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 יפו – תל אביבלוגים רפואיים בפסיכו
 

 אלון און
 תל אביבקליניקה במרכז 

3339936-151               onalon@hotmail.com 
 

 (מטפל בחולים ובני משפחה)אונקולוגיה וטרשת נפוצה -פסיכו
 .וץייע, דמיון מודרך, פסיכותרפיה רפואית, טיפול דינמי

 
 

 תמר אדלר פלאוט
 פסיכולוגית רפואית מומחית

151-5501155      adlertmr@gmail.com 

 וברמת החייל בתל אביב במרכז פתח תקווהקליניקה פרטית 
 ילדים מתבגרים והדרכת הורים, מטפלת במבוגרים. 
 גסטרו ונפרולוגיה, נוירולוגיה, מצבים כרוניים מתחום האנדוקרינולוגיה. 

 .פוביית מחטים, הכנה לפרוצדורות רפואיות             
 דמיון מודרך והרפיה, גישה אינטגרטיבית מכוונת למטופל המשלבת כלים קוגניטיביים והתנהגותיים. 

 
 

 שירלי אלון
 ח מאיר"פסיכולוגית ראשית בי

 אביב-תל, 31פנקס ' רח
     3300523-156                             alon005@zahav.net.il    

 
 פסיכוסומטיקה, אבל ושכול, גילאי הזקנה, התמודדות עם מחלות כרוניות, טיפול פליאטיבי, אונקולוגיה-פסיכו

 .התנהגותי –טיפול קוגניטיבי , נרטיבי, אקזיסטנציאליסטי, טיפול פליאטיבי, מועד-טיפול ממוקד קצר
 

 
 עדי בנארויה

 בפסיכולוגיה רפואיתמומחית 
 קליניקה פרטית בתל אביב

5335129-150           adibo10@gmail.com 
 

, הפרעות חרדה, בטיפול בהפרעות פסיכוסומאטיות, אונקולוגיה-ניסיון בפסיכו. נוער ומבוגרים, מטפלת בילדים
היפנוזה , טיפול אינטגרטיבי בשילוב טכניקות הרפיה. רוניות וסופניותהתמודדות עם כאב ומחלות כ

  .וביופידבק
 
 

 גר-קורין בר
 פסיכולוגית בהתמחות רפואית בבית החולים אסף הרופא

 תל אביב 9שמעון התרסי 
berger.psychology@gmail.com5        598664-050      berger.com-www.corinne 

 

  פסיכולוגית עד הבית לאמהות טריות"מייסדת הפרויקט" 

 פוריות, אונקולוגיה-פסיכו, סוכרת, ניהתמודדות עם כאב כרו. 
 

 

 

 

 

 

mailto:onalon@hotmail.com
mailto:alon005@zahav.net.il
mailto:adibo10@gmail.com
mailto:berger.psychology@gmail.com
http://www.corinne-berger.com/
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 ר נועה ברק"ד

 ת ומדריכהורפואית מומחי פסיכולוגית קלינית
 תל אביב ,05ביאליק 

156-5033325       n_barak_@bezeqint.net       אתר  :noabarakphd.com 
 

 .קרדיולוגיה ושיקום לב, בעיות עור, הריון ולידה, בעיות פיריון, מתמחה בבעיות חרדה וטראומה
 .טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ביופידבק, מומחית בטיפול בהיפנוזה

 
 

 אפי גיל
 פסיכולוג רפואי מומחה

 0יאיר רוזנבלום  כפר סבא,  2ראול ואלנברג תל אביב קליניקות ב
  2300559-150, 2063365-13: טלפון

www.medicpsychology.co.il     .gil@gmail.comefi  
 

שיקום חולי לב , הפרעות שינה, תסמונת המעי הרגיז, קוליטיס, קרוהן, מטפל בבני נוער ומבוגרים בנושאי חרדה  •
  .ותופעות פסיכוסומאטיות

 מינדפולנס ומנטאליזציה, ביופידבק, היפנוזה , TCB:ת המשלבת מגוון תחומי טיפוליגישה אינטגרטיב   •
 
 

 מיכל גינת
 פסיכולוגיה רפואיתמומחית ב

052-6020949 
 30יהודה מרגוזה , יפו 

 00דרך הבנים , הוד השרון
 פריון, אנדוקרינולוגיה, אונקולוגיה

 
 

 הילה גלפנד
 .ילדים מתמחה בפסיכולוגיה רפואית במרכז שניידר לרפואת

  .אביב תל 020ארלוזורוב 
0013622-150                     hilague@gmail.com 

 
, הדרכות הורים( יום ולילה הרטבת, דגש על מחלות קרוהן וכוליטיס)פסיכולוגיה רפואית של ילדים ומתבגרים 

 .טיפול בהפרעות חרדה
 .בהיפנוזה ובביופידבק עוסקת, עובדת בגישה משולבת

 
 

 רומי גנון 
 מומחית בפסיכולוגיה רפואית 

 אביבקליניקה במרכז תל 
 6390069-050               rommiga@gmail.com  

 טיפול במבוגרים ונוער . 
  פידבק-ביו)בשילוב כלים הרפייתיים , (התנהגותית ודינאמית-קוגניטיבית)מטפלת בגישה אינטגרטיבית ,

  (.ההיפנוז
 השמנת יתר, הכנות לפרוצדורות רפואיות, חיים מחלות מאיימות, התמודדות עם מצבי חולי וכאב ,

 .דכאון וחרדה, מצבי אבל, ניהול דחק, משברי חיים ופגיעה ברצף החיים המוכר
 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medicpsychology.co.il%2F&h=eAQH5LAL_
mailto:hilague@gmail.com
mailto:rommiga@gmail.com
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 ליטוין-אביטל גרשפלד

 פסיכולוגית רפואית מומחית
 רמת אביב, 65מוטה גור 

3992035-511                    uju100@gmail.comj 
 

מחלות , טראומות אחרות, תאונות, בעקבות שבץ)חולים המתמודדים עם נכויות כרוניות או זמניות 
 .בני משפחות של חולים, התמודדות עם סרטן שד, (פרוגרסיביות

במסגרת מכון פרטי )הדרכת הורים וייעוץ בהתמודדות עם מתבגרים והתנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות 
 "(.יסודות יוזמות חברתיות"ומתבגרים בשם  להורים

 
 

 המרכז לפסיכולוגיה רפואית –ר "הל
 פסיכולוג קליני מומחה   , ר דני דרבי"ד

 פסיכולוגית קלינית ורפואית מומחית, שרה הרמתי
 תל אביב, 03מנחם בגין ' רח

13-2391090 
 
 

 גרין-יערה המבורגר
 תל אביב, (בית כלל) 5דרויאנוב ' רח

6220591-150      yaaronnet@gmail.com 
 
 

 אניטה חיימוביץ
 פסיכולוגית רפואית מומחית

 א"ת, א62ד יהודית "ש
156-6539550 

 .אונקולוגיה  והתמודדות מול משברים בריאותיים אחרים, פלסטיקה, אנדוקרינולוגיה, פסיכודרמטולוגיה
 

 
  יאת חיימיל

 ומחית ולוגית רפואית מפסיכ
 קליניקה פרטית בתל אביב וברעננה

 9911001-054       liatick@gmail.com  
מטפלת בטכניקת טיפול  הכשרה בפסיכולוגיה קלינית ורפואית מטפלת במבוגרים ובוגרים צעירים 

