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רשימת מדריכים – פסיכותרפיה פסיכודינמית תשע"ח
שם ומשפחה

מקצוע

טלפון

אימייל

כתובת לקבלת מודרכים

מר שאול גורי

עו"ס/פסיכותרפיסט /מדריך.
מבוגרים ,פוסט טראומה ,הכנה
לצבא

052-3424861

shaulguri@gmail.com

קריית אונו ,רחוב
המעגל  46/5בימי שני עד
רביעי (כולל) .ראש העין ,
רחוב בזלת  , 48רק בימי
שישי.

ד"ר אופיר
לוי

עו"ס/פסיכותרפיסט /מדריך

052-9462488

ofirleviphd@gmail.com

השדרה המרכזית ,15
מודיעין (בניין ליגד )1

מר אלי
פראשה

עו"ס/פסיכותרפיסט /מדריך

054-7552678

psychology2002@gmail.com

יגאל ידין  53מודיעין

גב' שירלי
אילת גרינברג

פסיכולוגית קלינית .מדריכה
בפסיכותרפיה
ובפסיכודיאגנוסטיקה .מבוגרים
ומתבגרים.

052-9286847

shirligre@gmail.com

רח' אחימאיר  7רמת אביב ג'
תל אביב.

ד"ר יחזקאל
כהן

פסיכולוג קליני-מדריך/
פסיכואנליטיקאי

052-5848496

coheny@netvision.net.il

שדרות בן ציון  24תל אביב

גב' טלי רסנר

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

054-4883378

talirasner@gmail.com

באבן יהודה או בתל אביב
בבית ״עמך״ רחוב מזא"ה
58ב

ד"ר אשר
אפשטיין

פסיכולוג קליני-מדריך/
פסיכואנליטיקאי

050-7654309

epsteinasher@gmail.com

הרצל  31זכרון יעקב

גב' שרית שי

עו"ס /פסיכותרפיסטית/
מדריכה

054-4647260

saritt@post.tau.ac.il

אביטל  46ראש העין

גב' חוה ינאי
– מלאך

עו"ס /פסיכואנליטיקאית/
מדריכה

Chava.ym@gmail.com

רח' פילון ( 4ליד שד.בן-
גוריון ועירית תל אביב) תל
אביב.

גב' ריקי
גוטליב

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

052-2566078

Riki.gottlieb@gmail.com

רח' אורי צבי גרינברג ,9
אזורי חן ,תל-אביב 03-
6996260

גב
גילה גינזבורג

עו"ס/
פסיכואנליטיקאית .ילדים
נוער ומבוגרים.

050-5799937

Gila.ginzbourg@gmail.com

רדינג  ,3רמת-אביב ,תל-
אביב

ד"ר רבקה
אפשטיין
דוידוביץ'

פסיכולוגית קלינית-מדריכה

054-4787911

rivkadav@smile.net.il

גבעת החלומות  5הרצליה

גב' ענת פרי

פסיכולוגית קלינית-
מדריכה /פסיכואנליטיקאית

054-4302298

Anath.perry@gmail.com

משעול אמנון ותמר 3א' כפר
סבא

גב' יהודית
שם-טוב

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

050-6371143

judith.shemtov@gmail.com

רח' ויזל  3תל אביב באיזור
כיכר רבין 03-5240236

גב' ציפי
קליש

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה .ילדים ,מתבגרים
ומבוגרים.

050-2565438

Zippy_kalish@hotmail.com

רידינג  49רמת אביב

גב' דורית
יערי טוניק

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

09-7404940
052-3549337

dotyaari@netvision.net.il

הוד השרון  ,שכונת נווה הדר
רח' השומר  4א'

מר יוסי זלץ

פסיכולוג קליני-מדריך

054-5321570

salzyossi@gmail.com

רחוב פרנקפורט ( 3דירה
מספר  3באינטרקום ).תל
אביב

052-2650023

( שמורה חניה מספר דקות
לפני מועד הפגישה  .הכניסה
לרחוב מרחוב ז'בוטינסקי).
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ד"ר נורה
קורין לנגר

