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 M.A בהצטיינותבפסיכולוגיה מאונ' בר אילן ותואר שני בהצטיינות שירלי צוק, בעלת תואר ראשון 

 בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה.

התמחות בתור קצינת מבחן בשירותי מבחן לנוער בחיפה לרבות טיפול באופן פרטני בנערים אשר 

 ביצעו עבירות שונות, מתן טיפול דינמי פרטני לנערים שביצעו עבירות מין.

ביצעתי חקירות  חקרתי ילדים במשרד לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות השייך למשרד הרווחה,
 ואלימות במשפחה ומחוצה לה.נפגעו בפגיעות מין ש 14 -3לילדים בגילאי 

 
 

בחיינו העמוסים והלחוצים יש מצבים, בהם הדברים לא מסתדרים כמו שרצינו, כמו שתכננו, יש קושי להמשיך הלאה ואנו 
 מרגישים תקועים. 

מצבים אלו עשויים ליצור תחושה שלא הולך לנו, שהכול מסתבך ואין לנו  ,מצבים בהם אנו נדרשים לעצור ולתכנן מסלול מחדש
 ?ש, איך מתמודדים עם דרך חדשה שאולי נכפתה עלינו ומאיימת עלינומושג איך מתכננים מסלול חד

רבים חווים ? אנשים  כולנו מכירים את התחושה. מי לא חווה נטישה של אהוב/ה, פיטורים או ביקורת מתמשכת מצד אדם קרוב
לאורך חייהם אירועים כאובדן משרה, תאונות דרכים, גירושים, מחלה. כל אלה משפיעים על מצב הרוח, איכות החיים ומציבים 

  .בפנינו אתגרים חדשים ובלתי מוכרים
זה, למרות  אירועים אלה, גם אם עברנו אותם והתקדמנו בחיינו, עשויים להשאיר זיכרון מר במוחנו. סביב אירועי חיים מסוג

 שברור לנו כי אנו צריכים להניח את העבר בעבר ואין טעם לדוש באירועים שזמנם חלף, רגשותינו ממאנים להקשיב. 
 .הם נאחזים בעבר גם לאחר שהתפיסה הרציונאלית לגבי המצב השתנתה

כים וכלים שימושיים חשוב לדעת כי אפשרי להתמודד בהצלחה עם מצבים שכאלו. דרך טיפול נכון ומכיל אפשר למצוא דר
והגיוניים בעזרתם ניתן להתגבר על האירוע, השלכותיו ואף על הזיכרון שהשאיר. זה אפשרי לתפוס דרך חדשה ובלתי מוכרת 

 . כפחות מאיימת והרבה יותר מאתגרת
  

 EMDRפול בשיטת טי
 

 .ונפשיות שיטת טיפול ממוקדת שהוכחה כיעילה בטיפול הן במבוגרים והן במתבגרים במגוון של בעיות רגשיות
גשים לה ליישום ותוצאות הטיפול מורגשות לרוב כבר במפק, רת הטבה במצב הרגשי והנפשיליציכיום מתקדמת השיטה ה

 .הראשונים

 טיפול בדיכאון ומצבי רוח
 
 

ישנן מגוון דרכים 
להתמודד עם מצב רוח 

ירוד והשיפור במצב הרוח 
הזה קשור במידה רבה 

בבירור המקור לתחושה 
עיתים, המקור ברור ל .זו

ואז נדרשת עבודה על 
התמודדות ומציאת דרכים 

 הלשינוי התחוש

טיפול רגשי ונפשי 
 יםבמתבגר

 
בטיפול בבני נוער אני 
דוגלת בעבודה בגובה 

העיניים, שילוב בין 
אמפתיה והכלה ויחד עם 

על גבול  זאת שמירה
 .רברור, לו זקוק המתבג

הבנה של דפוסי התנהגות 
וחשיבה בשילוב שיטות 

 טיפול מתאימות.

 טיפול בחרדות 
OCD 
 

הגישה הטיפולית שלי 
בהפרעה טורדנית 

כפייתית היא של "כאן 
ועכשיו". הטיפול מסיט את 

המוקד מהעבר לכיוון 
תרגול מעשי בהווה, 

 .במגמה לשפר את העתיד
לחזור למעגל תעסוקתי, 

  ..משפחה לימודים, חברה,
 

 בפגיעות מיניותטיפול 
 
 

ת התמיכה שלי, כמטפל
מיומנת, יכולה להיות 

חשובה במיוחד במסע 
תפקידי  .הלהחלמ

כמטפלת הוא לספק מקום 
בטוח שבו אפשר לחשוף 

 –את הסודות ואת הכאב 
 –וגם את התקווה 

 .םשהוחזקו בפני

צור בעזרת הטיפול הפרטני המכיל והעוטף שאעניק לכם תוכלו לראות ולהשתמש ביכולות ובכוחות שלכם על מנת לי
 .לעצמכם איכות חיים טובה יותר


