
 2021-2020פגשים פסיכואנליטיים: רשימת סמינרים מ

 אזור מנחה תיאור יום שעות כתובת קשר יצירת

2591593-052 

michaleilon123@gmail.com 

   6 שפינוזה

 אביב תל
22:00-19:00 

 לשבועיים אחת
 א'

 תיאורטי-קליני סמינר
 מלאני של התאוריה ברוח
 וממשיכיה קליין

 אילון, מיכל
 קלינית, פסיכולוגית

 פסיכואנליטיקאית
 מנחה

 אביב תל

8016303-054 

gilaofer79@gmail.com 

 

 א' 9 מסקין

 אביב תל
22:00-20:30 

 לשבועיים אחת
 א'

 תיאורטי,-קליני סמינר
  חומר קריאת שישלב
 התייחסותית מגישה

 קלייניאנית פוסט ומגישה
 בנוכחות והתבוננות
 של ובוורבטים

 המשתתפים

 עפר, גילה ד"ר
 קלינית, פסיכולוגית

 פסיכואנליטיקאית
 אנליטיקאית מנחה,

 קבוצתית

 אביב תל

2241407-052 

ruthlavie@walla.com 

 

 כיכר בקרבת

 דיזנגוף
15:40-14:10 

 לשבועיים אחת

  'ב
 ד' או

 

 קריאת - תיאורטי סמינר
 פרויד של מאמרים

 לביא, רות
 פסיכואנליטיקאית

 אנליטיקאית מנחה,
 קבוצתית

 אביב תל

2241407-052 

ruthlavie@walla.com 

 

 כיכר בקרבת
 דיזנגוף

15:40-14:10 
 לשבועיים אחת

 ב'
 ד' או

 בגישה קבוצתית הדרכה
 ופוסט ביוניאנית

 אניתיקליינ

 לביא, רות
 פסיכואנליטיקאית

 אנליטיקאית מנחה,
 קבוצתית

 אביב תל

2324607-052 

irithaler@gmail.com 

 

 ברק רח'

  צהלה,

 אביב תל

13:30-12:00 
 לשבועיים אחת

 ב'
 בתיאוריה קריאה סמינר

 והפוסט הקלייניאנית
 קלייניאנית

 טלר, אירית
 קלינית, פסיכולוגית

 פסיכואנליטיקאית
 מנחה

 אביב תל

4664100-054 

aya@birger.org.il 

 

 22 אוסישקין

 אביב תל
15:00-13:30 

 לשבועיים אחת
 ג'

 תיאורטי-קליני סמינר
 מאמרים תקריא שישלב

 פוסט וכותבים מלצר של
 הדרכה עם קלייניאנים

 זו ברוח

  בירגר, איה
 קלינית, פסיכולוגית

 פסיכואנליטיקאית
 אביב תל

4213095-054 

sharonk4@gmail.com 

 

 27 שינקין

 גבעתיים
12:30-11:00 

 לשבועיים אחת
 ד'

 
 :וגלגוליה ילדית מיניות

סמינר תיאורטי - קליני 
שיעסוק בהבנת ראשית 

המיניות וגילוייה דרך 
קריאת טקסטים 

פסיכואנליטיים, החל 
מפרויד ועד לכותבים בני 

 זמננו
 

 לזרוביץ, קורן שרון
 פסיכואנליטיקאית,

 ומדריכה קלינית עו"ס
 ומבוגרים בילדים

 גבעתיים

2749454-052 

selinger.michal@gmail.com 

 ,46 הדקל

 הרצליה
11:30-10:00 
 לשבוע אחת

 א'
 טעימות עם קליני סמינר

  תאורטיות

 זלינגר, מיכל
 פסיכואנליטקאית

 ומבוגרים לילדים מנחה
 הרצליה
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4784267-054 

iris.lerman@gmail.com 

 ,26 הוז דב

 ב הרצליה

21:30-20:00 
 לשבוע אחת

 ד' יום )למעט
 בחודש( אחרון

 ד'

 הסמינר ומנגינה: מילים
 לנוכחות בהקשבה יעסוק

 וורבלית-והנון הוורבלית
 והמטפל, המטופל של

 עמדה מתוך
  אינטרסובייקטיבית

 איריס לרמן,
 פסיכולוגית קלינית,
פסיכואנליטיקאית 

 מנחה

 הרצליה

4008997-050 

gilitcell.gh@gmail.com 

 

  32 שמיר

 השרון הוד
21:30-20:00 
 לשבוע אחת

 ד'

ביון בכורסא: סמינר 
הדרכה ברוח התאוריה של 

ביון. תינתן שימת לב 
התאוריה לשילוב שבין 

כן לבין העשייה הקלינית ו
להתמקמות המטפל/ת 

 במפגש הטיפולי

 הורויץ, גילית ד"ר
פסיכואנליטיקאית, 
פסיכולוגית קלינית 

מסלול ומורה ב  מייסדת
מכון -"לקרוא את ביון"

 מגיד

 הוד השרון

3729986-052 

hk.michal@gmail.com 

 תבור הר

109  

 סבא כפר

14:00-12:30 
 לשבוע אחת

 ג'

 ילדים על תיאורטי סמינר
 בכתבים קריאה ומבוגרים.

