
פנקס המטפלות

פנקס המטפלות



החברה החרדית עברה בעשורים האחרונים תמורות ושינויים במודעות גוברת והולכת 
לתחום בריאות הנפש. מודעות זו הביאה בכנפיה הכשרות והתמחויות של אנשי מקצוע 
איכותיים ומקצועיים מתוך המגזר. אחד הפרופסיות הרווחות כיום בתחום בריאות הנפש 
הוא טיפול באומנויות. תחום זה הוגדר ועוגן על ידי חוזר מנכ"ל, משרד הבריאות, המל"ג 
י.ה.ת. האגודה לטיפול באומניות בישראל: מקצוע הטיפול באמצעות אומניות  ידי  ועל 
משלב עולמות של ידע ותאוריה מתחום הפסיכולוגיה, אמנויות שונות ומדעי המוח תוך 
שימוש בתהליכי יצירה והבעה אומנותיים. מטרת הטיפול להוביל את המטופל לרווחה 

נפשית ולהתמודדות בהפרעות נפשיות, התנהגותיות, התפתחותיות ואורגניות. 

"קול דודי" הינו איגוד חרדי למטפלות באמצעות אמנויות הפועל בתחומים רבים לפרט 
ולקהילה. בשל  העמימות במקצוע הטיפול, ובשל פניות רבות בשאלת מיהו מטפל, מה 
הכשרתו ומהם תנאי העסקה המקובלים, הוחלט ליצור פנקס בו יופיע מאגר מטפלות 
באומנויות. מאגר זה מכיל עשרות מטפלות בעלות הכשרה מוסמכת על פי סווג ערים 
חיפוש  את  להקל  במטרה  ומשאבים  מחשבה  זמן,  הוקדש  זה  למאגר  אמנות.  ותחומי 

המטפלת המותאמת לצרכי המטופלים והמסגרות המגוונות.  

המועצה להשכלה גבוהה הכיר במקצוע "טיפול באמצעות אומנויות" לתואר שני וקבע 
סטנדרטיים אקדמיים גבוהים, לצד משרד הבריאות אשר פרסם חוזר מנכ"ל המגדיר 
ניתן ללמוד רק לאחר  את הדרישות האקדמיות והמעשיות. טיפול באמצעות אמנויות 
סיום התואר הראשון. עד שנת 2018 ניתן היה ללמוד בשני אופנים, או לימודי תעודה או 

לימודים לתואר שני. החל משנת 2018 המקצוע נלמד לתואר שני בלבד.

שונות  ולישיבות  להדרכות  למקרים,  נחשפת  המטפלת  המקצוע  לימודי  במהלך 
המכשירות אותה לטיפול באופן הרגיש והמקצועי ביותר. חיפוש אחר מטפלת שעברה 
ממערכת.  כפרט  ולמטופל  כמערכת,  לכם  תתרום  מותאם  במקום  הכשרתה   את 

אנו כאן לכל פניה לבירור טיפול,  הכשרות ומטרות ייעודיות. 
 forumtaplot@gmail.com כתבו לנו למייל

 www.forumtaplot.com :או כנסו לאתר התוכן המבוקר והאיכותי שלנו

בברכת שנה מבורכת, מלאת הצלחה וסייעתא דשמיא, ובתפילה שפנקס זה ישמש 
את המערכת נאמנה ולא תצא תקלה תחת ידינו. 

בכבוד רב,
אודיה ביטון             סימה אקסלרוד 



מטפלות במוזיקה

הורביץ אסתר
 ירושלים | 054-8409506

ester506@gmail.com 

אוזן עידית

זאבי שרי

 לבינסון דבורה

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 050-4110373

iditu10@gmail.com

 ירושלים | 054-8444908

s8444908@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-8470820

lewensohnd@gmail.com 

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת במגוון אוכלוסיות וקשיים רגשיים, 

הדרכת הורים ומדריכה. 

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת בילדים ונוער, מנחה קבוצות 

לאוכלוסיית חינוך מיוחד. 

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת בילדים ונוער, מתמחה בפגיעות 

מיניות, הדרכת הורים והדרכת מטפלות.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת בפגיעות מיניות, ומטפלת דיאדית 

לטיפול ממוקד טראומה לפעוטות. 

