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  דברי פתיחה למטופלים
 

טיפול רפואי מוצלח בכלל וטיפול מוצלח בבעיות התפקוד המיני בפרט מתחיל בבחירת המטפל או 
המטפל העוסק , הוא המטפל המתאים לך או לכם באופן אישי" נכון"המטפל ה. המטפלת הנכונים

ת הפוגעות בתפקוד המיני שלך או שלכם והיודע לתת את הטיפול באבחון ובטיפול בבעיה או בבעיו
 .או הטיפולים בהם אתם מעוניינים

  

גברה ההבנה של בעיות שונות ומגוונות , עם התקדמות רפואת התפקוד המיני בעשורים האחרונים
אנשי המקצוע העוסקים , ד בבדב .בתפקוד המיני והתרחב מגוון המצבים בהם אנו יכולים לסייע

איש המקצוע אינו יכול , כיום, למשל. ברפואת התפקוד המיני החלו להתמקד בתחומים ספציפיים
בטיפול התרופתי , הן בטיפול הסקסולוגי ,להיות בקיא הן בבעיות התפקוד המיני בגברים ובנשים

 .ובטיפול הניתוחי וכך הלאה

  

פעם מקשה עלינו  אך לא, ההתמקצעות מבטיחה למטופל את הטיפול המתקדם ביותר לבעייתו
בצה מידע יק, החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני –ם "היל. למצוא את המטפל המתאים

שימושי אודות אנשי המקצוע בתחומים השונים על מנת לאפשר למטופל לבחור את המטפל המתאים 
תוכלו לדעת האם הוא . מעתה תוכלו לחפש את המטפל המתאים לכם בקלות רבה. ביותר עבורו

האם הוא מטפל בגברים או בנשים ופרטים , אילו טיפולים הוא מעניק, מטפל בסוג הבעיות שלכם
לאחר שבחרתם את המטפל הנכון . נוספים אודות תחומי רפואת התפקוד המיני בהם הוא עוסק

 .תוכלו למצוא את הפרטים ליצירת קשר עימו, ביותר עבורכם

  

אנו . המטופלים לעשות בחירה מושכלת יותר ונכונה יותראנו מקווים כי מאגר מידע זה יקל עליכם 
הן , הן מבחינת מספר המטפלים, ם"בטוחים כי בעתיד יתרחב מסד הנתונים שכולל אינדקס היל

 .מבחינת היקף בעיות התפקוד המיני והן מבחינת פרטי המידע שנוכל לתת למטופלנו

  

 ,בברכה

  .החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני -ם "היל
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 היל"ם לרופאידברי פתיחה 
  

ם באים מתחומי התמחות שונים ומרקע מקצועי שונה ואך טבעי הוא כי לכל אחד "רופאי ומטפלי היל
לא פעם אנו נתקלים בצורך להפנות , בעבודתנו היומיומית. ואחת תחומי עיסוק והתמקדות שונים

  .הזוגלעמית למקצוע על מנת להשלים את הטיפול לו זקוק המטופל או 

  

לא תמיד אנו יודעים מהי קשת הבעיות התפקוד המיני וטיפולים אותם מעניקים כל , עם ההתמקצעות
לא תמיד נדע את פרטי יצירת  –גם אם נדע למי להפנות . ם"אחד ואחת המרופאים והמטפלים בהיל

את  הקשר עם עמיתינו למקצוע ואיך למצוא את הדרך הקלה והנוחה ביותר לסייע למטופלנו לקבל
 .הטיפול המתאים עבורם

  

ם נוצר על מנת לסייע לנו כאנשי מקצוע להכיר את תחומי העיסוק של עמיתינו ולדעת "אינדקס היל
אנו מקווים כי מאגר מידע זה יקל  .לאן ואיך להפנות מטופל הנזקק לטיפול שאינו בתחום עיסוקנו

מושכלת יותר ונכונה יותר עליכם אנשי המקצוע ועל המטופלים המטופלים שלכם לעשות בחירה 
אנו בטוחים כי בעתיד יתרחב מסד הנתונים שכולל אינדקס . ולהגיע בקלות לאיש המקצוע הנכון

הן מבחינת היקף בעיות התפקוד המיני והן מבחינת פרטי , הן מבחינת מספר המטפלים, ם"היל
 .המידע שנוכל לתת למטופלנו

  

 ,בברכה

  קוד המיניהחברה הישראלית להפרעות בתפ -ם "היל
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  רופאי היל"םרשימת 
  

  עמוד 
  א

  5  אברמוב ליאורה
  6  אלרן עינת
  7 אפפל בועז

  8 אקרמן באואר מרים
   

   ב
  9 בוצ'ומנסקי ויקטור

  10  בוקר ירון
  11  בלמקר חיים

  12 בן ציון יצחק צחי
  13  און אלחנן-בר

   
  ג

  14  גור אורי
  15  גורן אליהו
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  17 גרינשטיין אלכסנדר

   
   ד
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  ה
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   ו

  20 ורדי יורם
     

  ח
 21חן יוזה

  22  חרותי רפי 
   

   ט
  23 טל רענן

   
   י

  24 יחיאלי כהן רוית
   
  כ

  25 כוסף תמר
  26  כמין רם

  27 כתרי נעם
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  עמוד 
   ל

  28  לבר בנימין
  29 לוביק לאוניד

  30  לוטן יורם
  31  לוריא מיכל
  32 לצר שמחה

   
  מ

  33  מאייר גיל
  34  משעל עבדאללה

   
   ס

  35 סטנבסקי יורי
   
   ע

  36  עופר ירון
   

   פ
  37  פדואה אנה

  38  פלד יגאל בן ציון
  39  פעמוני קרן אורית

  40  פרידמן בוריס
  41 פרידמן מרק

   
  צ
  42  ודקוב בלה'צ

  43  צביצוקרמן
   

   ק
  44  קוקוי דניאל

 45  קרויטרו סבסטיאן
   
   ר

  46 רביב גיל
  47  רוב רונן

  48 רוזנמן דניאל
   

  ש
  49  שדמון שלומית

  50  שטרן צבי
  51  שכטר אריק

  52  שכנר צבי
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  ד"ר ליאורה אברמוב
 גינקולוגיהב יתמומח

 מרכזהאיזור 
  

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, בבית חולים מרפאת מומחים: סוג המרפאה

 מטפלת בגברים ובנשים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

 חסר טסטוסטרון

  

 נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / מינית בפעילות כאבים

  המיני בחשק פערים / מיני בחשק ירידה / חוסר חשק מיני 

 ירידה בתפקוד המיני כתוצאה מגיל המעבר

 ירידה בתפקוד המיני כתוצאה מלידות

  

 פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים: תשלום אפשרויות

    המיני  בתפקוד ירידה, המעבר מגיל כתוצאה המיני בתפקוד ירידה: חודיםיי עיסוק תחומי/הערות

