רשימת מטפלי הסדר – רפואה משלימה
אזור

שם המטפל /
המכון

סוג הטיפול

כתובת מלאה

טלפון

דרום

טלקר בן חור

אקופונקטורה

הרצל  ,1אשדוד

052-2575041

דרום

ד"ר גל גריסרו
ערן גרנות-רפואה
סינית
ד"ר גל גריסרו

כירופרקטיקה

שדרות בן גוריון  ,11אשקלון

053-9956560

דיקור סיני

הוברמן  ,5באר שבע

054-4280570

כירופרקטיקה

דרום

יעקב כהן

רפלקסולוגיה

שדרות הרצל  ,1אשדוד
הכותל המערבי  ,2/61באר
שבע

053-9956560

דרום

לויתן דמרי-מעשה
ידיו

עיסוי רפואי

תפוח  12עומר

08-6486201

דרום

לילך ברזילי

דיקור ,שיאצו ,פרחי באך ,טווינא ,תזונה

קפלן  5יהוד6קיבוץ כרמים

052-3401050

דרום

ציפי מיימון

שיאצו ,דיקור

יל פרץ  ,12באר שבע

050-6611649

דרום

פרוכטר יערי רוני

נטורופתיה ,שיאצו ,רפלקסולוגיה ,דיקור,
יעוץ דיאטטי

אלומות  ,7נוה מבטח

054-7896666

דרום

הלל שגיא

רפואה סינית ,טווינא

מושב קדרון 11

054-6886930

דרום

איזבל עטיה כהן

דיקור סיני ,שיאצו

אבן עזרא  ,12אשדוד

052-3542675

דרום
דרום

052-4255579

אתר אינטרנט

050-7709583

דרום

מזל אסרף

דיקור סיני ,שיאצו ,רפלקסולוגיה

מרכז שפירא

דרום

מזל אסרף

דיקור סיני ,שיאצו ,רפלקסולוגיה

ז'בוטינסקי ,קריית מלאכי

דרום

עומר בלסברג

דיקור סיני ,אקופנטורה

גולומב  ,84באר שבע

054-8060120

דרום

שגי היימר

רפואה סינית ,אקופנטורה ,דיקור

מושב ניר בנים

052-3686354

דרום

עינב ישפה

רפלקסולוגיה

השרון

קובי זהבי  -בראשית

שיאצו ,דיקור

הרצל  ,1אשדוד
אחוזה  ,194רעננה (מרכז
גולן)

052-8537157

השרון

טליה דקל קליניקה
לרפואה משלימה

רפלקסולוגיה,פרחי באך,דיקור סיני

אחד העם  11הרצליה

054-8055775

השרון

מירב כהן מטפלת
רפואה סינית

דיקור ,טווינא

המטעים  2/תל מונד

050-6565123

השרון

עציון ניר

שיאצו ,טווינא ,רפואה סינית6דיקור סיני

ההגנה  ,18הרצליה

054-5924013

השרון

עציון ניר

שיאצו ,טווינא ,רפואה סינית6דיקור סיני

הגר"א  ,7כפר סבא

054-5924013

השרון

עציון זוהר

שיאצו ,טווינא ,רפואה סינית6דיקור סיני

ההגנה  ,18הרצליה

054-5924014

השרון

עציון זוהר

שיאצו ,טווינא ,רפואה סינית6דיקור סיני

אז"ר  ,55כפר סבא

054-5924014

השרון

אריאל דגן קורנר-
מרכז רפואי

רפואה סינית ,שיאצו

מרכז אלרם ,אחוזה ,94
רעננה

052-5546996

השרון

מכון לרפואה
משולבת-מרכז שחר

שיאצו ,רפלקסולוגיה ,שיטת אלכסנדר,
אקופנקטורה ,רפואה סינית

גן שמואל

04-6320917

השרון

רוני ברויאר-הדרך
לבריאות

דיקור ,שיאצו ,טווינא ,תזונה.

רמז  12נתניה

052-7342323

08-8502610
050-7709583
08-8502610

050-2206800

השרון

גלית ברכה

אקופנטורה ,דיקור ,שיאצו ,רפלקסולוגיה,
רפואה סינית,

ביל"ו  ,12כפר סבא

052-5649842

השרון

וילנסקי איילת

שיאצו

דקל  ,2כפר סבא

052-6337774

השרון

ראובן שופרוני

שיאצו

האנפה  ,/7תל מונד

054-2090823

השרון

מיכל סורסקי

אקופנקטורה

חיננית  ,15בת חפר

054-5249575

השרון

שרייבר רחל

רפלקסולוגיה ,שיאצו ,הומאופתיה

הורדים  ,81בית יצחק

050-8433223

השרון

אייל-טיפול בכאב

עיסוי רקמות עמוק ,עיסוי רפואי ,דיקור

האלה  5/פרדסיה

054-220988

השרון

הרשקו גילה-
"במבוק"

דיקור סיני

פיאברג  ,8כפר סבא

054-5223243

השרון

יואל שניאור

רפלקסולוגיה ,נטורופתיה

משעול האהבה  1/615כפר
סבא 88/211/

052-6200352

השרון

יוסי ברקן

רפלקסולוגיה

רוטשילד  77ד ,קדימה

052-5144484

השרון

לימור גלעד

אקופנטורה ,יעוץ דיאטטי ,רפואה סינית,
דיקור סיני

המרגלית  ,2תל מונד

054-7379174

השרון

איזנמן שלומית

ביופידבק

נחליאלי  ,81הוד השרון

050-6315827

השרון

הלן חג'אג'

נטורופתיה ,דיקור ,רפלקסולוגיה ,תזונה,
הומאופתיה ,שיאצו

בן גוריון  , 58כפר סבא

050-7988395

השרון

איריס קאופמן

שיאצו ,טווינא ,דיקור ,רפלקסולוגיה

חוחית  ,18הוד השרון

054-4855131

השרון

אפרת עקיבא

רפלקסולוגיה

השרון

אפרת עקיבא

רפלקסולוגיה

050-8323271

www.efratakiva.co.il

השרון

יורם רוזנשטיין

שיאצו ,טווינא

מנחם בגין  ,8/כפר יונה
חלמונית /ב'-רמת פולג,
נתניה
ז'בוטינסקי  ,21רמת השרון

050-8323271

www.efratakiva.co.il

052-3256182

השרון

מתי מורנו

הומאופתיה

החושן  ,1שוהם

054-7446470

השרון

רז קליין

שיאצו

הגבעה ,חניאל

052-2542662

השרון

מכון "בשמת קלרינס"

רפלקסולוגיה ,שיאצו ,דיקור סיני ,טווינא

יהודה הלוי  ,11רמת השרון

050-6300820

www.bf-coach.co.il

השרון

סוזי גרינברג

אקופונקטורה  -ילדים(מגיל חצי שנה)
6מבוגרים  ,התמחות בגניקולוגיה ופריון,
רפואה סינית ילדים ומבוגרים

ויצמן  ,/רמת השרון

054-7345200

https://www.facebook.com/greenbergsu
zy?ref=hl

השרון

שיר-מטפלת
הוליסטית

עיסוי רפואי ,עיסוי שוודי ,עיסוי רקמות עמוק.

ת.ד  5212כפר יונה

052-6206662

www.shirspa.com

השרון

אלטרנטיבה-אופיר
שגב פרימן

אקופונקטורה ,הומאופתיה ,יעוץ דיאטטי,
כירופרקטיקה ,נטורופתיה ,רפלקסולוגיה,
שיאצו

האירוסים  52נס ציונה

052-2757612

http:///www.dikursin.co.il

מגדל מרפאות קניותר

השרון

זלית זיברט

ביופידבק

ההסתדרות  14הוד השרון

054-4261610

השרון

אוהד וינטר

רפלקסולוגיה

כפר ויתקין ,הבאר 47

054-5336178

השרון

בנטל רועי

אקופנקטורה ,שיאצו

רבי עקיבא  ,15רעננה

054-6030000

השרון

זר יעל

רפלקסולוגיה

מצפה צבאים ,קרני שומרון

050-8563411

השרון

כהן דליה

רפלקסולוגיה ,נטורופתיה

החצב  ,5בית יצחק

054-2507415

השרון

טלר ליאת

הומאופתיה

מושב חרות

052-3343454

השרון

רועי טל

טווינא ,רפואה סינית

הארז  ,17רעננה

050-3459529

השרון

שחר קרן

טווינא ,דיקור סיני

העמק  ,4כפר סבא

054-3088376

השרון

חלי שושני
חן יער  -דיאטנית
קלינית
נועה נחום

דיקור ,שיאצו

נחל פולג  5615צור יצחק

050-7403341

ייעוץ דיאטטי ,תזונה

מעלות  ,96/הרצליה

052-8372300

רפלקסולוגיה,פרחי באך

האתרוג  5הרצליה

054-4314625

www.betipulnet.co.il/profile/noanahoum

השרון

יוסי ראובן

אקופונקטורה ,שיאצו ,אוסטאופתיה ,יעוץ
דיאטטי ,רפלקסולוגיה

הסחלב  ,/2נתניה

054-7668557

www.yossireuven.com

השרון

ליאת טלר

הומאופתיה

מושב חרות

052-3343454

השרון

ריקי וסרמן"-עתיד
בריא"

רפלקסולוגיה ,דיקור ,רפואה סינית,
נטורופטיה

השרון
השרון

שלדג  15הוד
השרון.

054-7403374

השרון

ילאנג יאלנג הבית
לרפואה שלמה

כירופרקטיקה ,רפואה סינית ,עיסוי רפואי,
שיאצו ,טווינא ,דיקור ,נטורופתיה.

באר גנים  85אבן יהודה

09-8991818

השרון

אברהם ששון

טווינא

נחל חרוד  ,19כפר יונה

09-8986059

השרון

לאה מאייר

שיאצו

כצנלסון  ,54רעננה

054-4554964

השרון

מיכל אמיתי

טווינא ,דיקור סיני,

החי"ל  ,12כפר סבא

072-2514002

השרון

ליאור אמיתי

שיאצו ,דיקור סיני

החי"ל  ,12כפר סבא

072-2514002

השרון
ירושלים

רונן וידמן
מרכז רפואי שערי
צדק
שרייבר רחל

דיקור ,נטורופתיה

הדקל  ,87תל מונד

050-8234089

דיקור ,הומיאופתיה

בייט  11ירושלים

02-6555111

רפלקסולוגיה ,שיאצו ,הומאופתיה

צמח  ,4ירושלים

050-8433223

ירושלים

קרן סצ'י

טווינא ,דיקור ,ייעוץ תזונתי.

