
  
  2018מעודכן למאי 

  
  נותן שירות  בתי חולים  נותן שירות  קהילה  אזור
  ,העליון גליל הוספיס  צפון

 החולה בבית תומך טיפול
24/7,  

 "כללית" עם בהסכם
  צפון מחוז "מכבי"ו

  

  יעל בלייך
  04-6860317. טל

  04-6934127פקס
  hug.galil.elyon@gmail.com: מייל

ybleich@gmail.com  
  

  פלורה זמר  , צפתזיובי"ח 
04-6828881,  

Flora.z@ziv.heaith.gov.il  

  אונקולוגית מחוזית, משעלי אביטל    צפון במחוז ,מכבי
  matsas_a@mac.org.il מייל:

  

 ,הגלילבי"ח 
  נהריה

  אונקולוגי יום אשפוז ,קאופמן אביה
  04-9107681: טל

  04-9107446: פקס
   aviak@gmc.gov.il:מייל

  כללית
חיפה גליל מערבי עד 

  נהריה

 אונקולוגית אחות יהודית טפירו, 
                         :זבולון אונקולוגי מכון,  מחוזית

  ,04-8787960 טל.
  yehudith4@clalit.org.il: מייל

  , א.א.הוספיס בית,ילנה נירשברג
  היחידה להמשך טיפול חיפה וג"מ,

  ,04-8685401טל. 
  04-8135852פקס 
 Elenani@clalit.org.ilמייל: 

  ,רמב"םבי"ח 
  חיפה

  פהוי -שינמןחדוה 
  _sheinman@rambam.health.gov.ilhמייל 

 עבאדי-עאידה כיאל
   a_abadi@rambam.health.gov.ilמייל:

  04-7776404. טל מזכירות
  04-7776714. טל

  מחוז צפון,כללית 
                  עמקיםה

, אחות אונקולוגית ילנה צפסמן
בקהילה,  שד מחוזית, מתאמת

  :הוספיס בית
  ,04-6458562טל. 

  ,04-8559960:אינטרפקס
  yelenats@clalit.org.ilמייל: 

 

  ,בני ציוןבי"ח 
  חיפה

  
  

  ,הכרמלבי"ח 
  חיפה

  
  
  
  

  , רגינה דרלוק
  מכון המטולוגי, 

  reginada2@clalit.org.ilמייל: 
  
  



, מנהלת סיעוד  ריטה פרקוש
  ביחידה, סטומה

  עפולה, עמק בית שאן,
  ,04-6068825טל.

 rita@clalit.org.ilמייל: 

  
  

    
   מאיה לרנר שקורי

  הוספיס בית,
04-6557253                         

  ,פוריהבי"ח 
  טבריה

  רויטל נווה
   04-6652717טל.

  04-6652710פקס 
 rnave@poria.health.gov.ilמייל: 

  
, סקוטיבי"ח        

  נצרת
 מרגייה רפיקחנאן  

  HananMarjieh@NAZHOSP.comמייל:
  
  

    
  
  
  
  

  כהן קציעה  , עפולההעמק
  04-6494254טל. 
  Kzia_co@clalit.org.il מייל:

  
 

  
שרון 

  שומרון
  

 לל יפה,הבי"ח     
  חדרה

  

  שלי רדו
  SHATZAV@gmail.com :מייל

  
  
  
  
  
  



  
  

, לניאדובי"ח     
  נתניה

  

  ,זיוה חנוכה
  ziva@zahav.net.il-yמייל: 

  
  , זהבית אורינג

 Zehavitoring@gmail.com מייל: 
- שומרון שרון כללית

                                                   שקד
  ,נורית אשל
   שד מתאמת, מחוזית אונקולוגית

shnurites@clalit.org.il 
  09-8309206טל. 

  ,09-8648337פקס 
  ,יפעת ורטהיימר

Yifatve@clalit.org.il 
  

מרכז רפואי 
גריאטרי 

 ",דורות"
  נתניה

  כותה שמחה
  09-8630140טל.