ירושלים



מטפלות במוזיקה

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 054-848610

rliebman1@gmail.com 

 ליבמן רותי 

 פרי שרלי

פרידמן שרה

 סויסה חנה

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 0527143423

perryshirli@gmail.com 

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-7611891

mesafried@gmail.com

 ירושלים | 050-4135806

hanasvisa@gmail.com

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת באוכלוסיות בעלי נכות קשה,

בפעוטות, ובנשים חולות אלצהיימר.

M.A. מטפלת במוזיקה 

  NYU אונברסיטת בר אילן / אוניברסיטת

mindfulnessמשלבת גישת נרטיב ו 

מדריכת הורים ומדריכה.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בילדים, נערות ונשים, 

מעבדת מוזיקלית.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בילדים ונוער,

בהפרעות תקשורת ולקויי למידה. 



מטפלות במוזיקה

 ירושלים | 052-7656788

rut.cymerman@gmail.com

 צימרמן רותי

 רוזנבך מיכל

שוורץ קרביץ שיפי 

רובינשטיין אסתי

  בעלת קליניקה 

ירושלים | 052-7331021 

rosenbachmichal@gmail.com

  בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-7691758

shk1758@gmail.com 

 ירושלים | 054-8422631

esty2631@gmail.com

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת בילדים ונוער מאוכלוסיות מגוונות, 

התמחות בהפרעות קשב וריכוז ובקשיי וויסות.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בית בקשישים,

ודוקטורנית שלב א' בר אילן.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן 

מטפלת במוזיקה ובקלפים טיפוליים. מתמחה 

 בטיפול בילדים ומתבגרות הסובלים מבעיות

 רגשיות מורכבות.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת במרכז להתפתחות הילד,

ובבוגרות בעלות פיגור קל ובינוני.



מטפלות במוזיקה

  בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-7162030

mirishamni@gmail.com

שמני מירי

אקסלרוד סימה

פארהאנד רבקי

בודנהיימר שרי

 בעלת קליניקה 

בית שמש | 052-7623768 

akselrodsima@gmail.com

  בעלת קליניקה 

 בית שמש | 052-7628044

vorhand@neto.net.il

 קרית יערים | 052-7672264

sariboden@gmail.com 

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בפגיעות מיניות,

.CBTובאוכלוסיות שונות בגישת

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מתמחה בעבודה עם נוער, ובמקרים מורכבים, 

לצד הדרכות הורים.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת באנשים בעלי מוגבלויות שכליים, 

רב נכותיים ובעיות תקשורת, ובאוכלוסיה נורמטיבית 

בעלת קשיים, מתמחה בהתפתחות הילד.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת במתבגרות ובנערות בסיכון. מדריכת 

 הורים וצוות לילדים ונוער בעלי קשיים רגשיים. 

קרית יערים
בית שמש



מטפלות במוזיקה

 פרידמן ציפי

לוי שרי

 צבי חני 

כי טוב נעמה

 בית שמש | 054-8476465

tzipifri@gmail.com

 בעלת קליניקה

ביתר | 052-7683300

5802413@gmail.com

 ביתר | 054-8417768

ch0548417768@gmail.com

 ביתר | 052-7600086

ktnaama@gmail.com

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בפגיעות מיניות, בילדי תקשורת,

ומעבירה סדנאות מוגנות.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת בפגיעות מיניות, הכשרה מטעם מכון 

חרוב. מפיקה קלפים טיפוליים.

 מטפלת במוזיקה

 מכללת בית וגן

 מטפלת בילדים בסיכון,

מתמחה במיוחד לטיפול בגיל הרך.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בפגיעות מיניות,

הכשרה מטעם מכון חרוב. 

ביתר



מטפלות במוזיקה

 בעלת קליניקה 

 ביתר | 052-7639748

revitalm48@gmail.com

מרדר רויטל

 קגן פריידי 

בר כוכבא סמדר

סדן שפרה 

  בעלת קליניקה 

 ביתר | 052-7616584

fmfreidy@gmail.com

 כוכב יעקב | 052-7127937

smadarbk2017@etrog.net.il

  בעלת קליניקה 

 ביתר | 052-7628253

shifi1577@gmail.com

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן, מכללת דוד ילין

 מטפלת באוכלוסית חינוך מיוחד

.CBT ומתמחה בגישת

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת באוכלוסיות מגוונות, מתמחה בהפרעות 

התנהגות, דוברת אנגלית עברית, ומעט אידיש.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בילדים בעלי קשיים בריכוז,

משלבת מוזיקה ואומנויות.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בבעיות רגשיות,

מדריכת הורים וצוות חינוכי וטיפולי.  

