טלפון

אימייל

שם ומשפחה

מקצוע

.1

שאול גורי

עו"ס/פסיכותרפיסט /מדריך

052-3424861

shaulguri@gmail.com

.2
.3

ד"ר אופיר לוי
אלי פראשה

.4

שירלי אילת גרינברג

052-9286847

shirligre@gmail.com

.5

שרית פנחסי

עו"ס/פסיכותרפיסט /מדריך
עו"ס/פסיכותרפיסט /מדריך
פסיכולוגית קלינית .מדריכה
בפסיכותרפיה
ובפסיכודיאגנוסטיקה .מבוגרים
ומתבגרים.
עובדת סוציאלית /פסיכותרפיסטית/
מדריכה

052-9462488
054-7552678

ofirleviphd@gmail.com
psychology2002@gmail.com

050-7201024

saritps@gmail.com

.6

טלי רסנר

עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה

054-4883378

talirasner@gmail.com

.7

שרית שי

עו"ס /פסיכותרפיסטית /מדריכה

054-4647260

saritt@post.tau.ac.il

.8

חוה ינאי – מלאך

עו"ס /פסיכואנליטיקאית /מדריכה

052-2650023

Chava.ym@gmail.com

.9

ריקי גוטליב

עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה

052-2566078

Riki.gottlieb@gmail.com

.10

גילה גינזבורג

עו"ס /פסיכואנליטיקאית .ילדים
נוער ומבוגרים.

050-5799937

Gila.ginzbourg@gmail.com

.11

ד"ר רבקה אפשטיין
דוידוביץ'

פסיכולוגית קלינית-מדריכה

054-4787911

rivkadav@smile.net.il

054-4302298

Anath.perry@gmail.com

050-6371143

judith.shemtov@gmail.com
Zippy_kalish@hotmail.com

054-5321570

salzyossi@gmail.com

.12

ענת פרי

.13

יהודית שם-טוב

.14

ציפי קליש

פסיכולוגית קלינית-מדריכה/
פסיכואנליטיקאית
עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה
עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה.
ילדים ,מתבגרים ומבוגרים.

.15

יוסי זלץ

פסיכולוג קליני-מדריך

050-2565438

כתובת לקבלת מודרכים
קריית אונו ,רחוב המעגל  46/5בימי שני עד רביעי
(כולל) .ראש העין  ,רחוב בזלת  , 48רק בימי שישי.
השדרה ה..כזית  ,15מודיעין (בניין ליגד )1
יגאל ידין  53מודיעין
רח' אחימאיר  7רמת אביב ג' תל אביב.
רח' ג'ימס פרנק  , 4שכונת רמות ,באר שבע.
באבן יהודה או בתל אביב בבית ״עמך״ רחוב מזא"ה
58ב
אביטל  46ראש העין
רח' פילון ( 4ליד שד.בן-גוריון ועירית תל אביב) תל
אביב.
רח' אורי צבי גרינברג  ,9אזורי חן ,תל-אביב 03-
6996260
רדינג  ,3רמת-אביב ,תל-אביב
גבעת החלומות  5הרצליה
משעול אמנון ות3 ..א' כפר סבא
רח' ויזל  3תל אביב באיזור כיכר רבין 03-5240236
רידינג  49רמת אביב
רחוב פרנקפורט ( 3דירה מספר  3באינטרקום ).
תל אביב

( שמורה חניה מספר דקות לפני מועד הפגישה .
הכניסה לרחוב מרחוב ז'בוטינסקי).
גורדון  85תל אביב

.16

ד"ר נורה קורין לנגר

עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה

052-4581110

noraa@post.tau.ac.il

.17

ד"ר אסתי כהן

עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה

054-4445009

esteecoh@gmail.com

.18

ד"ר קובי סגל

פסיכולוג קליני מדריך/
פסיכואנליטיקאי

052-6760064

segalk@biu.013.net.il

.19

אריק אבנרי

פסיכולוג קליני-מדריך

050-5724355

arikavneri@gmail.com

ירושלים -הפורצים 27
מבשרת ציון -טופז  3רכס חלילים

.20

ד"ר חגי שיקלר

052-8701007

shickler@zahav.net.il

רחוב פנקס  25/2תל אביב 62662

.21

מיכל זלינגר

052-2749454

Selinger.michal@gmail.com

.22

שרה גולדשטיין

054-7110831
054-4474258

goldstein.sara@gmail.com

.23

ורד נבו

052-3695783

nevovered@walla.com

.24

אירית טלר

052-2324607

irithaler@gmail.com

.25

נירה הירש

052-3376173

nira.hirsh95@gmail.com

.26
.27

ורדה בלום
שלומית שינדלר

054-5754059
052-2495659

varda.blum@gmail.com
sd.shlomit@gmail.com

פסיכולוג קליני-מדריך/
פסיכואנליטיקאי
עו"ס/פסיכואנליטיקאית
פסיכואנליטיקאית מנחה
ופסיכולוגית קלינית שמתמחה
בפסיכותרפיה פסיכודינמית
אנאליטית .עובדת עם בוגרים
ומתבגרים.
פסיכולוגית קלינית-מדריכה/
פסיכואנליטיקאית
פסיכולוגית קלינית-מדריכה/
פסיכואנליטיקאית
עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה.
טיפול דיאדי  -אם תינוק ,בריאות
הנפש של האישה  -במיוחד במעגל
הפריון ,טיפול בילד ובנוער,
טיפול זוגי ומשפחתי ,קבוצות תמיכה
בשכול  -להורים אלמנות יתומים
וחברות לחללי צהל ,בטיפול
דיאלקטי התנהגותי.
עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה
עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה

