שם

מקצוע

אימייל

טלפון

אביטל אנה

דיאטנית
קלינית

annak.diet@gmail.com

0547240913

אבין שני

פסיכולוגית
שיקומית

shaniavin@gmail.com

אברמוביץ
דנה

דיאטנית
קלינית

dana.abra@gmail.com

אגרנט מגד
ענת

פסיכיאטרית

anatagranat@013.net

אדלשטיין
רויטל

עו"ס קלינית

rvitale@walla.com

אופיר ענת

ofir.anat@hotmail.com

אופק לירון

liron.ofek@gmail.com

אורבך רותם

rotem_auerbuch@hot
mail.com

אורמונד ליסה

lisaormonde@hotmail.
com

אטיאס אורנה

orattias@bgu.ac.il

אלון סיגל

salon@rambam.health.
gov.il

אלוני שרי

alony@agri.huji.ac.il

אלכופר שרה

alkopherim@gmail.co
m

אלכסנדר
דליה

alexande_d@mac,org.i
l

אלרן רוני

adironi@haifau.013.ne
t.il

אמיר יעל

yaelamir@hotmail.com

מקום עבודה
ציבורי ופרטי

יחידה לטיפול
בהפרעות
אכילה ,בי"ח
סורוקה
0544595425
 0507874736קליניקה פרטית
בירושלים
מרפאה
להפרעות
אכילה רמב"ם,
חיפה

ד"ר
אנגלשטיין
נגה

פסיכולוגית
קלינית

אפורי אהרוני
נורית

nogaen@walla.com

nuritaf@013.net

אציל
דפניאלה

dafatzil@netvision.net.i
l

ארד אורלי
arads@netvision.net.il
ארצי רות

Roth12@bezeqint.net

בארי אליוט

elliotb@ekmd.huji.ac.il

בוימן נועה

noa@boiman.co.il

ביאלר מירי

miri.bialer@gmail.com

בינמו רוזי

rozi.2211@walla.co.il

בינסטד נעמה

ד

 0526640536קליניקה פרטית
ת"א

naamabinsted@gmail.
com

ד"ר בכנר
רחל

פסיכולוגית
קלינית

rachel.bachner@mail.h
uji.ac.il

 050קליניקה 7966817ברחביה,
ירושלים
מנהלת "קולי,
המרכז הירושלמי
להחלמה
מהפרעות
אכילה"

פרופ' בכר
איתן

פסיכולוג קליני

eytan.bachar@mail.huj
i.ac.il

 050ציבורי -הדסה 7874493פרטי -רחביה,
ירושלים

פסיכולוגית
קלינית

mbenmeir@gmail.com

ד"ר בן מאיר
מיכל
בן ששון נגה
בר-איל עדי

 0526406433קליניקה פרטית
בכרכור ותל
אביב

nogabens@gmail.com
דיאטנית
קלינית

adi.bareyal@gmail.co
m

 0542273770ציבורי  -מרכז
שניידר לרפואת
ילדים,
פרטי -
גבעתיים
ומודיעין

אמירה ברגר

פסיכולוגית
קלינית
ומדריכה

amira.berger@gmail.c
om

ברוקס רונית

brooks1@zahav.net.il

ברנד אילנה

ilanabrand@gmail.com

ברקוביץ'
סמדר

smadarber@gmail.co
m

גבעון מירי

עו"ס קלינית

גוטהלף אילת

hadasgg1@gmail.com

פרופ' גולן
מוריה

Moria.golan@mail.huji.
;ac.il
shahaf15@bezeqint.ne
t
פסיכיאטר

גור לביא
גלית
גורביץ שנטל

mirigivon@hotmail.co
m
agothelf@gmail.com

גוטסמן הדס

ד"ר גור איתן

 0522808990מדריכה את
צוות המטפלים
באגם ,
קליניקה
פרטית.
האוניברסיטה
העברית -
ביה"ס לתזונה

