
 
 

 היחידה ללימודי המשך      

 ישראל   |   5290002רמת גן,    |   אילן - אוניברסיטת בר   |   הפקולטה למדעי החברה   |   לעבודה סוציאלית   ביה"ס   | היחידה ללימודי המשך  

03-5318211   |  03-5317265   |  cont.education@biu.ac.il 

 כנית לפסיכותרפיה פסיכודינמית בגליל ורשימת מדריכים בת
 

 כתובת דוא"ל  טלפון  כתובת  שם

 ronitavf13@gmail.com 054-5953746 הוד השרון  אבניאון פישר רונית 

 dov.hagami@gmail.com 054-567040 קרית טבעון   71קק"ל  אגמי דב 

 nehama.orda@gmail.com 04-8326237 , חיפה9/45גוט לוין  אורדע נחמה ד"ר 

 hurih15@gmail.com 054-4993247 קבוץ לוחמי הגטאות  ד"ר אורי הרפז 

 Eyalorna10@gmail.com 050-7821732 נהריה  20קפלן  אייל אורנה 

 lilach.elasar@gmail.com 052-4844315 אלון הגליל  לילך אלסר )צרקביץ(  

 danit.bunin@gmail.com 050-7795400 ב חיפה54שושנת הכרמל  בונין דנית 

 tovabuks@gmail.com 054-5304383 כפר ורדים  בוקסבאום טובה 

 aya@birger.org.il 054-4664100 אביב - תל בירגר איה 

 olabenari36@gmail.com 0528641760 תל אביב  אולה  בן ארי 

 sbroner@netvision.net.il 052-4842087 קרית חיים  ברונר שושי 

 michal.bator10@gmail.com 054-558655 קיבוץ חניתה  בת אור מיכל 

 sfaa.gn@gmail.com 050-7963028 כפר יאסיף  נסר ספאא  גנאדרהד"ר 

 mgshnarch@gmail.com 054-4339750 חיפה מורן  גופר שנרך 

 gazit14@netvision.net.il 052-5531825 רקפת  גזית מיה

 guy.noyi@gmail.com 050-7714753 מושב אלוני אבא  גיא נועה 

 גלילי הדס 
 מצפה מתת  

 ד.נ. מרום הגליל 
050-6266092 hadas.g@ziv.health.gov.il 

 michal.bator10@gmail.com 054-558655 קיבוץ חניתה  ד"ר בת אור מיכל 

 galide@gordon.ac.il 054-4859271 שכניה דה מרקס סיגל גלי 

 einat.david34@gmail.com 052-3664256 משגב  דוד עינת
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 כתובת דוא"ל  טלפון  כתובת  שם

 leahdor@gmail.com 054-763664 נהריה דור לאה

 hofroni@gmail.com 04-9928737 נהריה דיקר רוני 

 Hend240@Gmail.com 053-3701995 עראבה  הנד איסמעיל "ר ד

 inbalhar@gmail.com 054-5703733 קיבוץ בית העמק  הראל ענבל 

5684034-052 חיפה מיכל  ויסבך שנרך  mic.barzilai@gmail.com 

 skazan@walla.com 052-8724756 תל אביב   32נמל יפו  חזן שרה ד"ר 

 מושקוביץ יובל  "ר ד
 ,  5כליל החורש 

 מעלות תרשיחא 
058-7577117 yuval.mosh@gmail.com 

 weisswendy11@yahoo.com 054-4440578 , תל אביב  21מונטיפיורי  וייס וונדי 

 וילנסקי ג'ניה 
   9/7שביל הגפן 

 קרית מוצקין 
054-4613923 jenyvil1@ live.com 

 selinger.michal@gmail.com 052-2749454 , הרצליה 46הדקל  זלינגר מיכל 

 ד"נ משגב ,  מנוף זר מרק 
04-9998306 

050-8236744 
mark63@walla.com 

 כץ אורלי -חסון 
 /ג  2יהודה המכבי 

 תל אביב 
052-3533914 hkorly@gmail.com 

 talbymichal@walla.co.il 050-5701360 כפר סבא  10כנען הר  טלבי אברבנאל מיכל 

 elit.yehu@gmail.com 054-8034642 חיפה נהריה יהודה אלית

 idiya@walla.com 054-9980080 זיכרון יעקב , 9יהלום  ים עידית 

 rivkayaron@gmail.com 050-5706772 רמת ישי  ירון רבקה 

 saritcb@gmail.com 050-6433034 נופית שרית   בורשטיין כהן

 giliknaani@gmail.com 054-4871729 טבעון  כנעני גילי 

 , כמון 80המצפור  ד"ר רחל כרוך 
04-9888021 

054-4572182 
rkroch@inter.net.il 
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 כתובת דוא"ל  טלפון  כתובת  שם