התנהגותיים -םקוגניטיביי, אינטגרטיבית המשלבת בטיפול פסיכודינאמי אלמנטים אקזיסטנציאליסטיים
, התמודדות עם מצבי משבר ואובדן: תחומי טיפול (מיינדפולנס וטכניקות היפנוטיות  ,ACT)וממוקדי גוף

קשיי הסתגלות ושאלות זהות על , חרדה, מצבי דיכאון, מומחיות בפסיכואונקולוגיה. מחלות כרוניות ואקוטיות
 .רקע משברי חיים

 
 

 לרמי-ציפי חנליס
 מומחית בפסיכולוגיה רפואית

 תל אביב, צהלה, 36 וייסבורג' רח
5551522-151    tsipi25@hotmail.com 

 

. עורכת גם ביקורי בית. התמודדות עם מחלות כרוניות וסופניות, מתמחה בפסיכו אונקולוגיה. טיפול במבוגרים
 טיפול בשפה עברית ורוסית .רה בביופידבק והיפנוזההכש. טיפול אינטגרטיבי

 
 

 

 

 

mailto:juju100@gmail.com
mailto:yaaronnet@gmail.com
mailto:liatick@gmail.com
mailto:tsipi25@hotmail.com
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 מרפאה לפסיכולוגיה רפואית – מזור

 תל אביב , רמות צהלה, 05וייסבורג 
 ולרמת השרון לרמת החיילסמוך 

 
 דנה רביי         רותי יבור

150-0533163     150-5516255 
 

 טיפול , טיפול דינמי, קבוצות בעלות הכשרה וניסיון בהנחיית, פסיכולוגיות רפואיות מומחיותCBT ,
 . היפנוזה וטכניקות הרפיה

 חרדה , התמודדות עם כאב, משברי חיים, קידום בריאות, תמודדות עם מצבי חוליה. טיפול במבוגרים
 . עיבוד תהליכי אבל ואובדן, ודיכאון

 
 

 ענבל מיטניק
 פסיכולוגית רפואית מומחית

 בנמל תל אבי, קליניקה במרכז חיבורים
3300539-156    mitnik.inbal@gmail.com 

 

 ליווי במהלך שלבי המחלה . המתמודדים עם מחלות רפואיות או מצבים גופניים, אנשים מבוגרים
 . אונקולוגיה-ניסיון בעבודה בתחום הפסיכו. תמיכה לבני המשפחה, השונים

 הכשרה בביופידבק, ציאליאקזיסטנ, טיפול דינאמי. 
 
 

  שמעון-מלמד נטלי
 רפואית בפסיכולוגיה מומחית

156-3326503 
 אביב תל 60 סוטין

 .למחלימים מסרטן ייעוץ מרכז -עזר מציון  -תקווה-פתח 01 קפלן
 

 עישון :היפנוזה בעזרת הרגלים שינוי. לב שיקום, מעי מחלות, נשים, באונקולוגיה התמחות ,
 .ציפורניים כסיסת ,יתר השמנת/תזונה

 הפסיכולוגיה תחומי בכל מטפלים, רפואית בפסיכולוגיה מומחים – אור במרכז ושותפה מנהלת 
 ביופידבק בעזרת סטרס ובהפחתת פסיכוסומטיות בבעיות התמחות. ומבוגרים ילדים – הרפואית
 .והיפנוזה

 להיפנוזה רשיון בעלת .ודינאמי, התנהגותי קוגניטיבי בטיפול מטפלת 
 
 

 פסיכולוגיה רפואית ברפואה ראשונית –מרפאה פסיכולוגית 
 צ"הוד השרון     גן יבנה     ראשל    רעננה     ירושלים     תל אביב

 www.psyclinic.co.il :אתר 
 אורן להק: מנהל

 בפסיכולוגיה רפואית ךירדמ-מומחה
150-3323063 

, היפנוזה)טיפול פסיכולוגי המשלב גישות פסיכו פיזיולוגיות . וכר להתמחות בפסיכולוגיה רפואיתמוסד מ
טיפול . וטיפול דינאמי CBTטיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול ממוקד קצר מועד, (ביופידבק ועוד, מיינדפולנס

המרפאה כוללת . יות ועודהכנה לפרוצדורות רפוא, סובלים מכאב, במתמודדים עם מחלות גופניות כרוניות
 .טיפול פרטני וקבוצתי. נוער ומבוגרים, (כולל הדרכת הורים)פסיכולוגים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים 

 
 

 

 

mailto:mitnik.inbal@gmail.com
http://www.psyclinic.co.il/
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 ר שאול נבון"ד

 מורשה להיפנוט ולמחקר מדעי בהיפנוזה      מדריך-פסיכולוג רפואי ושיקומי מומחה
 1566563063. טל

 www.shaulnavon.com: אתר הבית     snavon@netvision.net.il: ל"דוא
 

 (ליד סינמטק תל אביב) 201מרפאות , 2קומה .  תל אביב 3שפרינצק ' רח, בית רופאים   :קליניקה
 
 

 אילה נחום
 וחינוכית בהתמחות רפואית פסיכולוגית

 קליניקה פרטית בצפון תל אביב

 .ליווי לאחר מחלה וחזרה למערכת החינוך, ילדים חולים במערכות החינוך -"גשרים"פרויקט 
054-5755711 

 .ומבוגרים נוער ,בילדים מטפלת

 קרוהן ,ישרג מעי ,צליאק, קושי בגמילה מחיתול, עצירות ,אנקופרזיס(  אנטרולוגיות גסטרו בעיות עם ניסיון 
 (.השמנה ועוד, בררנות)ניסיון עם הפרעות אכילה של ילדים בגיל הרך (.  וקוליטיס

 .בעיות זיהומיות, הפרעות חרדה, ניסיון בטיפול עם תופעות פסיכוסומאטיות
 (.הכנה לניתוח ועוד, מתן בשורה קשה, אובדן הורה)טיפול במצבי משבר וטראומה 

 ('בשלות לכיתה א, יכודידקטים וקשבפס, פסיכולוגים)ניסיון באבחונים 
 .קשיים חברתיים ועוד, צ"ס או אחה"טיפול בקשיים של ילדים בה, ס"ניסון גם בקשר עם בה

 טכניקות בשילוב ,(CBT) התנהגותי קוגניטיבי וטיפול דינאמי טיפול המשלב אינטגרטיבי פסיכולוגי טיפול
 .דימיון מודרך וביופידבק, הרפיה

 
 

 יעל סיון
 וגית רפואית מומחיתפסיכול

156-3553155 
 קליניקה פרטית בתל אביב

 במסגרת המכון הישראלי לפסיכולוגיה רפואית –רמת החייל , היחידה להפריה חוץ גופית באסותא
 

 .שימור פריון והולדה, הריון בסיכון, טיפולי הפריה חוץ גופית, (נשים וגברים)התמחות בפריון 
טיפול במטופלים המתמודדים עם גידולים . ה פלסטית רפואית ואסתטיתכירורגי –פסיכופלסטיקה וכוויות 

ממאירים ובמטופלים אלקטיביים הזקוקים לניתוחים המתאפיינים בשינוי מהותי ומהיר בדימוי גוף ובדימוי 
 (.קיצורי קיבה ועוד, אובדן ושחזור שד מיידי, לאחר כוויות קשות בפנים, לדוגמא)העצמי 

