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הוספיס בית

גליל עליון

ראש פינה

הוספיס בית

גליל עליון

ראש פינה

הוספיס בית

גליל עליון

ראש פינה

הוספיס בית

גליל עליון

ראש פינה

050-6263203

04-6557253

הוספיס בית

גליל עליון

שירותי בריאות 

כללית 
04-6068820להמשך טיפול' יח

052-4503126ח העמק"חצר בימחוז הצפון

04-8568253מרכז רפואי ליןחיפה

04-8568479המגינים' שדמרכז רפואי לין

חיפהח כללית"קופ

שרותי בריאות 

כללית
04-8685444עכו' יח

050-6260328ט חיפה.ל.יגליל מערבי

2יד לבנים 

שרותי בריאות 

כללית
09-7463831יפעת רווה

0506-264845אחות אונקולוגיתשומרון- שרון 

מחוזית

שרותי בריאות 

כללית
050-626481209-8634167יחידה 3שקד רבקה גולן

09-950320009-9502806להמשך טיפולאחות אונקולוגיתמחוז שרון

ומנהלת שירות 

תומך' טלפוני אונק

שירותי בריאות 

כללית
050-6264974.ט.ל.י

09-8303302עין התכלת נתניהמחוז שרון שומרון

נתניה

שרותי בריאות 

כללית שומרון
104-6122620שקד שרון ווין

050-6264412יחידה להמשך טיפולאחות אחראיתמנהלת שומרון

03-6599713בריאות כללית. ש

0506-263524מערך שלהבת

אחות אונקולוגית

belael@clalit.org.ilומתאמת

בריאות כללית. ש

' נחלת יהודה א

צ"ראשל

שרותי בריאות 

כללית יפו
micheledi@clalit.org.iדיטשי מישל

שרותי בריאות 

כללית מרכז
03-956806603-9568333בלה אליגולשוילי

shrivkago@clalit.org.il

נורית אשל

04-6328359sharonwy@clalit.org.il

04-8135852Limorsh3@clalit.org.ilלימור שוורץ

, שרון, מחוז חפר

שמרון
yifatra@clalit.org.il

ריטה פורקוש

מלי אבן חיים
mali_even_haim@walla.co

m

etiza@clalit.org.ilשירותי בריאות כלליתאתי זרביבנצרת

04-686031704-6934127mnitoker@hotmail.comמזל ניטוקרגליל עליון

04-686031704-6934127שושי חדידגליל עליון
shoshana_hadid@walla.co

.il

04-686031704-6934127מאירה גרליקגליל עליון

04-686031704-6934127ybleich@gmail.comיעל בלייךגליל עליון

04-686031704-6934127אלוני ליאורהגליל עליון
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03-9568066אחות אונקולוגית

050-6263723ומתאמת

03-9568066הוספיס בית אזור לוד

0506-263741בריאות כללית. ש

' נחלת יהודה א

צ"ראשל

0506-263639הוספיס בית

03-9568066ל"כנ

צ"אזור ראשל

מרכז שפירא' מרפ

אחות אונקולוגית

08-9441607ח קפלן"בי

0506-263717מכון אונקולוגי

מתאמת טיפול תומך

03-9568066

050-6260649

הנהלת הסיעודירושלים

שירותי בריאות 

כללית
20בית הדפוס 

ירושלים

ש"הוספיס בית ב

17שלמה המלך 

באר שבע

הוספיס בית

רהט

הוספיס בית

שרותי בריאות כללית

08-6778602שירותי בריאות כללית

050-6263901הוספיס בית

1803-7330200/1משמר הירדן ' רח

050-6263441גבעתיים

08-9779711פנינה גבע

08-9779718אחות אחראית

02-6666231

050-8685231

02-5827079ח הדסה"בי

02-5844453/61הר הצופים

02-677667502-6430937s.csorba@bluewin.ch'מחלקה אונקורבה'סוזן צח הדסה עין כרם"בי

ח הדסה כעין "בי

כרם
050-7874700pninan@hadassah.org.ilהנהלת הסיעודפנינה נווה

uoopca@szmc.org.ilמכון אונקולוגייורן אופסטדח שערי צדק"בי

בית. הוספיס טשלומית בן אריה

ש "מרכז רפואי ע

סוראסקי תל אביב
03-6974575אשפוז יום אונקולוגיעדה מנור

rinaost@walla.comרינה דיכלתקוה-פתח – דן

08-9778290pninaG@asaf.health.gov.ilמכון אונקולוגיח אסף הרופא"בי

גלית זגראשקלון

03-9377450 אשפוז יום אונקולוגילוי לאהבילינסון

רהט
עוברה אבו אלעסל 

מלקה
050-6263956

050-6263952רחל שושניקרית גת

0506-26406502-6661034yonatl@clalit.org.ilלמד יונת

08-6402630רבקה אברהםהנגב

שרותי בריאות 

כללית מרכז
מיקי גולן

שירותי בריאות 

כללית אשדוד
ילנה דנילוב

שרותי בריאות 

כללית מרכז
03-5040257avivama@clalit.org.ilאביבה מושקטו

שרותי בריאות 

- כללית מרכז 

אשדוד

08-858054003-9516629בירמברג אמה

שרותי בריאות 

כללית מרכז
03-9568333גרפינקל מיכל

שרותי בריאות 

כללית מרכז
03-9568333עינת מלול
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08-6355412

