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  הערות  אתר / מייל  כתובת  טלפון  שם  עיר 

        0508802030  רחלי ברקוביץ  ת"א  1

קואופרטיב  - מקומי  ת"א  2

  מטפלים

0506453100  

0524793335  

טיפול פרטני / קבוצתי / בשיחה  / ביצירה  coopmetaplim@gmail.com  דרום תא

  ובתנועה

      בבלי  0545644644  אפרת גיליס  ת"א  3

      הצפון הישן  0503556174  תמר נאמן ת"א  4

        0542254020  ענבר אופנהיים ת"א  5

  מחיר זהה גם לנפגעות תקיפה מינית      0544774239  אניה גורביץ' ת"א  6

        0525834965  אייל ליכטמאייר ת"א  7

   רמת אביב  0525272539  ד"ר אבישי זאבי ת"א  8

http://avishaypsychologist.wix.com/av

ishaypsy  

  

    www.katzeran.com  מרכז תא  0544270281  ערן כ"ץ ת"א  9

   www.yaelsadeh.com  59חיים לבנון   0547925983  יעל שדה ת"א  10

      רמת אביב  0545732002  דר עדי מרום ת"א  11

   www.ransapir.com  מרכז ת"א  0544645305  רן ספיר ת"א  12

      מרכז תא  0547692251  דניאל קורי ת"א  13

      צפון הישן  0525353850  חיים פינקלמן ת"א  14
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   www.shaytherapy.com  רמת החייל  0544731604  שי בנבנישתי  ת"א  15

        0509473467  יעל זמיר  ת"א  16

מטפלת גם בילדים ונוער. מחיר זהה     רמת אביב  0528797902  סיון רהב סטקלוב  ת"א  17

  לנפגעות תקיפה מינית

   levmaya1@gmail.com    0545277961  מיה לב  ת"א  18

     מרכז ת"א  0525304341  הילה שטיין  ת"א  19

  שעות הבוקר ובסקייפ   נאות אפקה  0544931663  מיה הולץ אביגיא  ת"א  20

  ניסיון בהכנה לראיונות     0545246025  ר שחרתמ  ת"א  21

       0544460036  איתי עופר  ת"א  22

       0544612556  עינב מתן  ת"א  23

   omriliviatan@gmail.com  רמת אביב  0522600767  עמרי לויתן  ת"א  24

  טיפול קוגניטיבי התנהגותי, דור שלישי   נמל  0549983616  אור פרי  ת"א  25

       0542254020  ענבר אופנהיים  ת"א  26

ניסיון רב עם סטודנטים. מטפלת בגישה  Erenthal.efrat@gmail.com  אבן גבירול   0528957279  אפרת ארנטל  ת"א  27

פסיכודינאמית בשילוב כלים נוספים כגון 

CBT ודמיון מודרך  

       0546313711  דניאלה לסטרל  ת"א  28

   Me_ganzi@yahoo.com    036042483  מירה גנזי  ת"א   29
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   shiriabar@gmail.com    0545293828  שירי אברבנאל  ת"א  30

  פסיכולוגית קלינית מומחית   כיכר המדינה  0526219603  קרן כהן  ת"א  31

מתמחה בפסיכולוגיה קלינית. ניסיון  Tehila.psyc@gmail.com  שד' יהודית  0523518487  תהילה גיגי  ת"א  32

  בקשיים רגשיים מורכבים והפרעות אכילה.

לים פרטניים וקבוצתיים ועריכת טיפו

  אבחונים.

     בזל  0544766009  חגי מזלי  ת"א  33

  מטפלת גם בהיפנוזה   יהודה מכבי  0528916943  עדי אייזן  ת"א  34

       0547566357  עפרה מישר  ת"א  35

     יפו ומרכז ת"א  0507821743  דניאל צור  ת"א  36

     רח' רמז  0526219603  קרן כהן ת"א  37

פסיכולוגית קלינית מומחית, מטפלת בגישה דינמית  hadassgo@gmail.com  רמת אביב  0547522172  הדס גולדשטיין ת"א  38

  .במבוגרים, מתבגרים וילדים, מדריכת הורים

       0544757973  מעיין פקהט  ת"א  39

  בעבודה עם סטודנטים הרבה ניסיון simulacra.k@gmail.com  54פנקס   6889186-050  דר' קרן ולטמן  ת"א  40