טיפול , התערבות במשבר, ת/מותאם ומכוון לצרכי המטופל, יבית פסיכו רפואיתגישה טיפולית אינטגרט
התמודדות עם , הכנה לניתוח ולפרוצדורות רפואיות, ייעוץ לזוגות המתמודדים עם טיפולי פוריות,  קבוצתי

 .הכשרה בהיפנוזה והדרכת צוותים רפואיים, כאב
 
 

 ורד עצמון משולם
 פסיכולוגית רפואית מומחית

156-0031051 
 צפון תל אביב

 
 .מחלות מעיים וכאב, פסיכו קרדיולוגיה, מחלות כרוניות, אונקולוגיה ומחלימים-בעלת ניסיון רב בתחומי הפסיכו

 .מטפלת בבני משפחה המתמודדים עם מחלות יקיריהם, כמו כן
תחילים מחדש פסיכולוגית במרכז מ, ח איכילוב"עובדת כמרכזת השירות הפסיכולוגי בחטיבה הכירורגית בבי

 .של עזר מציון ומנחת קבוצות תמיכה באגודה למלחמה בסרטן
 

 

 

mailto:snavon@netvision.net.il
http://www.shaulnavon.com/
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 לימור קיקין

7211814-054    limorkikin@gmail.com 
 00בן ציון . ש -רחובות    3וינגייט  -תל אביב 

 
, שינוי הרגלים, טיפול בהשמנת יתר, (קיצור קיבה)יתוח בריאטרי הכנה וליווי בנ, טיפול קוגניטיבי התנהגותי

  .םטיפול במבוגרים ומתבגרי, ב רפואיטיפול בחרדות ודיכאון על רקע מצ
 
 

 טשיר רייכר
 רפואיתלקראת סיום התמחות פסיכולוגית 

 דרום ומרכז העיר: יפו -א "תבקליניקה   
  4664446-060 

 פידבק ו-מוסמכת בביו, בית ספר הגל החדש, טגרטיביתבמהלך הכשרה בפסיכותרפיה אינ-EMDR 

 דרמטולוגיה, המטולוגיה -אונקולוגיה : עם נסיון בתחומים, מטפלת במבוגרים, HIV ו-AIDS 
 
 

 נועה שמש
 פסיכולוגית רפואית מומחית 

 (ויישובי גדרות) סמוך לשוק הפשפשים, ביפו קליניקה פרטית
2000319-151     noashemesh7@gmail.com    ClinicLi.net  

 ולטיפול מרחוק לביקורי ביתקיימת אפשרות 
 

 קשיי שינה , מצבי חרדה, מחלות מאיימות חיים, טיפול באנשים המתמודדים עם מחלות כרוניות
 .והכנה לפרוצדורות רפואיות

 בשילוב היפנוזה , טיפול בגישה אינטגרטיבית. ראשוניתגנטיקה ורפואה , מומחיות בפסיכואונקולוגיה
 .פידבק-וביו

.תבשפות עברית ואנגלי, הטיפול מיועד למבוגרים ומתבגרים  
  
 

 יעל שרון
 פסיכולוגית רפואית מומחית

 א"ת 2יהודה גור ' רח המכון הישראלי לפסיכולוגיה רפואית
 ח איכילוב"בי, פסיכולוגית ביחידה להשמנת יתר

www.medicalpsychology.co.il  
        yaelsharon77@gmail.com156-3663300 

 
ומצבים , הפרעות כאב, מחלות כרוניות, נוירואפתמולוגיה, קרדיולוגיה, אונקולוגיה, טיפולי פוריות, השמנת יתר

 .מתמחה בייעוץ ארגוני לצוותים וארגונים רפואיים. גופניים ללא ממצא אורגאני
 .גישה התנהגותית קוגניטיבית, התערבות במשבר, טיפול קבוצתי, היפנוזה, גישה פסיכודינאמית

 

 

  

mailto:limorkikin@gmail.com
mailto:noashemesh7@gmail.com
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 מרכזפסיכולוגים רפואיים באזור ה
 

 תמר אדלר פלאוט
 פסיכולוגית רפואית מומחית

151-5501155      adlertmr@gmail.com 

 וברמת החייל בתל אביב במרכז פתח תקווהקליניקה פרטית 
 

 רים והדרכת הוריםילדים מתבג, מטפלת במבוגרים. 
 גסטרו ונפרולוגיה, נוירולוגיה, מצבים כרוניים מתחום האנדוקרינולוגיה. 

 .פוביית מחטים, הכנה לפרוצדורות רפואיות             
 דמיון מודרך והרפיה, גישה אינטגרטיבית מכוונת למטופל המשלבת כלים קוגניטיביים והתנהגותיים. 

 
 
 אדרי נפתלי 

 רפואית פסיכולוג בהתמחות
 ברמת חן ברמת גןקליניקה , הדסה עין כרם -המרכז להיפנוזה רפואית

3301205-156   nafted@gmail.com 
 

שימוש , טיבי התנהגותייטיפול דינמי וטיפול קוגנ: בני נוער ומבוגרים בגישה אינטגרטיבית, מטפל בילדים
 .בטיפול קצר מועד או ארוך טווח. מדיטציה רפואית וביופידבק, פואיתבהיפנוזה ר

 
הפסקת , הכנה לפרוצדורות רפואיות, פוריות, פסיכודרמטולוגיה, נוירולוגיה, בריאטריה והשמנת יתר, כאב

 .קידום בריאות, הכנה ללידה, חרדות ופוביות, תסמונות רפואיות לא מוסברות, עישון
 
 

 אמיר אורן
 וד השרון וביהודמרפאות בה

  6601153-156           amiroren2@gmail.com        
 נוער ומבוגרים, טיפול בילדים

 
 .בשילוב ביופידבק והיפנוזה, טיפול קוגניטיבי התנהגותי

 .פסיכוסמאטיות הפרעות, טיפול בחרדה ותסמינים גופניים נלווים, ליווי במצבי משבר רפואי
 .הדרכות הורים וסמכות הורית, (נוער ומבוגרים)טיפול בספורטאים 

 
 

 אליעד אנטמן
 פסיכולוג רפואי מומחה
 רמת גן וקריית אונו

3356055-156     eliad.antman@gmail.com 
 

קוטיות וכרוניות עם דגש על פסיכואונקולוגיה והתמודדות מטפל במבוגרים המתמודדים עם בעיות רפואיות א
. בנוסף טיפול במבוגרים עם חרדה ומשברי חיים. ליווי בני משפחה של חולים וליווי במצבים סופניים. HIVעם 

 .גישה אינטגרטיבית. עורך גם ביקורי בית במידת הצורך
 
 

 כנרת בדור שלומוב
 ת חינוכיתפסיכולוגיו, פסיכולוגית רפואית מומחית

 www.kinerets.comאתר        7123055-050
 ראשון לציון קליניקה באזור

 יפו-א"ח ת"רכזת תחום ילדים המתמודדים עם מצבים רפואיים שפ
 

 הדרכת הורים וטיפול, אבחון. 

