ירושלים והסביבה
שם המטפל

תחום

כתובת הקלניקה

עיר

טלפון

טלפון נוסף

ד"ר שחר צדוק

כירופרקטיקה

נחל אכזיב 8

בית שמש

053-5227082

057-5227082

ד"ר פרימן יצחק

כירופרקטיקה
רפלקסולוגיה
יעוץ תזונתי
נטורופתיה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
שיאצו
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
שיאצו

כנפי נשרים  10כניסה ב',קומה 1

ירושלים

02-6517780
054-4246446

הנמר 17/12

ירושלים

רמות א' ,מרכז כיסופים

ירושלים

050-4830750

בית יעקב 5

ירושלים

02-6247897

הרכבת 55/5

ירושלים

050-5922179

ירושלים

050-5640743

ירושלים

052-4484436

אביטל זלצר יצחק

אפרת דהאן  -לנשים וילדים בלבד

יואב שילוני

רעיה לייטון

אוסטיאופתיה
שיטת אלכסנדר
רפלקסולוגיה

זאב חקלאי 12

נועה הלוי

פלדנקרייז

שח"ל 49

שושי לוי

052-2281773

02-6786553

טווינא
שיאצו
הרבולוגיה
אקופנקטורה
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
שיאצו

אורוגאי  ,20/4קרית יובל

ירושלים

052-3408287

02-6431811

שרי קשני

אקופנקטורה

הל"ה 20

ירושלים

054-4242771

02-5023733

אורית יחיאלי

אקופנקטורה

גבעת מרדכי 28

ירושלים

054-5746797

שמוליק כהן

שיאצו
הרבולוגיה
אקופנקטורה
הומאופטיה
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
שיטת אלכסנדר
אקופנקטורה
אוסטיאופטיה
נטורופתיה
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
שיאצו
אקופונקטורה

קובובי , 21/20רמת דניה

ירושלים

052-5154141

בייט שמואל 12

ירושלים

02-6666395

מרכז העיר )ליד הבוכרים (

ירושלים

050-4830750

יסמין 15

מבשרת ציון

050-7215002

פארן 269

מושב פסגות

052-3563362

כיכר קרן 2

מעלה אדומים

050-4830750

נתיב הל"ה )בית שמש(

052-3597535

נתן בר נתן

אפרת דהאן  -לנשים וילדים בלבד
אסתי יצחקי

המרכז הרפואי שערי צדק

אפרת דהאן  -לנשים וילדים בלבד
עפרה בלרך
רחל ששון

אפרת דהאן -לנשים וילדים בלבד

אפרת אמוייל

052-8903424
מוהליבר 6

ירושלים

שכונת פסגת זאב

ירושלים

050-4830750

02-9709894

אזור המרכז
שם המטפל

תחום

כתובת הקלניקה

עיר

טלפון

רחל אברהם

אקופונקטורה
אקופונקטורה
שיאצו
הרבולוגיה
אקופונקטורה
שיאצו
רפלקסולוגיה

בן גוריון  ,29נווה סביון

אור יהודה

052-3858576

מצדה 2

אריאל

054-8020589

הנחשונים 65

אריאל

050-2850950

ביאליק 19

גל דרורי

עידן הבריאות  -עידן שמואלי
יוספה ברנשטיין

יעוץ תזונתי

מיכל בר לב

פלדנקרייז
נטורופתיה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
יעוץ תזונתי
רפלקסולוגיה
שיאצו
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
נטרופטיה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
אקופנקטורה
נטורופתיה
כירופרקטיקה
רפלקסולוגיה
שיאצו
אוסטיאופטיה
שיאצו
אקופנקטורה

מירי פרלמוטר -התמחות בפריון/נשים

מיכאל חפץ
שרית רובין

בת ים

03-6592095

גבעתיים

052-8365688

פרץ 4

גבעת שמואל

050-5809424

חנקין 90

חולון

054-3055142

חולון

052-4311472

פנחס איילון  ,13מרכז מסחרי ח 300

חולון

052-3462020

חנקין 76

חולון

03-5054594

משה שרת 7/23

חולון

052-3439041

אריאל עוגן משולם

רפלקסולוגיה

צבי שפירא  9חולון

חולון

054-4868070

רחלי קמלי אפרתי

אקופנקטורה

החרצית 4/7

חולון

050-2202889

מיכאל פינסקי

אקופנקטורה

שנקר  39ב'

חולון

03-5034921

אודליה מלמד

מכון לרפואה אלטרנטיבית

שרית אדרי דוברקין

יוסי יגילי
טבע האדם -נוימן תומר

לילך ברזילאי
ד"ר גדי צווינגל
ארז אזולאי

סמדר טורס
נילי סטרניק
בנצי אברהם
בראל טליה
מלכה ושדי
טבע האדם -נוימן תומר
אלון לרנר
צמרת ארוסי
ליאור שינזינגר
ד"ר מיכאל שוורץ

