
 סגל ההוראה 

עובד סוציאלי קליני; סגן ראש התכנית וחבר בוועדת ההוראה בתכנית לפסיכותרפיה , ד"ר רוני אלפנדרי
אילן  -לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר מורה בבית הספר; אילן-פסיכואנליטית באוניברסיטת ברבגישה 

וחבר בסגל הבכיר באוניברסיטת חיפה, ; עורך מדור הספרים בכתב העת 'חברה ורווחה'. קליניקה פרטית  
 . תבכרכור: פסיכותרפיה פסיכואנליטית של ילדים, מבוגרים וזוגו

בחברה   פסיכואנליטיקאית, פסיכותרפיסטית וד"ר לעבודה סוציאלית, חברה, ברודסקי-אראלד"ר הילית 
 לפסיכואנליזה. הבינלאומי ובאיגוד בישראל הפסיכואנליטית

מרצה ומדריכה בתכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית של ביה"ס  ;  פסיכותרפיסטית  ,MSW,  מינדי בייגל
של ביה"ס  ךאילן; מרצה בתכנית של לימודי קליין וויניקוט ביחידה ללימודי המש-ברלע"ס באוניברסיטת 

 אילן. -לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר

פסיכולוג קליני. עובד בקליניקה פרטית ברחובות, בקופ"ח 'מאוחדת' כראש צוות פיתוח  , ד"ר שחף ביתן
כתב עוסק בממשק שבין פילוסופיה  גוריון. הדוקטורט ש-ומרצה בקמפוס אילת של אוניברסיטת בן

ופסיכואנליזה דרך הפסיכואנליטקאי וויניקוט והפילוסוף דרידה. עוסק בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובחקר  
 .c.b.tהפסיכואנליזה. משלב בעבודה הקלינית טכניקות נוספות כגון סכמה תרפיה ו 

מכת בוגרת המרכז ללימודי  , עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית מוסשלמה-ד"ר שירלי בן
אילן; חוקרת  -פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית )הלפבא(; חברת סגל בית הספר לעבודה סוציאלית בבר 

סוגיות הקשורות במעברים התפתחותיים לאורך מעגל החיים האישי והמשפחתי והאופן בו המדיה מעצבת  
 . יחסים משפחתיים וזהות מקצועית

, פסיכולוג קליני בכיר. במהלך שנות עבודתו עסק באינטגרציה בין מודלים תרפויטיים שונים ד"ר מיטשל בקר
של פסיכותרפיה. פרסם, בין השאר, מאמרים אשר שילבו בין פסיכואנליזה ותרפיה התנהגותית, בין  

נים האחרונות הש  15-פסיכולוגי שיקומי ובין טיפול משפחתי לפסיכואנליזה. ב-פסיכולוגיית העצמי לטיפול נוירו 
נפשיים(  -כתב על פסיכואנליזה התייחסותית עם דגש על שימור הדיאלקטיקה בין מודלים מונאדיים )תוך

ידיעה,  - למודלים אינטרסובייקטיביים של הוויה, המקום של המשחק בטיפול, הדיאלקטיקה בין הידיעה והאי
 ועל היעלמות.  

ג קליני; הדוקטורט שכתב עסק בבניית גשרים מושגיים  פסיכולו )בשבתון בשנה"ל תשפ"א(, ד"ר אורי גולדין
בין פסיכואנליזה לתיאוריות של הבנייה חברתית ותרבותית; בוגר המסלול ללימודי קליין באוניברסיטת תל  

 אביב; קליניקה פרטית בתל אביב.

קה; מנהלת  , פסיכולוגית קלינית בכירה, מדריכה מוסמכת בפסיכותרפיה ובדיאגנוסטי)בשבתון(  מירה הורביץ
יחידת טיפול יום להפרעות אכילה ופסיכולוגית אחראית במחלקה הפסיכיאטרית בבי"ח 'שניידר' לרפואת 
ילדים; חברה בוועדה המדעית של האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות וחברת הוועד 

 המנהל של האיגוד הישראלי למחקר, מניעה וטיפול בהפרעות אכילה.

פסיכולוגית קלינית וחינוכית, מדריכה בתחום הפסיכותרפיה, מרצה ומדריכה בבית הספר   ,סוזי וולך
 אילן. -לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר 

קליניקה פרטית בגבעת שמואל; מרצה בכירה בחוג  ; פסיכולוגית קלינית מדריכה ,ד"ר אליאן זומרפלד
הישראלית לפסיכואנליזה באסכולה הלאקאניאנית   לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל; חברה ב'חברה

 החדשה'.

