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Parental Occupational Executive Training (POET ,2016, פריש, תירוש ורוזנבלום) 

 ADHDהתפקוד והתפקודים הניהוליים של ילדים עם תסמיני  התערבות מבוססת ראיות מחקריות לשיפור

תכנית התערבות בריפוי בעיסוק לטיפול שפותחה לשם שיפור תפקוד יום יומי של ילדים בני   זו POET -ה

( / עיכוב  ADHD) Attention Deficit Hyperactivity Disorderשנים, המציגים תסמינים של  4-7

 מפגשים של הדרכת הורים הכוללים: 8 התכנית מיושמת באמצעותשלהם.  בהתפתחות התפקודים ניהוליים

  

קום מהשולחן רק לאחר סיום יצליח לשהילד  התכנית נקבעות על פי מה שחשוב להורים, למשל, מטרות 

דק'  10ארוחת הערב, יזכור את רצף הפעולות שמצופה ממנו לבצע בהתארגנות הבוקר, יעסיק את עצמו 

עד שהוריו יתפנו להתייחס למבוקשו. ההורים מקבלים ידע   ותדק 2-3יצליח להמתין אחר הצהריים, או 

שניתן ליישם בבית  מעשיים  וכליםשמאפשר להם להבין את הסיבות לכך שילדם מתקשה במטרות אלו, 

מתאימה לטיפול בילדים עם הבנת שפה תקינה, ללא הפרעת התנהגות או   POET–ה . ןכדי לשפר אות

 רגשי )דכאון, חרדה(.אבחנות בתחום ה

 

 לילדי הגן:   POET -יתרונות ה

 ילדים על סמך תסמיני ניתן להפנות לטיפולADHD.ללא תלות במתן האבחנה , 

 להורים שמתמודדים בעצמם עם תסמיני מותאמת התכניתADHD 

 ישנה התאמה אישית לקשיים התפקודיים ולמיומנויות נוספות של הילדים שעלולות לגרוע

 וגמא, סרבול מוטורי, רגישות חושית(מתפקודם )לד

  ישנן ראיות מחקריות לישימות תכנית זו וליעילותה 

 הכשרה  התכנית מיושמת רק על ידי מרפאים בעיסוק בעלי רישיון משרד הבריאות, שעברו קורס

 ועמדו בכל דרישותיה POETמקצועית בגישת 
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   POETת בגישעמדו בדרישות ההכשרה של טיפול רשימת מרפאים בעיסוק ש

 

       

ון
צפ

 

שם המרפא/ה 

 בעיסוק

שירות 

 לגיל

 פרטי התקשרות כתובת מכון

 מהא עיד עזאם .1

 למא ימין אליאס .2

0-6 

 

 נצרת עילית

 

, 14מעלה יצחק 

 נצרת

04-6508888  

 מכבי  3-12 אסנת שניר .3

 (משרד החינוך)וב

  0523326341 ת טבעוןייקר

Osnatpeled@gmail.com  

 0-9 גלית לומן .4

 

 ,127רח' שושנים  סניף מכבי

 כרמיאל

050-4491800 

 יפעת בן זקן .5

 סיגל רהב גנון .6

 7צייטלין אהרון  מרכז טיפולי ניצן  4-10

 קריית חיים

04-8722145 

 0-9 דנה ברגר מירון .7

 

גרנד קניון, שמחה   התפתחות הילד

 חיפה, 54גולן 

0525894477 

dana.berger18@gmail.com 

התפתחות הילד  0-18 זיוה כהן .8

 ובריאות הנפש

גרנד קניון, שמחה 

 החיפ, 54גולן 

04-8796920 

 * מיכל איזנברג .9

 * שרון שפיר .10

 אפרת דוידוביץ' .11

0-10 

 

 -מכון שלבים 

 בהסכם עם מכבי, 

מול שאר  בהחזרים

 הקופות

,נווה  45התיכון 

 חיפהשאנן, 

 )מיכל( 052-3484065

 )שרון( 054-4568989

 )אפרת( 0547412313

 054-4983442 טירת כרמל, 1חצב  מרכז הפעו"ט 0-9 קרן בן נחום עוז .12

ון
שר

 
 48  רחוב האלון קליניקה פרטית 4-10 גליה מרצל   .13

 חדרה

 0526139551  

galiam69@gmail.com 

 קליניקה פרטית 3-12 * עינת ויסמן .14

 

א' 18רחוב השחר 

 בנימינה

054-2474932  ,04-6388807, 

einatv3@gmail.com 

 *הסדר עם כל שירותי הבריאות

מושב המשתלה  רח' קליניקה פרטית 0-10 * בת שבע גור .15

 חירות

052-2954057 

batshiva@walla.com 

מרכז  –יובל  0-18 * גילי שגב .16

לטיפול בילד 

 ובמשפחה

  ,7הברוש 

   תל מונד

052-4518069 

של  החזר מביטוח פרטי/ משלים *

 שירותי הבריאות

 שרותי בריאות מכבי
 

mailto:Osnatpeled@gmail.com
mailto:galiam69@gmail.com
mailto:einatv3@gmail.com
mailto:batshiva@walla.com
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מ
כז

ר
 

הוד , 42נחל הדר  לדהתפתחות הי 0-9 הלה מושיוב .17

 השרון

050-3563642 

Moshayev_h@mac.org.il 

* מירי אביטבול .18

  

ב רמת  10קליניקה פרטית: אדמונית  3-9

)ימים א', ה'(;                             נתניהפולג, 

 )ימים ב' ג' ד'( הרצליה ,18יותם 

0504222056 

riavitbul@gmail.commi  *

ניתן לקבל החזרים גם מקופ"ח 

 כללית.

