
רשימת  מומחים  לבתי  המשפט  לענייני  משפחה  -

אזור מקצועטלפון / יידכתובתשםמס'
בימ"ש

04-6119029עין אלתיה, אום אל פאחםאגבאריה אדר1
052-3434731

כל הארץעו"ס

תל אביב פסיכולוג03-7301574גבעתי 57 רמת גןאופהיימר אמירה2
והמרכז

ירושליםפסיכיאטר050-6253776אברהם פריד 9/59 ירושליםאידלמן רפאל3

ירושליםפסיכולוג050-6253786שופן 2, ירושליםאלדור רועי4

אליאסי אילה5

קיבוץ גבים
ד.. חוף אשקלון

08-6802210
054-6755191

פסיכולוג 
באר שבעחיוכי

והדרום

ירושליםעו"ס02-6512105החלוץ 30 ירושליםאלכסדר אליה6

הסחלב 25 רעותאלמוג דבורה7
ת.ד. 1505

08-9264564
054-4718242

תל אביב עו"ס
והמרכז

מעלה הארגמן 10 אפק אסתר  ד"ר8
אבן יהודה

09-8997231
050-8466699

כל הארץפסיכולוג

04-9592440בן-טל 10, יוקעם עיליתבורשטיין מעיין9
050-7839389

צפון ומרכזעו"ס

04-8765744לילך 2 , קרית ביאליקבליץ פיה10
054-4527822

חיפה והצפוןעו"ס

050-7688885הרב קוק 8 ירושליםבן-דיאל אטלה11
02-6248828

ירושליםפסיכיאטר

03-6494656 אהוד 24 , ת"אבר הדרה12
054-6863336

תל אביב פסיכולוג
והמרכז

077-7825349 האג 61 חיפהבראון חה13
050-5797353

חיפה והצפוןפסיכולוג

תל אביב פסיכיאטר052-2500687 מרפאה- צייטלין 1 ת"אברבר ירחמיאל14
והמרכז

04-8710684אהרון 19 , קרית מוצקיןבשרי עופר15
052-2611748

צפון ומרכזפסיכולוג

03-5711762בן צבי 38 גבעתייםגולדשטיין-פרבר שרי16
054-4366523

כל הארץפסיכולוג



חיפה והצפוןפסיכולוג04-8340664שד' הדיב 6,  חיפהגיל צבי17

כל הארץפסיכולוג054-4400247זויתן 22 תל מודגל יהודה18

09-8300110ויצמן  ,23תיהגרוס שמואל ד"ר19
050-6242650

כל הארץרופא ילדים

לב העיר 15 מודיעיןגרשזון ללי20
דוסתאי 7 ירושלים

050-5122251
08-9707980

כל הארץפסיכולוג

כל הארץעו"ס03-5612046בית הלל 7 תל-אביבדטר עמי21

תל אביב רופא ילדים054-7844866מירומית 308 מכביםדיק יעקוב ד"ר22
והמרכז

03-6440221קהילת ריגא 11 תל-אביבדרל אדם ד"ר23
054-5307727

כל הארץפסיכיאטר

02-5632932הגדוד העברי 6 ירושליםהטב יוסף ד"ר24
050-6253785

כל הארץפסיכיאטר

המרכז הארצי ללקויות 25
התפתחות ולמידה

עאסלה מחמוד

מרכז שו"פ
צרת עלית

04-6001387
054-8184273

חיפה והצפוןפסיכולוג

באר שבע פסיכולוג08-9941586כפר מימון, ד.. הגבוייל גבריאל דר'26
והדרום

מרכז עו"ס052-2644896הדס 28 יבהורשביאק איל27
ואשדוד

