
אתראזורתפקידטלפון שם

נחלת ערן, עדי  נגבאופקים- דרוםפיזיותרפיסטית073-2360500פז מוסזון

נחלת ערן, עדי  נגבאופקים- דרוםפיזיותרפיסטית073-2360500עדי טייר

נחלת ערן, עדי  נגבאופקים- דרוםפיזיותרפיסט073-2360500אמנון ברקאי

נחלת ערן, עדי  נגבאופקים- דרוםפיזיותרפיסטית073-2360500שחר הוך

מכון שיקום מאוחדתאשדוד-דרוםפיזיותרפיסטית08-8620800ליליאן גולן

אסותאאשדוד-דרוםמנהלת שרות הפיזיותרפיה072-3398130מיכל בר אילן

בית הדראשדוד-דרוםפיזיותרפיסט08-8518843מתן שגיא

בית הדראשדוד-דרוםפיזיותרפיסטית08-8518843אנה ילקין

בית הדראשדוד-דרוםפיזיותרפיסט08-8518843חגי אמיתי

בית הדראשדוד-דרוםמנהל שירות פיזיותרפיה08-8518843אראל הרשקו

מכוןפיזיותרפיהאשדוד-דרוםפיזיותרפיסטית088549633יסמין מדינה שטיין 

מאוחדת מכון פיזיותרפיהאשדוד-דרוםפיזיותרפיסטית שיקום יום08-8620800סופי טומרינסון

מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזיליאשקלון- דרום פיזיותרפיסטית שיקום יום 086663603בת חן פישר

מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזיליאשקלון- דרום פיזיותרפיסט בכיר אחראי שיקום086663603פיראס אלעדאם

לב הסיטי, מאוחדתבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסט08-6248002דנינו (שוקי)יהושע 

מכון פיזיותרפיה ערעור, כלליתבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסט08-6208252אימן חסין

היחידה להמשך טיפול, כלליתבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסטית08-6402606ליאורה נגן

היחידה להמשך טיפול, כלליתבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסט08-6402606מוחמד אלעטאונה

כלליתבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסט08-6208252קובי ניימן

         08-6245106נורית טומקינס דמרי

08-6400217

בית הלוחם, שיקום סורוקה' מחבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסטית

         08-6245106עידית פורת

08-6400217

בית הלוחם, שיקום סורוקה' מחבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסטית

מכון הפיזיותרפיה סורוקהבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסטית08-6400217נורית וינקלר

שיקום סורוקה' מחבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסטית08-6400217אפרת מן

מכבי מחוז דרוםבאר שבע- דרוםפיזיותרפיסטית08-6267222דפנה שינדלר

שיקום סורוקה' מחבאר שבע-דרוםפיזיותרפיסטית08-6400217מיכל ורד

כללית– מכון פיזיותרפיה דימונה דימונה- דרוםית/פיזיותרפיסט08-6503126אורית שטרית

כללית– מכון פיזיותרפיה דימונה דימונה- דרוםית/פיזיותרפיסט08-6503126מוניר אבו גויעד

כללית– מכון פיזיותרפיה דימונה דימונה- דרוםית/פיזיותרפיסט08-6503126משה בן שבת

מחוז דרום, כלליתדרוםפיזיותרפיסט08-6208252מוסטפא אלעמור

פיזיותרפיסטים מורשי ביצוע 

AMP



בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםית/פיזיותרפיסט08-8595354אלכסנדרה הרשטיין 

בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםפיזיותרפיסטית088595351טל פלג

בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםפיזיותרפיסט088595242עמרי קנוטופסקי

בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםפיזיותרפיסטית088595242עדי באומגרטן

בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםפיזיותרפיסטית088595242ספיר אהרן

בית החולים הרצפלדגדרה-דרוםפיזיותרפיסט088595242עופר קיסר

בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםפיזיותרפיסטית088595242תמר זקס שלין

בית החולים הרצפלדגדרה-דרוםפיזיותרפיסטית088595242שרה שדמי

בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםפיזיותרפיסטית088595242יוהנה רם

בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםפיזיותרפיסטית088595354נוגה עמרן ברומברג

בית החולים הרצפלדגדרה-דרוםפיזיותרפיסטית08-8595294לימור כהן

בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםפיזיותרפיסטית08-8595294לירז טנצר