 א4הכוהן הנזיר  קליניקה פרטית 4-10 *סימון שטרית .19

 נתניה

050-2242171 

 התפתחות הילד  0-6 * יוני אליעז .20

 

אור , 1אופירה 

  34רבי עקיבא יהודה; 

 בני ברק

03-7614060 

 

03-5771313 

בני  86י עקיבא רב התפתחות הילד 0-6 שלומית רשף .21

 ברק

03-5771371 

יגאל  מכבי השלום, התפתחות הילד 0-9 דליה גולזמן .22

 תל אביב,  96אלון 

7614060-03  

Gluzman_D@mac.org.il  

יגאל  ,מכבי השלום התפתחות הילד 0-6 מורן ענבר .23

 תל אביב, 96אלון 

03-7614060 

Inbar_mor@mac.org.il 

התפתחות –מכבי  0-12 הדר מורבניק  .24

 הילד 

גאל , יהשלוםמכבי 

 תל אביב, 96אלון 

03-7614060 

 03-5122122 ת"א יפו ,36התקומה  התפתחות הילד 0-6 יולי יוטבת  .25

yotvat_y@mac.org.il 

 ;לוד 31שפירא  סניף מכבי 3-9 רגנשטרןמיכל מו .26

 לוד 9ציפורן 

0507667049 

Michalklein1@gmail.com 

 התפתחות הילד 0-12 לימור ינוב .27

 "מרפאת בית",

  ;53עמק דותן 

 מודיעין, 19בדולח 

052-8983744 

limoryanuv@gmail.com 

 מודיעין 53עמק דותן  התפתחות הילד 0-9 בטי רון בצלאל .28

מודיעין  46אבני נזר 

 עילית

08-9735666 

Ronbezal_b@mac.org.il 

 התפתחות הילד  3-11 לירז אינפלד .29

בריאות הנפש 

 ילדים ונוער

 אפרת ,37עזרא 

 ירושלים+ מודיעין

 

0507-844507 

Infeld_l@mac.org.i 

ם
רו

ד
 

 התפתחות הילד 0-7 דנה ברגר מירון .30

 (בבית הלקוח -פרטיו*)

 ראשון לציון

 נס ציונה-רחובות

0525894477 

Dana.berger18@gmail.com 

mailto:miriavitbul@gmail.com
mailto:Gluzman_D@mac.org.il
mailto:Inbar_mor@mac.org.il
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 את מי שאינם מבוטחי מכבי * מקבלים גם באופן פרטי      

 

  

 ענת קריספין .31

 הדסה לזר+ 

 050-8800575 רחובותא 30הכרמל  התפתחות הילד 0-12

ankrispin@gmail.com 

בריאות הנפש  6-18  שירי גבר צור .32

 ילדים ונוער

 054-5309275 אשדודסניף רשב"י 

Shiri.gaver@gmail.com 

 ; אשדוד ,15י רשב" התפתחות הילד 0-9 עינת שעובי .33

  גדרה, 3לובצקי 

054-4869942 ,

enerkid@gmail.com 

התפתחות הילד  0-9 איילת מנדלב .34

 ובריאות הנפש 

 08-6267255 התפתחות הילד באר שבע

 08-6258752 בריאות הנפש

ם 
לי

ש
רו

י
 

 danassot@gmail.com ירושלים, 3טרומפלדור   0-9 * דנה סיני סקרה .35

מכון להתפתחות  0-18 נעמי בועז .36

 הילד

צביה  ;3טרומפלדור 

 ירושלים)גילה(  5ויצחק 

, 17הרב מן ההר  -פרטי

מרפאת ; ירושלים

מומחים בריאותה, 

 ציון -מבשרת, 2החרמון 

naomi.boas2@gmail.com 

054-6331547 

https://briuta-m.co.il/ 

 

 *לונה צרפתי בן

 נאים

היחידה  0-15

 להתפתחות הילד

; ירושלים 3טרומפלדור 

 ; מודיעין עילית 1רשב"י 

, 30עמק בית שאן 

 מודיעין

02-56751111 

08-9770600 

08-9735222 

היחידה   ציפי רוזמן .37

 להתפתחות הילד

 ;רמה ב 7הודה הנשיא י

רמה ג  11חבקוק הנביא 

  בית שמש

 7 שלוחה 029939555

חיה לאה  .38

 *אלישע

סניף המודעי  0-12

וסניף הגפן רח' 

 הר"ן

 0527180842 ביתר עילית

chayaleah011@gmail.com 

 לאומית שרותי בריאות
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ון
צפ

 

שירות  המרפא/ה בעיסוק

 לגיל

 פרטי התקשרות כתובת מכון

 6 סמטת עתלית  התפתחות הילד 0-9 * עדי בכרך .39

 חיפה

04-8612300 

0523-701006 

 צפת התפתחות הילד 0-6 יפעת אלימלך .40

 

 

, 6סמטת עתלית  התפתחות הילד 0-6 ינה זילברמןעי .41

 חיפה הדר,

04-8612300 

 

, 6סמטת עתלית  התפתחות הילד 0-6 עולא מנסור .42

 חיפה הדר,

04-8612300 

 

ון
שר

 

, 6סמטת פלטרין  התפתחות הילד 0-6 גליה בורג .43

 חדרה

04-6639333 

 0526250263 אום אל פחם מרפאת שאגור  0-9 ניבאל אגבאריה .44

nebal_mahajny@yahoo.com 

, 6סמטת פלטרין  התפתחות הילד 0-9 דנה וייס .45

 חדרה

04-6639333 

כז
מר

 

מרפאה בעיסוק  0-12 * ענת אבירן .46

 מחוזית

  050-328-2269 סבא-כפר

 * סיון הרטמן .47

 

 050-5905028 כפר סבא ,9הצומת   0-9

 התפתחות הילד 2-9 ענת מיכאלי * .48

 ״אופק״

 ; כפר סבא 9הצמת 

 כפר סבא 5נחשון 

054-7726276 

, 14/4מגדל המנורה  התפתחות הילד 0-9 טלי קפח .49

 מודיעין

tali_kapah@meuhedet.co.il 

 ., ש6/11אפרים קציר  התפתחות הילד 0-9 * רוני אליאב .50

 רחובותהמדע 

052-6888336 

 רחובות 182הרצל  התפתחות הילד 0-9 * הודיה מעודד .51

 7/15מילר   -פרטי

054-7640150 

תיה אהרון ב .52

 פלזן

 מזכרת בתיה 16/2אלה  -פרטי רחובות התפתחות הילד 0-9

050-4595584 

יר
ם

לי
ש

ו
 

פרטי ; ירושלים התפתחות הילד 0-10 אהובה סריבמן .53

  מתי"א איתן; בניל"י

0526444623 

ahuvazw@yahoo.com 

רמת בית  ,6צאלים  התפתחות הילד 0-12 ליאת שויקה                 .54

  עלה והרמ מתי"א; שמש

0547773512 

liatshveka1@gmail.com 

, 13כנפי נשרים  התפתחות הילד 0-9 נורית עמית .55

 וביתר עילית ירושלים

052-6176770 

 וחדתקופת חולים מא
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ם
לי

ש
רו

י
 

 63/6אלקחי  התפתחות הילד 0-9 מירית שטסל .56

 ירושלים

 

054-4412578 

 התפתחות הילד 0-9 לאה ליבנה .57

 על"ה

  , 02-6302222 ירושלים 
02-5011019 

, 13כנפי נשרים  התפתחות הילד 0-9 יסכה מרצבך .58

 ירושלים

 

 

hy.merzbach@gmail.com 

0523121730 

נחל מירון עובדת פרטי ברח'  *אהובה סריבמן .59

 ניל"י 527/2
 

 kapacht@gmail.com טלי קפח .60
052-2207855 

 במבשרת ציוןפרטי , 0544891115 תמר בן שושן .61

tbenshushan @gmail.com 
 ליאת שויקה .62

 

רמת בית  6צאלים  התפתחות הילד 0-9

 שמש א

02-6306300 

 נועה עדני .63

 

ם
רו

ד
 

 , 5קיבוץ גלויות  התפתחות הילד 0-9 נעמי דניאל .64

נתיבות  ; אשקלון

ת יקרי, 16השלום 

  גת

08-6707500 

 

08-6308800 

 את מי שאינם מבוטחי מאוחדת* מקבלים גם באופן פרטי, 
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 ותפרטי התקשר כתובת מכון שירות לגיל המרפא/ה בעיסוק

מרכז לגיל הרך,  התפתחות הילד 3-9 הדס צחור*  

 מרום הגליל

 04-6980625 

 
 

 טבריה, 10מורן  התפתחות הילד 0-9  נעה כנען קרן .65

 

0542473064 

 טבריה, 10מורן  התפתחות הילד 0-9 זהר איסר טופז .66

 

 054-6457363-טלפון

 / נב במעלה גמלא*פרטי 

 טבריה, 10רן מו התפתחות הילד 0-9 אבישג שרוני .67

 

0523756322  

avishag.sharoni@gmail.com 

 התפתחות הילד  0-9 הדס בן הרוש .68

 

 0545287323 שאן-בית

hadasbe6@clalit.org.il 

בית חולים  0-9 ראיסי’שאדן ג .69

 יצרפת

 04-6509056 נצרת

 התפתחות הילד  6עד  נעמה גבעתי .70

 

 04-9904313 כרמיאל,  2חבצלת 

 התפתחות הילד 0-7 גלית שטראוס .71
 
 

קריית  11זבולון 
 שמריהו )ביאליק(

04-8789529 

 עדי לוסקי * 

 

0-7 
  

קריית  11זבולון   התפתחות הילד 
  ביאליק(שמריהו )

04-8789529 
  

 04-8543931 חיפה, 104המגינים  התפתחות הילד 0-7 עפר בר יעקב .72

מיר   א רעות .73

 *מעיין טימור

0-9  
  

מרכז  -מכון הסדר
 לקידום למידה

קרית , 8שיטרית 
   חיים, חיפה

  

04-8401205 
 
  

 0-9 דן הרצוג .74
 

3-12 

מכון להתפתחות 
 הילד 

 עפולה
 
 דגניה ב׳פרטי קיבוץ *

054-6302360 
 

054-6302360 

ון
שר

 

 גלי אהרון לוי .75

 

 חדרה, 2/1ניצנים  קליניקה פרטית 0-10

 

057-8336436 

 פרטי ודרך המושלם

מכון להתפתחות  0-9 חוליה זלצמן  .76

 הילד

 11הלל יפה 

 חדרה 

04-6124229 

 הגר אופק .77

 דניה פיינסטון .78

 אורה ברג .79

 שלומית פינר .80

 *מיכל שמעוני 

 וייס–*שוש ליבנה  

0-6 

0-6 

0-6 

0-9 

0-9 

4-9 

מכון להתפתחות 

 הילד

 

, 21שד' בנימין 

 נתניה

  

09-8304700 

 

 שירותי בריאות כללית

mailto:hadasbe6@clalit.org.il
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 0-12 *גליה דור 

יהודית אברהם  .81

 אטמוק

מכון להתפתחות  0-9

 הילד

, 64משה וילנסקי 

 רעננה 

09-794624 

מכון להתפתחות  0-9 * כרמית מרום .82

 הילד 

הוד , 8רשות ה

 השרון

09-7470220 050-9909811 

 אורלי עמרן .83

 

 052-3952828   מכון הסדר 0-6

orli.halaby@gmail.com 

כז
מר

 

