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 1.2024-מעודכן ל
 

 

שהוכרו ע"י האיגוד הישראלי  – בתי ספר לפסיכותרפיהתוכניות ו
 פסיכותרפיהל

 
 

 היחידה ללימודי המשך, ,הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה .1
 ., התוכנית התלת שנתיתהתוכנית ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית     
 

 ,כותרפיההתוכנית ללימודי פסי ,הפקולטה למדעי החברההחוג לפסיכולוגיה,  ,אוניברסיטת חיפה .2
 ., התוכנית התלת שנתיתפסיכואנליטית, מסלול מבוגרים

 

  ,  אביב, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר-אוניברסיטת תל .3
 ., תלת שנתיתהתוכנית ללימודי פסיכותרפיה     

      

 ,תוכנית ללימודיההספר לעבודה סוציאלית, -אילן, היחידה ללימודי המשך, בית-אוניברסיטת בר .4
 ., תלת שנתיתסיכותרפיהפ

 

   תוכנית לימודי פסיכותרפיה, החברה )מכון( הפסיכואנליטי בישראל, ע"ש אייטינגון, ירושלים, .5
 תוכנית הדברות, לימודי המשך מתקדמים בפסיכותרפיה )בירושלים ובתל אביב(.       
 

   פסיכותרפיה בגישה המרכז ללימודי )לשעבר בגהה( הכפר הירוק, ה.ל.פ.ב.א בע"מ .6
 פסיכואנליטית.     
      

 תוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית למתקדמים, הכרה בתכנית הליבה. מרכז ויניקוט בישראל, .7
      

פסיכותרפיה של ל התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית של בית הספר מכון מגיד, .8
  .בירושלים ובתל אביב ימודים מתקיימיםמכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית. ל

 

  תוכנית לפסיכותרפיה תלת שנתית. שרותי הייעוץ של האונב' העברית, ירושלים, .9
      

 אונב'  תלת שנתית,פסיכואנליטית תוכנית לימודי פסיכותרפיה  ברזילי, אשקלון,המרכז הרפואי   .10
 אשקלון.גוריון, לימודי המשך ברפואה והמרכז הרפואי "ברזילי", -בן 

 

 בית הספר לפסיכותרפיה, בית הספר לרפואה, למודי המשך הפקולטה  ,אונב' בן גוריון בנגב  .11
 ן גוריון בנגב, תוכנית תלת שנתית. למדעי הבריאות,  אונב' ב 
 

 התוכנית החדשה לפסיכותרפיה פסיכודינאמית,  ,בית ספר לעבודה סוציאלית אונב' תל אביב  .12
 שנתית .   תוכנית תלתלמבוגרים בלבד, 

 

 , התוכנית הבסיסית התלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה   ויניקוט בישראל מרכז  .13
 מפת דרכים, תל אביב. –פסיכואנליטית 

 

   , התוכנית התלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ויניקוט בישראלמרכז   .14
 למטפלים באומנות והבעה. 
 

  התכנית הישראלית  קוגניטיבי של-, המסלול הייחודי התלת שנתי לטיפול התנהגותיתל השומר, חיפה  .15
 .קוגניטיבי–לטיפול התנהגותי 
 



 ההכשרה התלת שנתית. בתכנית הכרה, הסובייקטיביות וחקר העצמי לפסיכולוגיית ישראלי איגוד .16
 

 .בתוכנית התלת שנתית הכרה ,מרכז טיפול בהכשרה בפסיכותרפיה דינמית - קליניים יישומים .17
 

  , התוכנית ללימודי פסיכותרפיה אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה,. 18
 נתית.מסלול ילדים, התכנית התלת ש 
       
 הכרה בתוכנית האנליטית יונגיאנית,  אקדמי רופין,המרכז ה, התכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית. 19

 התלת שנתית.      
 

 הכרה בתוכנית התלת שנתית    ,המרכז להכשרה וטיפול "הרי ירושלים" ע"ש גולדי קסל. 20
 לפסיכותרפיה.      

 
 , תוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית לנשים מטפלות במגזר החרדי.מכון מגיד. 21

 
 נשים חרדיות., הכרה בתוכנית לפסיכותרפיה התלת שנתית להחברה הפסיכואנליטית בישראל. 22

 
 .יונגיאנית אנליטית לפסיכותרפיהתלת שנתית  תוכנית, הכרה במכללת סמינר הקיבוצים. 23

 
 , תוכנית הכשרה התלת שנתית בפסיכותרפיה למטפלים באוכלוסייה הערבית, הדרוזית   מכון מגיד. 24

 והצ'רקסית.      
 

 שה דינאמית, בגליל., תוכנית בפסיכותרפיה תלת שנתית בגייהמרכז רפואי נהר. 25
 

 תלת   ינטנסיביתא, תכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית לימודי המשך ברפואה, אונב' תל אביב. 26
 .שנתית       

 
 מפת  –, תוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ויניקוט בישראלרכז מ. 27

 דרכים, גבעת חיים.      
 
 , תוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לילדים אלמרכז ויניקוט בישר. 82

 ומתגברים.      
 

 ., תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיהמכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. 29
 

    מודיתכנית תלת שנתית ללי ,לימודי המשך, בי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב. 30
 יכותרפיה בגישה פסיכואנליטית ילדים ונוער.פס      

 
 , תכנית לפסיכותרפיה דינמית לטיפול בטראומה מיניתתאוניברסיטת בר אילן. 31

 
 , תכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בטיפול באומנויות.בי"ס לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. 32

 
 
 
    

 
 

       
 



 
 

  
 