עין גדי  2תל אביב
אחוזה  ,58רעננה
רחוב הבאר  ,3רמת גן

רח הדקל  46הרצליה
מבצע קדש  63נאות אפקה א' ,ת"א

רחוב הפרדסים  ,1הרצליה
רחוב ברק  7צהלה תל אביב .טלפון 0522324607

רמת גן ,רח' הראשונים 9
0523-376173

בוסתנאי  ,26רמת השרון

הנקין מרדכי  , 3גדרה

.28

מוספיר עידית

.29

עופרה לוי-הקיני

.30

בעז גסטהלטר

.31

ד"ר אילן ואלד

.32

אילן מדר

.33

גבריאל פרץ

.34

אילנה בן חיים

.35

לילי ירון מלמד

.36

נורית מועלם

.37

דרור אלרון

.38

ריטה רוזמרין

.39

אילה נחום

עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה
עו"ס/פסיכותרפיסטית /מדריכה.
מבוגרים ילדים ומשפחות.
פסיכולוג קליני מדריך ()M.A
מטפל בילדים ,מתבגרים ומבוגרים.
פסיכולוג קליני מומחה-מדריך
פסיכולוג קליני .מומחה בכיר
ומדריך מבוגרים .זוגי .נוער וילדים.
פסיכודינמי אינטגרטיבי.
פסיכולוג קליני בעיקר באוריינטציה
דינמית .אוכלוסיית מבוגרים.
פסיכולוגית קלינית וחינוכית
מומחית .טיפול בילדים ומבוגרים
בגישה פסיכודינמית
עו"ס ,פסיכותרפיה ,מדריכה.
מבוגרים .נשים במהלך ולאחר לידה.
עו"ס ,פסיכותרפיסטית ,מדריכה.
טיפול בגישה פסיכודינמית
במבוגרים.
מצבי משבר ,הפרעה פוסט
טראומטית כרונית ,דכאון ,הפרעות
בתפקוד המיני .אוכלוסייה :מגיל 18
ומעלה.
עו"ס קלינית פסכותרפיסטית-
מדריכה .תחומי התמחות :טראומה,
טראומה מורכבת ופוסט טראומה ,
הפרעות אישיות .דיכאון.
אוכלוסייה :נוער ומבוגרים .
עובדת סוציאלית קלינית,
פסיכוטרפיסטית .בוגרת מכון
וויניקוט.מטפלת זוגית ומשפחתית.
מטפלת במתבגרים ומבוגרים.

054-7657660

inbal95@012.net.il

הרטגלס  18רמת אביב ,ת"א

050-6344413

ofralh@bezeqint.net

רקנאטי  2רמת אביב ג ,ת"א.

054-5711666

gesthalterboaz@gmail.com

א.ד .גורדון  17תל אביב-יפו

052-4482939

ilanwald@013net.net

050-6242909

maderilan@gmail.com

052-9205282

gabrielperetz@gmail.com

050-6668408

ilanabhh@gmail.com

050-3339081

lili.yaronmelamed@gmail.com

050-5430316

nuritmo@netvision.net.il

קליניקה :רחוב רותם  5גבעתיים.

050-5232860

elrondror3@gmail.com

ה..י  40גבעתיים  -קליניקה פרטית.

052-3505274

rita.rosmarin54@gmail.com

054-4374742

ayalanahumil@gmail.com

רחוב בר כובבא  ,19דירה  ,18ירושלים
רח דובנוב  16תל אביב
צבא  -תל השומר .יתר  -מודיעין
רעננה ,רחוב סטרומה .5

כפר אז"ר

קליניקה :א.ד .גורדון תל אביב

קליניקה במושב ביצרון

.40
.41

מוניקה פרידמן
ד"ר רחלי חיים-דהן

.42

מיכל אשל-גרוסמן

.43

איתן חנן

.44

טלי פרקש

.45

סיגלית קמיל

.46
.47
.48

גל חייקין
שירה נבו

.49

הילה ברצקי

פסיכותרפיה פסיכודנמית פרטנית
וזוגית .תחומי התמחות:בריאות
נפש ,אבל שכול ואבדן,קשישים,
פוסט-טראומה (טראומה אקוטית,
טראומה מתמשכת והעברה
בינדורית),התמודדות עם משברי
חיים .אוכלוסייה :מתבגרים,
מבוגרים ,קשישים.

