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 17.1.17עדכון      פיזיותרפיסטים לימפטיים

 

 ניתן ללחוץ על הקישורים לאזור המבוקש בארץ:

 אזור חדרה והצפון 

 אזור חיפה והקריות 

  שומרון –אזור שרון 

 אזור ירושלים 

 אזור רחובות ודרום 

 אזור המרכז 

 

    אזור חדרה והצפון
 
 
 

 2420ת.ד.   24963מיקוד בול אככפר  אבדאח  זידאן 
ביקורי בית  –מאוחדת כאבול -כללית

 איזור קריות וכרמיאל
  זיו צפת + ביקורי ביתית חולים ב

 04-9946516 -ב
8434214-050    

 

zedanibdah@hotmail.com  

 התחתון,  הגלילו ביקורי בית נהריה עמאר אחמד אבדאח 
 לכללית מכבי ולאומיתנותן שירות 

052-8994648 
04-8237133  

amar_prinz_2@hotmail.com 

 אגבאריה ערין
 

 6507511 052 אום אלפחם
areen.saade@hotmail.com 

 נצרת 35, בית 604רח' -ב אבו אחמד סלומה
 בי"ח משפחה קדושה , נצרת-ע

050-4636727 
 04-6508900 -ע

       sloma_just@hotmail.com 

נצרת עלית 5/4דרך הגוף" עצמון " אברמוביץ' מעיין  

 עמק יזרעאל -מושב אלוני אבא

 ביקורי בית: מועצה אזורית עמק יזרעאל

050-2599802 Maayanav0@gmail.com 

 מצפה אבירים אדר מיכל
 18'מאוחדת' מעלות, ירושלים 

050-7497109 
 9079111-04 -ע

 michaladar@gmail.com 

 אליאס לואי
 

 04-6828010 , ביקורי בית בצפוןבי"ח זיו צפת
050-8434350 

i.elias@gmail.comloa 

 04-9869679 17920  ד.נ. המוביל אלון הגליל אלעזר צור מיכל
 04-9869701  -ב

052-5447215 

michal.elz@gmail.com  

 נצרת עילית  5/4פרטי: רח' עצמון  פינצ'וק שירלי-בוקאי
         

077-2040786 
052-2937756 

derech.aguf@gmail.com 

 ושיקום לימפאדמה הלפסיותרפירכז מ בט עידית
 חדרה 95הרברט סמואל  רח'

052-3344301 
052-3370464 
04-6225541 

batt@netvision.net.il 

 בירק שלומית
 

 כללית "עומר" עפולה
 +36589קיבוץ שריד 

 04-6069410  -ע
 050-8594590 -ב

 sberak@gmail.com  

מנחם  רח' ,מרכז רפואי אסף, עפולה דרור ענבל-בן
 9אוסישקין 

054-4937931 inbal.bendror1@gmail.com 

 "ח העמק עפולהבי ברטר משה
 למבוטחי כללית ומאוחדת

050-5550598 
04-6494140        

popobretter@gmail.com      

 
 ברכה ג'יל

 
מכון לפיזיותרפיה, מעגן מיכאל ד.נ. 

 37805מנשה 
 04-6394223   -ע

052-3784551 
bracha@maaganm.co.il      
   

 katya_g20@walla.com 054-4691863 חדרה 6א דירה 72השקמה  גרוסמן קטיה-גולובין
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 מאוחדת חדרה 
 

04-6240028 
 

 

 ג'מאל עדוי נורה
 

 מכבי שירותי בריאות עפולה
 16950טורעאן 

 16626נצרת 

054-6774242 
04-6418898 

 

Jammal_n@mac.org.il 

 גרונאו איריס
 

 Iris.steiner@gmail.com 054-7656622 בנימינה  5המורג 

    נהריה 45/2האיריס  לרנר דבורה -דדי
 24147כפר הורדים  1243ת.ד 

052-2799706 
  04-9576123-ב

 dvoradedy@gmail.com  
dvorale2@clalit.org.il 

 -הרניק בר
 שבתאי עידו

 לרעננה חוף הכרמלבין  :ביקורי בית
 וואדי ערה, ישובי אלונה

 ר קרע+ביקורי ביתמכון פיזיו קליניק כפ
 

054-4493231  idobar@gmail.com 

  04-9952269 25120קיבוץ כברי ד.נ אושרת  וגנר גילה
050-7309953 

gilawagner@walla.com 

 תמרת      10האורן  וישובסקי דיין ולדי
 ק יזרעאלעמ

04-6795067 
050-3511640 

vladi_vd@hotmail.co.il 

 טבריה-מכון פרטי  כץ אפרת -וקסלר
 בי"ח פוריה

 15148 קיבוץ אפיקים ד.נ עמק הירדן

050-5513522 
 

efrat.wk@gmail.com  

 לאומית חדרה זולטא אתי
 מרכז לטיפול בלימפאדמה חדרה

052-4563281 
 

etty.zolta@gmail.com 

 זורע אמיר
 

 12145שדה נחמיה ד.נ גליל עליון  
 ק. שמונה  וכרמיאל –מכבי 

050-8803533 zorea71@gmail.com 

 חאלד נג'ואן
 

 20200שפרעם 
 י בריאותכללית שירות

048432315 
0502800886 

 

najwankh@clalit.org.il 

 חליחל רנין
 

 raninhle@gmail.com  052-7279552  13872חלב מיקוד -גוש 272ת.ד 

 כרכור 19קרן היסוד  חממי ענבר
 מכבי חדרה

052-5621988 
 

inbar.pt@gmail.com 

hamami_i@mac.org.il 
 16מאוחדת' כרמיאל, בית הכרם ' חסרמי קאסם

 
 יחל"ט עכו והגליל המערבי

050-6136575 
 04-9827841  -ב
 049877505   -ע

 hasarmiqpt@gmail.com 

 12926כרכום   137ת.ד  201רחוב כנרת  לוי רן
 מעון נווה רם רכסים

052-8720236 
 

ran_levy2@walla.co.il 

 
 מרכז לטיפול בלימפאדמה יושע אילנה

 פינת החרות   חדרה 4כביש 
052-5756598 lymphcenter@gmail.com 

  סניף כרמיאלמכבי  כרמי רחל
 21995 כרמיאל 1/16שער הגיא 

 04-9027222   -ע
050-8804350 

Carmy_ra@mac.org.il  

nevuanic_m@mac.org.il  
 בית: כפר קרע דאמחאגנה פי

 עבודה: מכון זלפה
050-9120233 fedaa.w.m@gmail.com 

   04-9501481   -ב עדי 330רח' הורד : קליניקה מוזס נילי
054-7700036 

nili.mozes@gmail.com 

 מוסא מוחמד
 

 ן פיזיותרפיה בועיינהמכו
 בועיינה נוג'ידאת

 באיזור המרכזבצפון וביקורי בית 

0545830241 m.moussa@hotmail.co.il 

 מכון דור, רחוב חן כרמיאל מטק דורית
 יובלים, ד.נ משגב 230בית: בית 

04-9990249 
052-2471618 

matekd@gmail.com 

 
 מכבי נצרת נטליהמטליוב 

 נצרת עילית)כללית,מכבי( 16פרטי:עצמון 
16622-05462  

6508888-04 -ע  
6508831-04פקס :  

