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פסיכולוגית שיקומית מומחית, מטפלת משפחתית מוסמכת, בעלת תואר
דוקטור מאוניברסיטת חיפה מ- 2007, ופוסט דוקטורט מהמחלקות
לפסיכולוגיה מאוניברסיטת ייל, אוניברסיטת מרילנד, והתמחות קלינית דרך

החוג לפסיכיאטריה באוניברסיטת פלורידה.
אשמח לתרום לאגודה בהקשר פיתוח אקדמי של כנסים והשתלמויות, מחקר
בתחום גוף נפש, פיתוח ושילוב מחקר עכשוי בפרקטיקה קלאסית ובת זמננו,
פיתוח קשרים בינלאומיים עם חוקרים בתחומים רלבנטים, קישור בין האגודה

הפסיכוסומטית הישראלית לעולמית.
.

ד"ר יעקב עזרא

יו"ר נוכחי של העמותה בשיתוף עם ד"ר יוסי מאירסון. . מעוניין להיבחר
לקדנציה נוספת על מנת להמשיך את הפעילות בה התחלנו בקדנציה
הקודמת. האתגרים הנוכחיים הם : שיתוף ציבורים נוספים של מטפלים וצירופם
לאגודה, פניה לציבור המטופלים והסבר אודות הפרעות פסיכוסומטיות
מאפייניהן והטיפול בהן,  יצירת קורס מקוון נוסף העוסק בדרכי הטיפול
בהפרעות הפסיכוסומטיות, המשך קיום כנסים וימי עיון. התקדמות בפרויקט
"שינוי כיוון" - עבודה מול מנהלים במערכת הבריאות במטרה לקדם טיפולים

התנהגותיים על פני טיפולים תרופתיים ופרוצדורות פולשניות. 

ד"ר עידית שלו

נוירולוג ומורשה להיפנוט

פסיכולוגית שיקומית מומחית

מתמודד לתפקיד יו"ר משותף

מתמודדת לתפקיד יו"רית משותפת



ד"ר אמנון מוסק

משמש כסגן מנהל המערך לנוירולוגיה בב"ח איכילוב. עיקר עבודתי במרפאה
לכאבי-ראש והעצמה גופנית, שכוללת 15 אנשי צוות המטפלים בהפרעות
פסיכוסומטיות ועוסק במחקר בתחום זה. אני רואה חשיבות גדולה בקידום
המודעות להפרעות פסיכוסומטיות וקידום שיטות הטיפול בהן, מעוניין להיות
חבר ועד האגודה למטרה זו, על ידי קדום כנסים, קבוצות דיון ומערכת הכשרה

בתחום הגוף-נפש.

איילת עירון

חוקרת ומרצה בתחום הכאב שינה ופיברומיאלגיה במהלך תזה (אונ' תל אביב).
MIND 7 שנות ותק בשיקום תל השומר. כיום מנהלת עסק עצמאי הנותן שירותי
CBTI , ,תנועתיות , מידפולנס ,BODY MEDISION ,pain education

BUTIKO במרפאות. 
מאמינה בתחום הפסיכוסומטיקה כפורץ דרך ובעל חשיבות רבה לעיצוב

החיזיון הטיפולי בישראל. 

נוירולוג 

פיזיותרפיסטית



אסנת פלג

פסיכולוגית רפואית, מומחית ומדריכה בטיפול קוגניטיבי והתנהגותי, מוסמכת
ב- EMDR. שימשתי כפסיכולוגית בעמותת אחת מתשע המלווה נשים עם
סרטן שד וכן עבדתי שנים בקופת חולים מאוחדת במרפאה לבריאות הנפש
ועם רופאים בקהילה, כיום עובדת בקליניקה פרטית בכפר סבא. התחום של
טיפול בכאב בכלל והתחום הפסיכוסומטי, הם חלק משמעותי עבורי, אני
עוקבת אחרי פעילות האגודה מיום היוסדה ומשתתפת בפעילות שבה. בשנים
האחרונות ישנה עליה ניכרת לצערנו בהפרעות פסיכוסומטיות בקרב ילדים

ומתבגרים, ואני מקווה לתרום ולקדם נושא זה במסגרת העבודה.