אקופנקטורה
שיאצו
אקופנקטורה
הרבולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה
הרבולוגיה
טווינא
כירופרקטיקה
אקופונקטורה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
אקופנקטורה
יעוץ תזונתי
שיאצו
הרבולוגיה
ביו פידבק
אקופונקטורה

תמר  , 9נוה מונסון

יהוד

052-4642828

יהוד

050-7284301

קפלן 5

יהוד

052-3401050

דרך משה דיין 3

יהוד

03-6325029

האגוז 3

נווה מונסון

054-5994985

הגבעה 55

סביון

052-3420191

שחף 15

סביון

054-5237799

סלנט 26
דניאל ליפשיץ 3

פתח תקווה

050-6050997

מבצע דקל  2/1פתח תקווה

פתח תקווה

050-6794325

פתח תקווה

050-7284301

רוטשילד 79

פתח תקווה

052-2904008

נחום 18

פתח תקווה

052-6484667

לוי אשכול 31

פתח תקווה

054-8086200

כירופרקטיקה

יבעץ זאב 29

פתח תקווה

050-6333061

אקופנקטורה
אקופנקטורה
הרבולוגיה

יוסי שמיר

הומאופתיה

שפירא הרמן צבי 43

פתח תקווה

054-4733364

ד"ר יהודית פלינט

הומאופתיה
הרבולוגיה
אקופונקטורה
רפלקסולוגיה
שיאצו

חרמון 27

מושב נחלים

050-2512861

לוס אנג'לס 16

קרית אונו

054-2378056

קרית אונו

054-2360542

טבע האדם -חנה אלקוב נומין
אהובה עוזרי

050-6306357

03-5161734

052-2681998

03-5368787

052-6377790

פתח תקווה

שיאצו
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
נטרופתיה
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
אקופנקטורה

טלפון נוסף

050-6794324

03-9139009

03-9306803

טבע האדם -נוימן תומר
מכון האביב
מיה תמיר
ערן לוי

אקופנקטורה
הרבולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה
הרבולוגיה
תזונה
טווינא
שיאצו

מיכל שרון  -טיפול בנשים וילדים בלבד

יעוץ תזונתי
רפלקסולוגיה
שיאצו
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
כירופרקטיקה
נטרופתיה
רפלקסולוגיה

שרית צ'יפרוט
דליה ורוצלבסקי

ד"ר עודד מץ

לוס אנג'לס 16

קרית אונו

050-7284301

ירושלים 39

קרית אונו

03-5585147

רחביה אופק 12

ראשון לציון

054-4823428

קפנילנסקי 8

ראשון לציון

050-8718827

שמעון פרס 33

ראשון לציון

054-5371304

תל חי 23

ראשון לציון

052-2548006

הצופים 17

ראשון לציון

050-9872050

רוטשילד 55

ראשון לציון

03-9642698

בהרולד ורמוס 17

ראשון לציון

052-2411233

ד"ר אבי שרייר

כירופרקטיקה

עין הקורא 10

ראשון לציון

050-7633029

לנה לאה בלוך

הומאופטיה
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
שיאצו
יעוץ תזונתי
אקופונקטורה
הרבולוגיה
נטרופטיה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי

טל בן דוד  -באופן בריא

אתי קרן

מרפאת רפאל לרפואה סינית משולבת

אודליה מלמד

רח' חיים שרף 3/16

ראשון לציון

054-4870491

ברזילי 13

ראשון לציון

054-7645329

הרצל 65

ראשון לציון

054-5721258

שבטי ישראל 81

ראשון לציון

052-3462020

טל רויטמן

אקופנקטורה

הרב קוק 3

ראשון לציון

052-5808897

יפעת כרמלי

רפלקסולוגיה

הרב סיבהי 13

ראשון לציון

052-3527570

אלי רונן

שיאצו

הרב סיבהי 13

ראשון לציון

052-5831193

רחלי יעל

שיאצו

פולג 52

ראש העין

052-2460000

אקופנקטורה

ז'בוטינסקי ) 78/42חניה במקום(

רמת גן

03-9567818

טווינא
ליאור בלנק

מעיין פנחסי

צמחי מרפא
אקופנקטורה
שיאצו
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
טווינא
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
ייעוץ תזונתי
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
טווינא
שיאצו
אקופנקטורה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
טווינא