כל הארץפסיכולוג03-7512787המורד 6 גבעתייםזוהר אמיר28

03-7325985עמישב 40 ב', תל-אביבחבקין ועה29
054-4564642

תל אביב עו"ס
והמרכז

צפון ומרכזפסיכולוג04-8381969בועז 14, חיפהטרטקובסקי חיה ד"ר30

חיפה והצפוןעו"ס04-8342311שארית הפליטה 21, חיפהיהלומי אביבה31

כל הארץפסיכולוג03-5320684עוזיאל 11 , גבעת שמואלכהן עמי32

מרכז תמרכלב יוסף, ד"ר33
רח' מוזיר 9 תל אביב

תל אביב פסיכיאטר03-5445326
והמרכז

050-7733839האיריס, פי גולן 83, ראש פיהכען דורית34
04-6935214

חיפה והצפוןפסיכולוג

09-9570770המלך שאול 12 הרצליהלאופר מאיר ד"ר35
054-4435030

תל אביב פסיכיאטר
והמרכז



03-6262029דובוב 24 ת"אמוזס תמר36
054-5865886

כל הארץפסיכיאטר

מכון אדר37
אדר דפה ד"ר

מכון אדר
יעלים 30/11 באר-שבע

דרום פסיכיאטר 077-6633880
והמרכז

מכון אייל38
איל אורית

054-7526022צה"ל 33 פתח תקווה
050-7773455

כל הארץעו"ס

מכון אייל39
לס הדר

054-7526022צה"ל 33 פתח תקווה
050-7773455

כל הארץפסיכולוג

מכון אשיות 40
גיצבורג שולמית

מכון אשיות, 
יצחק אלחן 16, רמת השרון

כל הארץפסיכולוג 09-9506202

מכון אשיות 41
כרמון גרציאלה ד"ר

 מכון אשיות 
יצחק אלחן 16, רמת השרון

כל הארץפסיכיאטר03-5470341

מכון מיפל42
יעקב שרה רחל

050-5587684העוגן 17, חולון
03-5045342

תל אביב פסיכולוג
והמרכז

מכון מיפל43
שפירא אריה

תל אביב פסיכולוג03-5045342העוגן 17, חולון
והמרכז

מכון פסגות44
ברקבי שי מירב

 ת.ד 886  ר"ג
מכון פסגות -שד' חן 8, ת"א

תל אביב עו"ס03-5288171
והמרכז

מכון פסגות45
עישר תמי

 ת.ד 886  ר"ג
מכון פסגות -שד' חן 8, ת"א

03-5288171
050-6662555

תל אביב עו"ס
והמרכז

מכון קרת46
ד"ר יקו מיכאל

רח' מוטיפיורי 44
תל אביב

03-5151106
052-6962244

תל אביב פסיכיאטר
והמרכז

מכון ש.י.ט.ה47
שגב אורי

רח' ביאליק 82 
רמת גן

03-7511073
0544543221

תל אביב פסיכולוג
והמרכז

מכון ש.י.ט.ה48
שגב דיה

רח' ביאליק 82 
רמת גן

03-7511073
0544543220

תל אביב פסיכולוג
והמרכז

מכון שלם49
מוטי ארגוב

כל הארץפסיכולוג03-9642623הרצל 30 ראשל"צ

מכון שלם50
צוק יוסי

03-9642623הרצל 30 ראשל"צ
054-4454924

כל הארץפסיכולוג

מכון שלם51
שרון עמוס, ד"ר

03-9642623הרצל 30 ראשל"צ
054-5983509

כל הארץפסיכולוג

מכון שלם52
שרי מרדכי, ד"ר

03-9642623הרצל 30 ראשל"צ
052-3204773

כל הארץפסיכולוג

מכון שוי53
גוטליב דיאל דר'

