
שעות פעילותטלפוןעירשם המרכז הרפואי

16:00-19:00|  ראשון 3 / 08-6381115אילתח כללית"קופ

08-6400341באר שבעסורוקה
אחיות נמצאות כל |  (רופאים) 12:30-16:00| שני ורביעי 

.יום

08-6248000באר שבעח מאוחדת"קופ

                     (אחות סוכרת) 08:0-16:00| שלישי - ראשון 

                                               11:00-16:00|       רביעי 

                                     16:00-19:00|                חמישי

09:00-12:00|                          שישי

08-6267299באר שבעח מכבי"קופ
                                          11:00-19:00| רביעי- ראשון 

08:00-16:00| חמישי, שלישי,         שני

08-6770700אשקלוןח כללית"קופ

08-6747686אשקלוןח מכבי"קופ
                                              08:00-15:00| שני, ראשון

12:00-19:00|          חמישי

08-8547800אשדוד'ח לאומית רובע י"קופ

08-8549949אשדודח מכבי"קופ

08-8549666אשדודח כללית אשדוד"קופ

02-5697747ירושלים(דרום)ח כללית "קופ

                                         08:00-16:00| רביעי - ראשון 

                                               16:00-19:00|          שני

08:00-17:00|                    חמישי

02-6442232ירושליםח מחוזית מאוחדת"קופ
בוקר                                                         |חמישי-ראשון

16:00-19:00| שני,            ראשון

02-5677677ירושליםח לאומית מסילת ישרים"קופ
                                                    10:00-19:00| שלישי

08:00-14:00|            רביעי

09:00-14:00| רביעי, ראשון02-6777551ירושליםח הדסה עין כרם"ביה

2 / 02-6323211ירושליםח מכבי הדסה הקטנה"קופ

                                                     08:00-15:00| ראשון

                                             09:00-12:00|            שני

                               12:30-18:30|                      שלישי

                       09:00-15:00|                                רביעי

13:00-16:00|                                         חמישי

08-9737666מודיעיןח מכבי מודיעין תלתן"קופ

ח מאוחדת מודיעין "קופ

"שמשוני"
09:00-12:00| חמישי08-9735111מודיעין

08-9144343מודיעין עיליתח מאוחדת"קופ

02-5808999ר עילית"בית'א"החיד'ח מאוחדת "קופ

08-9360333רחובותח מכבי רחובות"קופ

08-9399355רחובותח מאוחדת רחובות"קופ

                                     08:00-12:00| שישי, ימים ראשון

                                   08:00-16:00| רביעי,         שלישי

                                        08:00-15:00|                 שני

12:00-19:00|                           חמישי

08:00-15:00| חמישי-ראשון08-9441315רחובותח קפלן"ביה

08-9137300רמלהח כללית"קופ

08-9274134לודח מכבי"קופ

15:00-19:00| שני08-9520404לודח מאוחדת"קופ

14:00-19:00| חמישי03-9597620ראשון לציוןח מאוחדת"קופ

08:00-19:00| חמישי-ראשון03-9634725ראשון לציוןח מכבי"קופ



03-9681921ראשון לציוןח כללית"קופ

                                           15:00-17:00| רביעי, ראשון

                                             16:00-19:00|            שני

15:00-19:00| חמישי,                        שלישי

03-5028392חולוןח וולפסון"ביה
                                           08:00-15:00| חמישי-ראשון

08:00-13:00|          שישי

03-5556801חולוןח מאוחדת בן גוריון"קופ

03-5021414חולוןח מאוחדת קוגל"קופ

03-5003348בת יםח מאוחדת יוספטל"קופ

                                                        16:00-19:00| שני

                                         13:00-19:00|            שלישי

13:00-16:00|                      רביעי

מרפאת סוכרת מחוזית 

ת"בלומנטל מחוז דן פ
03-5779660בני ברק

                                           07:30-15:00| רביעי, ראשון

08:00-13:00|          שלישי

- ח מעיני הישועה "ביה

מרפאת סוכרת 

ואנדוקרינולוגיה

03-5770535בני ברק

03-9392680פתח תקווהת"ח מכבי פ"קופ

                                                         08:00-11:00|שני

                                         11:00-14:00|            שלישי

                                08:00-17:00|                       רביעי

13:30-20:30|                                 חמישי

08:00-15:00| חמישי-ראשון03-9377182פתח תקווהח בלינסון"ביה

08:00-15:00| חמישי-ראשון03-5303006רמת גןח תל השומר"ביה

03-6941582יפו-תל אביבח מאוחדת שפרינצק"קופ

03-7622363יפו-תל אביבח כללית מגדל המאה"קופ

08:00-18:00| חמישי-ראשון7 / 03-7614102יפו-תל אביבח מכבי השלום"קופ

03-6973340יפו-תל אביבח איכילוב"ביה
                               08:00-15:00| חמישי, שלישי, ראשון

(ר קופלר"ד) 08:00-14:30| רביעי,           שני

09-7472788כפר סבאח מאיר"ביה

09-8845595נתניהח מכבי נתניה"קופ

                                          ('אנדו) 08:00-15:00| ראשון

                                   (סוכרת) 11:00-19:00|          שני

     (סוכרת) 08:00-12:00| חמישי, רביעי,                שלישי

                                                         12:00-16:00 

09-8609312נתניהח לניאדו"ביה

09-8642424נתניהח כללית"קופ

08:30-16:00| חמישי-ראשון / 04-6304248חדרהח הלל יפה"ביה

07:30-14:30| חמישי-ראשון04-8568396חיפה"לין"ח כללית "קופ

04-8787837קרית ביאליקח כללית זבולון"קופ

04-9087111כרמיאלח מאוחדת"קופ

04-6729438טבריהח כללית טבריה"קופ

04-6525611עפולהח כללית עפולה"קופ

04-9933411נהריהח כללית נהריה"קופ

08:00-13:00| ראשון ורביעי04-9107558נהריהבית חולים גליל מערבי נהריה


