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 ביפר ופקס בעבודה טלפון כתובת שם ח"בי

 ח הדסה "בי
 עין כרם

 ירושלים

 שירותי סיעוד אילנה ווי קדמון
 

 

14-6777776 
 
 
 

14-6777000 
 לבקש 

 72067מנוי 

 ח הדסה"בי
 הר הצופים

 ירושלים

 14-7922419: פקס 171-7972074 הנהלת הסיעוד ברכה מייזלס

 17-7270262 ש ננסי ראובן "כז בריאות השד עמר דורית רדלינגר כפר סבא -ח מאיר "בי
 
 

 

 מלכה כהן ש שיבא תל השומר"מרכז רפואי ע
 
 

 מרכז מירב לבריאות השד
 
 

 

 174-6667076 
 

 16-7617027חדר 

 16-7614666: פקס

 מרכז מירב לבריאות השד מורן גיטלי ש שיבא תל השומר"מרכז רפואי ע
 נשאיות' מרפ

 

174-6667479 
16-7612274 

 16-7614666: פקס

 מכון אונקולוגי מאיה טפר ח מאיר "בי
 

17-727470657  

 תמי מודיאנו ח תל השומר"בי
 

 יחידת שד
 

16-7612760 
 

 16-7617947:פקס
 

- ם"ח רמב"בי
 חיפה

 5מכון השד אפרת לוין
 אונקולוגיה

12-9724171 
171-4160062 

 
 

 

  ש סוראסקי"מרכז רפואי ע
 תל אביב

 מרכז בריאות השד ראמירה שטנג
 
 
 

16-677267759 
16-6776004 

174-2466604 
174-2976694 

 :פקס
16-6772761 

  ש סוראסקי"מרכז רפואי ע
 תל אביב

 
 

 16-6772777 טיפול יום אונקולוגי יכיני ברוריה
 
 

 

 ח בלינסון"מרכז רבין קמפוס בי
 פתח תקווה

 פרידה אוחיון
 
 

 מרכז דוידוב 
 

 'ד' אימים  30-6039814-מרכז השד 

16-7679176 
 

 

 מכון אונקולוגי  טל גרנות בילינסון קמפוס  -מרכז רפואי רבין
 

16-7679147 
 

 

 מרכז לבריאות השד חני פיליפ ח סורוקה"בי
 

19-6216614-6666 
 

6170276550 
 

 

  19-6216610 מרכז לבריאות השד נעמי אברהם ח סורוקה"בי
  174-2990702 פוז יום אונקולוגיאש אילנה צברי ח סורוקה"בי
  6161605057 אישפוז יום אונקולוגי חנה זהר לגליל המערבי    נהריה ח"בי

 ח זיו "בי
 צפת

 כירורגיה  כרמית וולסטר
 שד' ומרפ

12-9649744 12-6949742 

 מכון אונקולוגי דהן-סוזן בן  ח שערי צדק"בי
 
 

14-6666946 
171-9697946 

 

14-6777000 
 

 ח העמק"בי
 עפולה

 
 
 

 'כירורגית ב גאולה מזרחי
 

 

12-6277716 
 

172-9026266 

 

 ח העמק"בי
 עפולה

  12-6214767 'כירורגית א פרנקל אלה

 19-7779076 מכון לבריאות השד עירית דינור ח אסף הרופא"בי
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 ביפר ופקס בעבודה טלפון כתובת שם ח"בי

 ח קפלן"בי
 
 

 מירה דמארי
 

 מרכז לבריאות השד
 

 

19-7220617 
 
 
 

 
19-7221077 

 

 177-7116017 שד' מרפ נילי אוחנה ח ברזילי"בי
177-4467791 

 

 שד' מרפ ורד גולדשלגר  ח ברזילי "בי
 

1777-679271 
 
 
 

 :פקס
19-6727271 

שירותי בריאות כללית מרכז רפואי 
 זבולון

 קרית ביאליק

 מרכז השד חדווה גוטרמן
 קרית ביאליק 0מגדלי הקריון 

 

12-9797707 
171-4464727 

 

 12-9696717: פקס

 מכון השד, שירותי בריאות   כללית 
 מרכז רפואי לין

 חיפה

 מרכז לבריאות השד מיכל קידר
 מרכז לין חיפה

 67-67רטשילד 
 חיפה

 

12-9769616 
 

 מזכירה
- 12-9769610 
 

 :פקס
12-9769290 

 

 שירותי  בריאות כללית 'הנה חלאג סחנין
 סחנין

 

12-6724777-9 
 
 
 

 :פקס
12-6724797 

 פוריהח "בי
 
 

ברנשטיין 
 לבנה

 

 שד אתמרפ
 

12-6674707 
12-6674277 

 12-6674701: פקס
 
 

 מרפאת שד ורפסטיחיה  ח השרון"בי
 
 

16-7674477 
 ('רק בימי ד)
 

 

 נצרת 
 ח המשפחה הקדושה"בי
    4. ד.ת

 גר'לבקש את לינה נ ר'לינה נג
 במרכזיה

12-6719711 
172-7774617 

 

 :פקס
12-6776010 

 תא ח אסו"בי
 רמת החייל

 תל אביב

 שירותי סיעוד בתיה חיים
 מכון ממוגרפיה 

174-4664744 
 

 

 ח אסותא"בי
 תל אביב

 מרפאת שד פנינה גבאי
 מכון ממוגרפיה

174-7497222  

  174-2460749 שד' מרפ דליה בראון אסותא חיפה
 שרותי בריאות כללית מחוז 

 תל אביב
  171-6466742  מישל דיטשי

 אח אסות"בי
 צ"ראשל

 מכון הדימות מירה פקר
 6מזל אליעא 
 ראשון לציון

174-6966244 
16-7626621 

 

 

  174-6666647 מרכז מירב לבריאות השד עינת ברייננברג ח תל השומר"בי

 מרכז רפואי תל אביב
 ש סוראסקי"ע

 16-6772797: פקס 174-2464091 מרפאה אונקולוגית דינה פלג

דן שירותי בריאות כללית מחוז 
 ת"פ

 171-6466219  מיכל ויסמן 
16-7470416 

 

 60-0525605: פקס

 ח בני ציון "בי
 חיפה

 12-967706957 כירורגית' מח דנה בינסון
  

12-9677021   

 זבולון ' מרפ
 כללית. ב.ש

-04 04-8787544  אתי סטולר

8787909 

6166-527715 

  16-7149619 וולפסון ח"בי' כירורגית א' מח דיאנה מושייב ח וולפסון"בי

  171-7160694 מכון אונקולוגי חנה זהר ח נהריה"בי

 