eitan.gur@sheba.healt
h.gov.il

מנהל יחידת
אישפוז
הפרעות אכילה
לבוגרות ,מרכז
רפואי שיבא,
תל השומר

Gurlavie1@013.net.il
דיאטנית
קלינית

chantal@gurevich.co.il
chantal@doeat.co.il

גלילי אסתי

<galili@hadassah.org.i
>l

גפן מיכל

<mrgefen@zahav.net.il
>

 054פרטי :קליניקהdoeat 4606779
ברחובות
ציבורי :היחידה
לטיפול בה״א
באסף הרופא

גרונדמן רינת
גרייצר
קלאודיה

rinat.grundman@gmail
.com
מטפלת
באמנות
ומטפלת
משפחתית
וזוגית

claudia.graitzer@gmail
.com

גרינשטיין כהן
נדיה

shivuymishkal@gmail.
com

דדון ענת

dadonfam@walla.com

דוד מירטה
דור חיים
מעיין

 054ציבורי-מרפאה 5325338להפרעות
אכילה בי"ח זיו
צפת .פרטי-
גילון ,משגב

mirtadavid@hotmail.com
מטפלת
בתנועה

דורון הייטנר
דורית

dh.maayan@gmail.co
m

 052מחלקת נוער 2897007תה"ש
קליניקה ת"א

dorisimoh@walla.co.il

דורון חיה

hayador@gmail.com

דותן-כ"ץ
איריס

<irisdo@netvision.net.il
>

דיטשר חנה
ד"ר

chanede@gmail.com

דלומי כהן
כנרת

פסיכותרפיסטי
ת ,עו"ס קלינית

kinneretdc@gmail.com

דסקל תמר

מטפלת
בתנועה

tamardascal@gmail.co
m

דקל עידית

0505325556
 050קליניקה פרטית 3809200בשוהם

<bdekel@netvision.net
>.il

דרפקין יאנה

ydrapkin@gmail.com

ד"ר הדס
אריק

פסיכולוג קליני

הורביץ מירה

פסיכולוגית

ariehadas@013.net.il

<mirahorwitz@gmail.c

 0543185595מרכז שניידר
לרפואת ילדים,
מרכז לבריאות
הנפש רמת חן.
קליניקה
פרטית ,תל
אביב.
054-3147404

מרכז שניידר

קלינית

הלוי-בר-
טנדלר גלית

>om

לרפואת ילדים
פ"ת ,קליניקה
פרטית בפ"ת

<galithbt@internet>zahav.net

הלוי עדינה

adina38@gmail.com

הלפרט
ישראלי שיר

shirhalpert@hotmail.co
m

הרדוף דניאל

<drhardoff@yahoo.co
>m

ד"ר וורגפט
יצחק

פסיכיאטר

vorgaft@gmail.com

מנהל יחידה
פסיכיאטרית
לילד ומתבגר,
בי"ח "זיו" ,צפת

וייגרט מיכל

עו"ס קלינית
פסיכותרפיסטי
ת

@weigert
netvision.net.il

 0544480212חיפה,קליניקה
 04-8342568פרטית
(+קופ"ח
מאוחדת)

ד"ר ויינבך
נועם

פסיכולוג קליני

noam.weinbach@gmai
l.com

התכנית
למחקר וטיפול
בהפרעות
אכילה ,ביה"ס
לרפואה,
אוניברסיטת
סטנפורד,
ארה"ב

ויינשטוק
סמדר
ויינר-בניה
ציפי

פסיכולוגית
קלינית
ורפואית
מדריכה

ד"ר וייס מיכה פסיכולוג קליני
ומדריך

zippivb@zahav.net.il

 0544631952קליניקה
פרטית+
אחראית יחידה
להפרעות
אכילה ,איכילוב

michaweiss13@gmail.
com

 0528777698פסיכולוג ראשי
הפרעות אכילה
שיבא -קליניקה
פרטית
בגבעתיים -
טיפול דינמי,
וטיפולי .DBT

ולד דורית

dorit.wald@taw.co.il

ורבין אנאלו

פסיכולוגית
קלינית

זנדברג רכב
לינור

עו"ס קלינית

linor.z@gmail.com

חיים קריספין
הילה

עו"ס קלינית

hilahk20@walla.com

חלד איל

בריאות הנפש
באר שבע

<eyalheled@walla.com
>,
<eyalheled@pluto.msc
c.huji.ac.il>,
<eyalheled@walla.co.il
>