 חזה-כירורגית לב, שיקום נוירולוגי, ן וילודהתחום פריו, ניסיון בעבודה עם מטופלים אונקולוגים ,
 .השמנת יתר ומחלות אנדוקריניות

 

 

mailto:nafted@gmail.com
mailto:amiroren2@gmail.com
mailto:amiroren2@gmail.com
mailto:eliad.antman@gmail.com
http://www.kinerets.com/
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 רוז דגן
 פסיכולוגית רפואית מומחית

ראשון לציון 0יבניאלי   
052-3343012 

http://www.betipulnet.co.il/profile/rozdagan/ 
 

 מחלות גופניות ומשברי חיים, מטפלת במבוגרים ומתבגרים המתמודדים עם דחק. 

 השמנת יתר והפרעות אכילה, בריאטריה-מומחית בפסיכו. 

 גישה טיפולית אינטגרטיבית. 
 
 

 שרקא -מיכל לזינגר
 פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

 6608044-066      michal_lazinger@yahoo.com   
  .80לוי אשכול , קרית אונוליניקה בהק

  מטפלת בילדים נוער ומבוגרים 
 ניסיון רב במטופלים עם, מטפלת במגוון בעיות רפואיות HIV  ופסיכו קרדיולוגיה . 

 טיפול אינטגרטיבי כולל  CBT ,דינאמי 
 
 

 קרן מיפנו
  פסיכולוגית לקראת סיום התמחות 

 (החל מאוקטובר) ראש העיןבו (00אשר ברש ) הרצליהקליניקה ב
 8606888-060  

 נשים ופיריון , ומחלימים מסרטן( גם במסגרת ביקורי בית באזור המרכז והשרון)פסיכואונקולוגיה 
 
 

 פסיכולוגיה רפואית ברפואה ראשונית –מרפאה פסיכולוגית 
 צ"הוד השרון     גן יבנה     ראשל    רעננה     ירושלים     תל אביב

 www.psyclinic.co.il :אתר 
 אורן להק: מנהל

 בפסיכולוגיה רפואית ךירדמ-מומחה
150-3323063 

, היפנוזה)טיפול פסיכולוגי המשלב גישות פסיכו פיזיולוגיות . מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה רפואית
טיפול . וטיפול דינאמי CBTטיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול ממוקד קצר מועד, (ביופידבק ועוד, מיינדפולנס

המרפאה כוללת . הכנה לפרוצדורות רפואיות ועוד, סובלים מכאב, במתמודדים עם מחלות גופניות כרוניות
 .טיפול פרטני וקבוצתי. נוער ומבוגרים, (כולל הדרכת הורים)פסיכולוגים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים 

 
 

 יהודה ניניו
 כולוג רפואיפסי

 גבעתיים –מרכז רפואי דניאלי : מרפאה 
http://www.danielly.co.il/?action=y_ninio 
 ' רעות'שיקומי -מנהל היחידה להפרעות אכילה של המרכז הרפואי

http://www.reuth-mc.org.il/index.asp?id=2252 

150-5590930 
 

התמודדות , שיקום לב והשתלות -קרדיולוגיה , טואונקולוגיההמ, אונקולוגיה, סיעודי/ות רפואיליווי ותמיכה בצו
  .עם מחלות כרוניות

 .משפחתי-ייעוץ זוגי, פולשניות הכנה לפרוצדורות, CBT, פסיכודינאמי קצר מועדטיפול 
.  

 

 

 

http://www.betipulnet.co.il/profile/rozdagan/
http://www.psyclinic.co.il/
http://www.danielly.co.il/?action=y_ninio
http://www.reuth-mc.org.il/index.asp?id=2252
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 אורית רוזן

 גבעת שמואל 01דירה  61יוני נתניהו ' רח 
Rozeno1@gmail.com        3724337-052 

 
  .כרוניים/וכן במשברים רפואיים אקוטיים, פיריוןו הפסיכואונקולוגימתמחה בעיקר ב

 .דימיון מודרך ופוקוסינג, פנוזההי, אקזיסטנציאליסטי ,ארוך/יכודינאמי קצר מועדפסהכשרה בטיפול 
 
 

 מירב רייכר
  רמת גן 5אלכסנדרוני 

 NLP Master Practitionerן  מומחית פסיכולוגית רפואית
 

מחלות התמודדויות עם , טרשת נפוצה ,נשים ופיריון, גניקולוגיה, ליווי נשים במעגלי החיים, פסיכואונקולוגיה
 .כרוניות ואוטואימוניות

 
 

  

mailto:Rozeno1@gmail.com
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 פסיכולוגים רפואיים באזור השרון 

 
 אמיר אורן

 מרפאות בהוד השרון וביהוד
  6601153-156           amiroren2@gmail.com       

  
 נוער ומבוגרים, טיפול בילדים
 .ביופידבק והיפנוזהבשילוב , טיפול קוגניטיבי התנהגותי

 .הפרעות פסיכוסמאטיות, טיפול בחרדה ותסמינים גופניים נלווים, ליווי במצבי משבר רפואי
 .הדרכות הורים וסמכות הורית, (נוער ומבוגרים)טיפול בספורטאים 

 
 

 רעות בן קמחי
 פסיכולוגית רפואית מומחית

 הרצליה ,(בניין שער העיר) 22בן גוריון  
 156-6600692: דטלפון ניי      

 
 :טיפול בנשים המתמודדות עם אירועים הקשורים למעגל חיי האישה

 אימהות, דיכאון אחרי לידה, לידה טראומטית, הפלות ולידות שקטות, חרדות בהריון, אי פריון
 בעלת הכשרה וניסיון בפסיכותרפיה דינאמית ממוקדת, EMDR ,טכניקות הרפיה ודמיון מודרך  
 פת חולים מאוחדתעובדת בהסדר עם קו. 

 
 

 נוי רפפורט-טל בר
 מומחית בפסיכולוגיה רפואית

 פר סבאכ 35שיבת ציון 
150-5252532 

 
 אבל , חרדות, חיים אורחשינוי והשמנת יתר , התמודדות עם מחלות כרוניות: אוכלוסיית מבוגרים

 . דיכאון, טראומה, ואובדן

  ו ביופידבק, וגניטיבי התנהגותיקהכשרה בטיפול-EMDR. 
 
 

 יעל גאלי דואני
gdyael@gmail.com    150-0990000         

 כפר סבא, 6קומה , 50רוטשילד ' רח
 

 נוער והדרכות הורים, מטפלת בילדים . 

 הפרעות חרדה, בטיפול בהפרעות פסיכוסומאטיות, פוסט טראומה, ניסיון במחלות כרוניות, 
  .התמודדות עם כאב ומחלות כרוניות

 טיפול אינטגרטיבי. 
 

