
 רשימת דיאטניות שמתמחות בתזונה מהצומח
 

 ניתן להעזר גם ברשימה מקוונת באתר עמותת עתיד 

-eatright.org.il/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9-https://www.atid

36f4b369f11&from=24%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D?f=5d 

שם  
 הדיאטנית 

ישוב ובאיזה ערים  
 מקבלת 

 פרטי קשר  התמחויות ומידע נוסף 

 אזור ירושלים:  אדוה נאור 
 ( כללית, מאוחדת )

 Advanaor22@gmail.com נון דיאט, הריון, בריאטריה

אורית  
 אופיר 

 ירושלים,  
 כל הארץ )סקייפ( 

 ( פרטי)

כל שלבי החיים בדגש על הריון  
והנקה, איזון שומני דם, יתר לחץ 

דם, סוכרת, ירידה ועליה במשקל,  
 אנמיה ובעיות במערכת העיכול  

054-7238818 

oritofir1@gmail.com 

אורית  
 אליתים 

 אור עקיבא 
 ( מכבי, פרטי )

(,טרום סוכרת,  2וסוג   1סוכרת )סוג 
שומנים בדם,   לחץ דם, כולסטרול, 

בריאטריה, הריון, ילדים ונוער וכן  
 קבוצות ירידה במשקל 

054-4763640 

orit.elyatim@gmail.com 

כפר ורדים,   אורית רון 
,  כרמיאל, נהריה

 ( פרטי)

 052-8575339 .  כל שלבי החיים, בבריאות ובחולי 

orit209@gmail.com 

 לביקורי בית אפשרות  

והסביבה    אשדוד אורלי שליט 
 )פרטי(  
 )מכבי(   אשקלון

ספורטאים,  ,  כירוגיה, בריאטריה
לחץ דם, שומנים בדם, עודף משקל,  

, שחלות  ילדים, נוער מבוגרים, 
 פוליציסטיות ושאר תסמינים נשיים 

orly.tzuna@gmail.com 

איילת  
 שפירא 

   רחובות
 )פרטי( 

ילדים, ספורטאים, ירידה במשקל,  
 היריון 

052-3932107 

ayelet_shapira@hotmail.com 

איריס  
 שביט 

חיפה, קריות, עמק  
 יזרעאל, סקייפ 

 ( כללית, פרטי )

כל שלבי החיים בדגש על הריון,  
 הנקה, ילדים ונוער ומשפחה 

Irisi.shavit@gmail.com 

052-6729144 

אירית  
 אלמוג 

נס ציונה, רמת  
 ( פרטי )   אפעל 

, תזונת ילדים כולל  ספורטאים
 השמנת ילדים, השמנה, גסטרו,  

052-2949436 

irit.diet@gmail.com 

 052-8602596 גסטרו  , בריאטריה ( מכבי) ראשון לציון  אירית טל 

iritshlomi377@gmail.com 

אירנה  
 ז׳יטומירסקי 

  חדרה, נתניה
   )מאוחדת( 

 )מכבי(  רמת גן, יפו 

סוכרת, מחלות מערכת העיכול,  
דיסליפידמיה, מחלות כבד,  

 קשישים, ילדים 

544658905 

irenazh4@gmail.com 

אניה  
 רויטפלד 

, אי  )מקבלת במכון סוכרת(  סוכרת ( מכבי)  פתח תקוה
 ספיקת לב 

anyartf@gmail.com   

  יקנעם עילית אסנת שרון 
 ( פרטי)

 052-3980209 כל שלבי החיים 

ossies@012.net.il 

אל  -בת
 באר 

 054-4242808 ילדים סוכרת,  ( פרטי )  תל אביב

batelbeer1@gmail.com 
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שם  
 הדיאטנית 

ישוב ובאיזה ערים  
 מקבלת 

 פרטי קשר  התמחויות ומידע נוסף 

אמירים, כרמיאל   גאיה פינקל 
והסביבה, גבעת  

 ( פרטי )  שמואל

אכילה רגשית, הפרעות אכילה,  
 ילדים, דימוי גוף 

052-6135807 

gayafinkel@gmail.com 

דלית  
 שלזינגר 

חיפה, גבעת  
שמואל ואיזור באר  

 ( פרטי) שבע 

ספורטאים, הפרעות  היריון והנקה, 
 כל שלבי החיים , אכילה

dalit.schles@gmail.com 

דנה 
 ארדברג גל 

כפר בלום ובצומת  
סקייפ בכל  , כח

 ( פרטי) הארץ

 505324428 סוכרת, הריון והנקה, ילדים 

dana4diet@gmail.com 

כרת הריון, עודף  ו, סהריון והנקה  ( פרטי )  תל אביב דנה ארידור 
מתבגרים, אכילה  משקל, תזונת 