מבוגרים ומתבגרים, טיפול בנפגעות תקיפה מינית,  Sonala7@gmail.com  מרכז תא 0544316145  אורית ליבוביץ שחר  ת"א  41

  CBT ,EMDRטיפול ממוקד טראומה, 

   Elad.psych@gmail.com  18בן אביגדור  0546445469  אלעד קמחי  ת"א  42

  מטפלת גם בילדים   מרכז ת"א 0545696060  מיכל שמר אביב  ת"א  43
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   nimrodlu@yahoo.com  כיכר רבין  0522969240  ד"ר נמרוד לוביש  ת"א  44

       0528501571  אורית מדיני  ת"א  45

  בבקרים   מרכז ת"א  0505881315  אסנת שחר פרויס  ת"א  46

קיפה סוגיות של מציאת זוגיות, וטיפול בנפגעות ת   מרכז ת"א  0526781776  אפרת מימון  ת"א  47

  מינית

  טיפול בדכאון, חרדות, סוגיות של זהות וזוגיות efrataharel@gmail.com  צפון ת"א  0545544955  אפרת הראל היימן  ת"א  48

   hilagol@gmail.com  רח' פרוג  0546820277  הילה גולדברג  ת"א  49

 rotemyeru@gmail.com  מרכז ת"א  0528730473  רותם ירושלמי  ת"א  50

 

  

   www.ornetanely.com  21הנביאים   0544586685  אור נתנאלי  ת"א  51

   Adibo10@gmail.com  צפון ת"א  0545337069  עדי בנארויה  ת"א  52

עדית קאופמן   ת"א  53

  סטרול

  פסיכולוגית קלינית וחינוכית    רמת החייל  0507200593

   tamarcpych@gmail.com  ון הישןצפ  0547401714  תמר כהן  ת"א  54

       0523323832  רוני נאמן  ת"א  55

     13הנביאים   0528236284  דנה דויד  ת"א  56

  . פסיכולוגית קליניתCBT ,EMDRטיפול דינאמי,  www.oritzats.com  24פנקס   0545857527  אורית זץ  ת"א  57

     כיכר מילאנו  0547505478  מיה גלוטמן  ת"א  58
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    יגאל אלון  0522554327  זסטל מו  ת"א  59

בעל ניסיון רב בטיפול בדיכאון וחרדה וכן בתכנים    מרכז העיר  8771818-052  אסף בבס  ת"א  60

  .הנוגעים לשאלות של זהות, מיניות וזוגיות

   aviadorbach@gmail.com  32בן יהודה   0504270001  אביעד אורבך  ת"א  61

     10מרמורק   0526405776  מכון שדות  ת"א  62

  טיפול בגישה דינאמית במבוגרים וילדים   שדרות ח"ן  0528328898  הדס אדלשטיין  ת"א  63

     צפון ת"א  0524787542  עדי מידן  ת"א  64

     הצפון הישן 0529210960  מתן הרשקו  ת"א  65

     מרכז ת"א  0525619885  ד"ר מיכל פלדמן  ת"א  65

     מרכז ת"א  0523844903  חמוטל אשכנזי  ת"א  66

     צפון הישן  0523715575  ד"ר ורד זיו  את"  67

     רח' פנקס  0543068353  שלי סמית  ת"א  68

  הנחה גם לנפגעות תקיפה מינית   רח' שלום עליכם  0542380166  נירה וינר  ת"א  69

     מרכז  0523383954  יעל  דורות מולכו  ת"א  70

פסיכולוגית שיקומית ונירופסיכולוגית מומחית. מתמחה  .comstolershiri@gmail  צפון הישן  0504215524  שירי סטולר פוריה  ת"א  71

), אבדן, חולי, משברי חיים, EMDRבטיפול בטראומה (

  דיכאון וחרדה. מטפלת אינטגרטיבית
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   Benamiad@gmail.com  רח' ביל"ו  0508376289  עדי בן עמי  ת"א  72

  פנטפסיכולוג רפואי ומה www.nirstherapy.com  מרכז ת"א  0545422278  ניר סוננברג  ת"א  73

   http://einatesf.wixsite.com/mysite  הדר יוסף  0543009272  עינת אספורמס  ת"א  74

   www.guyyakar.com   הקריה - שרונה  0528301792  גיא יקר  ת"א  75

  חהפסיכולוג קליני מומ Oranmeiron@gmail.com  17א.ד גורדון   0547597384  מיכל רוזיס  ת"א  76

