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 (2020-2021רשימת מדריכים בתכנית הפסיכותרפיה תשפ"א )

 חלוקה גיאוגרפית
 

 שם תחומי התנסות  מקום הדרכה  טלפון דוא"ל 

 יפו -תל אביב 

daliteven@gmail.com 03-6053956  אביב תל 
בני נוער, מבוגרים,  

 קבוצות 
    אבן דלית

eshelrd@gmail.com 
03-6495244 

052-2206547 
 תל אביב 

נוער,  מתבגרים וילדים, 
 הורים מבוגרים, 

   אשל רחל *

dr.itamarbilu@gmail.com 050-2950841  ד"ר בילו איתמר * מבוגרים  תל אביב  

    ד"ר בירגר משה מבוגרים  תל אביב  03-6951270 

goelblu@yahoo.com 054-4352244  בלום יואל *   מבוגרים, בני נוער  תל אביב 

bbberger8@gmail.com 
09-9586933 

052-3900683 

 תל אביב 

 הרצליה 

,  ילדיםהגיל הרך,  
נוער, מבוגרים,  מתבגרים ו

 , משפחות, הורים קבוצות
    ברגר בטי *בלנק 

ibibaron@netvision.net.il 03-5467977  תל אביב 
ילדים,  הגיל הרך,  
  נוער, מבוגרים,מתבגרים ו

 הורים 
   און לילי-ד"ר בר

michael.benita@gmail.com 052-8716046  תל אביב 

גישה   מתבגרים ומבוגרים,
פסיכואנליטית קלאסית  
)פרויד, לקאן(. דגש על  

  -הקשבה לתכני הלא
מודע, העולים מתוך  

אסוציאציות חופשיות,  
העברה   /  עברההתהליכי 

נגדית, חלומות ושימוש  
 בשפה 

 בניטה מיכאל  

binabergman@gmail.com 050-6996096  תל אביב 
ילדים, מתבגרים,  

מבוגרים, טיפול משפחתי  
 וזוגי 

 בינה *   ברגמן 

ugoldin@gmail.com 

 

 

 ד''ר אורי גולדין  מבוגרים  תל אביב  03-6422432

goldstein.sara@gmail.com 03-7160213  תל אביב 
מבוגרים, מתבגרים,  

 טיפול פרטני וזוגי 
 גולדשטיין שרה 

rthgln@gmail.com 
03-6814295 

052-3311125 
 יפו 

,  נוער, מבוגרים מתבגרים ו
 משפחות, הורים

   גולן רות *

gabidahan19@gmail.com 054-4438158  דהאן גבריאל *   מבוגרים, בני נוער  תל אביב 

tmdrrs@gmail.com 050-7897318  תל אביב 
ילדים, מתבגרים ונוער,  

 מבוגרים, הורים 
 שיבר תמי  -דרור

eli.heyman1@gmail.com   052-3421933  הימן אלי  מבוגרים, בני נוער  תל אביב 

mailto:ugoldin@gmail.com
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 שם תחומי התנסות  מקום הדרכה  טלפון דוא"ל 

ehud.wolpe@gmail.com 052-8335188  תל אביב 

ילדים, מתבגרים,  
מבוגרים. ילדים  
המאובחנים על  

 הספקטרום האוטיסטי 

 אהוד וולפה 

   ד"ר ויגודר שמשון בני נוער, מבוגרים, זוגות  תל אביב  03-5223312 

awarsha@netvision.net.il 054-7443396  ורשבסקי רבקה * מבוגרים  יפו   

kazan.sarah@gmail.com 
052-8724756 

03-6726095 
 תל אביב 

בני נוער,  מתבגרים ו
, הורים,  מבוגרים, קבוצות

 הדרכת עובדים 

 ד"ר חזן שרה * 

 

irithaler@gmail.com 
03-6473876 

052-2324607 
 תל אביב 

,  נוער, מבוגרים מתבגרים ו
 הורים, זוגות 

   טלר אירית *

levyrany@gmail.com 052-3522197  לוי רני   בני נוער ומבוגרים  תל אביב 

yaellesser308@gmail.com 054-5513203  תל אביב 
בני נוער,  ו  מתבגרים
 , הורים מבוגרים

