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אולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה          

 

מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת ת"א

ד"ר עדי בורוביץ

יאיר בלכר ד"ר 

ד"ר אן דקלו

ד"ר הילה הוכלר

ד"ר איל זהב זגדנסקי

ינוב ד"ר אירינה סי

יקי  ו ד"ר פיראס שו

גינקולוגיה ומיילדות   

ד"ר גל איסקוב

ד"ר ענת אלופי נעים

ד"ר אליאור אליאסי

ד"ר שיר גרובר

יפוס ד"ר אלחנן דרי

זילברמן ילה  ד"ר אי

ד"ר קרן ניקול שמחה חמישה

ני כהן ד"ר רו

ן י ן לו ד"ר אמנו

ד"ר נעמה לסנס

ד"ר אלנה מיניץ

ד"ר הילה סנדרוביץ

ד"ר ענת פרדו

ן ן קורן ארקי רו ד"ר לי

ד"ר יצחק אסף רומנו

ד"ר אור-לי רק

ד"ר אריאל   שטטמן 

הכשרה קלינית אינטגרטיבית
לטיפול בטראומה מינית   

יעל אריאל
ורד כהן

יב רי לי עדי עדינה מאי
גלי שפיגל כהן

ד"ר רעות-חנה שר

מיקולוגיה רפואית מעבדתית   

י      עלה אלקרינאו
מריה בוברובסקי     

נטלי גיל מסלניקוב     
רבקה   גליק     
ידימקו      ו וליה  י

ידלץ      ו קרן 
ן      עומר חוסי
רחל חמיאס     
נוגה כהניאן     
חופית לורנץ     

ץ      רמונה מנדלובי
מיסא עותמן     
סינא עזאם     

יקטרינה פלשר     
יאנה פרבר     

ד"ר מרים פריזדה
דבורה צופיוף

ונסקי וליה שלי י
כו לינדה תחאו
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פסיכיאטריה

מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת ת"א

ד"ר גילי דר
ד"ר שיר חזות קראוטהמר

ד"ר דן כהן
ד"ר הדס לביא

ד"ר דרור סוחמי
ד"ר פראס קואסמה

פסיכוגריאטריה                                     
 

יב ד"ר נטליה אפנסי

ן ד"ר אריאל יצחק אקשטי

ד"ר עדי בארי

יוסף נן בן  ד"ר רו

ד"ר חן גרינבלט

ד"ר אירינה גרינגאוז

ד"ר ליאור דבוראק

ד"ר דניאל הרלב

ינפלד ו ו ני  י ד"ר אלי

ויצמן ד"ר אנה 

ד"ר רבקה קמי זפרני

ד"ר מנשה לביא

ד"ר דן מנשס

ד"ר קטרינה סוסנוב

י קולסניקוב ד"ר אלכסי

ד"ר דמיטרי קורז'

ונתן קסל י ד"ר 

ד"ר אלונה קרמר

ד"ר ראמי קשקוש

ד"ר ראסק קשקוש

וק ד"ר מורן רוט קלצ'

ד"ר איתי שוב עמי

 

רדיולוגיה אבחנתית

ונתן שפר י ד"ר 
יבר ד"ר אפרים שרי
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רפואת המשפחה

