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 קליניתמוסדות מוכרים להתמחות בפסיכולוגיה 
 2023פברואר עודכן: 

 הצפוןאזור 

 

 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

  אישפוזי
 מבוגר

  
 עכו  ד.נ. אשרת 04-9559595

25201 
גב' וקסלר 

 דורית
בי"ח ממשלתי 

  מזרע

 ממשלתי

 מרפאתי ילד ונער
 04-6337099 

 26רח' ירושלים 
 38382חדרה 

 

רחל גב' 
 אייזן

תחנה לטיפול בילד 
  ובנער

 ממשלתי

 מרפאתיאישפוזי ו
 04-6332603 מבוגר

חדרה 169ת.ד. 
38100 

 

גב' רויטל בן 
 מוחה

 

המחלקה 
 –הפסיכיאטרית 
 בי"ח הילל יפה

 ממשלתי

 ומרפאתי אישפוזי
 מבוגר

 
04-6278394 

חדרה  ,עמק חפר
38814 

 

ד"ר לימור 
 שפר

בי"ח ממשלתי 
  שער מנשה

 ממשלתי

מבוגר  אישפוזי 
מרפאתי ילד, נער 

 ומבוגר
04-8543871 

בת  9602ת.ד. 
גלים חיפה 

31096 
 

גב' קרן רם 
 בר יוסף

מרכז רפואי 
  "רמב"ם"

 ממשלתי

מרפאתי ילד ,נער 
 בוגרומ

04-8626402 
04-8622234 

רח' אחד העם 
 33132חיפה ,7
 

גב' שניר 
 ענת 

תחנה לטיפול ה
בילד, בנער 

  ובמשפחה

 ממשלתי

 04-8633066 מרפאתי ילד
 

 15הפרסים רח' 
  חיפה

 

לטיפול  מרפאה גב' אייג יעל
פסיכולוגי 
  התפתחותי

 

 ממשלתי

 אישפוזי
ילד ונער למחצית 

 ההתמחות

04-9850494 
04-9850495 

נהריה  21ת.ד. 
22100 

 

ד"ר 
בונשטיין 

 אודי

בי"ח לגליל מערבי 
היחידה להדרכת  –

 הילד והמשפחה 

 ממשלתי

נער  ומרפאתי אישפוזי
 מבוגרו

טירת ,9ת.ד.  04-8559236
 30200הכרמל 

 

לבון  גב'
 אורלי

המרכז הרפואי 
לבריאות הנפש 

  מעלה הכרמל

 ממשלתי

מרפאתי לילד, נער 
 ומבוגר

ויצמן רח'  04-9926991
נהריה ,42

2238002 
 

יובל מר 
 מושקוביץ

 –תחנה לברה"נ 
  נהריה

 ממשלתי

 נער ומבוגר אישפוזי
מרפאתי ילד, נער 

 ומבוגר

מרפאה  04-6828081
 ,פסיכיאטרית

 13100צפת 
 

שלומית גב' 
 רן

"ח ממשלתי יב
  ע"ש רבקה זיו

 ממשלתי
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

מוסד -מרפאתי מבוגר
רחב יחידות מוצמדות: 

מרפאת מרבך קריית 
חיים, מרפאת ברה"נ 

קריית שמואל לילדים 
ונוער , מרפאת ברה"נ 

 חיפה,-ילד ונוער ארמון
 מרפאה לברה"נ 

אשפוזי מבוגר , יוקנעם
 טיפול יום אבן סינא

 30.6.23-זמני עד ה

  , חיפה52צה"ל  04-8590202
גב' שרית 

-ארזי
 אילתה

מרפאה לברה"נ 
  ת אליעזרקרי

 קופ"ח

 מבוגר אישפוזי
ילד, נער  מרפאתי

 ומבוגר

בי"ח העמק  04-6495324
 18101עפולה 

 

אילנית גב' 
 אלבז שחורי

בי"ח העמק, 
מחלקה 

  פסיכיאטרית

 קופ"ח

מרפאתי מבוגר זמני עד 
 31.1.23-ה

, קרית 21הרצל  04-6997726
 שמונה 

מר עודד 
 ערמוני

קרית  ברה"נ
שמונה הכללית 

 מחוז צפון

 קופ"ח

ואשפוזי מרפאתי 
מוסד רחב -מבוגר

יחידות מוצמדות: 
ברה"נ בית שאן 

הכללית מחוז צפון, 
ברה"נ מגדל העמק 

הכללית מחוז 
 ,אשפוז יום עפולה,צפון

 1.2.21-הכרה זמנית מה
 31.1.23-עד ה

רח' מעלה יצחק  04-7708370
 , נוף הגליל14

וף הגליל  ברה"נ נ מר גלעד עוז
 הכללית מחוז צפון 

 קופ"ח 

, לדמרפאתי מבוגר י
נער מוסד רחב: יחידה 

ברה"נ ילדים מוצמדת 
טבריה הכללית מחוז 
-צפון הכרה זמנית מה

 31.1.23-עד ה 1.2.21

מרכז "גליל  04-6713108
סנטר" רח' 