 
 אפי גיל

 פסיכולוג רפואי מומחה
 0יאיר רוזנבלום כפר סבא ,  2קליניקות בתל אביב ראול ואלנברג 

  2300559-150, 2063365-13: טלפון
www.medicpsychology.co.il     efi.gil@gmail.com  
 

שיקום , הפרעות שינה, תסמונת המעי הרגיז, קוליטיס, קרוהן, מטפל בבני נוער ומבוגרים בנושאי חרדה  •
  .חולי לב ותופעות פסיכוסומאטיות

 .מינדפולנס ומנטאליזציה, ביופידבק, היפנוזה , TCB:ת המשלבת מגוון תחומי טיפוליגישה אינטגרטיב   •
 

 

mailto:amiroren2@gmail.com
mailto:amiroren2@gmail.com
mailto:gdyael@gmail.com
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medicpsychology.co.il%2F&h=eAQH5LAL_


 6102יוני 

00 

 

 
 מיכל גינת

 מומחית בפסיכולוגיה רפואית
052-6020949 

 30יהודה מרגוזה , יפו 
 00דרך הבנים , הוד השרון

 פריון, אנדוקרינולוגיה, אונקולוגיה
 
 

  סער הראל
 פסיכולוג בהתמחות רפואית

 בכפר סבאקליניקה פרטית 
6797735-052 

 מתבגרים ומבוגרים -ה אוכלוסי . 
 וחולי, חולים אונקולוגים. קטועי גפיים, נכויות, תאונות דרכים, לאחר טראומהMS    .מטפל , בנוסף

 . בספורטאים תחרותיים
 מטפל בגישה דינמית ובביו פידבק. 

 
 

  יאת חיימיל
 ומחית ולוגית רפואית מפסיכ

 רעננהקליניקה פרטית בתל אביב וב
 9911001-054       liatick@gmail.com  

מטפלת בטכניקת טיפול  הכשרה בפסיכולוגיה קלינית ורפואית מטפלת במבוגרים ובוגרים צעירים 
התנהגותיים -םקוגניטיביי, אינטגרטיבית המשלבת בטיפול פסיכודינאמי אלמנטים אקזיסטנציאליסטיים

, התמודדות עם מצבי משבר ואובדן: תחומי טיפול (מיינדפולנס וטכניקות היפנוטיות  ,ACT)וממוקדי גוף
קשיי הסתגלות ושאלות זהות על , חרדה, מצבי דיכאון, מומחיות בפסיכואונקולוגיה. מחלות כרוניות ואקוטיות

 .רקע משברי חיים
 
 

  אורן יגאל
 פסיכולוג רפואי מומחה

 )חנה-בין חדרה לפרדסממוקם ) ומושב מאור שמואל-קיבוץ גן, הרצליהבקליניקה פרטית 
  oren.ygael@gmail.com    מייל            4275864-054   נייד

 
וכן , ואקוטיות( בריאטריה ועוד, נוירולוגיות, קרדיולוגיות)ניסיון בעבודה עם אנשים החולים במחלות כרוניות 

 .תהליכי שינוי ומעבר ועוד, ודדים עם חוויות אובדן ואבלבעבודה עם אנשים המתמ
 
 

 קרן מיפנו
  פסיכולוגית לקראת סיום התמחות 

 (החל מאוקטובר) ראש העיןבו (00אשר ברש ) הרצליהקליניקה ב
 8606888-060  

 נשים ופיריון , ומחלימים מסרטן( גם במסגרת ביקורי בית באזור המרכז והשרון)פסיכואונקולוגיה 
 
 

 פסיכולוגיה רפואית ברפואה ראשונית –מרפאה פסיכולוגית 
 צ"הוד השרון     גן יבנה     ראשל    רעננה     ירושלים     תל אביב

 www.psyclinic.co.il :אתר 
 אורן להק: מנהל

 בפסיכולוגיה רפואית ךירדמ-מומחה
150-3323063 

, היפנוזה)טיפול פסיכולוגי המשלב גישות פסיכו פיזיולוגיות . מוכר להתמחות בפסיכולוגיה רפואיתמוסד 
טיפול . וטיפול דינאמי CBTטיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול ממוקד קצר מועד, (ביופידבק ועוד, מיינדפולנס

המרפאה כוללת . איות ועודהכנה לפרוצדורות רפו, סובלים מכאב, במתמודדים עם מחלות גופניות כרוניות
 .טיפול פרטני וקבוצתי. נוער ומבוגרים, (כולל הדרכת הורים)פסיכולוגים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים 

 

mailto:liatick@gmail.com
mailto:oren.ygael@gmail.com
http://www.psyclinic.co.il/
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 אסנת פלג

 פסיכולוגית רפואית מומחית
150-9933510 

 קליניקה בכפר סבא
 ח מאוחדת"קופ

 
 טיפול קוגניטיבי התנהגותי ו, אונקולוגיה-פסיכו-EMDR. 

 בעיות חרדה וליווי למחלות כרוניות וכן הדרכת הורים, סומטיות-עם הפרעות פסיכו ילדיםחות בהתמ. 
 
 

 'אורית קובץ
 כפר סבא

5552993-150   okovatz@gmail.com 
 

( שומרמטפלת במרפאה להתמכרויות בתל ה)אלכוהול ותרופות מרשם , סמים: טיפול בהתמכרויות .0
 .כולל מטופלי כאב מכורים

 ובעיות רפואיות נלוות' פציעות וכו, תאונות: טיפול במבוגרים שעברו פגיעות גופניות .6

מדריכה . ובתקשורת בעולם הרפואי Motivational Interviewing" המוטיבציוניתגישה "הדרכת צוותי טיפול ב
 (.MINT) המוטיב ציוניתן לאומי של הגישה חברת ארגון המדריכים הבי. במרכז הארצי לסימולציה רפואית

 
 

 שרון רצהבי
 כרכור-פרדס חנה, 91הבנים              חיפה, 03ת ספר יקרי

5911056-315          ratzabis@gmail.com 
 

, ADHDמחלות , ות ריאומטולוגיותמחל, סומטיות-פסיכו.נוער ומבוגרים עם בעיות רפואיות או פציעות, ילדים
 .הפרעות חרדה, אנטרולוגיות-בעיות גסטרו, ניסיון בעבודה עם חולים אונקולוגיים

 .טיפול דיאדי, הדרכת הורים, טיפול בילדים
 .ומבוגריםנוער , פסיכותרפיה פסיכואנליטית לילדיםבהיפנוזה וב, הכשרה בביופידבק

 
 

  מרק שרמן
 תדחואמ ח"פוק יזוחמ יאופר גולוכיספ

 וטיפול תומךביקורי בית     בזכרון יעקבקליניקה      חיפהבקליניקה פרטית 
156-3606562 

 
עובד בגישה אקלקטית המשלבת . מטפל מוסמך בפוסט טראומה, פסיכותרפיסט. פסיכולוג רפואי מומחה

 .מודרך הרפייה ודמיון ,גישה נראטיבית ,CBT,טיפול דינמי
 .מטפל בזוגות במשבר ובני משפחה

חשיבה חיובית ,מיניות אינטימיות וזוגיות,הפגת מתחים וניהול כעסים,גמילה מעישון) ות וסדנאותמנחה קבוצ
 .(וכלים להתמודדות

שיקום  ,טיפול בחולי לב,ליווי חולי סרטן ובני משפחתם בכל שלבי המחלה ,התמודדות עם מחלות גופניות
ליווי משפחות המתמודדות עם  ,ף חייםטיפול פליאטיבי ליווי חולים ומשפחות בסו ,התערבות במשבר ,לבבי
דיכאון  ,טיפול בחרדה .סכרת ולחץ דם ,מחלות מעי ,מגרנות ,כאב :התמודדות עם מחלות כרוניות ,אבדן

 .ומשברי חיים
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 ומודיעין פסיכולוגים רפואיים באזור ירושלים

 
 אורית בן אבי הרשקו

 במודיעין ובדולבקליניקה 
6378185-050      Oritmedical@gmail.com   

 בתחומים נרחבים ומגוונים, היפנוזה, קבוצתיים, טיפולים פרטניים
 
 

 אלבז דורית בן גד
 פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

 טשרניחובסקי' רח, בירושליםיקה פרטית קלינ
0320525-150         dorit.bengad@gmail.com 

 
 סיון בעבודה עם מבוגרים בנוירולוגיה ושיקום לבינ 

 ובנוסף עבודה בהמוטאונקולוגיה ילדים  גאסטרואנטרולוגיה, סכרת -ילדים מחלות כרוניות. 

