
 

 החטיבה הקלינית
 לשעת טיפול ₪ 230 -ב לתואר שני בפסיכולוגיה סטודנטיםלו ,טיפולים מוזלים למתמחים -למען דור העתיד

 (חתארגוני )-תעסוקתי-(, חברתירפ(, רפואי )שק(, שיקומי )הת(, התפתחותי )חנ(, חינוכי )קל: קליני )מפתח מומחיות
 

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה 

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון  עיר/יישוב

 מרכז-תל אביב

 קל)ממ( ריבקין ג'ודי
דינאמי, שיקום נפגעי נפש, 

EMDR  050-6243868 גבעתיים 21גנסין judyrr@017.net.il 

 קל)מ( שיין רוני 
מטפלת בגישה פסיכודינאמית 

 shineroni@gmail.com 054-4601773 גבעתיים 5 המגדל התנהגותית-וקוגניטיבת

 קל)מ( קידר תרזה

גישה דינאמית במגוון רחב של 
סוגיות הנוגעות להתפתחות 

אישית, מצבי משבר, חרדות, 
 יחסים ועוד

 tirzamirk@gmail.com 054-7958886 גבעת שמואל 13הרצל 

, EMDRטיפול פרטני דינמי,  ממ(קל) כהן זמירה
 טיפול משפחתי וזוגי

דרך מנחם 
  050-3685777 יהוד 5/34בגין 

03-5367433 
zmiriancc@gmail.com 

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

 קל)מ( בביץ ענת 
פסיכותרפיה דינאמית בגישה 
אינטגרטיבית טיפול מערכתי 

 משפחתי זוגי
 anatb55@netvision.net.il 054-4200633 תל אביב 11אפטר 

mailto:shineroni@gmail.com


 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה 

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון  עיר/יישוב

 קל)מ( צמח אילת
דינאמית, התנהגותית 

 קוגניטיבית. 
אהרון 

 3כצנלסון 
 ayeletzemach@gmail.com 054-4687686 פתח תקווה

(  מ)קל איילון סילביה 
 ( מ)תפ

פסיכולוגית קלינית 
10/4הזמיר  והתפתחותית  gmail.com@5355957 054-6839368 קרית אונו 

  , דינאמיCBT קל)מ( בירן יזהר
 \ראשל"צ
מבשרת \ירושלים 

 ציון
054-2874094 yizbiran@gmail.com 

 קל )מ( לאוב אדם
בגישה  טיפול פסיכודינאמי

 EMDRהתייחסותית. 
 adamlaub@hotmail.com 052-3421773 רחובות 12הדר 

 ediali100@gmail.com 054-3192195 רחובות לוי אשכול   קל)מ( איצקוביץ אליסיה

 קל)ממ( שכטר סילביה
פסיכואנליטיקאית ובוגרת 

קורס של חקר העצמי  וחקר 
 הסובייקטיבית

דבורה 
 1הנביאה 

 silviaschejter@gmail.com 052-8818471 רמת גן

 דינאמי קל)מ( בסטיאנס חנה
שועלי שמשון 

6 
 hbas@walla.com 054-2470847 רמת גן

   קל)מ( גורן תמיר
שדרות למדן 

2 
 gorentamir1@gmail.com 050-5566390 רמת גן

 gilcarmeli.mail@gmail.com 054-4817448 רמת גן  טיפול דינאמי קל)מ( כרמלי גיל 

 arnona.zahavi@gmail.com 052-8665869 רמת השרון ח"הפלמ דינאמית ופסיכואנליזה קל)ממ( זהבי ארנונה

 i_perach@yahoo.com 054-4929548 תל אביב הרב פרידמן דינאמית וגישות שונות קל)מ( פרח איריס

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה 

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון  עיר/יישוב

 אגם שרון
חנ)ממ( 

 ( קל)מ

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

ספרציה, גיבוש זהות. הדרכה 
 בתחום הטיפולי

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

mailto:hbas@walla.com


 קל)מ( שידלו רותד"ר 
פסיכודינאמי עם דגש על הקשר 

 SEנפש, טיפולי -בין הגוף
 תל אביב רבינדרטאגור 

  6418240-03  

 054-6911007  
ruthshidlo11@gmail.com 

 izda@zahav.net.il 050-6826096 תל אביב איינשטיין   קל)מ( ליכטנפלד דני

 קל)מ( אבנון איה

, CBTמטפלת בגישה דינאמית, 
בהפרעות חרדה, דיכאון, 

טראומה, אובדן, משברי חיים 
ומערכות יחסים, לבטים 

 תעסוקתיים.

