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 רשימת מדריכים בתכנית הפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

 מעודכן לשנה"ל תשפ"ג

 
 דוא"ל  טלפון  מקום הדרכה  התמחויות  שם

 עד -אביתר גיל
פסיכולוג קליני, ילדים, מתבגרים 

 gievyatar@gmail.com 050-6527727 יבנה  ומבוגרים

 אבנר הדס
עו"ס קליני, ילדים, נוער,  

 avner.hadas@gmail.com 052-3986951 רמת גן  מבוגרים 

 אורי גולדין 
פסיכולוג קליני, פסיכותרפיסט,  

 ugoldin@gmail.com 03-6422432 תל אביב  מבוגרים 

 אורי נח 

פסיכולוג קליני וחינוכי, מתמחה  
בפסיכואנליזה במכון תל אביב,  

 ori.noah@gmail.com 054-5500286 תל אביב   נוער, מבוגרים 

 אורלי מרקוביץ', ד"ר 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית  

 orly_abr@netvision.net.il 052-8404125 רחובות  נוער, מבוגרים,  

 אורלי פישר 
פסיכואנליטיקאית מנחה, נוער,  

 מבוגרים  

      השרון 
)צור יגאל/כוכב  

 orlyf258@gmail.com 054-4931941 יאיר( 

 אורן אמסילי 
עו"ס קליני, פסיכותרפיסט, נוער, 

 amsilior@gmail.com 050-6505013 ירושלים מבוגרים 

 אילן נילמן 
פסיכואנליטיקאי מנחה, פסיכולוג 

 ilanneilman@gmail.com 054-4683027 תל אביב  נוער, מבוגרים  קליני, ילדים,

 אילנה אילתי שליט 
פסיכולוגית קלינית,  

 ilanaeilati22@gmail.com 054-6612432 הוד השרון  מבוגרים  נוער,פסיכותרפיסטית,  

 איריס מילר 
פסיכולוגית קלינית, ילדים, נוער,  

 irismiller11@gmail.com 050-5706162 כפר סבא מבוגרים 

 אירית טלר 
פסיכולוגית קלינית, נוער,  

 irithaler@gmail.com 052-2324607 תל אביב צפון  מבוגרים 

 אלחנדרה שטרנשיין 

פסיכולוגית קלינית, מתמחה  
במכון ת"א לפסיכואנליזה,  

 מבוגרים  ,נוער  ילדים,
הר אדר  
 alecita444@gmail.com 050-9595777 ומודיעין 

 אלי הימן* 
פסיכואנליטיקאי מנחה,  

פסיכותרפיסט, עו"ס וקרימינולוג  
 eli.heyman1@gmail.com 052-3421933 תל אביב  נוער, מבוגרים   קליני,

 אליאן זומרפלד , ד"ר 
,  נוערפסיכולוגית קלינית, ילדים, 

 eliane@netvision.net.il 054-7701310 גבעת שמואל  מבוגרים 

 אסנת סוקר 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 soker.osnat@gmail.com 050-5289895 מודיעין  מבוגרים 

 אסף לוריא* 
פסיכולוג קליני, פסיכותרפיסט,  

 Asafluria@gmail.com 052-8213192 גבעתיים  ילדים, נוער, מבוגרים 

 אסתי דינור* 

פסיכולוגית קלינית,  
פסיכואנליטיקאית מנחה,  

 estidinur@gmaik.com 052-2865627 כפר סבא מבוגרים 

 אפרת לוי 
פסיכולוגית קלינית, מתמחה  

 efratlevy73@gmail.com 050-6531632 רמת גן  -מרכז במכון הפסיכואנליטי, מבוגרים. 

 אריאל יזהר, ד"ר 
פסיכולוג קליני, ילדים, נוער,  

 מבוגרים 
תל אביב  
 ariel.izhar10@gmail.com 054-4796018 ורחובות 

 אתי בר 
פסיכואנליטיקאית מנחה, נוער,  

 ettibar@gmail.com 050-5616328 ראשון לציון  מבוגרים 

 אתי פוירורקר 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 etifoy@gmail.com 052-8830404 פתח תקווה  נוער, מבוגרים  ,ילדים

 בטי בלנק ברגר 
פסיכולוגית קלינית,  

פסיכותרפיסטית, ילדים, נוער,  
  bbberger8@gmail.com 052-3900683 הרצליה  מבוגרים 

mailto:ori.noah@gmail.com
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 דוא"ל  טלפון  מקום הדרכה  התמחויות  שם