 *    ד"ר לסר יעל

madarilan@gmail.com 
03-6090120 

050-6242909 
 תל אביב 

וער,  מתבגרים ונ ילדים, 
ות,  מבוגרים, משפח

הורים, זוגות, גיל פרישה,  
 (35-20מבוגרים צעירים )

 מדר אילן *  

inbal95@012.net.il 054-7657660  מוספיר עידית *  מתבגרים ונוער, מבוגרים  תל אביב 

moyael@bezeqint.net 03-6856203  מור יעל  נוער, מבוגרים ילדים, בני   תל אביב   * 

mervmill@gmail.com 03-6411019  מילר מרווין * ילדים, בני נוער, מבוגרים  תל אביב   

ilanneilman@gmail.com 
03-5276299 

054-4683027 
 תל אביב 

ילדים, מתבגרים ונוער,  
 , הורים מבוגרים, קבוצות

   נילמן אילן ד"ר 

gilaofer@gmail.com 
054-8016303 

03-6483864 
    ד"ר עפר גילה מבוגרים, קבוצות  תל אביב 

emiper@bezeqint.net 
02-5611217 

054-4253137 
 תל אביב 

, הורים, חרדת  מבוגרים
 קהל 

   פרוני אמיליה 

 

pz_yaffa@walla.com 052-5400371  תל אביב 
מתבגרים  ילדים, 

 ומבוגרים
 פרץ צדוק יפה * 

tessaza@gmail.com 03-6410680  תל אביב 
ילדים,  הגיל הרך,  
,  נוער, מבוגרים מתבגרים ו

 הורים 
   צדוק טסה

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

irosdan@zahav.net.il 03-6475499  אירוס רבינוביץ'  מבוגרים  תל אביב 

zipi.rolnick@gmail.com 
03-6740304 

052-2507867 
 תל אביב 

מבוגרים,  מתבגרים ונוער,  
 זוגות 

 רולניק ציפי * 

rybnicki@zahav.net.il 

052-8639236 

 )עדיף לשלוח מסרון( 

03-6494377 

   ריבניצקי אבי בני נוער, מבוגרים  תל אביב 

shickler@zahav.net.il 
03-5445184 

052-8701007 
 ד"ר שיקלר חגי  מבוגרים  תל אביב 

mailto:pz_yaffa@walla.com
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 שם תחומי התנסות  מקום הדרכה  טלפון דוא"ל 

judith.shemtov@gmail.com 

jshemtov@inter.net.il 

03-5240236 

050-6371143 
 תל אביב 

,  נוער, מבוגרים מתבגרים ו
 זוגות, טיפול זוגי 

 טוב יהודית * -שם

todar@bezeqint.net 
077-4452501 

052-4771590 
 תל אביב 

מתבגרים, מבוגרים.  
טיפול פרטני, קבוצתי, זוגי  

 ומשפחתי 
 גולדין מיקי  -תודר

 רמת גן וגבעתיים 

avner.hadas@gmail.com 052-3986951  רמת גן 
ילדים, מתבגרים ונוער,  

מבוגרים, משפחות,  
 הורים, קהילה להט"בית 

 הדס אבנר * 

asafluria@gmail.com 052-8213192  גבעתיים 
ילדים, מתבגרים ונוער,  

 מבוגרים 

 לוריא אסף *  

 )חבר ועדת ההוראה(

r_smadar@hotmail.com 052-3693493  רמת גן 
ילדים, מתבגרים,  

 מבוגרים 
 ריינר סמדר  

 רחובות וסביבתה 

chanaullman@gmail.com 
08-9342348 

054-4282830 
   ד"ר אולמן חנה *  נוער, מבוגרים מתבגרים ו רחובות 

naomi09b@gmail.com 052-8812809 
 רחובות 

 תל אביב 
   בר נעמי מבוגרים 

gorenurit@gmail.com 054-6665256  גורן נורית  מבוגרים, זוגות, קבוצות  כרמי יוסף   

gabrielah32@gmail.com 050-9955789 
 רחובות 

 אשדוד 

  דינמית, פסיכואנליטית.
מבוגרים צעירים,  

 מבוגרים, הגיל השלישי 
 הופמן גבריאלה *  

osnat.lider@gmail.com 
08-9418708 

052-2455062 
 ב'  כפר בילו 

נוער, מבוגרים,  מתבגרים ו
 הורים, זוגות 

   לידר אסנת

zlandoy@zahav.net.il 08-9356472/4  ד"ר לנדאו גילה מבוגרים  רחובות   

orly_abr@017.net.il 052-8404125 
מתבגרים ונוער, מבוגרים,   רחובות 

 קבוצות, הורים
 ד"ר מרקוביץ' אורלי  

cila.smolarsky@gmail.com 
08-9356660 

054-6363515 
 סמולרסקי צילה  מבוגרים  רחובות 

galiaisbi@gmail.com 054-9985668  ה עשבי גלי -פלג  מבוגרים  נס ציונה 

meirperes@hotmail.com 05-28406891  נס ציונה 

 נוער ומבוגרים.  

