
 

 2022במאי  19מרפאות כללית בתורנות ביום השביתה, 
 

 הערות מרפאות מחוז

 המחוז מפעיל ביקור רופא  אין מרפאה תורנית מחוז תל אביב

   

  יוליוס בורגר מחוז חיפה

  הרמן -מוצקין  

  לב הקריה -אתא  

  רסקו -קרית ים  

  עמק השלום –יוקנעם  

   

   מחוז דן פתח תקוה

  קניון אריאל -אריאל  מנהלת ראש העין

  מגדיאל -הוד השרון  

  כפר קאסם מרכז -כפר קאסם  

  ראש העין -ראש העין  

  קארו -אלעד  

  יהוד -יהוד  

גיורא, כולל מרכז בריאות הילד  –אור יהודה  
 גיורא

 

  הרצל -רמת גן  מנהלת דן

  המעורר -גבעתיים  

' ומרכז בריאות הילד בני ברק א –בני ברק  
 בני ברק

 

קניון אונו מרכז בריאות הילד  –קרי אונו  מנהלת פתח תקוה
 ובריאות המשפחה

 

  מרכז בריאות הילד פתח תקוה 

  לב העיר פלינר )משפחה( –פתח תקוה  

   

   מחוז שרון שומרון

  נתניה 8רזיאל  מנהלת חפר

  מרכז בריאות הילד –טייבה  

  מרפאת רזיאל 

  כפר יונה 

  תל מונד 

  אשפוז יום 

  חדרה אזורית מנהלת שומרון

  נווה מרחב, פרדס חנה 

  זיכרון מרכז, הפסגה 

  ג'ייסר א זרקא 

  בקה בוגרים 

  אום אל פחם ב' 

  ליכטנשטיין+ גליל ילדים-כפר סבא  מנהלת שרון

  נוטרים -רעננה  

  הנדיב ילדים + משפחה -הרצליה 

  טירה מרכז –טירה  

  מוריה -רמת השרון   

   



   מחוז הצפון

  מרכז -מגדל העמק  מנהלת עמקים

  עומר -עפולה  

  14.00ג' עד שעה  –בית שאן  

  19.00 – 14.00 -בית שאן ב'   

  מרפאה דרומית –נוף הגליל  מנהלת נצרת

  מרפאת דיאנא –נצרת  

  טבריה רקאתי מנהלת גליל

  טבריה שיכון ד 

  מבוגרים -קרית שמנה מרכז  

  קרית שמונה מרכז בריאות הילד 

  צפת דרום 

  חצור  

  קצרין 

  עמק הירדן 

   

  שוהם -שוהם  מחוז מרכז

  מבוגרים -עזריאלי לב העיר  –מודיעין  

  מרכז בריאות הילד –מודיעין  

  קרית ספר –מודיעין עלית  

  בוקר בלבד –סנטר לוד  –לוד  

  ערב בלבד –נווה נוף  –לוד  

  מבוגרים בלבד –בן גוריון  –רמלה  

  מרכז בריאות הילד -רמלה  

  באר יעקב הוותיקה –באר יעקב  

  מבוגרים -גולדרוזן  –ראשון לציון  

  מרכז בריאות הילד –ראשון לציון  

  בוקר בלבד –קניון רחובות  –רחובות  

  ערב בלבד –קרית משה  – רחובות 

  ביאליק -נס ציונה 

  אשדוד י"א –אשדוד  

  גן יבנה –גן יבנה  

  נאות אשכול –יבנה  

  גדרה הוותיקה –גדרה  

  קרית מלאכי ב –קרית מלאכי  

   

  קרית היובל מחוז ירושלים

  מג'ד 

  מעלה האדומים 

  מבשרת 

  מרפאת דונה –בית שמש  

  רבי עקיבא )רופא עצמאי( –ביתר  התיישבות

  מכבים )מרפאה עצמאית( –גבעת זאב  

  יהלום -מעלה אדומים  

  אפרת )רופא עצמאי( 

   

   מחוז דרום

  מרכז בריאות הילד אשקלון מנהלת נגב צפוני

  מרפאת היובל באשקלון 



  מרפאת שדרות 

  מרפאת שבטי ישראל 

  שגב שלום מנהלת נגב דרומי

  דימונה ד 

  ערד א 

מרכז בריאות הילד ובריאות  –תל שבע  
 המשפחה

 

  מצפה רמון 

מרכז בריאות הילד + תגבור  –רהט ב'  
 מחליפים

 

  מרכז בריאות חורה 

  ירוחם 

  ערואר א' 

מרכז בריאות הילד  ומרכז בריאות  –לקיה  
 המשפחה

 

  כסייפה א'  

  באר שבע מצדה 

  מרכז בריאות הילדאופקים ב' +  

  נתיבות הרמב"ם 

 

 