 גבי מן 
פסיכואנליטיקאית מנחה,  

 gabriellamann@yahoo.com 054-4983742 כפר שמריהו  פסיכולוגית קלינית, מבוגרים 

 gabrielperetz@gmail.com 052-9205282 אביב תל  פסיכולוג קליני, מבוגרים  גבי פרץ 

 גבריאל דהאן* 
פסיכולוג קליני, ילדים, נוער,  

 gabidahan19@gmail.com 054-4438158 תל אביב  ם מבוגרי

 גבריאלה הופמן 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 ים נוער, מבוגר 
אשדוד,  
 gabrielah32@gmail.com 050-9955789 רחובות 

 גילה עפר, ד"ר* 
פסיכואנליטיקאית מנחה,  

 gilaofer79@gmail.com 054-8016303 תל אביב  פסיכולוגית קלינית, מבוגרים 

 עשבי -גליה פלג
פסיכואנליטיקאית מנחה,  

  Galiaisbi@gmail.com 054-9985668 נס ציונה  פסיכולוגית קלינית, מבוגרים 

 גלית גור 
קלינית, פסיכותרפיסטית,  עו"ס 

 ילדים, נוער 
בנימינה ותל  

 Galit.gur@gmail.com 054-4713896 אביב 

 דבורה רוזנר וקס 
פסיכולוגית קלינית מבוגרים  

ונוער, מתמחה במכון תל אביב  
 devora@netvision.net.il 052-3800701 ירושלים לפסיכואנליזה 

 דלית אבן 
פסיכואנליטיקאית מנחה, נוער,  

 Daliteven@gmail.com  052-8320952 תל אביב  מבוגרים 

 בקר, ד"ר -דנה גורדין
פסיכולוגית קלינית, מתמחה  

 gordinbd@gmail.com 054-7737170 הוד השרון   בפסיכואנליזה, מבוגרים 

 דפנה ערן* 

פסיכואנליטיקאית מנחה,  
פסיכולוגית קלינית, נוער,  

 daphna.eran@gmail.com 052-4000445 הרצליה  מבוגרים 

 דריה שלו 
,  פסיכותרפיסטית,עו״ס קליני

 Daryashalev1@gmail.com 052-9277224 הרצליה  מבוגרים 

  
הילית אראל ברודסקי,  

 ד"ר* 
 

פסיכואנליטיקאית מנחה,  
פסיכותרפיסטית, עו"ס קלינית,  

 נוער, מבוגרים 
 hilitbr@gmail.com 054-5930384 קרית אונו 

 הילית קאנץ ברנר 
פסיכולוגית קלינית, מתמחה  

 halit.brenner@gmail.com 054-3038063 תל אביב  בפסיכואנליזה, נוער, מבוגרים 

 ורדה קלינגהופר* 
פסיכולוגית קלינית, נוער,  

 vkling@gmail.com 050-8328635 ירושלים מבוגרים 

 חגי שיקלר, ד"ר* 
פסיכואנליטיקאי מנחה, פסיכולוג 

  shickler@zahav.net.il 052-8701007 תל אביב  קליני, מבוגרים 

 חנה אולמן* 
פסיכואנליטיקאית מנחה, נוער,  

 chanaullman@gmail.com 054-4282830 רחובות  מבוגרים 

 טובה ידידיה, ד"ר  
עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית  

 כוכב יאיר  גרים מבו
 054-
6493712 tova.yedidia@gmail.com 

 טל שברו 

עו"ס קלינית,  
,  נוערפסיכותרפיסטית,ילדים,  

 כפר סבא מבוגרים 
09-9543131 / 
054-4499192 shverota@gmail.com 

 טסה צדוק* 
פסיכולוגית קלינית, ילדים, נוער,  

 tessaza@gmail.com 03-6410680 תל אביב  מבוגרים 

 טוב -יהודית שם
קלינית, פסיכותרפיסטית,  עו"ס 

 judith.shemtov@gmail.com 050-6371143 תל אביב  נוער, מבוגרים 

 יואל בלום 
עו"ס קליני, פסיכותרפיסט, נוער, 

 goelblu@yahoo.com 054-4352244 תל אביב  מבוגרים 

 יעל גראור פרנס* 
פסיכואנליטיקאית, עו"ס קלינית,  

, נוער,  פסיכותרפיסטית, ילדים
 yaelgra@gmail.com 054-7591924 רמת השרון  מבוגרים 

 יעל מגל* 
פסיכולוגית קלינית,   

 פסיכואנליטיקאית, מבוגרים 
 

 
 

 תל אביב 
 

052-3636296 
 

ymagal@bezeqint.net 
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 דוא"ל  טלפון  מקום הדרכה  התמחויות  שם

 צדוק* -יפה פרץ

פסיכואנליטיקאית מנחה,  
, נוער,  פסיכולוגית קלינית, ילדים

 מבוגרים 
 pz_yaffa@walla.co.il 052-5400371 תל אביב  

 יפעת קלוש יגל 
פסיכולוגית קלינית,  

פסיכותרפיסטית, ילדים, נוער,  
 soisot2810@gmail.com 050-5730719 תל מונד  מבוגרים 

 yakir.krichman@gmail.com 052-8430902 השרון  פסיכולוג קליני, מבוגרים  יקיר קריצ'מן* 

 ליאת לוי וכטנברג 
עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית,  

מתמחה במכון   ,נוער, מבוגרים
 liatleviw@gmail.com  052-4357944 כפר סבא תל אביב לפסיכואנליזה. 