מרים 
החשמונאית 

21 
aya.avnon@gmail.com 052-5778227 תל אביב  

 (ממ)קל חיימוביץ אליסה

שיטה דינאמית אנליטית, 
מתמחה בבעיות ביצירת קשר, 

דכאון, חרדות, קשיים במימוש 
 עצמי ועוד

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

ד"ר 
 היאביב

 קל)ממ( רז
פסיכותראפיה דינאמית, טיפול 

קבוצתי אנליטי, שיטות של 
 הרפיה ודמיון מודרך.

יוסי בן יוסי 
10 

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

 קל)ממ( חיימוביץ שאול

פסיכ' קליני מומחה ומדריך, 
אנליטית, גישה פסיכודינאמית 

, דיכאון, חרדותבמתמחה 
בעיות בזהות, הפרעות 

 באישיות, ויסות רגשי ועוד

 saulhai@gmail.com 052-4323190 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 

 קל)ממ( ברייטמן סתוויה

  CBTבשילוב אמי טיפול דינ
על פי צורך. ניסיון בעבודה עם 
הפרעות אישיות דיכאון חרדה 

 ופוסט טראומה. 

 staviab@gmail.com 052-3597784 הרצליה 10דגניה 

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה 

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון  עיר/יישוב

 kerenycohen@hotmail.com 052-6219603 תל אביב 30רמז  טיפול בגישה פסיכודינאמית קל)מ( כהן קרן

 דינאמי קל)מ( סבח טייכר חנן
קהילת 
 12קראקוב 

 hanan.sabah@gmail.com 050-6690611 תל אביב

mailto:aya.avnon@gmail.com


 קל)ממ( מור בני

בהכשרתו גם אנליטיקאי 
יונגיאני. עובד בגישה 

. משלב אינטרסובייקטיבית
עפ"י הצורך הרפיה מדיטטיבית 

 )בעל הכשרה בודהיסטית(

 5 לכיש
 ד, אח"א()ת

 25העם 
 )רעננה(

 mor_beny@netvision.net.il 054-42077840 תל אביב, רעננה

 קל)מ( לכטר רות

שילוב בין  -שיטה אינטגרטיבית
 דינאמית והומניסטית.מטפלת

זוגית ומשפחתית. התמחות גם 
 בגישה מערכתית )מודל מילן(

 rul@usa.net 0545912773 תל אביב 2ברנדייס 

פסיכותרפיה בגישה  קל)מ( גרובייס ד"ר יואב
 yoavgro@gmail.com 052-2373903 תל אביב 30רמז  פסיכואנליטית

 Hadassc.j@gmail.com 054-4780136 תל אביב 4פנקס  טיפול פסיכודינאמי קל)מ( שוורץ הדס

 קל)מ( גילן עמרי

טיפול פסיכואנליטי המיועד 
לנתקלים במשבר אישי או 

למתקשים להכריע בחייהם 
 הזוגיים או המקצועיים

בית כלל, 
 omrigilan@gmail.com 052-8674610 תל אביב 5דרויאנוב 

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה 

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון  עיר/יישוב

פסיכותרפיה פסיכודינאמית  קל)ממ( שוורץ ד"ר חוה
תל אביב )רמת  5רבינא  בגישה התייחסותית