  .מלידות הכתוצא

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  52-42666640: טלפון

 רמת השרון 5אוסישקין : כתובת

  )מון תוריםיבית חולים איכילוב מוקד ז( 3-69740000: מרפאה ציבורית :טלפון

  בית חולים איכילוב מרפאה סקסולוגית: מרפאה ציבורית :כתובת

  03-7946444 טלפון. ב ימי, ג אביב רמת, לאישה מור מרפאת: נוספות מרפאות

  03-6911179 :טלפון.א ימי, החייל רמת א9 הברזל, עלמא מרפאת
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  ד"ר עינת אלרן
  מומחית בגינקולוגיה

 כזהמראיזור 
  

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

 נשיםמטפל ב

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: הטיפולסוגי 

  

 נשים –תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / מינית בפעילות כאבים

  פערים בחשק המיני  / מיני בחשק ירידה / חוסר חשק מיני

  חוסר הנאה ממין

 קשיי אורגזמה

  

  פרטי: תשלום אפשרויות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  -3378551050 :טלפון

  השלום מכבי: כתובת

  elran77@netvision.net.il: ל"דוא
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  ד"ר בועז אפפל
  צפוןהאיזור 

  

  כלליים פרטים

 פרטית מרפאה, חולים מומחים בבית מרפאת: המרפאה סוג

 בגברים מטפל

  ניתוחי רפואי ניתוחי ולא טיפול: הטיפול סוגי

  

  גברים - הטיפול תחומי

 גופני - אורגני רקע על בזקפה הפרעות

 המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד - בזקפה הפרעה

 המין לאיבר) תותב( שתל ניתוחי

  הלם בגלי טיפול - בזקפה הפרעה

  מעוכבת שפיכה/  מוקדמת שפיכה

 אגן ניתוחי לאחר המיני בתפקוד הפרעות

 תרופתי טיפול -) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת, המין איבר של מולדת עקמת

 המין באיבר המחלה לנגעי  XIAPEXקסיאפקס הזרקת -) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

 ניתוחי טיפול -) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

 טסטוסטרון חסר

  המיני בחשק הפרעות

  

  פרטי, פרטיים בריאות ביטוחי - ביטוח חברות, משלימים ביטוחים - ן"שב: תשלום אפשרויות

  

  למטופלים קשר יצירת פרטי

 052-5443422 ; 04-7773070: טלפון

 .האדם לבריאות הקריה - ם"רמב :ובתכת

 boappel@rambam.health.gov.il: ל"דוא
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   ד"ר מרים אקרמן באואר 
  ירושלים איזור

 

  פרטים כלליים

  מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים: סוג המרפאה

 בגברים ובנשים תמטפל

 סקסולוגיטיפול : סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

 שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

 הפרעות בחשק המיני

  

 נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / מינית בפעילות כאבים

  המיני בחשק פערים / מיני בחשק ירידה / מיני חשק חוסר

 חוסר הנאה ממין

 קשיי אורגזמה

  

 פרטי, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

 54-45643690: טלפון

 מעלה אדומים ,52/3דרך מצפה נבו , ירושלים, רחביה: כתובת

  myba.mitspe@gmail.com.il: ל"דוא
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 ד"ר ויקטור בוצ'ומנסקי 
  מומחה באורולוגיה

  צפוןה / מרכזהאיזור 
  

 כלליים פרטים

 פרטית מרפאה, קופת חולים  מרפאת: המרפאה סוג

  בגברים מטפל

  ניתוחי רפואי ניתוחי ולא טיפול: הטיפול סוגי

  

 גברים - הטיפול תחומי

 גופני - אורגני רקע על בזקפה הפרעות

 המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד - בזקפה הפרעה

 המין לאיבר) תותב( שתל ניתוחי

  הלם בגלי טיפול - בזקפה הפרעה

  מעוכבת שפיכה/  מוקדמת שפיכה

 אגן ניתוחי לאחר המיני בתפקוד הפרעות

 תרופתי טיפול -) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת, המין איבר של מולדת עקמת

 המין באיבר המחלה לנגעי  XIAPEXקסיאפקס הזרקת -) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

 ניתוחי טיפול -) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

 טסטוסטרון חסר

  המיני בחשק הפרעות

  

  פרטי, פרטיים בריאות ביטוחי - ביטוח חברות, משלימים ביטוחים - ן"שב, חולים קופות: תשלום אפשרויות

  

 למטופלים קשר יצירת פרטי

  04-6225767: טלפון

  , חדרה 35/5הרצל  :כתובת

 bvb@netvision.net.ilדוא"ל: 
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  ד"ר בוקר ירון
  מומחה בגינקולוגיה 

 איזור ירושלים
  

 פרטים כלליים

  מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים: סוג המרפאה

 נשים, מטפל בגברים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

 שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  אגן ניתוחי לאחר המיני בתפקוד הפרעות

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

 נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / מינית בפעילות כאבים

  המיני בחשק פערים / מיני בחשק ירידה / מיני חשק חוסר

  חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

  

 .פרטי, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  .נסיון רב בזוגות מהמגזר הדתי והחרדי: תחומי עיסוק יחודיים/הערות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  50-84822660: טלפון

  .ירושלים, 216רחוב יפו  ,8קומה , בנין שערי העיר, מרפאת שירן: כתובת

 bocker@zahav.net.il: ל"דוא

 www.dr-boker.co.il: אינטרנטאתר 

  .ירושלים ,40 אגריפס רחוב "רוטר" רפואי מרכז, מכבי חולים קופת: חולים קופת מרפאת :כתובת
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 פרופ' חיים בלמקר 
  המומחה בפסיכיאטרי

  מרכזהאיזור 
  

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית: סוג המרפאה

  מטפל בגברים ובנשים

 תרופתי ובשיחות, טיפול מיני פרטני וזוגי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 פרטי: תשלום אפשרויות

 אנגלית, עברית -שפות : םיחודיתחומי עיסוק י/הערות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  050-6679700: טלפון

  מודיעין, 53יגאל ידין : כתובת

 belmaker@bgu.ac.il: ל"דוא

  www.haimbelmaker.co.il: אתר אינטרנט
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 פרופ' יצחק צחי בן ציון 
  מומחה בפסיכיאטריה

  דרום/ ה מרכזה איזור
  

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

 ובנשיםמטפל בגברים 

 היפנוזה, טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד  -בזקפה הפרעה

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  אגן ניתוחי לאחר המיני בתפקוד הפרעות

  המין איבר של מולדת עקמת

  טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

 נשים – טיפול תחומי

  וגיניסמוס / וולוודיניה / מינית בפעילות כאבים

  המיני בחשק פערים / מיני בחשק ירידה / מיני חשק חוסר

 חוסר הנאה ממין

 אורגזמהקשיי 

 התמכרות למין

  סטיות מיניות

 סלידה ממין

 

  .פרטי, פרטיים בריאות ביטוחי, משלימים ביטוחים, חולים קופות: תשלום אפשרויות

, מטפל זוגי, מומחה בהיפנוזה, מומחה למנהל רפואי, FECSM, מומחה לבריאות מינית: ייחודייםתחומי עיסוק /הערות
 .הרצאות, ד משפטית"חוו, בבני נוער טיפול, טיפול זוגי .לפוסט טראומהמומחה , מיינדפולנס, היפנוטראפיסט

