
 סגל ההוראה 

אשלד"ר   בחברה  ,  עפרה  ומורה  מדריכה  מנחה,  ופסיכואנליטיקאית  קלינית  פסיכולוגית 
בפסיכואנליזה   העצמאי  "הזרם  המתקדמים  הלימודים  מסלול  ראש  בישראל;   – הפסיכואנליטית 

נשיא איגוד -אביב; סגנית-פורצי דרכים" בתכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל
מרצה ומדריכה בתוכנית הלימודים המתקדמים של ויניקוט בבייג'ין, סין.  ;  (IWAויניקוט הבינלאומי )

היה או לא היה? כאשר צללים של פגיעה מינית בילדוּת  במשותף )עם צביה זליגמן( את הספר  -ערכה
 The Emergence of Analytic Oneness: Into the(; מחברת הספר  2017)כרמל,  עולים בטיפול  

Heart of Psychoanalysis (Routledge, 2019)  . 

פסיכיאטרית ילדים ונוער, אנליטיקאית יונגיאנית; שירות פסיכולוגי עיריית ת״א, ,  אמיתי-גלית בןד"ר  
העמותה הישראלית למטפלים במשחק בחול    -  ISTAהמכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, מזכירת  

(Sand Play Therapy  .) 

טראומה, בעיקר טראומה -קלינית מדריכה. התמחות בטראומה ופוסטפסיכולוגית  ,  נעמה בר שדה
מינית, ובפרוורסיה מינית; נמנית  על צוות ההדרכה במרכז ויניקוט, ובפרויקטים ועמותות המתמחים  
בטיפול בנפגעות ונפגעי טראומה מינית. סוקרת בכתבי עת. כתיבה מקצועית בעיקר בתחום הטיפול  

מ טראומה  ומבוגרים,  הישראלי  בילדים  "האיגוד  וועד  חברת  ואתיקה.  מיניות  סטיות  ינית 
 לפסיכותרפיה".

; בנשים ובטיפול בטראומות מורכבות  עו"ס פסיכותרפיסטית מומחית בטיפול;  PHD,  ענת גורד"ר  
הספרים:   מחברת  נשים;  חכמת  מרכז  בזנות  -מופקרות  מנהלת  אכילה, ,  נשים  הפרעות  זר:  גוף 

 Foreign Bodies: eating disorders, childhood sexual,  וטיפול מותאם  בילדות  פגיעות מיניות
abuse and trauma informed treatment. Routledge. 

גורני בתחום  ,  דורית  סמינרים  מנחה  פסיכואנליטית.  בגישה  פסיכותרפיסטית  סוציאלית,  עובדת 
הפגיעה המינית. בעבר שימשה כאחראית על יחידה אשפוזית לנשים נפגעות טראומה מינית בביה"ח  

 הפסיכיאטרי "כפר שאול". 

גרינברג אילת  ובפסיכודיאגנוסטיקה,  שירלי  בפסיכותרפיה  מדריכה  קלינית  לשעבר פסיכולוגית   ;
בצה"ל במשך   הנפש  בריאות  הראשית של מערך  בוחנות של    19הפסיכולוגית  וועדות  יו"ר  שנים;  

משרד הבריאות במבחני ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית; מרצה בתכנית הדרכה על הדרכה ומנחה  
בסמינר קליני במסגרת התוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה פסיכודינמית בבית הספר לעבודה  

אביב, חברת ועדת הוראה של התוכנית ויו"ר ועדת סטודנטים; מעל -לית ע"ש בוב שאפל בתלסוציא
 .שנה מכשירה, מלמדת ומרצה בתחומי הפסיכולוגיה הקלינית 20

פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה בטיפול ובפסיכודיאגנוסטיקה;  , ד"ר רבקה דוידוביץ' אפשטיין
בר יו"ר הועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית במשרד  לשעבר מנהלת מרפאה לבריאות נפש; לשע