פסיכולוג קליני מומחה  
מדריך ופסיכואנליטקאי  

 מנחה 

 פרס מאיר 

miriamchopra@yahoo.com 050-3026170  ד"ר צ'ופרה הופמן מרים*  נוער ומבוגרים  רחובות 

klein3@netvision.net.il 08-9414615 
מבוגרים, זוגות,  בני נוער,  רחובות 

 קבוצות 
    קליין נעמי *

hanarps@gmail.com 08-9287936  ריינשרייבר חנה מבוגרים  כרמי יוסף    
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 שם תחומי התנסות  מקום הדרכה  טלפון דוא"ל 

 ירושלים, יהודה ושומרון

eldiddan@gmail.com 

02-6722933 

02-6719346 

054-4330449 

 ירושלים

 תל אביב 

מתבגרים ונוער,  ילדים, 
 , הורים מבוגרים

   אידן אלדד

amsilior@gmail.com 050-6505013 
 ירושלים

 גוש עציון 

מתבגרים, מבוגרים,  
 התמכרויות 

 אורן *   אמסילי

yonatdvorkin@gmail.com 054-6588204  ואל יונת חט מבוגרים  מבשרת ציון 

nehama.dvir@gmail.com 4631855-054 ירושלים 

פסיכואנליטית קלאסית,  
תיאוריות יחסי אובייקט  
  .ותיאוריות התפתחותיות

ילדים, מתבגרים,  
 מבוגרים 

 דביר נחמה  

moshespero@gmail.com 02-6666784  ילדים, בני נוער, מבוגרים  אפרת 
  פרופ' ספירו הלוי משה *

 )מנהל התכנית( 

agbn@netvision.net.il 
02-5630845 

050-9421953 
 ירושלים

, מבוגרים,  מתבגרים ונוער
 זוגות 

    לוין ענת-פלוג

emiper@bezeqint.net 
02-5611217 

054-4253137 
 ירושלים

, הורים, חרדת  מבוגרים
 קהל 

   פרוני אמיליה 

 

schweid.yael@gmail.com 
077-4540025 

052-3845809 
 צור הדסה 

פסיכואנליטית, הזרם  
ויניקוט    –העצמאי 
 וממשיכיו 

 שביד יעל * 

ahuva.schul@gmail.com 
02-5330083 

054-4417587 
 מבשרת ציון 

ילדים, מתבגרים,  
 מבוגרים 

 שול אהובה 

ronitshpiner@gmail.com 054-2541974 שפינר רונית  ילדים מתבגרים ונוער  ירושלים 

 אזור השרון 

ilanaeilati22@gmail.com 054-6612432  אילתי שליט אילנה *   מתבגרים ומבוגרים  הוד השרון 

stdnur@017.net.il 
09-7453988 

052-2865627 
 אסתי דינור  מבוגרים  כפר סבא

susywol@hotmail.com 

bwolach@post.tau.ac.il 
   וולך סוזי ילדים, בני נוער, מבוגרים  כפר סבא 09-7672662

yifatzb@yahoo.com 054-7209015 
 מתן 

 דרום השרון 
 זיבר יפעת   ילדים, מבוגרים 
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 שם תחומי התנסות  מקום הדרכה  טלפון דוא"ל 