054-6494270
מוריה 3

רמת גן

גילדסגיים  ,4רמת גן

רמת גן

052-8022956

יהודה הלוי 22

רמת השרון

052-3981700

ויצמן 6

רמת השרון

054-7345200

שבטי ישראל 95

רמת השרון

054-4892988

תאנה 10

שוהם

050-6333061

ד"ר יהודית פלינט

הומאופתיה

פישמן מיימון 18

תל אביב

050-2512861

מרפאת ביאליק -ליאור אשכנזי

אוסטיאופטיה

ביאליק 5

תל אביב

054-5804009

אוסטיאופתיה

ארלוזורוב פינת שלמה המלך

תל אביב

050-5922179

רינת לזר

מכון בשמת

סוזי גרינברג -ילדים /מבוגרים
דרור וייסר
ד"ר מיכאל שוורץ

כירופרקטיקה

054-7647236

03-5409023

שיאצו
רעיה לייטון

שיטת אלכסנדר
מרפאת ביאליק -דן שמואל

אוסטיאפטיה

ביאליק 5

תל אביב

052-4209911

שיאצו
אקופנקטורה
טווינא
כירופרקטיקה

ברודצקי 43

תל אביב

054-8000880

ד"ר בכר יצחק

כירופרקטיקה

פיינשטיין  ,18רמת אביב ג

תל אביב

03-6430372

המרכז לשיקום עמוד השדרה -ד"ר תום שי

כירופרקטיקה
נטרופתיה
הומאופטיה
הרבולוגיה
שיאצו
טווינא
רפלקסולוגיה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
נטרופתיה

שילה 4

תל אביב

03-6968344

זנגביל 24

תל אביב

052-2450862

מרים החשמונאית  27א'

תל אביב

052-3604482

גלי בן אריה -נשים וילדים בלבד
ד"ר גדי צווינגל

מרכז דקל לרפואה משלימה

אילנית נדן

עמק ברכה 19/5

תל אביב

054-6223305

03-6967339

מאיה בונפיל -חלף
אורן חלף

גיא סגל

אביעד חזן
ד"ר דניאל קרן

שיאצו
טווינא
אקופנקטורה
אקופנקטורה
שיאצו
יעוץ תזונתי
הרבולוגיה
אקופנקטורה
טווינא
טווינא
אקופנקטורה
הרבלוגיה
כירופרקטיקה

אשרמן 11

תל אביב

054-8008500

אשרמן 11

תל אביב

054-3144011

אחד העם 89

תל אביב

052-8064646

לבונטין 16

תל אביב

050-7316028

ברודצקי 43

תל אביב

03-7164242

החשמונאים 99

תל אביב

052-7555309

חיים לבנון ,89רמת אביב

תל אביב

050-8323305

יהודה המכבי 2

תל אביב

054-5994985

הר נבו 3

תל אביב

054-7778200

ברודצקי , 43קומה 3

תל אביב

054-5721258

עמישב 12

תל אביב

052-8365688

שדרות יהודית 21

תל אביב

052-3789974

ריגא 5

תל אביב

052-3789974

אורית צלניקר  -מתמחה גם בפוריות והריון

רפלקסולוגיה

לוי אשכול  ,92רמת אביב

תל אביב

054-6650501

ערן דרמי

שיאצו
נטורפתיה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
שיאצו
הרבולוגיה

אחי דקר 22/4

תל אביב

054-4455985

סוטין 24

תל אביב

054-4544937

המבצעים 4

תל אביב

054-3456107

יעל וייס -מתמחה גם בילדים
מאיה ריחן סמו
ארז אזולאי
מיכל שני

מרפאת רפאל לרפואה סינית משולבת
מיכל בר לב
יריב ירקוני
יריב ירקוני

יערה שושני

יניב קלנר  -התמחות פריון ,גניקולוגיה וכאב

אקופנקטורה
יעוץ תזונתי
רפלקסולוגיה
אקופונקטורה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
ביו פידבק
שיטת אלכסנדר
שיאצו
ייעוץ תזונתי
אקופונקטורה
הרבולוגיה
פלדנקרייז
טווינא
אקופנקטורה
טווינא
אקופונקטורה

073-7368207

אזור הצפון
עיר

טלפון

שם המטפל

תחום

סמדר כץ

רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
טווינא
אקופנקטורה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
שיאצו
טווינא
יעוץ תזונתי

אלון הגליל

054-4949645

אלון הגליל

054-2122946

בית לחם הגלילית

052-3721939

המייסדים 4

בנימינה

054-8159699

ד"ר שפיגל עמנואל

כירופרקטיקה

המייסדים 4

בנימינה

052-2228236

מיכל שנהר

אוסטאופתיה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
שיטת אלכסנדר
נטורופתיה
רפלקסולוגיה
שיאצו
כירופרקטיקה
טווניא
הרבולוגיה
אקופנטורה

המייסדים 4

בנימינה

053-4244653

גן שמואל

054-4348684

הדגן 2

זכרון יעקב

052-3556594

חובבי ציון 16

חדרה

052-3723745

חטיבת גבעתי

חדרה

050-9561974

הדודאים  5דירה 2

חדרה

052-8064646

חד נס

050-6529603

סיון רביד

עידן מרגולין

אורי גובר

מרכז שחר לרפואה משלימה )טוביה סקוט(

ד"ר דלית מאייר
לסרי אתי
בלה שגיא

גיא סגל

הגר רפואה משלימה

הומאופטיה
שיאצו
יעוץ תזונתי
הרבולוגיה
אקופנקטורה
טווינא
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה

כתובת הקלניקה

אנה ירפולוב

אוסטיאופטיה

שדרות הצבי 42

חיפה

חן הרשקוביץ

פלדנקרייז

בר גיורא 30

חיפה

גי'זל דיאב מנסור

יעוץ תזונתי

מדרגות דור 8

חיפה

050-2065767

גילית מנצ'ל שרון

יעוץ תזונתי
נטורופתיה
יעוץ תזונתי
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
שיאצו
ביו פידבק
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
הומאופטיה
נטורופתיה
ביו פידבק
יעוץ תזונתי
הרבולוגיה
טווינא
אקופונקטורה
ייעוץ תזונתי
הרבולוגיה
כירופרקטיקה

אגוז 10

חיפה

בית אל 19

חיפה

04-8101236

מוריה 1

חיפה

052-6334411

הנטקה 10

חיפה

054-2122946

שושנת הכרמל 21

חיפה

054-4777428

פלמ"ח 4

חיפה

054-6602904

מוריה 63

חיפה

054-4496435

ד"ר דגלין יורי

הומאופטיה
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה
אוסטיאופטיה
טווינא
יעוץ תזונתי
רפלקסולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה
שיאצו
הרבולוגיה
אקופנקטורה
אקופנקטורה
טווינא
רפלקסולוגיה
שיאצו
אקפנקטורה
צמחי מרפא
אקופנקטורה
שיאצו
הרבולוגיה

ברוך ריבקין
סיון רביד
יעל שושני
ניווט לבריאות

יונתן בן שטרית
דר' לוריא ברק

נועה נחום
אמיר אבני

מרכז פנימה

יניב ברוך

איילת גולד

אייל יונה ימין  -התמחות ילדים

רון האס

04-6320917

073-7368207

052-8555441
052-5673161

מרכז סינרגיה

טלפון נוסף

ורדיה 12

חיפה

04-8241002

דרך חיים בר לב 21/10

חיפה

052-2611903

הלל 50

חיפה

054-4314625

שדרות הצבי 11

חיפה

052-2603493

חנקין 59

חיפה

054-6263122

אשכולות 3

חיפה

050-7326578

איינשטיין  107א'

חיפה

052-4435034

מוריה 9

חיפה

054-5841819

יובל 56

חנתון

054-9911239

052-7586432

054-4827877

077-5503410

הגר רפואה משלימה

הרבולוגיה
רפלקסולוגיה

טבריה

050-6529603

שפר אלדד

אקופנקטורה

טבריה

052-5614811

שחר כלף

שיאצו
אקופונקטורה
הרבולוגיה

כליל

052-3645110

קיבוץ להבות הבשן

04-6952125

קיבוץ יגור

055-8834654

קיבוץ יגור

055-8827698

הגיבורים 1

יוקנעם

052-4662112

שדרות הראשונים

יוקנעם המושבה

052-6802609

שדרות הראשונים

יוקנעם המושבה

058-6615391

קיבוץ כברי

052-8011375

כחל כירופרקטיקה -ד"ר יוסי דבוש

כירופרקטיקה
שיאצו
אקופנקטורה
טווינא
הרבלוגיה
טווינא
אקופנקטורה
הרבולוגיה
אקופונקטורה
הרבולוגיה
שיאצו
שיאצו
הרבולוגיה
טווינא
טווינא
אקופנקטורה
שיאצו
הרבולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה
הרבולוגיה
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה

כחל כירופרקטיקה -ד"ר יוסי דבוש

כירופרקטיקה

יואל שניידר

ישי בירמן

נדב ובלה שטופלמן

יעל גלמונד מנדל

איתי מנדל

גיל נמיר
הגר רפואה משלימה

ענת שץ

פלדנקרייז

שפר אלדד

אקופנקטורה
טווינא
שיאצו
אקופונקטורה
הרבולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה
שיאצו
שיאצו
אקופונקטורה
הרבולוגיה
שיאצו
אקפנקטורה
צמחי מרפא
הרבולוגיה
ייעוץ תזונתי
שיאצו
אקפונקטורה
שיאצו
יעוץ תזונתי
הרבולוגיה
אקופנקטורה
טווינא
כירופרקטיקה
טווינא
אקופנקטורה
הומאופטיה
שיאצו
יעוץ תזונתי
נטרופתיה
רפלקסולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה
שיאצו
אקופונקטורה
הרבולוגיה