 איילת גזית* 

 ברברגדלית זיל .84

 שני דייסי .85

 חן שמידט .86

0-6 

0-6 

0-9 

מכון להתפתחות 

 הילד, בי"ח מאיר

 

, 59טשרנחובסקי 

 כפר סבא

09-7471541 

מכון להתפתחות  0-9 אדוה בן שושן .87

 הילד

אור , 6שה הדדי מ

 יהודה

0505937230 

advaif@clalit.org.il 

מכון להתפתחות  1-9 יהודית דרורי .88

 הילד

בני , 13עלי הכהן 

 8רלנסקי או; ברק

 פתח תקווה

03-5779630 

 

03-9084407 

 התפתחות הילד  0-6 שירה בר .89

 

פתח  8יעל רום  

 תקוה

 

מכון להתפתחות  0-9 עדי דוד .90

 הילד

בני . 13רחוב עלי הכהן 

בבית הלקוח  ;ברק

 בת"א

03-5779630 ;052-8385090  

adi.david.ot@gmail.com 

             זהר גינזבורג .91

 ערטל פורמנסקי .92

מכון להתפתחות  0-9

 הילד

פתח  8אורלנסקי 

 תקווה

03-9084407  

 artalfor@gmail.com 

עדי אפרים  .93

 * קאופמן

  ;בני ברק ,13עלי הכהן   

אור , 6משה הדדי 

 יהודה

03-5779630 ;  03-5382400 

 )ראש העין( 054-7429138

התפתחות למכון  0-9 * גילי בנצלוביץ .94

 הילד, 

 37שלמה המלך 

 נו.קרית או

054-6472041 

giliben1@gmail.com 

ם
לי

ש
רו

י
 

מכון להתפתחות  0-9 * אביבית נחום .95

 הילד

 15הרב צבי יהודה 

 ירושלים

050-6260967 

מכון להתפתחות  0-9 נעמה יעל חן .96

 הילד

, רמת 12פארן 

 ירושלים ,אשכול

02-5889680 

naamach1@clalit.org.i 

מכון להתפתחות  0-9 הדס גרשינסקי .97

 הילד

,  75ך בית לחם דר

זית שמן ; ירושלים

 אפרת, 49/10

026618249 ,

Hadasgersh@gmail.com 

מכון להתפתחות  0-9 * אירית רועה .98

 הילד

דרך  ; 15הרב צבי יהודה 

 ירושלים,  75בית לחם 

02-5457111 ;02-6409203 

 052-8828444, 8הגיא  -פרטי



  

              2021תשרי תשפ"ב ספטמבר מעודכן  

 המעבדה לתפקוד אנושי מורכב והשתתפות

(Complex Human Activity and Participation –(CHAP 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לריפוי בעיסוק
 אוניברסיטת חיפה

 

 

 

 
  

מכון להתפתחות  1-10 * הדס וקיים .99

 הילד

 050-6260968 ושליםירבית וגן, 

hvekayam@gmail.com 

מכון להתפתחות  1-9 רבקה ארנטל   .100

 הילד

  ירושלים, 18סיירת גולני 

 מעלה אדומים, יהלום. כ

rivkaerental@gmail.com 

 054-5309275 בית שמש ביג התפתחות הילד 0-9 שירי גבר צור .101

Shiri.gaver@gmail.com 

ם
רו

ד
 

 מכון להתפתחות 0-9 רעות אדלר .102

 הילד

  אופקים

 אבשלום

089964001 

089985025 

 ועצה איזוריתמ  0-9 חן בורבק .103

 שדות נגב

0547-466910 

 את מי שאינם מבוטחי כללית * מקבלים גם באופן פרטי       
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ון
צפ

 

 פרטי התקשרות כתובת הקליניקה שירות לגיל המרפא/ה בעיסוק  

היחידה להתפתחות הילד, המועצה  0-6 יובל לינדנבאום .104

 קצריןהאזורית גולן, 

052-3770575 ,04-6969735 

alon.lindenbaum@gmail.com 

 משמר הירדןמושב   0-9  דורית סטמס .105
 

050-7730496 

בי"ס , שדה אליעזרבפרטי  3-12 דרור ליאת .106
 קריית שמונהלחינוך מיוחד 

0537354300 

liat@renanim.org.il 

  18י הגטאות מעגלים, לוחמ 2-13 נגה טנא .107

 נהריה

04-9000551 

052-4333482 

לוחמי  נהריה,מכון מעגלים,  0-12 גלית לומן .108

 בחלוץקליניקה  ;3הגטאות, 

050-4491800  

 ;נהריה 57הרצל  2-18 שושי טאו .109

 כפר ורדים 7דרור  

054-6677566 

shoshic@gmail.com 

 נהריה  0-10 נועה סליבק .110

  חיפה

052-8243130  

noamelamed@gmail.com 

 -מכון להתפתחות הילד  3-16 מרווה טרביה .111
 דיר אלאסד"מסאראת", 

    

054-5261677 
marwa.tarabieh@gmail.com 

 
 יובלים 0-12 הדס צחור .112

 
058-6272142 

hadaselad2003@yahoo.com 

 לבון 0-8 מאיה הגני .113

 

052-7702862 

 4-15 אורנה בן דרור .114
 
 

 0544836165 משגב - אבטליון
ornabendror@gmail.com 

 052-2475514 משגב-יחד  3-9 דפי הניג  .115

dafimail@gmail.com 

 משגב-יעד 0-6 תינעמה גבע .116

 

naamag368@gmail.com 

-סיואר חאג' עלי .117

 ח'טיב

, שכונה מערבית כפר יאסיף 3-16

24908 

0526383636 

Siwar.clinic@gmail.com 

  מצפה אביברח' נקר,  2-12 יפעת אלימלך .118

 