nata_met@hotmail.com   
 מלר לוטי

 
 -   04-6951218ב קרית שמונה 30ביאליק 

052-3503274 
 lottymehler@gmail.com  
 

 מעיקי ראני
 

נהריה  34לוחמי הגטאות קליניקה: 
22447 

 04-9924983   -ע
0522-844175 

Meiki_pt@yahoo.com                
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 כללית כרמיאל נוביק אילנה
 ד.נ משגב 20104בית: צורית 

 04-9907045  -ע
 04-9889695  -ב

050-2428638 

ilanano@clalit.org.il 
ilana_no@walla.co.il 

 0556676750 1'מאוחדת' טבריה, רח' אלחדיף  נודלר ברכה
04-6767351 

braha91@gmail.com 
 

 מוחסןנסאר 
 

 Nasarph1@bezeqint.net 050-5517155  30812מיקוד  148עראבה ת.ד 

 מרכז לטיפול בלימפאדמה סלונימסקי מירב
 פינת החרות   חדרה 4כביש 

 כרכור 43אחוזה 

054-4607255 lymphcenter@gmail.com 

 עסאמנה רוונק
 

 6569093 050 278ת.ד. קרע -כפר
 

rawnaq.atamna@gmail.com 

 רני ברוניסלבא'צ
 

 העמק גדלמ 8/1המטע מכון פרטי 
 ביקורי בית+

 הלל יפה חדרהבי"ח 
 זכרון יעקב 62"גבע בריאות" המייסדים 

054-4505528 
04-6543262 

 

slavacharny@gmail.com 

 

 צרי חגית
 

 קיבוץ אפיקיםבית: 
 עבודה: פוריה + ביקורי בית

050 7330843 hagitzori111@gmail.com 

נהריה 21/3הרצל בית:  קומיסר נירית  

נהריה 8מכבי, אחד העם  עבודה:  

050 7527702 niritkom@gmail.com 

 קיבוץ שער הגולן ד.נ. עמק הירדן קיטאי פנינה

 בי"ח פוריה, טבריה

053 2819544 pnina.kitai@gmail.com 

 קיבוץ כפר סאלד, בגליל העליון קרני נוגה
 

052-6676203 
077-3435012 

               n_karni@walla.co.il 

 רבאח אריג'
 

 aretam_2@hotmail.com 050-7650285 24945 כפר עראבה 410ת.ד 

 שאבנה מחמוד
 

 כוע 49בן עמי קופ"ח לאומית: רח' 
 13/205עכו העתיקה 

 כללית: עכו

050-8590913 Mhmod_shiabne@hotmail.co.il 

 וטבריהשדמות דבורה  שגיב כנפו עדי
  טבריה -כללית 

054-2323061     sagivadi@yahoo.com 
 

 15241כפר תבור  407: ת.ד פרטי שני רויטל
בתי ואיזור כפר ביקורי בית: עפולה ר

 תבור

 אינטרפקס
 04-8141551 

050-6387646 

6420683-04פקס:   
Rshani2@walla.com  

revital@mnk.co.il   
 04-6938743  -ב 12391 ד.נ.דרום הגולן 42 בית: כורזים שריר נעמי

052-4245150 
8743693-04פקס:   

nsharir@netvision.net.il  

 

 

      אזור חיפה והקריות

    
באיזור  ביקורי בית -חיפה מרכז וכרמל  אבדאח  זידאן 

 חיפה והקריות
 2420ת.ד  24963כפר כבול מיקוד 

    04-9946516 -ב
050-4692342 

2148434-050 

zedanibdah@hotmail.com  

 24963מיקוד  2423 כפר כבול ת.ד :פרטי עמאר אחמד  אבדאח
 ביקורי ביתמכבי, לאומית כללית, 

איזור חיפה והקריות, נהריה, עד 
 מעלות תרשיחה

       052-8994648    
 

            amar_prinz_2@hotmail.com 

 luai_spain@hotmail.com 050-8434350 ביקורי בית בחיפה והקריות אליאס לואי
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 yamiba@clalit.org.il 054-4958426 חיפה 40פרטי: הנרייטה סולד  ברק ימי

yamib60@gmail.com 
 אנדרי  גדלביץ'

 
 32715   חיפה 21פינסקר 

 פרטי: נוה שאנן ומוריה + ביקורי בית
052-5533224 andrewgdal@gmail.com 

 גוטליב נעמי 
 

 ב"ם יחידת כאברמ
 34345חיפה  23קליניקה:גבעת דאונס 

04-8344552 
054-7643458 

gottlieb@technion.ac.il  
gottlieb.naomi@gmail.com 
 

 חיפה 39: רות פרטי גור אמויאל דקלה
 ביקורי בית חיפה

 

04-8101759 
050-8858424 

haimgur01@walla.co.il 

 

 אתא -מכבי קרית ה איריסדדב

 26302א' ק. חיים  52הראשונים  

 04-8727099  -ב  
050-8803361 

Dabda_I@mac.org.il  
irisdavda@walla.co.il  

 ,04-8254505 -ב 34523חיפה  67התשבי  דמרי רבקה
 052-8379503 

 

8254505-04 -פקס  
demrir@gmail.com 

 כללית "קרית עמל"  וקסלר טלי
 36044 א קרית טבעון /14בית: המגדל 

 

077-4010696 
054-5382123 

wexler.tali@gmail.com 

Sandra.rubashevski@gmail.co 0525492223 חיפה   17ויתקין   אלכסנדרה חלבני

m 
  סניף מוצקיןמכבי  כרמי רחל

 21995 כרמיאל 1/16שער הגיא פ: 
 04-8041835   -ע

0508-804350 
 04-8784955קס:  פ

Carmy_ra@mac.org.il  

 , קרית ביאליק63שד' בן גוריון  ליאני גילת
 עכו 41דרך הארבעה מכבי -ע

 טבעון 1מכבי הרימונים 

052-4339553     gilgush_h@hotmail.com 

 04-8258154 'מאוחדת' חיפה, סמטת עתלית ת עדנהלפידו
050-3721284 

 ednalapidoti@walla.com 

 ת "קרית חיים"כללי מוזס נילי
 מוצקיןקרית  1שד' גושן  קליניקה:
 עדי  330רח' הורד : קליניקה