 havasch@bgu.ac.il 054-6775520 אביב(

סוזי 
 )שושנה(

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

 קל )ממ( בראון נועה
  ,CBTטיפול דינמי, תמיכתי, 

MINDFULNESS, טיפול זוגי 
 noabrown@gmail.com 052-3681222 תל אביב 3\13בורלא 

 קל)מ( זץ אורית
 CBT EMDRטיפול דינמי, 

מבוגרים מתבגרים וילדים כולל 
 הדרכת הורים

 oritzats@gmail.com 0545857527 תל אביב 24פנקס 

mailto:suzybi@hotmail.com


 קל )מ( סיידל כהן טליה

טיפול פסיכודינאמי בחרדה, 
דכאון, קשיים בין אישיים, 
טראומה ופוסט טראומה, 

משברי חיים. לידה והתהוות 
הורית. התמודדות עם מחלות 

 גופניות

 taliasaidel@gmail.com 052-3757879 תל אביב 91חיים לבנון 

דורון  יעל
 קל )מ( גוטרמן

טיפול דינאמי תוך שילוב גישות 
. CBT -ו EMDRנוספות כמו 

, ילדים ונוער. טיפול במבוגרים
 הדרכת הורים.

 yael.d.mail@gmail.com 054-72021310 תל אביב 32ויסברג 

 שושן  טלי
 Talish76@gmail.com 052-3629889 קריית אונו  3ביאליק  דינאמיתפסיכותרפיה  קל )מ( סלומון

 שרון

 גבע ד"ר נעמי
קל)ממ( 
רפ)ממ( 
 שק)ממ(

מומחית במגוון תחומים כולל 
הפרעות קשות. גידות 

, CBT, ACTדינאמיות, 
היפנןזה ועוד. מדריכה 

שיקומית, רפואית 
 ונוירופסיכולוגיה.

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

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון עיר/יישוב

ברנבלום  רונה
 קל)מ דוידסון

, OCD, חרדות, CBTדינמי, 
טיקים וטורט, תלישת שיער, 

מיינדפולנס, טיפול פרטני, 
 הדרכות הורים

 rona.bernblum@gmail.com 054-4857574 הוד השרון 

 קל)מ( ורטהיים יעלה
 חנ)מ(

. מטפלת בגישה דינמית 
ומשלבת טכניקות קוגניטיביות 

 התנהגותיות. 

דרך כפר הדר 
 054-6404851 הוד השרון 9

09-7404851 
Yeela.wer@gmail.com 



, CBTפסיכותרפיה דינמית,  קל)מ( הקר אילה
 טיפול זוגי

 haker.ayala.clinic@gmail.com 052-8655779 השרוןהוד  א14הבנים 

 קל)מ( שטיין מאיה
יעוץ וטיפול למתבגרים 
ומבוגרים באוריינטציה 

 דינאמית
 Maya.stein12@gmail.com 054-5722423 הרצליה 100בר כוכבא 

 קל)ממ( טוקר טל

צעירים, מטפלת בילדים 
מתבגרים ומבוגרים בגישה 

 דינאמית
 

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

 קל)מ( כרבי ינון

גישה פסיכו דינאמית. בעיות 
סביב קשיי הסתגלות, קשיים 

בתחום הבין אישי, התמודדות 
 עם דיכאון וחרדה

 yinnonkarbi@gmail.com 050-3254554 כפר סבא 47הגליל 

 גילי
מילט 

 וינשטין
 קל)מ(

מתמחה במבוגרים, מתבגרים 
מי אוילדים. טיפול פסיכודינ

 במגוון תחומים
 gmilletw@gmail.com 050-4944426 שפוןיר  

אדם בן  אילנה
 חיים

קל)מ( 
 חנ)מ(

טיפול בקשיים בקשרים, 
בזויות ובהורות, קשים במישור 

 המקצועי, מימוש עצמי.
  09-7718558 רעננה 5סטרומה 

050-6668408 
ilanabhh@gmail.com 

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון עיר/יישוב

 קל)ממ( מור בני

בהכשרתו גם אנליטיקאי 
יונגיאני. עובד בגישה 

אינטרסובייקטיבית. משלב 
 עפ"י הצורך הרפיה מדיטטיבית

 )בעל הכשרה בודהיסטית(

-)תל 5לכיש 
 דביב(, אחא

 25העם 
 )רעננה(

 mor_beny@netvision.net.il 054-42077840 תל אביב ,רעננה

 ירושלים

 (ממ)קל ארליך חדוה
פסיכותרפיה בגישה דינאמית. 

בין השאר נסיון רב בעבודה עם 
 סטודנטים ממגזרים שונים.