בית החולים הרצפלד גדרה-דרוםפיזיותרפיסטית08-8595294מיה בן גל

08-8595250מיכל לוי
פיזיותרפיסטית אחראית שיקום יום

גדרה-דרום

מדריכה קלינית )בית חולים  הרצפלד 

,(ב"ועובדת ביט

(גולדן קר)נאות המושבה נס ציונה- דרום פיזיותרפיסט אחראי073-3456283גיא רודומין

(גולדן קר)נאות המושבה נסציונה-דרוםאחראיתשיקוםא,פיזיותרפיסטית073-3456283דניסעברי

(גולדן קר)נאות המושבה נס ציונה- דרוםאחראית שיקום- פיזיותרפיסטית073-2456283חן וינטר

יחידהלהמשךטיפולנסציונה-דרוםפיזיותרפיסטית08-9306208אליזבט כהן 

יחידהלהמשךטיפולנסציונה-דרוםפיזיותרפיסטית08-9306200רותם בן בשט אייס

כללית- רמת אשכול מכון פיזיותרפיהירושלים פיזיותרפיסט 02-5889595מתן קליינמן 

כללית- בית שמש מכון פיזיותרפיהירושלים פיזיותרפיסט 02-9905333גרשון סנט 

כללית- קרית יובל- מכון פיזיותרפיהירושליםפיזיותרפיסט02-6324222יהונתן שפנגלט

בית חולים הדסהירושליםפיזיותספיסטית02-5844495אילנה שמחוביץ

בית חולים הדסהירושליםפיזיותספיסטית02-5844495ית'רשא ג

בית חולים הדסהירושליםפיזיותספיסטית02-5844495שירי ברקוביץ

בית חולים הדסהירושליםפיזיותספיסטית02-5844495אפרת סוכות

בית חולים הדסהירושליםפיזיותספיסטית02-5844495רננה עדני 

בית חולים הדסהירושליםפיזיותספיסטית02-5844495מיה אברמסון

בית חולים הדסהירושליםפיזיותספיסט02-5844495יפתח רוסק

בית חולים הדסהירושליםפיזיותספיסט02-5844495מרטין ניב

בית חולים הדסהירושליםפיזיותספיסטית02-5844495עדינה ברקו

בית חולים הדסהירושליםמנהלת שירות הפיזיותרפיה, פיזיותספיסטית02-5844495נעמה קרניאל

21ילדים עד גיל -ח אלין "ביהירושליםפיזיותרפיסטית02-6494277אילת השחר גולדמן

21ילדים עד גיל -ח אלין "ביהירושליםפיזיותרפיסטת02-6494277נוריתשטרן



21ילדים עד גיל -ח אלין "ביהירושליםפיזיותרפיסט02-6494277איתישור

21ילדים עד גיל -ח אלין "ביהירושליםפיזיותרפיסטת02-6494277רותויצטום

21ילדים עד גיל -ח אלין "ביהירושליםפיזיותרפיסט02-6494277יובליעקובוביץ

21ילדים עד גיל -ח אלין "ביהירושליםפיזיותרפיסטת02-6494277דבורהסבהט

21ילדים עד גיל -ח אלין "ביהירושליםפיזיותרפיסט02-6494277אלמוגאחיטוב

21ילדים עד גיל -ח אלין "ביהירושליםפיזיותרפיסט02-6494277גיאספיר

21ילדים עד גיל -ח אלין "ביהירושליםפיזיותרפיסט02-6494277קוסוובר

            08-9136218אנה חפר 

 08-9136200
פיזיותרפיסטית

מכוןפיזיותרפיהגניאביב-מרכז

מכוןפיזיותרפיהרמז-מרכזפיזיותרפיסטית08-9445177בלהה גלקר כהן 

מכוןפיזיותרפיהמודיעין-מרכזפיזיותרפיסטית08-8614444שני גולדנברג ברק 

ח שמואל הרופא"ביהבאר יעקב- מרכזמנהלת השירות הפיזיותרפי.ס08-9258756טניה אברמוביץ

ח שמואל הרופא"ביהבאר יעקב- מרכזפיזיותרפיסט08-9258756נעם צור

ח שמואל הרופא"ביהבאר יעקב- מרכזפיזיותרפיסטית08-9258756ערווה נאטור

בית חולים קפלןרחובות- מרכזפיזיותרפיסט08-9441238גבאלי מוסלם

מדיקל אמפאבת ים- מרכזפיזיותרפיסט03-5008889טניה וימקוב

ח בלינסון"ביהת"פ-מרכזפיזיותרפיסטית03-9377421אסתי קוברסקי

א יפו "היחידה להמשך טיפול מחוז תא"ת-מרכזפיזיותרפיסט03-5556555    יהונתן הרצמן 

אילנית אברון
03-6974676

פיזיותרפיסטית אחראית מערך שיקום