 מויות בהיפנוזה ובטיפול בארגז חולהשתל. 
 
 

 עודד המרמן
 קטמון ירושלים, 9קליניקה ברחוב אבא חלקיה 

 udihammerman@gmail.com        5529110-150: 'טל

 כאבי ראש , כרוני כאב, מוסברות-טיפול בסובלים מתסמונות סומאטיות ותסמונות רפואיות לא
 .פיברומיאלגיה ועוד, (IBS)תסמונת המעי הרגיש , ומיגרנות

 כגון סוכרת ומחלות מעי דלקתיות : טיפול בסובלים ממחלות כרוניות(IBD) 
 פעילות גופנית ועוד, ירידה במשקל: עבודה על ניהול אורח חיים בריא. 
 טראומתית-הפרעות מצב רוח והפרעה פוסט, טיפול בהפרעות חרדה. 
 טיפול נרטיבי ,CBT , היפנוזה ומדיטציה תודעתית(mindfulness) 

 
 יונה לוריא

 פסיכולוג רפואי מומחה
yonah.louria@gmail.com         151-5056323 

  13-9553235טלפון  מודיעין, 00/3 יגאל ידין' רח
 156-6061222מודיעין , 9יבת גולני חט, מרפאת סולומון

 ירושלים, 9אבא חלקיה 
 ראש צורים

בעיות , נוירולוגיה, קרדיולוגיה .(ר עזרא"ד) טיפול בפסיכולוגיה רפואית תוך דגש על שיתוף פעולה עם רופא
 .פסאודו אפילפסיה, כאבי ראש ומיגרנות, כאב כרוני

 
 

 ענת לרון
 פסיכולוגית רפואית מומחית

מודיעין 00אשר ' רח  
אתוסא ח"יבבפסיכולוגית   

151-2952905           wesh.lar@gmail.com 
 

 טיפול דינמי קצר מועד וארוך טווח וטיפול , מטפלת בהיפנוזה, מומחית בטיפול קוגניטיבי התנהגותי
 .אקזיסטנציאלי

 קשיים בפריון, ניהול דחק, וצדורות רפואיותהכנה לפר, הפרעות חרדה, פסיכואונקולוגיה: תחומים ,
 .הפרעות שינה בינקות

 אנגלית ורוסית, עברית: מטפלת בשפות. 
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 מיה מזרחי

 מומחית בפסיכולוגיה רפואית 
 ירושלים, בית הכרםפרטית בקליניקה 

0335950-150                 lthpsycho@gmail.commaya.hea 
 

טכניקות הרפיה , somatic experiencing-בעלת הכשרה בהיפנוזה וב, התנהגותי-מומחית בטיפול קוגניטיבי
 .ודמיון מודרך

 (מעי רגיז, קוליטיס, קרוהן)מחלות דרכי העיכול , מצבי משבר, התמודדות עם מחלות כרוניות ,
כולל השמנת יתר  שינוי הרגלי בריאות, (כאבי ראש, פיברומיאגליה)תסמונות פונקציונליות , סוכרת

   .ליווי מנותחים בריאטריים, וגמילה מעישון
 טיפול בהפרעות חרדה ובטראומה פיזית או נפשית. 

 
 

 פסיכולוגיה רפואית ברפואה ראשונית –מרפאה פסיכולוגית 
 צ"הוד השרון     גן יבנה     ראשל    רעננה     ירושלים     תל אביב

 www.psyclinic.co.il :אתר 
 אורן להק: מנהל

 בפסיכולוגיה רפואית ךירדמ-מומחה
150-3323063 

, היפנוזה)טיפול פסיכולוגי המשלב גישות פסיכו פיזיולוגיות . מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה רפואית
טיפול . וטיפול דינאמי CBTטיפול קוגניטיבי התנהגותי, ממוקד קצר מועדטיפול , (ביופידבק ועוד, מיינדפולנס

המרפאה כוללת . הכנה לפרוצדורות רפואיות ועוד, סובלים מכאב, במתמודדים עם מחלות גופניות כרוניות
 .טיפול פרטני וקבוצתי. נוער ומבוגרים, (כולל הדרכת הורים)פסיכולוגים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים 

 
 

 יר סוננברגנ
 .מתמחה בפסיכולוגיה רפואית במרכז שניידר לרפואת ילדים

 ירושלים, 55טשרניחובסקי ' רח
5066653-150        nirson@clalit.org.il 

 
; הדרכות הורים; (דגש על מחלות אונקולוגיות והמטולוגית)מתבגרים ומבוגרים , פסיכולוגיה רפואית של ילדים

 .טיפול בהפרעות חרדה וסמכות הורית
 .עוסק בהיפנוזה ובביופידבק, עובד בגישה משולבת

 
 

 יפה סטוקאר
 פסיכולוגית רפואית מומחית

 ירושלים, קטמון, 9אבא חלקיה ' קליניקה ברח
156-3305355        yaffang@gmail.com 

 
 מחלות , התמודדות עם מחלות כרוניות, פליאטיביטיפול , הריון בסיכון, קרדיולוגיה, אונקולוגיה

 .חרדה ודיכאון, ויסות רגשי, פוסט טראומה, מצבי דחק, הפרעות שינה, אבל ושכול, סופניות
 מטפלת בגישה אינטגרטיבית ;CBT ,היפונוזה ,EMDR, SE, Mindfulness ,טיפול דינאמי קצר-

 . טיפול פליאטיבי ואקזיסטנציאליסטי, מועד

 טיפול באנגלית ובעברית, תבגריםלמבוגרים ומ. 
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 צפוןפסיכולוגים רפואיים באזור ה

 
 אודליה אראל

 מומחית בפסיכולוגיה רפואית
 (גלבוע, גליל תחתון, אזור עמק יזרעאל) דור -קיבוץ עין: קליניקה פרטית

6035533-151            kodelia@yahoo.com 
 מחלות פסיכוסומטיות, מחלות כרוניות, כואונקולוגיהפסי. 

  התמחות בPTSD וטראומה. 

  אובדן הריוןו הריון בסיכון, פריוןעבודה עם נשים סביב נושאים כגון.  
, התנהגותיות-קוגנטיביות, רפואית המשלבת בין שיטות דינמיות-פסיכוגישת טיפול אינטגרטיבית 

, EMDR ,PEטכניקות ממוקדות כגון  ב שימוש. ת/נות לצרכי המטופלואקזיסטנציאליסטיות המותאמות ומכוו
SEE FAR CBT ,פידבק-ביו. 