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

052-4581110

noraa@post.tau.ac.il

גורדון  85תל אביב

ד"ר אסתי
כהן

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

054-4445009

esteecoh@gmail.com

שד׳ נורדאו  ,47ת״א

ד"ר קובי סגל

פסיכולוג קליני מדריך/
פסיכואנליטיקאי

052-6760064

segalk@biu.013.net.il

רחוב הבאר  ,3רמת גן

ד"ר דן שרון

עו"ס/פסיכותרפיסט /מדריך

054-6960086

sharon1@post.tau.ac.il

שקד ( 26נווה סביון) אור
יהודה  60407סלולארי
.0546960086

מר אריק
אבנרי

פסיכולוג קליני-מדריך

050-5724355

arikavneri@gmail.com

ירושלים -הפלמ״ח /18א

ד"ר חגי
שיקלר

פסיכולוג קליני-מדריך/
פסיכואנליטיקאי

052-8701007

shickler@zahav.net.il

רחוב פנקס  25/2תל אביב
62662

גב' מיכל
זלינגר

עו"ס/פסיכואנליטיקאית

052-2749454

Selinger.michal@gmail.com

רח הדקל  46הרצליה

גב' לאה דור

פסיכותרפיה דינמית ,מתמחה
בטיפול בילדים ,מתבגרים
ומבוגרים בטיפול פרטני וזוגי,

054-7636364

leahdor@gmail.com

רחוב הבוסתן  16כפר הס

אחוזה  ,58רעננה

מבשרת ציון -טופז  3רכס
חלילים

טיפול בנפגעי תקיפה מינית,
טראומה ,פוסט טראומה ,אובדן
ושכול ,טיפול בניצולי שואה
ובדור שני לטראומה (העברה
בידורית)
גב' שרה
גולדשטיין

פסיכואנליטיקאית ופסיכולוגית
קלינית שמתמחה
בפסיכותרפיה פסיכודינמית
אנאליטית .עובדת עם בוגרים
ומתבגרים.

054-4474258

goldstein.sara@gmail.com

מבצע קדש  63נאות אפקה
א' ,ת"א

03-7160213

גב' אסתי
הירשפלד

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

050-6264652

estihirsh@gmail.com

באר טוביה  8תל אביב

ד"ר גילת
קפלן

פסיכולוגית קלינית מומחית-
מדריכה

052-5221169

gilat@gilonyaad.com

רחוב למרחב  2רמת השרון.

כוכבית
אויחמן

פסיכולוגית קלינית-מדריכה

052-8283150

kochavito@walla.com

ויצמן  20כפר סבא

גב' מיקי פטרן

פסיכולוגית קלינית-מדריכה/
פסיכואנליטיקאית .מבוגרים
וילדים.

054-6629262

mikifa@netvision.net.il

השקד  9רישפון.

גב' ורד נבו

פסיכולוגית קלינית-מדריכה/
פסיכואנליטיקאית

052-3695783

nevovered@walla.com

רחוב הפרדסים  ,1הרצליה

מר עמי פרגו

פסיכולוג קליני-מדריך

09-7749791

Ag52@zahav.net.il

רחוב נחמיה  5רעננה

גב' אירית
טלר

פסיכולוגית קלינית-מדריכה/
פסיכואנליטיקאית

052-2324607

irithaler@gmail.com

רחוב ברק  7צהלה תל אביב.
טלפון 0522324607

גב' תמר ברנע

פסיכולוגית קלינית-מדריכה/
פסיכואנליטיקאית

09-9554704

( 09-9560249להשאיר
הודעות בקליניקה-לא בנייד)

09-7714593

052-3349914

tamar.barnea@gmail.com

מורדי הגטאות  85הרצליה
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גב' נירה
הירש

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה .טיפול דיאדי  -אם
תינוק ,בריאות הנפש של
האישה  -במיוחד במעגל
הפריון ,טיפול בילד ובנוער,

052-3376173

רמת גן ,רח' הראשונים 9

irsho@netvision.net.il

0523-376173

טיפול זוגי ומשפחתי ,קבוצות
תמיכה בשכול  -להורים
אלמנות יתומים וחברות לחללי
צהל ,בטיפול דיאלקטי
התנהגותי.
גב' ורדה
בלום

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

054-5754059

varda.blum@gmail.com

בוסתנאי  ,26רמת השרון

גב' שלומית
שינדלר

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

052-2495659

schind.ds@gmail.com

שד חן  -59רחובות.

