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רשימת מדריכים בתכנית לפסיכותרפיה פסיכודינמית בגליל
שם

כתובת

טלפון

כתובת דוא"ל

אבניאון פישר רונית

הוד השרון

054-5953746

ronitavf13@gmail.com

אגמי דב

קק"ל  71קרית טבעון

054-567040

dov.hagami@gmail.com

אייל אורנה

קפלן  20נהריה

050-7821732

ornaeyal@012.net.il

בונין דנית

שושנת הכרמל 54ב חיפה

050-7795400

danit.bunin@gmail.com

בוקסבאום טובה

כפר ורדים

054-5304383

tovabuks@gmail.com

בן ברק אלה

קיבוץ החותרים

04-8302538

naamaalon0@gmail.com

ברונר שושי

קרית חיים

052-4842087

sbroner@netvision.net.il

גונדרי נסר ספאא

כפר יאסיף

050-7963028

sfaa.gn@gmail.com

גיל צבי

שדרות הנדיב  6חיפה

04-8340664

tsvigil13@gmail.com

גלילי הדס

מצפה מתת ד.נ .מרום
הגליל

050-6266092

hadas.g@ziv.health.gov.il

ד"ר בת אור מיכל

קיבוץ חניתה

054-558655

michal.bator10@gmail.com

דיקר רוני

נהריה

04-9928737

hofroni@gmail.com

דר' אורדע נחמה

גוט לוין  ,9/45חיפה

04-8326237

nehama.orda@gmail.com

דר' חזן שרה

נמל יפו  32תל אביב

052-8724756

skazan@walla.com

דר' מושקוביץ יובל

כליל החורש  ,5מעלות
תרשיחא

058-7577117

yuval.mosh@gmail.com

וייס וונדי

מונטיפיורי  , 21תל אביב

054-4440578

weisswendy11@yahoo.com

וילנסקי ג'ניה

שביל הגפן  9/7קרית מוצקין

054-4613923

jenyvil1@ live.com

זלינגר מיכל

הדקל  ,46הרצליה

052-2749454

selinger.michal@gmail.com

זר מרק

מנוף ,ד"נ משגב

04-9998306
050-8236744

mark63@walla.com

חסון-כץ אורלי

יהודה המכבי /2ג תל אביב

052-3533914

hkorly@gmail.com

טלבי אברבנאל מיכל

הר כנען  10כפר סבא

050-5701360

talbymichal@walla.co.il
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כתובת דוא"ל

טלפון

כתובת

שם

idiya@walla.com

054-9980080

 זיכרון יעקב, 9 יהלום

ים עידית

rivkayaron@gmail.com

050-5706772

רמת ישי

ירון רבקה

saritcb@gmail.com

050-6433034

נופית

כהן שרית

giliknaani@gmail.com

054-4871729

טבעון

כנעני גילי

 כמון,80 המצפור

ד"ר רחל כרוך

rkroch@inter.net.il

04-9888021
054-4572182

neralev@gmail.com

052-2418424

 חיפה6 לאון בלום

לויזון נרה

tammar.e@gmail.com

054-4831599

קרית טבעון

לויטה תמר

elanalandy@walla.co.il

054-4475581

 קרית טבעון39 בורוכוב

לנדי אילנה

rachelmotova@gmail.com

054-5298212

 חיפה19 הרדוף

מוטובה רחל

ronitm69@walla.com

052-3322805

 חיפה29 שוהם

מנור רונית

avinahardia@walla.co.il

052-2932396

חיפה

נהרדיה אבי

firas.nahhas@gmail.com

0507395047

מעלות תרשיחא

נחאס פיראס

sivan.dalia@gmail.com

052-3633435

 חיפה,8 גרשון שופמן

סיון דליה

sivanshoshi@gmail.com

052-5670808

 חיפה40 ויתקין

סיון שושי

hagsal77@gmail.com

052-2852915

יודפת

סלומון חגית

snipper@netvision.net.il

054-5928052

 משגב,שכניה

סניפר גלית

ophrah1@walla.com

050-8494380

 חיפה34 הנטקה

עודד עפרה

shoshi.parag@gmail.com

04-8769648

 קרית ביאליק,56 השומר

פרג שושנה

 ד"נ משגב.עצמון

פרידמן מיכל

fmichal24@gmail.com

04-9909169
054-6370546

lielzvieli@gmail.com

050-6818407

שכניה

צביאלי ליאל

saricibulski@gmail.com

050-7548165

חרב לאת

ציבולסקי שרי

einatkalmus@gmail.com

052-5513202

משגב

קלמוס עינת

kapsi@013.net

052-8738688

מנוף

קפלן אירית
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כתובת דוא"ל

טלפון

כתובת

שם

alonkaplan1@gmail.com

052-6091643

טבעון

קפלן אלון

anatkri.krief@gmail.com

054-4787126

 יקנעם עלית9/1 הורדים

קריאף ענת

Nys6364@gmail.com

054-4587253

 משגב,גילון

שושני נעמה

Soneamart12@ yahoo.com.ar

054-2652449

נהריה

שכטמן סוניה

hamutalsh@gmail.com

050-4434698
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נהריה
כפר ורדים

שפירא חמוטל