ח איכילוב"ביהא"ת- מרכז

ח איכילוב"ביהא"ת-מרכזפיזיותרפיסט03-6974676גדי אלגר

שיקום יום, מאוחדתא"ת-מרכזפיזיותרפיסטית03-6941580דיאנה ברקוביץ

ח רעות"ביהא"ת-מרכזיב'אחראיתפיזיותרפיהמח03-5081000נוריתגרוסמן

ח רעות"ביהא"ת-מרכז'ו'אחראיתפיזיותרפיהמח03-5081000יפיתבר

ח רעות"ביהא"ת-מרכזאחראיתפיזיותרפיהתיירותמרפא03-5081000ריטהקרסנשטיין

ח רעות"ביהא"ת-מרכזאחראיפיזיותרפיהאורתופדיה03-5081000עודדטוך

03-5081000טל קדוש יחימוביץ
פיזיותרפיסטית אחראית מחלקת 

שיקום
תל אביב

ח רעות"ביה

ח רעות"ביהתל אביבפיזיותרפיסטית מחלקת שיקום03-5081000עמית חריף

03-5081000אפרת גוטרמן
פיזיותרפיסטית אחראית מחלקת 

שיקום
תל אביב

ח רעות"ביה

בן יאירא"ת-מרכזפיזיותרפיסטית03-5068110לירון ויינבלט

המכון השיקומי האמבולטורי- בן יאירא"ת-מרכזפיזיותרפיסטית03-5021900דנה גרין לוי

בן יאירא"ת-מרכזפיזיותרפיסטית03-5068110רינת סופרין

המחלקה לשיקום אורתופדי שיבארמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית אחראית03-5303812יעל דותן מרום



המחלקה לשיקום אורתופדי שיבארמת גן- מרכז פיזיותרפיסטית03-5303812רחל טיקטינסקי

המחלקה לשיקום אורתופדי שיבארמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית03-5303812גל אלמקייס

המחלקה לשיקום אורתופדי שיבארמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית03-5303812מיכל נחמה רבי

המחלקה לשיקום אורתופדי שיבארמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית03-5303812גבריאלה מלמד גפני

המחלקה לשיקום אורתופדי שיבארמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית03-5303812קטיה רייך

המחלקה לשיקום אורתופדי שיבארמת גן-מרכזפיזיותרפיסט03-5303812אסף שיפר

המחלקה לשיקום אורתופדי שיבארמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית03-5303812מור אסיאס

המחלקה לשיקום אורתופדי שיבארמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית03-5303812טליה צפריר

             03-5302597עציונה אייזנשטיין

 03-5302933
רמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית

שיבא, שיקום ילדים

             03-5302597מיכל בלומנפלד

 03-5302933
רמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית

שיבא, שיקום ילדים

             03-5302597צופיה עמרוסי

 03-5302933

שיבא, שיקום ילדיםרמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית

             03-5302597חן ארזוני

 03-5302933
רמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית

שיבא, שיקום ילדים

             03-5302597עדי ווילסון חזקיהו

 03-5302933
רמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית

שיבא, שיקום ילדים

תל השומר, מרכז רפואי שיבארמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית03-5303812הלה עבד

             03-5303718רותם כץ

 03-5303732

שיבא תל השומר, שיקום נוירולוגירמת גן-מרכזפיזיותרפיסטית

תל השומר, שיקום גריאטרירמת גן-מרכזפיזיותרפיסט03-5305108יוחאי נח

כללית- היחידה להמשך טיפול  שרון שומרון-מרכזפיזיותרפיסט09-8309206אבו ראס טיבי סאמר