ד"ר ערפאת אבו סרחאן
ד"ר מוחמד אבו סרחאן

ד"ר האני אבו ציאם
ד"ר יעקב אוהבי

ד"ר שירי אורי בלפולסקי
ד"ר לאה אורן

יב ד"ר אליחי איסי
ד"ר אלונה איש טוב פוגץ

ד"ר נדב איתי
ובי ד"ר אחמד אל אי

ד"ר עלא אלבאז
ד"ר אשר-אושרי אלוז

זי אלטורה ד"ר פאו
ד"ר עמר אלקשאעלה

ד"ר חן  ארבל
ד"ר אמירה בדראן גנים

ד"ר עמר בוחבוח
ן י ובל בורשטי י ד"ר נטלי 

ד"ר יבגניה בילבסקי
ן ד"ר יהורם בירו

ד"ר גל בירן
ד"ר עבד אל רחים בלעום

ן בן טובים ו ד"ר סי
ן ד"ר סופיה בסקי
ד"ר מרינה בקרב

ד"ר עדו בר
ד"ר שירה ברבי קיזמן

ד"ר ליאור ברוך
ד"ר אולגה ברזילי

ונתן בריל י ד"ר 
ד"ר מחמד ג'רושי

ד"ר ניר גבע

ד"ר סמואל פנחס גדג'
יכמן ניב גו י ד"ר 

ד"ר עדי אדרת גולני
ד"ר שרית סבטלנה גוניאן

ן גלעד ד"ר לי
ד"ר חוה גלפנד

ן גנור-אריאב י רי ד"ר או
ד"ר אשכר דביר

ן דגן ולי ד"ר או
ד"ר דנה דוד שניר

ד"ר זהר דותן
ד"ר מיכל הורביץ

ד"ר תמר הרפז
וגב הרץ י ד"ר 

ד"ר דניאל הרש
וואהל ד"ר מלי 

וולסקי ד"ר שגיא 
ולף לינהרד ו ד"ר דפנה 

יזל ו ד"ר שחר 
ד"ר אליאס חאוילה

ד"ר מוחמד חוגיראת
ד"ר נטאלי חזן
ד"ר נורית חילו
ד"ר ואיל חלבי

ילי ד"ר מרינה חננשו
ן ד"ר תמר חסו

ד"ר בועז חסיד
ד"ר מוראד טאהא

ד"ר עדי צהלה טאוב
יליזבטה טימקובסקי ד"ר 

ודוביץ י ד"ר דרור 
ד"ר מור יטיב

רפואת המשפחה
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ד"ר רחל כהן
ד"ר שירי לאור
ד"ר אלכס לב

ד"ר טטיאנה לבדב
י לבוב ד"ר אלכסי

ן לביא ו ד"ר סי
וק ד"ר יקטרינה לדיצ'

ן ד"ר בני  לונדו
ו ליהט ד"ר לוארנטי

יכט ונתן לי י ד"ר 
ד"ר פלורה רבקה למפל

ד"ר ניסים  לנקרי
ד"ר מחמוד מועד

ד"ר מוחמד מחאמיד
ד"ר ליהי מנקוטה דרור

ד"ר לילא מסארוה
יב ד"ר רחל מרדכי

ד"ר רואן מרעי
ד"ר מור מרקוביץ

ד"ר יעל  נתיב אלוני
ד"ר רואן סבאח
ד"ר מור סבוראי

ד"ר דרינה סובול
ואיל סויטאת ו ד"ר 
ן ד"ר רחל סולומו

ד"ר לנה סולח
ד"ר שמרית סונסינו

ד"ר מרגריטה סיבנקוב
ד"ר אילנה   סילוורה

ו ד"ר אלה סרודי
ן עאמר ד"ר אמי

ד"ר חסן עאסלה
ד"ר עמראן עבד אל חי

ד"ר שדא עבד אל קאדר
 

ד"ר סמואל פנחס גדג'
יכמן ניב גו י ד"ר 

ד"ר עדי אדרת גולני
ד"ר שרית סבטלנה גוניאן

ן גלעד ד"ר לי
ד"ר חוה גלפנד

ן גנור-אריאב י רי ד"ר או
ד"ר אשכר דביר

ן דגן ולי ד"ר או
ד"ר דנה דוד שניר

ד"ר זהר דותן
ד"ר מיכל הורביץ

ד"ר תמר הרפז
וגב הרץ י ד"ר 

ד"ר דניאל הרש
וואהל ד"ר מלי 

וולסקי ד"ר שגיא 
ולף לינהרד ו ד"ר דפנה 

יזל ו ד"ר שחר 
ד"ר אליאס חאוילה

ד"ר מוחמד חוגיראת
ד"ר נטאלי חזן
ד"ר נורית חילו
ד"ר ואיל חלבי

ילי ד"ר מרינה חננשו
ן ד"ר תמר חסו

ד"ר בועז חסיד
ד"ר מוראד טאהא

ד"ר עדי צהלה טאוב
יליזבטה טימקובסקי ד"ר 

ודוביץ י ד"ר דרור 
ד"ר מור יטיב

רפואת המשפחה
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ד"ר רחל כהן
ד"ר שירי לאור
ד"ר אלכס לב

