
 

 

 מועצת הפסיכולוגים
  הבריאות משרד

 66849 יפו-אביב תל, 5 מבכרך הרבי' רח
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-6474804: פקס  *5400:  טל

Council of Psychologists 
Ministry of Health  
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400 Fax: 02-6474804 
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סוג  שייכות
 כתובת עיר טלפון הערות ההכרה

שם 
 מדריךה

 האחראי
 שם המוסד

זמנית עד  מלאה ממשלתי
צריפין  08-9779595 30.6.2022

גב' רוני   70300
 עומר 

מרכז רפואי אסף 
 הרופא

 זמנית עד מלאה קופ"ח
30.4.2020 

08-9441382 
08-9441006 

רחובות 
מר יהודה  1ת.ד. 76100

 ניניו

השרות 
הפסיכולוגי מרכז 

 רפואי קפלן

 -קבועה מה מלאה ממשלתי
1.4.2003 

03-6974567 
03-6974707 

אביב -תל
 6ויצמן  64239

ד"ר 
שולמית 

 יצחק-בן

רפואי ע"ש מרכז 
סוראסקי בי"ח 

 איכילוב

 -קבועה מה מלאה קופ"ח
6.11.2003 

03-9377229 
03-9377230 

פתח תקוה 
ד"ר עירית   49100

 חרותי

מרכז רפואי ע"ש 
רבין קמפוס 

 בלינסון

 -קבועה מה מלאה קופ"ח
תקוה -פתח 03-9243616 4.8.2004

 14קפלן  49202
ד"ר 

אורית 
 קריספין

מרכז לרפואת 
 שניידר -ילדים

מבוגרים  ממשלתי
 מלאה

 -קבועה מה
השומר -תל 03-5303707 1.7.2004

52621  
ד"ר 

לחמנוביץ 
 רונית 

המרכז הרפואי 
המשולב ע"ש 

 חיים שיבא

ילדים  ממשלתי
 מלאה

 -קבועה מה
השומר -תל 03-5303707 1.7.2004

גב' מיכל   52621
 גינת

המרכז הרפואי 
המשולב ע"ש 

 חיים שיבא

 -קבועה מה מלאה ממשלתי
גב' ענבל  בת גלים 31096חיפה  04-8543871 19.10.2003

 מיטניק

הקריה הרפואית 
 -לבריאות האדם

 רמב"ם

 -קבועה מה מלאה ממשלתי
ירושלים  02-6776348 6.6.2004

91120 
קרית 
 הדסה

מר יונה 
 לוריא

 -בי"ח הדסה
 ירושלים

 -קבועה מה מלאה קופ"ח
רעננה  09-7709995 27.11.2005

43100 
אחוזה 

278 

גב' חן 
-חיימוביץ

 בוגר
 בי"ח לוינשטיין

-קבועה מה מלאה ממשלתי
 47גולומב  31048חיפה  04-8359359 21.11.2007

גב' אפרת 
אסתרקין 

 היבנר
 בי"ח בני ציון

מרפאתי פרטי
 ת

 -קבועה מה
16.7.12 

074-
7032598 

054-
8363123 

 אביב -תל
שד' 

סמאטס 
14 

מר אורן 
 להק

 מרפאה
 פסיכולוגית

 -קבועה מה מלאה קופ"ח
סבא -כפר 09-7471646 11.6.03

44281 
טשרנחוב

 59סקי 
ד"ר אלון 

 בי"ח מאיר שירלי

 -קבועה מה מלאה ממשלתי
דרך  חדרה  04-7744203  13.10.14

 השלום
מר אורן 

 בי"ח הלל יפה יגאל

-קבועה מה מלאה מלכ"ר רמת החיל,  03-7645177 רח' הברזל  גב' ענת   בי"ח אסותא
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סוג  שייכות
 כתובת עיר טלפון הערות ההכרה

שם 
 מדריךה

 האחראי
 שם המוסד

 לרון 20 69710ת"א   15.3.15

-קבועה מה מלאה ממשלתי
אשקלון  08-6745255  11.5.15

783064 

רח' 
ההסתדרו

 2ת 

גב' 
אייזנשטט 

ליבוף 
 לילאנה 

מרכז רפואי 
 ברזילי

 מלאה קופ"ח
 -זמנית מה

 עד  24.5.16
 31.5.19 -ה

באר שבע  08-6400111
 1שד' רגר  84101

גב' שרון 
בירו 

 סלוטקי

מרכז רפואי 
אוניברסיטאי 

 סורוקה

 מלאה קופ"ח
-זמנית מה

 עד  7.8.17
 31.8.19 -ה

חזקיהו  ירושלים  02-5678502
 27המלך 

גב' אתי 
 בי"ח משגב לדך קופלר

 זמנית עד מלאה קופ"ח
עפולה  04-6494351 31.8.2021

1834111 

שדרות 
יצחק רבין 

21 

גב' הלל 
בנימיני 

 מור
 בי"ח העמק

 מלאה פרטי
 -זמנית מה

עד  1.5.19
 31.12.21 -ה

074-
7292600 

רעננה 
43557 

אחוזה 
301 

גב' יעל 
 ת.ל.מ מיינפלד

מרפאתי פרטי
 ת

 -זמנית מה
עד  28.8.19

 31.12.21 -ה
יגאל ידין  מודיעין 08-9758685

41 
מר יונה 

 לוריא

מרפאת פסיפ"ס 
לפסיכולוגיה 

רפואית 
 ופסיכומטריקה

מרפאתי מלכ"ר
 ת

-זמנית מה
עד  1.3.19

 18.2.21-ה
הגלבוע  04-6533239

18200 

, 4ת"ד 
סוכנות 

דואר 
 גלבוע

ד"ר גדי 
 תחנת העמקים מעוז

 קופ"ח

שלוחות 
מוצמדו

 ת:
 כרכור
 חדרה
זכרון 
 יעקב

 נהריה

 -זמנית מ
16.7.2019 

עד 
31.12.2021 

סמטת  הדר, חיפה 04-8612323
 6עתלית 

מר מרק 
 שרמן

קופ"ח מאוחדת 
מחוז חיפה 

  והצפון
 מוסד רחב

 

מרפאתי פרטי
 ת

-זמנית מ
עד  9.2.20

 28.2.22 -ה

050-
 5אהרוני  רחובות 3351622

גב' 
פטריסיה 
 מן בוטבול

 מכון דרכים

 מלאה ממשלתי
 -זמנית מה

עד  30.1.20
30.1.22 

ד"ר אודי   נהריה 
 בונשטיין

המרכז הרפואי 
האוניברסיטאי 

 לגליל

 מלאה ממשלתי
 -זמנית מה

עד  9.6.21
9.6.23 

מר יעקב   צפת 04-6821144
 מגנס

המרכז הרפואי 
 זיו

ירושלים  02-6666666 -זמנית מה מלאה מלכ"ר בייט  מר יונה  המרכז הרפואי 
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סוג  שייכות
 כתובת עיר טלפון הערות ההכרה

שם 
 מדריךה

 האחראי
 שם המוסד

עד  7.12.21
7.12.23 

 שערי צדק לוריא 12שמואל  9103102

 