 054-5680062 ירושלים רמת אשכול

בלבדסמס   
chedya@gmail.com 

mailto:haker.ayala.clinic@gmail.com


 סנדי
בירנבאום 

 ארונוביץ
 קל)מ(

פסיכודינאמית בשילוב היפנוזה 
וטכניקות קוגניטיביות. שימוש 

בהיפנוזה לטיפול בחרדות, 
גמילה מעישון, וכן נושאים 
שונים כמו מחלות, פוריות, 

 לידה.

 sandypear@yahoo.com 054-5351769 ירושלים 4ייב יפה ל

 קל)מ( ענבר חסינטו
,CBT היפנוזה  ,טיפול קבוצתי

קוגניטיבית, והפרעות 
  PTSD,שונות

 jinbar@netvision.net.il 050-6282211 ירושלים 2/1רב החובל 

 קל)מ( סלע שגית
דינאמי )משברי חיים, דיכאון, 

חרדה הפרעות אישיות ועוד( 
 טראומה וחשיפה

 sagitsela@hotmail.com 050-9486969 ירושלים 21מרץ דוד 

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון עיר/יישוב

 קל)ממ( מישקין אריה
 bio psychoמטפל בגישה 

socialבהיפנוזה , 

לוי אשכול 
20/13 

 mishkinarye@gmail.com 050-5371813 ירושלים

 קל)ממ( שרב-נוי דורית

טיפול דינאמי, טיפול דינאמי 
קצר מועד, טיפול זוגי בגישת 
אימגו, הרפיה ודמיון מודרך, 

 משברי חיים

 noysharavdo@gmail.com 052-3806975 ירושלים 70החלוץ 

(  מ)חנ שמריה מוניקה 
 (ממ)קל

להתקפי  CBTטיפול דינמי, 
 חרדה, טיפול בחרדת בחינות

 monicashmaria@gmail.com 050-5696492 ירושלים 26/18ההגנה 

 פסיכודינאמי אינטגרטיבי קל)ממ( הלפרן רונית
 טשרניחובסקי

 ב 60
 ronithalpern@walla.com 054-5814120 ירושלים

מבשרת \ירושלים  , דינאמיCBT קל)מ( בירן יזהר
 yizbiran@gmail.com 054-2874094 ראשל"צ\ציון

 skayala@gmail.com 054-4623031 מודיעין 7הלוח העברי    קל)מ( קוטק איילה

mailto:jinbar@netvision.net.il


אסולין  זהורית
 קל)מ( שמחון

גישה פסיכודינאמית לטיפול, 
התמחות בילדים, נוער 

ומבוגרים צעירים. טיפול 
 קבוצתי

 zehoritclinic@gmail.com 0502774277 מודיעין 8עמק החולה 

 דלי
-קולמן

 חבר
 קל)ממ(

מית, אפסיכודינ
 אקסיסטנציאליזם

 28לילך 
מודיעין מכבים 

 dhever@walla.com 054-4250666 רעות

 ענת
-שריג

 שמואלי
 קל)ממ(

טיפול דינמי, דיכאון, חרדה, 
זהות אישית ומקצועית, זהות 

מינית, טיפול זוגי, הדרכת 
 הורים, גירושין.

  
 מזכרת

 anat.shmueli@gmail.com 054-8187701 רחובות\בתיה

 CBTטיפול דינאמי, טיפול  קל)מ( גביש בירן דנה
 (PE)מוסמכת 

 gavish.dana@gmail.com 052-4486134 מבשרת ציון 14הבשם 

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול 
ובעיות שבהם 

 מתמחה
 כתובת דוא"ל טלפון עיר/יישוב כתובת הקליניקה

 צפון

 saritkenmor@gmail.com 054-4692900 זכרון יעקב 43הרצל  CBT קל)מ( מרדכי שרית

 אנה
-מאי

 שמלה
 annamay.psychologist@gmail.com 054-5594814 זכרון יעקב הכרמל דינאמי קל)מ(

, מטפלת CBTאינטגרטיבית,  קל)מ( שפרס ליאורה 
 במגוון בעיות ואוכלוסיות.