אליאן ברט

גיל נמיר
אהובה עוזרי
שחר כלף

אייל יונה ימין  -התמחות ילדים

מיכל חור ריינהורן

גיא סגל

ד"ר שפיגל עמנואל

דרך המשי

איתי קציר
שחר כלף
מיכל מדיוני

שיאצו

אופיר דגאי

אוסטיאופטיה
אקופונקטורה
רפלקסולוגיה
שיאצו
כירופרקטיקה
הומאופתיה
נטורופתיה
יעוץ דיאטני
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה

מרכז רותם -שי והילה רביד

עוז לבקוביץ  -עוד נגיעה
בועז  -עמנואל שטייגמן
הגר רפואה משלימה

חטיבת יפתח 51

כרמיאל

050-6529603

כרמיאל

04-6952125

כרמיאל

052-3957450

מושב הזורעים

052-5614811

מצפה חרשים

054-7555878

נהריה

052-8011375

ז'בוטינסקי 20

נהריה

054-2360542

ז'בוטינסקי 20

נהריה

052-3645110

עין הוד

054-5841819

מושב רם און

עפולה

054-4393915

אוסשקין 28

עפולה

052-8064646

ברקת 3

פרדס חנה

052-2228236

הדקלים 95

פרדס חנה

074-7016080

מיצפור 23

פרדס חנה

058-5564816

אזור כרמיאל  /קריות

צורית

052-3645110

נוף הגולן 8/1

צפת

050-3212137

קיבוץ אפיקים

050-7407476

קיבוץ דליה

054-6747642

קרית האומנים ' 8

קציר

052-3346295

כוכבא 9

קצרין

052-2404239

קצרין

050-6529603

054-7662210

073-7368207

04-9897442

רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
שיאצו
שיאצו
אקופנקטורה
הרבולוגיה

בית וגן 6

קרית אתא

054-9472909

072-2517772

אלכסנדר זייד 8

קרית טבעון

050-7820582

054-7768530

איילת דרייב

רפלקסולוגיה

החורש 60

קרית טבעון

050-8711415

נמרוד רוזנברג

הומאופטיה
אקופנקטורה
שיאצו
הרבולוגיה
הרבולוגיה
ייעוץ תזונתי
שיאצו
אקפונקטורה

הנרקיסים 20

קרית טבעון

052-4398111

אלכסנדר זייד 8

קרית טבעון

054-9911239

קרית טבעון

054-4393915

רגע לבריאות -אופירה אשאל

אסף ושירלי רסקי

רון האס

מיכל חור ריינהורן
עדי גבעון
שגית גלמן
הגר רפואה משלימה
יערה שושני

הילה חסנוב

אורן עומרי
יניב ברוך

רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
שיאצו
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
נטורפתיה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
טווינא
יעוץ תזונתי
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה
הומאופטיה
שיאצו
הרבולוגיה
אקופנקטורה

שמעון 8/2

קרית ביאליק

052-3344769

חביבה רייך 3

קרית ביאליק

050-6761911

ראש פינה

050-6529603

רמת השופט

054-4544937

רמת ישי

054-9988257

שער העמקים

052-6088717

תל עדשים

050-7326578

תילתן  6ב'

השפלה והדרום
שם המטפל
אורנה גורן
זוהר ששון

תחום
שיאצו
אקופנקורה
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה

יוסי שמיר

הומאופתיה

אמיר וידס

רפלקסולוגיה

ד"ר גריסרו גל

כירופרקטיקה

ג'ני קולצר ברליאנט

סנדלר גוליאנד אלכסנדר

טלי אלימלך
יעל עתריה
איזבל עטייה כהן
אסתר קרוצ'י

שיאצו
אקופנקטורה
טווינא
צמחי מרפא
אקופנקטורה
יעוץ תזונתי
טווינא
צמחי מרפא
אקופנקטורה
יעוץ תזונתי
פלדנקרייז
אקפנקטורה
שיאצו
רפלקסולוגיה

