
צוות 'מטפלים'

מוזמנים לבחור את איש הצוות המתאים לכם ביותר.
תוכלו לפגוש את "האני המאמין” המקצועי של כל איש צוות שבחרתם - באתר שלנו

מחכים לכם, צוות מטפלים

בעיצומו של משבר הקורונה 

הוקמה קבוצת מטפלים ומאמנים בגוש עציון,

14 אנשי צוות ממגוון תחומי טיפול שונים 

בעלי ותק, ניסיון והמלצות איכותיות 

מאחדים כוחות בסיוע מקצועי למגוון אתגרים, 

קשיים וצרכים, ולקשת גילאים רחבה, 

בעזרת מיטב אנשי המקצוע 

בתחומי הרגש גוף/נפש.

הקבוצה הוקמה ביוזמת דניאלה ובני גור.

מוריה אביחיל
מטפלת באומנות

בגישת הציור והכתיבה האינטואיטיבית
 avichel@gmail.com | 054-6312354 

שרה קרוניש
עו"סית קלינית, ופסיכותרפיסטית

sarah2168@gmail.com | 052-6071799  

טלי כה�
מאמנת נשים ונערות  מאותגרות קשב 

וריכוז למימוש עצמי ותעסוקתי
     tali.c60@gmail.com | 052-6071864 

רעות גור
עובדת סוציאלית - ריפוי אישי יצירתי

טיפול ושיקום למתמודדים ובני משפחותיהם
reutgs@gmail.com | 058-6566834 

רויטל לוי
עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת במתבגרים 

וצעירים ומדריכה הורים. מתמחה בטיפול בחרדות, 
טראומה שכול ואובדן. 

מעבירה סדנאות ומנחה קבוצות
revitno@gmail.com | 052-5269911 

טובי גרינבאו�
 .M.S.W עו״ס התפתחותית

מנחת הורים ומטפלת C.B.T מומחית בילדים 
מעוכבי התפתחות ומאתגרי התנהגות.

tobigreenk4@gmail.com | 050-8999198

אמונה חיה-שרגא
מאמנת להתפתחות אישית, 

למערכות יחסים ולמציאת זוגיות.
emunachaya@gmail.com | 052-3121224

מרי� ב� ישר
C.B.T יועצת חינוכית, מטפלת

miriamben58@gmail.com | 050-7238325

גבי עטיה
מטפלת זוגית, משפחתית
ומטפלת בניפגעות מינית

Gabyaattia@gmail.com | 050-7440329

מיכאל שור
עו"ס גריאטרי, יעוץ לקשישים ובני משפחתם, 

ייעוץ זוגי לנשואים ורווקים
mikedebbie0@gmail.com | 052-8640542

ברק שבות
דרמתרפיסט ומנחה קבוצות               

 barakshvut@gmail.com  | 058-7657363 

שירה נעמ�
עו“ס, טיפול רגשי לילדים ומבוגרים, קשב וריכוז, 

טראומה וחרדה. הנחיית קבוצות. 
  shiranaa@gmail.com | 050-6411753 

אלון שבותאפרת/ירושליםנווה דניאל

אלון שבות / ירושליםאלון שבות אפרת

אלון שבות כפר עציון/ ירושליםאלון שבות 

ירושלים / גוש עציון

גוש עציון וירושליםראש צורים

דניאלה גור
מטפלת באומנות ובציור אינטואטיבי.

מטפלת רגשית, בנפגעי טרור,אובדן ושכול.
 בילדים, מבוגרים ובקבוצות

gurdaniela@gmail.com | 052-5562304.

חנה שוור	
 ADHD מרפאה בעיסוק, מוסמכת לטיפול ב

ילדים, מתבגרים והדרכת הורים
Hanash930@gmail.com | 052-3262754

אלון שבות / כרמי צוראלון שבות / ירושלים



" מעל 20 שנה אני מטפלת באומנות, אך מי 
שטבע חותמו על לוח ליבי הוא דווקא יוסי )שם 

בדוי(, ילד מאתגר במיוחד. יוסי טופל בגן שבו 
אני עובדת, לפני כשנה על ידי צוות מסור שכלל 
את הגננת, מטפלים מקצועיים מכילים ומחבקים 
ואותי. יוסי, ילד גדל גוף, עם הבעה כבויה, אהב 

מאד להכנס לחדר הטיפול שלי, 
אך רוב הזמן בהה בפאסיביות ונמנע מלהשתמש 
בחומרי היצירה המגרים שבחדרי. גם כשתקשר- 
בדידותו זעקה. התסכול הלך וגבר לאחר מחצית 

השנה של השקעה מצד כלל אנשי הצוות, 
עקב הקפאון המתמשך במצבו והקושי להבקיע 

את החסימות שלו. התסכול חידד את עירנותי 
למסרים עדינים מצידו, עד שיום אחד, ראיתי 
אותו ממלמל לעצמו ומתנודד קדימה ואחורה 
בתנועות שהזכירו יותר אדם זקן, שכבר עבר 
עליו מה, מאשר ילד. בתחילה כלל לא הבנתי 

מה הוא ממלמל, אבל כיוון שהתרגשתי מעצם 
התנועה, שבלטה על רקע התנהגותו העצורה 
הרגילה, ניסיתי לברר איתו את פשר המילים. 

לאט לאט הוא הרים את קולו והמילים והצלילים 
נעשו ברורים והצטרפו יחד לשיר. השיר היה 

עמוק וחריג לילד צעיר, לימים גם גיליתי שהתנגן 
אז בביתו דרך קבע וליווה את ימי דכאונו של 
האב. ההצצה לליבו של יוסי האירה את עיני, 

ובעקבותי, האירה גם את עיני אנשי הצוות 
כולו, מה שעזר לו לראות את עצמו. מנקודה זו, 

באמצעות הגילוי בחדר הטיפול והחיבוק החם 
מהצוות, נסללה הדרך להתקדמות בתפקודים 
השונים וביכולת שלו ליצר קשר משמעותי." 