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

: 1ל "דוא, 8-64673340, 8-64003510: טלפון, מרכז רפואי אוניברסיטאית סורוקה לנגב: כתובת מרפאה ציבורית
benziontz@clalit.org.il ,2ל "דוא :benzion@bgu.ac.il  

  http://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/clinicdetails.aspx?k=(ddeptcode%3D247333): אתר אינטרנט

  , 08-496500)ליד באר שבע(עומר  6משעול אתרוג : כתובת מרפאה פרטית

 ). מול חניון גרוזנברג(תל אביב  25גרוזנברג : בתל אביב מרפאה פרטית

 www.drbenzion.com: אתר אינטרנט
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  בר און אלחנןד"ר 
  בגניקולוגיהמומחה  

  ירושליםאיזור   
  

 כלליים פרטים

 פרטית מרפאה: המרפאה סוג

 גבריםנשים וב מטפל

 ניתוחי לא רפואי טיפול, סקסולוגי טיפול: הטיפול סוגי

  

  גברים - הטיפול תחומי

 גופני - אורגני רקע על בזקפה הפרעות

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד - בזקפה הפרעה

  פסיכוגני רקע על בזקפה הפרעות

 שפיכה מוקדמת/שפיכה מעוכבת

 הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

 טסטוסטרון חסר

  המיני בחשק הפרעות

  

  נשים - טיפולהתחומי 

 וגיניסמוס/  וולוודיניה/  מינית בפעילות כאבים

 המיני בחשק פערים/  מיני בחשק ירידה/  מיני חשק חוסר

 ממין הנאה חוסר

 אורגזמה קשיי

  למין התמכרות

  

  פרטי, פרטיים בריאות ביטוחי - ביטוח חברות, משלימים ביטוחים - ן"שב, חולים קופות :תשלום אפשרויות

 

 למטופלים קשר יצירת פרטי

 054-6321187: טלפון

  , ירושלים26קניון הדר, רח' פייר קניג  כתובת:

  Tandu@netvision.net.il: דוא"ל



  

  

  החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני –ם "היל
  

 

 

 

14 

 2018החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני  -ם "כל הזכויות שמורות להיל ©

hilam.mednet.co.il  

 

 "ר אורי גור ד
  מומחה באורולוגיה    
  השרון / מרכזהאיזור    

 

 םפרטים כלליי

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

 מטפל בגברים

 טיפול ניתוחי, טיפול רפואי לא ניתוחי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני –הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד  -בזקפה הפרעה

  לפין) תותב(ניתוחי שתל 

 אגן ניתוחי לאחר המיני בתפקוד הפרעות

  המין איבר של מולדת עקמת

  טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  טיפול ניתוחי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

 חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

 פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים, קופות חולים: תשלום אפשרויות

 במסגרת שחזורית ואורולוגיה מיני בתפקוד להפרעות המרפאה את מפעיל :חודייםיי עיסוק תחומי/הערות
 .מאיר ח"בבי האורולוגית המרפאה

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  054-7738385*, 3555: טלפון

  רעננה: כתובת

 urigurmd@gmail.com: ל"דוא

  http://www.urigur.com: אתר אינטרנט
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 ד"ר אליהו גורן 
 מומחה באורולוגיה 

  מרכזהאיזור  
 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית: סוג המרפאה

  .מטפל בגברים

 טיפול רפואי לא ניתוחי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

 גופני –הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד -בזקפה הפרעה

 הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

  

 פרטי אפשרויות תשלום:

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  054-7176209: טלפון

  תל אביב ,131ויצמן ' רח: כתובת
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  פרופ' מ. אילן גרינולד
  מומחה לאורולוגיה

  חיפה והצפון איזור
  

  :כלליים פרטים

 מושלם כללית מרפאת,פרטית מרפאה, חולים בבית מומחים מרפאת: המרפאה סוג

  .ניתוחי, תרופתי, שמרני טיפול, יעוץ: הטיפול סוגי

  

 גברים - הטיפול תחומי

 גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

 לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין -הפרעה בזקפה 

  לפין) תותב( שתל ניתוחי

 טיפול בגלי הלם -הפרעה בזקפה 

 מוקדמת / שפיכה מעוכבתשפיכה 

 הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

 עקמת מולדת של איבר המין

  תרופתי טיפול –) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

  המין באיבר המחלה לנגעי XIAPEX קסיאפקס הזרקת –) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

  ניתוחי טיפול –) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

 חסר טסטוסטרון

 הפרעות בחשק המיני

  

 נשים – טיפול תחומי

 כאבים בפעילות מינית / וולוודיניה / וגיניסמוס

 חוסר חשק מיני / ירידה בחשק מיני / פערים בחשק המיני

 חוסר הנאה ממין

 קשיי אורגזמה

 

  .פרטי. פרטיים בריאות ביטוחי. משלימים ביטוחים :תשלום אפשרות

 בתחום משפטיות דעת חוות כתיבת, מגוון ההפרעות הקשורות לתפקוד מיני של שני בני הזוג :יםייחודי מיםתחו
 .האורולוגיה

  

  למטופלים קשר יצירת פרטי

  -073 3700700 ,פוסט ק'צ, המפרץ לב, )אסותא ליד+ (פ"שר :מרפאות

  -6465133052 ,חיפה, 25 שוהם רחוב: פרטית מרפאה

  I_gruenwald@rambam.health.gov.il: ל"דוא

 .www. orologya/info: אינטרנט אתרי

www.Havadrefui.co.il 
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 פרופ' אלכסנדר גרינשטיין 
  מומחה באורולוגיה

  מרכזהאיזור 
 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, קופת חוליםמרפאת , מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

  מטפל בגברים ובנשים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד  -בזקפה הפרעה

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  אגן ניתוחי לאחר המיני בתפקוד הפרעות

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

  נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  

 פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  03-6974444: טלפון מרפאה ציבורית

  מרכז רפואי תל אביב ע״ש סוראסקי, מרפאה אורולוגית: כתובת מרפאה ציבורית

  3-64012340: מרפאה פרטית טלפון

  )לא לחברי קופ״ח מכבי(תל אביב , קניון רמת אביב: כתובת מרפאה פרטית

  Surge04@post.tau.ac.il: ל"דוא
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 ד"ר עדי דוידסון
  מומחה בגינקולוגיה 

  צפוןה /מרכז איזור ה
 

  כלליים פרטים

 פרטית מרפאה: המרפאה סוג

  מטפל בנשים

  טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני  / ירידה בחשק מיני / חוסר חשק מיני

 חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

  

 פרטי: תשלום אפשרויות

 יש אפשרות לשלב היפנוזה בטיפול: חודייםיתחומי עיסוק י/הערות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

 4-63388430: טלפון

 חדרה ,27טיומקין : כתובת

 Davidson054@gmail.com: ל"דוא

  http://www.adydavidson.com: אתר אינטרנט
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 ד"ר רונן הולנד 
  מומחה באורולוגיה 