, 52הגליל 
 טבריה

מר תומר 
 אמיתי

ברה"נ טבריה 
 הכללית מחוז צפון

 קופ"ח

מרפאתי ילד, נער מוסד 
רחב: יחידות מוצמדת 

מגדל ברה"נ ילדים 
הכללית מחוז  העמק
ברה"נ ילדים בית צפון 

שאן הכללית מחוז צפון 
 1.2.21-הכרה זמנית מה

 31.1.23-עד ה

, 14מעלה יצחק  04-6557449
 נוף הגליל 

גב' ענבל 
 ברזל הוכמן

ברה"נ ילדים ונוער 
נוף הגליל הכללית 

 מחוז צפון

 קופ"ח

מרפאתי ילד, נער 
-עד ה -מבוגר זמני מה

תמר שבבו  , חדרה 21הרצל   04-6240001
 תירוש

המרפאה לברה"נ 
חדרה, קופ"ח 

 קופ"ח 
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

 מאוחדת  31.12.22
מרפאתי, ילד, נער, 

-מה קבועהמבוגר 
1.11.17  

, 6סמטת עתלית  04-8612320
 חיפה 

רות 
דרדיקמן 

 עירון

המרפאה לברה"נ 
חיפה, קופ"ח 

 מאוחדת 

 קופ"ח

מרפאתי, ילד, נער, 
 1.12.19-מבוגר זמני מה

יחידות  30.11.21-עד ה
מוצמדות: מרפעת 

שפרעם, מרפאת 
 כרמיאל

, 1רח' אדום  04-6025060
 תרדיון משגב

ד"ר גלי דה 
 מרקס

המרפאה לברה"נ 
 משגב-תרדיון

 קופ"ח

מרפאתי, ילד ונוער 
 1.2.19-מה קבועה

מכבי -יחידות מוצמדות
ברה,נ קריית מוצקין 

מבוגרים, מכבי חיפה 
הדר מרפאת ברה"נ 

מבוגרים הכרה 
 מרפאתית

רח' שמחה גולן  04-8351114
 , חיפה54

גב' עדית 
 כהן 

מכבי חיפה מרכז 
המכונים מרפאת 

 ברה"נ ילד ונוער

 קופ"ח 

, 26רח' הלל יפה  04-6286230  מבוגריםמרפאתי, 
 חדרה

המרפאה לברה"נ  דקלה לוז גל
חדרה שרותי 

 כלליתבריאות 

 קופ"ח

מרפאתי, מבוגרים זמני 
-עד ה 1.9.20-מה

31.8.22 

רח' שמואל  03-7463420
, 3שרירא 

 ראשל"צ

מר פוגל 
 אייל

מרפאת ברה"נ 
"גני ראשון", 
 קופ"ח מכבי

 קופ"ח

 קבועהמרפאתי, מבוגר 
  1.9.20-מה

רח' דרך ההגנה  03-7910146
 , ת"א41

גב' טנא הס 
 רחל 

 מרפאת ברה"נ
למבוגרים שכונת 

 התקווה 

 קופ"ח

מרפאתי, ילד נער זמני 
-עד ה 1.1.23-מה

31.12.25 

רח' יגאל אלון  03-7614350
 ת"א  96

 

מרפאת בריאות  גב' ענבל שני
הנפש לילדים 
ונוער "מכבי 

 השלום"

 קופ"ח

מרפאתי, מבוגרים זמני 
-עד ה 1.4.21-מה

31.3.23 

, 43רח' גאולים  6530000 -03
 חולון

שחף גב' 
 המפל

מרפאת נאות 
שושנים, קופ"ח 

 מכבי

 קופ"ח

מרפאתי ילדים ונוער 
-עד ה 1.4.21-זמני מה
31.3.23 

רח' עמק דותן  08-9735666
 , מודיעין53

גב' חמדה 
 פדרסקי

מרפאה לברה"נ 
לילד ונוער קופ"ח 

 מכבי מודיעין 

 קופ"ח

 04-6345279 מרפאתי ילד נער מבוגר
חדרה 19דגניה 
38260 

 
 גילמר צבי 

מכון עמית, 
שרותים 

 פסיכולוגיים

 פרטי

 מבוגר מרפאתי
04-8292908 
04-8292909 

 

טכניון חיפה 
32000 

 

גב' ברודרמן 
 מאירה

מכון -הטכניון
-טכנולוגי לישראל

 חיפה

 אחר
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

 ילד מרפאתי
 04-8374039 (0-6גיל רך )

-21רח' גולומב 
 33391חיפה  23
 

מר תומר 
 הוד טמיר

היחידה לשלום 
  הילד

 בית שבתי לוי )
 בני ציון לשעבר(

 אחר

 מרפאתי מבוגר
 

04-8249334 
04-8249508 

אוני' חיפה חיפה 
31905 

 

גב' אוקסמן 
 לילי

מרכז יעוץ 
 לסטודנט

 אחר

 04-8632853 נערמרפאתי 
04-8628124 

, 7רח' פלי"ם 
חיפה 50ת.ד. 

33095 
 

גב' אלינור 
 חביון

התחנה הקלינית 
לחנוך  של המינהל

התיישבותי ועליית 
 הנוער מחוז חיפה

 אחר

 מבוגר  מרפאתי
 

 95שד' הנשיא  04-8375649
 34642חיפה 

 

גלית גב' 
 זינגמן

 המרכז –עמך 
לתמיכה  הישראלי

נפשית וחברתית 
בניצולי שואה 

 והדור השני

 אחר

מרפאתי ילד, נער 
 ומבוגר

קיבוץ גבעת  04-6369575
חיים איחוד 

38935 
 

גב' עדי 
 רודוי

עמותה -התחנה
לטיפול פסיכולוגי 

ע"ש איימי הורוויץ 
 בגבעת חיים

 אחר

ילד, נער  מרפאתי
 ומבוגר

04-9922707 
04-9922091 

ד.נ. גליל מערבי 
25223 

 מושב רגבה

 אחר  תחנת חוף הגליל לאה סגלגב' 