כתובת הקלניקה

עיר

טלפון

החותרים 4

אילת

050-5932680

לופית 8/28
שד' הרצל  1בניין יוניטרייד
שד' הרצל  1בניין יוניטרייד קומה ב' חדר
504

אילת

050-9556699

אשדוד

054-4733364

אשדוד

052-3533537

אשדוד

053-9956560

הציונות 18/17

אשדוד

050-6995738

נחל לכיש 34

אשדוד

052-6918576

תל חי 29

אשדוד

053-3307835

נחל ערוגות 2

אשדוד

054-3008958

אבן עזרא 23

אשדוד

052-3542675

האשל 10

אשדוד

054-4302115

טלפון נוסף

03-9306803

רפלקסולגיה
מרינה קוזמנקו

יעוץ תזונתי

הרקפת 5

אשקלון

054-7809299

מנשרי תומר

הומאופטיה

ענבר 8/12

אשקלון

052-4641401

נאוה חמדי לוי

פלדנקרייז

קדש 39

אשקלון

052-6781012

ד"ר גריסרו גל

כירופרקטיקה

שד' בן גוריון  21קומה ב ,חדר 17

מיכל בר שלום קליין

נטרופתיה
הרבולוגיה

אשקלון

053-9956560

פלדנקרייז
שיאצו
טווינא
אקופנקטורה
אקופנקטורה

באר שבע

052-3848302

לאה גולדברג 2

באר יעקב

054-8008500

לאה גולדברג 2

באר יעקב

054-3144011

מנשרי תומר

הומאופטיה

קניון הנגב

באר שבע

052-4641401

מזל אבמרסון

ביו פידבק
אקופנקטורה
טווינא
יעוץ תזונתי
הרבולוגיה
הרבולוגיה
אקופנקטורה
נטורופתיה
הומאופטיה
רפלקסולוגיה
שיאצו
ייעוץ תזונתי
אקופונקטורה
הרבולוגיה
שיטת אלכסנדר

באר שבע

050-6223524

ברק ,12שכונת נווה עופר

באר שבע

050-4244134

שי עגנון 4/54

באר שבע

08-6275055

ברק 12

באר שבע

054-7366307

ז'בוטינסקי 7

גדרה

054-4285080

מאיה בונפיל -חלף
אורן חלף

אסף ארבל

ד"ר עדנה רוזנטל

חני טופר

נעמה בכר אילת
עינב ישפה
תומר אהרוני
אתי קגן
יובל שלו
סאקורה  -שגיא סמואלסון

שחר ארצי -רפואה סינית מסוריתית

זמירה מכלוף ערבה

מרפאה הוליסטית  -נטי עברון

מרכז דקל לרפואה משלימה

רפלקסולוגיה /מבוגרים וילדים
הרבולוגיה
ביו פידבק
שיאצו
טווינא
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה
יעוץ תזונתי
אקופנקטורה
שיאצו
הרבולוגיה
הרבולוגיה
רפלקסולגיה
הומאופטיה
שיאצו
נטורופתיה
רפלקסולוגיה
נטרופתיה
הומאופטיה
הרבולוגיה
שיאצו
טווינא
רפלקסולוגיה

אשחר  , 6בנין יוניטרייד

גדרה

052-8537157

דולב 23/6

גדרה

050-7272339

ויצמן 17

גדרה

08-8699101

קק"ל 11

גדרה

054-6639996

הרצל 42

גן יבנה

052-5906208

סביון  5ב'

גן יבנה

052-2700547

הודיה

052-8563166

יבנה

050-7726005

כפר אוריה

052-2450862

עדעד 32

08-8584424

08-8584424

050-7841910

קיבוץ כרמיה )ליד
אשקלון (

052-3962407

כרמים

052-3401050

פארק המים

רעות

08-9722440

נופך 12

מודיעין

052-4874875

מעלה נמר 3/2

מודיעין

050-8227625

נחל הירמוך 11/2

אקופנקטורה
הרבולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה
הרבולוגיה
טווינא
אקופנקטורה
הרבולוגיה סינית
נטרופתיה
אוסטיאופטיה
פלדנקרייז
טווינא
רפלקסולוגיה
יעוץ תזונתי סיני
שיאצו
טווינא
שיאצו
אקופנקטורה
שיאצו
טווינא
רפלקסולוגיה

מודיעין

054-9467600

מושב ניר בנים

050-7640258

יעוץ תזונתי

מושב ניר חן

050-2104500

גיא כרמל

שיאצו

מושב ניר חן

050-2701680

עינת קריטי

שיאצו
שיאצו
רפלקסולוגיה
רפלקסולוגיה
אקופונקטורה
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
שיאצו
שיאצו
אקופנקטורה
אקופנקטורה

חיים לוי 13

מזכרת בתיה

052-3558293

הדוכיפת 31

מישר

052-4680909

מרכז ספורט

רעות

052-4789886

האירוסים 53

נס ציונה

052-2248245

השייטת 4

נס ציונה

050-2230222

השייטת 4

נס ציונה

052-5808897

ד"ר אבי שרייר

כירופרקטיקה

שדרות אפרים 4

נס ציונה

050-7633029

אביטל גרוסמן

חן מירב נווה

לילך ברזילאי

היגאיה -קליניקת מומחים לרפואה משלימה  -יניב
שמעוני

יהודה ברונר

אסף הרוש
קליניקה לטיפולים ברפואה סינית  -שרון גירון
ליז קוהן
פזי בלה

זריחה -מרפאה הוליסטית -מאיה חדש
ליאור בריט
אופיר שגב פרימן  -אלטרנטיבה
לירון אזולאי  -מטפלת בילדים
טל רויטמן

אריק לויטוס
טלי וייס  -קליניקה נקודת האור

רינת לזר

מזל אבמרסון
פייפר נטע
מרכז בריאות ים המלח
אתי שטוסר
מנשה חי נקר
ורדה נקר

מרינה קוזמנקו

אביגיל פרץ

הומאופטיה

חיים טפר 1/9

נס ציונה

050-6769480

שיאצו
רפלקסולוגיה
שיאצו
טווינא
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
ייעוץ תזונתי

כצנלסון 54

נס ציונה

052-6230117

השייטת  ,4מרכז מסחרי הדרי סמל.

