
מפיצול לאינטגרציה
AMBIT - מודל מבוסס מנטליזציה לעבודה רב-מקצועית

דר' במברגר אסתר, פסיכולוגית קלינית מדריכה, עוסקת בתחום של ילדים נוער והורות בארגונים בשדה, בקליניקה פרטית 
ובבית ספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ובמכון מפרשים. 

ד"ר ג'יניאו-דולברג דפנה, פסיכולוגית קלינית והתפתחותית. מרצה בכירה וחברת סגל במגמות לפסיכולוגיה קלינית ולפסיכולוגיה 
התפתחותית באקדמית ת"א יפו. מטפלת וחוקרת מנטליזציה הורית והתפתחות מנטליזציה בילדים.

גרודזין-קיסרי שמעונה, פסיכולוגית חינוכית מומחית, מנחת קבוצות הורים מוסמכת. מנהלת השירות הפסיכולוגי- חינוכי באר טוביה, 
קליניקה פרטית.

גרינולד נעמה, פסיכולוגית קלינית, מרצה באוניברסיטה העברית במגמה החינוכית-קלינית של הילד ובבית הספר למדיניות 
ציבורית, מנהלת מדרשת אפיקים לפסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית שבמכון פרשים.

דר' גרשי נעמה, פסיכולוגית קלינית, מרצה במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד באוניברסיטה העברית.

זלנפרוינד מוניקה, מנהלת מתי"א ירושלים. 

זכריה הדס, מנהלת מתי"א מעלה והר, מנחת קבוצות. מרצה במכללת דויד ילין בתוכנית  'אייכה' להורות מגדלת לאנשי חינוך.

דר' לסרי דנה, פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בכיר בביה�ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית, חוקרת 
ומלמדת בתחום התערבויות מבוססות מנטליזציה ובנושא טראומה. 

יהושוע סטייסי, פסיכולוגית קלינית מדריכה, פסיכולוגית ראשית אור שלום. 

ישי לילך, פסיכולוגית קלינית וחינוכית, מדריכה בפסיכולוגיה חינוכית, מרכזת היחידה הקלינית בשפ�ח ירושלים, קליניקה פרטית.

מקובסקי דפנה, מרפאה בעיסוק, מנהלת מתי"א יחדיו. 

פרופ' עצבה-פוריה נעמה, פסיכולוגית התפתחותית מומחית, ראשת המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית וראשת מרכז דואט 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מטפלת ביחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך במרכז הרפואי סורוקה, יו"ר העמותה לבריאות הנפש 

של התינוק בישראל. 

פיינגלרנט סיגל, תרפיסטית במוזיקה, מייסדת ומנהלת הפורום הרב מקצועי לילדים ונוער בסיכון במרכז לשירותים פסיכולוגים 
במועצה האזורית שער הנגב.

פליישמן חיים, מנהל שפ"ח שער הנגב, רכז תחום חירום ארצי אגף פסיכולוגיה בשפ"י.

דר' צאן בן-אריה נעמה, פסיכולוגית קלינית, מנהלת תחום התערבות וחינוך במרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון.

דר� רוזנטל זהבה, פסיכולוגית חינוכית והתפתחותית מדריכה, מנהלת השרות הפסיכולוגי החינוכי בעירית ירושלים, מרצה לתואר שני 
בפסיכולוגיה במכללה למשפט ולעסקים ברמת גן.

שטיינברג יעל, פסיכולוגית קלינית ופסיכולוגית חינוכית מדריכה, מרכזת צוות מערכתי בשפ�ח ירושלים.

פרופ' תשבי אוריה, מנהלת מרכז פרויד למחקר פסיכואנליטי, פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה, חברת סגל בחוג לפסיכולוגיה 
ובית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית.  

רשימת מנחי סדנאות ומושבים:


