רשימת פסיכולוגים  /פסיכותרפיסטים
אזור

שם המטפל  /המכון

כתובת מלאה

טלפון

דרום

כדיה גבי (אישה) -משפחתי ,פרטי ,זוגי  -מקבלת מגיל  81והלאה,
פסיכוטרפיסטית

טל שחר רחוב הירדן 54

052-8450465

דרום

כדיה גבי (אישה) -משפחתי ,פרטי ,זוגי  -מקבלת מגיל  81והלאה,
פסיכוטרפיסטית

הגדודים  ,92באר שבע

052-8450465

דרום

רטיק פרלה-מבוגרים /משפחתי /ילדים /הרטבות לילה

אלכסנדר פן  ,99אשדוד

249-9551412

השרון

אדנבורג איזבל -מבוגרים (מעל  ,)84קלנית ,יחידים/זוגי ונוער ,קלינית
מומחית.

ויצמן  ,4/6הרצליה

052-8945311

השרון

אולמר מרטה -קלינית.ילדים (מגיל ,)6מבוגרים.

הרצל  ,99כפר סבא

054-5928228

השרון

אילנה בינמן -פסיכותרפיה ,בעיקר מבוגרים ,מצבי משבר ,דכאון וחרדה.
גרושים ,בעיות נפשיות ,קשיי בטחון עצמי ,הדרכת הורים,שליטה בכעסים,
זהות מינית

גבעת חן (קרוב לכפר סבא ,הוד
השרון)

054-4221155

השרון

זיידל-מדר סיון  -פרטני וזוגי ,נוער מגיל  84ומבוגרים ,הדרכת הורים.

סוקולוב  41רמת השרון

054-4479485

השרון

בז'ירנו כהן שלומית -מבוגרים  ,יעוץ זוגי .החל מגיל 86

האלה  ,2בית יצחק

050-3396080

אתר אינטרנט

http://www.infomind.co.il/expert411/

www.psychotherapy.coil

השרון

ג'ני גוטמן -קלינית מומחית ,טיפול פרטני מבוגרים ,טיפול זוגי
ואוטיזם,מומחית בחרדות,דיכאון,ריקנות,חוסר תקוה,הפרעות תקשורת.

חזקיהו המלך  ,98הרצליה

054-3211321

השרון

ג'ני גוטמן -קלינית מומחית ,טיפול פרטני מבוגרים ,טיפול זוגי ואוטיזם.

ויינברג  ,89כפר סבא

054-3211321

השרון

דורית משעולי -פסיכוטרפיסטית ,טיפול זוגי/מיני/אישי

בית הלל  6תל אביב

052-2501871

השרון

חגית זיו -קליני ,אישי ,זוגי .דכאון ,חרדה ,הפרעות אכילה ,מגיל 82
(התבגרות) מנהלת מח' בתל השומר

חוחית  ,85רמת השרון

054-4456709

השרון

יהודה גל -פסיכולוג קליני ,ילדים-נוער -מבוגרים

רוטשילד  ,46כפר סבא

245-5522956

השרון

מולדובן אדריאנה -קלינית מומחית  /ילדים ונוער ,מבוגרים

היובל  ,1רעננה

054-7646697

השרון

סנדרה פרנקל -ילדים ,מתבגרים ,מבוגרים ,קלינית מומחית,
פסיכוטרפיסטית

הדולב  ,84צורן

054-4920988

השרון

פיין שוקר אנדריאה -קלינית,טיפול זוגי

ידידות  ,1הוד השרון

054-4647629

השרון

רות ויניאר-פסיכולוגית קלינית ,התפתחותית מומחית ,מבוגרים ,פרטני ,זוגי
ואם-תינוק .נישואין ,גירושין ,הורות,מין ופוריות ,בעיות נפשיות (,)IDSP
חרדות ודכאון ( ,)CBTמחלות גופניות ,הרגלי אכילה.

יהודה הלוי  ,2הרצליה

050-4856274,
077-5640377

www.ruthycoach.com

השרון

שמילוביץ אנה-פסיכולוגית קלינית בכירה ,טיפול בחרדה ,דכאון ,זוגיות,
קשיים תעסוקתיים ,התמחות בטיפול קצר מועד בשילוב פסיכודינמי,
התנהגותית קוגנתיבית ,טיפול בקשיבות.