 neralev@gmail.com 052-2418424 חיפה  6לאון בלום  לויזון נרה

 tammar.e@gmail.com 054-4831599 טבעון קרית  לויטה תמר 

 dinaleco@gmail.com 052-3745698 חיפה ליבוביץ קוטין דינה

 elanalandy@walla.co.il 054-4475581 קרית טבעון   39בורוכוב  לנדי אילנה

 rachelmotova@gmail.com 054-5298212 חיפה 19הרדוף  מוטובה רחל 

 ayalanativ17@gmail.com 052-5522347 קיבוץ אילון  מילר אילה 

 ronitm69@walla.com 052-3322805 חיפה  29שוהם  מנור רונית 

 celinems@live.com 052-5185848 טבעון  מרודס סלין ד"ר 

 yaelmeromi64@gmail.com 054-7419797 מנוף מרומי יעל 

 avinahardia@walla.co.il 052-2932396 חיפה )אביבה(  נהרדיה אבי 

 firas.nahhas@gmail.com 0507395047 מעלות תרשיחא  נחאס פיראס 

   ayalanahumil@gmail.com 054-4374742 ביצרון  נחום אילה 

 sivan.dalia@gmail.com 052-3633435 , חיפה 8גרשון שופמן  סיון דליה 

 sivanmotti@gmail.com 052-5670404 חיפה סיון מוטי 

 sivanshoshi@gmail.com 052-5670808 חיפה  40ויתקין  סיון שושי 

 hagsal77@gmail.com 052-2852915 יודפת  סלומון חגית 

 gsnipper@netvision.net.il 054-5928052 שכניה, משגב  סניפר גלית 

 ophrah1@walla.com 050-8494380 חיפה  34הנטקה  עודד עפרה 

 oded.armony@gmail.com 052-5347925 קיבוץ מלכיה ערמוני עודד 

 prag_ri@hotmail.com 052-8747061 גבעת עדה  פראג איריס 

 shoshi.parag@gmail.com 04-8769648 , קרית ביאליק 56השומר  פרג שושנה 
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 כתובת דוא"ל  טלפון  כתובת  שם

 עצמון. ד"נ משגב  פרידמן מיכל 
04-9909169 

054-6370546 
fmichal24@gmail.com 

 renanaorama@gmail.com 0522622415 חיפה פרייברג רננה

 lielzvieli@gmail.com 050-6818407 שכניה צביאלי ליאל 

   smadar.korn@gmail.com 054-4275901 כפר ורדים  קורן סמדר 

 einatkalmus@gmail.com 052-5513202 משגב  קלמוס עינת 

 kapsi@013.net 052-8738688 מנוף קפלן אירית 

 alonkaplan1@gmail.com 052-6091643 טבעון  קפלן אלון 

 anatkri.krief@gmail.com 054-4787126 יקנעם עלית  9/1הורדים  קריאף ענת 

   ofkeren@zahav.net.il 050-7277128 כפר סבא  ד"ר קרן מירי 

   zion.org.il-nerit.safiae@b 052-4496250 רמת יוחנן  קרניאל ספירו נרית 

 dasraz@gmail.com 050-7728962 חיפה רז הדס 

 zipishanaan@gmail.com 052-8345967 רמת ישי  ציפי  שאנן

   orlywohl@gmail.com 054-2490403 קורנית  שהם אורלי 

 Nys6364@gmail.com 054-4587253 גילון, משגב  שושני נעמה 

 Soneamart12@ yahoo.com.ar 054-2652449 נהריה שכטמן סוניה

 chemitn@gmail.com 052-8396893 גשר הזיו  נורית  שני חמי ד"ר 

 tali.shomroni@gmail.com 052-3415199 קריית טבעון  שומרוני טלי 

 שפירא חמוטל 
 נהריה

 כפר ורדים 
050-4434698 hamutalsh@gmail.com 
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