אסתר המלכה  5561מודיעין
"בית מטפלים האור"

523655196

ירושלים

ד"ר פרימן יצחק

כירופרקטיקה

כנפי נשרים  ,12ירושלים

02-6517780

ירושלים

ענבר מירב

רפלקסולוגיה

סנונית  14אלפי מנשה

052-4446724

ירושלים

יואב ניר

שיאצו ,עיסוי רפואי ,עיסוי רקמות עמוק,
עיסוי תאילנדי.

לוע הארי 4
מודיעין7178221,

054-8072800

ירושלים

גיא סדן

אקופונקטורה ,דיקור

כרמון  11כניסה ב' ,ירושלים

052-3541089

ירושלים

נועה הלוי

פלדנקרייז

שחל  ,89ירושלים

052-4484436

ירושלים

רעיה לייטון

שיטת אלכסנדר ,שיאצו

הרכבת  ,55ירושלים

050-5922179

ירושלים

יאיר דנון
רפואה סינית-אילן
חדאד

רפואה סינית ,שיאצו

חטיבת הצנחנים  ,1/מודיעין

050-2923467

דיקור ,אקופונקטורה ,טווינא

עזרא  25אפרת ,גוש עציון

055-6615007

ירושלים

איזון רפואה משלימה
 -גרימברג דוד ועינת

רפלקסולוגיה ,טווינא ,רפואה סינית ,דיקור
סיני ,אקופונקטורה ,שיאצו

חלמונית  ,12מודיעין

077-2031309

ירושלים

איווט שלומון

נטורופתיה ,רפלקסולוגיה

נחל נטפים  ,1/מודיעין

08-9701402

ירושלים

ירושלים

www.sinitmed.co.il

https://www.facebook.com/izun.pnimi

http://chinesedoctor.co.il/

ירושלים

נועה לוי

פלדנקרייז

שחל  ,89ירושלים

584484436

ירושלים

שושי לוי

רפלקסולוגיה

זאב חקלאי  ,11ירושלים

050-5640743

ירושלים

בריאות מודיעין (מכון
ווליס)

רפלקסולוגיה ,דיקור ,אוקפנטורה ,טווינא,
אוסטאופתיה ,הומיאופתיה ,נטורופתיה,
תזונה ,ייעוץ דיאטטי

ביתר  ,1תלפיות ירושלים

02-6725743

מרכז

ירון ערמון

שיאצו ,רפואה סינית

גליקסון  7611תל אביב

050-5963688

מרכז

הניה אורן

רפלקסולוגיה

הרב מיימון  1/חולון

054-5610987

מרכז

זרצקיס בלה

רפלקסולוגיה

חשמונאים  99תל אביב

050-7821945

מרכז

אגפונוב סרגיי

אוסטיאופתיה

אפעל  25פתח תקווה

054-4238709

מרכז

יפתח סלונימסקי

עיסוי שוודי ,שיאצו

השלושה  1פתח תקווה

054-4514160

http://dragonpro56.wixsite.com/yiftah

מרכז

אנדרי אידם

דיקור,אקופטורה,שיאצו

בית חולים "איכילוב"-תל
אביב

050-8117887

https://sites.google.com/site/jshiatsuma
ssage/home

מרכז

ריקי וסרמן"-עתיד
בריא"

רפלקסולוגיה ,דיקור ,רפואה סינית,
נטורופטיה

מרכז

שרית רובין

רפלקסולוגיה

קרן קיימת  1169חולון

מרכז

טיליה-מרכז רפואה
משלימה

רפלקסולוגיה ,אוקפנטורה ,טווינא ,שיאצו,
נטורופתיה ,שיטת אלכסנדר ,הומאופתיה,
שיטת פאולה ,ייעוץ תזונתי ,עיסוי רקמות,
עיסוי רפואי.

סעדיה גאון  18קומה  1-תל
אביב
ז'בוטינסקי  124א' ,כיכר
המדינה ,תל אביב

מרכז

יובל וינגולד

שיאצו ,דיקור

ברלינר  ,4תל אביב

054-6632445

מרכז

קובי זהבי  -בראשית

שיאצו ,דיקור

עולי הגרדום  ,11רמת גן

050-2206800

מרכז

אופיר מלאך

אקופנטורה ,עיסוי רפואי ,עיסוי רקמות
עמוק ,לומי לומי.

עמק יזרעאל  2חולון

054-6809944

מרכז

אלטמן אדלר מרב

טווינא ,דיקור

שד' ההשכלה  ,1תל אביב

052-8898871

מרכז

אודליה מלמד

רפלקסולוגיה,נטורופתיה

שבטי ישראל  41ראשל"צ,
פנחס אילון  12חולון.

052-3462020

מוטה גור 7בנין אוליפיה
פ"ת

054-7403374
052-4311472

072-2500493

מרכז

ספקטור פאיה

אוקפנטורה ,רפואה סינית ,תזונה ,טווינא

חיים עוזר  ,15פתח תקוה

052-3292067

מרכז

אשכנזי גלית

אקופונקטורה ,רפואה סינית

אביגיל  ,7רמת גן

052-2946564

מרכז

יורם נגור

אקופונקטורה ,רפואה סינית

הברזל  ,2ת"א

054-8823490

מרכז

רבקה פלד

יעוץ דיאטטי ,דיקור ,רפואה סינית

שפרינצק  ,2ת"א

054-4321212

מרכז

מורג-גבע מילי

אקופנקטורה ,רפואה סינית

ווילסון  ,/ת"א

052-4844318

מרכז

אמיתי אילן

שיטת אלכסנדר

עודד  ,11ת"א

052-2723988

מרכז

ד"ר איריס אדר

נטורופתיה ,דיקור סיני

אלכסנדר פן  11פתח תקוה

054-8012848

מרכז

אורן הלפרין

פלדנקרייז

הערד  7רמת החייל

054-4629068

מרכז

אורית צלניקר

רפלקסולוגיה (התמחות גם בהליכי פוריות)

אשכול לוי  ,74תל אביב

054-6650501

מרכז

מאיה סמו ריחן

יעוץ דיאטטי ,רפלקסולוגיה

חיים לבנון  ,49תל אביב

050-8323305

מרכז

אילנה ששון

רפלקסולוגיה ,יעוץ דיאטטי

וייזל  ,1/תל אביב

050-8880025

מרכז

גלית גרינברג

שיאצו ,רפואה סינית

מרכז

עמרם דרור

רפלקסולוגיה ,דיקור סיני

מרכז

יניב קלנר

שיאצו ,טווינא ,דיקור סיני

יאיר  ,81רמת גן
סמטת אסירי ציון  ,1תל
אביב
המבצעים  ,8תל אביב

052-3541391

054-3456107

מרכז

עדי מנחמי

אקופונקטורה ,שיאצו ,רפואה סינית ,דיקור

דרך בן גוריון  , 197רמת גן

054-5999370

מרכז

יוסף רחמים

אקופונקטורה ,רפואה סינית ,דיקור

מאבק  ,29גבעתיים

057-7738220

מרכז

רחלי יעל

שיאצו,עיסוי שוודי

פולג  51ראש העין

052-2460000

מרכז

יוסי מורגנשטיין

רפואה סינית ,דיקור

איסרליש  ,11תל אביב

054-2128688

מרכז

רונן שירום

אקופונקטורה ,שיאצו ,רפלקסולוגיה ,דיקור
סיני

וולפסון  ,1/ראש העין

050-5253687

מרכז

עינת ברקן

שיאצו ,טווינא

מרכז

ד"ר אילן עוזיהו

הומאופתיה

ה' באייר  ,9265ראש העין
נהר הירדן  19612קומה ,5
קריית אונו

052-8853929

052-3592825

054-7790990

מרכז

ד"ר פלטנר אורלי -
המרכז לבריאות הגב

אקופונקטורה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו,
כירופרקטיקה.

רח' אורנים  ,/גבעת שמואל

03-5324702

מרכז

רונן ארבל

טווינא ,דיקור סוני

קיבוץ עינת

052-3888650

מרכז

טל שלמון

שיאצו ,טווינא

הפיקוס  ,12אורנית

052-2944516

מרכז

חזון מנשה

ביופידבק

מבצע נחשון  ,12ראש העין

050-8786339

מרכז

חיים ברנשטיין

רפלקסולוגיה

ההגנה  , /יהוד

052-4222739

מרכז

זייתוני זהר

טווינא ,רפלקסולוגיה ,אקופנטורה

צחק רבין  ,27קרית אונו

050-7948286

מרכז

נילי סטרניק

ביופידבק

המעגל  ,18קרית אונו

054-5237799

מרכז

אלון לרנר

אקופונקטורה ,רפואה סינית

רוטשילד  ,79פתח תקוה

052-2904008

מרכז

ליאור שייזינגר

רפואה סינית ,דיקור סיני ,אקופנטורה

המגינים  ,12611פתח תקוה

054-8086200

מרכז

רוז"נסקי רפאל

יעוץ דיאטטי ,אקופונקטורה  ,רפואה סינית ,
תזונה

מרכז

שי כהן

שיאצו ,דיקור.