  פסיכולוג קליני מומחה www.oran1.com  מרכז ת"א  0547946253  רון- אורן מי  ת"א  77

פסיכולוגית קלינית מומחית, הטיפול בעברית ובשפת  www.yaeldoronguterman.com  צהלה  0547202130  יעל דורון גוטרמן  ת"א  78

  הסימנים, בשעות הבוקר

       0542283012  נטליה צוקנוב  ת"א  79

       0507606822  ליאת ברגמן  ןרמת ג  80

       0542221333  עדי צינמן  רמת גן  81

  מטפלת גם בילדים      0544587440  נדיה רוזנקוביץ'  רמת גן  82

            רמת גן  83

  CBTדינאמי ו    רמת חן 0546334831  ד"ר יובל הירש  רמת גן  84

 Eliad.antman@gmail.com   0528352177  אליעד אנטמן  רמת גן  85

www.facebook.com/eliadhealthpsy 

  פסיכולוג רפואי מומחה ופסיכואונקולוגיה

   Yeela.haber@gmail.com    0544647868  יעלה הבר  רמת גן  86

     13אלוף דוד  0523282932  מיכל מוזס  רמת גן  87
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--- וייס-אמיר/http://www.myavne.co.il    0528082559  אמיר וייס  רמת גן  88

 קליני-פסיכולוג

  מבצע גם טיפול בריצה

     איזור שנקר 0527586333  גבריאלה שרף  רמת גן  89

הקליניקה   רמת גן  90

  לפסיכולוגיה

 clinicth@mail.biu.ac.il  אונ' בר אילן  5318541-03 

https://www.facebook.com/psychology.cli

nic.biu/posts/342052189308192  

  

דר' שושי   גבעת שמואל  91

  דומצ'בסקי

0502471478   shoshid@gmail.com  מטפלת דינאמי וCBT  

       6582052858  שירה קניג צימרינג  גבעת שמואל  92

ענת פרידמן   קרית אונו  93

  ווינסברג

0505605045       

דיכאון, חרדה, אובדנות, מעברים, הפרעות     27שנקין   0547830973  ליטל מלינגר  גבעתיים  94

  אכילה, קשיים בזהות

        0525375468  אסף כהן  גבעתיים  95

        0523393239  אורית כהן  גבעתיים  96

        0524780053  עמרי רון  גבעתיים  97

        0544601773  רוני שיין  גבעתיים  98

        0507338244  איריס אהל  גבעתיים  99

ניסיון רב עם סטודנטים. משלבת כלים     כצנלסון  0523379754  נעמה גילת  גבעתיים  100

  CBT- נוספים, כגון ביופידבאק ו

פרעות במצב רוח, מטפלת בדיכאון וה    104כצנלסון   0506796462  אלגר - אפרת ברוזה  גבעתיים  101
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סוגיות של זהות, קשיים ביחסים, ניסיון 

  בטיפול בהפרעות אכילה.

        0507870949  לימור ירושלמי  ראשלצ  102

        0508802030  רחלי ברקוביץ  ראשלצ  103

  CBTטיפולים דינאמיים ו       0547583515  מורן אבידן  ראשלצ  104

        0523985143  שמעון ניסים  ראשלצ  105

        0526468118  דר' איתמר לוי פרנק   צראשל  106

        0542189100  עדי חן ויסברג  ראשל"צ  107

פסיכולוגית רפואית ומתמחה בפסיכולוגיה   shumsha@gmail.com    0507360177  מיכל נורטוב  ראשל"צ  108

  חינוכית. מטפלת בילדים ומבוגרים

        0504548843  עדי כהן רוקח  חולון  109

       0544670781  ואמיר פינט  חולון  110

 www.orabarkan.co.il   0544391982  אורה ברקן  חולון  111

ora.barkan@gmail.com 

טיפול דינאמי באורינטציה פמיניסטית, 

CBT טיפול ממוקד בטראומה, התמחות ,

  מיוחדת בנושא המעבר להורות

      0542283012  נטליה צוקנוב  חולון  112

      0524441460  יבגני שינדרוב  וןחול  113

      כפר בילו  0505545472  עדי אילן מתת  רחובות  114

  רחובות   115

  ותלמי מנשה
        0546454643  ורד  רוגל
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סמוך למכון   0507802458  עינת אברון  רחובות  116

