יועצים ומטפלים זוגיים – גוש עציון – אפרת
שם

הגדרת
תפקיד

טלפון

קישור לאתר
או לדף
פייסבוק

כתובת

מייל

איוון
גלדמן

מטפלת
פרטנית,
זוגית
ומשפחתית
,מתאמת
הורית
להורים
גרושים,
ניסיון רב
באלימות
במשפחה

0524713269

משעול
הכרמים 35
אפרת

ivonne.sw@gm
ail.com

איוון גלדמן

אורית
לם

יועצת
זוגית
ומינית

0544926371

מודיעין 6
אלעזר

Orit.lamm@gm
ail.com

https://oritlam
m.wixsite.com/
relationship
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מקום לימודים והכשרה

הערות

עובדת סוציאלית קלינית,
 ,MSWאוניברסיטת אילינוי,
ארה"ב
בוגרת תוכנית בטיפול משפחתי,
המכון למשפחה ,ירושלים
בוגרת הכשרה בתיאום הורי
בוגרת קורס הדרכה,
אוניברסיטת בר אילן
בוגרת קורס לטיפול זוגי בשיטת
גוטמן
בוגרת קורסים רבים בתחומי
פגיעות מיניות ודיכאון סביב
לידה
בוגרת קורס בתחום אלימות
במשפחה
בוגרת תואר ראשון בעבודה
 ,אוניברסיטת BSWסוציאלית,
בר אילן
תואר ראשון ושני – ביולוגיה
ייעוץ זוגי -מכון פתרונות נס
ציונה
יעוץ מיני – מרכז יה"ל
מודעות לפוריות טבעית – מיכל
שונברון
 - NLPאורית פרץ ,מודיעין
פסיכולוגיה יהודית – מכון
רוטנברג
הנחיית קבוצות – מכללת גישות

שפות :עברית ואנגלית

רשימה זו מובאת על ידי המועצה הדתית כשירות לציבור ואין בה כדי להמליץ על מטפל זה או אחר

שעות גמישות
מחיר נמוך
טיפול ממוקד ומעשי

יועצים ומטפלים זוגיים – גוש עציון – אפרת
אסתי
רוסט

הזית 1
אלון שבות

estiroset342@g
mail.com

אלון שבות

galia.zugi@gm
ail.com

גבי
עטיה

יועצת זוגית
ומטפלת
מינית

0507440329

כפר עציון

gabyaattia@gm
ial.com

ייעוץ זוגי  -מכון נתיבות
טיפול מיני  -מכון בקדושה
יועצת חינוכית ומנחת הורים

מיכל
מינצר

מאמנת
אישית
וזוגית

0528660801

דוד המלך
 67/3אפרת

https://www.fa m_mintzer@wa
cebook.com/mi
lla.co.il
chal.mintzer

אימון  -מכללה בית וגן
זוגיות  -החוויה הדיאלוגית -בר
אילן
מיניות  -מרכז יהל
cbt , nlp

עדינה
מילסטון

ייעוץ
משפחתי
וזוגי

0528385683

גליה
דסברג

יועצת
אישית,
זוגית
ומינית,
ומנחה
רווקים
למציאת
זוגיות

0506282162

www.estiroset.
wix.com/yeutz
ugi
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פייסבוק :אסתי
רוסט צמיחה
בשניים-ייעוץ זוגי
ויחסי אישות,
מטפלת nlp

יועצת זוגית
ומאמנת
אישית

www.dasberg.c
o.il
פייסבוק  -גליה
דסברג אימון זוגי
ואישי

יהושע בן
גמלא 12א
ירושלים
הל"ה 9
אלון שבות

@adinamilston
gmail.com

תואר ראשון ושני -חינוך וחינוך
מיוחד
ייעוץ זוגי -מכון פתרונות נס
ציונה
ייעוץ מיני -אוניברסיטת בר אילן
גישור -גומא
אימון ncs -גבעתיים
 – Eftאמנון בצלאל נס ציונה
 ( Nlpפקרטישנר ומאסטר) מכון
מופת תל אביב ( לקראת תואר
)trainer
ייעוץ אירגוני -מרכז ציפורי
ירושלים

שעות גמישות ,מחיר
הוגן ,הנחות למיעוטי
יכולת ,התאמת שיטת
העבודה לצרכי
המטופל

תואר שני בחינוך
בוגרת מכון נתיבות ליעוץ זוגי
בוגרת מכללת כוונה  -קורס
מכוונים אישיים
הכשרה בגישת "תרפיית המפגש"

תהליך ממוקד וחווייתי
כולל ליווי ותמיכה בין
הפגישות.
ניתן לקבל יעוץ במחיר
מוזל במקרים מיוחדים
ניתן לקבל טיפול
במחיר סמלי במקרה
הצורך
שפות :עברית וצרפתית
שמחה לעזור לכל זוג,
בכל שלב של הקשר.
צברתי נסיון עם זוגות
שיש ביניהם פערים
בתפיסת העולם
הדתית .בתהליכי הכנה
לנישואים וכן זוגות
נשואים.
גמישות בנוגע לאמצעי
התשלום ובמקרי
הצורך ניתן לקבל ייעוץ
בתשלום סמלי
שפות :עברית ואנגלית

 https://adinamiמרכז שפר ,אהובה צוקרמן ,קורס
בשיטת העבודה של ביירון קייטי
/lston.com
פייסבוק https:/ :תואר ראשון – פיזיקה ומדעי
 /www.facebookהמחשב
 .com/adinamilsתואר שני  -פיזיקה
/toncounselor

רשימה זו מובאת על ידי המועצה הדתית כשירות לציבור ואין בה כדי להמליץ על מטפל זה או אחר

יועצים ומטפלים זוגיים – גוש עציון – אפרת
רותי מדן

יועצת זוגית
ויועצת
לחיים
בקדושה

0507487922

מגדל עדר rutmedan@gma 17
il.com
אלון שבות
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תואר ראשון בחינוך מיוחד
וביעוץ חינוכי מכללת בית וגן,
תואר שני בחינוך -טורו קולג'
פסיכותרפיה  cbtועבודה בשיטה
נירטיבית -ינר
ייעוץ זוגי -מכון נתיבות
ייעוץ בקדושה -מכון פועה

רשימה זו מובאת על ידי המועצה הדתית כשירות לציבור ואין בה כדי להמליץ על מטפל זה או אחר

בשנה הקרובה  -תש"פ
התשלום עבור פגישה
סמלי 100 ,ש"ח
לפגישה