 מרכזה איזור
   

  פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

 מטפל בגברים

 טיפול ניתוחי, טיפול רפואי לא ניתוחי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין  -בזקפה הפרעה

  בזקפה על רקע פסיכוגני הפרעות

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

  עקמת מולדת של איבר המין

 טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  טיפול ניתוחי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

 חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

  פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים, קופות חולים: תשלום אפשרויות

בחון מהיר של מחלות מין וטיפול א). מחלות מין(מחלות המועברות במגע מיני : חודייםיתחומי עיסוק י/הערות
בפין ובפי  נגעי קונדילומהת צריב. בדיקות איידס מהירות באישור משרד הבריאות. מיידי באנטיביוטיקה

 .הטבעת

 פרטי יצירת קשר למטופלים

 52-22700700: טלפון

  אביב-תל ,58הרכבת ' רח, מגדל אלקטרה סיטי: כתובת

  ronenholland@gmail.com: ל"דוא

 www.dr-holland.co.il: אתר אינטרנט
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  פרופ' יורם ורדי
  באורולוגיהמומחה 

 צפון/ ה מרכזהאיזור 
  

  פרטים כלליים

 מרפאה פרטית ,מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

  .מטפל בגברים

 טיפול ניתוחי, טיפול רפואי לא ניתוחי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני - הפרעות בזקפה על רקע אורגני

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין - הפרעה בזקפה

  לפין) תותב(ניתוחי שתל 

  טיפול בגלי הלם -הפרעה בזקפה 

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

 הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

  עקמת מולדת של איבר המין

  טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  לנגעי המחלה באיבר המין XIAPEXהזרקת קסיאפקס  –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  טיפול ניתוחי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

 חסר טסטוסטרון

  

  נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני / ירידה בחשק מיני  / חוסר חשק מיני

  חוסר הנאה ממין

 קשיי אורגזמה

  התמכרות למין

  

  .פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  04-8300000: טלפון

 ח אלישע"בי 12יאיר כץ ' רח: כתובת

  3-53059700: טלפון

 תל השומר, בית החולים שיבא: כתובת
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  פרופ' יוזה חן
  מומחה באורולוגיה

  מרכזה איזור
 

  כלליים פרטים

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

  נשים, מטפל בגברים

  טיפול ניתוחי, טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  גופני - אורגני רקע על בזקפה הפרעות

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד - בזקפה הפרעה

  לפין) תותב( שתל ניתוחי

  מעוכבת שפיכה/  מוקדמת שפיכה

  טסטוסטרון חסר

  המיני בחשק הפרעות

  

יעוץ וטיפול , טיפולים ניתוחי לסרטן הפין, הכנסת תותבים תוחי פין משחזריםנ :תחומי עיסוק ייחודיים/הערות
 זוגי

 

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  3-69734750: טלפון

  תל אביב , 6מרכז רפואי תל אביב ויצמן : כתובת מרפאה ציבורית

 Juza@tasmc.health.gov.il: ל"דוא

  077-7779222: טלפון מרפאה פרטית

  , תל אביב20קומה , 14טופ איכילוב ויצמן : כתובת מרפאה פרטית

  Juzachen@gmail.com: ל"דוא
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 פרופ' רפי חרותי    
  מומחה ברפואת שיקום

  מרכזהאיזור 
 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת מומחים בבית חולים: המרפאהסוג 

 נשיםמטפל בגברים וב

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  גופני –הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין -בזקפה הפרעה

 הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

  נשים –תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

 פערים בחשק המיני  / ירידה בחשק מיני / חוסר חשק מיני

  חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

  התמכרות למין

  

  .פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים, קופות חולים: תשלום אפשרויות

 הוליסטית גישה הנוקט מקצועי רב צוות במרפאה. נכויות ותפקוד מיני, מיומנות חברתית: תחומי עיסוק יחודיים/הערות
, פסיכיאטר, גינקולוגית ,מיניים מטפלים הצוות חברי בין .אחת גג קורת תחת המטופל צרכי כל את המספקת כוללנית
  .ועוד פסיכודרמה ,ןהאג רצפת של פיזיותרפיה, אורולוג

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  03-6893712 :מרפאה ציבורית טלפון

  תל אביב, יד אליהו, 2ל "החי  שד, מרכז רפואי שיקומי רעות: כתובת מרפאה ציבורית

 heroti@reuth.org.il: ל מרפאה ציבורית"דוא

  http://www.reuth-mc.org.il/index.asp?id=2160: ציבוריתמרפאה  אתר אינטרנט

  054-8663333: מרפאה פרטית טלפון

  תל אביב, 2טבנקין , זוגי ופרטני, מרכז לטיפול מיני -אישי : כתובת מרפאה פרטית

  office@ishi-clinic.co.il: ל מרפאה פרטית"דוא

  /http://ishi-clinic.co.il:מרפאה פרטית אתר אינטרנט
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 ד"ר רענן טל
  מומחה באורולוגיה

 צפוןהמרכז / האיזור 
 

  פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מומחים בבית חולים מרפאת: סוג המרפאה

  מטפל בגברים

 טיפול ניתוחי, טיפול רפואי לא ניתוחי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין  -בזקפה הפרעה

  לפין) תותב(ניתוחי שתל 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

  מולדת של איבר המין עקמת

  טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  לנגעי המחלה באיבר המין XIAPEXהזרקת קסיאפקס  –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  טיפול ניתוחי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

 חסר טסטוסטרון

  

  פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  זקפה תזרבע הפין של דופלר סונר: חודייםיתחומי עיסוק י/הערות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  raanant@assuta.co.il: ל"דוא

  04-7772819: מרפאה ציבורית טלפון

  052-3227266: מרפאה פרטית טלפון

  https://www.rambam.org.il/Officials/Pages/RaananTal.aspx: מרפאה ציבורית אתר אינטרנט

  /http://www.doctal.co.il   :מרפאה פרטית אתר אינטרנט
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 כהן-ד"ר רוית יחיאלי
  מומחית באורולוגיה

  מרכזהאיזור 
 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

  מטפלת בגברים

 טיפול רפואי ניתוחי ולא ניתוחי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין -הפרעה בזקפה 

 לאיבר המין) תותב(ניתוחי שתל 

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  המיני לאחר ניתוחי אגן הפרעות בתפקוד

  עקמת מולדת של איבר המין

  טיפול תרופתי -) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  לנגעי המחלה באיבר המין XIAPEX הזרקת קסיאפקס -) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

 טיפול ניתוחי -) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

 חסר טסטוסטרון

  

 פרטי, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

 03-6007077: טלפון

  תל אביב,רמת החייל 4קומה  19מרכז רפואי מידור הברזל : כתובת

  א"ת' מגדל המאה -ח כללית "קופ

  גבעתיים, 45סניף עמישב  -ח מכבי "קופ

 ravityc@gmail.com : ל"דוא

 3555* ;2700*: מרפאה ציבורית טלפון

  www.midormedical.com: טרנאתר אינט
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 ד"ר תמר כוסף 
  בפסיכיאטריה יתמומח