.50

שרון דותן

.51

ד"ר רונה מרמלשטיין

פסיכולוגית קלינית מדריכה.
מטפלת בנוער ובמבוגרים
פסיכולוגית קלינית
ופסיכואנליטיקאית.

הילה הורוביץ-רביבו

עו"ס ,פסיכותרפיסטית ,מדריכה
פסיכותרפיסטית ,מדריכה נוער
ומבוגרים
פסיכולוגית קלינית מדריכה
טיפול במבוגרים ,מתבגרים וילדים,
טיפול בפגיעות מיניות ,אובדן
וטראומה.
עו"ס קליני ,פסיכותרפיסט
ואנליטיקאי קבוצתי.
עוסית/פסיכותרפיסטית../צה
ומדריכה אוכלוסיות והתמחות:
מתבגרים ומבוגרים.
עו"ס קלינית פסיכותרפיסטית,
מדריכה  .טיפול :ילדים נוער
ומבוגרים
פסיכולוג קליני מומחה-מדריך
פסיכולוגית קלינית מומחית-מדריכה
פסיכולוגית קלינית מדריכה .עובדת
עם ילדים ,נוער ומבוגרים

050-6267699
052-2721218

monideny@netvision.net.il
rachelih288@gmail.com

054-4915008

catch22@netvision.net.il

054-5705466

e10hanan@gmail.com

054-3119299

psyt@hotmail.com

054-7538494

sigalitkamil@gmail.com

הפלג , 253מושב בארותיים .עמק חפר

058-6060760
052-2835966
052-2231073

gal_chaikin@walla.co.il

באר-שבע
תל-אביב /גבעת שמואל

shirahnevo@gmail.com

ישעיהו  13רמת גן

050-7723128

hilagil57@gmail.com

קיבוץ גלויות  58אבן יהודה

052-9280417

Sharodot@gmail.com

מזכרת בתיה

050-7772815

ronamerm@gmail.com

תל אביב ,רחוב מצדה .8

horowh@walla.com

שד' שזר  7באר שבע
קבוץ המעפיל עמק חפר
נוף הרים  ,95מבשרת ציון

מטפל במתבגרים ומבוגרים מגיל  16ואילך.
ביל"ו א (צמוד לעיר רחובות ,ולצומת ביל"ו).
המעגל  44קרית אונו

מדריכה על טיפול במבוגרים.
עובדת סוציאלית קלינית
פסיכותרפיסטית .מדריכה.
ילדים נוער ומבוגרים
עוס פסיכותרפיסטית מדריכה.
ילדים ,נוער ,מבוגרים
פסיכולוגית קלינית מדריכה.
מבוגרים

.52

איילת דביר

.53

מורן פקר

.54

מאירה קסיר אלפסי

.55

תמוז אפללו

פסיכולוגית קלינית מומחית
ומדריכה בפסיכותרפיה
ובדיאגנוסטיקה.
מדריכה על טיפול במבוגרים,
מתבגרים ,ילדים ,טיפול דיאדי
בגיל הרך והדרכות הורים

.56

ניר בנדור

עו"ס ,פסיכותרפיסט ,מדריך .נערים
ומבוגרים

052-9257204

.57

נועה ברזין כהן

.58

איתן גולדמן

054-9741866

eytanmail525@gmail.com

רחוב סנפיר  ,9קדימה

.59

ליאורה מוהבן אגסי

054-4344867

lioramoheban@gmail.com

אבן יהודה  -מעלה הלבונה 4

.60

יעקב בינה

עובדת סוציאלית קלינית,
פסיכותרפיסטית ומדריכה.
מתבגרים ומבוגרים.
פסיכולוג קליני-מדריך.
מתבגרים ,מבוגרים צעירים ועד
הגיל השלישי .מתמחה בפוסט
טראומה  ,מעברים ומשברי חיים
פסיכולוגית קלינית,
פסיכואנליטיקאית.
מבוגרים ומתבגרים
עו״ס קליני ,מדריך,
פסיכותרפיסט .
מטפל במבוגרים ומתבגרים

052-9255363

noaberezin@gmail.com

050-6275019

yaakov.bina@gmail.com

המושבה הגרמנית ,ירושלים

* מקבל מדריכים רק
במסגרת מערך בריאות הנפש /
צה״ל

אנשי בראשית  16הוד השרון

050-6221506

ayelet.dvirh@gmail.com

054-3912266

morane.pecker@gmail.com

050-3414320

meiraka67@gmail.com

פעמי אביב  1גבעת חן (צמוד לרעננה)

050-6827194

tammuz.aflalo@gmail.com

רחוב שניר  2ב' פרדס-חנה כרכור

Onbendor@017.net.il

ש בן ציון ,רחובות

ז'בוטינסקי  26נהריה

הצבר  11מושב כוכב מיכאל (סמוך ל :אשקלון,
ק.גת ,שדרות ,ק.מלאכי ,אשדוד)