  ויצמן

    

        0522867004  אירה גולדנר  רחובות  117

   Lev.nura@gmail.com    0507989493  נורית לבנון  רחובות  118

טיפול דינמי וטיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול בפוסט      8895005-052  רוני עומר  רחובות  119

   .PEטראומה בשיטת
      2259760052  רונית קסיף  רחובות  120

   8המנוף   0524200856  אילנה גוכמן מאיר  רחובות  121

  מכון ארז

   

  CBTת מטפלת דינאמי ובשיט   46בארי  0528977682  ענבר מורג  רחובות  122

     4אפרים קציר   0523333910  דנה גריסרו הרגס  רחובות  123

  בשעות הבוקר      0523912037  שירה יפת  גדרה  124

        0545776754  שרון ליבי  נס ציונה  125

  בשעות הבוקר והצהריים      0543130031  אלעד ליבנה  נס ציונה  126

  ייםבשעות הבוקר והצהר      5486469-050  איציק פיש  נס ציונה  127

  בשעות הבוקר    סביוני נצר 3218522-052  דר' עינת נגראנו  נס ציונה  128

מטפלת בגישה דינאמית      0502335550  מאיה כרמלי כהן  נס ציונה  129

  אינטרסובייקטיבית

      16החרש   0528236284  דנה דויד  נס ציונה  130

מטפלת בגישה דינאמית, בשילוב כלים  Yael.shachar123@gmail.com    0525755057  שחר-  יעל שנקר  נס ציונה  131
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  ACT, במיוחד בגישת CBT - מתחום ה

  CBTדינאמי עם שילוב טיפול פסיכו Danathan01@gmail.com    0528613233  דנה נתן  נס ציונה  122

--- וייס-אמיר/http://www.myavne.co.il    0528082559  אמיר וייס  יבנה  123

 יניקל-פסיכולוג

  מבצע גם טיפול בריצה

פסיכולוגית קלינית מומחית, וחינוכית      0546838498  סילבנה הקיאר  אשדוד  132

  מדריכה

פסיכולוג קליני מומחה. טיפול דינאמי   Silhekier@gmail.com    0524222482  דותן גורן  טל שחר  133

  אינטגרטיבי

        0523292477  אדווה ונגרובר  מודיעין  134

   Annehadar.wix.com    0524296101  אן הדר  ןמודיעי  135

       0523423882  נעמה דולב אוזן  מודיעין  136

       0544623031  איילה קוטק  מודיעין  137

   www.difrntpsychotherapy.com    0528805985  מיכל ארנרייך  מודיעין  138

   Imoran76@gmail.com  27עמק זבולון   0544231227  מורן להב  מודיעין  139

  פסיכולוגית קלינית     0544237469  נגה בראון  מודיעין  140

  מודיעין  142
  וקיבוץ נחשון

       0528105487  לוטם טל

       0505708666  רוטל קול צור  מודיעין  143

       0545464002  אבי גוזלן  מודיעין  144
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    galdomany@gmail.com    0528595134  גל דומני  מודיעין  145

מרכז ׳משמעות׳    0523585715  מיעד מורג יפה  רעות  146

  76עמק החולה 
www.mayadymy.com   

        0542254020  ענבר אופנהיים  פתח תקווה  147

        0526200991  רוני שכטר  פתח תקווה  148

        0543997733  נטע גל  פתח תקווה  149

https://sites.google.com/site/yon    0528455214  יונדב גרוס  פתח תקווה  150

adadavpsychotherapy/home  

  

  CBT - טיפול דינאמי ו dr.telraz.cohen@gmail.com  א39אחים ישראלית   0523551022  דר' שמרית תלרז כהן  פתח תקווה  151

       0526172021  אפי נורטוב  פתח תקווה  152

  CBTטיפול דינאמי ו     0544687686  איילת צמח פתח תקווה  153

     11שוהם   0544554914  קרן ליבני  פתח תקווה  154

פסיכולוגית קלינית מומחית, מטפלת   idit.yogev@gmail.com   0544365656  עידית יוגב אשכנזי  פתח תקווה  155

  בגישה דינאמית התיחסותית

  לתשבי שהם     039731224  עמותת עמית  שהם  157

,  CBT - ינאמי ואפשרי גם טיפול בסקייפ, ד roniberzon@gmail.com    0547726166  רוני ברזון  ראש העין  158

  מטפלת גם בנפגעות תקיפה מינית.