  דרוםהאיזור 
  

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים: סוג המרפאה

  בגברים ובנשים תמטפל

 רפואי לא ניתוחיטיפול , טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני –הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

 נשים –תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני / ני ירידה בחשק מי/ חוסר חשק מיני 

 חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

  התמכרות למין

  

 פרטי, קופות חולים: אפשרויות תשלום

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  8-64003510: טלפון

  ח סורוקה''ביה: כתובת

 tamar.kosef@gmail.com: ל"דוא

  54-47514590: פרטית מרפאה טלפון
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  רם כמיןד"ר 
  בפסיכיאטריה מומחה 

  דרוםהאיזור 
  

 כלליים פרטים

  פרטית מרפאה: המרפאה סוג

 ובנשים בגברים מטפל

  סקסולוגי טיפול: הטיפול סוגי

  

  גברים - הטיפול תחומי

 המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד - בזקפה הפרעה

 פסיכוגני רקע על בזקפה הפרעות

 מעוכבת שפיכה/  מוקדמת שפיכה

 טסטוסטרון חסר

  המיני בחשק הפרעות

  

 נשים – טיפול תחומי

  וגיניסמוס / וולוודיניה / מינית בפעילות כאבים

   המיני בחשק פערים/  מיני בחשק ירידה/  מיני חשק חוסר

 ממין הנאה חוסר

 אורגזמה קשיי

  למין התמכרות

  

 פרטי: תשלום אפשרויות

  

  למטופלים קשר יצירת פרטי

 054-5796072: טלפון

  אשקלון  ,11 העלייה רחוב: כתובת

 ram99@zahav.net.il: ל"דוא

  54-47514590: מרפאה פרטית טלפון
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 ד"ר נעם כתרי 
  מומחה באורולוגיה 

  מרכזהאיזור 
 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

  מטפל בגברים 

  טיפול רפואי ניתוחי ולא ניתוחי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין -הפרעה בזקפה 

 טיפול בגלי הלם -הפרעה בזקפה 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

  עקמת מולדת של איבר המין

  טיפול תרופתי -) פיירונימחלת (עקמת נרכשת של איבר המין 

 חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

 פרטי, פרטיים בריאות ביטוחי - ביטוח חברות, חולים קופות: תשלום אפשרויות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

 03-5305970 : טלפון

  בית החולים שיבא בתל השומר, המרכז לרפואה מינית; תל אביב , 58הרכבת : כתובת

 Noam.kitrey@sheba.health.gov.il  ;Dr.Kitrey@gmail.com: ל"דוא
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  ד"ר בנימין לבר
   מומחה באורולוגיה 

 השרון / צפוןהאיזור 
 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית: סוג המרפאה

 מטפל בגברים ובנשים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים - תחומי הטיפול

 גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין  -בזקפה הפרעה

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

 עקמת מולדת של איבר המין

  טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

 חסר טסטוסטרון

 הפרעות בחשק המיני

  

 נשים – טיפול תחומי

   המיני בחשק פערים / מיני בחשק ירידה / מיני חשק חוסר

  חוסר הנאה ממין

 קשיי אורגזמה

  

  פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים -חברות ביטוח : אפשרויות תשלום

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  -5496949050: טלפון

  חיפה, 106ההגנה ' שד: כתובת

  laverb@walla.co.il: ל"דוא
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 ד"ר ליאוניד לוביק
 מומחה באורולוגיה

 דרוםה / מרכזהאיזור 
 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

 מטפל בגברים ובנשים

  טיפול ניתוחי, טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

 גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין  -בזקפה הפרעה

  לפין) תותב(ניתוחי שתל 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

 הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

 עקמת מולדת של איבר המין

  טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  לנגעי המחלה באיבר המין XIAPEXהזרקת קסיאפקס  –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  טיפול ניתוחי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

 נשים –תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני  / ירידה בחשק מיני / חוסר חשק מיני

 חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

 התמכרות למין

  

  .פרטי, פרטיים בריאות ביטוחי, משלימים ביטוחים, חולים קופות: תשלום אפשרויות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

 050-5599318: טלפון

  .ש"ב, 4תקווה ' רח, רמלה 16שמחה הולצברג ' רח: כתובת

 leonid.lobik@gmail.com: ל"דוא

 http://www.drlobik.co.il: אתר אינטרנט
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  ד"ר יורם לוטן
  מומחה בגינקולוגיה

 מרכזהאיזור 
  

  פרטים כלליים

 מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

 מטפל בגברים ובנשים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: הטיפולסוגי 

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  גופני –הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  חסר טסטוסטרון

 הפרעות בחשק המיני

  

 נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני / ירידה בחשק מיני / חוסר חשק מיני 

 חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

 התמכרות למין

  

 פרטי, קופות חולים: תשלום אפשרויות

 ניסיון רב בטיפול בוגיניסמוס: חודייםיתחומי עיסוק י/הערות

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  03-7316310: טלפון

  גבעתיים ,30ויצמן : כתובת

 yoram.lotan.yl@gmail.com: ל"דוא

  -977968008, 9779680- 08: מרפאה ציבורית טלפון

  מרפאה גינקולוגית -מרפאות חוץ אסף הרופא : מרפאה ציבורית כתובת
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  ד"ר מיכל לוריא
  מומחית בגינקולוגיה

 איזור ירושלים
  

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית,מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

 נשים, בגבריםמטפלת 

  טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני –אורגניהפרעות בזקפה על רקע 

 ניפסיכוגהפרעות בזקפה על רקע 

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

 חסר טסטוסטרון

 הפרעות בחשק המיני

  

 נשים –תחומי טיפול 

 וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני / ירידה בחשק מיני / חוסר חשק מיני 

 חוסר הנאה ממין

 קשיי אורגזמה

  

 פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים: תשלום אפשרויות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  מרפאה ציבורית: הדסה הר הצופים, ירושלים

  02-5842111טלפון: 

  , ירושלים3מרפאה פרטית: מרכז רותם. גבעת בית הכרם 

 072-2119500טלפון: 

 mijalluria@gmail.com: ל"דוא

  www.rotem.center אתר:
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 ד"ר שמחה לצר
  קולוגיהינבגמומחה 

  דרוםהאיזור 
  

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית: סוג המרפאה

 מטפל בגברים ונשים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, סקסולוגיטיפול : סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני - הפרעות בזקפה על רקע אורגני

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין -הפרעה בזקפה 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  ת בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגןהפרעו

 עקמת מולדת של איבר המין

  טיפול תרופתי -) מחלת פיירוני( נרכשת של איבר המיןעקמת 

  לנגעי המחלה באיבר המין XIAPEX הזרקת קסיאפקס -) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

  :נשים -תחומי טיפול 

  כאבים בפעילות מינית 

  וגיניסמוס /ולוודיניה 

  פערים בחשק המיני /ירידה בחשק מיני  /חוסר חשק מיני 

  ממין הנאה חוסר

  אורגזמה קשיי

 