09-9551973מכון שוי- קיבוץ גליל ים
09-7428019

כל הארץפסיכולוג

מכון תמוז54
אורה אפק

מכון התמוז
שושת הכרמל 10, חיפה
פרוג 22א' תל-אביב

-04 052-2807150
8101872

חיפה והצפוןפסיכולוג



בי"ח לב השרון מלמד יובל, ד"ר55
ת.ד.  90000תיה

09-8981245
050-6267960

תל אביב פסיכיאטר
והמרכז

04-6944137טרומפלדור 16 קריית שמוהמן חה56
050-8434463

חיפה והצפוןפסיכולוג

04-6946939קיבוץ שדה חמיה, ד..גליל עליוןמור הילה57
050-7773051

חיפה והצפוןעו"ס

חיפה והצפוןפסיכולוג050-5312387ת.ד.1031 כפר קרעמסאלחה זיאד58

מרכז חוף הגליל59
אייל אורה

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןעו"ס04-9922091

מרכז חוף הגליל60
אסא ארון

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןפסיכולוג04-9922091

מרכז חוף הגליל61
בוין דית

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןפסיכולוג04-9922091

מרכז חוף הגליל62
בלומטל אלחן

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןפסיכולוג04-9922091

מרכז חף הגליל63
דיקר רוי

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןפסיכולוג

מרכז חוף הגליל64
כץ גלית

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןעו"ס04-9922091

מרכז חוף הגליל65
סגל לאה

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןפסיכולוג

מרכז חוף הגליל66
עברי אריאל

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןפסיכולוג04-9922091

מרכז חוף הגליל67
עוז דורית

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןעו"ס04-9922091

מרכז חוף הגליל68
שי-קפלן אירית

מרכז חוף הגליל
מושב רגבה   ד.. גליל מערבי

חיפה והצפוןעו"ס04-9922091

מרכז קסל69
אופהיים-ארווץ חה

בית הילדים - הרי ירושלים
077-2023493ת.ד. 676  קריית יערים

077-2023400

ירושליםעו"ס

מרכז קסל70
בולג-ברווריק יעל

בית הילדים - הרי ירושלים
077-2023493ת.ד. 676  קריית יערים

077-2023400

ירושליםפסיכולוג

מרכז קסל71
לזובסקי ליאורה

בית הילדים - הרי ירושלים
077-2023493ת.ד. 676  קריית יערים

077-2023400

ירושליםעו"ס

מרכז קסל72
סטייזי יהושע

בית הילדים - הרי ירושלים
077-2023493ת.ד. 676  קריית יערים

077-2023400

ירושליםפסיכולוג

מרכז קסל73
מיליקובסקי אלה

בית הילדים - הרי ירושלים
077-2023493ת.ד. 676  קריית יערים

077-2023400

ירושליםעו"ס
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מרכז קסל
פיזטה ז'אן ד"ר

