
 :בייעוץ חינוכי M.A - טקרן משלי זא
בתכנית דו שנתית בבית החולים תל )קוגניטיבית -מטפלת בגישה ההתנהגותית

פול משלבת בטי. ם.ל.י.מטפלת בביופידבק וחברה בא, ה"חברה באיט, (השומר
מתמחה בטיפול . ופסיכולוגיה חיובית NLP, EFT, REBT  בהן, גישות שונות

, ויסות רגשי, מיומנויות חברתיות, בטיפול בהפרעות קשב, בילדים ובמתבגרים
 .חרדות ומשלבת גם הדרכת הורים, בעיות התנהגות

 .תל אביב, נווה אביבים, הסבוראים: קליניקה
 www.cbt4u.co.il :אתר אינטרנט

 shelly@cbt4u.co.il :מייל
 
 

 :פסיכולוג קליני מומחה -שי פרי 
. התנהגותית בתחנת העמקים ליד קיבוץ עין חרוד-מטפל בשיטה הקוגניטיבית

 .CBTמעביר סמינר שבועי בנושא 
 .וביופידבק, CBT, בהן הגישה הדינמית, משלב בטיפולו גישות שונות

 .מחובר למציאות וקצר ככל הניתן, מטפל בכל הגילאים ומאמין בטיפול ממוקד
 .עובד בהסדר עם מכבי בקריית ביאליק

 450-0408500: נייד
 perishai@hotmail.com :מייל

 
 

 :ס קלינית ומטפלת התנהגותית קוגניטיבית"עו –דנק יעל 
בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית , מטפלת התנהגותית קוגניטיבית

, דכאון, הפרעות חרדה. מטפלת במתבגרים ומבוגרים. קלינית

 .מנחה קבוצות ומדריכת סטודנטים. פגיעות מיניות, משברי חיים

רחוב ב, מרכז רפואי רב תחומי בעפולה -"מרום"מקבלת מטופלים ב

 .00יהושוע חנקין 

   yaeldank@gmail.com :מייל
 450-0059048 :נייד 
 
 

 פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית -שרם-עטרה ברק
 .גותיתיבית התנהבפסיכותרפיה קוגניט בחינוך ותואר שני תואר שניבעלת 

הקושי  מכיר אתלרוב  אשר מטפל הטוב ביותר הוא המטופל עצמוה מאמינה כי
לכן הוא זה שקובע את המטרה , היה רוצה להתמקדו חלקים באילויודע , שלו

 .הטיפולית
 יחסי כבוד ושיווין המושתתיםיחסי המטפל מטופל מבססת את הטיפול על 

כלים שיעזרו למטופל לצלוח את ומגדירה את תפקידה הטיפולי כמכוונת ומקנה 
 .אחר כך איתוהקושי ויישארו 

 .מטפלת בקליניקה פרטית באזור השרון
 450-0058024 :נייד

http://www.cbt4u.co.il/
mailto:shelly@cbt4u.co.il
mailto:perishai@hotmail.com
mailto:yaeldank@gmail.com


  atarab@zahav.net.il :מייל
 
 
 :(CBT)התנהגותית פסיכותרפיה קוגניטיבית  -ייעוץ וטיפול -על אליעזר י

  
, סיון קליני רב בטיפול בדיכאוןיפסיכותרפיסטית מומחית ובעלת נ

 ,עם ובלי אגורפוביה התקפי פאניקה,חרדה על סוגיה השונים 

דימוי עצמי , שליטה בכעסים ,הפרעה טורדנית כפייתית, ותפובי

מנחה . לשיפור רווחה נפשיתהתמודדות עם משברי חיים והקניית כלים , נמוך

 .ה /ות שונות בהתאמה לצרכי הלקוחישות טיפולימשלבת בין גומרצה , קבוצות

כהכרחיים והאמון בה של הכימיה בחשיבותה הר, שיח בגובה העינייםב מאמינה

 . עבודה  ותפתיחות ואינטימיות המאפשרלקיום 

שפוז יום בבית חולים באר בקליניקה פרטית בחולון וביחידת א בבוגריםמטפלת 

  .יעקב

 450-0204200 :נייד

 yaeliel@gmail.com: מייל

 

mailto:atarab@zahav.net.il