דרך מנחם בגין  ,118ת"א
הרצל  /5קומה ב' חדר ,18
ת"א
קהילת ורשה  1ב' ,הדר יוסף
ת"א

www.gav4u.co.il

054-5721258
054-5640924

http://shaishiatsu.wix.com/shaishiatsu

מרכז

סגל גיא

אקופונקטורה ,שיאצו ,רפואה סינית ,דיקור
סיני

קינג ג'ורג'  ,78תל אביב

052-8064646

www.tipulsini.co.il

מרכז

אליהו רזיאל

עיסוי רקמות

חד נס  9רמת גן

052-5099531

מרכז

ד"ר יצחק בכר

כירופרקטיקה

איינשטיין  ,14תל אביב

054-6900002

מרכז

דבורה רוזנר

טווינא

שלמה בן יוסף  ,14ת"א

052-5757690

מרכז

מיליקובסקי אייל

טווינא ,דיקור סיני

נהרדעא  ,19תל אביב

050-6529709

מרכז

חני בר

אקופונקטורה

שרגא רפאלי  ,14פ"ת

052-3384184

מרכז

רונית סגל
איתי פורת-רפואה
סינית
ד"ר עודד מץ

ביופידבק ,הומאופתיה

אמיר גלבוע  ,1פ"ת

054-5404465

טווינא ,אקופנטורה ,פרחי בך

חנה סנש  1/גבעתיים

054-2560283

כירופרקטיקה

רוטשילד  55ראשל"צ

03-9642698

מרכז
מרכז

www.gav-clinic.com

מרכז

ויקטור צוויג מטפל
במגע

רפלקסולוגיה ,עיסוי רקמות

בן יוסף שלמה  21ת"א

052-5622972

מרכז

אורן חלף

דיקור ,אקופנטורה ,רפואה סינית שיאצו,
טווינא

אשרמן  11ת"א
לאה גולדברג  1באר יעקב

054-3144011

מרכז

אריאל עוגן-משולם

רפלקסולוגיה

צבי שפירא  9חולון

054-4868070

מרכז

בנטל רועי

אקופונקטורה ,שיאצו

האודם  ,4שוהם

054-6030000

מרכז

תמר בן דוד

עיסוי רפואי ,עיסוי רקמות עמוק ,עיסוי
לנשים בהריון ,רפלקסולוגיה ,שיאצו,
אקופנטורה.

מתתיהו מנדל  11רמת גן
שד' הצבי  5רמת גן

054-9735200

מרכז

יאיר דנון

רפואה סינית ,שיאצו

תרצה  ,17תל אביב

050-2923467

מרכז

מירון בן ארי

אוקפנטורה ,שיאצו.

פנקס  1162ת"א.

050-6770812

מרכז

הלל שגיא

רפואה סינית ,טווינא

מרכז

ילנה ניסון

רפלקסולוגיה.

מרכז

מאיה בונפיל

אקופנטורה ,דיקור סיני ,טווינא ,רפואה
סינית ,שיאצו

סוקולוב  ,21רמת גן
טשרניחובסקי  11מרכז
רפואי ת"א
אשרמן  11ת"א
לאה גולדברג  1באר יעקב

054-6886931

מרכז

גונן קרן

שיאצו ,יעוץ דיאטטי ,טווינא

מגדל דוד  ,7ראש העין

052-3284106

מרכז

ציפי גנן

פלדנקרייז

מים חיים  ,/אלקנא

052-6162345

מרכז

חגית דביר

דיקור

מרכז

ליטל אשכנזי

טווינא ,דיקור

הירקון  128ת"א
ויצמן  11רמלה
החשמונאים  , 125תל אביב

052-4249095

http://chinesedoctor.co.il/

052-2449018
054-8008500

052-5993885

מרכז

ג'אנה וייס

שיאצו ,טווינא

מרכז

גל דרורי

אקופנטורה ,דיקור ,טווינא

מרכז

נדב סגמן

דיקור סיני ,טווינא

המתמיד  ,9רמת גן
מצדה  ,1בתוך הקאנטרי
אריאל
משה שרת  ,82תל אביב

050-7425341

מרכז

רונית קוגלר

יעוץ דיאטטי ,רפלקסולוגיה ,נטורופתיה,
פרחי באך

הגלעד  1תל אביב

050-3639399

מרכז

מיכל אמיתי

טווינא ,דיקור סיני,

הירדן  ,81רמת גן

072-2514001

052-4251503
054-8020589

www.galclinic.co.il

מרכז

ליאור אמיתי

שיאצו ,דיקור סיני

הירדן  ,81רמת גן

072-2514001

מרכז

רונן רוזנבלט (מתאים
גם לילדים)

דיקור ,רפואה סינית

ארלוזורוב  ,/1תל אביב

052-2730115

מרכז

קראוזה אירית

נטורופתיה ,תזונה ,ייעוץ דיאטטי

לנדאו  ,9חולון

052-4461977

צפון

עמליה פרסי

רפלקסולוגיה ,נטורופתיה

בר גיורא  89חיפה

050-7777170

צפון

עדי גבעון

רפלקסולוגיה

שמעון  461קרית ביאליק

052-3344769

צפון

צביה תמרי טיפולים
אלטרנטיביים

שיאצו ,רפלקסולוגיה ,טווינא ,פרחי באך,
עיסוי רקמות שוודי

דן  1261יוקנעם עילית

545331179

צפון

שירי שקד  -נפלאות
הידיים

אקופנטורה ,שיאצו

אפרים  ,24קרית ביאליק

054-7977776

צפון

בגוף בריא רפואה
משלימה

עיסויי שוודי,עיסוי רפואי

רוקח  19קריית מוצקין

054-2027620

צפון

אפי אהרון

רפלקסולוגיה

אחי אילת  ,15קריית חיים

052-2419030

צפון

ריבקין ברוך

ביופידבק

שד' מוריה  ,1חיפה

052-6334411

צפון

ד"ר יוסי פייביש

רפלקסולוגיה ,טווינא ,דיקור ,נטורופתיה,
הומאופתיה.

דולב  ,7כפר ורדים

052-2412545

צפון

דוד רוגינסקי

שיאצו

פיקא  ,11בנימינה

052-2880896

צפון

לידיה אברמוביץ

רפלקסולוגיה

פאול קלה  961קריית אתא

544504733

צפון

צבי ראובן

נטורופתיה ,רפלקסולוגיה

שדרות מוריה  ,1חיפה

052-2989050

צפון

ד"ר פלטנר אורלי -
המרכז לבריאות הגב

אקופונקטורה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו,
כירופרקטיקה.