 רגשית 

052-3388767 

aridor4@gmail.com 

איזור המרכז,   דנה גלעד 
  בבית המטופל 

 ( פרטי)

 gi.dana@gmail.com בריאטריה, הריון, צליאק, ספורט

  -הגר מילר 
 אלמוג 

תל אביב, רמת גן,  
  פרטי בת ים )
 וכללית( 

)דרך   מחלות כליה, אונקולוגיה 
 , מאמנת כושר כללית(

522851823 

hagarmiller@gmail.com 

ולנטינה  
 לוריא 

, גבעתיים  פרדסיה 
 ( פרטי)

תזונת הריון, סוכרת, סוכרת הריון,  
 משאבות אינסולין 

054-5840901 

valentina.lurye@gmail.com 

זהורית  
 בלום -שייחי

ירושלים, גוש  
עציון, לעיתים  

 ( פרטי) במרכז

 052-2869698 כל הגילאים 

zehorit@gmail.com 

  עמק חפר ובסקייפ זוהר טל 
 ( פרטי)

,  קשישים, רגישויות למזון, הרזיה
 ילדים ונוער   מניקות,, הריון 

zoharsmile@gmail.com 

527729542 

חולון ומרכז תל   חן פוגלמן 
 ( פרטי )  אביב.

 052-2989875 תזונת ספורט, גם מאמנת כושר 

henfogelman@gmail.com 

,  חדרה קיסריה  טל חייקין 
 ( פרטי סקייפ )

,  סוכרת, הריון, תינוקות וילדים 
 פסוריאזיס ארטריטיס 

054-6435975 

talhaikin@gmail.com 

 050-7845649 שלבי החיים  כל ( פרטי, )תל אביב טל פורת 

talposome@gmail.com 

 אפשרות לביקורי בית 

 054-5924845 ספורט, חיטוב, נשים וגריאטריה ( פרטי )  תל אביב יוליה באום 

julia@bestpharms.com 

  אילת, תל אביב  יעל יגול 
 ( כללית)

היריון ואחרי לידה, סוכרת, מחלות  
מעי והפרעות מערכת העיכול, ילדים  

 ובני נוער, ספורט, הרזיה

yaelmusicc@gmail.com 

054-4464460 

תל אביב, בית   יעל רותם 
 חשמונאי 

 ( פרטי)

 052-5507990 ספורטאים 

yael@yaelrotem.co.il 

ליאורה  
 קורן 

כללית,  )  ירושלים
 ( מכבי, פרטי

סדנאות לירידה  וסוכרת, מבוגרים  
 במשקל 

054-7745057 

liokoren@gmail.com 

ליאת גינת  
 מימון 

קרית שמונה,  
צפת, קיבוץ נאות  

 liatginat@gmail.com ילדים, הריון, ומבוגרים 

052-3947111 



שם  
 הדיאטנית 

ישוב ובאיזה ערים  
 מקבלת 

 פרטי קשר  התמחויות ומידע נוסף 

  מרדכי, סקייפ
כללית, בי"ח  )

 (  חולים זיו

, תזונה הפרעות אכילה לסוגיהן  ( פרטי )  תל אביב ליאת הדר 
 בבריאות הנפש

 דיאטנית בכירה בבי"ח איכילוב

052-4262742 

liathad@gmail.com 

רחובות, גדרה,   ליאת כהן 
  מזכרת בתיה 

 )כללית( 

בהריון,  ליפידים,כבד שומני, נשים 
 בריאטריה  צליאק, סוכרת, 

*2700 

liatgy@gmail.com 

  )ליד נווה שלום  ליהי יפה 
 ( ירושלים

 ( פרטי )  סקייפ

כל שלבי החיים בדגש על הריון,  
ילדים, נוער והתאמת  תינוקות, 

 תפריט למוסדות 

050-8464823 

lilushj@gmail.com  

)תינוקות, ילדים,  כל שלבי החיים   ( פרטי) ראשון לציון  ליהי קן 
הריון ומבוגרים(, השמנה/עודף  