לייב יפה  ,24הרצליה

054-6460996

השרון

תבור אושרה  -טיפול רגשי מבוגרים ,זוגות ,ליווי בתהליכי גירושין ,הדרכה
הורית.

חנקין  ,41קדימה

050-4485298

השרון

רובינשטיין יהודית -פסיכוטרפיסטית קלינית,זוגית

הכפר הירוק

052-2660236

השרון

ורשביק הדר-פסיכוטרפיה :ילדים ,נוער ,מבוגרים וספורטאים .גישה
קוגנטיבית התנהגותית ,חרדה ,דכאון,אכילה רגשית ,הערכה
עצמית,כישורים חברתיים

בתיאום מראש

242-6924162

ירושלים

אונגר מיכל -קלינית,הורים ,מבוגרים ,מתבגרים ,הדרכת הורים .לא
מקבלת ילדים !!!

שיכון הראל  ,1ירושלים

052-8880195

ענבר מירב-פסיכולוגית

סנונית  91אלפי מנשה

249-5554695

ירושלים

ברגמן זיוית -זוגיות/משפחתית ,יחיד.

רחל אימנו  ,55ירושלים

052-5527688

ירושלים

פילבסקי אריאל -פסיכולוג קליני למתבגרים ומבוגרים

דוסתאי  ,6ירושלים

052-8813920

ירושלים

רות ויניאר-פסיכולוגית קלינית ,התפתחותית מומחית ,מבוגרים ,פרטני ,זוגי
ואם-תינוק .נישואין ,גירושין ,הורות,מין ופוריות ,בעיות נפשיות (,)IDSP
חרדות ודכאון ( ,)CBTמחלות גופניות ,הרגלי אכילה.

הצפירה  ,91ירושלים

050-4856274,
077-5640377

www.ruthycoach.com

מאורי דינה-פסיכולוגית קלינית ,חינוכית מומחית .טיפול רגשי במצבי
משבר ,בעיות ביחסים בינאישיים ואינטימיות ,חרדה ,דיכאון ,זהות אישית
ומינית ודימוי עצמי נמוך -במתבגרים ,מבוגרים ,הדרכת הורים לילדים בכל
גיל וטיפול במשחק בילדים מגיל .4

הנשר  ,12רעננה

050-2284526

מרכז

איזי מאימן-פסיכותרפיה במתבגרים ומבוגרים

דוד המלך  ,95תל אביב

054-4473675

מרכז

אילנה בינמן -פסיכוטרפיה ,בעיקר מבוגרים ,מצבי משבר ,דכאון וחרדה.
גרושים ,בעיות נפשיות ,קשיי בטחון עצמי ,הדרכת הורים ,,שליטה
בכעסים ,זהות מינית

ה באייר  ,1ת"א (כיכר המדינה)

054-4221155

מרכז

אלון יפה -פסיכולוג קליני .ייעוץ וטיפול זוגי

טאגור  ,24תל אביב

052-3166671

מרכז

יעל דוברוב -פסיכולוגית התפתחותית מומחית

צל הגבעה 1

249-2982551

מרכז

גבעתי רחל -פסיכולוגית חינוכית מומחית ילדים/הורים,מבוגרים ,מצבי
לחץ,חרדות,יעוץ זוגי ומשפחתי ,משפחות מאמצות .מגיל 5

אליעזר פרידמן  ,4פ"ת

052-2735713

מרכז

דבורה קאופמן -קלינית בכירה ,מגיל  .84זוגי ,גיל שלישי

שלמה בן יוסף  ,94ת"א

052-8847219

מרכז

יעל שקד ביתן-פסיכולוגית חינוכית

הכבאים  8רמת גן

050-9446700

מרכז

דני ליכטנפלד -טיפול דינאמי למבוגרים ונוער ,טיפול משפחתי ,בעיות
בקשריםן בין אישיים ,דכאון ,חרדה ,התמודדת עם מחלות גופניות.

