
 

 החטיבה הקלינית
 לשעת הדרכה ₪ 260 -הדרכות מוזלות למתמחים  ב -למען דור העתיד         

 (חתארגוני )-תעסוקתי-(, חברתירפ(, רפואי )שקיקומי )ש (,הת(, התפתחותי )חנ(, חינוכי )קל) : קלינימפתח מומחיות
 
 

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה 

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון  עיר/יישוב

 השרון -מרכז -תל אביב

 גבע ד"ר נעמי
קל)ממ( 
רפ)ממ( 
 שק)ממ(

מומחית במגוון תחומים כולל 
הפרעות קשות. גידות דינאמיות, 

CBT, ACT .היפנןזה ועוד ,
מדריכה שיקומית, רפואית 

 ונוירופסיכולוגיה.

 moondance803@gmail.com 052-2599038 אבן יהודה 18המתמיד 

 keren@daon.org 054-6622060 יהוד 9מנחם בגין  דינאמי  קל)ממ( דאון קרן

טיפול בחרדות, בטראומה, טיפול  קל)ממ( כהן זמירה
 זוגי

שד' מנחם 
 zmirianc@walla.com 050-3685777 יהוד 5בגין 

 קל)ממ( טוקר טל
מטפלת בילדים צעירים, 

מתבגרים ומבוגרים בגישה 
 דינאמית

 tal_tocker@yahoo.com 050-6316110 כפר סבא א'   9גאולה  

 ליבנת ארז
חת)מ ( 
 קל)ממ(

 erezlivnat@gmail.com 050-5739871 רחובות 157הרצל  מדריך בדיאגנוסטיקה

 שכטר סילביה
 חנ)ממ(
 קל)ממ(

מדריכה בפסיכותרפיה 
)מבוגרים, נוער וילדים(, מדריכה 

 בקורס לפסיכולוגיית העצמי

דבורה 
 1הנביאה 

 silviaschejter@gmail.com 052-8818471 גןרמת 

 suzybi@hotmail.com 052-5292925 תל אביב 68מאז"ה  דינאמי ודיאדי קל )ממ( ביכלר סוזי )שושנה(

 קל)ממ( ריין פרל
פסיכודינאמי, טראומה 

וטראומה מורכבת, פגיעה מינית 
 emdrו

 perle@netvision.net.il 054-4465051 אביבתל  רב צעיר

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה 

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון  עיר/יישוב

mailto:suzybi@hotmail.com


 אגם שרון
חנ)ממ( 
 קל)מ (

תעסוקתי, זוגי ,  -טיפול משברים
בריאותי ועוד. טיפול בגישת 
העצמי למצי דיכאון, חרדה, 

גיבוש זהות. הדרכה ספרציה, 
 בתחום הטיפולי

 agsheron@gmail.com 054-6288201 תל אביב 23דובנוב 

 קל)ממ( רז היד"ר אביב
פסיכותראפיה דינאמית, טיפול 

קבוצתי אנליטי, שיטות של 
 הרפיה ודמיון מודרך.