 משקל 

054-7755163 

mizrahi.lihi@gmail.com 

תל מונד וסקייפ   לירון פז
 ( פרטי)

ירידה במשקל, ילדים ונוער, נשים  
 כרת  ובהריון ובהנקה, ס 

054-7613361 

liron@dietangel.co.il 

איזור המרכז   לנה פילר 
 ( פרטי) והצפון 

בריאטריה, גסטרו, ירידה  סוכרת, 
 במשקל ותזונת ספורט 

050-7291887 

startoday@lenafiller.co.il 

מאיה לרון  
 הירש 

, היריון,  (2-ו  1)סוג מטפלת בסוכרת  ( פרטי )  סקייפ
סוכרת היריון, בריאות הלב וליפידים  

 בדם 

laronmaya@gmail.com 

054-4706640 

 רחובות  לב -מורן בר 
 ( פרטי )  סקייפ

 052-6707577 הריון וקשישים  , סוכרת

moranbarlev1@gmail.com 

  זכרון יעקב  מיטל פלג 
, חיפה,  )כללית( 
והסביבה    קיסריה
 )פרטי(  

 506559393 קשישים, הריון, נפרולוגיה 

meitali85@gmail.com 

מיכל  
 גרשוביץ 

  מושב גן שורק 
 ( פרטי)

עודף משקל, אכילה רגשית,  
הפרעות אכילה, סוכרת, לחץ דם  

 גבוה 

050-8804422 

michal.gershovitz@gmail.com 

- מיכל ובר 
 ספרן 

השמנה, סוכרת, עודף כולסטרול   ( פרטי) ראשון לציון 
 ויתר לחץ דם 

054-5607997 

michalyweb@gmail.com 

מעין מק בן  
 נון

איזור  )  קיבוץ יפתח 
 ( פרטי ),  ( הצפון

גישות טיפול מתקדמות ממוקדות  
, הפחתת מדדי דלקת  CBTפתרון, 

 וקידום בריאות 

052-5235357 

maayanbn85@hotmail.com 

 אפשרות לביקורי בית 

מרינה  
 דוחובני 

  דרום איזור ה
 בסקייפ )מכבי( 

 )פרטי(  שפלה  

סוכרת, אכילה רגשית וניתוחים  
 בריאטריים 

054-7683491 

marinad7@walla.com 

  איזור המרכז נופר פלטי 
 ( פרטי)

 npalti@gmail.com גסטרו, השמנה ואכילה רגשית

 תל אביב, ראשל"צ  נטלי שמש 
סקייפ, ויעוץ  

 ( פרטי טלפוני )

הרזיה, ספורט, גסטרו, שחלות  
פוליציסטיות, סוכרת, מחלות לב  

וכלי דם, בבלוטת התריס,  
 , אונקולוגיה בריאטריה

523875053 

nasha226@gmail.com 



שם  
 הדיאטנית 

ישוב ובאיזה ערים  
 מקבלת 

 פרטי קשר  התמחויות ומידע נוסף 

ניצה  
 שלוסברג 

  סוכרת, אונקולוגיה, תוספי מזון ( פרטי ) 
 ומחלות כרוניות 

054-7780861 

nitsas@012.net.il 

ראשון   נירה אולנד 
,  פרטי)   לציון

 מכבי( 

סוכרת    כולסטרול גבוה, השמנה,
, הריון,  וסוכרת הריון, בריאטריה 

 תינוקות וילדים 

050-8805858 

niraoland@gmail.com 

ירושלים, גוש   נעם אוחנה
עציון, בית  

 ( פרטי )  שמש

 052-8525222 סוכרת, ילדים, אכילה רגשית 

noamohana@gmail.com 

ראשון   סיון דוד 
 ( פרטי)  לציון

 052-8522205 ספורטאים, ילדים ובני נוער 

diet.sivan@gmail.com 

תינוקות, ילדים, בררנות אכילה,   ( פרטי )  תל אביב עדי אלפנט
חוסר עליה מספקת במשקל,  