כללית- היחידה להמשך טיפול  שרון שומרון-מרכזפיזיותרפיסטית09-8309206ניצני ענתי-ויטל

כללית- היחידה להמשך טיפול  רמת שרון-מרכזפיזיותרפיסט09-8309206בילאל שרקייה

כללית- מכון קדמה מרכזפיזיותרפיסטית03-7600828עמיאל לוי רעות

ח לאומית"קופכוכב יאיר-מרכזפיזיותרפיסט09-7499700רובין רנדל

 09-8603555תאמר עבד אל גני

( 6שלוחה  )

כללית- מכון רזיאל   נתניה- מרכזפיזיותרפיסט

ג דורות נתניה"מרהשרוןפיזיותרפיסטית09-8630135מרים דהן

ג דורות נתניה"מרהשרוןפיזיותרפיסטית09-8630135סיגליתסגל

ג דורות נתניה"מרהשרוןפיזיותרפיסטית09-8630135רותםבוסישוורץ

ג דורות נתניה"מרהשרוןפיזיותרפיסטית09-8630135ענברערה

כללית-   מכון דגני   חדרה- צפוןפיזיותרפיסטית04-6328585אריאלה הולצמן

"שהם"מרכז רפואי פרדס חנה- צפוןסגן מנהל שירות פיזיותרפיה08-6248002מואמן כתאני



"שהם"מרכז רפואי פרדס חנה-צפוןמנהל שירות פיזיותרפיה08-6248002נתנאל לוי

קופת חולים מכבי, שיקום יוםיקנעם,חיפה-צפוןפיזיותרפיסטית3555*מעיין מרמור

        04-8307128בור'בשאר ג

04-8307061          

04-8307062

חיפה- צפוןפיזיותרפיסט

בית החולים פלימן

        04-8307128ענבל תור

04-8307061          

04-8307063

חיפה- צפוןפיזיותרפיסט

בית החולים פלימן

        04-8307128דליה סיון

04-8307061          

04-8307062

מנהלת שירות פיזיותרפיה.ס

חיפה- צפון

בית החולים פלימן

        04-8307128חנה מנדלמילך

04-8307061          

04-8307062

חיפה- צפוןמנהלת שירות פיזיותרפיה

בית החולים פלימן

        04-8307128מיכאל ויסברוד

04-8307061          

04-8307062

חיפה- צפוןפיזיותרפיסט

בית החולים פלימן

        04-8307128מוחמד מוסטפא

04-8307061         

04-8307062

בית החולים פלימןחיפה- צפוןפיזיותרפיסט

יין זלצר'ג
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפון  מנהלת שירותי הפיזיותרפיה- פיזיותרפיסטית

ליאור אלתר
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסט

רנו'רתם בז
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית

אולגה מיקלבנק
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית

ורי'ריהאם ח
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסט

אשר ווינשטיין
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסט

איל יחזקאל מאי
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסט



בשארה חדאד
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסט

יוסף דוידוביץ
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסט

מאי שאהין נעאמנה
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית

פאתן עמרייה
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסט

עומר קרמר
 073-2377300   

073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפוןפיזיותרפיסט

מרינה פילשטינסקי
 073-2377300   

פיזיותרפיסטית073-2377344
בית בלב נשרחיפה-צפון

נשר-קופת חולים מכביחיפה-צפוןפיזיתרפיסטית3555*ענת קינסטלר

חבניציון"ביהחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית04-8359533אילונהיגר

חבניציון"ביהחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית04-8359533תלמה איזנמן

חבניציון"ביהחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית04-8359533ענבר כוכבי

חבניציון"ביהחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית04-8359533שירן אשד

הדר-קופת חולים מכביחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית3555*מיריתגוכמןדנה

הדר-קופת חולים מכביחיפה-צפוןפיזיותרפיסט3555*אלימרציאנו

גרנדקניון-קופת חולים מכביחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית3555*דליתמדר

