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מרכז חוסן - מרכז טיפולי

המרכז הטיפולי בחוף אשקלון הוקם בשנת 2009.
המרכז מספק שירותי ייעוץ, הדרכה, אבחון וטיפול למשפחות, ילדים, מבוגרים וקשישים, 

אשר נמצאים במצבי לחץ, משבר, טראומה והתמודדות.

הטיפול ניתן באופן פרטני, משפחתי או קבוצתי, בהתאם לצורך, תוך שמירה על שירות 
איכותי, דיסקרטי, מקצועי, מגוון ונגיש.

המרכז הטיפולי פועל במסגרת מרכז החוסן במועצה ופועל בתפיסה קהילתית, 
מערכתית ואינטגרטיבית לחיזוק ופיתוח החוסן והתא המשפחתי.

המענים הניתנים במרכז:
טיפול פסיכותרפויתי פרטני לילדים, נוער, הורים, מבוגרים וקשישים.  

טיפולים פסיכולוגיים באמצעים מילוליים ובלתי מילוליים.  
טיפול משפחתי, זוגי ו/או הדרכת הורים.  

קבוצות להעצמה לקשישים, הורים, מבוגרים, נוער וילדים וקבוצות ייחוס נוספות  
בנושאים הקשורים לפיתוח חוסן ויכולות התמודדות בשגרה ובחירום.   

הצוות המקצועֿי במרכז:

כוכי שלמה - עו"ס, מנהלת מרכז החוסן

קרן אוחיון - עו"ס  קהילתית, מרכז החוסן

איילת הלוי - מזכירת מרכז החוסן

צוות המטפלים במרכז:

המנהל הקליני של המרכז:
מר מיקי דורון MHA, MA, פסיכולוג קליני מומחה-מדריך. 

מורה ומדריך בבית הספר לפסיכותרפיה ממוקדת, ממקימי ויו"ר האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת. 
מתמחה במודלים ממוקדים לטיפול בהפרעות חרדה והפרעות שלאחר טראומה. כתב ספרים ופיתח מודלים לטיפול 

הנלמדים בארץ ובעולם.

משה חמיאל MA, פסיכולוג שיקומי ומומחה בפסיכולוגיה חינוכית. 
מטפל בפרט - ילד, בזוגות ובמשפחה, במסגרת החינוכית ובקהילה, בהתמודדות עם מצבי לחץ, משבר וטראומה. 

מטפל באמצעות שיחה, משחק, ביופידבק ודמיון מודרך.

מאירה מריאש MSW, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית.
.EMDR-מטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת, מטפלת בטראומה וחרדה בשיטת ה

ורשביאק איל MSW, בעל תואר שני בעבודה סוציאלית.
מטפל קוגניטיבי התנהגותי, מדריך מטעם האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי. מטפל בילדים ומבוגרים 

.SEE FAR CBT בבעיות של חרדה, טראומה והפרעות התנהגות. מטפל ומדריך במודל לטיפול בטראומה

זהבית עקירב גלר MSW בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית. 
עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת במשחק, עם מומחיות בתחום ילדים ונוער עם בעיות נפשיות ורגשיות, עם ניסיון 

רב בטיפול התנהגותי קוגניטיבי ובגישות ממוקדות טראומה.

זיו סופר MSW, בעל תואר שני בעבודה סוציאלית. 
.EMDR מטפל בחרדה וטראומה – מוסמך בשיטת

ענת רפאל MA, פסיכותרפיסטית אינטגרטיבית בשילוב אומנויות.
חברה בועדת היגוי בינלאומית לטבע תרפיה – IATC. מטפלת במבוגרים וילדים ומנחת קבוצות. מטפלת מוסמכת 

בטיפול בטראומה תוך הרחבת המודל הטיפולי דרך התייחסות לטבע, ליצירה ולגוף.

סינטיה )סינדי( רסקין M.A, מטפלת מוסמכת באומנות, בעלת הסמכה בהנחיית קבוצות. 
ניסיון רב בטיפול בילדים, מתבגרים, ומבוגרים. טיפול בגישות ממוקדות בטראומה משולב ביצירה ובארגז החול. מנחה 

קבוצות הורים, להעצמת החוסן והיכולות להתמודדות בשגרה ובחירום.

דסי רביד מטפלת באומנות, מדריכה רשומה.
מתמחה בטיפול בילדים באמצעות כלים בלתי מלולים. בעלת ניסיון רחב בגישות ממוקדות טראומה המשולבות עם 

עבודה ביצירה והבעה. מנחה קבוצות הורים, להעצמת החוסן והיכולות להתמודדות בשגרה ובחירום .

יוסף אריש M.A, פסיכותרפיסט ממוקד וקרימינולוג מומחה.                                                                                                                         
מטפל מוסמך בהפרעות חרדה ,דיכאון , טראומה ומצבי משבר. מטפל ומדריך מוסמך במודל לטיפול בפוסט 

.SEE FAR CBT טראומה

מענית שי פסיכולוגית חינוכית מומחית.
עובדת בשיטות קצרי מועד כמו see far CBT, EMDR , וביופידבק. ניסיון רב שנים בעבודה עם אוכלוסייה המתמודדת 

במצבי לחץ ומשבר.

פבלו נדריצ’ני פסיכולוג קליני מומחה )ילדים, מתבגרים, מבוגרים(.
מטפל מוסמך ב-EMDR. מתמחה בטיפול בפוסט-טראומה באמצעות שיטות טיפוליות ממוקדות, כגון CBT וביופידבק.