 04-8470088/3  -ע
   04-9501481   -ב

054-7700036 

nili.mozes@gmail.com 

 ביקורי בית בחיפה למבוטחי כללית מטליוב נטליה
 

054-6216622 nata_met@hotmail.com 

 מסקין נעמי
 

 anmeskin@netvision.net.il 052-8285020   חיפה 7חנה סנש 

 סלונימסקי מירב
 

 slonimskim@gmail.com 054-4607255 עתלית

 צרוינסקי טל
  

 חיפהשכונת רוממה הישנה  22פלמ"ח 
 בי"ח כרמל

050-7728912 hftalch@clalit.org.il 

 רן רחלקו
 

 "ח רמב"םיב
 25208קיבוץ כפר מסריק 

 חיפה והקריות ביקורי בית

04-8542768 
052-8346965 

ar-koren@masaryk.org.il  

שאנן, חיפה. -נוה 39גלבוע פרטי:  קורנפיין יהודית
32716 

 04-8614006 -ע
 04-8325954 -ב

050-7790422 

8643825-04ס עבודה: פק  
JUDITHKO@clalit.org.il 

 
 מכבי מכון הגרנד חיפה קירזון נעמי 

 חיפה 24בית:שומקין 
04-8247021 
050-5611664 

Naomi_ki@walla.co.il  

Kirzon_n@mac.org.il  

 052-2545259 מוצקיןקרית  1קליניקה: שד' גושן  לימור  סקרה - שבלוב
 

limorshevelov@gmail.com  

 
 בנבנישתי יעל -שורק

 

 חיפה  א' 1קליניקה: אהוד 
 אפשרות לביקורי בית

04-8265796 
052-4300007 

 

 yaelbenvenisti@gmail.com 

 l.comTziptzu1@gmai 04-8568230/1 -ע קופ"ח לין , חיפה שרל ציפי
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רמות רמז חיפה  25דירה  15בורלא 
32812 

04-8325922 
052-5518779 

 

     שומרון – אזור שרון

  
 דלר אנה סטלה א
 

 כ"ס הירוקה 2/13רח' קרן המוסיקה 
 פיזיו קליניק בע"מ 

 09-7967253 -ב
 

054-5632780 

anaadler@yahoo.com    

 פיזיו קליניק בע"מקליניקה: אייזנברג נועה
 4339952רעננה  10הפרחים 

054-7211332  

 אלגזי שני 
 

 054-3115363 כ"ס  42ויצמן בית יתיר מאוחדת 
09-7686644 

shani.algazi@gmail.com  
shani_elgazi@meuhedet.co.il    

 ארקוש עידית
 

+ביקורי הוד השרון 12טופז פרטי: 
 בית

 קליניק רעננה-פיזיו

054-5940159 idit@arkush.co.il 

 44856 קדומים  296ת.ד  בדיחי ענבל
 וישובי שומרון כללית קדומים

09-7922651 
052-4295375 

inbalbad@gmail.com 

 09-9569681 -ב 4636400הרצליה  42/15נתן אלתרמן בורשטיין ברנאר
 052-2802829 -ע

Bornstein5@hotmail.com  

 בט עידית
 

 052-3344301 נתניה 16מאוחדת מכון פיזיו רמז 
098890100 

batt@netvision.net.il 

 בלייר ענת
 

 כפר  סבא   3פרץ 
 ביהח לווינשטיין

 

052-2651895 
9-77090100 

 

anatblaier@gmail.com 

 

 רמת השרון 21סולד  בר נס צפי
 רמת השרון 54קליניקה: בוסתנאי 

052-2308226   
6444516-03 

tsafib8@gmail.com  

 קופ"ח כללית מכון רזיאל נתניה גארה נאזם
 גרביה באקה אל 17הגת 

09-8603567 
052-2487603  

nazemga@walla.com  

  אנדרי גדלביץ'
 

 andrewgdal@gmail.com 052-5533224 לאומית נתניה

  09-7746377 43391   רעננה 24האגם  גולדין סיגל
052-8615940 

sigoldin@walla.com  

 גרדימן לירז
 

 liraz_gardiman@walla.co.il 052-4811902 בת חפר 17ברקן 

 -הרניק בר
 שבתאי עידו

 לחדרהביקורי בית בין רעננה 
 

054-4493231  idobar@gmail.com 

 כללית, מכבי-נתניה ביקורי בית זולטא אתי
 כולל במגזר הערבי 

 לאומית נתניה

052-4563281 
 

etty.zolta@gmail.com 

רחוב –כתובת בית/קליניקה         שלמה טל
 אבן יהודה 6סומסום 

0509774473 physital10@gmail.com 
 

 054-4900847 כ"ס 16ירושלים רח'  יהודה קלמן ענת
09-7673868 

          anat.yehuda@gmail.com  

 42954 נורדיה 3אורן הפרטי:  יושע אילנה
 נתניה 15נגוף יזד        

052-5756598 
 

Ilanayo@gmail.com  

 כללית "שועלי" רעננה כץ זהבה
 43400רעננה  37היובל  בית:

09-7447088 
052-2779418 

israelkaz@bezeqint.net 

leveek@gmail.Com  
 רעננה"מכבי"  לדין יואל

 רעננה 20בית: היובל 
09-7465176 
050-8802582 

jnladin@bezeqint.net  

 
 לילאור עדי

 
 קליניקה: נתניה

 
050-6666553 

 04-6288054   -ב 
leliadi@zahav.net.il    

mailto:anaadler@yahoo.com
mailto:shani.algazi@gmail.com
mailto:shani_elgazi@meuhedet.co.il
mailto:idit@arkush.co.il
mailto:inbalbad@gmail.com
mailto:Bornstein5@hotmail.com
mailto:batt@netvision.net.il
mailto:anatblaier@gmail.com
mailto:tsafib8@gmail.com
mailto:nazemga@walla.com
mailto:sigoldin@walla.com
mailto:liraz_gardiman@walla.co.il/
mailto:idobar@gmail.com
mailto:etty.zolta@gmail.com
mailto:physital10@gmail.com
mailto:anat.yehuda@gmail.com
mailto:Ilanayo@gmail.com
mailto:israelkaz@bezeqint.net
mailto:leveek@gmail.Com
mailto:jnladin@bezeqint.net
mailto:leliadi@zahav.net.il
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 לרנר מרגלית
 