דניאלה גור, אלון שבות, מטפלת באמנות ובציור 
אינטואיטיבי.

גם לכם, שכנינו היקרים, מגיע מטפל/ת שיראה את הצרכים שלכם 
לפני ההתמחות המקצועית שלו.

למענכם, אנחנו, קבוצת 'מטפלים מאחדים כוחות', חברנו יחד. גם 
אנחנו, עם כל הידע והנסיון, לא נשארים להתמודד לבד, אלא נפגשים, 

מתייעצים ומשתפים בידע המקצועי - והכל תוך שמירה מלאה על 
החסיון של הפונים אלינו, אפילו ביננו לבין עצמנו! – הכל כדי לתת לכם 

כתף, חיוך, מילה טובה, כלים להתמודדות ותקוה, בלי שאיש יתייג 
אתכם ובלי רישומים רפואיים.

הקרבה שלכם אלינו, פרט להיכרות עם אופי הקהילה והבעיות שצצות 
בקרבה, נותנת לנו גם הזדמנות לתת לכם מענה כולל עד הבית בכל 

שעות היממה, ממש עכשיו, בתקופת הקורונה, כשלמטפלת של הילד 
המיוחד שלכם אסור להגיע לכתה כי היא גרה ב"עיר אדומה", כשכל 
נסיעה בתחבורה הציבורית היא סכנה בריאותית, כשאפילו השכנים 

הכי חבר'מנים פוחדים לתת לכם טרמפ, כשהטמפרטורות עולות 
)וגם כשהן יורדות...( ופשוט אי אפשר להוציא את האף מהבית, בסגר, 

בחגים... בפרט עכשיו, כשהמרחק ששמרנו ומרחב המחיה שנתנו זה 
לזה כדי שהשכנים לא ידעו מה עובר עלינו הפכו לבדידות חונקת...

כשכל מלאכה המכבדת את בעליה הפכה לחל"ת, או פשוט, 
לשוקת שבורה... ועכשיו צריך למצוא אפיקי קיום ּחדשים.

עכשיו אתם מוזמנים לבחור מטפל ממגוון המטפלים והשיטות 
העומדים לרשותנו בהתאם לצרכיכם: מטפלים באומנויות: יצירה, 

דרמה, כתיבה, משחק, עובדים סוציאליים: קליניים, שיקומיים, 
גריאטריים. מאמנים: לעסקים, להתנהלות כלכלית או למערכות יחסים.

יועצים: לזוגיות, הדרכה הורית, חינוך מיוחד, מיניות. מטפלים בגוף 
ובנפש: ליצנות רפואית, ריפוי בעיסוק, נמצאים עכשיו פה, לידכם.
בכל תחנה בחיים בה אתם ומשפחותיכם מתקשים כרגע: ילדות, 

התבגרות, בגרות וזקנה.

קשת אתגרים: בהתנהגות, בהתפתחות, בעיות נפשיות זמניות או 
מתמשכות, נפגעי טרור ופגיעות מיניות - ניתנות לטיפול על ידי 

מטפלים מנוסים ובמגוון רחב של שיטות טיפול חדשניות ויצירתיות.
וחשוב לנו לציין: אומנם הקורונה איחדה אותנו, אבל אנחנו כאן 

בשבילכם ובשביל להשאר יחד!!!
אז אם אתם במצוקה - ואפילו אם אתם רק רוצים להפוך את הטוב 
למעולה-בואו להשתמש בכוחות שאיחדנו בשבילכם! פנו עוד היום! 

'מטפלים' מאחדים כוחות
מי אנחנו ? 

אנחנו קבוצת מטפלים מתחומים טיפוליים מגוונים, 
התאחדנו יחד להקים מרכז טיפולי רב תחומי.

מה במרכז?
בית לכל מי שחש צורך בטיפול רגשי או נפשי מקצועי, יעיל, 

נגיש וחם מאנשי מקצוע מקשת טיפולים רחבה.

מטרת המרכז 
כשמו – להעצים את הפונה ולסייע לו.

מי המטפלים שלנו?
חיבור נדיר של מקצוענים מומחים ומנוסים מרקעים מגוונים, 

עם גישות טיפוליות ייחודיות, אשר יחד מאפשרים לקשת רחבה 
של מתעניינים- סיוע ותמיכה בתחומי הרגש הגוף והנפש.

מה אנחנו מאחדים?
השאיפה היא לאחד ולגבש מחדש את כוחותיו הנפשיים 
והרגשיים של הפונה באמצעות מכלול הכוחות של קבוצת 

המטפלים שלנו.

אילו כוחות יש לנו להציע? 
העצמה של יכולות הפונה להתמודד בהצלחה עם האתגרים 

העומדים בפניו ובפרט אתגרי השעה בעקבות משבר הקורונה, 
באמצעות הידע והנסיון ויכולת ההכלה של כולנו.

מה תמצאו אצלנו?

מה לא תמצאו אצלנו?

צוות פורץ דרך, חוצה 
מגזרים וחדשני 
תודעת שירות 

החופש לבחור מטפל /טיפול 
נגישות  

זמינות 
גמישות 

שיתוף פעולה מקצועי בין 
חברי הצוות הטיפולי

 ותק ונסיון רב

רישומים בתיק הרפואי 
תיוגים 

הדלפות בין המטפלים או 
מחוץ לטיפול 

תורים ארוכים 
נסיעות מתישות לטיפול 
שיבוץ שרירותי למטפל 

 |  02-9933996