8949147-052 

 054-4350727 עכו, 3הנרייטה סולד  4-7 נאוה בן עיון .119
 nava.bena@gmail.com 

 052-8109271 עכו, 22בורוכוב   3-11 צביה לרנר .120
 

 מרכז "סקרנות" 0-12 נואית שני גלבוע .121

 קיבוץ גבע

052-3455500 

 קליניקות פרטיות

 
 

mailto:alon.lindenbaum@gmail.com
mailto:shoshic@gmail.com
mailto:marwa.tarabieh@gmail.com
mailto:dafimail@gmail.com
mailto:nava.bena@gmail.com
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אפרת דמרי  .122

 קרוטמן

 מרכז טיפולי 'מענה' 2-10

 מועצה אזורית מגידו

052-8370658 

aviefrat@netvision.net.il 

ון
צפ

 

"ניצנית" מרכז טיפולי חינוכי,   0-18 טימור מעיין .123

 הסוללים

 052-8781055 

052-8444055 

 אורלי יונש .124

 

 0528781055 הסוללים 3-9

yonash.orly@gmail.com 

, אפשרות גם לטיפולי קיבוץ גבת 0-9 נטע ביגון שבח .125
 בית

052-3721734 

אור ישראלי  .126

 אפרים

ת קהילתית יחידה התפתחותי; מזרע 0-9
  מגדל העמק

0527950814 
orchip1@gmail.com 

046540082 
 0528741619 פולה והסביבהע  0-6 דינלטון  טל .127

otitaldinelton@gmail.com 

 050-4467192 ית טבעוןיקר ,13יסמין  0-9 אמוראי גילי .128

giliamorai@gmail.com 

 0505688891 ית טבעוןיקר ,12האיריס  רחוב 12עד  3 מאיה טפר .129

mayateper@gmail.com 

 עינת ברטל בהט .130

 

 -מכון "מנוף" 0-12

 טבעון, 6הרימונים 

054-9988254 

bahat.ye@gmail.com 

  ;דרמת דו ,"עשר אצבעות" 3-9 נעמה אלג'ם .131
      קרית אתא -מרכז מהו"ט 

 )הסדרים עם כל הקופות(

053-5751811 
naamaalajem@gmail.com 

 050-6618178 אתא תקריי, 1דוכיפת  0-12 יעל פרוים   .132

 קרית אתאגבעת רם  14יסמין  3-18 יפה גרסטן .133

 (זבולון אשר "אמתי –במשרד החינוך )ו

0522850430 

yafg24@gmail.com 

 קריית ביאליק ,3קרן קיימת  0-9 דליה קולב .134

 

050-7899777 

 איילת אדלר .135
3-12 

 050-9400885 ית ביאליקיקר 9הערמונים  רחוב

ayeletot@gmail.com 

  ד"ר כרמית פריש .136

 (POETה חתת)מפ

 052-6421818 קריית מוצקין,  49דרך עכו  0-15

carmitfr@gmail.com 

 050-6398766 קריית מוצקין 68הרב קוק  0-7 עדי לוסקי .137

 0-9 ילת בראליאי .138
 

 052-3959966 ת טבעוןיקרי 

המרכז לגיל הרך  ;ית טבעוןיקר  3-12 אירית רוזן יפה .139

 משרד החינוך  ;גלבוע

0508245099  ,irititi@ 

yahoo.com 

 קרית חיים, ניצן, אהרון צייטלין 0-9 אילה שביט .140
 

 

mailto:orchip1@gmail.com
mailto:bahat.ye@gmail.com
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  0-12 חזן אבישג .141
 
 

 052-5923322 חיפה 25בורלא   
 

 חיפה ,  א46אידר  18עד גיל   נחמן-כהן סמדר .142

 ך(משרד החינו)וב

054-5962393 

smadar144@gmail.com 

 חיפה 36,הירקון  מבוגרים - 3 שמרון  -דורית המר .143

 יגור

054-7535123 

shimrond@zahav.net.il 

 0-18 רבקי דקל .144

 

 חיפהאחוזה, 

 הסוללים

050-7465469, 04-9868584 ,04-

8245582 ,rivkidekel@gmail.com 

 רחל מירום .145

 

 054-9344496טל: חיפה, נווה שאנן, 27שאול  4-7

meiromavi@gmail.com 

 050- 5997666 חיפה, 6גבעת דאונס  0-9 יהודית גל  .146

judgull@gmail.com 

-מרכז קליני בין תחומי 0-9 רנדה ג'רייס  .147

 חיפהאוניברסיטת 

04-8288622/3 

-מרכז קליני בין תחומי 0-9 תמי אגם הלמן .148

 חיפהאוניברסיטת 

053-5323693 

tamiagam@gmail.com 

נווה שאנן  45, התיכון "שלבים" 0-9 ודליה סמואלא .149

 חיפה 

052-5990194 

 0545332338 חיפה, רמת גולדה, 8קויפמן  3-15 רעות אגמי נמני .150

Reutagami@gmail.com 

ון
שר

 

מרכז חינוכי  -מרכז ביחד 0-18 אורית ענבר .151

 , פרדס חנה89אורנים   טיפולי

 www.mbeyahad.com 

0523718090 

 יונה זוהר רוט .152

 

המרכז לגיל הרך  בבנימינה,פרטי  0-6

 פרדס חנה, 106ההדרים 

 )לפרטי( 0546601299

04-6371153 ,

gilrachpardes@gmail.com 

 050-4336700 כורחנה כר-פרדסב'  1אגס  4-18 דליה מזרחי .153

daliyam@gmail.com 

 אורלי עמרן*    .154

 