נס ציונה

052-3670327

הארזים 82

נתיבות

052-8022956

ביו פידבק
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
שיאצו
רפלקסולוגיה
רפלקסולוגיה
נטרופטיה
שיאצו בכיר
שיאצו בכיר
אקופנקטורה
הרבולוגיה
רפלקסולגיה
יעוץ תזונתי
נטרופתיה
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי

השיטה 117

עומר

052-2880059

הקנאים 14/5

ערד

050-4309110

מתחם קאנטרי קלאב

ערד

08-9107366

עין עברונה 16

קיבוץ קבוצת שילר

050-5552330

עשרת

052-4732237

עשרת

052-3922500

קרית גת

054-7809299

קרית גת

052-3335614

050-2648152

08-6818994

077-2030694

03-9567818

054-2209286

08-6883094

מזל אסרף

מרינה קוזמנקו
מנשרי תומר

אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
שיאצו
רפואה סינית
רפלקסולגיה
יעוץ תזונתי
נטרופתיה
הרבולוגיה

קרית מלאכי

050-7709583

קרית מלאכי

054-7809299

העמק 12

קרית מלאכי

052-4641401

08-8584424

קרית עקרון

08-9350228

052-2599951

קיבוץ חולדה

052-3527570

רחובות

052-4655303

מרכז שפירא

מלמן בנימין

הומאופטיה
הומאופטיה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
נטורופתיה
שיאצו
רפלקסולוגיה

השיחנית 9

קרן אטיאס כהן

רפלקסולוגיה

מנוחה ונחלה 35

יפעת כרמלי
יבנילוביץ אלנה

הומאופטיה

ברמן 6

רחובות

054-7411001

דבורה חורש

ביו פידבק
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה

גולדה מאיר 3/10

רחובות

050-9370950

ד"ר מיכאל שוורץ

איבון זמיר

050-7622909

הר הצופית

רחובות

כירופרקטיקה
אוסטיאופתיה
אקופנקטורה
אקופנקטורה
הרבולוגייה
פלדנקרייז

הרצל 100

רחובות

08-9459824

מנוחה ונחלה  ,18/24בית הרופאים

רחובות

050-2933187

רחובות

054-4554054

משה פירר

רחובות

052-4226139

נועה תבל -עמרן

הומאופטיה

הרי אדום  4ב'

רחובות

054-5458757

אלטרנטיבה-בלנק אהרון

אקופנקטורה
אקופנקטורה
הרבולוגיה סינית
נטרופתיה
אוסטיאופטיה
פלדנקרייז
טווינא
רפלקסולוגיה
יעוץ תזונתי סיני
שיאצו
רפלקסולגיה
יעוץ תזונתי
נטרופתיה
הרבולוגיה

בלינסון 15

רמלה

052-7387000

08-9221555

פארק המים

רעות

08-9722440

050-2648152

שדרות

054-7809299

אמיר לוי
הילה אשד ארבלי
נטע אפשטיין

היגאיה -קליניקת מומחים לרפואה משלימה  -יניב
שמעוני

מרינה קוזמנקו

050-6333061

אזור השרון
שם המטפל
דפנה רוזנבלוט
רוחמה אשוש
דנה בורשטיין
השביל לריפוי -דליה כהן
בלה שגיא
קרן עמרני דבוש

איריס קאופמן
מיכל גולדשטיין
סימונה דסקלו צנוע
שלומית איזנמן
מיה שהם קומורניק

טליה דקל )עמית(

ניר עציון -טיפולי עציון

נועה נחום
שי נחמן

שרית עמיבר-במבוק קליניקה לרפואה משלימה

צבי אלפישר
יריב ירקוני
נילי רק בר דין
בילון צדיק סנדרה
אפרת עקיבא
אוסוגאמי קליניקה לרפואה מהמזרח
דליה מימרן לוריא
איילת בר
ניר פלג
צבי אלפישר