, נער מרפאתי ילד
 ומבוגר

סוכנות 4ת.ד.  04-6533239
דואר גלבוע 

18120 
 

מר קרסנטי 
 ירון

-תחנה העמקים
 שרות פסיכולוגי 

 אחר

, נער מרפאתי ילד
 ומבוגר

04-6751207 
04-6751208 

מועצה אזורית 
עמק הירדן 

15132 

עופר מר 
 קסטל

תחנה לייעוץ ה
 עמק הירדן וטיפול

 אחר

ילד, נער  מרפאתי
 ומבוגר

04-6816367 
04-6816368 

מועצה אזורית 
גליל עליון ת.ד. 

פינה -ראש90000
12110 

 

גב' סלביה 
 יקירה

מרכז לייעוץ, 
טיפול וחינוך 

 מיט"ב

 אחר

 19170 04-6488222 אשפוזי, נער ומבוגר 
 ד.נ. גלבוע 

מר קרסנטי 
 ירון

עמותת נווה 
 מלכישוע 

 אחר

-073 מרפאה ילד
2515151 

נווה חיים, 
 חדרה

מיכל גב' 
 חזן שרת

כפר הילדים 
 תלפיות

 אחר

אשפוז ילד, נער זמני 
-עד ה 1.9.17-מה

31.12.22 

04-8748100 
04-8725207 

 פקס

רח' החקלאים 
 4, ת.ד. 17

קריית ביאליק 
2790500 

גב' לייבוביץ 
 ליאת

כפר ילדים ונוער 
 אהבה 

 אחר
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

מרפאתי, ילד, נער 
, אשפוזי מבוגר מבוגר 

-עד ה 1.9.21-זמני מה
31.8.23 

04-6028872 

רח' ואדי 
אלג'ואני 

, ת.ד. 125/25
 16100, נצרת 11

ד"ר 
מוסטפא 
 קוסקוסי

מרכז "מענה" 
 בי"ח נצרת

 אחר

 ירושלים והדרוםאזור 

 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

אישפוזי 
ומרפאתי ילד, 

 נער ומבוגר
-מוסד מוצמד
תב"ן מעלה 

, היחידה אדומים
לגיל הרך הכרה 

 1.2.20-זמנית מה
 31.1.22-עד ה

כולל את קרית 
 יובל ובית שמש

02-5705109 
 

יאנוש רח' 
, קרית 36קורצ'ק 

 ירושלים  ,יובל
 

ר יעל "דמר 
 גורי

מרכז לברה"נ 
  איתנים

 ממשלתי

אישפוזי 
ומרפאתי ילד 

 ומבוגר
08-6401531 

דרך הצדיק 
מירושלים, ת.ד. 

שבע -באר4600
84170 

 

גב' תמי 
 ב"ש  מרכז לברה"נ מריאנו

 ממשלתי

 , ילד, אישפוזי
מרפאתי מבוגר 

 ילד,נער ומבוגר
08-6745103 

 ,רח' ההסתדרות
 78306אשקלון 

 

גב' עידית 
 חמו-זיו

רפואי המרכז ה
  ברזילי

 ממשלתי

 אישפוזי מבוגר
 02-6732672 

קורא הדורות 
 ירושלים24
 

ר יעל "ד
  מעון ירושלים גורי

 ממשלתי

 02-6551584 מבוגר אישפוזי
 ,גבעת שאול ב' 

 91060ירושלים 
 

ר יעל "ד
 גורי

בי"ח ממשלתי כפר 
  שאול

 

 ממשלתי

 מרפאתי ילד
 

02-5633759 
 , 2רח' החי"ש 

 93223ירושלים 
 

גלי גב' 
 יקותיאלי

תחנה לטיפול בילד 
 , ירושלים ובנער

 ממשלתי 

 מרפאתי מבוגר
 

02-6721569 
02-6721531 

 רח' שלום יהודה 
31 

 93426ירושלים 
 

רוטנברג גב' 
 הדסה

הירושלמי המרכז 
לברה"נ מרפאת 

 דרום ירושלים

 ממשלתי 

אישפוזי  -באר, 151ת.ד.  08-6400780 מר מאיר  מרכז רפואי   קופ"ח
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

ילד,  ומרפאתי
 נער ומבוגר

 84101שבע 
 

  סורוקה נדב

 מבוגר אישפוזי
 , נערמרפאתי ילד

 מבוגר
 ותמוסד

-יםמוצמד
, מרפאה לברה"נ 
מרפאת משמר 

, בית שמשהעם 
מרפאת ברזיל, 
מרפאת מזרח 

 ירושלים

02-5608300 
02-5608301/2 

, 17רח' דישראלי 
ת.ד. 