בתחום   וקליניים  תיאורטיים  סמינרים  ומעבירה  מדריכה,  מרצה,  השנים  במהלך  הבריאות; 
הפסיכותרפיה, הפסיכופתולוגיה והאבחון הקליני במגמה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת בר אילן,  

שונו ובתכניות  הנפש  לבריאות  ציבוריות  הישראלי  במסגרות  האיגוד  יו"ר  לפסיכותרפיה;  ת 
 . לפסיכותרפיה

  



מנחה במכון ובחברה הפסיכואנליטית   פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטקאית  , יעל דשאד"ר  
ויניקוט, במוסד  בישראל; מורה ומדריכה בקורסים לפסיכותרפיה בחברה הפסיכואנליטית, במרכז 

היה או "הרי ירושלים", בבית החולים "גהה", ובמרכזי חירום לפגיעה מינית; שותפה בכתיבת הספר  
(; לשעבר פסיכולוגית ראשית ב"אור 2017בעריכת עפרה אשל וצביה זליגמן )הוצאת כרמל,   לא היה
בטראומה   -שלום"   מתמחה  והזנחה;  התעללות  עקב  מהבית  שהוצאו  בילדים  לטיפול  עמותה 

 .וטראומה מינית, הריון המטפלת, לידה שקטה ואימוץ

הקריה    -פסיכולוגית קלינית מדריכה; מרצה ב"מכללה לחברה ואמנויות,  ד"ר הילה הרמלין קוטנר
ת רקע עשיר בטיפול, הוראה והכשרת מטפלים בתחומי הפסיכותרפיה, טיפול  האקדמית אונו"; בעל 

צוותי טיפול   וליווי מקצועי של  וטיפול בטראומה מינית; עוסקת בהכשרה  באמנות, הנחיית קבוצות 
 . במסגרות שונות

לפסיכואנליזה בת פסיכולוגית קלינית מדריכה, פסיכואנליטיקאית מנחה; מכון תל אביב    ,טובה זלץ
שונות בתוכניות  ולימדה  הדריכה  הטיפול    -זמננו;  בתחום  שלום"  "אור  החינוכי  הפסיכולוגי  בשרות 

  : מחברת הספר  ;  בילדים והורים והתערבויות במצבי משבר, מדריכה במקוון פסיכולוגים קליניים בסין
Madness or  Knowing the Unbearable Truth. A psychoanalytic journey in search of 

sanity, Routledge 2019 . 

זיוד"ר   זמננו;   ,אפי  בת  לפסיכואנליזה  אביב  תל  במכון  עמיתה  תרבות;  וחוקרת  פסיכותרפיסטית 
)במסלול   אביב  תל  באוניברסיטת  לפסיכותרפיה  הספר  ובבית  ומגדר  נשים  ללימודי  בחוג  מרצה 
ותאוריה  פסיכואנליזה  שבין  בצומת  שעוסקים  מאמרים  פרסמה  ההתייחסותי(;  ובמסלול  הליבה 

 .ביקורתית

ג קליני, חבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו )בעבר חבר ועדת הקבלה  פסיכולו,  יניב כץ
בוגר  במכון(,  פסיכואנליטית  לפסיכותרפיה  בתוכנית  המנהל  בצוות  חבר  כיום  המנהל,  הועד  וחבר 
התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. מרצה ומלמד במסלול הבינתחומי במכון תל אביב  

נו, בתוכנית לפסיכותרפיה דינמית במכון מגיד, בבית הספר לפסיכותרפיה לפסיכואנליזה בת זמנ 
בתוכנית  מדריך  אילן.  בר  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  בחוג  "מבטים"  ובתוכנית  קליניים,  יישומים 

 . לפסיכותרפיה דינמית של שפ"י. מדריך ומטפל בילדים, נוער ומבוגרים

לוין ופסיכותרפי,  יעל  קלינית  סוציאלית  נעמ"ת  עובדת  של  מקלט  מנהלת  ומרצה,  מדריכה  סטית, 
 .לנשים נפגעות אלימות