  ,simhakuta@gmail.comמייל 
 ,ג'רבי שולה

  מחלקה פליאטיבית
  walla.co.il@183 מייל:

 

, אונקולוגית מחוזית, דיין אתי  השרון  -מכבי 
  סטומה

  03-5484608. טל
  073-2284162:פקס
  Dayan_a@mac.org.il: מייל

  
  
 

 מאיר ח"ביה
  סבא-כפר,

  יהודית שר
  09-7472715/6טל. 

  , yhudit.sher@clalit.org.ilמייל: 
  ,ענת שפסה

 anatshp@clalit.org.ilמייל: 
  
  
  
  
  
  



בי"ח לילדים       מרכז
  , שניידר

  פתח תקווה
  

   יעל בן גל
   03-9253191טל.
  BENGALY@CLALIT.ORG.IL מיל:

  
  , סטומה יעל גוטמן  מחוז מרכז מאוחדת,  

  09-7439738טל. מזכירות 
  ,yael.61@meuhedet.co.ilמייל: 

  , מטיב,בת שבע ספיר
  batsheva.s@meuhedet.co.ilמייל:

 

, השרוןבי"ח 
  פ"ת

  

, בלינסוןבי"ח     
  פ"ת

  לאה לוי
  , 03-9377450טל. 

    leal@clalit.org.ilמייל: 
  , מכון קרינהשרה גרדין

                                                                                                                             Jgardyn@bezeqint.netמייל: 
        

מנהלת היחידה , תרצה שילר                                                                                              ת"פ ,מחוז דן כללית
אונקולוגית לטיפול ביתי תומך,

  מחוזית
  03-7330200טל. 

  03-7330101פקס 
  ,shillert@clalit.org.ilמייל: 

  ,סמדר קיטאי
smadark2@clalit.org.il 

  

    



  
  שלהבת  אביב-כללית, מחוז תל

  03-5001000. טל
  03-6177125 פקס

  , רפרנטית אונקולוגיהדיטשי מישל
  micheledi@clalit.org.il: מייל

 

, איכילובבי"ח 
  אביב-תל

  מיכל ארד
03-6947622  

  michalarad@tlvmc.gov.ilמייל: 
  
  
  
  
 

 עזראדן מרגלית   מכבי, מחוז מרכז
  ,אונקולוגית/פליאטיבית מחוזית

  היחידה לטיפולי בית,
  ,1שלוחה 03-7235200טל.

  ,03-5734619/21 פקס
  danez_m@mac.org.ilמייל: 

 

 -תלבי"ח 
  ,השומר

  ר"ג
  
  
  
  
  
  
  

  השומר,-תל
הוספיס 
  אשפוזי

  תמר בן אפרים
  שוורץ-ענת  כהן
  קרן ארפי

  , מייל:  מירון תקווה
tikvameron@gmail.com,  

    ,03-530-7821טל.
   03-5307097 פקס

  
  
  

  נלה בולקובשטיין
03-5305065/9,  

  מייל:
Nela.bulkowstein@sheba.health.gov.il 

  
הוספיס בית של האגודה   

  למלחמה בסרטן,
  במרכז לכל הקופות

  , מנהלת הוספיס ביתשרי כהן
  03-7369491טל. 

  03-5351375פקס 

, ןולפסוןבי"ח 
  חולון

  חנה מוסקוביץ
    03-5028338:הסיעוד  הנהלת  טל.

   מייל: 



  ,b@cancer.org.il-hospisמייל: 
saraic@cancer.org.il  

  
 

hana.mosco@gmail.com  
  
  
  
  
  
  
  
  

 כללית, מחוז מרכז,
היחידה פליאטיבית 

  אונקולוגית

מנהלת היחידה ,בלה אליגולשוילי
  פליאטיבית אונקולוגית, 

  belael@clalit.org.ilמייל: 
  08-6343260טל. 