בית הילדים - הרי ירושלים
077-2023493ת.ד. 676  קריית יערים

077-2023400

ירושליםפסיכולוג

מרכז קסל75
קשוע ג'את

בית הילדים - הרי ירושלים
077-2023493ת.ד. 676  קריית יערים

077-2023400

ירושליםעו"ס

מרכז קסל76
שביד-שפירא יעל

בית הילדים - הרי ירושלים
077-2023409ת.ד. 676  קריית יערים

077-2023400

ירושליםפסיכולוג

מרכז ד"ר טל77
טל אילן

רח' חיים לבון 63 ת"א
03-6413483ת.ד. 17476

1-800-100-172

כל הארץפסיכיאטר

מרכז ד"ר טל78
סגל-טרייביטש יעל

רח' חיים לבון 63 ת"א
03-6413483ת.ד. 17476

1-800-100-172

כל הארץפסיכיאטר

מרכז ד"ר טל79
חזקיה עבל

רח' חיים לבון 63 ת"א
03-6413483ת.ד. 17476

1-800-100-172

כל הארץפסיכולוג

מרכז ד"ר טל80
פיצי-דותן ריקי

רח' חיים לבון 63 ת"א
03-6413483ת.ד. 17476

1-800-100-172

כל הארץעו"ס

תל אביב עו"ס050-6285724ראשון לציוןסולודור ציפי81
והמרכז

04-8246280בי ברית 4ב' חיפהסופר גרסון עמי דר'82
052-3206136

חיפה והצפוןרופא ילדים

08-9460170גלוסקין 17 ב', רחובותסילפן פטר ד"ר83
050-5232265

תל אביב פסיכיאטר
והמרכז

תל אביב פסיכולוג054-3154449בת חן 13 תל מודסש דוד ד"ר84
והמרכז

04-8101582ותקין 34 א' חיפהסעיד ימר85
052-5060002

כל הארץפסיכולוג

כל הארץפסיכולוג054-5749318התע"ש 20 כפר סבאעבד אל קאדר גאמה86

02-5662143מבוא הרכבי 4/1 ירושליםעדין איס87
054-6873131

המרכז פסיכיאטר
והדרום

04-8384182דרך הים 21 א' חיפהעיב חדוה88
052-2533750

חיפה והצפוןעו"ס

04-8314101הכרמל 43, כפר סבאעמית מיכל89
052-4666741

צפון ומרכזעו"ס

08-6235632וולפסון 34/2 באר-שבעפלשמן אהרון אלן ד"ר90
054-4782773

באר שבע פסיכיאטר
והדרום

09-7666202הרב חזון 18, כפר סבאפסקין מרים, ד"ר91
052-8767299

תל אביב פסיכיאטר
והמרכז

עו"ס04-8341760רח' גאולי תימן 4, חיפהפרג'י לימור92

חיפה והצפון



04-6211962רוטשילד 6, חדרהפרקש הרמן ד"ר93
052-2694982

צפון ומרכזפסיכיאטר

04-8379932יפה וף 103 חיפהציפריס עדה94
052-3245703

צפון ומרכזעו"ס

קבוצת כרת צמת-מבטח רבקה95
ד.. עמק הירדן

04-6759449
050-7924036

חיפה, צפוןפסיכולוג
והמרכז

קמיר חה - ד"ר96
התחה לטיפול פסיכולוגי 

התפתחותי

04-8633066שד' פלים 15, חיפה
050-6242503

חיפה והצפוןפסיכולוג

02-5632099בוסתאי 24 ירושליםרוט דיה ד"ר97
052-3656751

ירושליםפסיכיאטר

03-9013684רביבים 71 ראש העיןשגיא אורית98
052-3296454

תל אביב פסיכולוג
והמרכז

08-6450348אסירי ציון 18/3  באר-שבעשוורץ זהבה99
054-6478097

באר שבע עו"ס
והדרום

09-7657872 שח"ל 4 , כפר-סבאשוורץ חווה100
050-7522469

תל אביב עו"ס
והמרכז

פסיכולוג 054-4426544מרים החשמואית 3 תל אביבשטרן-אלחדד גלית101
קליי

תל אביב 
והמרכז

04-8443215רח' אלבז, קרית אתאשייאוב-מיוטל ילה102
052-3897050

חיפה והצפוןפסיכולוג

03-6960420אתמר בן אבי 3/1 ת"אשמחוי שגב איריס103
054-6380276

תל אביב פסיכולוג
והמרכז

03-6292276הוברמן 22 תל-אביבשידר עמיר104
054-5894950

כל הארץפסיכולוג

050-6253757שלמה דוגה 40, ירושליםשסטצקי מיגל, ד"ר105
02-6451622

כל הארץפסיכיאטר

03-5404932עין גדי 12 רמת השרוןשר-אל צביה106
052-2325399

תל אביב פסיכולוג
והמרכז

השקד  26וה סביון שרון דן, ד"ר107
אור יהודה

03-6344666