פסיכולוגית קלינית מומחית, מדריכה ומנחת קבוצות תמיכה; מומחית לטיפול בנפגעות ,  רחל סובר
ובנפגעי תקיפה מינית; מדריכה ומלווה צוותים טיפוליים במרכזים לטיפול בטראומה מינית; בוגרת 

 .לטיפול התנהגותי קוגניטיבי בטראומהמסלול הכשרה 

עמרמי אביב  ,  עמנואל  תל  במכון  ומורה  מנחה  פסיכואנליטיקאי  מדריך,  קליני  פסיכולוג 
 .לפסיכואנליזה בת זמננו

פיאמנטה יהונתן  בגישה,  ד"ר  פסיכותרפיסט  קליני;  בגישה   עו"ס  ארגוני  ויועץ  פסיכודינמית 
גולן לטיפול בקטינים נפגעים מינית; עמית מחקר  -גלילמנהל מרכז כרם  ;  מערכתית-פסיכואנליטית

בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה; מרצה ומדריך בתחום הטיפול בטראומה מתמשכת במכון 
 .חרוב ובמסגרות נוספות



בעלת דוקטורט בעבודה סוציאלית; מרצה בכירה, חברת סגל בדימוס בבית הספר    , ד"ר חנה צור
ורווח סוציאלית  קורסים לעבודה  מלמדת  עדיין  כיום,  הרך;  לגיל  המוסמך  בלימודי  חברתית,  ה 

טראומה בקרב ילדים בגיל הרך; פסיכותרפיסטית, מוסמכת להדרכה וטיפול   -העוסקים ברצף הסיכון
חרוב מכון  מטעם  וטיפול  להדרכה  מוסמכת  ומשפחתי,  ממוקדת    זוגי  הורה  ילד  בפסיכותרפיה 

מטפלים משפחתיים ב"אלומה"; מטפלת במשך שנים רבות  כיום מדריכה ומנחה ; CPP – בטראומה
 .בנפגעות, ומדריכה נשות מקצוע במרכזי הסיוע

פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה. חברה במכון תל אביב לפסיכואנליזה , אורנה קיסלסי
 .ר הוועדה המדעית במכון. מלמדת ומדריכה בתוכניות שונותו"בת זמננו, י

פסיכולוגית קלינית בכירה ומדריכה מוסמכת. מלמדת ומדריכה במרפאת ילדים    ,יגליפעת קלוש  
ונוער, המרכז הקהילתי יפו, ובמרכזים לפגיעות מיניות. לומדת ומלמדת את הגותו של ויניקוט, מרצה 
על טראומה ופגיעות מיניות מזווית תיאורטית זו. מדריכה בבתי ספר לפסיכותרפיה של מרכז ויניקוט,  

 ילן ותל אביב.  א-בר

עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית, מדריכה; מומחית לטיפול פמיניסטי  ,  ד"ר דניאלה שבאר שפירא
תל   באוניברסיטת  סוציאלית  לעבודה  ספר  בבית  מרצה  לסוגיה;  אלימות  נפגעות  בנשים  ולטיפול 

 .יבאב

שוודרון מנחה;  ,  רות  פסיכואנליטיקאית  מדריכה,  קלינית  בתוכניות פסיכולוגית  ומדריכה  מלמדת 
 . לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בתל אביב, בן גוריון ולוד

שומן בביה"ס  ענת  קליניים  סמינרים  ומנחה  מורה  קלינית.  ופסיכולוגית  פסיכואנליטיקאית   ,
לפסיכותרפיה באוני' תל אביב במסלולים המתקדמים 'מצבים מנטליים ראשוניים' ו'הזרם העצמאי', 

 הלימודים של החברה הפסיכואנליטית ובמרכז ויניקוט. במרכז 

מנחת   פסיכולוגית, מדריכה בשירותים חברתיים, תוכניות פסיכותרפיה וקליניקה., אדום עידית שני
 .קבוצות טיפוליות, לקראת הסמכה כאנליטיקאית קבוצתית

 

 * סגל ההוראה בתכנית מתעדכן לעת לעת. 