         Lerner.margalit@gmail.com 054-6522052 אחוזת בית, רעננה

 מילוא ריקי
 
 

 בי"ח בילינסון
 42823 צורן 19החרצית 

 03-9377421 -ע
 09-8989678 -ב

050-5629425 

rickysitt@gmail.com  

 מרטן צ'רלי
 

-כפר 45אברהם קרן קליניקה: רח' 
 44208סבא 

 077-7041392פקס 
050-3531600 

cmarthan@gmail.com  

 
 מושב ניצני עוזפרטי:  נויפלד ורד

 ביקורי בית 
054-5767121 Vered.fizikali@gmail.com               

 42364נתניה  11יד אלכסנדר זי סולומון ליאור
 דורות, נתניה

 

050-6546094 
09-8630135 

 

lioris83@gmail.com 

 

   6026 ת.ד עמרם פטריסיה
 42160נתניה    35נורדאו 

052-3031258 
09-8654068 

patriciaa@014.net.il 

 פיזיו קליניק בע"מקליניקה: הדפנסופרין פוליטי 
 4339952רעננה  10הפרחים 

052-2569099 dafna@physio-clinic.co.il 

 הוד השרון 7פרטי: גולדה מאיר  רוקנשטיין מירב
רמת  91רח' סוקולוב מאוחדת 

 השרון
 
 

 03-5481513 -ע
054-5711963 

meravruken@gmail.com 

 shorilana@walla.com  5843251-050  46291הרצליה  85רח' גיל  שור אילנה 

 
 21שד' בנימין  -נתניה :מכבי נאור רעות-שביט

 42842 חפר-בת 37שד' השרון פרטי: 
 09-8605252 -ע
 09-8784315 -ב

054-7600703 

naor.reut@gmail.com 

 
 
 
 
 

    אזור ירושלים
 
 

קופ"ח כללית מכון מקור ברוך ושיח  אבו אחמד אסרא
 גראח ירושלים

052-5909752 Israothman81@gmail.com 

 אל טור, ירושלים אבו גזולה מונייה
 51420ת.ד. 

052-2998572 
02-6281255 

   monya_ab@mac.org.il 
 

 שועפאט \ירושלים אבו דיאב רובא
 מכבי שירותי בריאות

 בירושליםעמותת אלאמירה בסמה 

0548062560 Ruby4ever195@gmail.com 

חי מיע-אמיתי
 עהנ

 וביתר עילית מכבי: רמת בית שמש
 פרטי: רח' עמק רפאים ירושלים

 ובבית שמש

054-2649770  noadamcho@hotmail.com 

 אלון שבות 27/5כ"ח באייר  ברגמן אסתר
 'מאוחדת' ירושלים, סניף גילה
 קליניקה:בית הטיילת תלפיות

054-7240834 
02-6468640 

estlymphcare@gmail.com 

 משה שרון -בר
 

 רח ארלוזורוב כללית בית שמש
 

02-9905333 
054-4691820 

halelbar@netvision.net.il      

 
 קופ"ח כללית מכון רמות אשכול  ברק אלקה

 ירושלים
02-5889595 
050-5875690 

donnabarak@gmail.com 

 
 מאוחדת ירושלים גולדפיין שולה

 גבעת קנדה ירושלים 56/13יצהר 
 02-5314552 -ע
 02-6763410 -ב

6617512-050 

Goldfine_shula@meuhedet.co.il 

    kobigilo@bezeqint.net 08-9704115 מכבי מודיעין יעל  גילה  

mailto:Lerner.margalit@gmail.com
mailto:rickysitt@gmail.com
mailto:cmarthan@gmail.com
mailto:Vered.fizikali@gmail.com
mailto:lioris83@gmail.com
mailto:patriciaa@014.net.il
mailto:meravruken@gmail.com
mailto:shorilana@walla.com
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=iw&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1261398514750&zx=hagran-8jeym2
mailto:Israothman81@gmail.com
mailto:monya_ab@mac.org.il
mailto:noadamcho@hotmail.com
mailto:donnabarak@gmail.com
mailto:kobigilo@bezeqint.net
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  050-8464633  
 02-5632997 ירושלים   18רח' סוקולוב  גינסבורג טלי

054-6249695 
tgriffel@yahoo.com 

 
 מכבים-רעות-כללית מודיעין דולב תהילה 

מיקוד  604רעות ת.ד  11. קשת
71799 

                08-9735534 -ע
050-9866866                                                   

tehiladolev@walla.co.il    

 

262ר'ח הדורית  הראל שלמה  
 71799 רעות  -מכבים-מודיעין

054-7632399 bicom1@gmail.com 

 ,גת קריית, שמש בית, בנימין יד ווכטל סרינה
 .גדרה

 

054-7607150 ye_sa44@yahoo.com 
 

 וולץ אסתי
 

 12פארן  קופ"ח  רמות אשכול
 93505ם. -בקעה, י 5בן עזאי 

 02-5889503 -ע
 02-6722824 -ב

050-7218135 

6715268-02פקס:   
esterv@clalit.org.il 
estiwultz@gmail.com 

 מודיעין, ניל"י, ירושלים זינגרביץ' נעה
 בריאות ירושלים מכבי שירותי

0543974054 Noazi84@gmail.com 

 זלוטניק רקפת
 

 קרית יובל 6צ'ילה -מכבי
 ירושלים 40אגריפס -מכבי

052-4508765 rakefetef@gmail.com 

 
 עיר דוד ירושליםבית:  חדד רחל

 7822942 054 ירושלים כללית רמת אשכולדה:עבו
rachelih83@gmail.com 

 נוקדים  ד.נ. צפון יהודה חחיאשוילי דקלה
 90916מיקוד            

02-9925040 
050-4917860 

dikell@walla.co.il 

 
 חבל מודיעין-מושב טירת יהודה ינה שריטוו

 הדסה עין כרם –ע 
054-2341577        sharicoh@gmail.com 

טצ'ה שור 
קלאודיה 
 אלחנדרה

 14דירה  73פרטי:משה דיין  
 ירושלים

 לאומית נווה יעקב+ביתר עלית

0524881970 Claudiapeki2712@gmail.com 

 לוי ערן
 

אצטדיון טדי, -קליניקה: פיזיואקטיב
 ירושלים

 מאוחדת: ירושלים

054-2560189 Eran1981@gmail.com 

 ם-י 30רח' צונדק   לם חיה
 97225ם. -י 56מורגנטאו 

 02-5863020 -ע
 02-5866646 -ב

050-2868239 

5866646-02פקס:   
hayal@clalit.org.il     

hayalamm@gmail.com  
 מוהתדי אמירה

 
ירושלים העיר העתיקה עקבת 

 אלסראיא  
 

543120774 
549723535 

 

ameeramohtadi@hotmail.com 
 

 , נווה דניאל 7/3אלוני ממרא בית:  סגל דבורה
 ם-י כללית ק. היובל עבודה:

054 5219428 dsegal406@gmail.com 

 ד.נ הר חברון מושב מעון סופר איריס
 מאוחדת קרית ארבע

4903672-058  Iriso111@walla.com 

 סקוויל בתיה
 

 רחביה / בית זית
 

054-9067566 mail.comgbethsackville@ 

 נחלאות ירושלים 10/5 תנהר פר עובדיה מורית
 ירושלים 3לאומית, טרומפלדור 

050-8334438 
02-5675103 

morit.ovadia@gmail.com 

 
 'מאוחדת' פסגת זאב, רח' משה  צונץ דפנה

 , ירושלים106דיין 
02-5843444 
050-2081834 

 nzuntz@gmail.com 

 גבע בנימין רויזמן דפנה
 מכון מאוחדת מודיעיןעבודה: 

054-5997363 dafnaspitz@gmail.com 

 שטייניץ ניצה
 

 פיזיותרפיה גילהכללית, 
 93552ם -אבו תור י 10נעמי 

    02-6469238  -ע
  02-6711031  -ב
    054-9410068    

                Nitzas2x@gmail.com 

 

mailto:tgriffel@yahoo.com
mailto:tehiladolev@walla.co.il
mailto:bicom1@gmail.com
mailto:ye_sa44@yahoo.com
mailto:esterv@clalit.org.il
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=iw&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1263057486173&zx=xdv9y7fn72sg
mailto:Noazi84@gmail.com
mailto:rakefetef@gmail.com
mailto:rachelih83@gmail.com
mailto:dikell@walla.co.il
mailto:sharicoh@gmail.com
mailto:Eran1981@gmail.com
mailto:hayal@clalit.org.il
mailto:hayalamm@gmail.com
mailto:ameeramohtadi@hotmail.com
mailto:dsegal406@gmail.com
mailto:Iriso111@walla.com
mailto:bethsackville@hotmail.com
mailto:morit.ovadia@gmail.com
mailto:nzuntz@gmail.com
mailto:dafnaspitz@gmail.com
mailto:Nitzas2x@gmail.com
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  דרוםרחובות ואזור 

  
 אוזנוביץ רחל

 
 ozn@012.net.il 052-2509812 316מושב בניה 

 אורן ריקי
 

 מיתר 12גבולות 
 קליניקה פרטית "בית יונה" באר שבע

052-2964585 
08-6513562 

 oriki@bezeqint.net 

 אליהו צופית
 

 soofit8@gmail.com 3023628 052 רחובות 19עמוס דניאלי 

 כללית רחובות אפרת אלוני
  76805בית: טל שחר 

 08-9445176/7 -ע
052-4269241 

aefrat@netvision.net.il 

 
 08-6519979 -ב 85025    501מיתר ת.ד  12יעלים  ננשיין דוריתוז אקרמן

052-3380379 
menasheso@yahoo.com 
dorithom@gmail.com 

 אשקלון מכבי אפשטיין עמית
 אינה עובדת פרטי

 85325 נגבד.נ  בית קמהקיבוץ 

054-7919419 gilboa_a@mac.org.il 

 באר שבע 3/6וילנאי בית:  בבין ג'ניה
 וערד בעשאר ב  מכביעבודה:

0546421060 jenichkab@gmail.com 

 מכבי: אשדוד בוש רחלי
 רחובות ג'29הר הצופים בית: 

08-8516666 
050-8950387 

rbn175@gmail.com 

 
 בן זינו אנה

 

 77456 אשדוד 127/20הציונות 
 

 08-8659416 -ב
052-2337232 

 gmail.com@1ilannaG 
 

  בקר אינה
 

  77452 אשדוד 2/26העצמאות 
054-5707167 

tamibecker71@gmail.com  

 מושב שקףבית:  ברנדויין שירה
 אשקלון 3קופ"ח מכבי, הגבורה עבודה: 

052 4833301 shirabrandwine@gmail.com 

 גוטרמן חן
 

 מכבי שירותי בריאות בת ים
 רחובות

0544806233 chengut@gmail.com 

 כללית קרית גת,  אור הנר גן אל ויויאן
 ן ואיזור קרית גתפרטי: אשקלו

050-6263897 ganelvi@yahoo.com 

 
 גרינברג )לוין( טל

 
 רום רמת הגולן-קיבוץ אל

 בקורי בית ברחובות
050-7675128 

 
tal_r_l@yahoo.com 

 
 גרינגולס מרק

 
 0502800763  באר שבע 29רחבת יבנה 

0506263902        
Mark121@bezeqint.net 

 רחובות 19בן יהודה  ויידמן שרה
 

050-6617850 weid.sara@gmail.com 

 קיבוץ זיקים ד.נ חוף אשקלון :פרטי זילבר מרים
גת, שדרות, -ת: אשדוד, קריתביקורי בי

 נתיבות, אופקים

052-3962544   Roberto@zikim.org.il 

 זקס תמר
 

 tzacks@gmail.com 050-2990005 60948גבעת ברנר 

 בית הדר אשדוד טובל ורדית
 שקלוןא א24בית: עתניאל 

054-5228823  vtobal@gmail.com  

 
 ולדיסלבה יבדוקימצ'יק

 
 לוד 5דירה  33אהרון לובלין 

 מכבי שירותי בריאות לוד 
054-5313083 

8-92741110 
vlada.ev@gmail.com 

 
 יוגב מור

 
הממשלה  -ותי בריאות קריתמכבי שיר

 ב"ש
0544-899320 mor_yog@mac.org.il 

 74071נס ציונה  4מרפאת כוגן: הבנים  כוגן יוליאן
בנין אשדוד ) 1הרצל  -מכון בר 

 (719חדר  4יוניטרייד קומה 

 0775421095פקס 
054-7558091 

iuliancogan@gmail.com 

 כללית אשקלון מי מיכלכר
 31/23: רח' ביכורי ענבים קליניקה
  אשקלון

08-6711130 
050-7646700 
050-6263974 

  michalka@clalit.org.il 

mailto:ozn@012.net.il
mailto:oriki@bezeqint.net
mailto:soofit8@gmail.com
mailto:aefrat@netvision.net.il
mailto:menasheso@yahoo.com
mailto:jenichkab@gmail.com
mailto:rbn175@gmail.com
mailto:tamibecker71@gmail.com
mailto:shirabrandwine@gmail.com
mailto:ganelvi@yahoo.com
mailto:tal_r_l@yahoo.com
mailto:Mark121@bezeqint.net
mailto:weid.sara@gmail.com
mailto:Roberto@zikim.org.il
mailto:tzacks@gmail.com
mailto:vtobal@gmail.com
mailto:vlada.ev@gmail.com
mailto:mor_yog@mac.org.il
mailto:michalka@clalit.org.il
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 ב' אשדוד 20'מכבי' הפלמ"ח  -ע ריתשיוסף מוזס 

