דיאטניות שמטפלות באנדומטריוזיס
*לאחר הכשרה של קורס תזונה אנדומטריוזיס מטעם עמותת עתיד-עמותת הדיאטנים והדיאטניות
שם הדדיאטנית
יעל אלסברג
פורן
סילבי
ביאלוסטוצקי
אילת בוגין

מור בן הדור

תחומי עיסוק נוספים

מקום קבלה
פרטי  -שמשית

פרטי קשר
054-7264878

סוכרת
תזונת ילדים
סכרת ,סכרת הריונית,
טיפול בהשמנה,
צמחונות וטבעונות,
בריאטריה
אכילה רגשית ,דימוי
גוף ,היריון-נון דיאט

מכבי  -כפ"ס

*3555

מכבי  -פתח תקווה
פרטי  -רמות השבים

*3555
052-2235957
boginayelet@gmail.com

פרטי  -תל אביב

050-7806302
https://www.morcare.co.il/

רותם בן זאב

נשים ,היריון ,סוכרת
היריון

פרטי  -גליל תחתון  +אונליין

נעמה בירן בן
לולו
טלי גולדנברג

בריאטריה ,גסטרו

מכבי  -חיפה
פרטי  -קרית טבעון
מכבי  -קריית אונו ורחובות
פרטי  -ר"ג

https://m.facebook.com/morca
re10/
052-5241200
https://rotembzdiet.co.il/

רונית גלב
נגה גפשטיין
אילנה גרינברג
אסתי דיטשי

רוני הולנדר

בריאטריה ,ילדים
ומתבגרים ,אכילה
רגשית
בריאטריה ,סוכרת
והיריון
סוכרת ,פיריון ,היריון,
גיל המעבר
השמנה ,מנחת
קבוצות NLP
רכזת הכשרה
מקצועית בבית חולים
ברזילי ,דיאטנית ומנחה
בפנימית ושיקום הלב.

https://www.facebook.com/רות
ם-בן-זאב-דיאטנית-קלינית-
/102933284552385
052-8265469
054-4909237

מכבי  -ב"ש

*3555

פרטי – אונליין

052-6026452
noga.gepstein@gmail.com
054-7888609

מרפאת אנדומטריוזיס שעתידה
להפתח בבית חולים ברזילי
פרטי  -אונליין

0508177908
Estie@bmc.gov.il

מכבי  -חדרה ובכפ"ס הירוקה

*3555

פרטי  -ב"ש

שם דיאטנית
עינת הוף גיליס

תחומי עיסוק נוספים
היריון ,נשים ,צמחונות,
טבעונות ,בריאטריה,
אונקולוגיה (שד),
מנחת קבוצותNLP ,
ליווי הריון ,סוכרת
הריון ,פוריות ,גיל
המעבר ,תסמונת
השחלות
הפוליציסטיות
תכנון הריון ,פוריות
האישה ,פוריות הגבר,
תסמונת השחלות
הפוליציסטיות ,הריון
ולאחר לידה
תסמונת השחלות
הפוליציסטיות ,והרגלי
אכילה לאורח חיים
בריא .תזונה קשובה
ואכילה מודעת.
*ילדים ותינוקות
*תזונאית במכון
בריאות האישה :תכנון
היריון ,סוכרת הריונית,
תסמונת השחלות
הפוליצסטיות ,פוריות,
גיל מעבר ,נשים לאחר
לידה ,נשים מניקות.
*מרצה במכון וינגייט.
*מנחת קבוצות.

אורלי וייסיד
מזרחי

קרן זלדמן

יעל חורי

יסמין ח'טיב

מקום קבלה
מכבי – גבעתיים

פרטי קשר
*3555
אתר/אפליקציית מכבי
hoffgil_e@mac.org.il

פרטי  -אורנית ואונליין

052-6422041

פרטי  -גבעת חן (רעננה) ואונליין

054-3113878
https://www.kerenzeldman.co.i
l/

פרטי  -מודיעין  +אונליין

052-7868656
yaeldiet1@gmail.com

מכבי גרנד קניון בריאות האישה -
פרונטלי/מקוון

054-2332915
yasmin.
khatib.00@gmail.com

פרטי  -אונליין

אירית טל

גסטרו

מכבי  -ראשל"צ

03-9655176

רעות טל

בריאות האישה ,היריון,
הנקה ,תינוקות ,ילדים
ובני נוער

מכבי  -חיפה
פרטי

058-4070420

פרטי – חולון
מכבי – צפון ת"א ,רמת גן ויפו

050-2100272
054-4658905
irenazh4@gmail.com

פרטי  -חיפה  +אונליין

054-6386574
מייל עסקי:
Shiran.nutrition@gmail.com

מכבי  -אם המושבות  +חדרה
פרטי  -זכרון יעקב

*3555
050-9011634

אורה טלר
אירנה טמיר

שירן טרקל
בידרמן

הודיה כהן ורנר

נשים בהריון ואחרי
לידה ,סוכרת ,גסטרו,
משקל עודף,
בריאטריה
מלווה נשים מתכנון
ההריון ,במהלך הריון,
לאיזון סוגרת הריון
ואחרי הלידה
תינוקות וילדים,
מתבגרים ,סוכרת
היריון ,צמחונות
טבעונות