יוסי בן יוסי 
10 

 avivyar@zahav.net.il 054-4373752 תל אביב

 קל)ממ( ברגמן בינה
פסיכואנליטי. -טיפול דינאמי

טיפול אינגרטיבי המותאם 
 למטופל ע"פ מצוקתו וקשייו

 binabergman@gmail.com 050-6996096 תל אביב 4הירשנברג 

 (ממ)קל חיימוביץ אליסה

שיטה דינאמית אנליטית, 
מתמחה בבעיות ביצירת קשר, 

דכאון, חרדות, קשיים במימוש 
 עצמי ועוד

אסתר המלכה 
 elisahaim@gmail.com 052-3427588 אביבתל  17/2

פסיכותרפיה פסיכודינאמית  קל)ממ( שוורץ ד"ר חוה
 בגישה התייחסותית

תל אביב  5רבינא 
 havasch@bgu.ac.il 054-6775520 )רמת אביב(

 קל)ממ( מור בני

בהכשרתו גם אנליטיקאי 
יונגיאני. עובד בגישה 

אינטרסובייקטיבית. משלב עפ"י 
מדיטטיבית )בעל הצורך הרפיה 

 הכשרה בודהיסטית(

  5לכיש 
)ת"א(, אחד 

 25העם 
 )רעננה(

תל אביב, 
 mor_beny@netvision.net.il 054-4207840 רעננה

 קל)ממ( חיימוביץ שאול

פסיכ' קליני מומחה ומדריך, 
אנליטית,  גישה פסיכודינאמית

מתמחה בעיות ביצירת קשר, 
דיכאון, חרדות, יצירתיות, בעיות 
בזהות, הפרעות באישיות, ויסות 

 רגשי ועוד

 saulhai@gmail.com 052-4323190 תל אביב  

 ירושלים

 דלי
-קולמן

 חבר
 28לילך  פסיכודינמית, אקסיסטנציאליזם קל)ממ(

מודיעין 
מכבים 

 רעות
054-4250666 dhever@walla.com 

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה 

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון  עיר/יישוב

 קל)ממ( ברנשטיין שמואל
הדרכה לפסיכותרפיה מעמיקה 

המתמקדת בתהליכים לא 
 מודעים, למבוגרים ולמתבגרים

  
תל \ירושלים

 mber@012.net.il 050-7212225 אביב

 perlmut@bezeqint.net 050-5441397 ירושלים   פסיכודניאמי אקלקטי קל)ממ( פרלמוטר ישראל

 ronithalpern@walla.com 054-5814120 ירושלים טשרניחובסקי פסיכודינאמי אינטגרטיבי קל)ממ( הלפרן רונית



 קל)ממ( מישקין אריה
 bio psychoמטפל בגישה 

socialבהיפנוזה , 

לוי אשכול 
20/13 

 mishkinarye@gmail.com 050-5371813 ירושלים

 צפון

 evyatar.mic@gmail.com 054-6747504 דליה   דינאמית קל)ממ( מיכאליס אביתר

 קל)ממ( קושלביץ עירית

בקלינית והתפתחותית, מדריכה 
ילדים בגיל הרך והורים, 

מתבגרים ומבוגרים בטיפול 
 דיאדי

 43דישראלי 
 א

 054-4576979 חיפה
iritkush@yahoo.com 

 קל)ממ( און-בר חנה )חני(
מבוסס על הבנה דינאמית, 

הדרכת הורים, דיכאון וקשיים 
 ביחסים בן אישיים

 050-5797353 חיפה 61האג 
hani_baron@yahoo.com 

 גיל צבי
רפ)מ ( 

 קל)ממ(

גישה דינאמית גמישה, טיפוליפ 
רגילים וקצרי מועד, טיפול 

קבוצתי, התערבות במשבר. 
פסיכולוגיה רפואית, התבגרות 

 בגרות וזיקנה

שדרות הנדיב 
6 

 04-8100751 חיפה
tsvigil13@gmail.com 

 052-2864334 כרכור 6עוגב  דינאמי קל )ממ( הראל שושנה
shoshh@012.net.il 

 קל)ממ( בשרי עופר
קוגניטיבי התנהגותי, טיפול 

 בהיפנוזה
 אהרון

קריית 
 052-2611748 מוצקין

bashariofer@gmail.com 

 קל)ממ( קארה ראובן
דינאמית אנליטית, קצר מועד, 

 זוגי וקוגניטיבי
 9האורנים 

קרית 
 052-5554740 ביאליק

rkara@bezeqint.net 

 דרום

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה 

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון  עיר/יישוב

מטפלת בגישה דינאמית עם  קל)ממ( ארבל לורה 
 דגש על חלומות.

 Laura.arbel@gmail.com 054-4459685 טל שחר 61משק 
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