        0508530348  נגה צוקרט  קרית אונו  159

  פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית    80לוי אשכול   0544438071  מיכל לזינגר שרקא  קרית אונו  160
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 Eliad.antman@gmail.com   0528352177  אליעד אנטמן  קרית אונו  161

www.facebook.com/eliadhealthpsy 

  פסיכולוג רפואי מומחה ופסיכואונקולוגיה

       0528501571  אורית מדיני  קרית אונו  162

      0508900117  רונית קסיף  קרית אונו  163

       0542189100  עדי חן ויסברג  קרית אונו  164

        0545644644  אפרת גיליס  גני תקווה  165

פסיכולוגית קלינית. מטפלת בגישה       0542076201  ליטל מור   נחלים  166

  CBTדינאמית וב

  CBT - טיפול דינאמי ו      0525212552  דר' שני נווה  יהוד  167

        0522420669  סוניה נעמני  הוד השרון  168

        0528909608  עפרי בכר  הוד השרון  169

        0544514919  דורית  הלדמן  הוד השרון  170

   www.betipulnet.co.il/profil/e/roni1979    0544500502  רוני סלונים אבנט  הוד השרון  171

       0546447050  יעל גולדשמידט  הוד השרון  172

       0523682368  ד"ר עפרי מאור  הוד השרון  173

  נוער טיפול דינאמי במבוגרים ובני   רח' הרקון  0522217796  עדי וולנסקי נרקיס  הוד השרון  174

אפשרי גם טיפול בסקייפ, מטפלת גם  roniberzon@gmail.com    0547726166  רוני ברזון  הוד השרון  175

  CBT - בנפגעות תקיפה מינית, דינאמי ו

       0506433430  דנה רוסו כץ  הוד השרון  176
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  כפר סבא Rona.bernblum@gmail.com    0544857574  רונה ברנבלום  הוד השרון  177

  ניסיון רב עם הפרעות אכילה     0544983876  דנה צינמן ליטרט  רוןרמת הש  178

קב"נית לשעבר ובעלת ניסיון רב בטיפול    25הבוסתן   0585907050  דורית האן לביא  הרצליה  179

  בחיילים

מעיין זוסמן    הרצליה  180

  אברהם

     39בזל   0523698022

   dortipul@gmail.com  3הנדיב   0508672227  דור טרצ'יני  הרצליה  181

       0522989748  אתיה ברנהרט מגן  הרצליה  182

קב"נית לשעבר, ובעלת ניסיון רב בטיפול      0545722423  מאיה שטיין  הרצליה  183

  בחיילים וצעירים בכלל

       0523459414  ענבל בנג'מיני  הרצליה  184

   Gabim77@gmail.com    0528650229  גבי מנדלסון  הרצליה  185

       0546922313  ה ברכהנעמ  הרצליה  186

       0547800992  עירית שדות  רשפון  187

        0526200282  עמרי פישר  רעננה  188

" הקליניקה" בר    0503655655  קרן בוהם אורן  רעננה  189

  12גיורא 

www.kerenboham.co.il בשעות הבוקר  

  בשעות הבוקר     0549989017  מאיר צור  רעננה  190

       0544612556  עינב מתן  רעננה  191
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  טיפול קוגניטיבי התנהגותי, דור שלישי     0549983616  אור פרי  רעננה  192

  פסיכולוגית חינוכית Tali.shacha@gmail.com    0507533403  טלי שחם  רעננה  193

  "הקליניקה"  0544993375  גבי ג'ונסון  רעננה  194

  12בר גיורא 

  מטפל בעברית ובאנגלית 

  "הקליניקה"  0525581927  תמי הירשפלד  רעננה  195

  12בר גיורא 

   