 פרטי: תשלום ויותאפשר

  טרנסג'נדריםטיפולים עם : תחומי עיסוק יחודיים/הערות 

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  052-2704037: טלפון

 באר שבע, 18דודאים ' נוה נוי רח : כתובת

  slazer@barak.net.il: ל"דוא

 חיפה, 47גולומב , מרכז רפואי בני ציון: מרפאה ציבורית כתובת

 04-8359283: מרפאה ציבורית טלפון
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 ד"ר גיל מאייר
  מומחה באורולוגיה

  צפון -  בארץאיזור 
 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

 מטפל בגברים

  טיפול ניתוחי, ניתוחייפול רפואי לא ט: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

 גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין  -בזקפה הפרעה

 לפין) תותב(ניתוחי שתל 

  טיפול בגלי הלם –הפרעה בזקפה 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  ניתוחי אגןהפרעות בתפקוד המיני לאחר 

  עקמת מולדת של איבר המין

  טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  לנגעי המחלה באיבר המין XIAPEXהזרקת קסיאפקס  –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  טיפול ניתוחי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

 חסר טסטוסטרון

  המיניהפרעות בחשק 

  

 .פרטי, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  050-6268122: טלפון

  זכרון יעקב ,2הדגן ' רח: כתובת

 meyer.gil@gmail.com: ל"דוא

 חיפה, 47גולומב , מרכז רפואי בני ציון: מרפאה ציבורית כתובת

 04-8359283: מרפאה ציבורית טלפון
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 לה משעלד"ר עבדאל
  ברפואת משפחה המומח

  דרוםהאיזור 
 

 פרטים כלליים

 מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

  ונשים םמטפל בגברי

  סקסולוגייפול ט: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין - בזקפה הפרעה

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

  טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  חסר טסטוסטרון

 הפרעות בחשק המיני

  

  נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני / ירידה בחשק מיני / חוסר חשק מיני 

  חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

 התמכרות למין

  

 קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

 המרפאה לטיפול מיני -בית חולים סורוקה כתובת מרפאה ציבורית:

  050-6268122 טלפון מרפאה פרטית:

  doctor@mashal.comדוא"ל: 

  , ירושלים3המרכז הרב תחומי למיניות, גבעת בית הכרם  -רותם : פרטיתמרפאה  :כתובת

   072-2119500: פרטיתמרפאה  :טלפון

 office@rotem.centerדוא"ל: 
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 "ר יורי סטנבסקיד
 ומחה באורולוגיהמ

  צפוןהאיזור 
  

 כלליים פרטים

 חולים קופת מרפאת, חולים בבית מומחים מרפאת: המרפאה סוג

 בגברים מטפל

  ניתוחי טיפול, ניתוחי לא רפואי טיפול: הטיפול סוגי

  

  גברים - הטיפול תחומי

  גופני - אורגני רקע על בזקפה הפרעות

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד  -בזקפה הפרעה

  לפין) תותב( שתל ניתוחי

  הלם בגלי טיפול - בזקפה הפרעה

  פסיכוגני רקע על בזקפה הפרעות

  מעוכבת שפיכה/  מוקדמת שפיכה

  אגן ניתוחי לאחר המיני בתפקוד הפרעות

  המין איבר של מולדת עקמת

 תרופתי טיפול –) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

  המין באיבר המחלה לנגעי XIAPEX קסיאפקס הזרקת –) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

  ניתוחי טיפול –) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

 טסטוסטרון חסר

  

 חולים קופות: תשלום אפשרויות

  

 למטופלים קשר יצירת פרטי

 תקווה , פתח19 נורדאו. קופ"ח מאוחדת: כתובת

  stanyury@mail.com: ל"דוא
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 ד"ר ירון עופר
  צפוןהאיזור 

  

 כלליים פרטים

 חולים בבית מומחים מרפאת: המרפאה סוג

 בגברים מטפל

  ניתוחי לא רפואי טיפול: הטיפול סוגי

  

  גברים - הטיפול תחומי

  גופני - אורגני רקע על בזקפה הפרעות

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד  -בזקפה הפרעה

  הלם בגלי טיפול - בזקפה הפרעה

  פסיכוגני רקע על בזקפה הפרעות

  מעוכבת שפיכה/  מוקדמת שפיכה

 טסטוסטרון חסר

  

  חולים קופות: תשלום אפשרויות

  

  למטופלים קשר יצירת פרטי

 2062459-050: טלפון

 ם, חיפה"רמב - יחסים מרפאת: כתובת

  o_yaron@rambam.health.gov.il: ל"דוא
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 ד"ר אנה פדואה
  בגניקולוגיהמומחית 

 מרכזהאיזור 
  

 כלליים פרטים

 פרטית מרפאה, חולים בבית מומחים מרפאת: המרפאה סוג

 מטפלת בנשים

 ניתוחי טיפול: הטיפול סוגי

  

  נשים - הטיפול תחומי

 וגיניסמוס/  וולוודיניה/  מינית בפעילות כאבים

  המיני בחשק פערים/  מיני בחשק ירידה/  מיני חשק חוסר 

  

 פרטיים בריאות ביטוחי - ביטוח חברות, משלימים ביטוחים - ן"שב: תשלום אפשרויות

  

 למטופלים קשר יצירת פרטי

  077-5717230, 08-9779680/1: טלפון

  הרופא אסף/שמיר יצחק רפואי מרכז, אורוגינקולוגית מרפאה: ובתכת

 info@ayamedical.co.il: ל"דוא

 אביב תל, 6 קומה, 10 הברזל רחוב, מדיקל״ ״איה מרפאת :כתובת

 http://www.ayamedical.co.ilאתר אינטרנט : 
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 פלד ציוןד"ר יגאל בן 
  מומחה בגינקולוגיה

 המרכז איזור
  

 פרטים כלליים

 מרפאת קופת חולים: סוג המרפאה

 מטפל בגברים ובנשים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  חסר טסטוסטרון

  

 נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  קשיי אורגזמה

  

  פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  54-49712390: טלפון

  peledigal@gmail.com: ל"דוא
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  קרן - ד"ר אורית פעמוני
  בגינקולוגיהמומחית 

 דרוםאיזור ה
  

  כלליים פרטים

  חולים בבית מומחים מרפאת: המרפאה סוג

 בנשים מטפלת

  ניתוחי לא רפואי טיפול, סקסולוגי טיפול: הטיפול סוגי

  

 נשים - טיפולה תחומי

  וגיניסמוס / וולוודיניה / מינית בפעילות כאבים

  

 חולים קופות: תשלום אפשרויות

 

  למטופלים קשר יצירת פרטי

  08-6400259: טלפון

  סורוקה הרפואי המרכז- נשים מרפאת כתובת:

  oritpk@bgu.ac.il :ל"ואד
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 ד"ר בוריס פרידמן
 מומחה באורולוגיה