צפון

נעמי בן זקן

דיקור ,אקופנטורה ,טווינא

צפון

מיכאסקו אסתר

רפלקסולוגיה ,שיאצו

סמטת האחים פיש ,21
קריית טבעון.
ת.ד  251ישוב קהילתי
עדי1798222,
האלון  ,82שלומי

צפון

קליין שלמה

פלדנקרייז

צפון

אירנה אוסטרובסקי

שיאצו ,רפלקסולוגיה ,אקופונקטורה

צפון

רינת ברזילי

עיסוי רפואי

קיבוץ תל קציר
הורדים  ,17611קריית
שמונה
שמעון  4קריית ביאליק

077-4195800
050-9035210
052-8696105
050-8890122
054-4987337
054-4697775

http://helicobacter.weebly.com

www.gav4u.co.il

צפון

ד"ר קרן אור
כירופרקטיקה

כירופרקטיקה

משה שרת  //א' חיפה

058-5770088

צפון

אמסלם רוזי

יעוץ דיאטטי ,נטורופתיה ,רפלקסולוגיה

הבנים ,961חיפה

052-2357776

צפון

נועה נחום

רפלקסולוגיה,פרחי באך

הלל  52חיפה

054-4314625

צפון

אפקט הפרפר

רפלקסולוגיה ,נטורופתיה ,תזונה ,פרחי
באך ,טווינא-,עיסוי רפואי (למבוטחים פרטים
בלבד)

הראשונים  ,5קריית ים

052-3489198

צפון

מרכז רותם

אקופנטורה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו,
כירופרקטיקה ,הומאופתיה ,,פלדנקרייז,
נטורופתיה ,ייעוץ דיאטטי

קיבוץ דליה

054-6747642

צפון

חסנוב הילה

רפלקסולוגיה ,טווינא ,רפואה סינית ,דיקור,
אקופונקטורה

תלתן /ב' ,רמת ישי

054-9988257

צפון

מרכז מעגלים

אקופונקטורה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו ,דיקור,
רפואה סינית ,טווינא ,נטורופתיה,
פלדנקרייז.

יפה נוף  ,5חיפה

04-9931050

צפון

מרכז מעגלים

אקופונקטורה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו ,דיקור,
רפואה סינית ,טווינא ,נטורופתיה,
פלדנקרייז.

קרן היסוד  ,12קריית ביאליק

04-9931050

צפון

מרכז מעגלים

אקופונקטורה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו ,דיקור,
רפואה סינית ,טווינא ,נטורופתיה,
פלדנקרייז.

כפר יהושע ליד המכולת

04-9931050

צפון

דרך המשי

אקופנטורה,רפלקסולגיה,שיאצו,נטורופטיה,
טווינא,עיסוי,רפואה סינית.

הדקלים  95פרדס חנה

074-7016080

צפון

"אור מרפא"-ענבל
יצחקי

עיסוי רפואי ,שיאצו ,רפלקסולוגיה ,עיסוי
רקמות.

חיים  51611קריית ביאליק

04-6204686

צפון

יוסי קיטרו

רפלקסולוגיה ,שיאצו ,טווינא ,דיקור,
נטורופתיה

פלימן  ,4חיפה (מרכז
קסטרא)

052-6647062

/https://www.facebook.com/drkerenor4u

www.betipulnet.co.il/profile/noanahoum

http://www.rotem-center.co.il/

צפון

ד"ר ולגרין רונן

כירופרקטיקה

יונתן נתניהו  ,4קריית מוצקין

054-4626196

צפון

מדיקולג'