 אשדוד 7דירה  24אבן עזרא 
 

08-851666 
050-6549134 

         saritmoses@yahoo.com 

             mozes_sa@mac.org.il 

 99788    109כפר שמואל  מורי טלי
 כפר בילו א 33המייסדים -יקהקלינ

 08-9243680 -ב
052-8715709 

mnoa@bezeqint.net 

 מחיקובסקי דיאנה
 

 ב"שכללית קופ"ח 
 84801 ב"ש 5/4שער הגיא 

 08-6443194 -ב
050-9903803 

Rdmichan1@yahoo.com.ar 
 

 79525מושב ניר בנים, מיקוד  שרון פלקסר-מיינרט
 ותרפיה קריית מלאכי              ד.ק.ל פיזי

 

054-4515829 
08-8609874 

sheronts@gmail.com 

 

 228מושב יד נתן בית  מיכאל רחל
 

052-8363378  rachelmichael0610@netvision.net.il

        

פארק  2'מכבי' רחובות, אופנהיימר  מלמד גל
 המדע

08-6866700 melamed_ga@mac.org.il 
 

 אשקלון 26דירה  49שדרות האצ"ל  ניידה אסנת אנה
 ב"ח "ברזילי" אשקלון.

052-5361372 
 

osnat.idelchick@gmail.com 
 

 סימון רויטל
 

 6להבים לבנית 
 כללית ב"ש

 

052-3335188 
 

revital.sv@gmail.com 

 

 עבד אלחלק אמיר
 

 בית אבות שירלי 
 דימונה - 2באבא סאלי 

0547295108 Amir.physio@hotmail.com 

 054-7916709 -ע 85135קיבוץ בארי ד.נ. הנגב  פאוקר  עדי
08-6400217 

 08-9949377 -ב

alonadi@beeri.org.il 

 פישצ'יק אנה
 

 Anna_pishik7@yahoo.com 0547260490 אשקלון 7מכון כללית יהדות בריטניה 

קלינקה: תמי פישר פיזיותרפיה  פישר תמר
 ובריאות

 קריית מלאכי1צה"ל 

08-8585174 
08-8506599 
050-5615868 

tammyfisher@walla.com.il   

 פרישברג גרי
  

 

 11'מאוחדת' אשקלון, הגבורה 
 בית: שדה יואב

08-6741783 
050-2081921 

 gerifrishberg@gmail.com 

 צדוק אהובה
 

 08-6376458 88113אילת  1400ת.ד. 1004פטיו 
052-6465787 

          Zadoka10@walla.co.il   

     
 קאדרי זהייה

 
 331כפר נחף ת.ד. 

 כללית רהט
050-2258897 

 
zhia_nahif1@yahoo.com 

 
 74084נס ציונה  2הדקל  קפלן ליבנה איילה

 מאוחדת רחובות
054-4883921 
8-63720600 

kaplan1984@gmail.com 

 
 רוזנבאום לאורה

 
 , באר שבע 10י קופ"ח כללית ,בן צב

 
052-4465962 

 
fliarozenbaum@hotmail.com 

 83815מושב באר טוביה  קרנית שמואלי
 עלה נגב  

 

052-8797864 
08-8580322 

karnitshmueli@gmail.com 
 

 שנייר ג'ן
 

 jan@eilot.org.il 052-3922994 88840 קיבוץ קטורה, ד.נ אילות

 מכבי שירותי בריאות שדרות ונתיבות תדהר שמעוני דורית
 85350  .נ. נגבד 140מושב קלחים, ת.ד 

0535229155 rit@gmail.comavido 

mailto:saritmoses@yahoo.com
mailto:mozes_sa@mac.org.il
mailto:mnoa@bezeqint.net
mailto:Rdmichan1@yahoo.com.ar
mailto:sheronts@gmail.com
mailto:rachelmichael0610@netvision.net.il
mailto:melamed_ga@mac.org.il
mailto:osnat.idelchick@gmail.com
mailto:revital.sv@gmail.com
mailto:Amir.physio@hotmail.com
mailto:alonadi@beeri.org.il
mailto:Anna_pishik7@yahoo.com
mailto:gerifrishberg@gmail.com
mailto:Zadoka10@walla.co.il
mailto:zhia_nahif1@yahoo.com
mailto:kaplan1984@gmail.com
mailto:fliarozenbaum@hotmail.com
mailto:karnitshmueli@gmail.com
mailto:jan@eilot.org.il
mailto:avidorit@gmail.com
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    אזור המרכז