מורן כוכבי
שם דיאטנית
ליהי לויאן יפה

איריס מולכו

טובה מורג

יערה מזוז

נעה מימון
נטע מלחי

שיר משה

פרטי – אריאל
מקום קבלה
תחומי עיסוק נוספים
פרטי  -נווה שלום (ליד
טבעונות וצמחונות
בהיריון,תינוקות וילדים .מודיעין)+אונליין
טיפול בהשמנת ילדים
ונוער דרך אכילה
מודעת
ירידה במשקל ,אכילה פרטי  -ת"א ,בכפר הנגיד  +אונליין
בריאה ,ספורט,
צמחונות ,תזונה
קטוגנית ,גסטרו ,דפוסי
אכילה ,הורמונים
ונשיות :תסמונת קדם
וסתית ,גיל המעבר
מכבי  -רמה"ש ,הרצליה וכפר
סוכרת ,ילדים ,היריון,
שמריהו
צמחונות וטבעונות,
מנחת קבוצות
פרטי  -ב"ש
אכילה רגשית
והשמנה ,דימוי גוף
בגישת הנון דיאט
פרטי  -גשר הזיו (גליל מערבי)
הפרעות אכילה,
בריאטריה
שיפור הפוריות לנשים פרטי  -בקיבוץ העוגן (עמק חפר) +
אונליין
ולגברים,
שיפור תסמינים
ופוריות בנשים עם
אנדומטריוזיס ותסמונת
השחלות
הפוליציסטיות,
היריון ולאחר לידה
פרטי  -פתח תקווה
הפרעות אכילה

סנדי סוראני

טיפול באכילה רגשית
ודימוי גוף בגישה
מבוססת מיינדפולנס

פרטי  -פ"ת  +אונליין

אילנית סנאנס

פרטי  -אונליין
תסמונת מטבולית,
סוכרת ,PCO ,מעי
רגיז ,ילדים ונוער
ספורט
מטפלת בשיטת
 CBTבנשים בהריון,
לאחר לידה לירידה
במשקל ואורח חיים
בריא

כללית  -כפר סבא והרצליה

שגיא ענבר
עזרא

פרטי  -יקנעם עילית  +אונליין

054-3552331
moran.nutrition90@gmail.com
פרטי קשר
050-8464823
lilushj@gmail.com

0544294257
irismol2002@gmail.com

*3555
אתר/אפליקציה מכבי
morag_t@mac.org.il
050-2545454

052-4228854
054-5224754
nettamalchi@gmail.com

052-8826033
shmo1995@walla.com
shir.moshr@mail.huji.ac.il
054-4871530
www.sandys.co.il
http://www.facebook.com/san
dysorani
sandy.fialkov@gmail.com
050-2260295
https://www.ilanit5sdiet.com/c
opy-of-1
is5sdiet@gmail.com
054-3031431

שם דיאטנית
לירון פז

תחומי עיסוק נוספים

מקום קבלה
פרטי  -תל מונד  +אונליין

גילי פז

טיפול באכילה מודעת
וחווית האכילה

פרטי – תל אביב  +אונליין

פיריון,היריון ,הנקה,
אפרת פז
סוכרת ,הפרעות
דובינסקי
אכילה ודימוי גוף
בשיטת נון דיאט
ד"ר סיון פייגלסון סוכרת היריון ,לאחר
לידה ,סוכרת
גסטרו ,נשים -היריון,
היריון בסיכון,
נעמי קידר
גניקואונקולוגיה,
 ,PCOSהיפרמאזיס
גסטרו ,גריאטריה
דנה רסקין פז
נטע שמואל

ליווי נשים במעגל
החיים :אורח חיים
בריא ,הכנה להריון,
ליווי הריון וסכרת הריון,
צמחונות וטבעונית,
תזונה לאחר לידה
בכלל והנקה בפרט.

איכילוב
פרטי  -צפון ת"א  +אונליין

מודיעין-פרטי

פרטי קשר
054-7613361
lironp.diet@gmail.com
054-9989214
http://www.facebook.com/gilip
aznut
054-6969766
pazefrat@gmail.com
https://www.instagram.com/efr
atnut
054-6866892
sivanw83@gmail.com

מכון אנדומטריוזיס בשיבא  +פרטי
054-4585333

פרטי  -איזור המרכז והשרון
פרטי  -גדרה  +אונליין

054-6294294
danaraskin8@gmail.com
0545-224955
https://netashmuel.co.il/
Shmuel.neta@gmail.com