סמנטה אידסס   רעננה  196

  ג'מסזון

  CBT - טיפול דינאמי ו   מרכז גירון  0546620064

  "הקליניקה"   0507176164  לירון בבצ'וק אמיר  רעננה  197

  12בר גיורא 

  בשעות הבוקר 

  ניסיון עם אוכלוסיה דתית וחרדית     0528650229  גבי מנדלסון  כפר סבא  198

       0547297851  אודי אלקושי  סבא כפר  199

   shirabarzilay@gmail.com    0545309759  שירה ברזילי  כפר סבא  200

       0544822721  אילה עובדיה  כפר סבא  201

  CBTבשיטה דינאמית וב  Ofiresh3@gmail.com    0543064174  ד"ר אופיר אשבל  כפר סבא  202

   smichali12@gmail.com  13רח' נחשון   3208106-052  מיכל גרימברג יסודי  כפר סבא  203

מטפלת במבוגרים ומתבגרים בגישה     0544988393  שלי וגנר  כפר סבא  204

  דינאמית

   oritnabriski@gmail.com  מרכז העיר  0528367069  אורית בורנשטיין  כפר סבא  205
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בשילוב טכניקות  מטפלת בגישה דינאמית, catchyael@gmail.com    0523227946  יעל אשבל  כפר סבא  206

  נוספות.

       0544915399  דר' דפנה ישראל  כפר סבא  207

  CBTטיפול דינאמי בשילוב כלים של  Maaian.frish@gmail.com    0528515288  און- מעיין גל  כפר סבא  208

  CBTבשיטה דינאמית וב  Ofiresh3@gmail.com    0543064174  ד"ר אופיר אשבל  כפר סבא  209

      2רח' חרמון   0523454086  עינב יולביץ'  תל מונד  210

  שיטה דינאמיתמטפלת ב      0523364343 מיכל איינס          נתניה  211

  ניסיון רב בעבודה עם חיילים    אודים  0546288361  לינה לוטן  נתניה  212

  ראשון ושישי בבוקר      0504625820  תמר שבבו תירוש  בנימינה  213

   www.noabassi.com    0528743642  נועה בשיא  בנימינה  214

   www.hilapickanor.com   0544500174  הילה פיק אמור  זכרון יעקב  215

       0545594814  אנה מאי שמלה  זכרון יעקב  216

       0526406433  מיכל בן מאיר  פרדס חנה  217

- פרדס חנה  218

  כרכור

מנוסה בטיפול בטראומה, דיכאון, חרדה,      0544293485  לאורה בן הר

נפש, אובדן ואבל. מטפלת בגישה - קשר גוף

  EMDR - , וCBTפסיכודינאמי, 

חומי טיפול: משברי חיים, קשיי הסתגלות, טיפול      0544935832  לירון גולד מרק  פרדס חנה  219

ממוקד בטראומה, הפרעות חרדה. מטפלת 

  .בהתאם לצורך- ,CBTבאוריינטציה דינמית, והן ב
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חדרה/   220

  עמק חפר

. טיפולים IPT - ו CBTמשלבת גם כלים של  Shira.ingber@gmail.com  חרב לאת  0504738818  שירה אינגבר כהן

  וקבוצתיים פרטניים

קיבוץ   221

  אייל

       0546389166  יעל מיימון

כפר   222

  ויתקין

  גם טיפול זוגי ומשפחתי      0503908903  נילי טלמור נהיר

כפר   223

  ויתקין

        0543978153  רוית חיון

  גם אבחונים לצהל       0544345393  קרן בר  חדרה  224

אור   225

  עקיבא

        0546664556  נועם שלייסנר

המושבה   0545665211  עדינה דיק  ם- י  226

  הגרמנית

  ימי שישי. טיפולים גם באנגלית  

      קטמון הישנה  0544705288  דנה בכר  ם- י  227

        0524832021  טל עמיעד  ם- י  228

קטמון/ המושבה   0543974143  אמיתי פוקס  ם- י  229

  הגרמנית

amitayf@gmail.com   

        0508755660  הדס רחמים  ם- י  230

    http://naavayb.wix.com/naavayb  רח' הפלמ"ח  0505989533  ר' נאוה יואלי בלייד  ם- י  231

   uriyatzahor@gmail.com  רח' שץ  0545221399  אוריה צחור  ם- י  232

       0508810652  תמר גוטביר  ם- י  233
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     רח' הבנאי  0528523206  ליסה אסולין  ם- י  234

רח'  - יוןמבשרת צ  0544640491  ליהיא פרלמן נחום  ם- י  235

  4הנופך 

  פסיכולוגית קלינית למתבגרים ומבוגרים 

מטפל במתבגרים ומבוגרים. הדרכת הורים,    רח הפורצים  0528693596  גלעד בר לב ם- י  236

