
 

 :אוניברסיטה הפתוחהשירות חדש לעובדי ה
 

 החלו בשיתוף פעולה. ת ארצית לטיפול פסיכולוגי, ייעוץ, אבחון והכשרהרש –ת.ל.מ -ו האו"פ
 

 רבים מאיתנו נפגשים במעגל החיים באירועים ובתקופות קשות. 

כלל אנו מצליחים לגייס מתוכנו או מסביבתנו הקרובה את הכוחות והסיוע הדרושים לנו בדרך 
איש מקצוע  -באותם מקרים. כאשר מתעורר צורך בעזרה נוספת, מומלץ להתייעץ עם מומחה

  שיעזור לנו להתגבר על הקושי ולהגיע למקום טוב יותר, המקום ממנו נוכל לצמוח.

 שנה. 60האבחון והכשרת מטפלים כבר  ,יפולהט ,ת.ל.מ פעילה בתחום הייעוץ
תחנות ברחבי הארץ בהן מתקיימת פעילות של טיפול אבחון וייעוץ פסיכולוגי על ידי מגוון  14 ת.ל.מ-ל

 ., רפואיים, ושיקומיים בהתאם לסוג הפנייהקלינייםפסיכולוגיים 
 

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם סניף ת.ל.מ הקרוב למקום מגוריכם וליהנות ממגוון טיפולים בתעריפים 
 .או"פכל שעליכם לעשות הוא לציין שהנכם עובדי ה –מיוחדים 

 

  סל שירותים פסיכולוגים - ת.ל.מ
 

 או"פתעריף מיוחד לעובדי ה מחיר רגיל סוג השירות

 מפגשים מהמפגש  19ל₪  180 330 לילדים/מבוגרים טיפול פרטני
 ש"ח 220בעלות של  20ה

 290 350 טיפול זוגי

 290 350 טיפול משפחתי

 מפגשים מהמפגש  19ל₪  180 330 הדרכה הורית
 ₪ 220בעלות של  20ה

יחידה גרונטולוגית )טיפול 
 בקשישים(

330 260 

 1100 1500 הערכה פסיכיאטרית

 מהמפגשמפגשים  19ל₪  180 330 ביופידבק
 ₪ 220בעלות של  20ה 

 מפגשים מהמפגש  19ל₪  EMDR 330 180טיפול ממוקד בטראומה 
 ₪ 220בעלות של  20ה

טיפול במציאות מדומה לחרדה 
 לילדים/ מבוגרים

 מפגשים מהמפגש  19ל₪  180 330
 ₪ 220בעלות של  20ה

 1290 1300 אבחון דידקטי

 2250 2300 אבחון פסיכודידקטי

 2850 2900 פסיכודיאגנוסטיאבחון 



 

 

 
 

 הערות:
 
 כל הטיפולים ניתנים במרכזי ת.ל.מ ברחבי הארץ תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. -

 
 ת.ל.מ דואגת לשמירה על רב מקצועיות ועל כן מציעה מגוון טיפולים בגישות שונות. -

 
 שעות )למעט מקרי חרום( . 48הפונה לת.ל.מ מקבל מענה מקצועי תוך  -
 

 
 

 סניפי ת.ל.מ ברחבי הארץשימת ר
 

  074-7292600 –סניף ראשי  –ת.ל.מ רעננה 

  קריית טבעון( 04-9835373/4/5 –ת.ל.מ אורנים( 

  08-8653300 –ת.ל.מ אשדוד 

  מועצה אזורית אשכול( 08-9982629 –ת.ל.מ אשכול( 

  08-6726766 –ת.ל.מ אשקלון 

  08-6272987 –ת.ל.מ באר שבע 

  קיבוץ גבעת ברנר( 08-9443806 –ת.ל.מ ברנר( 

  074-7292600 –ת.ל.מ חדרה 

  02-6235482 –ת.ל.מ ירושלים 

  02-6235482 –ת.ל.מ מודיעין 

  03-6990511/2 –ת.ל.מ פתח תקווה 

  03-6990511/2 –ת.ל.מ תל אביב 

  

 

 

 