גב' מוספיר
עידית

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

054-7657660

inbal95@012.net.il

הרטגלס  18רמת אביב ,ת"א

גב' ענת קנדל

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה .טיפול אינדיבידואלי
וזוגי בגישה פסיכואנליטית
(דגש על התאוריה של
ויניקוט) .ניסיון של כ 30-שנה
בבריאות הנפש .אוכלוסיית
מבוגרים וקשישים.

050-5579300

anat.kandel@gmail.com

ניצנה ( 9ליד תאטרון גשר),
תל אביב-יפו

גב' רות שפר

פסיכולוגית קלינית מומחית-
מדריכה

09-7729025

rutish@netvision.net.il

רח' שפינוזה /18א רעננה,
43588

גב' עופרה
לוי-הקיני

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה .מבוגרים ילדים
ומשפחות.

0506344413

ofralh@bezeqint.net

רקנאטי  2רמת אביב ג ,ת"א.

גב' מיכל
עוזיאלי

עו"ס/פסיכואנליטיקאית

052-2748113

uziely6@gmail.com

רח' הזיתים  ,14הרצליה

גב' מיכל
גבעון

פסיכולוגית קלינית מומחית-
מדריכה

04052- 6399201
4239538

michalgik@bezeqint.net

גב' דפנה צור

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

054-5897990

dafna.tzur@gmail.com

ישראל גלילי  ,3ת"א

ד"ר אורלי
מרקוביץ

עו"ס/פסיכותרפיסטית/
מדריכה

0528404125

orly_abr@netvision.net.il

רחוב קק"ל  ,9רחובות

גב' מרלן
מאור

פסיכולוגית קלינית מומחית-
מדריכה .טראומה ,טיפול
בניצולי שואה ובני הדור השני.
טיפול בילדים ונוער בגישה
פסיכואנאליזה  /טיפול דינאמי.

050-8509072

marlenm@amcha.org

רחוב יוהנסבורג  ,25אשקלון
(עמך)

בעז
גסטהלטר

פסיכולוג קליני מדריך ()M.A

קיימת גם אולי אפשרות
לקבל בקליניקה בתל
אביב בשעות מוגבלות.

.1
.2

זיכרון יעקב רח' החצב ,29
שכונת גבעת עדן.
חיפה ,מרכז הכרמל ,סמטת
אוליפנט .3

08-6847328/9

054-5711666

gesthalter_b@013net.net

ליסין ( 8ליד כיכר המדינה)
תל אביב

מטפל בילדים ,מתבגרים
ומבוגרים.
ד"ר אילן
ואלד

פסיכולוג קליני מומחה-מדריך

052-4482939

ilanwald@013net.net

רחוב בר כובבא  ,19דירה
 ,18ירושלים
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.1

רחוב ה' באייר ( 8ככר
המדינה) תל אביב.
רח' פרנקפורט  3/3תל
אביב

בועז גור-
לביא

פסיכולוג קליני  -מדריך.

054-2420606

bgourlavie@gmail.com

אילן מדר

פסיכולוג קליני .מומחה בכיר
ומדריך מבוגרים .זוגי .נוער
וילדים .פסיכודינמי
אינטגרטיבי.

0506242909

maderilan@gmail.com

רח דובנוב  16תל אביב

גבריאל פרץ

פסיכולוג קליני בעיקר
באוריינטציה דינמית.
אוכלוסיית מבוגרים.

052-9205282

gabrielperetz@gmail.com

צבא  -תל השומר .יתר -
מודיעין

טל גרג'י

פסיכולוג קליני מדריך ,עוסק
בטיפול במבוגרים ומתבגרים
באוריינטציה דינמית.