  08-6343261פקס 
  לא במיילמטופלים הפניות 

  

אסף בי"ח 
, ראשון הרופא

  לציון

  נחמה אפרתי
   nechama.efrati@gmail.comמייל:

  ,, אשפוז יום אונקולוגיאלברט וולפובסקי
  ALBERTV@asaf.health.gov.ilמייל: 
  08-9779711טל. 

  ,08-9778290פקס 
  
 

, קפלןבי"ח     
  תרחובו

   רינה גביסון
  ,08-6343260טל.

  08-6343261 :פקס
  rinaga@clalit.org.ilמייל: 

  , סלע  למד-יונת  , מחוז ירושליםכללית  םליירוש
  מחוזית פליאטיבת/אונקולוגית

  02-6661034טל. 
   YonatL@clalit.org.il מייל:

  

הדסה  הוספיס
  ,הר הצופים

  ירושלים

   גסנר רותי
  025844682-7טל. 

  gassner@hadassah.org.ilמייל: 
  אסתר אליהו

  esterel@hadassah.org.ilמייל: 



    
  
  
  
  

מחוז ירושלים כבי, מ
  והשפלה

  ,חיה הרשקו
  מחוזית פליאטיבת/אונקולוגית

  ,08-8618919טל. 
  ,073-2132610פקס 
  hershko_h@mac.org.ilמייל: 

  

הדסה בי"ח 
  ,עין כרם
  ירושלים

   סוזן צ'ורבה
   02-6776676טל. 

  02-6430937פקס 
  suzanec@hadassah.org.ilמייל: 

 

הוספיס בית הדסה הר 
  הצופים

  ברכה ברקן
  02-5844461 טל.

-02פקס 
5844270                                

barknbracha@hotmail.com  
 

 שעריבי"ח 
  , ירושליםצדק

  יורן אופסטד כרמל
  02-6555682טל.מזכירה 

  02-6666231טל.
  joopca@szmc.org.ilמייל: 

  ,ענת רומם
  Ayal1234@gmail.comמייל: 

  
  ,צרפתי בי"ח     

  ירושלים
  חנה שטריקר

  Hanna60@012.net.il מייל:
 

  ,כללית, מחוז דרום  דרום
 עד הערבה מאזור(

 באר -כולל גת קריית
  ) ואשקלון שבע

  אתי אוחיון,
  ,אונקולוגית מחוזית

  טלי אדלר
  מנהלת הוספיס בית

  ,08-6250201טל. 
  ,08-6250232פקס 

ברזילאי בי"ח 
  אשקלון

  מזל אמויאל
  mazalam@barzi.health.gov.ilמייל 
   08-6745104 טל.

 



  
 bsherman@leumit.co.ilברוריה שרמן, המנהלת סיעוד בקופת חולים לאומית: 

  taliad@clalit.org.ilמייל 
 

  , מלי פתיחי  מאוחדת, דרום
   אונקולוגית מחוזית

  מייל:
Malka_ptihi@meuhedet.co.il  

, סורוקהבי"ח 
  באר שבע

  ריקי בוקובזה
  ,ולוגיתמח' המטואונק

  ,08-6403779טל. 
  rikibu@clalit.org.ilמייל: 

אונקולוגית, אחות אחראית  ,ליאת אשכנזי
  פליאטיבית,

   LiatAs2@clalit.org.il מייל:
  , אשפוז יום אונקולוגילב גורין

 LevGo@clalit.org.ilמייל: 

  מכבי,
   דרום במחוז

  אונקולוגית מחוזית ליטמן יאנה
  ,073-2284727פקס 
  litman_a@mac.org.il מייל 

  

, יוספטלבי"ח 
  אילת

  מסותאורית ט
  אשפוז יום אונקולוגי

  ,08-6351606טל.  
  08-6355412.מספר פקס

           eloritt@clalit.org.ilמייל: 
                                                                                                                             