נטורופתיה ,ייעוץ דיאטטי ,רפלקסולוגיה,
שיאצו ,טווינא

האשל"ג  ,2חיפה

073-2481428

צפון

ד"ר ברק לוריא

כירופרקטיקה

ורדיה  ,11חיפה

054-4827877

צפון

עדי ברזון

אקופונקטורה ,יעוץ דיאטטי ,נטורופתיה,
רפלקסולוגיה ,שיאצו

הבוטנים  2568פרדס חנה

054-7588685

צפון

מכון אריאל

רפואה סינית ,דיקור סיני

שד' הנשיא  , 12/חיפה

052-3331931

צפון

יעל גלמונד מנדל

שיאצו

יקנעם המושבה

052-6802609

צפון

סגל גיא

אקופונקטורה ,שיאצו ,רפואה סינית ,דיקור
סיני

מנחם אוסישקין  ,14עפולה

052-8064646

צפון

שיטת הבריאות -
רחלה שונרי

אקופנקטורה ,שיאצו

קיבוץ בית השיטה

04-6536487

צפון

איילת גולד

רפלקסולוגיה ,טווינא ,רפואה סינית ,דיקור
סיני

איינשטיין 127א ,חיפה

052-4435034

צפון

נחומי צח ליבה

אקופנטורה ,שיאצו ,דיקור סיני

יוקנעם המושבה

052-3887848

צפון

רותי בלו-די לכאב

רפלקסולוגיה

א.ד גורדון  5חיפה

04-8236501

צפון

שגיא גבריאלי

שיאצו ,דיקור

רח' הנטקה  ,1261חיפה
סתוונית  ,/גבעת הרקפות,
קריית ביאליק

052-8969883

צפון

יערה שושני

ייעוץ דיאטטי6תזונתי ,רפלקסולוגיה
נטורופתיה

יקנעם ,זכרון ,טבעון ,חיפה

054-4544937

צפון

גניגר יאיר

אוסטיאופתיה ,שיאצו

יובלים

052-2690912

צפון

יונתן בן שטרית

דיקור ,טווינא

הנטקה , 12חיפה

054-4496435

צפון

מכון סינרגיה

אקופונקטורה ,יעוץ דיאטטי ,נטורופתיה,
רפלקסולוגיה ,שיאצו

בית אל  ,19חיפה

052-7586432

צפון

ברוך יניב

שיאצו

מוריה  ,27חיפה

050-7326578

צפון

חדרי המלח-
אודיוסיטי

נטורופתיה ,רפלקסולוגיה ,טווינא ,דיקור סיני

דרך שמחה גולן  ,58חיפה

04-6896888

www.chiropractor.co.il

www.tipulsini.co.il

צפון

דוד מייקלר

עיסוי רפואי,עיסוי שוודי

בן עמי  85עכו

04-9815780

צפון

חדרי המלח-
אודיוסיטי

נטורופתיה ,רפלקסולוגיה ,טווינא ,דיקור סיני

קניון כאן זמאן-מעלות
תרשיחא

076-8069200

צפון

רפואה סינית בקהילה

דיקור ,רפואה סינית

שדרות מוריה  ,/2חיפה

04-8242303

צפון

קציר איתי

שיאצו  ,רפואה סינית ,דיקור סיני

מיצפור  ,12פרדס חנה

058-5564816

צפון

וולוך אורלי
אורי גובר  -רפואה
סינית
איתי קציר -מתמחה
בילדים

רפלקסולוגיה

הברוש  ,52בנימינה
ד.נ מנשה  ,2741222קיבוץ
רגבים

054-7241601

צפון
צפון

רפואה סינית ,שיאצו ,טווינא

054-8159699

שיאצו ,דיקור סיני

מצפור  ,12פרדס חנה

058-5564816

צפון

יאיר גניגר

אוסטיאופתיה

צפון

אלון טמיר

שיאצו ,דיקור.

צפון

פאדיה ויולט קמוע

דיקור סיני ,שיאצו

יובלים הוד  .2ת.ד192 -.
געתון  19נהריה ,רותם 7
כפר ורדים
שיכון פועלים  81א' ,נצרת

052-2690912

054-7774135

צפון

אורן זיו

דיקור סיני

קיבוץ גבעת חיים איחוד

050-7302044

צפון

איתי מנדל

רפואה סינית ,טווינא ,שיאצו

שדרת ראשונים יקנעם
מושבה

058-6615391

רונית גלילי -נשים
וילדים
מירה מקובסקי שקד

רפלקסולוגיה

ברל כצינלסון  ,12חיפה

052-5857770

רפלקסולוגיה ,שיאצו

דרך הבנים  ,11461כרכור

054-7644220

צפון

שלומית רונן

נטורופתיה ,רפלקסולוגיה

הנחל  ,4בניימינה

054-5995168

צפון

יערה שושני

יעוץ דיאטטי ,רפלקסולוגיה ,נטורופתיה

רמת השופט

054-4544937

צפון

אסתר מיכאסקו

רפלקסולוגיה

צפון

עדן קרז

רפלקסולוגיה ,נטורופתיה

רחוב האלון ,שלומי
משה שרת  55א' ,קריית
חיים

052-8696105

צפון

רפואה סינית בקהילה

דיקור ,רפואה סינית

צפון
צפון

שדרות מוריה  ,/2חיפה

050-7309117

054-2448332
04-8242303

צפון

נועה וייס

כירופרקטיקה

צפון

לחיות בריא-נירית כץ

רפלקסולוגיה ,פרחי באך ,נטורופתיה

דולב  2תפן

04-6229537

מגד  21פרדס חנה,
רחוב המדרגה ,מושב חירות.

052-8380080

צפון

אופירה אשאול

דיקור סיני ,שיאצו

בית וגן  ,/קריית אתא

072-2517772,
054-9472909

צפון

"בריאות הגוף"

עיסוי רקמות ,טווינא ,רפלקסולוגיה,
אוסטאופתיה

רנ"ס  ,7קריית מוצקין

058-7744499

צפון

ליאור כלפון

דיקור סיני

אילנות  ,12חיפה

057-8930500

צפון

ליאור כלפון

דיקור סיני

בר גיורא ,קריית ביאליק

057-8930500

צפון

שולי גל

שיאצו

אלישבע קפלן  ,9קריית חיים

054-7721141

צפון

ערן גיל עד

רפואה סינית ,דיקור ,טווינא

כרמיאל והסביבה (בתיאום
מראש) ,כרכום  1כרמיאל.