nesyazi2@gmail.com 
077-7657260 

052-3265710 
   נסיה *זיפמן  מבוגרים, קבוצות  כפר סבא

mlandau@netvision.net.il 052-6322379  לנדאו משה   מבוגרים  אבן יהודה 

irismiller11@gmail.com 
050-5706162 

09-7461813 
 צופית 

ילדים,  הגיל הרך,  
,  נוער, מבוגרים מתבגרים ו

 משפחות, הורים
   מילר איריס

naomiler56@gmail.com 
09-7672844 

054-4265686 
 כפר סבא

ילדים,  הגיל הרך,  
,  נוער, מבוגרים מתבגרים ו

 הורים 
   מילר נעמי *

nayufi@014.net.il 054-4931941 
 כפר סבא

 צור יגאל 

מתבגרים ונוער, מבוגרים,  
 הורים 

 פישר אורלי *  

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

soisot2810@gmail.com 050-5730719  מונד תל 
וער,  מתבגרים ונ ילדים, 

 , הורים מבוגרים
   קלוש יגל יפעת

shverota@zahav.net.il 
09-9543131 

054-4499192 
 כפר סבא

ילדים, מתבגרים, הורים,  
 מבוגרים 

 שברו טל 

rhona@dentimat.com 
03-5475141 

054-4830365 
    שטראוס רונה * מבוגרים, קבוצות  רמת השרון 

sharonstras@gmail.com 052-2300987  שטרסבורג שרון   מבוגרים  צורן 

ruthschwadron@gmail.com 050-8312382 שוודרון רות * מבוגרים, מתבגרים  כפר סבא   

rachel_tamarkin@hotmail.com 09-7657392  רעננה 
ילדים,  הגיל הרך,  
 נוער, מבוגרים מתבגרים ו

   תמרקין רחל *

 צפון

alfandary@gmail.com 
04-6377391 

052-5563965 
 כרכור 

נוער,  מתבגרים וילדים, 
 מבוגרים 

    אלפנדרי רוני ד"ר 

 )סגן מנהל התכנית(

susy_p@zahav.net.il 
09-9547675 

04-6398865 
   פיצ'וטקה עדית סוזי * מבוגרים  זיכרון יעקב 

saricibulski@gmail.com 050-7548165  ציבולסקי שרי * מתבגרים ונוער, מבוגרים  בית יצחק   

mailto:sharonstras@gmail.com
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elly_rosen@hotmail.com 054-4750020  זיכרון יעקב 

ילדים, נוער ובוגרים  
צעירים התמחות מיוחדת  

ספוריה  בהתמודדות עם ד
מגדרית ונטייה מינית  

 שונה 

 רוזן אלישבע )אלי(

 אזור בקעת אונו

hilitbr@gmail.com 054-5930384  ברודסקי הילית  -ד"ר אראל מתבגרים ונוער, מבוגרים  קרית אונו 

tzipib@gmail.com 050-7304671 
 גני תקווה 

 פתח תקווה 

ילדים, ילדים בספקטרום  
האוטיסטי, מבוגרים,  

הפרעות מנטליות  
 ראשוניות 

 עמי ציפי *  -בןד"ר 

mindydeborah@hotmail.com 
03-5344587 

050-4205324 
 גני תקווה 

, קבוצות,  מבוגרים
 משפחות, הורים

   בייגל מינדי

mbenshach@gmail.com 050-5207689  בן ש"ך מרב   מבוגרים  גני יהודה 

miriam@berger-psycology.com 

berger.miriam.maria@gmail.com 

03-5365957 

054-7545370 
 יהוד 

קבוצות,  מבוגרים, 
משפחות, הורים, טיפול  

 קבוצתי 
   ברגר מרים *

eliane@netvision.net.il 054-7701310  גבעת שמואל 
ילדים, מתבגרים,  

 מבוגרים 
 ד"ר אליאן זומרפלד  

nukilew@gmail.com 050-7446481  מבוגרים  גני תקווה 
    לוין נורית

 

naomikallner@gmail.com 077-3352598  קלנר נעמי *  מבוגרים  גבעת שמואל 

elikri@gmail.com 
03-5225013 

054-4327102 
 ד"ר קריצ'מן אלי  מבוגרים  סביון 

shaulguri@gmail.com 

052-3424861 

 03-9027513ב. 