ירושלים ,27670
92222 

 

זנדמן גב' 
 עינת 

מרכז לברה"נ 
  טלביה

 קופ"ח

מרפאתי, ילד, 
, 5רח' סטרומה  08-8560792 מבוגר

 אשדוד
ד"ר שלמה 

 אגמון
מרפאה לברה"נ 

 אשדוד
 קופ"ח

מרפאתי, מבוגר 
 1.10.18-זמני מה

 .31.12.22-עד ה
יחידות 

מכבי -מוצמדות
אשדוד רשב"י 

מכבי מרכז 
המכונים 

רחובות, הכרה 
מרפאתית , 

 ילדונער

, 1קיבוץ גליות  08-6258882
 אשדוד

ד"ר רחל 
 מורדוכוביץ 

מכבי אשדוד י"א, 
מרפאה לברה"נ 
 לטיפול מבוגרים

 קופ"ח 

מרפאתי, מבוגר 
-מהקבועה 
-שלוחה 1.10.18

מרפאת ילדים 
 ונוער מודיע

08-6308980 
 מרכז מסחרי

-רעות, רעות
 מודיעין

גב' דלי 
 קולמן חבר

המרפאה לברה"נ 
 לב רעות

 קופ"ח

מרפאתי, ילד, 
, מבוגרנער 

יחידה מוצמדת 
מרפאה ברה"נ 

מאוחדת 
זמני  ראשל"צ 

עד  21.6.21-מה
 20.6.23-ה

רח' העצמאות  08-6339300
 , אשדוד58

גב' ציפי בן 
 מאיר-אריה

המרפאה לברה"נ 
קופ"ח  כלנית,

 מאוחדת 

 קופ"ח

מרפאתי, מבוגר, 
קבועה ילד ונוער 

 1.8.19-מה
, 42רח' אגריפס  02-6215444

 גב' טל לבנה ירושלים
מרפאה לברה"נ 
קופ"ח מאוחדת 

 מחוז ירושלים

 קופ"ח

מרפאתי, מבוגר,  ד"ר לימור  3רח' טרומפלדור  02-5675111 מרפאה לברה"נ   קופ"ח
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

ילד ונוער זמני 
עד 1.11.21-מה

 30.10.23-ה

קופ"ח לאומית  אפטר-בר ירושלים
 ירושלים 

מרפאתי, ילד, 
נער מבוגר, 

יחידה מוצמדת 
מרפאה ברה"נ 

מכבי ילדים זמני 
-עד ה 1.8.22-מה

31.7.24 

, 31רח' בית אל  ) 08-6258752
 באר שבע

גב' נעמי 
 אדמון

מרפאת מכבי 
בריאות הנפש 

 מבוגרים באר שבע

 קופ"ח

 מרפאתי מבוגר
-זמני  עד ה

30.11.23 

08-6461088 
08-6461044 

גוריון -אוני' בן
 653, ת.ד. בנגב

 84105שבע -באר,
 

ד"ר 
אלכסנדרה 

קליין 
 רפאלי

השירות 
הפסיכולוגי 

האוניברסיטאי 
לסטודנטים 

ולהכוון מקצועי 
ולימודי של 

אוניברסיטת בן 
  בנגב גוריון

 אחר

ילד, נער  מרפאתי
 08-9170200 ומבוגר

, 3סמטת פתן 
 בית הדקל אילת 

 

-גב' קדם
  מרפאת הדקל הרולד ענת 

 אחר

מרפאתי ילד, 
 08-6802704 נוער ומבוגר

 מועצה שער הנגב 
ד.נ. חוף אשקלון 

79200 
 

גב' רדאי 
 עינת 

שרות פסיכולוגי 
 שער הנגב

 אחר

אישפוזי 
 ומרפאתי

 מלאה
מוסד  ילד ונער

רחב יחידה 
קרית -מוצמדת

הכרה  הילד
זמנית  מרפאתית

-עד ה 1.6.22-מה
31.5.24 

02-9936900 

מרכז גניר, רח' 
, א"ת הר 2ההר 

 טוב א'
 99067בית שמש 

 

קטי גב' 
 אור שלום  איש שלום

 אחר

מבוגר אישפוזי 
מרפאתי ילד, נער 

 ומבוגר
02-5374505 

, 16שמעון החכם 
ת.ד. 

 ירושלים ,35300
 

מר יונדב 
 בקשי

 המרכז הרפואי
  הרצוג

 אחר

ילד  אישפוזי
 נערוו

מרפאתי ילד 
מוסד ונוער 

077-2023400 

קריית  676ת.ד. 
 יערים )טלז סטון(

ד.נ. הרי יהודה 
90840 

גב' חן 
-שפרלינג בן

 צבי

 –הרי ירושלים 
מוסדות לטיפול 

פנימייתי בילדים 
ובבני נוער )לשעבר 

 אחר
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

קרית -מוצמד
הילד הכרה 

מרפאתית זמני 
-עד ה 1.1.20-מה

31.12.21 

 בני ברית(  

 ילד ונעראישפוזי 
מרפאתי ילד : 

סניפים ירושלים, 
אשדוד ובית 

 שמש 

02-6733548 
רח' ציפורה ת.ד. 

 ירושלים10234
 

מר דני 
  מכון סאמיט שטיינברג

 אחר

נער  מרפאתי
 ומבוגר

 
 ירושלים 02-6793735

 16252ת.ד. 
מר רענן 

 מנהלת נעל"ה ירמר
 אחר

 נער מרפאתי
 

02-6241199 
02-6247422 

 2285ת.ד. 
 91022ירושלים 

 

-אבנתגב' 
 מענה מילר תמי

 אחר

 02-5882685 מבוגר מרפאתי

מעונות 
, 10מאירסדורף 
 הר הצופים 

 91905ירושלים 
 

 אוריתגב' 
 ליבוביץ 

השרות הפסיכולוגי 
של האוניברסיטה 

  העברית 

 אחר

אישפוזי 
ילד,  ומרפאתי

 נער ומבוגר
02-6776332 

קרית הדסה עין 
כרם ירושלים 

91920 
 

גב' רויטל 
 כפיר

מח' פסיכיאטרית, 
  כרם-הדסה עין

 