פסיכולוגית רפואית מומחית, מדריכה

תומר גבעול
פסיכולוג רפואי מומחה

עובד כפסיכולוג רפואי במרפאת מומחים בצה"ל ובקליניקה פרטית בתל אביב.
ברקע, פסיכולוג במכון האונקולוגי ובמערך הקרדיולוגי בביה"ח קפלן ובמרפאה

לפסיכלוגיה רפואית של מכון דרכים.
בעבודתי נתרם רבות מחשיבה ועבודה בצוותים רב-מקצועיים בהיבטי
גוף-נפש, ומעוניין לפעול למען המשך הפעילות המקצועית המעשירה של
האגודה. ברצוני לפעול להרחבת שיתופי הידע, החשיבה והפעולה בין תחומי
המקצוע השונים. כמו כן, מאמין בחשיבות הנגשת הידע הרב-מקצועי הקיים

לקהילות מטופלים



ד"ר אורנה שטטר 

.ACT רופאת משפחה מומחית, מטפלת מוסמכת בפסיכותרפיה ממוקדת וב
מנהלת מרפאת יעוץ להפרעות פסיכוסומטיות בשירותי בריאות כללית,
מדריכת מתמחים ברפואת משפחה. בשלוש השנים האחרונות הייתי חברה
בוועד האגודה לפסיכוסומטיקה, פעלתי בוועדת ההשתלמויות של הוועד,
ובארגון כנסים וימי עיון.יזמתי והובלתי את הקורס המקוון של האגודה בשיתוף
עם הסתדרות הרופאים שעד כה היו 3 מחזורים שלו, ובכוונתי ליזום קורס
המשך שיתן כלים מעשים ופרקטיים למטפלים בפסיכוסומטיקה. אני מתכננת

להמשיך לתרום בארגון פעילויות והשתלמויות למטפלים וכן לקהל הרחב.

צפנת ליברמן

רופאת משפחה

MSW עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית ממוקדת גוף. בוגרת תואר שני
באוניברסיטת תל אביב ומכון 'מגיד' לפסיכותרפיה. מתמחה בטיפול בהפרעות
פסיכוסומטיות, מנחת קבוצות. מטפלת בקליניקה פרטית בתל אביב. מעוניינת
להמשיך את עשייתי כחברת ועד האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה

לקדנציה נוספת.



חיה שוויגר

ד"ר אורי גנור

דיאטנית קלינית

פסיכיאטר

דיאטנית קלינית, מנהלת היחידה לתזונה קלינית, מרכז לבריאות הנפש,
שלוותה, קופת חולים כללית. חברת ועד נוכחית. מעוננית להמשיך לפעול
ולקדם את התחום בישראל. מקווה לרתום עוד דיאטניות, בעיקר מתוחם
גסטרו, בריאטריה ובריאות הנפש להעמקה מקצועית בתחום, להרחבת כלים

טיפוליים עם מטופלים עם הפרעות באכילה על רק פסיכוסומטי. 

פסיכיאטר ופסיכותרפיסט. מנהל מרפאת 'הנוטרים' של המרכז לבריאות
הנפש 'שלוותה' ובקליניקה פרטית. חבר וועד האגודה הישראלית
לפסיכוסומטיקה ב-3 שנים האחרונות. מושפע כיום בעבודתו הטיפולית בעיקר
מיסודות פסיכואנליטיים, טיפול דינאמי-חווייתי (EDT) ומחקר-פסיכותרפיה.
ב-3 שנים האחרונות תפקד בתור חבר ועדה מקצועית בועד האגודה
הישראלית לפסיכוסומטיקה, היה חבר בוועדה המתכננת של כל כנסי האגודה

והוביל קשרים בינ"ל, כגון אנג'לה קופר, פטריק לויטן, אלה לנדה, ועוד.



ד"ר אמיר צבעוני
רופא משפחה

עובד כרופא משפחה בזכרון יעקב. עוסק בטיפול פרטני וקבוצתי בסובלים
מכאב כרוני, בהשראת גישתו של ד"ר ג'ון סארנו. אני מאמין כי יש לאבחן
להתייחס ולטפל במטופלים פסיכוסומטיים מוקדם כמה שניתן כבר במרפאה
הראשונית. אני מעוניין להמשיך להפיץ ולהנגיש את הידע החשוב הזה בקרב

אנשי טיפול ומטופלים כדי לשפר את איכות חייהם של שני הצדדים.
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