     
 שומיסלע אחיטוב 

 
אביב -תלשכ' ביצרון  4בן זאב רח'בית: 
67895 

סחרוב פינת  12חומה דקל פזיותרפיה" "
 (קרוב לקניון הזהב)רשל"צ 

 תיקונים, ופתרונות ייחודיים-מוצרי לחץ

052-5857671 mshumi1@gmail.co 
 

 אטל קתרין
 

 ת"א 7מכבי, השלה 
 62037 129אבן גבירול 

03-6041507 
054-6569986 

Catherineattal342@gmail.com 

 noaizen@yahoo.com 054-7211332 וגוש דן ביקורי בית ת"א איזנברג נועה 

 
 רחובות  1בית: מוהליבר  איתח דנה

 פתח תקווה בילינסון 
054-5605584 

dana.ittah1@gmail.com 
 אלטרס קלינה

 
 kalinaltaras@hotmail.com 050-8619892 צראשל" 12/12רופין 

 
 מכבי, ראשל"צ ענת פולנסקי אסא

 52214גן -ב' רמת 2עזריאל 
03-9533000 

 03-7304275 -ב
050-8804902 

nati.assa.@gmail.com 

קליניקה עצמאית למבוטחי לאומית,  בט עידית
 רמת אביב ת"א 23טאגור 

052-3344301 

052-3370464 
batt@netvision.net.il 

 
 פ"ת 25יטקובסקי בית:  יעל בירן

 פ"ת, פרטי וביקורי בית בית רבקהעבודה: 
052 8953330 

yaelbiran@gmail.com 
 בללי חלי

 
 גבעתיים 59המאבק 

 מכבי "בלפור" ת"א
050-6793335 

 
heli_bl@hotmail.com 

 
 fit step proמכון  עמי-בת בן דב

 ב' אלעד 9יוחנן בן זכאי 
050-8803765 

03-6321999 
yonatn@neto.net.il 

  בקר תמי
 

 בי"ח השרון
 283נחלים ת.ד 

 03-9372319 -ע
 03-9090397 -ב

054-8077397 

tamibecker71@gmail.com 

 רמת השרון 21סולד  בר נס צפי
 רמת השרון 54קליניקה: בוסתנאי 

052-2308226   
6444516-03 

tsafib8@gmail.com  

 בילינסון גבאי אלי
 ר"ג 155-157קליניקה: ז'בוטינסקי 

 75507 ראשל"צ 19חבצלת 

 03-9377421/4 -ע
03-5755060 
050-5638251 

 03-9443229 -ב

int.netelgab@bezeq 

 גביש איריס
 

 60850  ,4640שהם ת.ד  55מצפה 
מגדל היובל  10קליניקה: עין הקורא 

 ראשל"צ

 03-9793363 -ב
 050-5191040 

 
irisgavish@gmail.com 

 
 תעצמאי-תקווה-א' פתח8רח' לנדוי  גוטמן אביה

 חדתמאווספק שירות ל: לאומית, מכבי 
3938551-052 guttman@macam.ac.il 

 גלעד מיכל
 

 הרצליה 3שלונסקי 
 מאוחדת אור יהודה

 

052-2458554 
03-7909500 

 

michalgilad@gmail.com 
 

 ר"ג 4אנה פרנק בית, קליניקה פרטית:  מיכאל גרשנזון
 ביקורי בית

054 6868652 
michael2283@gmail.com 

 ת"א  105דרך מרדכי נמיר  דבורה ברחולץ ענבל
 62507מיקוד 

054-5420910 Hdvora7@walla.com 

 מכבים-רעות-כללית מודיעין דולב תהילה 
 71799מיקוד  604רעות ת.ד  11. קשת

                08-9735534 -ע
050-9866866                                                   

tehila1956@gmail.com    
 

  ענתוולדמן 
 

 מכבי: סניף קדושי קהיר בת ים
 סניף רמות ראשל"צ         

 035004444  -ע
 039533000  -ע

anat_livne@yahoo.com 

 

mailto:shumi1@gmail.com
mailto:Catherineattal342@gmail.com
mailto:noaizen@yahoo.com
mailto:kalinaltaras@hotmail.com
mailto:nati.assa.@gmail.com
mailto:batt@netvision.net.il
mailto:heli_bl@hotmail.com
mailto:tsafib8@gmail.com
mailto:elgab@bezeqint.net
mailto:irisgavish@gmail.com
mailto:michalgilad@gmail.com
mailto:michael2283@gmail.com
mailto:Hdvora7@walla.com
mailto:tehila1956@gmail.com
mailto:anat_livne@yahoo.com
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  תל אביב 20דירה  89רחוב חיים לבנון  דרור נירית
 מכבי סניף בלפור תל אביב

052-8-447138 niritmitel@yahoo.com 

 
 03-9231653 4940428פ"ת  23יהלום  ון דייק מאיה

050-7253619 
 dvandyk@post.tau.ac.il 

 וסרמן ליאורה
 

 בילינסון
 69974רמת אביב  21כפר יונה 

 03-9377421/4 -ע
 03-6415096 -ב

liorawas@gmail.com 

 חביבאללה מנסור
 

 רמת גן 99ביאליק 
 אזור, פתח תקווה-מרכז גריאטרי סיעודי

052-5511228 
 

mansour_habiballah@yahoo.com 

 

 חודרלנד קרנש גילי
 

 תל השומר
 בית נחמיה  ואיזור המרכז

0507750074 gilihude@gmil.com 

 מונד סיגייחורש די
 

 34ב"ב, רבי עקיבא מכבי 
 48571ראש העין  3שיקמה 

 03-5771313 -ע
 03-9384962 -ב

052-2770567 

Choresh_s@mac.org.il 

Sigi.diamond@gmail.com  

 כללית מכון איילון טלים חמויח
 

 03-6301825 -ע
050-6260166 

        Talitalh3@gmail.com 

 חנגלי סופר יעל
 

 תל השומר
 הוד השרון ואיזור מרכז

0524658872 yaelhangaly@gmail.com 

 גן. -רמת 3נחלת יוסף  פרהידידיה ע
 באבי-תל  66   פרישמן

 טיפול, ייעוץ וחוות דעת

03-6723382 
052-2317513 

Ofra_yedidya@hotmail.com 

 ב"ח השרון ימין רחל 
 רמת אביב 3ברגסון 

052-8394531 
03-6416030 

rachelyam@clalit.org.il 
ysrachel@zahav.net.il 

 השי"ק תמ-כהן
 

 חולוןמכבי 
 7567230 ראשל"צ 41ניר אברהם 

 03-9616727 -ב
050-8805533 

         tamacohen@012.net.il 

 74071נס ציונה  4מרפאת כוגן: הבנים  כוגן יוליאן
בנין יוניטרייד אשדוד ) 1הרצל  -מכון בר 

 (719חדר  4קומה 

 077-5421095פקס 
054-7558091 

iuliancogan@gmail.com 

 כץ פאינה
 

 fainacz@gmail.com   054-4758650 , גבעתיים 4/13ב"מ רמ

 ת"א 25החרצית בית:  זיו לגזיאל
 מכבי רמת גן, רח אורהעבודה: 

052 2349022 
zivmail@gmail.com 

 לוינסקי אפרתי פזית
 

 ולוןקליניקה פרטית ח
 

050-6260115 12.net.il0odedp100@ 

 ארנון-יאדולנ
 יחזקאל

 y_yado@walla.com      052-2931097 תל אביב 8יהודה המכבי 

 מוסא מוחמד
 

 m.moussa@hotmail.co.il 0545830241 באיזור המרכזבצפון וביקורי בית 

 63417אביב תל  33פרוג  מסקין נעמי
 
 

052-8285020 
03-5227303 

anmeskin@netvision.net.il 

 ת"א 34פרטי: ז'בוטינסקי  מצקין אלה
 

052-2993333 Ematzkin_pt@yahoo.com 

 מרטיקרו רז
 

 איכילוב
 

 03-6974676 -ע
052-8770754 

martikaro@gmail.com 
 

  :לליתכ   נמרי שרון
 יד אליהו 35שד' יד לבנים  מכון איילון

 03-6301825   -ע
050-6260167 

sharonimri@gmail.com 
sharonni@clalit.org.il 

 רמלה :כללית סגל נירה 
 6מעונות ברזיל 

 מכון ויצמן, רחובות.