כוכב יעקב



מטפלות במוזיקה

ימיני שירה תהילה

 פינקלשטיין רותי

 מושב תרום | 050-4588930

10shirly@gmail.com

 מודיעין עילית | 053-3109987

ruthy9987@gmail.com

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בנשים

התמחות בטיפול בחולות סרטן.

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת בילדים עם רקע משפחתי מורכב או בעלי 

עיכוב התפתחותי ואוטיזם. 

רובינפלד רבקי

הילמן נחמי

  בעלת קליניקה 

 מודיעין עילית | 052-7144977

rivkishachi@gmail.com 

 בני ברק | 052-7675603

n6180732@gmail.com

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת חיפה.

מתמחה בטיפול בטראומה, emdr, פגיעות מיניות, 

טיפול דיאדי ואיטגרטיבי, מדריכת הורים וצוות. 

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת בסמינר הרב וולף בחינוך המיוחד. 

בני ברק
מושב תרום

מודיעין עילית



מטפלות במוזיקה

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת במסגרת בריאות הנפש. 

וינברג בת שבע

מרגלית איטה

מתן יעל

 בני ברק | 054-8423748

bsv93748@gmail.com

  בעלת קליניקה 

 בני ברק | 054-8407765

itamrgalit@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 בני ברק | 052-7141994

yaelmatan11@gmail.com

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת חיפה

 מתחמה בטיפול דיאדי, בילדי אומנה, 

בטראומות ואילמות סלקטיבית. דוברת אידיש. 

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת בהתפתחות הילד, באוכלוסיית ילדים 

 ונוער עם קשיים מורכבים ופגיעות מיניות, 

מדריכת מטפלים. דוברת אידיש. 

סטשבסקי תמר
 פתח תקוה | 052-8587050

tamarstash@okmail.co.il

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת בפגיעות מיניות

ובת"ת חינוך מיוחד. 

פתח תקוה



מטפלות במוזיקה

 פלדיני נחמה

קולסקי רותי

 גוטמן צופיה

 ערוסי הדסה

 פתח תקוה | 054-2349770

faldinin@gmail.com

 אלעד | 052-7701069

rutikolsky@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 אופקים | 052-7680458

zofiagotman@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 פתח תקווה | 052-7121612

adasaa4@gmail.com 

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת בילדים ונוער. מתמחה בטיפול בנפגעי 

 תקיפה, מטפלת דיאדית ומדרכת הורים. 

M.A. מטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

 מטפלת ופסיכותרפיסטית לילדים, 

נוער ומבוגרים. 

M.A. יוצרת ומטפלת במוזיקה 

 אוניברסיטת בר אילן

מטפלת בילדים ונערות בסיכון, מדריכת הורים, 

 צוותים ומטפלים. 

מרצה בפסיכולוגיה התפתחותית וחברתית. 

M.A. מטפלת במוזיקה ואמנויות 

 אוניברסיטת חיפה

 מתמחה בטיפול משפחתי )סמינר הקיבוצים(

 מתמחה בפגיעות מיניות. )מכון חרוב(. 

מרצה בסמינרים, מעבירה סדנאות מוגנות ומודעות. 

אופקים
אלעד



מטפלות באומנות

ביטון אודיה 

 גורביץ מאשה

דוידוביץ רבקה

ביין חנה

 ירושלים | 053-3156244

101shanel@gmail.com

  בעלת קליניקה 

 ירושלים | 054-8408907

elimasha@gmail.com 

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 050-4193858

rivkida@gmail.com 

  בעלת קליניקה 

 ירושלים | 054-8477649

chanabinn@gmail.com

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת במסגרות של משרד החינוך,

ובפרויקטים ערוניים לנוער בסיכון. 

 M.A. מטפלת באומנות 

 מכללה לחברה ואומנויות

מטפלת בילדים, בנוער ובקשישים. נסיון רב 

בטיפול בבעיות תקשורת. והכשרה טיפולית 

לפגיעות מיניות. דוברת עברית, רוסית ואנגלית.