'מכון תל  של    חברה לשעבר בוועד המנהלפסיכואנליטיקאית מנחה;  , עובדת סוציאלית מדריכה,  מיכל זלינגר
- ת לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת ברמלמדת ומדריכה בתכני ;אביב לפסיכואנליזה בת זמננו' 

 .אילן



עובדת סוציאלית; מרכזת צוות מבוגרים במרפאת 'הנוטרים' )בי"ח 'שלוותה'(; קליניקה פרטית; , נסיה זיפמן
מקצועיים במרפאה ובית החולים; הכשרה -מדריכה ומעבירה סמינרים באוריינטציה אנליטית לצוותים רב

יאלית אנליטית לאקאניאנית; מדריכה בתכנית לפסיכותרפיה באוריינטציה אנליטית בביה"ס לעבודה סוצ 
 אילן. -באוניברסיטת בר

 , עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט ומנחה קבוצות. קליניקה פרטית.)בשבתון( רני לוי

, עובדת סוציאלית קלינית, פסיכואנליטיקאית עבדה במחלקה סגורה ב״איתנים״, בתחנה לבריאות נורית לוין
אביב. מדריכה   -נפש עם ילדים ובני נוער, הייתה חלק מצוות ההקמה של נט״ל. עובדת בקליניקה פרטית בתל

 . אילן-ומרצה בתכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית באוניברסיטת בר

 אילן. -יכולוג קליני, הוראה והדרכה במרפאת שירותי הייעוץ לסטודנט באוניברסיטת ברפס  ,אסף לוריא

קהילתי  האש השרות הסוציאלי במרכז גנית ר יאלית קלינית, פסיכותרפיסטית; סעובדת סוצ ,עידית מוספיר
בבית הספר   ומרצהיפו; מנהלת היחידה לטיפול במבוגרים כבדי שמיעה וחרשים; מדריכה ב יאות הנפשלבר

 אילן; קליניקה פרטית. - לעבודה סוציאלית בר

, פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטיקאית; בעבר פסיכולוגית ראשית של עמותת “עמך” גוש יעל מור
 אביב. -דן וכיום עמיתה במכון לפסיכואנליזה בת זמננו בתל

ביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת  מ"א לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של  -, מנהל תכנית בתרפרופ' ספירו משה הלוי
; חבר מדעי בכיר, האקדמיה האמריקנית לפסיכואנליזה ולפסיכיאטריה דינמית; עורך ראשי, 'מארג: אילן-בר

 כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה'.

דריכה, פסיכואנליטיקאית; קליניקה פרטית המתמקדת בהדרכת אנשי  , פסיכולוגית מומחית מצדוק-יפה פרץ
 מקצוע, בפסיכואנליזה ובטיפול בגישה פסיכואנליטית בילדים, בנוער ובמבוגרים. 

זמננו;  בת לפסיכואנליזה אביב תל במכון קבלה ועדת ר"ויו  מנחה, חברה , פסיכואנליטיקאיתשרי ציבולסקי
 אילן. -בבר פסיכואנליטית בגישה לפסיכותרפיה בתכנית ומדריכה מלמדת

, פסיכולוגית קלינית בכירה, מדריכה בפסיכותרפיה; מרצה ומדריכה בתכנית לפסיכותרפיה בגישה  נעמי קלנר
 ; מחברת הספר "דבשת הגמל": על טכניקת הטיפול הפסיכודינאמי. אילן-ואנליטית של ביה"ס לע"ס בברפסיכ

חברת ועדת  לשעבר ולוגית קלינית, מדריכה מוסמכת; מרצה, מדריכה ו, פסיכ)בשבתון( חנה ריינשרייבר
 אילן. -הוראה בתכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית של ביה"ס לע"ס באוניברסיטת בר

בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, בוגרת פסיכותרפיה בילדים, מנחה ומדריכה קבוצתית; , סמדר ריינר
עובדת ; אילן-סיכואנליטית באוניברסיטת ברפסיכואנליטיקאית; מלמדת בתכנית הפסיכותרפיה בגישה פ

 בקליניקה פרטית ברמת גן. 

משרד ומדריכה;  יסטית ואנליטיקאית קבוצתית; מרצה, פסיכולוגית קלינית, פסיכותרפמיקי תודר גולדין
    יקה פרטית.'בשביל החיים'; קלינ  הרווחה, 'השרות למען הילד'; עמותת

 עובדת בקליניקה פרטית בהר אדר ובמודיעין. ; פסיכולוגית קלינית מדריכה בכירה, אלחנדרה שטרנשיין
בוגרת הקורס התלת  ; טיפול פסיכודינמי ופסיכואנליטימטפלת בילדים, מתבגרים, מבוגרים וזוגות. עובדת ב

יד, האוניברסיטה העברית  "לקרוא את ביון" ,מכון מג בוגרת ,התוכנית ; שנתי של טיפול זוגי דינמי, ת.ל.מ.
 חברה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. ; בירושלים

 

 * סגל ההוראה בתכנית מתעדכן לעת לעת.


