע, 

 בתהליך שחרור הדרגתי תיתכן הגעה של יום בודד למסגרת ובלבד שתהיה ליום פעילות מלא. .6.9.3

 .פעילות ימי 3הערכה רפואית שוטפת לפחות אחת ל  .6.9.4

המטופל והקופה המבטחת לספק את התרופות.  על תרופות יומית בהתאם להתוויות. פיקוח על לקיחת .6.9.5

 ע"י הקופה המבטחת.  תבוצע –בדיקות דם במידת הצורך 

 אחת ליומיים.  לפחות  התערבות פרטנית .6.9.6

 לפחות אחת מדי יום. התערבות קבוצתית .6.9.7

במהלך תקופת הטיפול בהתאם להתוויות וזמינות   בני המשפחה ו/או מטפלים עיקריים עם  התערבות  .6.9.8

 ו מטפלים העיקריים.המשפחה ו/א

טיפול ) תהקליני של המטופלאחר השחרור מטיפול היום לפי מצבה רצף טיפול בדגש על מענה לבניית  .6.9.9

  מרפאתי, שיקום ועוד(

. ותמטופלהאודות  יומי  יקיימו עדכון קלינירב מקצועי, צוות / יתפסיכיאטר עודית /יהמסגרת הי תמנהל .6.9.10

 .היחידה תמנהל של לשיקולו בהתאם יהיה הרפואי המעקב למסוכנות.העדכון יכלול התייחסות לפוטנציאל 

 של הצוות הטיפול. ההערכה תתייחס למצב הערכה תקופתית  תתקיים לפחות אחת לחמישה ימי טיפול ע״י .6.9.11

 או לאחרים(, ולתכנית המשך הטיפול. ה, כולל הפוטנציאל למסוכנות )לעצמתהמטופל
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בהערכה זו תיעשה  .המסגרת תימי טיפול בהשתתפות מנהל 20תתקיים לפחות אחת ל  הערכה תקופתית .6.9.12

 הערכת מסוכנות ותעודכן תכנית המשך הטיפול.

במיוחד אם יש עדות  ,תהנפשי או הגופני של המטופל הבהם חלה התדרדרות משמעותית במצב במקרים .6.9.13

או גופני בהתאם  ז מלא, נפשיאו לאחרים(, תיעשה הפניה למחלקה לאשפו הלהחרפה בפוטנציאל למסוכנות )לעצמ

 ולהתוויות. למצב

 להתייעצות פסיכיאטרית דחופה לאחר שעות ותלפניות מטופל פנימי טיפול יום יקבע ויוסדר נוהל מסגרתבכל  .6.9.14

ליחידת מיון קהילתי, למיון פסיכיאטרי במרכז בריאות  יונחו לפנות, בעת הצורך, ות, לפיו מטופלהמסגרתהפעילות של 

רפואי )לפי סדר עדיפות זה ובהתאם לגורמי נגישות וזמינות(. ההתייעצות הדחופה ותוכנית  הנפש או למיון כללי במרכז

טיפול היום )או  מסגרת תתידון ותסוכם בין צוות יחידת המיון אליה פנה המטופל ובין מנהל תהטיפול עבור המטופל

 על.-ניתככונ ה(, בתפקידיתמומח יתהיה פסיכיאטרתובלבד ש המי שימונה על יד

  כוח אדם רת תקן מסג .6.10

 .ב' בנספח כמפורט .6.10.1

 רישום ותיעוד .6.11

 (, 6/1996)  "הרשומה הרפואיתרישום ותיעוד התהליך הטיפולי יבוצע כנדרש בחוזר מנכ"ל " .6.11.1

 סודיות רפואית ואבטחת מידע רפואיהעברת מידע,  .6.11.2

זכויות להוראות חוק , תתבצע בהתאם טיפוליוהעברת מידע אבטחת מידע רפואי שמירת סודיות רפואית,  .6.11.3

חוזר המשרד הרלוונטיות ובכל הנוגע להעברת מידע לקופות בהתאם לאמור בלהנחיות החולה, חוק טיפול בחולי נפש ו

מחייבת את כל . חובת שמירת הסודיות והפרטיות (12/2015" )העברה ושמירת מידע בתחום בריאות הנפש"מנכ"ל 

 .במסגרתרים הפועלים העובדים המקצועיים, המינהליים, המתמחים, המתנדבים והאח

 אבטחה וביטחון .6.12

"   אבטחת יחידות בריאות הנפש בקהילהטחון "יבנוהל אגף הב יהיו כמפורט האבטחה סדרי הביטחון וחליפת .6.12.1

ובנוסחן  תיאום ויישום סדרי ביטחון במערך האמבולטורי בבריאות הנפשובנוהל שירותי בריאות הנפש " (5/2007)

 במעודכן.