 
 

 הלל בנימיני מור
 פסיכולוגית רפואית מומחית

 (עמק יזרעאל)  במושב נהללקליניקה 
156-0053605 

 
-ניסיון בהמטו. םהתמודדות עם מצבים גופניים ורפואיים אקוטיים וכרוניי  .מתבגרים ומבוגרים, טיפול בילדים

הפרעות , הכנה וליווי בפרוצדורות רפואיות, הפרעות פסיכוסומאטיות, כאב, נפרולוגיה ודיאליזה, אונקולוגיה
כולל )דינאמי בשילוב גישה קוגניטיבית התנהגותית וטכניקות פסיכו פיזיולוגיות , טיפול אינטגרטיבי .חרדה

 (.ביופידבק
 
  

 ערן ברקוביץ 
 מחהפסיכולוג רפואי מו

 קריית ביאליק, (ליד הקריון) 053 חיפה-קליניקה בדרך עכו
156-6950596      eberkoviz@gmail.com     www.medicalpsy.com 

 
 . עורך ביקורי בית במקרים של קשיי נגישות

התמודדות עם דחק , דורות רפואיותהתמודדות עם מחלות כרוניות והכנה לפרוצ, דיכאון, מטפל בחרדה
עם ניסיון רב במחלות של מערכת העצבים המרכזית . תגובות פסיכוסומאטיות, והשפעתו על המצב הבריאותי

 (.בעיקר טרשת נפוצה)
גשטאלט והגישה , טיפול דינמי, תרפיה-סכימה, CBT, משלב בהתאם למטופל בין הגישות, מטפל אינטגרטיבי 

 .האקסיזטנציאלית
 
 

 נת גרוסע
 פסיכולוגית

  וקרית טבעון( ליד נהריה) מושב בצת -קליניקות
0303535-156 

 
 

 הדר דויטשמן
 . פסיכולוגית רפואית מומחית ומתמחה בפסיכולוגיה חינוכית 

 .בקרית טבעוןקליניקה פרטית 
150-5565052     Hadarula@hotmail.com 

 .יועצת לעמותה לחולי קרוהן וקוליטיס 
 לאחר תאונת דרכים)שיקום , אקוטיות, ל ב מטופלים הסובלים ממחלות כרוניותמתמחה בטיפו ,

  .פוסט טראומה, הפרעות סומטופורמיות, (אירועים מוחיים, פגיעות ראש
 מטפלת בילדים ומבוגרים ומדריכת הורים . 
 מטפלת. מחלות ילדים ועוד, מחלות גסטרו, נפרולוגיה, אונקולוגיה, ניסיון רב בתחומי השיקום 

  .מטפלת בהיפנוזה, (ועוד see far cbt ,פוקוסינג) בפוסט טראומה במגוון טכניקות 
 התמחות ספציפית . עובדת בשירות הפסיכולוגי חינוכי בעפולה ומתמחה בטיפול בילדים ומתבגרים

 .םות ואיחורים התפתחותיים משמעותייגם בגיל הרך וילדים הסובלים מנכויות קש
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 סשה זולוטניצקי

 ולוגית רפואית מומחיתפסיכ
 (גישה מלאה לבעלי מוגבלויות) חיפה, כרמל צרפתי ,35טשרניחובסקי 

0055393-156       feeling_better@live.com   
 althy.mind.bodywww.facebook.com/he: עמוד עסקי

 
 .יעוץ וטיפול פרטני למבוגרים. שירותי פסיכולוגיה ויעוץ: שותפים למסע

, התמודדות עם מחלות פיסיות ונכויות, שיקום אחרי תאונת דרכים ועבודה, התמחות בטראומה וחרדה
 .שאלות קיומיות, משברים ומעברים בחיים

  EMDR ,CBT מטפלת
 .ותי בריאותפסיכותרפיסטית בהסדר עם מכבי שיר

 
 

  אורן יגאל
 פסיכולוג רפואי מומחה

 )חנה-ממוקם בין חדרה לפרדס) ומושב מאור שמואל-קיבוץ גן, הרצליהבקליניקה פרטית 
  oren.ygael@gmail.com    מייל            4275864-054   נייד

 
וכן , ואקוטיות( בריאטריה ועוד, נוירולוגיות, קרדיולוגיות)נשים החולים במחלות כרוניות ניסיון בעבודה עם א

 .תהליכי שינוי ומעבר ועוד, בעבודה עם אנשים המתמודדים עם חוויות אובדן ואבל
 
 

 חזי יזרעאלי
 פסיכולוג רפואי מומחה

 מקיים ביקורי בית    בנס עמיםקליניקה 
6062090-058       heziizraeli@gmail.com 

 
 .נוער ומבוגרים בגישה אינטגרטיבית, טיפול בילדים

 .ווי בסוף החייםיואף ל, מאבחנה ועד להחלמה, כל שלבי המחלה
 

 
 יניב  יאורל

 פסיכולוגית רפואית מומחית 
 קריית טבעוןקליניקה ב

4644840-066       Coml.lior.yaniv@gmai  
 טיפולים דיאדים והדרכות הורים .נוער ומבוגרים ,םיעובדת עם ילד.  
 משבר והתמודדות עם מחלות  מצבי ,טראומות .ית ילדים וריאות ילדיםולוגקאונ ,הניסיון באורטופדי

   .תכרוניו

  פסיכותרפיה באוניברסיטת חיפהבלימודי. 
 
 

 דפנה ישראלי כהן
 ומטפלת מינית מוסמכת, פסיכולוגית רפואית פסיכותרפיסטית

 .הסוללים, 05אורן : קליניקה פרטית
 (אזור עמק יזרעאל והצפון)  156-3559560: טל

 
או משפחתי בהקשר של התמודדות האדם עם מצבי חולי ובריאות והשלכותיהם וטיפול /זוגי ו, טיפול פרטני. 0

 .בהפרעות בתפקוד המיני
 .פואיים באופן פרטני וקבוצתיר-אפשרות להדרכת אנשי צוות רפואיים ופארא. 6 

אקסיטנציאליסיטיות ודינמיות המתייחסות הן לגוף , התנהגותיות-אקלקטית המשלבת בין שיטות קוגניטיביות
 .והן לנפש והיחס בין שניהם ולסביבה בתוכה חי האדם

, איותמחלות או התערבויות רפו, טראומות לאחר תאונות דרכים, התערבות במשבר: תחומי הטיפול מגוונים
 . הפרעות שונות בתפקוד המיני, חוויות לידה טראומטיות, הריון בסיכון, מחלות ראומטיות ואונקולוגיות

  

mailto:feeling_better@live.com
http://www.facebook.com/healthy.mind.body
mailto:oren.ygael@gmail.com
mailto:heziizraeli@gmail.com
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 רבץ'ילנה צ

 בעכו                   קליניקה פרטית
151-2306325 

 
 אונקולוגיה-ניסיון בפסיכו, עבודה עם בני משפחה, ליווי במהלך המחלה 
 טראומה-סטניסיון בטיפול בטראומה ובפו 
  טיפול אינטגרטיבי 
 טיפול בעברית וברוסית 

 
 

 שרון רצהבי
 כרכור-פרדס חנה, 91הבנים              חיפה, 03ת ספר יקרי

5911056-315          ratzabis@gmail.com 
 

, ADHDמחלות , מחלות ריאומטולוגיות, מטיותסו-פסיכו.נוער ומבוגרים עם בעיות רפואיות או פציעות, ילדים
 .הפרעות חרדה, אנטרולוגיות-בעיות גסטרו, ניסיון בעבודה עם חולים אונקולוגיים