 אחר

מרפאתי ילד, נער 
 08-6355860 מבוגר

ד.נ. אילות מיקוד 
88820 

 

איריס גב 
 צור

התחנה 
הפסיכולגית חבל 

אילות בע"מ 
 )חל"צ( 

 אחר

ילד, נער מרפאתי 
 08-684729  , מבוגר

 , 25יוהנסבורג 
 78433אשקלון 

 

גב' כורם 
 אורלי

אשקלון עמך 
 והשפלה הדרומית

 אחר

מרפאתי ילד, 
, 10יצחק בן צבי  08-6238899 נער, מבוגר 

 באר שבע
מר עלימה 

 ירון

מכון -משאבים
לשירותים 

פסיכולוגים,  
נויורופסיכולוגים 

 ושיקום

 אחר

 02-6712030 אישפוזי,ילדים 

קמפוס חרוב 
לילדים, 

האוניברסיטה 
העברית, קמפוס 

הר הצופים 
 )מתחם מעונות

ד"ר אורית 
 יפה

מרכז שוסטרמן 
לילדים 

 ולמשפחותיהם

 אחר
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

רזניק(, ת.ד. 
,ירושלים 24100

919051 
מרפאתי, ילד 

נער, מבוגר זמני 
-עד ה 1.3.18-מה

31.12.22 

, ירושלים 4חירם  02-5954571
9446204 

גב' שירלי 
 למרחב  בן דיין פיק

 אחר

מרפאתי, נער, 
-מבוגר מה

1.11.18  
08-6467002 

, המחלקה 97בנין 
לפסיכולוגיה 

אוניברסיטת בן 
 גוריון

גארי פרופ' 
 דיימונד

הקליניקה 
הקהילתית של 

המחלקה 
לפסיכולוגיה 

אוניברסיטת בן 
 גוריון 

 אחר

, דמרפאתי, יל
 נער 

0732756119/1 
 גב' קרן סדן דימונה  1ת.ד.  0732756112פקס:

המרכז לטיפול 
פסיכולוגי בילדים 

 דימונה-ונוער

 אחר

מרפאתי, מבוגר, 
ילד נער, זמני 

עד  1.10.20-מה
 30.9.22-ה

, 91רח' הרצל  08-6270224
)ע"ר( סניף -עמך גב' ענת שגב  באר שבע

 אחר באר שבע

מרפאתי מבוגר 
-זמני מה
1.11.21-
31.10.23 

08-8588150 

המכללה 
האקדמית אחוה, 

ד.נ. שקמים 
7980400 

מר יובל 
 בלינקי

מרכז אחוה 
לשירותים 

פסיכולוגיים רב 
 תרבותיים

 אחר

מרפאתית ,גיל 
רך, ילדים ונוער 

-זמנית מה
-עד ה 1.12.2021

30.11.2023 

, 8רח' ינאי  08-8550209
 אשדוד

גב' רונית 
 אחר מכון מסילות ביטון

מרפאתית רך, 
ילד, נער  זמני 

-15.4.22-מה
14.4.24 

08-9392876 
, 2רח' בילו 
 רחובות 

גב' אורית 
 ירושלמי

היחידה הקלינית 
בשרות הפסיכולוגי 

התפתחותי -חינוכי
 רחובות 

 אחר

ביתר שלוחה 
עלית, הכר 

מרפאתית, מבוגר 
זמנית ילד נער 

-1.9.22-מה
31.8.24 

02-5954571 
, 34רח' נחל הירקון 

 בית שמש
גב' סיון 

 צמח
 אחר למרחב בית שמש
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 אזור המרכז

 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

אישפוזי 
 מבוגר ומרפאתי

ומרפאתית ילדים 
 ונוער

08-9258206 
 1ת.ד. 
 70300יעקב -באר

 

מר שחר 
 בלבן

-מרכז לברה"נ באר
 יעקב

 ממשלתי

אישפוזי 
ומרפאתי ילד, 

 נער ומבוגר
03-5552608 

 15שד' קק"ל 
 59100ים -בת

 

ד"ר 
פגירסקי 
 שמוליק

בי"ח ממשלתי 
 אברבנאל

 ממשלתי

מרפאתי ילד, נער 
 08-9461893 ומבוגר

  80רח' רמז 
 76449רחובות 

 

מר שחר 
 בלבן

 

 -תחנה לברה"נ 
 רחובות

 ממשלתי

 ילד, נער מרפאתי
 46290הרצליה  09-9581811 מבוגרו

 2רח' הדר 

גב' ארסטר 
 אורית

מרפאה קהילתית 
 הרצליה -לברה"נ 

 ממשלתי

 
ילד, נער  מרפאתי

 ומבוגר
03-5035255 

רח' תרצ"ו 
 58316חולון 34
 

גב' 
גולדברגר 

 יעל

מרפאה קהילתית 
 חולון -לברה"נ 

 ממשלתי

 מרפאתי מבוגר
אשפוזי מבוגר 

  1.12.17-מה קבוע
03-5151170 

 5הרבי מבכרך 
 66849יפו 

 

מר ברגר 
 שגיא

מרכז קהילתי 
 יפו –לברה"נ 

 )מבוגרים(

 ממשלתי

 ונער מרפאתי ילד
 03-5151150 

  5הרבי מבכרך 
 66849יפו 

 