חזן שפר
לימור

מטפלת
משפחתית
מוסמכת,
פסיכותרפיסטי
ת ,עו״ס

דר' חן מירב

פסיכולוגית
קלינית

חנוך-לוי עדי
ד"ר חסון
רוזנשטיין
מיכל

analu.verbin@gmail.co
,

limor.hsh@gmail.com

 052קליניקה 3367675בכרמיאל.
מרפאה לה.
אכילה ״מכבי״
חיפה

 0526460887 Meiravhen2@gmail.coקליניקה פרטית
במושב מולדת
 mעדיפות
( איזור עפולה)
להודעות
כתובות
a_enochlevy@walla.co
m

פסיכולוגית
קלינית

טאובר צביה

michalhason@gmail.c
om

 052מרכזת תחום 6200950הפרעות אכילה
בתחנת
העמקים,
קליניקה פרטית
ביקנעם עילית

<ztauber@asaf.health.
>gov.il

טהר תמר

><tamita@clalit.org.il

טולדנו ענת

<anatyair@netvision.n
>et.il

פסיכותרפיסטי
טרבס גלית
 Trevesת
Psychothera Galit

><Gtreves@012.net.il

+440750793
6181

UK, London
Hendon
Muswell Hill

pist
יואלי נטע

רופאת
משפחה

gyoeli@013.net ,
netayoeli@gmail.com

מנהלת יחידת
טיפול יום
הפרעות אכילה
לנוער  -בי"ח
"זיו"  -צפת

יונה אבי

פסיכולוג קליני

aviyona1@gmail.com

 0522665222ציבורי  -טיפול
יום בהפרעות
אכילה  -ביה״ח
״זיו״  -צפת.
פרטי  -קליניקה
בעפולה

