קליניקה בקיבוץ כישור
מסמך הנחיות לקראת פגישה
תכנית מותאמת אישית הנבנית לכל מטופל
המתמקדת בהשגת מטרותיו הרפואיות ,הרגשיות והרוחניות.
אנו ממליצים על תכנית של רצף פגישות בתדירות של אחת לשבוע\שבועיים\ חודש.
תכנית זו נמצאה כיעילה והמשתלמת ביותר לצורכי הפנמה ,השגת המטרות הרפואיות
והשתלבות של ההרגלים החדשים בחיי היום יום .מומלץ לתאם בימים ובשעות קבועים.
המלצה אישית לתדירות ומרווחי הזמן שבין המפגשים תינתן בסיום הפגישה הראשונה ע "י אלירן דה -מאיו .

לאלו אשר מחפשים קיצורי דרך מהירים להחלמה ממחלות מתמשכות ולשחרור מדפוסי התנהגות מתמשכים
והרסניים ,מוטב יעשו אם יפנו למטפלים ושיטות טיפול אחרים .לאלו המחפשים מענה מעמיק ,עקבי ומשמעותי
למצבם הבריאותי ,אנו כאן בשבילכם ולעזרתכם.

מסמכים רפואיים והצהרת בריאות
נא לוודא את שליחת שם המשתמש ,ה סיסמא ות.ז .של אתר קופת חולים בטופס הצהרת הבריאות ( .)http://goo.gl/LYgNEU

ניתן לקבל פרטי משתמש במזכירות של כל קופת חולים ו תוך מספר דקות .במידה שאינכם מעבירים את הפרטים מראש ,נא
הדפיסו והביאו עמכם כל מסמך וחומר רפואי מבלי להמעיט בחשיבותם ש ל כל אבחנה ומדדים קליניים אשר נבדקו בעבר.

שיחות סקייפ

(שם משתמש(Eliran De-Mayo :

טרם הפגישה ,נא לוודא את תקינות התוכנה ,מערכת השמע ,המיקרופון ומהירות הגלישה.
*אנו ממליצים (לא חובה) להשתדל ולקיים את הפגישה הראשונה פנים אל פנים ואת פגישות ההמשך בסקייפ.

מ דיניות איחורים
אנו ממליצים להקדים ברבע שעה מאשר לאחר ברבע שעה .כל איחור יבוא על חשבון זמן ,איכות ,יעילות וההרגשה
הכללית מהפגישה .הפגישה תסתיים תמיד במועד המתוכנן מראש ואין כל אפשרות לפצות על הזמן אשר נחסך.
אנו מתנצלים מראש על איחורים שאינם בשליטתכם ,כל עיכוב במועד ההתחלה והסיום מביא לאחריו עיכוב בפגישה הבאה
ובכך מצטבר ומוסיף לתסכול ולמשך זמן ההמתנה המתארך של המטופלים אחריכם.

מדיניות תשלומים והחזרים
אנו מבקשים לשלם מראש (אשראי) לתיאום והבטחת הפגישה במועד המתוכנן .בכל ביטול של פגישה עד כ  3-ימים מראש
יינתן החזר מלא של התשלום .בכל מקרה אחר ,לא יינתן כל החזר .אנו נראה בזאת כהתחייבות מצידכם להגעה וכעדות
לכנות ורצינות כוונותיך .הזמן שלנו ושלך יקר ואנו רוצים להבטיח שהוא אינו מבוזבז לשווא.

מחירון קליניקה
עלות פגישה  06 -דקות ( 750ש"ח  +מע"מ = )57775
עלות פגישה  36 -דקות ( 550ש"ח  +מע"מ = )5.375
קישור לטופס תשלום (מאובטח) באשראי ( )http://goo.gl/27hS4a

מספרי טלפון
לתיאומים ,הסדרת התשלום ופרטים נוספים אצל סמדר ()650-888-3883
* לעדכון בזמן אמת על איחורים או ביטולים ביום הפגישה ,נא לשלוח הודעה למס' של אלירן ()650-5838-538

הנחיות הגעה לקליניקה בקיבוץ כישור
נקודת היעד (' – )Wazeקיבוץ כישור' או קישור ישיר לקליניקה (.)https://waze.to/li/hsvc56jtz2
עלו דרך כביש כרמיאל -מעלות בלבד ובשום מקרה לא דרך הכפר דיר אל -עסד.
*ההנחיה רלוונטית רק למגיעים ממערב (ת"א ,חיפה ,צומת אחיהוד).
יש לדלג על הפנייה שמאלה לדיר אל עסד ולהמשיך עד לצומת כרמיאל ורק אז לפנות שמאלה .משם הדרך נעימה ובטוחה.
למגיעים ממזרח (צומת עמיעד ,קרית שמונה ,טבריה) ,יש לפנות ימינה בצומת כרמיאל.
בהגעתכם לשער של הקיבוץ המשיכו ישר כמאתיים מ' ופנו שמאלה כשמימין תצוגת פסלים .רדו עם הכביש ובהמשך המשיכו
ועלו איתו ,הכביש מתעקל ימינה ומיד לאחר העיקול תמצא החנייה מימין .הגעתם 

פינת המתנה מחוץ לקליניקה
מחכה לכם מרפסת עם פינת ישיבה ,נוף לים ולחורש הטבעי של הקיבוץ .בכניסה לבניין מצד שמאל תוכלו להתכבד בפירות
ובשתייה חמה\קרה .לחדר השירותים המשיכו ישר וכשתגיעו למדרגות ,עברו אותן מצד ימין .