 את פרי לרר -לי
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

מתמחה במכון ת"א  
  liatpl100@gmail.com 054-2551197 שוהם   לפסיכואנליזה. מבוגרים 

 פסיכותרפיסט, נוער, מבוגרים   ליטל מאור )כהן רז(, ד"ר 
מבשרת ציון  

 Littalcoraz@gmail.com 052-6330217 ואשדוד 

 לילי בר און, ד"ר 
פסיכואנליטיקאית מנחה,  

פסיכולוגית קלינית, ילדים, נוער,  
 baronlily13@gmail.com 054-2535535 תל אביב  מבוגרים 

 מאיר ברנד 
פסיכואנליטיקאי מבוגרים  

וילדים, פסיכולוג קליני מבוגרים  
 meirbrandpsy@gmail.com 050-6917578 ירושלים נוער וילדים 

 מאיר פרס 
פסיכואנליטיקאי מנחה, פסיכולוג 

 מבוגרים  קליני, 
 meirperes@hotmail.com 052-8406891 מרכז   

 מונה זופניק, ד"ר 
פסיכולוגית קלינית, ילדים, נוער,  

 monazupnik@gmail.com 052-3350386 מרכז  מבוגרים 

 מוריה חוטר קריב 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 mokariv@gmail.com  054-2461073 מודיעין   ילדים, נוער, מבוגרים 

 מיכאל בניטה 
עו"ס   פסיכואנליטיקאי מנחה,

  נוער  ,קליני, פסיכותרפיסט
 michael.benita@gmail.com 052-8716046 תל אביב  ומבוגרים

 מיכל זלינגר 
פסיכואנליטיקאית מנחה, עו"ס  

ילדים,   יני ופסכורפיסטית,קל
 selinger.michal@gmail.com 052-2749454 הרצליה  נוער, מבוגרים 

 גולדין* -תודרמיקי  
,  נוער  פסיכולוגית קלינית,

 todar@bezeqint.net 052-4771590 תל אביב  מבוגרים 

 מירה הורביץ 
נוער,    פסיכולוגית קלינית,

  mirahorwitz@gmail.com 054-3147404 פתח תקווה   מבוגרים 

 מרב בן ש"ך 
פסיכולוגית קלינית, מתמחה  

 בפסיכואנליזה, מבוגרים 
 

גני יהודה  
 mbenshach@gmail.com 050-5207689 )סביון( 

 מרווין מילר 
,  אנליטיקאי מנחה מבוגרים

פסיכולוג קליני, ילדים, בני נוער,  
 מבוגרים 

תל אביב,  
 mervmill@gmail.com 050-5677890 רמת אביב 

 מרים צ'ופרה הופמן 
פסיכואנליטיקאית מנחה, עו"ס  

נוער,    ית,קלינית, פסיכותרפיסט
 miriamchopra@yahoo.com 050-3026170 רחובות  מבוגרים 

 נאוה מושקוביץ 
פסיכולוגית קלינית,  

ילדים, נוער  פסיכותרפיסטית,  
 navamo24@gmail.com 052-3731790 ירושלים מבוגרים 

 חן  -נוי טל
פסיכואנליטיקאית,פסיכולוגית  

 noytalkhen @gmail.com 052-8422846 כפר סבא מבוגרים , נוער, קלינית 
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 נורית לוין* 
פסיכואנליטיקאית מנחה, עו"ס  

קלינית, פסיכותרפיסטית,  
 nukilew@gmail.com 050-7446481 תל אביב  מבוגרים 

 דוא"ל  טלפון  מקום הדרכה  התמחויות  שם

 נירית לביא קוצ'ק 
פסיכואנליטיקאית, עו"ס קלינית,  

 פסיכותרפיסטית 
 niritkuchik@gmail.com 052-5000335 הרצליה  

 נסיה זיפמן 

עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  
 מבוגרים 

 
 

 רעננה 
 

052-3265710 
 

nesyazi2@gmail.com 
 

 נעמי בר* 

פסיכואנליטיקאית מנחה, עו"ס  
קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 מבוגרים 
תל אביב  

 naomi09b@gmail.com 052-8812809 ושדה משה  

 naomikallner@gmail.com 054-4298629 קרית אונו  פסיכולוגית קלינית, מבוגרים  נעמי קלנר 

 סמדר צור 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 smadar.zur@gmail.com 052-2500604 תל אביב  מבוגרים 