  . עברית וצרפתיתCBTטיפול דינאמי ו 

וגניטיבי התנהגותי, טיפול דינאמי, טיפול ק Gavish.dana@gmail.com  מבשרת ציון  0524486134  דנה גביש בירן  ם- י  237

  טיפול בטראומה

  טיפול דינאמי, טיפול ממוקד ברקאומה sankevich@gmail.com  הגבעה הצרפתית  0508557873  ולרי סנקביץ'  ם- י  238

רח שמחוני/   0523824644  רעות חורף  ם- י  239

  הנגיד

   

  פסיכולוג קליני וחינוכי מומחה   קרית יובל  0547541390  גיא קליגמן  ם- י  240

        0509603615  טל רהב  בית גוברין  241

      אורנית  0528020815  שירה זפט  שומרון  242

פסיכולוגית קלינית. מטפלת בגישה     שערי תקווה  054207620  ליטל מור  שומרון  243

  CBTדינאמית וב 

        0546610485  נעמה גורן פלג  יבנה  244

      קיבוץ גלאון  0542472561  מיכל כפיר  קרית גת  245

        0526200991  רוני שכטר  נטיב הל"ה  246

        0523226150  שרון בירו סלוטקי  באר שבע  244

        0503800127  רבקה היין  באר שבע  245

    בית משען, רח'   0506418555  אווה סיני  באר שבע  246
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  12אלפסי 

 - דנה גרניט  אילת  247

  ליכטמאייר

0522877794        

יקנעם   248

  עילית

דר' מיכל חסון 

  ייןרוזנשט

0526200950.    michalhason@gmail.com ההתמחות בטיפול בהפרעות אכילה ובהפרעות קשב. 

מבצעת גם אבחונים מוזלים לסטודנטים לצורך 

  התאמות
עמק   259

  יזרעאל

    hallelbm@gmail.com  מושב נהלל  0524478245  הלל בנימיני מור

עמק   250

  יזרעאל

   Me_ganzi@yahoo.com  קיבוץ מגידו  036042483  מירה גנזי

גליל   251

  מערבי

   heziizraeli@gmail.com  נס עמים  0586062090  חזי יזרעאלי

      מושב רמות  0526433272  יערה גפני  רמת הגולן  252

      דרום רמת הגולן  0502485842  שני סמאי מוסקוביץ  רמת הגולן  253

עכו וקיבוץ   254

  פרוד
   gmail.comLenkin55@  0506842867  ילנה צ'רבץ

      קרית ביאליק  0542490503  אורלי שוהם  חיפה  255

        0505885556  אלסי שיתי  חיפה  256

  גם טיפול זוגי ומשפחתי      0503908903  נילי טלמור  חיפה  257

        0528877531  תמר טורנר כץ  חיפה  258

        0547933221  טלי שחר  חיפה  259

   /http://www.meitalj.com  63רח' מוריה   0545499227  מיטל חודורקובסקי  חיפה  260
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   www.gorenyael.wix.com/yaellandsberg    0545880684  יעל לנדסברג  חיפה  261

   mayahers@gmail.com    0547653096  מיה הרשקוביצי  חיפה  262

  טיפול קוגניטיבי התנהגותי Ariela.friedman@mail.huji.ac.il    0544930054  אריאלה פרידמן  חיפה  263

       0528929267  אורלי בן גד שחר  חיפה  264

  מטפלת בעברית, ערבית ואנגלית    0505885556  אלסי שיתי  חיפה  265

פסיכולוגית בהתמחות קלינית וחינוכית,   yifatlev@gmail.com  5ם ירושלי  0545373936  יפעת לוי  חיפה  266

  טיפול דינאמי, בעברית ובאנגלית

מנוסה בטיפול בטראומה, דיכאון, חרדה,      0544293485  אורה בן הרל  חיפה  267

נפש, אובדן ואבל. צטפלת בגישה - קשר גוף

  EMDR - , וCBTפסיכודינאמי, 

חוף   268

  הכרמל

  ימי שישי בבוקר     0524243874  הגר מדר

       0542090773  אורי פרנקל  טבעון  269

טיפול   270

  בוידאו

  פסיכולוגים ומטפלים בשיחות וידאו  www.tipulkarov.com  כל העולם    "טיפול קרוב"

 