הסבוראים  ,82תל אביב

050-6826096

מרכז

www.vaeldubrov.co.il

מרכז

דני ליכטנפלד -טיפול דינאמי למבוגרים ונוער ,טיפול משפחתי ,בעיות
בקשריםן בין אישיים ,דכאון ,חרדה ,התמודדת עם מחלות גופניות.

איינשטיין  , 42תל אביב

050-6826096

מרכז

ורשביק הדר-פסיכוטרפיה :ילדים ,נוער ,מבוגרים וספורטאים .גישה
קוגנטיבית התנהגותית ,חרדה ,דכאון,אכילה רגשית ,הערכה
עצמית,כישורים חברתיים

האילונות  ,85גת רימון

242-6924162

מרכז

זרקיס בלה-פסיכותרפיה בשיטת מיינדפולנס,טיפול רגשי במשברי
בריאות,קשיים רגשיים,חרדה מצבי לחץ.

חשמונאים  ,22תל אביב

050-7821945

מרכז

כרמל שוש -פסיכותרפיה -זוגית ,פרטנית ,משפחתית,הדרכת הורים,
לקראת לידה  ,גיל הרך,פוריות.

ארלוזרוב  ,841ת"א

054-5221147

מרכז

מיכל רידל-פסיכותרפיה במתבגרים ומבוגרים

הנביאים  ,28ראש העין

050-8689219

מרכז

מלי טופז -פסיכולוגית קלינית מומחית,מבוגרים ,מתבגרים ,איבחוני
אינטליגנציה

יהודית  ,1רמת גן

054-4565429

מרכז

נועה בראון -פסיכולוגית קלינית מומחית-+CBT, 16,ייעוץ הורים ,ייעוץ
זוגי ,בעיות משקל ,הרגלי אכילה.

בורלא  ,82ת"א

052-3681222

מרכז

ספי גרשוני-פסיכולוגית ופסיכותרפיסטית למבוגרים ומתבגרים ()84-86

הפרדס  ,89ת"א

052-3341038

מרכז

פלג זאב -פסיכותרפיה ויעוץ בחיי נישואין /התמודדות במצבי לחץ

הנוטר  ,92ת"א

054-4490484

מרכז

צ'רבקוף אלנה -פסיכולוגית קלינית התפתחותית-ילדים
ותינוקות/מבוגרים/משפחתי/זוגי/נוער

אילניה  ,1פ"ת

050-5332824

מרכז

תאומי עינת -קלינית .למבוגרים מעל גיל 81

בורלא  ,5/89תל אביב

22-4929422

מרכז

גולדין אורי

המלך ג'ורג'  21תל אביב

03-6422432

מרכז

קראוזה אירית  -פסיכותרפיה ממוקדת ,דכאון ,חרדות ומתח  /מצוקות
נפשיות ,משברי חיים.

לנדאו  ,2חולון

052-4461977

צפון

ורד אביר -פסיכותרפיה,טיפול סוגי,ומשפחתי

ד.נ המוביל  86292אלון הגליל .דרל
עכו  842/9קריית ביאליק

052-2812571

צפון
צפון

אלנה רוזנשטיין חדרי המלח -קלינית ,ילדים ,מבוגרים ,משפחה

משה שרת  ,49קרית חיים

04-8422423

צפון

בר-און חני -פסיכולוגית קלינית ,מבוגרים ,זוגי ,הדרכת הורים .

האג  ,48חיפה

050-5797353

צפון

אלון מרום-טיפול בילדים ומתבגרים,טיפול אינדיבידואלי,זוגי ומשפחתי
במבוגרים.

יאנוש קורצ'אק  82א' חיפה דרך עכו
 842קרית ביאליק

249-6462521

צפון

בר יעקב אביבה -קלינית ,מתבגרים (החל מ,)88-89-מבוגרים (בעיקר
מבוגרים)