)מקבלת גם את  משמרותקיבוץ  0-6

  חברי כללית מושלם(

052-3952828 

orli.halaby@gmail.com 

 052-8777916 בבנימינה ליניקה ק  3-18 דנדקר -עמית שיינר .155

 amit@amitsd.co.il  

   כרכור.-פרדס חנהב'  1אגס  4-18 דליה מזרחי .156

 ניתן לתאם גם במרכז הארץ

050-4336700 

daliyam@gmail.com 

חיבת הלוי  .157

 איצקוביץ'

החרוב  חריש;, 52דרך ארץ  3-9

 פרדס חנהשקד; , 1037

054-9797734 

hibathalevi@gmail.com 

 כפר יונה 30אהבת אדם  0-9 פני סויסה .158

 חולון 3הנוטרים 

0506976131 

Fannymishanswisa@gmail.com 

mailto:shimrond@zahav.net.il
mailto:rivkidekel@gmail.com
mailto:judgull@gmail.com
mailto:tamiagam@gmail.com
http://www.mbeyahad.com/
mailto:gilrachpardes@gmail.com
mailto:amit@amitsd.co.il
mailto:daliyam@gmail.com
mailto:Fannymishanswisa@gmail.co
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 נוגה יונה  .159

 מיכל שמעוני  .160

אור , 1הרך, גלבוע מרכז לגיל  0-6

   עקיבא

073-2170555 

 דרהח ,4נוב  4-16 שוש ליבנה וייס .161

 

054-4656771 

 חדרה, 6חורשת טל  0-10 עדי אבידן נוטמן .162
 
  

0523845742 
adiavidan@gmail.com 

לגיל הרך ע"ש וינברג המרכז  0-8 שמרית שעיו .163

 נתניה רחוב גולדה מאיר

050-7250501 

 

 050-4400410 פר יונהכ, 25נחל תנינים  0-10 קרן כהנא .164

kahanakeren@gmail.com 

 תל מונד, 52האנפה  0-10 בניתה רוכברגר .165

 

054-4687315 

  שומרון, פדואל 0-9 אפרת סוזי מלמד .166

 

054-6523731 

מרכז להתפתחות הילד של  3-9 ליאורה עזאני .167

 ברקן ,שומרון מועצה אזורית

03-5282830 

קליניקת "צעדים", טירה   0-9 רנה חגלי .168

 גלגוליה, המשולש

  054-5593733 

 אבן יהודה, 17תל צור  3-16 דנה פיקובסקי .169

 * הסכם עם מאוחדת 

052-8901570 

paikov.dana@gmail.com 

  אבן יהודה; ,5שלדג  1-14 רעות לבק .170

  נתניה ,9מאירוביץ 
7330796-050   

reut@levek.com 

 gazitaye@gmail.com הוד השרון  4-9 זיתאיילת ג .171

054-2189850 

 054-6472041 הוד השרון  0-9 גילי בנצלוביץ .172

giliben1@gmail.com 

כז
מר

 

, 31"הבית בחווה", הפרחים  0-6 אפרת הראל .173

 רשפון

efrat2h@gmail.com 

 

ד"ר ג'רי האן  .174

 מרקוביץ'

 כפר סבאבבית הלקוח,  4-18

)ילדים,   POET, Cog-Fun  והסביבה

  נוער ומבוגרים(

052-3260694, 

jerihahnmarkowitz@gmail.com  

כפר , 1דה . רח' גלגלי הפל12 0-12 גליה דור .175

 סבא

052-3792920 

  3-10 אינה רבינוביץ .176

 

 050-2421369 כפר סבא , 10התעש 

סבא -כפרטיפול בבית הלקוח,  4-10 אורה ברג .177

 והסביבה

052-3567033 

mailto:adiavidan@gmail.com
mailto:gazitaye@gmail.com
mailto:efrat2h@gmail.com
mailto:jerihahnmarkowitz@gmail.com
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 0-12 * הדר מורבניק 

 

רמת  45; בן צבי רמת גןתנואות ""

 נתניה 13; "פלאות" בני בנימין חן

 מכבי ופרטי-הסדר  0544676847

 כללית מושלם -הסדר  052-8230260

 2מקום עבודה: רח' לויטן  0-12 שרון גופנא .178

  בתל אבי

0542726372 

sgophna@gmail.com  

 054-6565855 גנות, מושב 61האשל  0-11  שני שלומי פרזון .179

Shani.shlomi@gmail.com 

 דגנית אייל .180

 

 מכון מפנה 3-18

 תל אביב, 12אלדד הדני 

03-6474977, 050-7297559 

dg.eyal@gmail.com 

קליניקה פרטית,  עולי הגרדום  0-9 דלית זילברברג .181

  אביבתל , רמת החייל, 48

 052-3285018 

 

ילדים, נוער  חוליה זלצמן .182

 ומבוגרים

 תל אביב צהלה, מרפאת דגני,

 

054-5835803 

הדרכת  ספיר חורי פקלר .183

 3-9הורים מ

 0523886363 תל אביב 166יגאל אלון 

sapirchuri@gmail.com 

 קרני שומרוןמפת"ח,  2-12 פיונה ריינר .184

 עלי זהב

0526514276 

nrynar@gmail.com 

 052-4266326 תל אביב,  צהלה 0-18 ענת דרורי אסייג .185

 

 053-5251822 רמת גן, 11כרמלי  3-7 שירי אסולין .186

shiri.email@gmail.com 

   050-5794279        רמת גן, שיכון ותיקים ,1הנץ  4-18 אתי סבאן       .187

settie@walla.com 

 בורי סג"לד .188

 