  צפוןהאיזור 
  

  פרטים כלליים

  פרטית מרפאה, חולים קופת מרפאת, חולים בבית מומחים מרפאת: המרפאה סוג

  ובנשים בגברים מטפל

 ניתוחיים ולא ניתוחיים טיפולים: הטיפול סוגי
 

  גברים –תחומי הטיפול 

  גופני - אורגני רקע על בזקפה הפרעות

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד - בזקפה הפרעה

  פסיכוגני רקע על בזקפה הפרעות

  מעוכבת שפיכה/  מוקדמת שפיכה

  אגן ניתוחי לאחר המיני בתפקוד הפרעות

  המין איבר של מולדת עקמת

  תרופתי טיפול - )פיירוני לת(מח המין איבר של נרכשת עקמת

  טסטוסטרון חסר

 המיני בחשק הפרעות
 

  נשים -טיפול התחומי 

  השתן בהטלת שליטה בעיות

  האגן רצפת איברי מצניחת הנובעות הפרעות

  וגיניסמוס/  וולוודיניה/  מינית בפעילות כאבים

 המיני בחשק פערים/  מיני בחשק ירידה/  מיני חשק חוסר
 

 פרטי, פרטיים בריאות ביטוחי, חולים קופות :תשלום אפשרויות
 

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  כללית למטופלי -856835804: ציבורית מרפאה טלפון

  חיפה 35 המגינים' שד לין חולים קופת: ציבורית מרפאה כתובת

  -824266404 :מכבי למטופלי חיפה עצמאית ומרפאה בחיפה פרטית מרפאה טלפון

  חיפה 87 מוריה' שד: חיפה פרטית מרפאה כתובת

  04-8717118 :מכבי למטופלי קריות עצמאית ומרפאה הצפון איזורב פרטית מרפאה טלפון

  ןמוצקי. ק 77 עכו דרך: צפון איזור פרטית מרפאה כתובת
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 "ר מרק פרידמןד
  מומחה באורולוגיה

 צפוןה איזור
  

  פרטים כלליים

 חוליםמרפאת קופת : סוג המרפאה

  מטפל בגברים

 טיפול ניתוחי, טיפול רפואי לא ניתוחי: סוגי הטיפול

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין  -בזקפה הפרעה

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  טיפול תרופתי –) פיירונימחלת (עקמת נרכשת של איבר המין 

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

  נשים -טיפול התחומי 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  

 פרטי ,ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  4-82426640: טלפון

 חיפה, 87מוריה ' רח: כתובת
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 ד"ר בלה צ'ודקוב
  מומחית בפסיכיאטריה

  דרוםהאיזור 
  

  פרטים כלליים

 מרפאה פרטית,מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

  נשים, מטפלת בגברים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  בזקפה על רקע פסיכוגניהפרעות 

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

 חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

  נשים -טיפול התחומי 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני / ירידה בחשק מיני / חוסר חשק מיני 

  חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

  התמכרות למין

  

  פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים -ן "שב, קופות חולים: אפשרויות תשלום

 הפרעות"השירות  על אחראית. ש''ב הנפש לבריאות במרכז מחלקה מנהלת: חודייםיתחומי עיסוק י/הערות
 . כללית ן''ובשב במכבי וסקסולוגית פסיכיאטרית. במרכז" ואישה גבר אצל מיניות

  .בבאר שבע פרטית קליניקה

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  50-49352150: טלפון

 באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון –בית הסטודנט , שבע באר רמות 14דירה  1האנדרטה : כתובת

 bella.chudakov@gmail.com: ל"דוא
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 צוקרמן צבי ד"ר
 מומחה בגינקולוגיה

  מרכזר האיזו
  

 פרטים כלליים

 )צבאיתמרפאה . (ל.ה.צ, מרפאה פרטית: סוג המרפאה

  נשים, מטפל בגברים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

 חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

  נשים -טיפול התחומי 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני / ירידה בחשק מיני / חוסר חשק מיני 

  חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

  

  פרטי, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים משלימים, קופת חולים לאומית: תשלום אפשרויות

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  -2444908052: טלפון

  והותק-פתח ,4ברנדה זאב ' רח: כתובת

 zukerman_z@hotmail.com: ל"דוא

  צריפין 8282: מרפאה צבאית טלפון
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 ד"ר דניאל קוקוי
  מומחה בקרדיולוגיה

  ירושלים איזור
 

  פרטים כלליים

  מרפאת קופת חולים: סוג המרפאה

  מטפל בגברים

 טיפול רפואי לא ניתוחי: סוגי הטיפול

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  )מחלות לב(הפרעות בתפקוד המיני בחולים קרדיאלים 

  

  .פרטי, קופות חולים: תשלום אפשרויות

, קרדיולוגיה). מחלות לב(הפרעות בתפקוד המיני בחולים קרדיאלים : חודייםיתחומי עיסוק י/הערות
  . פקוד המינילית ובהתאם לכך טיפול בהפרעות בתהערכה קרדיא, אופטימיזציה של טיפול קרדיאלי

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  2-58896190: טלפון

  .שירותי בריאות כללית מרפאה רמות אשכול מרפאה קרדיולוגית, ירושלים 12פארן  'רח: כתובת

  jrdanielak@clalit.org.il: ל"דוא

   



  

  

  החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני –ם "היל
  

 

 

 

45 

 2018החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני  -ם "כל הזכויות שמורות להיל ©

hilam.mednet.co.il  

 

  ד"ר סבסטיאן קרויטרו
  מומחה ברפואת משפחה

  דרוםהאיזור 
 

 פרטים כלליים

  מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

 נשים, מטפל בגברים

 טיפול סקסולוגי: הטיפולסוגי 

  

 גברים -טיפול המי תחו

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין  -בזקפה הפרעה

 הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

 חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

 נשים -טיפול התחומי 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני / ירידה בחשק מיני  / חוסר חשק מיני

 חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

  התמכרות למין

  

  קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

 -640035108: טלפון

  ח סורוקה"המרפאה לטיפול מיני ביה: כתובת
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 גיל רביב פרופ'
  באורולוגיהמומחה 

  צפוןה / מרכזהאיזור 
  

 כלליים פרטים

 פרטית מרפאה, חולים בבית מומחים מרפאת: המרפאה סוג

 בגברים מטפל

 ניתוחי טיפול, ניתוחי לא רפואי טיפול: הטיפול סוגי

  

 גברים - הטיפול תחומי

  גופני - אורגני רקע על בזקפה הפרעות

 המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד - בזקפה הפרעה

  לפין) תותב( שתל ניתוחי

  פסיכוגני רקע על בזקפה הפרעות

  מעוכבת שפיכה/  מוקדמת שפיכה

  אגן ניתוחי לאחר המיני בתפקוד הפרעות

  המין איבר של מולדת עקמת

  תרופתי טיפול –) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

  המין באיבר המחלה לנגעי XIAPEX קסיאפקס הזרקת –) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

  ניתוחי טיפול –) פיירוני מחלת( המין איבר של נרכשת עקמת

 טסטוסטרון חסר

 המיני בחשק הפרעות

  

 פרטי, משלימים ביטוחים - ן"שב: תשלום אפשרויות

  