קליניקה ק.אונו  

6354207-03   

 קרית אונו 

 ראש העין 

מבוגרים, מתבגרים,  
 טיפול זוגי, פוסט טראומה 

 גורי שאול * 

 ראשון לציון 

ettibar@gmail.com 
03-9641833 

050-5616328 
 י בר את  נוער, מבוגרים מתבגרים ו ראשון לציון 

hana.wakstein@gmail.com 
054-4947367 

03-9473670 
   וקשטיין חנה מבוגרים  לציון ראשון  

 פתח תקווה 

shirley.ben@biu.ac.il 054-4696154 ילדים, נוער, מבוגרים  תקווה   פתח 
  שלמה שירלי -ד"ר בן

 )חברת ועדת הוראה( 

mirahorwitz@gmail.com 054-3147404 תקווה   פתח 

  הדרכות, נוער,  מבוגרים
.  זוגי וטיפול הורים

  בהפרעות בטיפול  מומחית
 . אכילה

 מירה    הורביץ

mailto:brodskyo@netvision.net.il
mailto:mbenshach@gmail.com
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 שם תחומי התנסות  מקום הדרכה  טלפון דוא"ל 

ymatri@hotmail.com 03-9245551 תקווה   פתח 
נוער,  מתבגרים וילדים, 

 מבוגרים 
   מטרי יעקב

 וסביבתה  הרצליה 

 0528813762@gmail.com 09-9547436   וולקוביץ סוזנה ילדים, בני נוער, מבוגרים  הרצליה   

selinger.michal@gmail.com 
09-9586410 

052-2749454 

ילדים,  הגיל הרך,   הרצליה  
,  , מבוגרים מתבגרים ונוער

 הורים 
   זלינגר מיכל * 

michaltepper@gmail.com 09-9549006   טפר מיכל  מבוגרים  הרצליה 

niritkuchik@gmail.com 052-5000335   לביא קוצ'יק נירית    הרצליה 

mlandau@netvision.net.il 09-9560130   פרכטר אתי-לנדאו מבוגרים  הרצליה   

iris.lerman@gmail.com 
09-9584168 

054-4784267 

נוער,  מתבגרים וילדים,  הרצליה  
 , הורים מבוגרים

   לרמן איריס *

gabriellamann@yahoo.com 
09-9583832 

054-4983742 
   ד"ר מן גבי * מבוגרים  כפר שמריהו 

daphna.eran@gmail.com 
09-9501155 

052-4000445 

 הרצליה  
   ערן דפנה מבוגרים, בני נוער, זוגות 

susy_p@zahav.net.il 
09-9547675 

04-6398865 

 הרצליה  
   פיצ'וטקה עדית סוזי * מבוגרים 

mikifa@netvision.net.il 09-9560249  רשפון 
נוער,  מתבגרים ו ילדים,

מבוגרים, משפחה,  
 קבוצות 

   פטרן מיקי * 

erela@012.net.il 
09-9565891 

054-4956589 
   ד"ר קופיץ אראלה * זוגות  מבוגרים, הרצליה 

 חבל מודיעין 

     

aya.zaidel@gmail.com 054-2075322  זיידל איה   נוער, מבוגרים ילדים,   מודיעין 

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

 והדרכת הורים 
 חוטר קריה מוריה  

liatpl100@gmail.com 054-2551197   שוהם 
מבוגרים, פגיעות מיניות,  

 הפרעות אכילה 
 את *  -פרי לרר לי

alecita444@gmail.com 050-9595777 
 האורניםכפר 

 הר אדר 

חשיבה דינמית  
  ,ילדים. פסיכואנליטית

.  מתבגרים ומבוגרים
 מטפלת זוגית מוסמכת 

   שטרנשיין אלחנדרה

 דרום 

zvif@mpsy.org.il 054-6755108  ניצנים 
, זוגות,  ילדים, מבוגרים

הדרכה על טיפול בילדים  
 ובהורים 

 פיירמן צבי 

mailto:Selinger.michal@gmail.com
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 שם תחומי התנסות  מקום הדרכה  טלפון דוא"ל 

 באר שבע  5314405-054 
אובייקט  דינאמית, יחסי 

.  ופסיכולוגיית העצמי 
 מבוגרים 

 פרץ סול  

yzuck@013net.net 054-4454924  אשדוד 
הגיל הרך, ילדים,  

מתבגרים ונוער, מבוגרים,  
 הורים 

 צוק יוסי  

asptia@gmail.com 052-3645719  שגב ענת *   מבוגרים, פוסט טראומה  באר שבע 

 
 * הנ"ל הסכים/ה לקבל סטודנטים לשעת טיפול במחיר שעת הדרכה, הנקבע מידי שנה ע"י ועדת ההוראה. 

 
 במידה ונפקד שמו של מדריך מוכר מהרשימה, ניתן לפנות לד"ר אלפנדרי לעדכון.    

mailto:asptia@gmail.com

