
 מפגשים פסיכואנליטיים: 

 / סמסטר ב' 2022-2021רשימת סמינרים 

 אזור מנחה תיאור יום שעות כתובת יצירת קשר

054-8016303 

gilaofer79@gmail.com 

 

 א'  9מסקין 
20:30-22:00 

 אחת לשבועיים
 א'

תיאורטי, -סמינר קליני
שישלב קריאת חומר  

התייחסותית מגישה 
ומגישה פוסט קלייניאנית 

והתבוננות בנוכחות 
ובוורבטים של 

 המשתתפים

ד"ר גילה עפר, 
פסיכולוגית קלינית, 

פסיכואנליטיקאית 
מנחה, אנליטיקאית 

 קבוצתית

 תל אביב

052-2241407 

ruthlavie@walla.com 

 

בקרבת כיכר 
 דיזנגוף

14:10-15:40 
 אחת לשבועיים
)תתכן פתיחת 
 קבוצה נוספת(

 ב'
 או ד'

הדרכה קבוצתית בגישה 
ביוניאנית ופוסט 

 קלייניאנית

רות לביא, 
פסיכואנליטיקאית 

מנחה, אנליטיקאית 
 קבוצתית

 תל אביב

052-2324607 

irithaler@gmail.com 

 

רח' ברק 

 צהלה
12:00-13:30 

 אחת לשבועיים
 ב'

סמינר קריאה בתיאוריה 
הקלייניאנית והפוסט 

 קלייניאנית

 אירית טלר,
פסיכולוגית קלינית, 

פסיכואנליטיקאית 
 מנחה

 תל אביב

052-2324607 

irithaler@gmail.com 

 

רח' ברק 
 צהלה

12:00-13:30 
 לשבועייםאחת 

 ב'

הדרכה  -סמינר קליני 
בקבוצה בגישה 

קלייניאנית ופוסט 
 קלייניאנית

 אירית טלר,
פסיכולוגית קלינית, 

פסיכואנליטיקאית 
 מנחה

 תל אביב

050-7558824 

michal.hazan@gmail.com 

 

 3הגלבוע 
12:00-13:30 

 אחת לשבועיים
 ד'

סמינר קליני המתמקד 
בפיענוח תימות בהעברה 
  שמקורן בילדות, באופני

המבוגר הילד/ של הטיפול
עליהן  תופעות בהורה. 

נוכל להתבונן בהיבטים 
של כח, חיים ומחסום 

 להתפתחות.
 

הבנה וטיפול לפי גישת 
 פסיכולוגיית העצמי

 

 מיכל חזן,
פסיכואנליטיקאית 

מנחה למבוגרים 
 ולילדים

 תל אביב

054-9799143 
ovadiagi@inter.net.il 

 
 א' 10:10-11:25 33השרון 

לפגוש את המטופל '
במקום בו הוא נמצא' 
קבוצת לימוד והדרכה 

 קלינית

 גילעד עובדיה,
 פסיכואנליטיקאי

 פסיכולוג קליני מדריך
 ופסיכולוג חינוכי מדריך

 

 אבן יהודה

052-2749454 

selinger.michal@gmail.com 
 46הדקל 

10:00-11:30 
 אחת לשבוע

 א'
סמינר קליני עם טעימות 

 תאורטיות 

 מיכל זלינגר,
פסיכואנליטקאית 

 מנחה לילדים ומבוגרים
 הרצליה
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050-4008997 

gilitcell.gh@gmail.com 

 

 32שמיר 

12:30-11:00 
אחת 

לשבועיים. 
הקבוצה 

היברידית וניתן 
להשתתף גם 

 בזום

 ד'

ביון בכורסא: קריאה 
בכתבי ביון מנקודת המבט 

של המטפל, תיאוריה 
 ופרקטיקה

 ד"ר גילית הורויץ,
פסיכולוגית קלינית, 
פסיכואנליטיקאית, 

מחברת הספר "עיונים 
על  –בכתבי ביון 

מציאות חושית 
 ונפשית"

 הוד השרון

050-4008997 

gilitcell.gh@gmail.com 

 

  32שמיר 
20:00-21:30 

אחת לשבוע או 
 לשבועיים

 ד'

ביון בכורסא: קריאה 
 בכתבי ביון מנקודת המבט

של המטפל, תיאוריה 
 ופרקטיקה

 ד"ר גילית הורויץ,
פסיכולוגית קלינית, 
פסיכואנליטיקאית, 

מחברת הספר "עיונים 
על  –בכתבי ביון 

מציאות חושית 
 ונפשית"

 הוד השרון

052-5670808 

sivanshoshi@gmail.com 

 

 40ויתקין 
13:30-15:00 

 אחת לשבועיים
 ב'

קבוצת הדרכה בגישה 
פוסט קלייניאנית, עם 

הצצה לטקסטים 
 שמתאימים למקרה

 שושי סיון, 
פסיכולוגית קלינית 

מדריכה, 
פסיכואנליטיקאית 

 מנחה ,
ילדים מתבגרים 

 ומבוגרים

 חיפה

052-3729986 

hk.michal@gmail.com 

תבור הר 

109  
12:30-14:00 

 אחת לשבוע
 ג'

סמינר תיאורטי על ילדים 
ומבוגרים. קריאה בכתבים 

פוסט קלייניאניים, 
והדרכה מתוך זווית 

 תיאורטית זו

 מיכל הסל קומורניק,
 פסיכולוגית קלינית,
פסיכואנליטיקאית 

 מנחה ילדים ומבוגרים

 כפר סבא 
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