 מטפלת באומנות

 מכללת ליפשיץ 

מטפלת באוכלוסיות שונות בחינוך המיוחד. 

 M.A. .מטפלת באמצעות אומנויות מוזיקה, ומשחק

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת פסיכודינאמית בילדים ובמתבגרים, 

עבודה עם הורים, שרותי רווחה, קופ"ח ומוסדות 

חינוך.מרצה בקורסי פסיכולוגיה וסדנאות דינמיים.

ירושלים



מטפלות באומנות

טאוב אודיה

לופיאנסקי טובה

ניסן רחל

 טורצקי אלקה

 ירושלים | 054-8423460

odeyataub@gmail.com

  בעלת קליניקה 

 ירושלים | 058-4871809

tlopiansky@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 050-4118045

r0504118045@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-5095884

elka.ture@gmail.com

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת בילדים ונוער בחינוך המיוחד,

עבודה עם הורים. 

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת בילדים ובמתבגרים,

מטפלת דיאדית, ומדריכת הורים.

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

 עובדת ברשת פתחיה עם ילדים

בעלי צרכים מיוחדים. 

M.A. מטפלת באומנות 

 מכללת דוד ילין

 מטפלת בילדים, מתבגרים ונשים

במסגרות חינוך, מוסדות רווחה ובאופן פרטי. 



מטפלות באומנות

 סלמאן מלכה

צ'רניאק חיה

שלנגר שיפי

 פרידמן אילה

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-2315291

aviviart@gmail.com 

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 058-3236556

chaya.chernyak@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-7137076

shela5@neto.net.il

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 058-3292266

ayalafrid@gmail.com

 מטפלת באומנות

 בית ברל

מדריכה מוסמכת מטעם יה"ת, רשיון משרד 

 הבריאות. מטפלת בנוער מאובחן ובבעלי 

.CBT הפרעת קשב, מתמחה ב

 מטפלת באומנות

 מכללת בית וגן

מנחת קבוצות, מתמחה בטיפול בנשים ונערות 

 ממצבים משפחתיים מורכבים, 

בפרט בקהילה הרוסית.

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת ויועצת חינוכית באוכלוסיות רחבות

של הפרעות רגשיות והתנהגותיות. 

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת בפגיעות מיניות ובמגוון קשיים בילדים, 

נערות ונשים. מטפלת דיאדית ומדריכת הורים.  



מטפלות באומנות

 רוטבארד מאשה חיה

ולרשטיינר מיכל

לוי טילה

 בלאק דינה

 בעלת קליניקה 

 מודיעין עלית | 052-7122713

mashatlc@yahoo.com

 קרית יערים | 054-8417729

razielmic@gmail.com

 בית שמש | 052-7674251

levi@gmail.com.3331214

 בעלת קליניקה 

 ביתר עלית | 052-7132513

dinahjblack@gmail.com 

M.A. מטפלת באומנות 

 מכללת ליפשיץ, המכללה לחברה ואומניות.

מורה ומטפלת באומנות מחלקת פסיכיאטריה מעייני 

 הישועה. קידום התפתחות קוגניטיבית באוכלוסיות 

מגוונות, מתמחה בהפרעות אכילה והדרכת הורים. 

דוברת אנגלית.

 מטפלת ביבליותרפיה בשילוב אומנויות

 מכללת בית וגן

 מטפלת בנשים ונערות, קאוצ'רית ואימון רגשי 

בשיטת התדר האנושי.

 מטפלת באומנות

 מכללת ליפשיץ

 מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי

 ובעיות קשב.

 מטפלת באמנות

 מכללת בית וגן

 מוסמכת לטיפול בנפגעי התעללויות 

)אגודה להגנת הילד(. מדריכת מטפלות. 

בית שמש
ביתר

קרית יערים
מודיעין עילית



מטפלות באומנות

קרישבסקי פסי

 רוזנס זהבה

פרידמן אסתי

 ליהמן מירי
 בעלת קליניקה 

 בית שמש | 054-8402471

ml8402471@gmail.com

 בית שמש | 052-7639033

pessi1976@013net.net 

 בעלת קליניקה 

 בית שמש | 054-8483330

zrosenes@gmail.com

 בית שמש | 053-3170900

ef9924927@gmail.com

 מטפלת באומנות

 מכללת ליפשיץ

 מטפלת בנערות ומתבגרות

ובאוכלוסיות של חינוך מיוחד.