גב' דינה 
 מסתאי

מרכז קהילתי 
 יפו –לברה"נ 
 )ילדים(

 ממשלתי

אישפוזי 
, ומרפאתי ילד

 ומבוגר נער
08-9284078 

 ,1ת.ד.
 70450ציונה -נס
 

ד"ר יורם 
 יעקב-בן

-בי"ח ממשלתי נס
 ציונה

 ממשלתי

 ונער מרפאתי ילד
 אשפוזי ילד ונוער 

 

09-8618328 
09-8610142 

, פינת 2רח' צורן 
 8רחוב המחשב 

 2, קומה Aמתחם 
אזור התעשייה 

 פולג, נתניה

גלית הלוי 
 בר טנדלר

לטיפול  מרפאה
 - ים ובנוערבילד

 נתניה

 ממשלתי

מרפאתי 
  אישפוזי מבוגרו

09-8981111 
09-8981120 

 2167ת.ד. 
 42121נתניה 

 

גב' עדנה 
 גרין

השרון -בי"ח לב
 )פרדסיה(

 ממשלתי

 מרפאתי מבוגר
 09-8345666 

, פינת 2צורן  רח'
 8רחוב המחשב 

 2, קומה Aמתחם 
אזור התעשייה 

  פולג, נתניה

מרפאה לברה"נ  פרל רייןגב' 
 נתניה -מבוגרים

 ממשלתי

ילד, נער  מרפאתי
 03-9302018 ומבוגר

 31רח' אחד העם 
 תקוה -פתח

 

ד"ר חמוטל 
 לנדאו

תחנה קהילתית 
 פ"ת –לברה"נ 

 ממשלתי
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

 , נערמרפאתי ילד
ואשפוזי  ומבוגר

-עד ה 1.3.20-מה
28.2.22 

גב' סמדר  70300צריפין  08-9779595
 גור

רפואי המרכז ה
 (אסף הרופאשמיר )

 ממשלתי

אישפוזי 
 03-5303444 ומרפאתי מבוגר

החטיבה 
הפסיכיאטרית, 

 ,מרפאת מבוגרים
 52621תה"ש 

 

אילנה גב' 
 שנבל

הרפואי המשולב 
  שיבא, תל השומר

 ממשלתי

אישפוזי ילד 
, אשפוז ומתבגר

יום ומרפאתי ילד 
 ומתבגר 

03-5302663 
03-5302573 

  ביה"ח לילדים
 52621תה"ש 

 

גב' מריאנה 
 סוקולוב

המחלקה 
הפסיכוסומטית 

לילדים ונוער 
המערך האשפוזי 
 בי"ח ע"ש ספרא

 ממשלתי

אישפוזי 
ומרפאתי ילד 

 ומתבגר
03-5302663 

היחידה 
לפסיכיאטריה של 

 הילד והמתבגר
 52621תה"ש 

 

גב' נורית 
 סער

המרכז הרפואי 
המשולב שיבא, תל 

 השומר

 ממשלתי

 08-9776140 אישפוז מבוגר
08-9776143 

 81ת.ד. 
 71000רמלה 

 

מר שחר 
 בלבן

בית סוהר מגן 
חטיבה 

לפסיכיאטריה 
 מב"ן  –משפטית 

 ממשלתי

 מבוגר ישפוזיא
מרפאתי ילד, נער 

 ומבוגר
03-6974567 

שרות פסיכיאטרי, 
-תל, 6רח' ויצמן 

 64239אביב 
 

גב' דליה 
קלי 

  בנאקוט

תל רפואי המרכז ה
אביב ע"ש סוראסקי 

 (איכילוב)

 ממשלתי

 , נערמרפאתי ילד
 64739אביב -תל 03-5615211 בוגרומ

 16רח' הארבעה 
ד"ר גזית 

 קונדרי

מרכז רב  -הארבעה
מקצועי לטיפול 

פסיכולוגי 
ילדים,נוער, 

טיפול,  -מבוגרים
 הכשרההדרכה, 

 ממשלתי

 אישפוזי מבוגר
03-7947607 

 

 3שפיגל רח' 
 תקוה-פתח

ד"ר חמוטל 
 לנדאו 

 -  שחף מרכז שיקום
 פ"ת

 ממשלתי

נער  אישפוזי
מרפאתי  ומבוגר

 ילד, נער ומבוגר
09-7478502 

  94ת.ד. 
 45100השרון -הוד

 

ורנר גב' 
 טלי

מרכז לברה"נ 
 שלוותה

 קופ"ח

מרפאתי 
 ואישפוזי ילד

 ונער
03-9253863 

 14רח' קפלן 
 תקוה-פתח

 
מרכז שניידר   מר דן לוטן

 לרפואת ילדים

 קופ"ח

אישפוזי  שרון גב'  102ת.ד.  03-9258373  קופ"ח בי"ח גהה
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

, ומרפאתי ילד
 ומבוגר נער

 49100תקוה -פתח
 

 קרונטל

 מבוגר אישפוזי
מרפאתי ילד, נער 

 ומבוגר

08-9441382 
08-9441388 

רחובות 1ת.ד. 
76100 

 
 –שרות פסיכולוגי  גב' יעל איל

 בי"ח קפלן

 קופ"ח

אישפוזי 
 ברק-בני, 5בארי  03-6714700 מבוגר מרפאתיו

 
רועי ד"ר 
 שופן

מרכז בריאות הנפש  
של מחוז דן, 

 בריאות כללית

 קופ"ח

 מבוגר אישפוזי
מרפאתי ילד, נער 

 ומבוגר

03-5720808 
03-5720842 

-, רמת9רח' הצבי 
 67197ת"א חן 

 