0523-900234

04-9107681

050-7887973

04-8543162מתאמת טיפול תומך

050-2062172אונקולוגי

04-8542062

04-8542060

050-2099428

03-5341134

0523-958612

03-5341134

ח לאומית"קופ
אחות 

חיפה אונקולוגית
051-806191

04-8607800 חיפה3חסן שוקרי      מחוז חיפה 

מתאם אונקולוגי

מחוז מרכז

שירותי - מכבי 

בריאות
6503-9688631/2זבוטינסקי הרשקו חיה

מחוז השפלה
מתאמת 

אונקולוגית מחוזית
0508-800448צ"ראשל

שירותי - מכבי

בריאות
03-5484608בריאות. מכבי שבן דרור שרה

מחוז השרון
מתאמת 

אונקולוגית
050-8801080רמת השרון

מחוזית

08-6747681/2בריאות. מכבי שבריאות. מכבי ש

פקס אשקלון3דבורה מחוז הנגב

 08-6747660

050-8801618

04-6923547בריאות. ש- מכבי

אחות אונקולוגית 

מחוזית צפון
050-6675060

08-9737670בריאות. מכבי ש

050-8801297מודיעין

 גינות דותן

שרותי בריאות מכבי

באר שבע

הנגב

050-8800598Rotem_B@mac.org.ilיחידה להמשך טיפולבוסמת רותם

732132333מכבי שירותי בריאותשושי וקנין

שירותי בריאות 

מכבי מחוז ירושלים
arpi32@zahav.net.ilקרן ארפי

03-9688665hershko_h@mac.org.il

732132382Ben_dror_s@mac.org.il

Fatichi_m@mac.org.ilמלי פתיחי

04-8676825יוקלזון מריה

שרותי –מכבי 

בריאות מחוז מרכז
050-8464297073-2132122abu_raik_r@mac.org.ilרקיה ריאד-אבו

03-534113403-5351375הוספיס ביתגאון תמיח תל השומר"בי

03-5351375Cohen.sarai@gmail.comבית- הוספיסשרי כהןח תל השומר"בי

03-5351375הוספיס ביתמלכה דהןח תל השומר"בי

04-8542434ענת עומרם"ח רמב"בי
Anat_o@rambam.health.g

ov.il

04-8542063אונקולוגיה ילדיםפורת איריסם"ח רמב"בי

ריקי אלסברגח יוספטל"בי

anniem@netvision.net.ilטיפול אונקולוגיאן מלצרח נהריה"בי
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ח מאוחדת"קופ

ירושלים

09-8630156

09-8630155/4

09-8630140

052-4064466

ש "מרכז רפואי ע

פוריה, ברוך פדה
050-6268503טיפול תומךרויטל נוה

טיפול תומך

וניידת טיפול תומך 

לבדואים בדרום

ש "מרכז רפואי ע

שיבא תל השומר
03-5303011מכון אונקולוגיתמר בן אפרים

ש "מרכז רפואי ע

סוראסקי

תל אביב

03-9568066מחוז מרכז

050-6263654שירותי בריאות

כללית

09-7472716/5

054-2302008

03-5028191המטולוגית' מחאבייב פנינהח וולפסון"בי

ח אסותא"בי

תל אביב

תל , ח שיבא"בי

השומר
03-5305219בית ויזלדורית גרבלר

dorit.grebler@sheba.healt

h.gov.il

052-5477370מכון אונקולוגיאביטל רנד
avital.rand@sheba.health.

gov.il

ח צרפתי "בי

ירושלים
054-7323596Hanna60@012.net.ilטיפול תומך' מחשטריקר חנה

hanamos@clalit.org.ilחנה מוסקוביץ

yhudit.sher@clalit.org.ilמכון אונקולוגייהודית שרמרכז רפואי מאיר

ח כללית מחוז "קופ

דרום
050-6263948אסנת גבאי

Manu_waller@yahoo.comאשפוז יום אונקולוגיעמנואל ולר

מרכז רפואי 

נתניה גריאטרי
רבי'ג שולה

רמת ידין דורה נתניה 

42420
09-8630152

מרכז רפואי 

         גריאטרי
kuta@bgu.ac.ilרמת ידין דורהשמחה כותה

02-567833002-5678646איילת שבתאי
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