
מיילטלפון ופקסכתובתשםח"בי/ מחוז 

04-6068820יחידה להמשך טיפול

052-4503126ח העמק"חצר בי

נהריה' מקצ' מרנהריה

 שירותי בריאות כללית ח כללית"קופ, 66 הרצל' רח

חיפה
זבולון ' מר'     לין ימי א' מר

'ימי ד
04-8568448

04-8787958הודעות באגודהשירותי בריאות כללית

למלחמה בסרטן

04-8381411/2

050-6261371

ורדה שווגר

הטיפ מתאמת

ול בפצע

09-9613200/3להמשך טיפול' יחשומרון-שרון

30506-264812שקד ' יחשירותי בריאות כללית

:פקסומוקד טלפוני אונקולוגי

09-9502806

209-8303302שקד ' מרפשומרון-שרון

050-6264854נתניהשירותי בריאות כללית

09-8601482סטומה מייעצת' מרפשומרון-שרון

050-6264845נתניהשירותי בריאות כללית

2010רשימת אחיות סטומה  מעודכן  ל  

rachels@clalit.org.ilרחלי שפירא

yifatra@clalit.org.ilיפעת רווה

050-2061097חוץ' מרפרותי איפרגןם"ח רמב"בי

rivkago@clalit.org.ilרבקה גולן

שולי שושי

04-8542794V_swager@rambam.health.gov.ilפלסטיקה' מרפם"ח רמב"בי

ח כללית מחוז "קופ

הצפון

rita@clalit.org.ilריטה פורקוש

04-9958218דליה בירנבוים
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מיילטלפון ופקסכתובתשםח"בי/ מחוז 

להמשך טיפול' יחשומרון-שרון

3שקד שירותי בריאות כללית

1050-6264412שקד ' יחשומרון-שרון

04-6122620חדרהשירותי בריאות כללית

:פקס

04-6328359

מחוז מרכז

שירותי בריאות

כללית

03-9084200להמשך טיפול ומעקב'   יחפתח תקוה-דן

03-7330200ת"פ, 34בן יהודה שירותי בריאות כללית 

דן פתח תקווה

שירותי בריאות כללית

050-5906732מרכז רפואי רבין

03-9377694: פקסקמפוס בלינסון

03-9372325/249ח השרון"בי

מרכז רפואי רבין קמפוס 

"גולדה"

052-2932314

215כירורגית חדר ' מרפש שיבא"מרכז רפואי ע

חוץ'  מרפ2אגף תל השומר

03-5001000חולון יפו

0506-263594שירותי בריאות כללית

זהבה בן מאיר

רינה פנחס

מחוז מרכז

שירותי בריאות כללית

ש "מרכז רפואי ע

סוראסקי
מתאמת סטומה

חטיבה כירורגיתתל אביב

סטומה' מרירושלים

0506-264088מרפאת רגבשירותי בריאות כללית

02-5811156: פקס64כוכבא -בר

גבעה צרפתית

ח הדסה"בי

עין כרם

ריבה 

ציפרשטיין
052-4262122zipper@umtb.co.il

דבורה 

מרגלית
dvoram@clalit.org.il

חדוה אלחנני
מתאמת גידולי מערכת 

העיכול
0507-874342hedvael@hadassah.org.il

08-9779728Meir-bm@013.netהסטומה' יחח אסף הרופא"בי

בלה 

אליגולשוילי
08-6343260belael@clalit.org.ilאונקולוגית לטיפולי בית' יח

052-6667194Natalya.Pressel@sheba.health.gov.ilפרסל נטליה

micheledi@clalit.org.ilמערך שלהבת יפומישל דיטשי

gilir@clalit,.org.ilסטומה' יחגילי יבניאלי

olgamel@clalit.org.il'כירורגית אאולגה מלצר

ayalon@bezeqint.netרוית אילון

03-6792260Rot2@012.net.ilבתי אבות' מרפדפנה רוטמן

sharonwi@clalit.org.ilשרון ווין

03-9568066hmosco@gmail.co.ilחנה מוסקוביץ

yifatra@clalit.org.ilיפעת רווה

050-6264955shyaelsha@clalit.org.ilיעל שחם
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מיילטלפון ופקסכתובתשםח"בי/ מחוז 