ניר עציון  -טיפולי עציון

טלי אלימלך

כפיר עציון זהר
מיכל פלס שלו

תחום
יעוץ תזונתי
אקופנקטורה
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה
שיאצו
נטרופתיה
יעוץ תזונתי
רפלקסולוגיה
הומאופטיה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
יעוץ תזונתי
רפלקסולוגיה
שיאצו
רפלקסולוגיה
טווינא
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
שיאצו
טווינא
אקופונקטורה
ביו פידבק
נטרופתיה
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
שיאצו
טווינא
הרבולוגיה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה
שיאצו
טווינא
ייעוץ תזונתי
נטרופתיה
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
נטורופתיה
טווינא
אקופנקטורה
רפלקסולוגיה
הרבולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה
הרבולוגיה
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
הרבולוגיה
פלדנקרייז
נטורופתיה
רפלקסולוגיה
יעוץ תזונתי
אוסטיאופטיה
אקופנקטורה
נטורופתיה
שיאצו
טוינא
הרבולוגיה
אקופנקטורה
טווינא
צמחי מרפא
אקופנקטורה
יעוץ תזונתי
הרבולוגיה
שיאצו
אקופנקטורה

כתובת הקלניקה

עיר

טלפון

סלעית 2

אלפי מנשה

052-2382101

בית ניר 58

בת חפר

052-4712211

גולן 60

בת חפר

052-8752273

החצב 5

בית יצחק

054-2507415

הגפן )26נווה ירק(

הוד השרון

050-9561974

החומש 2

הוד השרון

054-9266348

חוחית 14

הוד השרון

054-4855131

דרך רמתיים 11

הוד השרון

054-6690343

השחר 9

הוד השרון

054-4745378

נחליאלי 42

הוד השרון

050-6315827

שכונת גני צבי

הוד השרון

052-4589389

אחד העם 21

הרצליה

054-8055775

ההגנה 14

הרצליה

054-5924013

האתרוג 5

הרצליה

054-4314625

סוקולוב 32

הרצליה

050-2469238

אחד העם 21

הרצליה

054-6809070

מרכז מסחרי

כוכב יאיר

054-4449820

המגדלור 8

כפר ויתקין

052-3789974

העמק 69

כפר יונה

050-9497971

עולי הגרדום 100

כפר יונה

054-4992991

מנחם בגין 46

כפר יונה

האשל  7ב'

כפר סבא

היסמין 16/14

כפר סבא

050-8323271
054-4903838
09-7656226
054-4261810

רוטשילד 45

כפר סבא

054-9720338

דרך השרון  , 12מרכז שרונה

כפר סבא

052-2817256

רוטשילד 45

כפר סבא

054-4449820

אז"ר 55

כפר סבא

054-5924013

חוחית 3/3

כפר סבא

053-3307835

ירושלים 16

כפר סבא

054-5924014

נטרופתיה

דרך קדומים 9/2

כפר סבא

054-7289454

יעוץ תזונתי
אקופנטורה
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
יעוץ תזונתי

בילו 20/5

כפר סבא

052-5649842

יהודה הלוי 10

כפר סבא

054-5223243

שיאצו
גלית ברכה

גילה דיקור וצמחי מרפא

טלפון נוסף

09-8876045

09-7493384

09-7493384

הלן חג'אג'

יעל קוניש
בלה שגיא
רוני ברויר  -מתמחה בטיפול במחלות
אוטואימוניות ואונקולוגיה.

אקופנקטורה
נטורופתיה
הומאופתיה
שיאצו
רפלקסולוגיה
יעוץ תזונתי
הרבולוגיה
פלדנקרייז
הומאופטיה
אקופנקטורה
יעוץ תזונתי
הרבולוגיה

בן גוריון 54/12

כפר סבא

050-7988395

077-7001928

האילנות ,8צופית )קרוב לכפר סבא(
הגפן 26

כפר סבא
נווה ירק

054-3311746
050-9561974

054-7444055

רמז 23

נתניה

052-7342323

טווינא
שיאצו

איגור טרן
השביל לריפוי -דליה כהן
אפרת עקיבא
יעל וייס -מתמחה גם ילדים
עצמון ארז
יפעת טייג
קליניקה לפלדנקרייז-משה הרצמן
ד"ר גרנות משה
השביל לריפוי  -ריקי חכים

טווינא
נטרופתיה
יעוץ תזונתי
רפלקסולוגיה
רפלקסולוגיה
אקופנקטורה
כירופרקטיקה
נטורופתיה
אקופנקטורה
יעוץ תזונתי
פלדנקרייז
כירופרקטיקה
פלדנקרייז
נטרופתיה
יעוץ תזונתי

הצורן  4א'

נתניה

052-2737036

בית יצחק

נתניה

054-2507415

חלמונית 6
גיבורי ישראל  5א'
שמואל הנציב 13

נתניה
נתניה
נתניה

050-8323271
052-7555309
054-6505064

פינסקר 20

נתניה

052-2590457

החסידה 9

קדימה

055-8823433

מכבי  70ב'

רעננה

052-4469386

09-7422043

החורשה 23

רעננה

054-4644977

09-7742040

רפלקסולוגיה
עינב דדשוב
17/12/2017

הומאופטיה

09-8876045

השיטה 28

שדי חמד

054-7699962