 סמדר ריינר 
פסיכואנליטיקאית מנחה, עו"ס  

 r_smadar@hotmail.com 052-3693493 רמת גן  , מבוגרים נוער קלינית, ילדים, 

 עומר דרור 
פסיכואנליטיקאי, פסיכולוג קליני, 

 omrdror@gmail.com 050-5803389 תל אביב   מבוגרים 

 עידית מוספיר 
 
 

עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  
 נוער, מבוגרים 

 idit9060@gmail.com 054-7657660 תל אביב 

 עינת ביבי 
מטפלת בהבעה ויצירה,  
פסיכותרפיסטית, ילדים,  

 einatdb1@gmail.com 050-6784453 תל אביב  מתבגרים ומבוגרים 

 ענת אלגום, ד"ר 
  פסיכולוגית קלינית, ילדים, 

 Anatalgom77@gmail.com 054-7844593 רמת גן  מבוגרים  נוער,

 לוין -ענת פלוג

פסיכואנליטיקאית מנחה,  
פסיכולוגית קלינית, נוער,  

 ם מבוגרי
ירושלים ותל  

 anatflug@gmail.com 050-9421953 אביב 

  anath.perry@gmail.com   054-4302298 כפר סבא פסיכולוגית קלינית, מבוגרים  ענת פרי 

 ענת שגב 
נוער,  פסיכולוגית קלינית,  

 מבוגרים 
באר שבע,  

 asptia@gmail.com 052-3645719 הנגב הצפוני 

 עמי, ד"ר -ציפי בן
פסיכולוגית חינוכית,  

פסיכותרפיסטית, ילדים,  
 רים מבוג 

גני  -מרכז 
 Tzipib@gmail.com 050-7304671 תקווה 

 ציפי רולניק 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 zipi.rolnick@gmail.com 052-2507867 תל אביב  נוער, מבוגרים 

 רבקה ורשבסקי 
פסיכואנליטיקאית, פסיכולוגית  

 awarsha@netvision.net.il 054-7443396 יפו  קלינית, מבוגרים 

 רונית שפינר* 
,  נוערפסיכולוגית קלינית, ילדים, 

 ronitshpiner@gmail.com 054-2541974 ירושלים מבוגרים 

 רות גולן 
פסיכולוגית קלינית,  

 rthgln@gmail.com 052-3311125 יפו  פסיכואנליטיקאית, מבוגרים 

 רלי זילברברג 
עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית,  

 rellybi@gmail.com 052-4535553 רמת חן  ילדים, נוער ומבוגרים 

 רני לוי 
פסיכותרפיסט, בני  עו"ס קליני,  

 levyrany@gmail.com 052-3522197 תל אביב  נוער, מבוגרים 

 שאול גורי 
עו"ס קליני, פסיכותרפיסט, נוער, 

 מבוגרים 
קריית אונו ,  

 shaulguri@gmail.com 052-3424861 ראש העין 

 שלמה, ד"ר -שירלי בן
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 ילדים, נוער, מבוגרים 
תקווה  פתח  

 Shirley.ben@biu.ac.il 054-4696154 ובקעת אונו 

 שירלי גולרן 
 

 פסיכותרפיסטית  ,עו"ס קלינית
 

 רחובות 
052-2511550 
 

shirlygolr@gmail.com 
 

mailto:nesyazi2@gmail.com
mailto:rthgln@gmail.com
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 שלי בן אשר דשאוני 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 נוער, מבוגרים  
תל אביב שיכון  

 shellybead@gmail.com 054-4212491 דן 

 דוא"ל  טלפון  מקום הדרכה  התמחויות  שם

 שרה חזן, ד"ר 
 

עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  
 נוער, מבוגרים 

 

 
 

 תל אביב 
 

052-8724756 
 

kazan.sarah@gmail.com 
 

 שרי ציבולסקי 
עו"ס  פסיכואנליטיקאית מנחה, 
נוער,    קלינית, פסיכותרפיסטית,

 saricibulski@gmail.com 050-7548165 עמק חפר   מבוגרים 

 תמי דרור שיבר* 

פסיכולוגית קלינית,  
פסיכואנליטיקאית מנחה, ילדים,  

 tmdrrs@gmail.com 050-7897318 אביב -תל נוער, מבוגרים, נוער 

 תמי עמית 
מטפלת באמנות,  

, נוער,  פסיכותרפיסטית, ילדים
  tamiamit@013.net  054-6659898 הרצליה  מבוגרים 

 
 * הנ"ל לא יהיה פנוי להדרכה בשנת הלימודים הקרובה. 

 
 .eli.heyman1@gmail.comבמידה ונפקד שמו של מדריך מוכר מהרשימה, ניתן לפנות לעדכון לאלי הימן     