 השמנה, הריון ואחרי לידה 

050-8789903 

adi.elefant@gmail.com 

מכבי,  )  ירושלים עדי בצלאל 
 ( כללית, פרטי

סוכרת הריון,   , 2-ו  1סוכרת סוג 
 משאבות אינסולין, נפרולוגיה

adibezz@gmail.com 

- עדי לוי 
 צ'ולקמן 

מאוחדת,  )  ירושלים
 ( פרטי

מערכת העיכול, סוכרת, נשים  
בהריון, בעיות עור, אלרגיות, רפואה  

 משלימה 

050-6521770 

adylev@gmail.com 

,  )מכבי(   רמת גן עינת כהן 
 )פרטי(   רחובות

סוכרת, יל"ד, איזון פרופיל שומנים,  
 הרזיה, בריאטריה 

052-3445635 

einat_cohen20@hotmail.com 

למבוגרים,    -תזונת ספורט והרזיה   ( פרטי )  כפר תבור עמרי פורת 
 ילדים ונוער 

054-4555808 
omri.nutri@gmail.com 

ענבל  
 שמלה 

 548005352   ( פרטי )  ראש העין

inbalshilo@gmail.com 

ענת  
 ברנוביץ 

הדרכה לשינוי  , עודף משקל  ( פרטי )  הוד השרון 
והטמעה של התנהגות קניה, הכנה 

 ואכילת מזון בריא 

052-5517101 

ab-goren@bezeqint.net  

תל אביב באר   צרי ברינקר 
או דרך   פרטי ) שבע

 עמותת איתן( 

ספקטרום אוטיסטי, אכילה רגשית,  
 השמנת יתר ומעי רגיז/רגיש 

050-6489710 

thisisspiel@gmail.com 

קארין  
נפתלי  
 ליבוביץ 

  הרצליה, השרון 
 ( מכבי, פרטי )

 050-7220167 סוכרת, ילדים, קשישים 

karinleibo@gmail.com 

רוני  
לוי  - עמיצור

 ולירון פז 

רעננה ותל  
 ( פרטי )  מונד

 0547613361 ,052-3585393 הריון ובהנקה

roniamitzur@gmail.com  

שטרמר  
 אנריקה 

   חיפה
 ( מכבי, פרטי )

לקבל  יכול  . ספורטאים, סוכרת, לב
במכבי רק דרך מכון הלב ומכון  

 הסוכרת בחיפה. 

052-2815476 

estrammer1@gmail.com 

שירי יום  
 טוב 

איזור  
 ( פרטי)  המרכז

  , ילדים, תזונת ספורט לנשים, נשים
כרת, יתר שומנים בדם,  וס , קרוהן

 , שיטת הנון דיאט הפרעות אכילה

052-8871391 

shiri.yomtov@gmail.com 

שירי שרף  
 דגן 

  איזור המרכז
 )אסותא( 

 shirisherf@gmail.com בריאטריה 



שם  
 הדיאטנית 

ישוב ובאיזה ערים  
 מקבלת 

 פרטי קשר  התמחויות ומידע נוסף 

שלי  
 שטיינלינג 

נתניה, קריית  
 )מכבי(  השרון 

 054-4669895 כל הגילאים 

shellyst13@gmail.com 

שמרית  
 הלר 

נתניה, כפר סבא,  
רעננה, פתח  

תקווה, הרצליה,  
 ( פרטי ) ן הוד השרו

  ירידה במשקל, הריון, ילדים, 
 ספורטאים 

shimritheller@gmail.com 

544536343 

שקמה  
 נחמן

ראשון לציון, נס  
גן    איזורציונה,  

  ,פרטי )  סקייפ רווה, 
חיילים בפיקוד  

 (מרכז

  ,אורח חיים בריא וירידה במשקל 
,  נשים, גברים ילדים ומתבגרים 

 ספורטאים, אכילה רגשית 

054-6456573 

shikman@gmail.com 

שרון גלובה  
 לוי 

 זכרון יעקב 
 )מכבי(  חיפה

 054-4663323 ספורט   ,הרזיה, סוכרת 

lvsharon@gmail.com 

שרון פיבך  
 פלדי 

 054-4932541   )מכבי(  מכבים

sfibach@gmail.com 

  נתניה, עמק חפר תמי אדיב 
  סקייפ והסביבה,  

 )כללית, פרטי( 

 , 052-8259925 סוכרת, גסטרו, אכילה רגשית 

tammyadiv@gmail.com 

תמר כהן  
 יוגב 

 )מכבי(   שוהם
 )פרטי(   רמת גן

 3555* סוכרת, בריאטריה והשמנה

054-4743226 

 