 מטפלת באומנות

 מכללת ליפשיץ

 מטפלת בנשים ונערות, בטיפולים קבוצתיים

וטיפולים פרטניים.

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת בילדים ונוער עם קשיים רגשיים

והתפתחותיים. מנחה קבוצות בתחום בריאות 

הנפש. דוברת אנגלית ועברית.

 מטפלת באומנות

 מכללת ליפשיץ

 מטפלת בילדים עם בעיות התנהגות

ומצבים מורכבים במשפחה, מדריכת הורים. 



מטפלות באומנות

 גרוסברג דבורי

אלקיים חגית

ארליך מירי

 נבו צופיה

 בית שמש | 052-7696278

grosyd@etrog.net.il

 בעלת קליניקה 

 נצרת עילית וירושלים
052-3707048  

chagite@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 אלעד | 054-8445745

mirierlich@gmail.com

 מבשרת ציון | 050-8146252

galnavo@walla.co.il

M.A. מטפלת במוזיקה ובאומנויות 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת ומנחה קבוצות לנוער בסיכון, 

מתמחה לטיפול בילדים ונער.

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת בילדים ונוער, מדריכה הורים.

מדריכה מוסמכת עם תעודת הדרכה 

מאוניברסיטת חיפה.

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת בילדים ונוער עם פגיעות מיניות, 

ובאוכלוסיות שילוב וחינוך מיוחד. 

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

יועצת חינוכית, מתמחה בטיפול בילדים נפגעי 

פיגועים ושרפות, פרויקט חרום של משרד החינוך. 

אלעד
נצרת עילית

מבשרת ציון



מטפלות באומנות

 דנדרוביץ שרית

 רוט מיקי

 פוטרביניק מיכל

 בעלת קליניקה 

 בני ברק | 053-3124685

 D0573124685@gmail.com 

 בני ברק | 052-7175097

mikirot717@gmail.com

 בני ברק | 052-7643958

m0527643958@gmail.com

.M.A מטפלת באומנויות ופסיכותרפיה 

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת בילדים ונערות. הכשרה מטעם חרוב, 

וטיפול במשפחות אומנה. 

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

־מטפלת בילדים ונוער, בטיפולים קבוצתיים ופרט

ניים בשילוב הדרכת הורים.

 טיפול באומנות

 קריה אקדמאית אונו

 מטפלת בילדים ונוער משפחות מצוקה,

ועם האוכלוסיות של הפרעות חרדה.

שושתרי אריאלה 
 בעלת קליניקה 

 בני ברק | 058-4137122

arielart2014@gmail.com

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת בפגיעות מיניות

ובאוכלוסיות שונות בבריאות הנפש. 

בני ברק



מטפלות באומנות

אייזנבך נעמה

 לנדאו אשרת

 זילברשטיין שרה

 דנק טובי

 בעלת קליניקה 

 פתח תקוה ופרדס חנה
 054-4246475 

naama.eis@gmail.com 

 בעלת קליניקה 

 פתח תקווה | 0526333676

 landauoshrat@gmail.com 

 בעלת קליניקה 

 אשדוד | 053-3177724

zilbershteinsara@gmail.com

 פתח תקוה | 050-5177364

uridanek@gmail.com

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת בפסיכותרפיה יונגאנית, ובפסיכותרפיה 

ממוקדת טראומה ובטיפול בנפגעות.

M.A. מטפלת באומנות ובמוזיקה 

 מכללת תלתן 

לימודי חינוך .M.A בר אילן. תרפיה באמנות 

ובמוזיקה מכללת תלתן. נסיון עשיר בגיל הרך 

 במסגרות של משרד החינוך. 

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת במתבגרים, מתבגרות ומדריכת הורים, 

מגשרת ויועצת. 

 מטפלת באומנות

 מכללת בית וגן

מטפלת בילדים, נערות ומתבגרות בתחום 

 בריאות הנפש, בחינוך מיוחד ובחינוך רגיל. 

מדריכת הורים.

פתח תקוה
אשדוד



מטפלות באומנות

 שוורץ רבקה

 טויטו אלטרוביץ' מיכל 

 ברגר חנה

 בעלת קליניקה 

 אופקים | 052-8522943

rivky943@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 רעננה | 053-3352421

mikchollanefesh@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 אופקים | 052-7661805

chanarachelb@gmail.com 

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת בילדים ונוער בהפרעות וקשיים רגשיים, 

 התנהגותיים ומשפחתיים. 