 .טיפול דיאדי, הדרכת הורים, טיפול בילדים
 .ומבוגריםנוער , פסיכותרפיה פסיכואנליטית לילדיםבהיפנוזה וב, הכשרה בביופידבק

 
 

  מרק שרמן
 תדחואמ ח"פוק יזוחמ יאופר גולוכיספ

 וטיפול תומךביקורי בית     בזכרון יעקבקליניקה      חיפהבקליניקה פרטית 
156-3606562 

 
עובד בגישה אקלקטית המשלבת . מטפל מוסמך בפוסט טראומה, פסיכותרפיסט. פסיכולוג רפואי מומחה

 .מודרך הרפייה ודמיון ,גישה נראטיבית ,CBT,טיפול דינמי
 .מטפל בזוגות במשבר ובני משפחה

חשיבה חיובית ,מיניות אינטימיות וזוגיות,הפגת מתחים וניהול כעסים,גמילה מעישון) ות וסדנאותמנחה קבוצ
 .(וכלים להתמודדות

שיקום  ,טיפול בחולי לב,ליווי חולי סרטן ובני משפחתם בכל שלבי המחלה ,התמודדות עם מחלות גופניות
ליווי משפחות המתמודדות עם  ,ף חייםטיפול פליאטיבי ליווי חולים ומשפחות בסו ,התערבות במשבר ,לבבי
דיכאון  ,טיפול בחרדה .סכרת ולחץ דם ,מחלות מעי ,מגרנות ,כאב :התמודדות עם מחלות כרוניות ,אבדן

 .ומשברי חיים
 

  

mailto:ratzabis@gmail.com
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 פסיכולוגים רפואיים באזור הדרום

 
 שרון בירו סלוטקי

 מומחית רפואית פסיכולוגית
 באר שבע ,נווה נוי, 64אטד ' חר

156-3662051 
 

מחלות , מחלות נוירולוגיות, טיפולי פוריות, סכרת, כאב –התמודדות עם מחלות כרוניות ומצבי אובדן ומשבר 
 .יעוץ שינה לגיל הרך. אונקולוגיות

 . נרטיביטיפול , היפנוזה והרפיה, CBTנעזרת בטכניקות של 
 

 
 בוגר –' חן חיימוביץ

 פסיכולוגית רפואית מומחית ומטפלת משפחתית וזוגית
 לוינשטיין –אחראית מחלקה לשיקום אורטופדי בבית 

 גדרהקליניקה פרטית ב
     156-2136310: טל    bogerch@gmail.com :מייל

 

 טיפול במתבגרים ומבוגרים שמתמודדים עם מחלות מסכנות חיים ומחלות כרוניות
 -מלחמות , םתאונות דרכי, מחלות ניווניות, אירועים מוחיים–טיפול באנשים בתהליך שיקומי 

 (EMDRכולל )מומחיות בפוסט טראומה 
 טיפול משפחתי וזוגי כולל הדרכות הורים

 
 

 בוטבול-פטריסיה מן
 מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגית רפואית מומחית

 רחובות ,05ויצמן 
patiman@gmail.com3351622       -050 

 (.מחנה צריפין)פיקוד מרכז , פסיכולוגית רפואית במרפאת מומחים –ונית במשרד הביטחון יועצת חיצ
 חברת ועד החטיבה הרפואית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל

 
 כאב או שיקום , מחלה כרונית, ילדים ונוער המתמודדים עם תופעות פסיכוסומאטיות, טיפול במבוגרים

, מעי רגיש, צליאק, אנקופרזיס)עם בעיות גסטרואנטרולוגיות ילדים ונוער המתמודדים . לאחר פציעה
גיל , פריון)טיפול בנשים סביב התמודדות עם ארועים הקשורים למעגל חיי האשה , (קרוהן וקוליטיס

 (.המעבר
 אקזיסטנציאליסטי וטיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול פסיכולוגי אינטגרטיבי המשלב טיפול דינאמי .

 .מטפלת בהיפנוזה
 

 
 פסיכולוגיה רפואית ברפואה ראשונית –מרפאה פסיכולוגית 

 צ"הוד השרון     גן יבנה     ראשל    רעננה     ירושלים     תל אביב
 www.psyclinic.co.il :אתר 

 אורן להק: מנהל
 בפסיכולוגיה רפואית ךירדמ-מומחה

150-3323063 
, היפנוזה)טיפול פסיכולוגי המשלב גישות פסיכו פיזיולוגיות . סד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה רפואיתמו

טיפול . וטיפול דינאמי CBTטיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול ממוקד קצר מועד, (ביופידבק ועוד, מיינדפולנס
המרפאה כוללת . רפואיות ועודהכנה לפרוצדורות , סובלים מכאב, במתמודדים עם מחלות גופניות כרוניות

 .טיפול פרטני וקבוצתי. נוער ומבוגרים, (כולל הדרכת הורים)פסיכולוגים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים 
 

 

 

 

mailto:patiman@gmail.com
http://www.psyclinic.co.il/
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 ברק סלוצקר

  אילת, 0פטישן ' רח –קליניקה 
050-4562182 

 
 .חרדות ופוביות, סומאטיות-מטפל בילדים ומבוגרים הסובלים מהפרעות פסיכו

מטפל , בנוסף  .הורים הטיפול כולל הדרכת. או מחלות שונות/נוער עם בעיות רפואיות ו-בילדים ובני מטפל
 .פציעות ספורט התמודדות עם, לימוד טכניקות למיקוד ואימון מנטאלי -בספורטאים

ומשלב כלים כגון  טכניקות שונות להרפיה והרגעות נפש הכולל בין היתר לימוד של-ממוקד גוף CBT טיפול
 .בטיפול פידבק והיפנוזה-ביו

 
 

 רוני עומר 
 רפואיתומתמחה חינוכית מומחית פסיכולוגית 

 רחובות קליניקה ב
3395115-156 

 .טיפול אינטגרטיבי בילדים נוער ומבוגרים
 

 
 לימור קיקין

7211814-054    limorkikin@gmail.com 
 00בן ציון . ש - רחובות   3וינגייט  - אביב תל

 
, שינוי הרגלים, טיפול בהשמנת יתר, (קיצור קיבה)הכנה וליווי בניתוח בריאטרי , טיפול קוגניטיבי התנהגותי

  טיפול במבוגרים ומתבגרים, טיפול בחרדות ודיכאון על רקע מצב רפואי
 
 

 נועה שמש
 פסיכולוגית רפואית מומחית 

 (.סמוך לגדרה ואשדוד)ביישובי גדרות ביפו וית קליניקה פרט
2000319-151     noashemesh7@gmail.com    ClinicLi.net  

 ולטיפול מרחוק לביקורי ביתקיימת אפשרות 
 

 יי שינה קש, מצבי חרדה, מחלות מאיימות חיים, טיפול באנשים המתמודדים עם מחלות כרוניות
 .והכנה לפרוצדורות רפואיות

 בשילוב היפנוזה , טיפול בגישה אינטגרטיבית. גנטיקה ורפואה ראשונית, מומחיות בפסיכואונקולוגיה
 .פידבק-וביו

 תבשפות עברית ואנגלי, הטיפול מיועד למבוגרים ומתבגרים.  
 

 

mailto:limorkikin@gmail.com
mailto:noashemesh7@gmail.com