ד"ר טטיאנה לבדב
י  לבוב ד"ר אלכסי

ן  לביא ו ד"ר סי
וק ד"ר יקטרינה לדיצ'

ן ד"ר בני לונדו
ו ליהט ד"ר לוארנטי

יכט ונתן לי י ד"ר 
ד"ר פלורה רבקה למפל

ד"ר ניסים לנקרי
ד"ר מחמוד מועד

ד"ר מוחמד מחאמיד
ד"ר ליהי מנקוטה דרור

ד"ר לילא מסארוה
יב ד"ר רחל מרדכי

ד"ר רואן מרעי
ד"ר מור מרקוביץ

ד"ר יעל נתיב אלוני
ד"ר רואן סבאח
ד"ר מור סבוראי

ד"ר דרינה סובול
ואיל סויטאת ו ד"ר 
ן ד"ר רחל סולומו

ד"ר לנה סולח
ד"ר שמרית סונסינו

ד"ר מרגריטה סיבנקוב
ד"ר אילנה סילוורה

ו ד"ר אלה סרודי
ן עאמר ד"ר אמי

ד"ר חסן  עאסלה
ד"ר עמראן עבד אל חי

ד"ר שדא עבד אל קאדר
 

ד"ר שריף עווד
ד"ר לורה עזורי

ד"ר ליטל עטיאס דודפור
ד"ר טאריק עיסא
ד"ר יאנה עיראקי

ד"ר מנהל עמאשה
ד"ר מודר עסלי

ד"ר פאדי עראם
ד"ר בשיר עתאמנה

ד"ר קשת פינק
ן פישר ד"ר שרו

ודית פרוס ד"ר ג'
יג ו ד"ר שקד צו

ן ד"ר אלעד ציטרו
ד"ר איאד קאדמאני

ן  קאסם ד"ר חני
ד"ר מחאמיד קאסם

ן ד"ר אמרי קדרו
ד"ר טטיאנה קובצב

ד"ר ילנה קוגן
ד"ר דניאל קוך תירוש

ד"ר יקטרינה קיסיל
ד"ר סבטלנה קיריאק

ד"ר רותם קנר
ד"ר ביאן קעדאן

ו קפלן ד"ר סלבדור סרחי
ד"ר דוד קרבינסקי

ד"ר איתן קרני
ד"ר רעות קרני

זן ד"ר אורי רו
ד"ר ענת רויטמן
ד"ר ליעד רטנר

י רמוז ד"ר רמז
ד"ר יפתח שחם

 

רפואת המשפחה
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ד"ר מוחמד שיח מוחמד
ד"ר כריסטינה שפרנסקי

ד"ר מוחמד שריף
ד"ר נאיף תומא

 
רפואת ספורט

ן י ד"ר עדי ליכטנשטי
יכט  ד"ר אליה פי

פסיכותרפיה   

הדס ארבל
איריס בסביץ'

ענבר הוארד יסלוביץ
ד"ר צופיה ברכה לאופר

י י לו ז ד"ר עו
מורן ליפשיץ 
קוראל מיכאל

ן י ד"ר דן פרבשטי
יך   ליעד שמואלי ארנרי

פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי   

עירית שביט    
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פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה                        
 

י  -לו ן לימור דישו
י  -לו קרן סידי

 

פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי   

ן י ינשטי ו יעל 
ימוביץ' ציפי חי

רפי טוביה
ינאי ן  ו ז י ובל לו י

לאה סוכר
 

נעמה כיאט
אסנת סוקר 

לימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית במסלול הזרם העצמאי 
בפסיכואנליזה - פורצי דרכים