מר שחם 
 צור

המרכז לברה"נ ע"ש 
 רמת חן-בריל

 קופ"ח

 מרפאתי מבוגר
-זמני עד ה

31.8.24 
09-7709995 

, ת.ד. 3רח' אחוזה 
 43100רעננה  278

 

ד"ר עדי 
 גרנט 

המרכז הרפואי 
 לוינשטייןלשיקום 

 קופ"ח

מרפאתי מבוגר 
רח' זלמן שניאור  03-5110610  1.9.18-מה קבועה

 , ראשל"צ4
מר דרור 

 שטרנברג 
המרפאה לברה"נ 

 ראשון לציון 
 קופ"ח 

מרפאתי מבוגר 
ילד, נער מוסד 

רחב: יחידה 
מוצמדת : 

מרפאת התקווה 
אם המושבות 

ומרפאת הגבעה 
-הכרה זמנית מה

-עד ה 1.6.21
31.5.23 

, 15רח' שפרינצק  0366941576
 ת"א

גב' טל 
 קרינגל

 קופ"ח מרפאת אביב

 מרפאתית
,מבוגרים זמנית 

עד  1.12.2021-מה
 30.11.2023-ה
 

, 7רח' השרון  09-9528461
 הרצליה

גב' אורית 
 עמיר

מרפאת בריאות 
הנפש למבוגרים 
הרצליה, קופ"ח 

 מכבי

 קופ"ח

מרפאתית ילד 
נער מוסד רחב 

יחידה מוצמדת 
באקה אל גרבייה 

 1.11.22-זמני מה
 31.10.24-עד ה

צומת העוגן, מרכז  09-7946230
מסחרי משמר 

 השרון

גב' מיכל 
 אפק

מרפאת שרונים 
ברה"נ ילדים ונוער 

 שרותי כללית

 קופ"ח

מרפאתית 
מבוגרים, יחידה 
מוצמדת מרפאת 
ברה"נ למבוגרים 

מכבי השל"ה 
 1.12.22-זמני מה

–גב' פלק  , ר"ג4רח' אורה  03-6750317
גולדפרב 

 דקלה

מרפאת ברה"נ 
 למבוגרים מכבי ר"ג

 קופ"ח
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

 30.11.24-עד ה
מרפאתית ילד 

נער מבוגר זמני 
-עד ה 1.3.23-מה

28.2.25 

מר ולרי  , רמלה45הרצל  08-9147020
  סנקביץ

מרכז לברה"נ רמלה 
 קופ"ח כללית

 קופ"ח

מרפאתי)לשנתיים 
ילדים  בלבד( 

 1.1.23-מהזמני 
  31.12.25-עד ה

03-5730130 
, גבעת 13גוש עציון 

 שמואל 
 

עשת גב' 
 נורית 

עמותה -"אותי"
ישראלית לאוטיזם 

העמותה )לשעבר 
 (לילדים בסיכון

 אחר

 מרפאתי מבוגר
 03-7376210 

ברה"נ ד.צ.  מרכז
 צ.ה.ל. 02149

 

זון מר לוי
 יובל

מרפאה צבאית 
 תה"ש –לברה"נ 

 אחר

 מרפאתי מבוגר
 צ.ה.ל. 1068ד.צ.  03-5693556 

 
לאה גב' 
 ולין

מדעי  ענף
ההתנהגות, המדור 

 חיל הים –קליני ה

 אחר

 צ.ה.ל.02166ד.צ.  03-7379134/5 מרפאתי מבוגר
 

גב' הדס 
ורטהיים 

 פנחס

 –ענף פסיכולוגיה 
 חיל האויר

 אחר

ילד, נער  מרפאתי
 03-9642623 ומבוגר

 30הרצל רח' 
 15462ת.ד.

לציון -ראשון
75054 

 

מר יוסי 
 מכון שלם צוק

 אחר

 09-7428845 ונער אישפוזי ילד

  20רח' הברושים 
השבים -רמות

45930 
 

מר דריו 
 נווה צאלים וינוקור

 אחר

 מרפאתי מבוגר
 52900גן -רמת 03-5318450 ומתבגר

ד"ר 
אבינועם 

 ראד

שרות יעוץ לסטודנט 
-אוניברסיטת בר

 אילן

 אחר

 , נערמרפאתי ילד
, 301רח' אחוזה  03-6990511 ומבוגר

 רעננה 
ד"ר אור 

 אחר ת.ל.מ. ספיבק

 03-6898888 נערמרפאתי 

, 2רח' השלושה 
-תל 9412ת.ד. 