)בעל  בני ברק, 16בנימין אברהם  0-12

 )מכון אחיה( ב"ב, 21התניא 

050-4157952 

dvori.seagal@gmail.com 

  052-3540650            רמת גן 3-18   מיכל ברזל .189

michalkatch@gmail.com 

רחוב התקווה ", אנשים קטנים" 1-10 זיוונית רובינו .190

 בהסדר עם מאוחדת רמת גן ,13

050-4289798 

rzivanit@gmail.com 

 41רחוב ההגנה  -מרכז לגיל הרך 0-6 שירה גובי .191

 רמת גן

03-7933600 

שאולקר מעיין  .192

 הודיה

בן ; ת"א, 2תנואות, אבן גבירול  0-12

 "מכבי" בהסדר עם* רמת גן., 45צבי 

0543027282 

maayanah770@gmail.com 

 3-10 רונית לוין .193

 

 052-3776061 גבעתיים, ב-6תפוצות ישראל 

 0-12 מיא וייסברג ברק .194

0-6 

 ;פתח תקווה 7אליהו בן חור 

 גןרמת עמידר, רמת  41ההגנה 

maya.barack@gmail.com 

03-5747015/6 ,054-4350491 

 0-10 דורית שחם .195

 

 054-5346026 פתח תקוהבבית המשפחה, 

mailto:sgophna@gmail.com
mailto:Shani.shlomi@gmail.com
mailto:dg.eyal@gmail.com
mailto:shiri.email@gmail.com
mailto:carmitfr@gmail.com
mailto:aayanah770@gmail.com


  

              2021תשרי תשפ"ב ספטמבר מעודכן  

 המעבדה לתפקוד אנושי מורכב והשתתפות

(Complex Human Activity and Participation –(CHAP 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לריפוי בעיסוק
 אוניברסיטת חיפה

 

 

 

 גילי יפה .196
0-12 

 פתח תקווה ,12דגל ראובן 

 

050-4552310 

giliyaffe@gmail.com 

"פסגות", ; אלקנה 5/3הר גלעד  3-12 תמי ליוש .197

 פתח תקוה 33, הרב קוק  2-12

052-6100135 

thlayosh@gmail.com 

 יחידה להתפתחות הילד -אחיה 0-9 שרה אברמוביץ' .198

 בני ברק ,26בעל התניא 

03-6761166 

ן היחידה להתפתחות עזר מציו 0-12 שרית שוורץ  .199

   בני ברק ,הילד

03-6144414  ,052-8856610 

 נחלים, 29דן  3-12 טליה גליק .200

 

0545937321 

ת יקריא'  12וולך " ום אחרמק" 0-10 יונית ארז טוניק .201

 אונו

052-3314181 

 ראש העיןמכון שמיים,  4-10 נעמה אוריאל  .202

 פרטי + הסדר עם מכבי 

054-5222061 

יחידה להתפתחות הילד אחיה,  3-10 רבקה דוד .203

 הסדרים עם כל קופות החולים  אלעד

 אלעד 16ברטנורא  -*פרטי 

rivkush.d@gmail.com 

0547544583 

 

כון שמעיה, רבי שמעון בן מ 3-9 ראסתי דבק .204

 אלעד, 8שטח 

0547530142 

  אלעד ; 16/7מכון פרטי, ברטנורא  0-11 והב אסתר אודליה .205

 אלעד , 67"שמעיה", יהודה הנשיא 

 *הסדר עם כללית/מכבי,  054-8408047

03-7365843 

 חולון, 10פנחס אילון  4-12 טובה יורדן .206

 

03-5038455 

 0-9 אתי בבקוף .207

 

; יפו-ת"א, 6"ח איכילוב, וייצמן ביה

 חולון  ,14מרכז מטרה, דובנוב 

052-8693899 

 בית דגן 16,"ילד פלא", צה"ל  0-9 גילי רג'ואן .208

 

052-3681146 

החזרים מכל קופות החולים ) בת ים 0-18 שני שפע קוגן .209

 ומהביטוחים הפרטיים בהתאם לתנאי זכאות

052-8913123 

hakolletova@walla.com 

  054-4386362  תל אביב;" ופרטי, צעד-צעד" 0-12 ירית דרא .210

iritdar80@gmail.com 

, 32מכון 'שלבים', רחוב וייסבורג  0-6 הילה פרנקו .211

 )פרטי ומבוטחי מכבי( תל אביב

hilafranco@hotmail.com 

050-7277939 

מיכל אלרן  .212

 מוסטקי

 מכון פרטי ומשרד החינוך 4-12 

 נהנס ציו, 7הקציר  -כתובת 

0545991551 

 0548009390 ראשון לציון, 15רוטשילד  0-9 מידן-ניצן שביט .213

nitsanshavit@gmail.com 

mailto:carmitfr@gmail.com
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 רחובות ,8מילר  0-10 הדסה לזר .214

 

052-6780039 

hadasa.lazar@gmail.com 

מרכז  ; טיפול בבית המשפחה 1-12 מיכל ליבוביץ .215

 רחובות 10טיפולי עולל, דהרי 

052-3599438 

michaleibo@yahoo.com   

סימטת אחיעזר, " טף לטף" 3-9 מוניקה גורודצר .216

 ; מודיעיןמודיעין עלית

089741163  

0524346408 

טיפול בבית המשפחה והסביבה,  3-18 יעל ויסוצקי .217

 מודיעין

054-5665822 , 

yaelwy@gmail.com 

ידה טיפולית עמותת סחלבים,  יח 0-9 אורית חסן  .218

 מודיעין, 6תלתן 

08-9727156 

 כובשי מוריה .219

 

, 28/1כתובת: נחל צין  -קליניקה  3-18

 מודיעין

052-8532380 

 0-9 חני מאירס .220
 
 

 054-7613015 מודיעין, נריה

לונה צרפתי בן  .221

 נאים

 052-3834932 מודיעין 20דוד אלעזר  0-9

 מודיעין  40/8 הנביאים 0-10 ורוניקה וייסמן .222

 