יטאח חני

דיאטנית

hani.i@ziv.health.il

ינאי אביבה

<avyva91@zahav.net.i
>l

ירוסלבסקי
עמית

<yaramit@netvision.ne
>t.il

ירושלמי דינה

dinah.yer@gmail.com

ד"ר ישראלי
מור

רופאה

misraely@hotmail.com

מנהלת תחום
מכבי

כהן דינה

עובדת
סוציאלית-
,MSW
פסיכותרפיסטי
ת,
מטפלת
משפחתית
מוסמכת

0524470907 denapinkus@gmail.co
m

קופת חולים
לאומית,
קליניקה בקרית
מוצקין ובחיפה

כהן חמוטל

<omri73@bezeqint.net
>

כהן יואב

<kohny@hadassah.or
>g.il

כהן מעין

mayan_e@yahoo.com

כהן נוימן ניצן

nitzan.cohen@gmail.c
om

כהן עדית

פסיכולוגית
קלינית

aditco@walla.com

 0523203834מנהלת יחידת
הפרעות אכילה

- מרפאת מכבי
גרנד קניון
, 'חיפה
קליניקה פרטית
ברמת ישי
כהן צבר
סיגלית

sigalitcohenzabar@wal
la.co.il
brigitte.kochavi@sheb
a.health.gov.il

כוכבי בריג'יט

<ccarel@clalit.org.il>

כראל סינטיה
כרם נגה

nrkerem@hotmail.com
ldlevari@zahav.net.il

לב ארי לילך

mich_l@zahav.net.il

לברטוב מיכל

noalohe@gmail.com

לוי הכט נעה

doritl@clalit.org.il

דיאטנית
קלינית

לוינגר תמי

tami.lowinger@gmail.c
om

מנהלת
המרפאה
להפרעות
אכילה בבי"ח
 חיפה,רמב"ם

לוין דורית

kerenlo100@gmail.co
m

לונגו קרן

adi.lidar@gmail.com

לידר עדי

<latzer@zahav.net.il>

עו"ס קלינית

פרופ' לצר
יעל

<mol_f@sarid.org.il>

מול נעמה

jdmitt@hotmail.com

מיטלמן גרי

ronimaislish@hotmail.c
om

מייזליש רוני

<madara@netvision.ne
t.il>

מילון מירנה

<rachelmt576@hotmail
.com>

מילצקי רחל

מילר מאירי
נופר

nofar.miller@gmail.co
m

מנדל אנדה

andam56@gmail.com

מנדלוביץ
שירי

shirimend@walla.co.il

מנקובסקי
אסתי

esty@mankovski.co.il

מרחב שיר

טיפול בתנועה
פסיכותרפיה
בשיטת DBT

נוי טל חן

shirmerhav@gmail.co
m

 0547711198קליניקות
במודיעין
וברעננה
מכון שלום
לטיפול DBT

inoy@bezeqint.net

נועה נבות

noanavot@gmail.com

נחום יוסף

פסיכולוג קליני

yossef.nachum@gmail
.com

 054קליניקה 6248440פרטית;
מרפאת
מתבגרים
ב"שערי צדק"

נחמן ליטל

דיאטנית
קלינית

;litalna@clalit.org.il
litalkk@gmail.com

 052קליניקה 4314299בהרצליה

נחמני שרון

עו"ס קלינית

sharon4f@netvision.ne
t.il

ניר עדית

פסיכולוגית
קלינית

סגל עלינה

><aditnir@walla.com

 054קליניקה 4807503בירושלים

<segal_ah@netvision.
>net.il

סוקולוב
מריאנה

marianna.sokolov@gm
ail.com

סוקר מיכל

soker2@mgamla.co.il

סמואל יעל

עו"ס קלינית
מטפלת
משפחתית

samuelay1@gmail.co
m

ספקטור מיכל

עו"ס קלינית

mispector@yahoo.com

טיפול יום נוער
 בי"ח "זיו" -צפת.
קליניקה
פרטית.

סרנר קאירה
sarnerlevinclinic@gmai
l.com
עמית-צ'רנוב
קרן

<kchernov@yahoo.co
>m

ענבר תמר
עשהאל עינת

qetuu@walla.com
דיאטנית
קלינית

פורן סמדר

03-7360448 einata14@gmail.com
0544723047
smadar.poran@gmail.
com

פיטליק נעמי
פייגין חגית
פייגין מיכל

michalfaigin@hotmail.c
om

פיין נאוה

finenava@gmail.com

פינוס אורי

><uripi@cc.huji.ac.il
מטפלת
ומדריכה
בפסיכודרמה,
משלבת
EMDR
ומוסמכת
בהתמקדות.