050-6201964

talgar@inter.net.il

רח' ויצמן  ,15רחובות

אילנה בן חיים

פסיכולוגית קלינית וחינוכית
מומחית .טיפול בילדים
ומבוגרים בגישה פסיכודינמית

050-6668408

ilanabhh@gmail.com

רעננה ,רחוב סטרומה .5

בינה ברגמן

פסיכולוגית קלינית -מדריכה

0506996096

binabergman@gmail.com

רחוב הירשנברג  -4פינת
גורדון
תל אביב

.2

גישה פסיכודינמית,
באוריינטציה פסיכואנליטית.
עובדת עם ילדים ,נוער
ומבוגרים.
לילי ירון
מלמד

עו"ס ,פסיכותרפיה ,מדריכה.
מבוגרים .נשים במהלך ולאחר
לידה.

0503339081

lili.yaronmelamed@gmail.com

קליניקה :קרית אונו

הדס סרדי

פסיכותרפיה דינמית במבוגרים
בגישה וניקוטיאנית
קוהוטיאנית .פסיכותרפיה
בילדים בגישה דינמית.
הדרכות הורים.

0545251512

hadassardi@yahoo.com

דרך הים  48\24גני תקווה

נורית מועלם

עו"ס ,פסיכותרפיסטית,
מדריכה .טיפול בגישה
פסיכודינמית במבוגרים.

050-5430316

nuritmo@netvision.net.il

קליניקה :רחוב רותם 5
גבעתיים.

דרור אלרון

מצבי משבר ,הפרעה פוסט
טראומטית כרונית ,דכאון,
הפרעות בתפקוד המיני.
אוכלוסייה :מגיל  18ומעלה.

0505232860

elrondror3@gmail.com

המרי  40גבעתיים  -קליניקה
פרטית.

ריטה רוזמרין

עו"ס קלינית פסכותרפיסטית-
מדריכה .תחומי התמחות:
טראומה ,טראומה מורכבת
ופוסט טראומה  ,הפרעות
אישיות .דיכאון .אוכלוסייה:
נוער ומבוגרים .

0523505274

rita.rosmarin54@gmail.com

קליניקה :א.ד .גורדון תל
אביב

ענת ויינברג

פסיכולוגית קלינית .ההדרכה
מתמקדת בעיקר בתאוריה של
וויניקוט :טראומה נפשית
קדומה ודרכי ההתמודדות
השונות של העצמי איתה

052-3400359

anatweinberg@gmail.com

קליניקה ברח׳ מלצט
22ב דירה  1תל אביב
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הילה ברצקי

פסיכותרפיה פסיכודנמית
פרטנית וזוגית .תחומי
התמחות:בריאות נפש ,אבל
שכול ואבדן,קשישים ,פוסט-
טראומה (טראומה אקוטית,
טראומה מתמשכת והעברה
בינדורית),התמודדות עם
משברי חיים .אוכלוסייה:
מתבגרים ,מבוגרים ,קשישים.

050-7723128

hilagil57@gmail.com

קיבוץ גלויות  58אבן יהודה

אילה נחום

עובדת סוציאלית קלינית,
פסיכוטרפיסטית .בוגרת מכון
וויניקוט.מטפלת זוגית
ומשפחתית .מטפלת במתבגרים
ומבוגרים.

054-4374742

ayalanahumil@gmail.com

קליניקה במושב ביצרון

רות כפתורי-
כהן

פסיכולוגית קלינית מדריכה,
עובדת עם ילדים (כולל הגיל
הרך) ,נוער ומבוגרים.

052-4421330

ruthikaftori@gmail.com

רחוב יהודה המכבי  ,21תל
אביב

אלדד כהן

פסיכולוג קליני

052-3289362

eldadcohen25@gmail.com

שדרות בן ציון  15תל-אביב

מוניקה
פרידמן

עו"ס ,פסיכותרפיסטית,
מדריכה

050-6267699

monideny@netvision.net.il

שד' שזר  7באר שבע

דרור אורן

פסיכולוג קליני

052-2829862

dr.dror.oren@gmail.com

מירון  60כרמיאל

ד"ר רחלי
חיים-דהן

פסיכותרפיסטית ,מדריכה נוער
ומבוגרים

052-2721218

rachelih288@gmail.com

קבוץ המעפיל עמק חפר