 קלייניאניים, פוסט
 זווית מתוך והדרכה

 זו תיאורטית

 ,קומורניק הסל מיכל
 ,קלינית פסיכולוגית

 פסיכואנליטיקאית
 ומבוגרים ילדים מנחה

  סבא כפר

8312382-050 

ruthschwadron@gmail.com 

 

 48 הכרמל

 סבא כפר
21:30-20:00 
 לחודש אחת

 ב'
 קליני:-תיאורטי סמינר
 פסיכולוגיית קוהוט,
 העצמי

 שוודרון, רות
 קלינית פסיכולוגית

 מדריכה,
 פסיכואנליטיקאית

 מנחה

 סבא כפר

4302298-540 

anath.perry@gmail.com 

 משעול

 ותמר אמנון

 א' 3

 סבא כפר

22:00-20:30 
 לשבועיים אחת

 ג'  

 בכתבי תלמודית קריאה
 יחד ננוע ויניקוט:
 שבין הביניים, במרחב

 אחד של פסיכולוגיה
 של לפסיכולוגיה

 קריאה בין שניים,
 לבין כתביו של צמודה
 לסוגיות וחיבור הדרכה
 קליניות

 ,פרי ענת
 ,קלינית פסיכולוגית

  פסיכואנליטיקאית
  סבא כפר

5289016-050 

smadar.ashuach@gmail.com 

 

  הפרדס

 מונד תל
12:30-11:00 
 שבוע אחת

 ה'
 הדרכה קליני: סמינר

 קבוצתית

 אשוח, סמדר
 קלינית פסיכולוגית

 מדריכה,
 פסיכואנליטיקאית

 אנליטיקאית מנחה,
 קבוצתית

 שרון
 מונד תל

3695370-052 

raz.cooper358@gmail.com 

 

  המייסדים

82 

 יעקב זכרון

20:30-19:00 
 לשבועיים אחת

 ב'

 גופנפש על חשיבה
-הפסיכודינמי בטיפול

 קריאת דרך פסיכואנליטי
 מקרים והצגת מאמרים

  אדר,-קופר רז
 בטיפול מדריכה

 בתנועה,
 פסיכואנליטיקאית

 יעקב זכרון
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4661733-052 

hayamarton@gmail.com 

 

 אהרונוביץ

10  

 רחובות

15:00-13:30 
 לשבועיים אחת

 ג'
 ה' או

 יסודות על סמינר
 הפסיכואנליטית: החשיבה

 מאמרים מבחר נקרא
 לחשיבה בסיס המהווים

 פרויד, – הפסיכואנליטית
 וויניקוט ביון, קליין,

  ואחרים

  מרטון, חיה
 קלינית פסיכולוגית

 מדריכה,
 פסיכואנליטיקאית

 רחובות

8646493-050 

tovazaltz4@gmail.com 

 34 זוהר נחל

 מודיעין

 

13:00-11:30 
 לשבוע אחת

 ה'

 הדרכה :קליני סמינר
 אפשרות קבוצתית.
 עם בטיפולים להתעמק
 פוסט מאפיינים

 שמקורם טראומטיים
 והפרעות בילדות

 דיסוציאטיביות

 ,זלץ טובה
 קלינית פסיכולוגית

 מדריכה,
 פסיכואנליטיקאית

 מודיעין

8646493-050 

tovazaltz4@gmail.com 

 5 הדרור

 מבשרת
13:00-11:30 
 לשבוע אחת

 ג'

 בקבוצה קליני סמינר
 אפשרות לומדת.

 בטיפול להתעמק
 ראשוניות בהפרעות

 ,זלץ טובה
 קלינית פסיכולוגית

 מדריכה,
 פסיכואנליטיקאית

 מבשרת
 ציון

mailto:hayamarton@gmail.com
mailto:hayamarton@gmail.com
mailto:tovazaltz4@gmail.com
mailto:tovazaltz4@gmail.com
mailto:tovazaltz4@gmail.com