לוטוס  ,9חיפה

052-2472000

צפון

גליקמן גבריאלי תמי -פסיכולוגית קלינית למבוגרים

פלמ"ח  ,6חיפה

052-3205832

צפון

עמותת מיטב-פסיכולוגים

גבעת מועצה ג"ע

242-6419555

צפון

גליקמן גבריאלי תמי -פסיכולוגית קלינית למבוגרים ולילדים (החל מגיל )4

שדרות ירושלים  ,89קרית ביאליק

052-3205832

צפון

יהלומי אביבה -פסיכוטרפיסטית טיפול משפחתי ,מתבגרים ,זוגי

גושן  8/42קריית מוצקין

054-7869126

צפון

יהלומי אביבה -פסיכוטרפיסטית טיפול משפחתי ,מתבגרים ,זוגי

הגנים  ,2קרית ביאליק

054-7869126

צפון

יעל אייג-עירון  -פסיכולוגית קלינית למבוגרים ולילדים

שדרות הנדיב ,81חיפה

054-4266311

צפון

יעל אייג-עירון  -פסיכולוגית קלינית למבוגרים ולילדים

ווינגר  ,6קרית ביאליק

054-4266311

צפון

לנדאו דניאל -פסיכולוג קליני ,נוער ומבוגרים ,טיפול זוגי .מגיל 84

דוד אלעזר  ,96חדרה

052-8932405

צפון

מכון תמוז לפסיכוטרפיה בע"מ

ברכה פולד  4ת"א ,אביה השופט 8
ב"ש ,מוריה  98חיפה

22-4998498

צפון

ברוך ריבקין -התנהגותי קוגנקטיבי cbt

שד' מוריה  8חיפה

249-4225588

צפון

משה ליבוביץ-פסיכוטרפיה

מרטין בובר  85חיפה

249-9428292

צפון

לנדאו דניאל -פסיכולוג קליני ,נוער ומבוגרים ,טיפול זוגי .מגיל 84

החיטה  ,6בנימינה

052-8932405

צפון

לאה דניאלי-טיפול זוגי,פסיכותרפיה דינמית,טיפול
בטראומה,חרדה,מגיל,+81תהליכים של מימוש עצמי ,דיכאון,טיפול
במשבר.

הבונים  ,48קריית טבעון

249-9622412

צפון

סיגלית דרום  -פסיכותרפיסטית ומטפלת משפחתית וזוגית .טיפול נפשי,
למבוגרים מתבגרים וילדים.

ויצו  82חיפה

052-2422422

צפון

רובינשטיין יהודית -פסיכוטרפיסטית חינוכי ,קליני  ,חרדות ,טראומות,
מבוגרים

המגדל  ,8קרית טבעון

052-2660236

צפון

רחלי חיים-דהן-פסיכותרפיה למבוגרים ,בני נוער וילדים ,טיפול זוגי
והדרכת הורים.

קבוץ המעפיל

052-2721218

צפון

חוף הגליל -ריגשיי,זוגי ,משפחתי

מושב רגבה ,ד.נ גליל מערבי

25-2299228/9

צפון

ברכה קויפצ'יק-פסיכולוגית קלינית

מסריק  28ב' דירה  2נהריה

25-2494224

שפלה

אורן לוטן כוכי -פסיכוטרפיסטית ,עו"ס ,טיפול משפחתי וזוגי ,טיפול בילדים.

מוהליבר  ,81ראשל"צ

050-8800485

שפלה

יהודית הרשפנג -פסיכוטרפיסטית :למבוגרים ,שיקום נכים ,מצבי אובדן
ואבל ,תמיכה אישית ,חרדה ,דכאון

ראשון לציון

050-6285244

שפלה

ענבר גיורא -פסיכוטרפיסט למתבגרים מגיל  ,84מבוגרים ,זוגי.

מושב אורות

057-7425414

שפלה

פילבסקי אריאל -פסיכולוג קליני למתבגרים ומבוגרים

נחל זוהר  ,49מודיעין

052-8813920

שפלה

שוסטר מאיר -מתבגרים ,מבוגרים ,מגיל .82מטפל התנהוגתי קוגנטיבי,
מצבי חרדה ,דכאוןOCD ,

גבעתי  ,5נס ציונה

050-5543672

פריסה
ארצית

מכון שדות -פסיכולוגים קליניים ופסיכותרפיסטים גם לילדים וגם למבוגרים

פריסה ארצית

052-6405776

פריסה
ארצית

מנטליקר  -המרכז הישראלי לטיפול קוגניטיבי התנהגותיCBT -

פריסה ארצית

050-7236870 /
054-7465321

פריסה
ארצית

ת.ל.ם

פריסה ארצית

074-72922703