054-6960086

כל הארץעו"ס

6519820הארזים 17 ירושליםששון עליזה108
052-6375331

פסיכולוג 
קליי

כל הארץ



2014  -

תשלום לשעה 
או תשלום כולל

יסיון 
במתן חוו"ד

הערות

דובר ערביתאין     300 ₪  

יש400 ₪

יש6,000 ₪ 

יש500 ₪ 

יש300 ₪

אבחון חיוכי

אין350 ₪

פ.ס. לסדרי דין בעבר אין400 ₪ 
יסיון בתחום פגיעות מייות

מטפלת זוגית ומשפחתיתיש450 ₪ 

אין250 ₪ 

פ.ס.לסדרי דין בעבראין 300 ₪ 

פסיכיאטר ילדים וועריש15,000 ₪ 
פסיכיאטריה של הגיל הרך

דוברת רוסית

יש400-500 ₪

גם עורכת דין330 ₪  

מבוגרים, פסיכוגריאטריהלא צרף7,000 ₪  + מע"מ

₪ 400
5,200 ₪ לחוות 

דעת

יש

אין500 ₪



יש300 ₪

אין350 ₪

אין8,000 ₪ 

יסיון בתחום פגיעות מייות בילדיםיש500 ₪ 

אין400 ₪ 

אין5,000 ₪

אפוטרופסות, פסיכיאטר מבוגריםיש1,500 ₪ 

פסיכיאטריה של הילד והמתבגריש5,000 ₪ 

דובר ערביתיש390 ₪ 

יש300 ₪ 

יש450 ₪

יש450 ₪  

אין240 ₪ 

אין סיון באבחון לבימ"ש לעייי משפחהיש300 ₪ 

אין סיון באבחוןאין250 ₪ 

יש350 ₪

ילדים ומתבגריםיש350 ₪ 

יש350 ₪ 

₪ 22,000    
לא כולל בדיקות 
פסיכולוגיות

פסיכיאטריה של הילדיש



 ₪ 7,000
ללא אבחוים 
פסיכולוגים

מומחית לילדים וועריש

פסיכיאטריה של ילדים ומתבגריםיש10,000-15,000 ₪ 

יש450 ₪ 

₪ 450

אין380 ₪

אין5,000 ₪

יש500 ₪ 

יש  500 ₪ 

יש350 ₪ 

יש350 ₪ 

פסיכאטר מומחה לילדים ומתבגרים650 ₪ 

יש450 ₪

יש450 ₪

יש350 ₪ 

יש350 ₪ 

יש350 ₪ 

פסיכוטרפיהיש350 ₪ 

יש400-450 ₪

יש500 ₪



אפוטרופסותיש5,000 ₪

₪ 350
  ₪ 3,500-5,000

לחוו"ד

דוברת אגלית ועבריתיש

רק בתחום אלימות במשפחהאין280 ₪ 

דובר ערביתיש400 ₪ 

במסגרת המכוןיש350 ₪ 

במסגרת המרכזיש350 ₪ 

במסגרת המכון 350 ₪ 

במסגרת המרכזיש350 ₪ 

 ₪ 350

במסגרת המכוןיש350 ₪ 

 ₪ 350

במסגרת המרכזיש350 ₪ 

במסגרת המרכזיש350 ₪ 

במסגרת המכוןיש350 ₪ 

₪ 350

יש350 ₪

יש350 ₪

יש350 ₪

₪ 350



יש350 ₪

₪ 350

₪ 350

 ₪ 500
6,000 ₪  לחוו"ד

יש

 ₪ 500
6,000 ₪  לחוו"ד

יש

יש500 ₪ 

יש500 ₪ 

לשעבר פקידת סעד לסדרי דין רק תסקירים350 ₪ 

אין4,000 ₪

מומחה לפסיכיאטריה משפטית יש5,000 ₪ 
וקרמיולוגיה קליית

יש 350 ₪ 

דובר ערבית , איו רשאי לתת חוו"ד יש350 ₪ 
לבי"מ בצרת

אבחון 370 ₪
פסיכודיאגוסטי

דובר ערבית 
פסיכולוג חיוכי

 ₪ 15,000 - 5,000

 ₪ 250

רק הערכה סוציאליתאין250 ₪ 

לחוו"ד 2,000 ₪
למסוגלות הורית 
500 ₪ לשעה

מומחה לילדים ולועריש

פסיכאטריה של ילד ומתבגריש6,000 ₪

אין250 ₪ 



מבוגרים בלבדיש3,500 ₪ 

יש300 ₪ 

 ₪ 350

אין  250 ₪ 

פסיכיאטריה של ילדים ומתבגרים איו  5,000 ₪ 
מומחית להפרעות אכילה

פסיכולוגית חיוכית,אבחון בעיות אין350 ₪
התפתחות-

פ.ס.לחוק וער לשעבר, ללא אבחוים יש  250 ₪ 
פסיכודיאגוסטים

יש300 ₪

יש350

₪ 380
4,000 ₪  חוו"ד

פסיכולוגיה חיוכיתיש
דוברת רוסית

יש380 ₪

התמחות בילדים וער ומתבגריםאין500 ₪ 

5,000 ₪ חוו"ד 
פסיכיאטרי
 ₪ 16,000

מסוגלות הורית

מבוגרים ילדים וועריש
דובר ספרדית, פורטוגזית ואגלית

יסיון במתן חוו"ד לגבי פגיעה מיית יש400 ₪
בילדים ומבוגרים

מדריך מוסמך לטיפול מיייש500 ₪

חוו"ד בושא פגיעה מיית ופגיעה יש480 ₪ 
טראומטית בילדים ומבוגרים.  
חוו"ד בושא משמורת ואימוץ