  למטופלים קשר יצירת פרטי

  אסותא, תל אביב החולים בית: פרטית מרפאה כתובת

 03-7644444: פרטית מרפאה טלפון

  בית חולים שיבא, תל השומר כתובת מרפאה ציבורית:

  03-5305970:ציבורית מרפאה טלפון

  Gil.raviv@sheba.health.gov.il: דוא"ל
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 ד"ר רונן רוב 
  מומחה באורולוגיה

  השרון / מרכזה איזור
 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

  בגברים ובנשיםמטפל 

 טיפול ניתוחי, טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין  -בזקפה הפרעה

  לפין) תותב(ניתוחי שתל 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  מעוכבתשפיכה  /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

  עקמת מולדת של איבר המין

  טיפול תרופתי –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  לנגעי המחלה באיבר המין XIAPEXהזרקת קסיאפקס  –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  ניתוחיטיפול  –) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

 נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני  / ירידה בחשק מיני  / חוסר חשק מיני 

  חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

  התמכרות למין

  

  .פרטי, פרטיים בריאות ביטוחי, משלימים ביטוחים, חולים קופות: תשלום אפשרויות

 

 פרטי יצירת קשר למטופלים

  חדרה, בית החולים הלל יפה: מרפאה ציבורית כתובת

  -630472404: ציבורית מרפאה טלפון

  נתניה ,13רמז ' רח: מרפאה פרטית כתובת

   -887182709: פרטית מרפאה טלפון
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hilam.mednet.co.il  

 

 ד"ר דניאל רוזנמן
  מומחה בגינקולוגיה

  מרכזהאיזור 
  

 פרטים כלליים

  מרפאה פרטית, מרפאת קופת חולים: המרפאה סוג

  מטפל בגברים ובנשים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

 חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

  נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני  / ירידה בחשק מיני/ חוסר חשק מיני 

  חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

  

  פרטי, כללית מושלם: תשלום אפשרויות

  

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  -6476755052: טלפון

  רחובות ,25ויצמן ' רח: כתובת

  drozenma@netvision.net.il: ל"דוא
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hilam.mednet.co.il  

 

 ד"ר שלומית שדמון
  מומחית ברפואת משפחה

 המרכזאיזור 
 

  פרטים כלליים

 מרפאה פרטית: סוג המרפאה

  נשים, מטפלת בגברים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני –הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  על רקע פסיכוגני הפרעות בזקפה

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

  חסר טסטוסטרון

  הפרעות בחשק המיני

  

 נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני  / ירידה בחשק מיני / חוסר חשק מיני

 חוסר הנאה ממין

  הקשיי אורגזמ

  התמכרות למין

  

 פרטי: תשלום אפשרויות

  .CBT, פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית: חודייםיתחומי עיסוק י/הערות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

 54-91451770: טלפון

  תל אביב ,8דירה  ,10בן עזריה : כתובת

  Shlomitshadmon@gmail.com: ל"דוא
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hilam.mednet.co.il  

 

 ד"ר צבי שטרן
  רפואת משפחהמומחה ב
  / השרון מרכזהאיזור 

 

 פרטים כלליים

 מרפאה פרטית: סוג המרפאה

 מטפל בגברים

 טיפול רפואי לא ניתוחי, טיפול סקסולוגי: סוגי הטיפול

  

 גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין  -בזקפה הפרעה

  הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  חסר טסטוסטרון

 הפרעות בחשק המיני

  

 נשים -תחומי טיפול 

  וגיניסמוס / וולוודיניה / כאבים בפעילות מינית

  פערים בחשק המיני  / ירידה בחשק מיני/ חוסר חשק מיני 

 חוסר הנאה ממין

  קשיי אורגזמה

 התמכרות למין

  

 פרטי: תשלום אפשרויות

  .טיפול בבעיות אישות לדתיים וחרדים, קשיים בזוגיות בתחום המיני: חודייםיתחומי עיסוק י/הערות

  

 פרטי יצירת קשר למטופלים

 050-6401373: טלפון

  הוד השרון, 11רחוב סתוונית : כתובת

  sternzvi2@gmail.com: ל"דוא
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 2018החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני  -ם "כל הזכויות שמורות להיל ©
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 ד"ר אריק שכטר 
  רפואת משפחהמומחה ב 

  צפוןהאיזור 
  

 כלליים פרטים

 מרפאה פרטית, מרפאת מומחים בבית חולים: סוג המרפאה

  מטפל בגברים ונשים

 ניתוחי לא רפואי טיפול, סקסולוגי טיפול: סוגי הטיפול

  

  גברים -תחומי הטיפול 

  גופני -הפרעות בזקפה על רקע אורגני 

  לימוד הזרקה עצמית לאיבר המין -הפרעה בזקפה 

  בגלי הלםטיפול  -הפרעה בזקפה 

 הפרעות בזקפה על רקע פסיכוגני

  שפיכה מעוכבת /שפיכה מוקדמת 

  הפרעות בתפקוד המיני לאחר ניתוחי אגן

 עקמת מולדת של איבר המין

  טיפול תרופתי -) מחלת פיירוני(עקמת נרכשת של איבר המין 

 חסר טסטוסטרון

 הפרעות בחשק המיני

  

 נשים - תחומי הטיפול

  כאבים בפעילות מינית 

 וגיניסמוס /וולוודיניה 

  חוסר חשק מיני 

  ירידה בחשק מיני 

  פערים בחשק המיני

  חוסר הנאה ממין

 קשיי אורגזמה

 התמכרות למין

  

  . פרטי, פרטיים בריאות ביטוחי - ביטוח חברות :תשלום אפשרויות

  וזוגות גברים, בנשים המיני בתפקוד להפרעה הקשורות מיוחדות בבעיות יעוץ: תחומי עיסוק ייחודיים/הערות

 .ם"רמב הרפואית בקריה ונשים גברים של המיני בתפקוד להפרעות המרכז מנהל

 

  פרטי יצירת קשר למטופלים

  50-20634680;  4-86457570: טלפון

  .חיפה, בת גלים, רחוב העלייה, ם"הקריה הרפואית רמב: כתובת

 arikshec@gmail.com: ל"דוא
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hilam.mednet.co.il  

 

 ד"ר צבי שכנר
  מומחה באורולוגיה 

  צפוןהאיזור 
  

  כלליים פרטים

 פרטית מרפאה, קופת חולים מרפאת: המרפאה סוג

  בגברים מטפל

  ניתוחי לא רפואי טיפול, סקסולוגי טיפול: סוגי הטיפול

  

  גברים - הטיפול תחומי

  גופני - אורגני רקע על בזקפה הפרעות

  המין לאיבר עצמית הזרקה לימוד - בזקפה הפרעה

  טסטוסטרון חסר

  המיני בחשק הפרעות

  

  .פרטי, קופות חולים: תשלום אפשרויות

  

  למטופלים קשר יצירת פרטי

  8266612 -04; 2700*   טלפון:

  .חיפה  ,84 מוריה' שד: כתובת

  shehner@netvision.net.il ל: "דוא

  

  

 