 61094אביב 
 

 -מוגילנרגב' 
ביבס 

 אלישבע

התחנה הקלינית של 
המינהל לחנוך 

התיישבותי ועליית 
הנוער מחוז תל 

 אביב

 אחר

 03-6408505 מרפאתי מבוגר

קריית 
האוניברסיטה, 

-תל ,רמת אביב
 69678אביב 

מירה גב' 
 נוף

 המדור לשירות
 פסיכולוגי

-אוניברסיטת תל
 אביב

 אחר

ילד, נער  מרפאתי
 א' 23מבצע קדש  03-6483102 ומבוגר

 69988אביב -תל
-גב' ניר

 גוטליב תמי
 שריג –טריאסט 

 מכון לפסיכותרפיה
 אחר
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

 

 03-5665701 מבוגר  מרפאתי
 58מזא"ה 

 65789אביב -תל
 

מר 
דוברצקי 

 עופר

 המרכז –עמך 
הישראלי לתמיכה 

בניצולי שואה 
 והדור השני

 אחר

 מרפאתי
 ילד,נער ומבוגר

03-6480662 
03-6480663 

 7קהילת סלוניקי 
 69513אביב -תל

 

מר ליונל 
 קסטל

מכון גרין 
לפסיכולוגיה 

 מתקדמת

 אחר

מבוגר, אישפוזי 
ומרפאתי ילד, 

 נער מבוגר
09-5771108 

בית חולים מעייני 
הישועה, רח' 

בני , 17פוברסקי 
 51544ברק 

 

מר כהן 
 מאיר

המערך 
הפסיכיאטרי בי"ח 

 מעייני הישועה 

 אחר

 , 167ת.ד.  09-9602872 מרפאתי מבוגר
 46150הרצליה 

-גב' דנאי
 ערב שרון

המרכז הבינתחומי 
 הרצליה

 אחר

 מרפאתי
 נוער-ילדים ובני

 
 אביב-תל, 1מוזיר  

 
גב' רחל לב 

 גילאור

פנימיות היחידה ל
שירותים לו

טיפוליים, היחידה 
שפ"ח הקלינית 

 יפו-ת"א

 אחר

  48דרך מנחם בגין  03-6390191 מרפאתי מבוגרים 
 66180ת"א 

גב' שרה 
 הרמתי 

–קוגנטיקה בית 
מרכזי טיפול, יעוץ, 

הדרכה והכשרה 
 בע"מ

 אחר

מרפאתי ילד, נער, 
 09-9602711 3.2.15-מבוגר מה

רח' כנפי נשרים , 
, הרצליה 167תד. 

4610101 

ד"ר יעל 
 אפטר לוי 

 

קליניקת בית ספר 
ברוך איבצ'ר 
–לפסיכולוגיה 

המרכז הבינתחומי 
 הרצליה

 אחר

 10רח' מרמורק  03-5604480 מרפאתי מבוגר  
 6425410ת"א 

גב' גלית 
 אחר מכון שדות יעד חן אלחדד 

מרפאתי ילדים 
 51רח' ארלוזורוב  03-5027050 ונוער 

 חולון 
גב' דנה 

 פלמור
היחידה הקלינית 

 שפ"ח חולוןב
 אחר

ד"ר נעמה  , פ"ת2רח' כרמלי  03-9115300 מרפאתי נוער 
 לויצקי

מרכז ייעוץ לנוער 
 פ"ת

 אחר

מרפאתי ילד נער 
רח' הרוגי מלכות  03-7572222  1.1.18-מה קבועה

 , ת"א7
מר רן 
 פרלמן 

חברים מכון 
 פסיכולוגי בע"מ

 אחר

מרפאתי ילד, נער 
 157רח' יגאל אלון  03-6031552 , מבוגר 

 ת"אב', 
גב' טלי 

 אחר מכון טמיר בורלא גלילי

מרפאתי, מבוגר, 
קבועה ילד נער, 

  1.9.19-מה
, 4רח' סמילנסקי  09-8341670

 נתניה
גב' ענת 

 תלם
)ע"ר( סניף -עמך

 אחר נתניה
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 כתובת טלפון סוג ההכרה

שם 
הפסיכולוג 

האחראי על 
 ההתמחות

 שם המוסד

 שייכות 

מרפאתי מבוגר 
 1.9.20-עד הזמני 
 31.8.22-עד ה

054-5989889 

 

רח' מקס ואנה ווב, 
 רמת גן 

גב' דינה 
 סנדרוב 

הקליניקה לשירות 
הקהילה של 

המחלקה 
לפסיכולוגיה, 

 -אוניברסיטת בר
 אילן

 

 אחר

מרפאתי ילד, נער 
-מבוגר זמני מה

-עד ה 1.9.21
31.8.23 

, 63רח' חיים לבנון  03-6413483
 ת"א

גב' נטלי 
 אזולאי

 אחר מרכז ד"ר טל

שלוחה 
בראשל"צ, 

מרפאתי נער 
-מבוגר זמני מה

-עד ה 1.10.21
30.9.23 

, 143רח' הרצל  08-9467293
 רחובות

גב' דפנה 
 מיטרני דגן

עמך רחובות 
 אחר והשפלה

מרפאתית ,נוער 
ומבוגרים זמנית 

עד  1.12.2021-מה
 30.11.2023-ה

03-5040900 
 29רח' רוטשילד 

 5931606בת ים 
ד"ר אלעד 

 ליבנה

ז כמר-עמותת אנוש
 אחר הדספייס בת ים

 מרפאתית
,מבוגרים , גיל 

-ינקות זמנית מה
-עד ה 15.6.2022
14.6.2024 

09-7881900 
, בית 71רח' הנדיב 

 גב' לי אלעד הנדיב, הרצליה
המכון לגיל ינקות 

ע"ש זיאמה ארקין, 
 אוניברסיטת רייכמן

 אחר

מרפאתית , ילד, 
נער, מבוגר זמנית 

עד  15.8.2022-מה
 14.8.2024-ה

02-6564701 

רח' שמואל תמיר 
, פסגת זאב, 74

 ירושלים

גב' יפעת 
 טרופ

השרות הפסיכולוגי 
-ירושלים החינוכי

 היחידה הקלינית
 אחר

 