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

־מטפלת באוכלוסיות בעלות הפרעות שונות, מת

מחה בטיפול בפסיכולוגיה יהודית. 

M.A. מטפלת באומנות 

 אוניברסיטת חיפה

 אמריקאית ומתמחה בטיפול

מבוגרים, נוער ונשים. 

 בעלת קליניקה 

 הרצליה | 050-7377151

lealag@inter.net.il 

 עובדת סוציאלית ומטפלת באומנות .M.A לגזיאל לאה

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת משפחתית וילדים בסיכון,

מתמחה בהדרכת הורים וצוות. 

אופקים
רעננה

הרצליה



מטפלות בפסיכודרמה

M.A. אומנויות ופסיכודרמה 

 אוניברסיטת חיפה

מטפלת באופו קבוצתי ופרטני במתבגרות, נערות 

בסיכון ונשים. בעלת וותק, נסיון הכשרות וארגז 

כלים טיפולי רחב, רשיון שפ"י משרד החינוך.

 פרלמן נאוה

 קוזלובסקי רחל

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-4476854

navaprlman@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 053-4159745

rkkozo@gmail.com

 ג'נאח רחלי
 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-7166738

racheludit@gmail.com

M.A. אומנויות ופסיכודרמה 

 אוניברסיטת חיפה

 מנחת הורים בכירה, מובילה צוותים ומנחת

קבוצות ומתבגרים, מאבחנת דינמית.

M.A. פסיכודרמה 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת בילדים ונוער,

מפיקה קלפי פנים - דיאלוג של הבעה ופנימיות. 

 פסיכודרמה 

 מכללת בית וגן

מנהלת מרכז תעסוקתי של בריאות הנפש "אור 

ירושלים".

 בעלת קליניקה 

 ירושלים | 052-7344700

galitlev32@gmail.com

 ביתן גלית

 גינזבורג נחמי
 בעלת קליניקה 

 מודיעין עילית | 052-7669456

g9744605@gmail.com

M.A. אומנויות ופסיכודרמה 

 אוניברסיטת חיפה

 מתמחה בטיפול במשחק

 .CBT אוניברסיטת בר- אילן( ובטיפול( 

 מתמחה בטיפול בפגיעות מיניות )חכון חרוב(.

ירושלים
מודיעין עילית



מטפלות בפסיכודרמה

 וענונו אביגיל

 שוורץ אלישבע

ראובן פרידה 

 פיקאר חנה
 בעלת קליניקה 

 דרך גוש קטיף 57 ניצן )דרום(
054-5236883 

hanapicard@gmail.com  

 ירס חני

 בעלת קליניקה 

 בני ברק | 054-7097874

avigailvanunu@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 פתח תקוה | 050-6449779

shelisheva@gmail.com

 רכסים | 052-7627844

frida4040@gmail.com

 בעלת קליניקה 

 יהוד | 050-4228770

chaniyy@gmail.com

M.A. מטפלת בפסיכודרמה 

 אוניברסיטת חיפה

מדריכת הורים בגישת "הסמכות החדשה" )בי"ח 

 שניידר(. מטפלת בקבוצות ובאופן פרטני.

M.A. אומנויות ופסיכודרמה 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת בפסיכותרפיה קוגנטיבית התמחות

במקרי טרואמה בעקבות פגיעה, מדריכת הורים. 

M.A. פסיכודרמה 

 אוניברסיטת חיפה

 מטפלת בילדים ומתבגרים, מדרכת הורים,

ומנחה קבוצות לשיפור מיומנויות חברתיות. 

 מטפלת בפסיכודרמה

 מכללת בית וגן

 בוגרת מכללת בית וגן ביעוץ וטיפול

 בפסיכודרמה. עובדת בשיטת גשטאלט יהודי

על פי ר' נחמן מברסלב.

 פסיכודרמה

 מכללת בית וגן

 מטפלת בנשים ונוער בסיכון,

 מנחה קבוצות נשים בנושאים מגוונים

וקבוצות שיח על נשיות ומוגנות. 

בני ברק
יהוד

פתח תקוה
רכסים

דרום




