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 מתאימות דיאפרגמה וכובעון צווארי 
 2022מרץ עדכון 

 
 כל המתאימות מתאימות את כל סוגי הדיאפרגמה שקיימות כיום בארץ 

 
 דפים  2שימו לב שהרשימה מתפרשת על 

שם   מקום קבלה
 המתאימה 

הכשרה   טלפון 
 ע"י 

סוג  
 התאמה

 התמקצעויות נוספות 

 צפון 
ועמק 

 : המעיינות

     

 בנימינה
 קרית טבעון 

ד"ר אורי  050-4836-200 שירלי פבליק
 לוי 

IFPA 

חד או דו  
 שלבי

אחות, מורה מוסמכת בשיטת המודעות 

יעוץ בבחירת אמצעי   Sensiplan תלפוריו

 מתאימה גם כובעון צווארי  מניעה,

ד"ר אורי  052-4700-563 תמי טסלר בת שלמה 
דפנה לוי ו

 מאיר הי"ד

 מיילדת  

ד"ר אורי  050-7945-279 רותי צור  הושעיה 
 לוי 

מיילדת, מטפלת בקרניוסאקרל, ובטראומה   
 לאחר לידה

ד"ר אורי  058-7448-061 אפרת צור  כרמיאל
 לוי 

 יועצת מינית , מטפלת בוגיניזם, אחות דו שלבי

ד"ר אורי  050-3993-520 נורית פלג  לביא
 לוי 

 מטפלת ברפואה סינית , מיילדת 

ד"ר אורי  050-7639-287 חוה קורץ מעלות
 לוי 

 בודקת טהרה,  אחות 

 עין הנצי"ב
לא מקבלת  

 זמנית

ד"ר אורי  052-8348-677 רננה שאול 
 לוי 

 מיילדת  

ארה"ב   058-6172020 אסיה מישורי רכסים 
 קנדה

 

חד 
שלבי,  

כולל  
לימוד  
שיטת  

 המודעות 

 דולה  , בודקת טהרה, בוגרת רפואה בטכניון
אבחון   ,המודעות לפוריותמלמדת שיטת 

,  ייעוץ תזונתי, ייעוץ לחיי אישות רצפת אגן,
,  ליווי והדרכה בהריון )כולל מיקום עובר(

 מתאימה גם כובעון צווארי , דיקור יבש

 מרכז
 ירושלים
 שומרון 
 בנימין 

 :הר חברון

     

 גן יאשיה 
 ת"א 

רונית בן  
 אליהו

ד"ר אורי  054-4472-413
 לוי 

  פיזיותרפיסטית לשיקום רצפת האגן, 
 מדריכה להכנה ללידה 

ד"ר אורי  050-4836-200 שירלי פבליק ת"א 
 לוי 

IFPA 

מוסמכת בשיטת המודעות מורה , אחות 
ייעוץ בבחירת אמצעי  , Sensiplan לפוריות

 מתאימה גם כובעון צווארי , מניעה

ליווי לידות בית , נשים בהריון יוויל, מיילדת  תמי טסלר 054-2346-200 עפרית פק  גדרה
 ה ייעוץ לאמצעי מניע, בצוות

 ירושלים 
 בית אל 

בשמת בן  
 זוהר

אסתר   050-5172-564
 רוגוב

 נפש - מיילדת, ארומתרפיסטית ומטפלת גוף 

 ירושלים 
 תלם

ד"ר אורי  052-8109-225 אושרה ליאור
 לוי 

, ייעוץ לבחירת אמצעי מניעה, ליווי מיילדת 
 מתאימה גם כובעון צווארי הריון, 

ד"ר אורי  052-5419-115 לי מלר  ירושלים 
 לוי 

חד או דו  
 שלבי 

בהתאם  
לרצון  
 האשה

,  נשים בהריון יוויל, מיילדת בית, מיילדת
 לשינוי הפוריותצמחי מרפא 

תפירה אחרי  במיילדת, ליווי הריון, טיפול  חד שלבי ארה"ב  050-4216-878 רחל שפירא ירושלים 
 הריון/ לידה, מטפלת אקוויליבריו לפוריות/

אחרי לידה, טיפול הוליסטי אגני )פנימי(,  
 ספינינג בייביס
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ד"ר אורי  054-8339-393 אסתר רוגוב  עפרה
 לוי 

,  יועצת לחיי אישות, טהרהבודקת , מיילדת 
 CBT -מטפלת ב, מטפלת זוגית ומינית

 רעננה
 לשם

 אחות, תומכת לידה דו שלבי אפרת צור  058-7448-061 בראונר  נדין

אסתר   052-5802-517 רחלי מרכוס  קידה
 רוגוב

 בודקת טהרה,  אחות 

      

      דרום 

דפנה   050-8496-712 טלי דורי  אשקלון
 מאיר הי"ד

חד או דו  
שלבי 

בהתאם  
לרצון  
 האשה

 בודקת טהרה,  אחות

ד"ר דיאנה   054-2208-004 הילה אזולאי באר שבע 
 פליישר 

ליווי הריון והכנה , טהרהבודקת , מיילדת 
 ללידה 

ד"ר אורי  058-5234-235 עידית רייס  ירוחם 
 לוי 

יועצת לחיי אישות  , בודקת טהרה,  אחות דו שלבי
, יועצת  משפחהבניית ייעוץ ל, ובריאות מינית

מתאימה  שיטת ד"ר אורי לוי לוגיניזם, הלכה, 
 גם כובעון צווארי

 דפנה יקירתנו הי"ד. 