יחידה להמשך טיפול, כלליתחיפה-צפוןפיזיותרפיסטית04-8685444חלי זילברמן

יחידה להמשך טיפול, כלליתחיפה-צפוןפיזיותרפיסט04-8685444דותן קימל

כללית- היחידה להמשך טיפול  חפר-צפוןפיזיותרפיסט09-8309206אבו זמירו אסמאעיל

המרכז הרפואי לגלילנהריה-צפוןפיזיותרפיסטית04-9107253עירית מירון

מרכז רפואי לגליל , מחלקת שיקוםנהריה-צפוןפיזיותרפיסט04-9107253אסף פומפן

מערבי

היחידה להמשך טיפול, כלליתעכו-צפוןפיזיותרפיסט04-9877505יוני גוטקינד

054-2312302 עלי אבו אלהיגא
פיזיותרפיסט

בית שאן -צפון

עפולה+

יחידה להמשך טיפול של + גולדן קאר 

כללית

מרכז רפואי העמקעפולה-צפוןפיזיותרפיסטית04-6494140שירה אביטן

מרכז רפואי העמקעפולה-צפוןפיזיותרפיסט04-6494140איליה לכמן

מרכז רפואי העמק, מחלקת שיקוםעפולה-צפוןפיזיותרפיסטית אחראית04-6494140עינת אזולאי

מרכז רפואי העמק, מחלקת שיקוםעפולה-צפוןפיזיותרפיסטית04-6494140מור אגוזי

3555*ריאדמוחמד
פיזיותרפיסט

+עפולה-צפון

קופת חולים מכביפחם.א.א



בית חולים פוריהפוריה-צפוןפיזיותרפיסטית04-6652225מיכל כהן קלס

קופת חולים מכבי כרמיאל/ש"ק-צפוןפיזיותרפיסט3555*אמירזורע

קופת חולים מכביכרמיאל-צפוןפיזיותרפיסטית3555*הדרסורסקי

דבדהצפוןפיזיותרפיסטית3555*איריס-קופת חולים מכביעכו 

סואן3555*סעידפיזיותרפיסט

-צפון

קרית+שפרעם

קופת חולים מכבימוצקין

קופת חולים מכבי קריתמוצקין-צפוןפיזיותרפיסט3555*באסלגרזוזי

פיזיותרפיסט3555*ירוןמרכס

קרית+טבריה-צפון

קופת חולים מכביאתא

קופת חולים מכבינצרתודלייתאלכרמל,נוףהגליל-צפוןפיזיותרפיסט3555*איאדסלייח

קופת חולים מכביקרייתאתא-צפוןפיזיותרפיסטית3555*מיריאוחנה

פיזיותרפיסטית04-8430420מוהיא עזירי
קריות-צפון

יחידה להמשך טיפול שלוחת – כללית 

קריות

פיזיותרפיסטית04-8430420רחל גולדנברג
קריות-צפון

יחידה להמשך טיפול שלוחת – כללית 

קריות

אנה גולודריגה'ז

*3555

פיזיותרפיסטית

נוף -צפון

מגדל +הגליל

העמק

קופת חולים מכבי

04-6566077מרעי סולימאן
מנהל שירות הפיזיותרפיה עמל 

נוף הגליל+טבריה

נוף -צפון

טבריה+הגליל

יחידה להמשך +מרכז שיקום עמל

טיפול של כללית

קופת חולים מכבימעלות-צפוןפיזיותרפיסט3555*סאהרמיכאל

רוביןפיזיותרפיסט3555*חיים

זכרון-צפון

קופת חולים מכבימעלות/יעקוב

04-6729438מוסטפא זועבי  

הפיזיותרפיהבמכוןפיזיותרפיסט

מכוןפיזיותרפיהטבריהצפוןבטבריה

04-6494140עמיתגל

פיזיותרפיסט במכון הפיזיותרפיה 

בעפולה וביחידה להמשך טיפול במחוז 

מכוןפיזיותרפיהעפולהצפוןצפון

מכוןפיזיותרפיהנצרתצפוןפיזיותרפיסטבמכוןמגדלינצרת04-6557222בהאא אבו תאיה

לב04-6069470שני

הפיזיותרפיהשירותאתמנהלת

תחומיהרבהשיקוםבמרכז"מבואות

מכוןשיקוםמבואותחרמוןצפון"חרמון



שיבא תל השומררמת גן- מרכז פיזיותרפיסטיתהדסה אהרוני

שיבא תל השומררמת גן- מרכז פיזיותרפיסטית03-5303812שרון עובדיהו לוי

שיבא תל השומררמת גן- מרכז פיזיותרפיסטיתדקלה גור פריהד
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