052-3712066

צפון

מירב בן חפר

שיאצו ,רפלקסולוגיה

קיבוץ עין החורש

052-4615245

צפון

אברג'ל איציק

רפלקסולוגיה ,שיאצו

אהבת ציון  ,12קריית ים

052-6691192

שפלה

לוי אמיר

דיקור סיני ,אוסטיאופתיה

בית הרופאים ,מנוחה ונחלה
 14617רחובות

050-2933187

שפלה

נאור יוסי

שיאצו ,אקופנטורה

052-2238962

שפלה

קלו כלנית

הומאופתיה

רוטשילד  ,8נס ציונה

052-8432569

שפלה

רוז"נסקי רפאל

יעוץ דיאטטי ,אקופונקטורה  ,רפואה סינית ,
תזונה

מרכז הרצל  ,/5חדר ,118
קומה ב ,ראשל"צ

054-5721258

שפלה

אתי שטוסר

נטורפתיה ,רפלקסולוגיה

קיבוץ שילר

050-5552330

שפלה

אירית טל

יעוץ דיאטטי

צה"ל  ,2/נס ציונה

052-8926095

שפלה

יוסי כלפה

יעוץ דיאטטי ,רפלקסולוגיה ,אקופנקטורה,
תזונה נכונה (נטורופתיה)

ז'בוטינסקי  ,51ראשון לציון

054-9982229

שפלה

ורוצלבסקי דליה

רפלקסולוגיה ,שיאצו

תל חי  ,12ראשון לציון

052-2548006

נירית כץ-נטורופטית ורפלקסולוגית בפייסבוק

שפלה

צחי שגב

דיקור סיני

עמק השושנים  ,17נס ציונה

052-3238844

שפלה

רוזנבלום נורית

רפלקסולוגיה  ,אקופונקטורה  ,דיקור סיני,
רפואה סינית

הנחשול  ,42611ראשון לציון

054-4614497

www.nurit-rose.com

שפלה

טל בן דוד

נטורופתיה ,רפלקסולוגיה

שפלה

נורית הרן

ביופידבק (מומחית לקשב וריכוז)

ורמוס הרולד  ,7ראשל"צ
נתיב השיירות 7א ,מזכרת
בתיה

052-2411233

www.ofenbari.co.il

שפלה

בנימין מילמן

הומאופתיה ילדים ומבוגרים,

054-4809993

רח' השיחנית  ,9קרית עקרון

052-2599951

שפלה

איל דרורי

שיאצו ,רפואה סינית ,דיקור סיני

קיבוץ גבעת ברנר

050-7530686

שפלה

שרם שייקה

שיאצו ,טווינא

קדושי קהיר  ,11612חולון

050-7600088

שפלה

מרכז רפואי -רפואה
אלטרנטיבית

אקופונקטורה ,הומאופתיה ,יעוץ דיאטטי,
כירופרקטיקה ,נטורופתיה ,רפלקסולוגיה,
שיאצו ,הומאופתיה

חנקין  ,7/חולון

03-5054594

שפלה

יוספה בראונשטיין

אקופונקטורה ,יעוץ דיאטטי

ביאליק  ,19בת ים

050-6306357

שפלה

ענבר דור ענת

יעוץ דיאטטי

חולון (יש להתקשר למטפלת
על מנת לקבל את הכתובת)

052-3350160

שפלה

מיכל שרון

רפלקסולוגיה

הצופים  ,17ראשון לציון

050-9872050

שפלה

פניגזון רווית

שיאצו ,דיקור ,אקופונקטורה

אביבית  ,1יבנה

050-8824185

שפלה

שגיא סמואלסון

שיאצו ,רפואה סינית

הרצל  ,81גן יבנה

052-5906208

שפלה

סיגלית לולו

רפלקסולוגיה

התמר  ,12קרית עקרון

057-8320860

שפלה

נועה תבל עמרן

הומאופתיה

הרי אדום  ,8רחובות

054-5458757

שפלה

אורית ויסמן

שיאצו ,אקופנטורה

נחל פרט  268חדרה

054-2347539

עידו רדה

רפואה סינית ,דיקור סיני ,שיאצו ,טווינא

חגית בן דוד

רפלקסולוגיה,פרחי בארך

שיאצו ,יעוץ דיאטטי

http://www.noatevel.co.il/

בת עמי  9תל אביב,
שפלה

העצמאות  29חיפה
מושב אליעד

054-9712800

מושב גמלא
שפלה

פנינה ומשה  /615ראשל"צ

054-6320773

www.idorada.co.il

שפלה

שגי היימר

רפואה סינית ,אקופנטורה ,דיקור

סברדלוב  ,17גדרה

052-3686354

שפלה

ליאור מזור

דיקור סיני ,רפלקסולוגיה

קיבוץ חולדה

052-2651357

שפלה

לימור דאלי

רפלקסולוגיה

סטרומה  4פינת קק"ל גדרה

050-4011025

שפלה

עינב ישפה

רפלקסולוגיה

אשחר  ,/גדרה

052-8537157

שפלה

מיה תמיר

דיקור ,טווינא

שפלה

יוסי גולן

רפלקסולוגיה ,פרחי באך

שפלה

טרבלסי עמית

אקופנטורה ,דיקור ,טווינא

רחביה אופק  ,11ראשון לציון
האנפה ,28באר
יעקב72222.
אהוד מנור  ,7באר יעקב

054-4823428

050-7946090

שפלה

אדית רוט

אקופנטורה ,נטורופתיה ,שיטת פאולה

הגפן  ,12מזכת בתיה

08-9349605

שפלה

דבורה חורש

ביופידבק

גולדה מאיר  ,2רחובות

שפלה

דנית כהן חלפון

דיקור

ז'בוטינסקי  ,/5ראשון לציון

050-6988898

08-9370950
050-9370950
050-8827769

www.yosigolan.com

