מדריכי תכנית הפסיכותרפיה בגישה האנליטית של יונג

שם

השכלה ורזומה

כתובת ונגישות למקום

1

אביטל אהוד

פסיכיאטר,
פסיכואנליטיקאי יונגיאני,
מזכיר NIJS

השר משה  19רמת
גן 52303

2

אברמוביץ יהודה

פסיכיאטר,
פסיכואנליטיקאי יונגיאני,
אנליטיקאי מנחה ,מנהל
מחלקה באר יעקב

שד׳ רוטשילד
 117ת"א  /בבי״ח
באר יעקב ,מח׳ ג.

3

אברמוביץ'הנרי

פסיכולוג קליני,
פסיכואנליטיקאי יונגיאני,
אנליטיקאי מנחה ,לשעבר
נשיא המכון הישראלי
לפסיכולוגיה יונגיאנית

תל חי  4,קטמון
הישנה י-ם

4

אבשלום לאה

פסיכולוגית קלינית,
אנליטיקאית יונגיאנית
מנחה ,לשעבר נשיאת
המכון הישראלי
לפסיכולוגיה יונגיאנית

אליעזר הגדול 8
דירה  10ירושלים

5

אינספקטור יורם

6

באומן אבי

פסיכולוג קליני,
פסיכואנליטיקאי יונגיאני,
אנליטיקאי מנחה ,נשיא
המכון הישראלי
לפסיכולוגיה אנליטית

הכפיר
,151ירושלים

7

באומן יעל

פסיכולוגית קלינית,
פסיכואנליטיקאית
יונגיאנית ,אנליטיקאית
מנחה ,המכון הישראלי
לפסיכולוגיה אנליטית

בימי שלישי מקבלת
ברח' צייטלין 12
בת"א בשאר
השבוע בכפיר 151
ירושלים

פסיכיאטר,
פסיכואנליטיקאי יונגיאני,
אנליטיקאי מנחה

טלפון

054-5384412

אין/
יש

אין

יש

גרונימן  7רמת
אביב 69972

0506261561

054-7255153

052-3461890

03-6415605

דוא"ל

udiavi@inter.net.il

yab52@inter.net.i

abramh@post.tau.ac.il

avshalom.leah@gmail.com

yoraminspector@btinternet.com

052-2297664
02-6795187
פקס:
0777695114

02-6795187
052-5833796

09-7674743

8

בורץ מרק

פסיכולוג קליני ,
פסיכותרפיסט יונגיאני

רוטשילד  ,57חדר
 ,32כפר סבא

יש כולל
שירותים

050-5430245

9

בן אמיתי גלית

פסיכיאטרית,
פסיכותרפיסטית יונגיאנית

בורלא  39ב' ,ת"א

יש

0523635487

10

בן חיים נעמי

פסיכותרפיסטית
פסיכואנליטית ויונגיאנית ;
מטפלת באומנות

11

ברוש פלמוני בתיה

אנליטיקאית יונגיאנית
מנחה

שדרות ביאליק ,60
רמת השרון

יש

רחוב דויד שוב, 23
ראש -פינה

אין

054-7898613

0523749166

yoavib@netvision.net.il

aylib@gmail.com

bortz@zahav.net.il

gbenamit@post.tau.ac.il

benomi113@gmail.com

batyair@netvision.net.il

שם

השכלה ורזומה

כתובת ונגישות למקום

12

ברנע איתמר

טלפון

דוא"ל

פסיכולוג קליני ,ופסיכולוג
הראשי בנט"ל ,לשעבר
פסיכולוג ראשי של חיל
האוויר וראש מח' נפגעים
בצה"ל

מרדכי מאיר 8ג
דירה  1,תל אביב

יש

0546646710

itamar50@012.net.il

13

זיו יהושוע

אנליטיקאי יונגיאני מנחה,
מנהל התחנה לברה"ן
גבעת חיים

קיבוץ גבעת חיים
איחוד /שד׳ סמאטס
ת״א

אין (יש
מדרגות
/כנ"ל

0507314657

yehoziv@gmail.com

14

חוף חגית

אנליטיקאית יונגיאנית

גבעת היונים  11עין
כרם ירושלים

אין

0545268188

havahagit@yahoo.com

15

טרודרט טריסטן

פסיכיאטר ,אנליטיקאי
יונגיאני מנחה מנחה

052-2876336

tristroud@gmail.com

052-3814456

mictroud@gmail.com

03-7440992

yaarorit@gmail.com

קליניקה :הכפיר
 ,162ירושלים

16

טרודרט מיכל

פסיכולוגית קלינית,
אנליטיקאית יונגיאנית
מנחה

הכפיר  162,מלחה ,
ירושלים

17

יער אורית

אנליטיקאית יונגיאנית
מנחה

קליניקה :רבין ,4
קריית אונו

18

להב רבקה

אנליטיקאית יונגיאנית
מנחה

אוסטושינסקי ,8
כפר סבא

19

לי-דר אסתי

אנליטיקאית יונגיאנית

לנגבהיים תמר

פסיכואנליטיקאית
יונגיאנית

20

מושב אשתאול ליד
בית שמש
רח' הפלמ"ח ,18
ירושלים
בר-ניסן  2,פינת
כט 'בנובמבר ותל
חי ,ירושלים