פלשר דיאנה

פרי ריבה
פרידמן נעמה
פרץ אירית

sigalflint1@gmail.com

ירושלים
 0544607623מכללת סמינר
הקיבוצים,
קליניקה שדרות
ח'ן  .23תל
אביב

flescher@012.net.il

ד"ר פניג
סילבנה

פסוול לביאה

 054קליניקה בזכרון 4769328יעקב

pitlik_j@zahav.net.il
hagitfeigin@gmail.com

פלינט סיגל

קליניקה פרטית
בסביון

פסיכולוגית

<silvanafen@gmail.co
m> ,

 0506264626מנהלת המערך
הפסיכיאטרי
,מרכז שניידר
לרפואת ילדים

lpasswell@gmail.com

 0523535209שווי משקל -ה
באייר  62תל
אביב .בית
חרות

rivaperi@gmail.com
<naama__f@walla.co.i
>l
irit.peretz@gmail.com

צאופמן אלעד

echaufan@hotmail.co
m

צוברי עינת

עו"ס קלינית

eynat@dr-zubery.co.il

צוק אפרת

דיאטנית
קלינית
M.Sc,RD

efrat.zuck@gmail.com

ד"ר צוקרמן-
לוין נחמה

רופאת ילדים
אנדוקרינולוגית

<zuckerln@netvision.n
>et.il

צינמן ליטרט
דנה

פסיכולוגית
קלינית

dana_zinman@yahoo.
com

 054מרפאה לילדים 4983876ונוער בתל
השומר,
וקליניקה ברמת
השרון

ציפרמן נועה

פסיכולוגית
קלינית

noatziperman@gmail.c
om

 054המרפאה 7488606להפרעות
אכילה ,רמב"ם

קאופמן נתן
קבקוב אורנה

 054דיאטנית 4506623ראשית ,מכון
אגם ,מר״ר
רעות
מרפאה
להפרעות
אכילה,
"רמב"ם ,חיפה

kaufman1@012.net.il
דיאטנית
קלינית

ornakab@gmail.com

קדר-רופמן
יעל

yael-kr@actcom.net.il

קוזניץ תמר

arlaki_t@mac.org.il

קוטלר טל

מנהלת מרפאת
"הנוטרים",
רעננה

דיאטנית

קוינטון
סטפניה/אוסט
רליה

tal.cotler@gmail.com

 054רחוב הפלמ"ח, 4760611ירושלים

squinton@csu.edu.au

קונסטנטיני
נעמה

רופאת
משפחה
וספורט

naamacons@gmail.co
m

0522783615

קופלר אתי

פסיכולוגית
קלינית
ורפואית

<ethie.koffler@gmail.c
>om

 0506617686קופ"ח מאוחדת
קליניקה
בירושלים,

.תלפיות
poria_k@netvision.net.
il

קורן זילבר
פוריה

dorit.keinan@bezeqint.
net

קינן דורית

kirstain.tuli@gmail.com

קירשטיין
נטעלי

israelaa@reuth.org.il

קמחי
ישראלה
קרבן עליזה

alizakarban@gmail.co
m
 באר שבע0548140675

diegokru@gmail.com

פסיכולוג קליני

קריספין
אורית

<korit@clalit.org.il>
rudnickm@zahav.net.il

רודניקי מורן

shivuymishkal@gmail.
com

רוזן לילי

dinaroth@walla.co.il

רוט דינה

t.638@netvision.net.il

רז חמוטל

GALIARACH@GMAIL.
COM

רחמני גליה
רם אנקה

<ancaram@inter.net.il
>
 ביה"ח שערי0544 צדק וקליניקה929293
פרטית
 בית- בירושלים
הכרם

קרושבסקי
דיאגו

avitalraam@gmail.com

פסיכולוגית
קלינית מומחית

רעם אביטל

osnat.waisman@gmail
.com

שאול אסנת

sheri.segev@gmail.co
m

עירון-שגב
שרון

zohar.sagi@gmail.com

שגיא זהר

שדה שרביט
שירי

shiri_sade@yahoo.co
m

שורץ ברוריה

mito@netvision.net.il

שחר מירב

<mshahar@univ.haifa.
>ac.il

שחר קרן

kerensha54@gmail.co
m

שטיין דניאל

פסיכיאטר

danil49@netvision.net.
il

שטיינברג יעל

yaelst1@gmail.com

שטיינר אבלין

evelyne@clalit.org.il

שטראוס
הנדל יעל

yael_strauss@yahoo.c
om

שטרן אמירה
שלו ליאורה

stern.amira@gmail.co
m
דיאטנית
קלינית

שני מיכאל
שפר מיכל

מנהל יחידת
ילד ונוער ,בי"ח
שיבא ,תל
השומר

<shalev81@netvision.
>net.il
michaelshani@hotmail
.com

דיאטנית
קלינית

שר הלין

michal.schaefer@hotm
ail.com

 052יחידה 3678927להפרעות
אכילה בבי"ח
סורוקה ,קופ"ח
מכבי ופרטי

helenesh@clalit.org.il

שרב-איפרגן
ענבר

פסיכולוגית
קלינית

inbarsharav@gmail.co
m

 0544קליניקה פרטית 710747בירושלים.
אחראית יחידת
הפרעות אכילה
למבוגרים,
הדסה עין כרם

שריד רעיה

פסיכולוגית
קלינית

raayaeran@gmail.com

 054מכון אגם 2383934בת"א ,קליניקה
פרטית ברמת
השרון

rutish@gmail.com
gtehelet@univ.haifa.ac
.il

שרף רותי
תכלת גדעון