054-4559769 

יחידה להתפתחות הילד של  2-12 מיכל צדוק כהן .223
, קליניקה פרטית; אלעד, אחיה

 אלעד  19/8בן זכאי 

052-2703673 

michaltc@gmail.com 

-לימור וולפיילר .224

 קהתי

 054-5451855 שילת  2-8

 2-10 נירית גולן .225
 
 

 054-2490542 שוהם 61קדם 

 0-18 וביץחנה יעקוב .226 

 

 050-8464748 מבשרת ציון 11/3כרמל 

 054-6876078 םירושלי 20אנטיגונוס  0-14 שני יעקבי .227

shanijacobi@yahoo.com 

 אביבית נחום .228

 

  ;, קריית משה15יהודה -הרב צבי 0-12

  ;, תלפיות75דרך בית לחם 

 ירושלים , טלביה,15קרן היסוד 

050-6260967 

avivitn@gmail.com 

יחידה התפתחותית אשכולות.  3-11 גילה ליבמן פולנר .229

 ירושלים, 3מגן האלף 

02-5951233 ,054-3005848 
 הסדר עם מאוחדת וכללית מושלם 

           02-6309309 -סניף גאולה   ירושליםהתפתחות הילד פתחיה  0-9 שירה שוימר .230

   02-5716767ת סניף רמו

 052/058-7662772טלפון:  בירושלים , רמות 3-18 שירה קריאף  .231

SHIRAKRIEF@GMAIL.COM 

mailto:yaelwy@gmail.com
mailto:avivitn@gmail.com
mailto:SHIRAKRIEF@GMAIL.COM
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 ירושלים ,28ניקנור  0-18 אפרת כאהן .232

 מעבירה טיפולים גם מרחוק

0502024856 

efratlax@mail.com 

 דקלה עובד זיו .233

 

 בית שמש, 40הנשיא  0-9

 

052-3389849 

dikla@tamuz.org.il 

 תקוע 375אדירים  3-12 אפרת שרייבר .234

 

 

 052-459-8313 רמת בית שמש, 7/8נחל דולב  4-18 שרי ספירשטיין .235

sherri.saperstein@gmail.com 

 רמת בית שמש, 34נחל דולב  0-18   טובא אדלמן, .236

 

 

"לב  מקבלת גם ב** ביתר עילית 0-12 רחלי שיבר .237

   20ביתר "שירותי בריאות כללית, הר"ן 

058-7544582 

 

 050-4143429 ביתר עילית, 7בן איש חי  0-12 רחל סיימון .238

 

ביתר  21ישמח ישראל  וברח 0-12 חיה לאה אלישע .239

  עילית

0527180842 

chayaleah011@gmail.com 

 ביתר, 32קדושת לוי  0-9 שרהלה כהן .240

 

054-8443932 

משרד החינוך מתי"א פרטי ו 3-10 פריימן שלומית .241

 קריית ארבע ,יחדיו

0526376568 

shlomitseg@gmail.com 

ם
רו

ד
 

, 0544232588  נס ציונה 4אבנר בן יהודה  0-9 אורה כהן קהלני .242

oraleco@walla.com 

סיגלית גבאי  .243

 נחום

רחוב  , יחידה להתפתחות הילד 3-9

  אשדוד, 1צהל 

02-9003852 

 אשקלון ,רחוב המלחים 2-9 עטיהשני  .244

 

054-8058522 

 ד"ר כנרת שרפי .245

 

0-18  +

 מבוגרים

 מרכז לתפקוד מיטבי -דרך 

 באר שבע, 56השלום 

054-4794049 

daoderech@gmail.com 
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 פרטי התקשרות שם מתי"א המרפא/ה בעיסוק 

ון
צפ

 

  צפת  * דורית סטמס

   קריית שמונהמתיא 
  

04-6923339 
04-6902653 

 * נאוה בן איון 
 

 עכו

 

04-991-7424  

ספא סלימאן  .246

  חסן

 כפר משהד

 

 Safah8203@gmail.com 
0506612252  

 
סלואה  .247

עבדולבאקי 

  עלי

  נצרת

 

04-601-4836 ,04-688-9282 

 נצרת עילית אורלי יונש .248

 

04-6010787 

 רעות אמיר .249

 מיטל נחמיאס .250

 אשר-זבולון

 

04-8436977 

 חרות הדסי .251

 

 קריות

 

048704251 

 אפרת דוידוביץ .252

 אילה שביט .253

 יפעת פריגל .254

 חיפה

 
 

04-8356948 
 

 הילה סירקיס .255

 

 כרמל וחוףמתי"א 
 שלהבת מתי"א 

 

04-8572699 
073-2170510/1 

 שלהבת מתי"א  נגה יונה .256
 
 

073-2170510/1 

ון
שר

 
עדי אבידן  .257

 נוטמן

 חפר שרון
 
 

077-4012470 

 * נעמה אוריאל
 

  שומרון
 
 

09-7920706 

כז
מר

 

  אפרת מלמד .258

 

 פתח תקווה
 
 

03 9290406 

 רונית לוין .259

 

 03-7320611 גבעתיים

 חולון * דליה מזרחי
 
 

03-6541373 

 דנה מיכאלי .260

 

 ראשון לציון
 
 

03-9513288 

 משרד החינוך**

mailto:Safah8203@gmail.com
tel:04-601-4836
tel:04-688-9282
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 בגני חינוך מיוחד, בתיאום עם מנהלות המתי"אות POETלהתייעץ עם הנ"ל לגבי יישום ה אופן פרטי ** ניתן ב* מקבלים גם 

 

מיכל אלרן  * 
 מוסטקי

 נס ציונה
 
 

054-5991551 

 אפרת, יחדיו  מוריה כובשי .261 
 
 

02-9933867 

 שנים 2.6-18גילאים , אשקלון דקלה דהן .262 
 
 

050-7922783 