ח הדסה"בי

  הצופים- הר

050-8685853

050-6264571

פקס -08-6403990

03-7235200שירותי בריאות מכבי

050-8810535מחוז מרכז

שירותי בריאות מכבי

רמת השרון

שירותי בריאות מכבישירותי בריאות מכבי

מחוז שפלהמחוז השפלה

050-7921239שירותי בריאות מכבי

04-8280415מחוז הצפון

050-8464229"אשכול"

:פקס,רחובות, יבנה

08-8553445אשדוד, גדרה, קרית מלאכי

אשקלון

ח מאוחדת"קופ

מחוז ירושלים

להמשך טיפול' היחח מאוחדת"קופ

גילה ירושליםמחוז ירושלים

'ה' ג' ב' מאוחדת א' מרפח מאוחדת"קופ

 חיפה5חסן שוקרי אזור חיפה

מאוחדת' מרפח מאוחדת"קופ

27ויצמן ' רחקרית ביאליק

קרית ביאליק

ח מאוחדת"קופח מאוחדת"קופ

19נורדאו ' רחאזור השרון

פתח תקווה

ח מאוחדת"קופ

ראשון לציון

04-6652640ח פוריה"בי

04-6652641טבריה

03-5721624האגודה למלחמה בסרטן

03-7325854: פקסמעון קלור

09-7472164

09-7472224

04-8250670דיאנה

052-6836353גרויסמן

04-9107733-6

0544-971481

ח בני ציון"בי

חיפה

כירורגית' מחנביל בשארהח נהריה"בי

גרימברג 

עופרה
04-8359138כירורגית' מח

'כירורגית במאירה חייםח מאיר"בי

'כירורגית אח כרמל"בי

akamash@hotmail.com'כירורגית ב' מחמרסי פוייר

 גבעתיים7רביבים רומא לוריא

050-6617169tenzer@bezeqint.netציפי טנצר

אלה 

מורדכוביץ
050-6617690 ראשון לציון54הרצל 

04-8658580George63@017.netr.ilזהבה כהן

04-8471515אלינה היימס

050-6617577pavelmutter@yahoo.comטיפולי ביתפבל מוטר

050-6617448Progozin4@013.netאיילת פרוגוזין

אולגה 

סימנובסקי
Blehov_o@mac.org.ilאונקולוגית הדר' מרפ

שירותי בריאות מכבי 

מחוז דרום

טניה 

יעקובובסקי
Iacubov_t@mac.org.il

052-6667415Fuad.masri@gmail.com רמת השרון3הנצח פואד מסרי

0508-800460Haya_m@mac.org.ilחיה מורג

hagityo@clalit.org.ilח סורוקה"ביחגית יונהבאר שבע

Trost_m@mac.org.il גבעתיים182בן גוריון טרוסט מירי

02-5844560/1'כירורגית באסתי עמרם

You_have_it@walla.co.ilטיפול נמרץיוכבד קנדח שערי צדק"בי
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מיילטלפון ופקסכתובתשםח"בי/ מחוז 

ח בני ציון"בי

חיפה

ח הלל יפה"בי

חדרה

ח הלל יפה"בי

חדרה

050-6264454בריאות כללית. ש

04-6728211/00גליל עליון

מלכה 

-בורוכוב
03-5028616/7

054-6496080יעקובוב

מרכז רפואי שניידר 

לילדים
Eris14@walla.com

03-9253730פקס פתח תקווה

08-9441332

08-9441790: פקס

ח אנגלי"בי

נצרת

ח לניאדו"בי

נתניה

08-8549624אונקולוגית פליאטיבית' יחשירותי בריאות כללית

050-6264695לטיפולי ביתאשדוד

ח מאוחדת"קופ

אזור המרכז

Ahuva1959@walla.comי'אהובה טונג

050-6617158Yael146@gmail.comיחידה להמשך טיפוליעל גוטרמן

Daniel359@walla.com

04-6028831קודסי הדיל

09-8604629כירורגית' מחדוד יהודית-בן

054-4671851כירורגית' מחפקדו איריס

'כירורגית ב' מחחגית איפרגןח קפלן"בי

אזורית טבריה' מרפאביבה לוזון

Malka6131@walla.co.il'כירורגית ב' מחח וולפסון"בי

04-6304440/1אורולוגית' מחאירית פרידמן

052-8284955Etib@assuta.comכירורגית כלליתאתי ברקח אסותא"בי

04-8359138כירורגית' מחכמאל ריאן

04-6304440/1אורולוגית' מחסוזי זאבי
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