21

מור בני

פסיכולוג קליני ,אנליטיקאי
יונגיאני מנחה

רח .לכיש  5תל
אביב  /אחד העם
25רעננה

22

מעוז גדי

פסיכולוג קליני ,אנליטיקאי
יונגיאני מנחה ,מנהל
תוכנית לפסיכותרפיה
יונגיאנית ,אורנים

הלבנה  34תמרת
(עמק יזרעאל)

23

נצר רות

פסיכולוגית קלינית,
אנליטיקאית יונגיאנית
מנחה ,פרסמה שלושה
ספרי עיון וכן ספרי שירה

ציפמן , 93רעננה

24

פורת רנה

פסיכואנליטיקאית
יונגיאנית ,אנליטיקאית
מנחה ,לשעבר יו"ר
האגודה הישראלית
לטיפול במשחק בחול

מושב ניר-ישראל,
רחוב הרימון 43

אין

0523410162
יש

אין

יש

097654789
0505402257

02-5813954
052-2380526

0544336183

גישה עם
אוטו עד
הדלת
יש מעלית/
יש מעלית

/03-5236360
09-7453270

0505512534

אין

יש

09-7429852

0505402257

rivkalah@gmail.com

estilidar@gmail.com

tamlang@netvision.net.il

mor_beny@netvision.net.il

maoz.gadi@gmail.com

netzerr@bezeqint.net

rporat@bezeqint.net

שם

השכלה ורזומה

25

פירוני אמיליה

פסיכולוגית קלינית,
פסיכותרפיסטית
פסיכואנליטית מדריכה,
מכון וון ליר

26

פישר ענת

כתובת ונגישות למקום
קליניקה בי-ם :רח '
סוקולוב /17א
כניסה/ 4

אין /אין

טלפון

0544-253137

דוא"ל

emiper@bezeqint.net

כיכר מסריק 13,
קומה ב'

עובדת סוציאלית קלינית,
פסיכואונקולוגית,
פסיכולוגית אנאליטית
(בוגרת מכון יונג בציריך),
אנליטיקאית מנחה

רוב קישון  6קירית
ביאליק

יש

054-5558542

fishanat@netvision.net.il

27

פרי נתנאל

פסיכולוג קליני ,אנליטיקאי
יונגיאני מנחה

אנטיגונוס  7/4תל
אביב

אין

052-3252410

nethanel50@hotmail.com

28

קוצינסקי דבורה

אנליטיקאית יונגיאנית
מנחה ,לשעבר נשיאת
האגודה הישראלית
לפסיכולוגיה אנליטית

29

קליסקר אירית

עובדת סוציאלית קלינית,
פסיכותרפיסטית
ואנליטיקאית יונגיאנית.

30

קרון תמר

פסיכואנליטיקאית
יונגיאנית ,אנליטיקאית
מנחה ,מנהלת המגמה
הקלינית ,מכללת תל
אביב

31

שוורץ פויירשטיין
נועה

אנליטיקאית יונגיאנית

חרל"פ , 42ירושלים

32

שורק יוספה

פסיכולוגית קלינית,
פסיכואנליטיקאית
יונגיאנית

יקותיאל אדם /7ג
כפר סבא

33

שטרן בתיה

אנליטיקאית יונגיאנית

מרפאה :בן גוריון
22הרצליה/
קליניקה בבית :
שזר  4נתניה

34

שטרן שולה

פסיכולוגית קלינית
מדריכה ,אנליטיקאית
יונגיאנית מנחה ,לשעבר
פסיכולוגית ראשית ,נווה
צאלים

35

שלם אורלי

פסיכולוגית שיקומית,
מדריכה מומחית
בפסיכולוגיה שיקומית
ורפואית

36

תלפז נאוה

פסיכואנליטיקאית
יונגיאנית מנחה

דרזנר 12

03-6410719

תל אביב
רח' הפורצים ,34
קטמון הישנה,
ירושלים

054-4824221

iritkalis@gmail.com

מושב הבונים 173

דן  ,18ירושלים.

סוקולוב  86ב
רמת השרון

ברקת 5
מודיעין מ"ר
קליניקה :שמעוני ,9
נווה עוז ,פתח
תקווה.

אין

02-6714429

blue@mscc.huji.ac.il

0547556456

noafs@walla.com

054-6365767

יש/
אין

יש

052-3581900

0528553547

ysorek@014.net.il

batia66@netvision.net.il

shstern@hotmail.com

052-4706031

oz11@bezeqint.net

03-9215433

netalpaz@inter.net.il