 08-9343380-ב
 08-9137313-ע

Nira.segal@gmail.com 
 לא פעילה זמניתהערה:  

 ראשון לציון 15רוטשילד מכבי:  סוקולוב מרינה
 פ"ת 9/4פרטי: בית: ניר נחום 

 03-9533001-ע
054-5490354 

marinag1980@gmail.com 

 ר ענתבי ענבלספקטו
 

 רמת גן 7י"א באדר 
 תל השומר

0547876716 spectorina@gmail.com 

 Ferry.ezrapour@gmail.com 077-7015507 -ב ים-ביקורי בית: ראשל"צ, חולון, בת עזרפור פרי

mailto:niritmitel@yahoo.com
mailto:dvandyk@post.tau.ac.il
mailto:liorawas@gmail.com
mailto:mansour_habiballah@yahoo.com
mailto:Choresh_s@mac.org.il
mailto:Talitalh3@gmail.com
mailto:Ofra_yedidya@hotmail.com
mailto:rachelyam@clalit.org.il
mailto:tamacohen@012.net.il
mailto:fainacz@gmail.com
mailto:zivmail@gmail.com
mailto:y_yado@walla.com
mailto:martikaro@gmail.com
mailto:sharonimri@gmail.com
mailto:sharonni@clalit.org.il
mailto:Nira.segal@gmail.com
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050-3302692 
 03-5347077 -ע 49940, 104כפר קסם ת.ד  עיסא ג'אד

 03-9072008 -ב
052-8561777 

  פקס: 03-9071370

isagad@bezeqint.net                         
 

 פאעור האשם
 

 hashemfaoor@yahoo.com      052-6353686 ים-ימון, בת-"כללית" בת

 פייל דניאלה 
 

 Dfeil78@gmail.com 052-6408171 בחו"ל???   תל אביב 15רח' הירשנברג 

 יפלג רות
 

 איכילוב
 

 03-6973104 -ע
0507-735426 

  :פקס: 03-6724247

peleger@zahav.net.il 
 ר"ג 5/12מורדי הגטאות  פלדמן חיה

 ת"א 3'מאוחדת', שפרינצק 
050-2550059 
03-6941580 

ldzgyk@gmail.com 

 60850שוהם  77/7מכבים  םפלדמן מרי
 קרית אונומכבי: 

 שוהם -מרכז יום לקשיש 

 03-9772527 -ב
054-7488997 

mimi_f1@walla.com              

 ר"ג 9מעלה הצופים  צפריר יעל
 ת"א 3'מאוחדת', שפרינצק 

054-4907794 
03-6941580 

Noni1994@walla.com 

  בית חולים אסותא קליין יפעת
 ת"א 20רמת החייל הברזל 

 ביקורי בית בתל אביב

050-6764695   ifatgoldberg@hotmail.com 

 ירוח ויסמן סילב
 

 קופ"ח מאוחדת, ת"א
 52305 רמת גן 34עלומים 

 03-6746021 -ב
050-6497402 

     msylvierouah@yahoo.co 

 בית הלוחם ת"א רומן גילית 
 ת"א  14סוטין בית: 

7721602-052 
03-5232525 

 

gilitroman@gmail.com 
 

 רון דלית
 

 69869ת"א   86אשכנזי 
 קופ"ח כללית + משרד הבטחון

052-2422420 
 

         Dalit_ron@yahoo.com   
            

 91חדת' רמת השרון, רח' סוקולוב 'מאו רוקנשטיין מירב
 הוד השרון 7פרטי: גולדה מאיר 

 03-5481513 -ע
054-5711963 

meravruken@gmail.com 

 בית רבקה פ"ת רז הדר 
 

03-9373859 
052-6266366 

.net.il017z@dubira 

 
 רייך אתי

 
 איכילוב

 44805 159בית: מושב נירית התבור 
 03-6974675 -ע

054-6458945 
      Reich159@hotmail.com 

           
 75263 ראשל"צ 24גלוסקין  רמז מירי

 ביקורי בית 
 03-9643303 -ב  

052-2301366         
 miriz2051@gmail.comע 

 כללית חולון  שדה מיכל
 69713ת"א  7נמירובר 

 03-5015440 -ע
 077-6622414 -ב
 050-6260127 -ס

tamichalsad@clalit.org.il 

 שדור יערה
 

מכון הפיזיותרפיה מכבי שירותי בריאות 
 .תל אביב 58לה גרדיה   ,אליהו-יד

054-9215199 Shadur_y@mac.org.il 

 , הרצליה7תמר בית:  נהשוביק איר
 פ"ת, פרטי וביקורי בית בית רבקהעבודה: 

054 4267824 shubikirena@gmail.com 

 קרית אונו  1וינגייט  שובל יפית
 

 
 

yafit3@smile.net.il 

 
 הילה שטיין

 
 ביה"ח השרון פ"ת

 גבעת שמואל 5שמחה הולצברג בית: 
03-9372319 
052-3420193 

hillaidan@gmail.com 

 גני תקווה 6התבורבית:  שלם מיכל
 אור יהודה 1מכבי אופירה עבודה: 

050 6541401 shalem_m@mac.org.il 

 לודמכבי  שניידרמן אילנה
 71924   פדואל

  08-9274117 -ע
 03-9320806 -ב    

      050-7126326 

shnayder_i@mac.org.il    

 ההרצליי 7ברק  שקד לימור
 תל אביב  6רית הדר יוסף רח' שיט"מכבי" 

054-2016621 
   03-7463900-ע

limishaked@gmail.com 

 

mailto:isagad@bezeqint.net
mailto:peleger@zahav.net.il
mailto:ifatgoldberg@hotmail.com
mailto:gilitroman@gmail.com
mailto:Dalit_ron@yahoo.com
mailto:meravruken@gmail.com
mailto:dubiraz@017.net.il
mailto:Reich159@hotmail.com
mailto:Shadur_y@mac.org.il
mailto:shubikirena@gmail.com
mailto:yafit3@smile.net.il
mailto:hillaidan@gmail.com
mailto:shalem_m@mac.org.il
mailto:shnayder_i@mac.org.il
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