 בקרה וניהול סיכונים .6.12.2

אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים  20/2014יש לפעול על פי העקרונות המותווים בחוזר מינהל רפואה  .6.12.3

 .עצמאיים בקהילה

מסיכונים  הוסביבת תקבע אחראים לביצוע הטיפול ואת האמצעים שיבטיחו את המטופלתהמסגרת  תמנהל .6.12.4

  אפשריים.

 וסיכומי טיפול כנדרש. , רישום בתיק הרפואילקביעת נהלי אבחון, טיפול, מעקב תהמסגרת אחראי תמנהל .6.12.5

לקבוע נהלים והסדרים לקבלת ייעוץ רפואי מקצועי ושירותי מעבדה לבדיקות עזר  תהמסגרת אחראי תמנהל .6.12.6

בהתאם לכללי אותה הקופה, או בדרך אחרת לבחירת  תא מבוטחילעת הצורך, מקופת החולים בה ה תלכל מטופל

 .תהמטופל

, תוך שונים מצביםב לאשפוז ותלקביעת נוהל פנימי והסדרים להפניית מטופל תהמסגרת אחראי תמנהל .6.12.7

 ציון בעלי הסמכות להחליט ולכתוב את ההפניה ולקבוע דחיפותה, ולאן מפנים.
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ל , הערכות תקופתיות ועדכון תוכנית הטיפועתיותלקיומן של ישיבות עדכון קליני  תהמסגרת אחראי תמנהל .6.12.8

 באופן המבטיח איתור מיידי של הידרדרות וביצוע התערבויות תואמות כדי למנוע המשך ההידרדרות.

 לבקרה על יישום כללים אלו. תהמסגרת אחראי תמנהל .6.12.9

 דרישות מבנה .6.12.10

חדר רגיעה מיוחד המכיל אמצעים לוויסות חושי כולל אפשרות  יהיו חדרי טיפול, חדר קבוצות ובכל מרכז  .6.12.11

 יובהר כי זה אינו חדר בידוד ואין לנעול אותו.כולל שמיכות כבדות.  שכיבה וציוד עזר,
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 : אנספח  .7

 לפעילות שבועית מוצעת:דוגמא 

  

 ה ד ג ב א 

הדרכה, ישיבה /  9-10

 טיפול פרטני

הדרכה, ישיבה / 

 טיפול פרטני

הדרכה, ישיבה / 

 טיפול פרטני

הדרכה, ישיבה / 

 טיפול פרטני

הדרכה, ישיבה / 

 טיפול פרטני

 ויסות  תזונה וספורט תנועה  ויסות חושי תזונה וספורט 10-11

 טיפול פרטניים טיפול פרטניים טיפול פרטניים טיפול פרטניים טיפול פרטניים 11-12

 הפסקת צהרים הפסקת צהרים הפסקת צהרים הפסקת צהרים הפסקת צהרים 12-13

13-14 DBT  טיפול

 בדיסוציאציה

DBT  טיפול

 בדיסוציאציה

DBT 

טיפול פרטני/  טיפול קבוצתי 14-15

 קבוצתי

טיפול פרטני/  טיפול קבוצתי

 קבוצתי

 טיפול קבוצתי
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  עמדות 12תקינת כח אדם למסגרת של  – ב'נספח  .8

להלן,  הערה: ניתן להפעיל מסגרות עם מספר עמדות שונה, כאשר היקפי כ"א הינם ביחס מתאים לפי המצויין

 ולאחר קבלת אישור אגף ברה"ן. 

 

 היקף משרה מקצוע/כישורים תפקיד

 תמנהל

 )אם ותעו"ס /אח/גיתפסיכולו/יתפסיכיאטר

 תמנהל יש למנות לשירות הרופא ההמנהל אינ

 תרפואי

0.5 

 0.6  יתפסיכיאטר הרופא יתפסיכיאטר

 0.1 משפחה תנשים /רופא תרופא ה יועצתרופא

 אחות

רצוי קורס על בסיסי , סיעוד מוסמך

ובעלת ידע בתחום טיפול  הפסיכיאטרי

 בטראומה / טראומה מינית

1.0 

 0.75   ית/ פסיכולוג עו"ס

 1.0  עו"ס 

 מקצועות הבריאות

 משרות: 2מתוך הבאים, 

 פאה בעיסוקמר

 יתפסיכולוג

 ו"ס,ע

 ניתדיאט

 הבעה ויצירה

2 

 מדריכות -כח עזר 

להתמודדות עם 

 דיסוציאציה

 1.25 ותמומח ות, עמיתמדריכות, ותסטודנטי

 0.5 מזכירה רפואית מזכירה

   

 0.5   ניקיון ואחזקה

 

 

 

 

 

 

 