)קריית חיפה  11אמונה  
 leoraschefres@gmail.com 052-9569248 שמואל(

 קל)ממ( און-בר חנה )חני(

גישה דינאמית. משברי חיים, 
קשיים ביחסים בינאישיים. 

טיפול אישי, זוגי והדרכת 
 הורים

 hani_baron@yahoo.com 050-5797353 חיפה 61האג 

 קל)ממ( קושלביץ עירית

מדריכה בקלינית והתפתחותית, 
בגיל הרך והורים, ילדים 

מתבגרים ומבוגרים בטיפול 
 דיאדי

 43דישראלי 
 iritkush@yahoo.com 054-4576979 חיפה א

 inbalkeshet111@hotmail.com 052-4393500 חיפה הלל דינאמי, דיאדי, הדרכות הורים קל)מ( שגיא-קשת ענבל



 קל)מ( אגסי חנוך
טיפול דינמי עם כלים של 

CBT, SE מטפל בעיקר .
 סטודנטים\בצעירים בגירים

 hanoch@haifapsy.co.il 054-3338991 חיפה 13בית אל 

 גיל צבי
רפ)מ ( 

 קל)ממ(

 םגישה דינאמית גמישה, טיפולי
רגילים וקצרי מועד, טיפול 

קבוצתי, התערבות במשבר. 
פסיכולוגיה רפואית, התבגרות 

 בגרות וזיקנה

שדרות הנדיב 
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 tsvigil13@gmail.com 04-8100751 חיפה

 gilidobrin@gmail.com 052-2660540 חיפה 125מוריה  זוגית ומשפחתית קל)מ( דוברין גילי

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

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 מומחיות

שיטות טיפול ובעיות שבהם 
 מתמחה

כתובת 
 הקליניקה

 כתובת דוא"ל טלפון עיר/יישוב

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

 , התערבות דינאמית זוגי
 תוקוגניטיבי

 rkara@bezeqint.net 052-5554740 קרית ביאליק 9האורנים 

דרור  הגר
 קל)מ( מליניאק

, טפול זוגי CBT ,DBTדינאמי, 
באימגו, פסיכותרפיה 

 -אנתרופוסופית. גישה רוחנית
ביוגרפיה אישית, הבנת 

הקארמה. מטפלת במגוון 
 הפרעות, בעיות ומצבי חיים.

סמטת 
 14האחים 

)ק.ט( מגדלי 
 2הקריון 

 )ק.ב(

קריית ביאליק, 
 050-2837813 קריית טבעון 

hagarpsy@gmail.com 

 קל)ממ( בשרי עופר
קוגניטיבי התנהגותי, טיפול 

 בהיפנוזה
 bashariofer@gmail.com 052-2611748 קריית מוצקין אהרון

אלבז  אילנית 
 קל)ממ( שחורי

טיפולים באוריינטציה דינאמית 
ושימוש בכלים קוגניטיבים 
 התנהגותיים בהתאם לצורך

 drilanitel@gmail.com 054-4923334 מושב רם און 



 ארנון צחי
קל)מ ( 
 רפ)מ (

פסיכולוגיה חיובית, 
 קוגניטיבית. היפנוזה רפואית

 zahi@zahav.net.il 052-3695269 תמרת 39הברוש 

 שפלה ודרום

 יעקבסון אלסה
קל)מ ( 
 חנ)מת(

 ,CBT,EMDRדינמי,  

NBCBT ,PLAY 

THERAPY מומחית לטיפול ,
 בילדים, נוער ומבוגרים

 ps.elsajc@gmail.com 08-6733508 אשקלון 74שד' האצל 

 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 

 ענת
-שריג

 שמואלי
 קל)ממ(

טיפול דינמי, דיכאון, חרדה, 
זהות אישית ומקצועית, זהות 

מינית, טיפול זוגי, הדרכת 
 גירושין.הורים, 

  
מזכרת 

 anat.shmueli@gmail.com 054-8187701 רחובות\בתיה

 shirnn@hotmail.com 054-4971219 נס ציונה 6/20העוגן    קל)מ( פנואלי לוי שירה

 itzikfisch@hotmail.com 050-5486469 נס ציונה 13חושן  דינאמי אינטגרטיבי קל )מ( פיש איציק

 


