וועד האיגוד :אריה אבנרי ,ד"ר שרה אבין ,גלית אבן חיים ,מיכל בן עטר,
ד"ר לאוניד ברואודה ,נעמה בר שדה ,ימימה גולדברג,
ריקי גוטליב ,מיריי דנון ,ד"ר רבקה דוידוביץ אפשטין ,יו"ר.

מעודכן ל3.2020-

תוכניות ובתי ספר לפסיכותרפיה – שהוכרו ע"י האיגוד הישראלי
לפסיכותרפיה
 .1אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות ,היחידה ללימודי המשך,
התוכנית ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ,התוכנית התלת שנתית.
 .2אוניברסיטת חיפה ,החוג לפסיכולוגיה ,הפקולטה למדעי החברה ,התוכנית ללימודי פסיכותרפיה,
פסיכואנליטית ,מסלול מבוגרים ,התוכנית התלת שנתית.
 .3אוניברסיטת תל-אביב ,בית הספר ללימודי המשך ברפואה ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,
התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ,תלת שנתית.
 .4אוניברסיטת בר-אילן ,היחידה ללימודי המשך ,בית-הספר לעבודה סוציאלית ,התוכנית ללימודי,
פסיכותרפיה ,תלת שנתית.
 .5החברה (מכון) הפסיכואנליטי בישראל ,ע"ש אייטינגון ,ירושלים ,תוכנית לימודי פסיכותרפיה,
תוכנית הדברות ,לימודי המשך מתקדמים בפסיכותרפיה (בירושלים ובתל אביב).
 .6ה.ל.פ.ב.א בע"מ (לשעבר בגהה) הכפר הירוק ,המרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה
פסיכואנליטית.
 .7מרכז ויניקוט בישראל ,תוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית למתקדמים ,הכרה בתכנית הליבה.
 .8מכון מגיד ,התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית של בית הספר לפסיכותרפיה של
מכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית .לימודים מתקיימים בירושלים ובתל אביב.
 .9שרותי הייעוץ של האונב' העברית ,ירושלים ,תוכנית לפסיכותרפיה תלת שנתית.
 .10המרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון ,תוכנית לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית תלת שנתית ,אונב'
בן-גוריון ,לימודי המשך ברפואה והמרכז הרפואי "ברזילי" ,אשקלון.
 .11אונב' בן גוריון בנגב ,בית הספר לפסיכותרפיה ,בית הספר לרפואה ,למודי המשך הפקולטה
למדעי הבריאות ,אונב' בן גוריון בנגב ,תוכנית תלת שנתית.
 .12בית ספר לעבודה סוציאלית אונב' תל אביב ,התוכנית החדשה לפסיכותרפיה פסיכודינאמית,
למבוגרים בלבד ,תוכנית תלת שנתית .
 .13מרכז ויניקוט בישראל ,התוכנית הבסיסית התלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה
פסיכואנליטית – מפת דרכים ,תל אביב.
 .14מרכז ויניקוט בישראל ,התוכנית התלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
למטפלים באומנות והבעה.
 .15תל השומר ,חיפה ,המסלול הייחודי התלת שנתי לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי של התכנית הישראלית
לטיפול התנהגותי–קוגניטיבי.

 .16איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות ,הכרה בתכנית ההכשרה התלת שנתית.
 .17יישומים קליניים  -מרכז טיפול בהכשרה בפסיכותרפיה דינמית ,הכרה בתוכנית התלת שנתית.
 .18אוניברסיטת חיפה ,החוג לפסיכולוגיה ,הפקולטה למדעי החברה ,התוכנית ללימודי פסיכותרפיה,
מסלול ילדים ,התכנית התלת שנתית.
 .19התכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית ,המרכז האקדמי רופין ,הכרה בתוכנית האנליטית יונגיאנית,
התלת שנתית.
 .20המרכז להכשרה וטיפול "הרי ירושלים" ע"ש גולדי קסל ,הכרה בתוכנית התלת שנתית
לפסיכותרפיה.
 .21מכון מגיד ,תוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית לנשים מטפלות במגזר החרדי.
 .22החברה הפסיכואנליטית בישראל ,הכרה בתוכנית לפסיכותרפיה התלת שנתית לנשים חרדיות.
 .23מכללת סמינר הקיבוצים ,הכרה בתוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית.
 .24מכון מגיד ,תוכנית הכשרה התלת שנתית בפסיכותרפיה למטפלים באוכלוסייה הערבית ,הדרוזית
והצ'רקסית.
 .25מרכז רפואי נהריה ,תוכנית בפסיכותרפיה תלת שנתית בגישה דינאמית ,בגליל.
 .26לימודי המשך ברפואה ,אונב' תל אביב ,תכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית תלת
שנתית.
 .27מרכז ויניקוט בישראל ,תוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית – מפת
דרכים ,גבעת חיים.
 .28מרכז ויניקוט בישראל ,תוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לילדים
ומתגברים.
 .29מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ,תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה.

