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 פקס טלפון

 8307194- 04 8307091-2- 04 ח פלימן, חיפהבי"1
 2377361- 073 2377372- 073 בית בלב, נשר2
 6375724- 04 6375611- 04 מרכז רפואי גריאטרי שוהם, פרדס חנה3
 8630151- 09 8630101-2- 09 מרכז רפואי גריאטרי דורה, נתניה4
 5008950- 03 5008900- 03 בי"ח בית בלב, בת ים5
 6540856- 02 5316831- 02 ח הרצוג, ירושליםבי"6
 5903844- 02 5487555- 02 בי"ח עמל ירושלים, מעלה אדומים7
 9220672- 08 9258801-2- 08 בי"ח שמואל הרופא, באר יעקב8
 9445551- 08   9445544- 08 בית אבות נווה עמית, רחובות9

 6360872- 08 8591880- 08 בי"ח הרצפלד, גדרה10
 







     9328118- 03   9373811- 03 תקוה -בי"ח בית רבקה, פתח11
 6383649- 03 6383666- 03 בי"ח רעות, ת"א12
 8518877- 08 8518888- 08 בית הדר, אשדוד13
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 :לשכת בריאות אשקלוןנפת 

 
  קוד

משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

 08-8555555 7הרב ניסים  אשדוד מרכז אזורי לקשיש אשדוד 01/04/2014  24 23623 1

2 236B3 12  01/11/2012 אשדודוסיעוד בית הדר מרכז רפואה שיקום 
ת.ד  3אורט ,
1041 

08-8518888 

3 237I8 2  01/10/2012 08-8548800 א 63העצמאות  אשדוד נווה שבא סיטי 

  
  :לשכת בריאות דרום

 

  קודמס
משך 
  רישיון

תאר סיום 
רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

 08-6558777 2רחוב בבה סלי  נהדימו בית אבות שירלי  01/07/2013  24 23655 1

 08-6495111 15שלמה המלךבאר שבעבית חולים נווה שבא באר שבע  01/09/2012  24 23781 2

3 237F3 16  01/10/2013  08-6101010 1העליה באר שבע מוסד גני יעלים בע"מ 
 

  :נפת לשכת בריאות חדרה
 

  קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

1 237L7 11  01/05/2013 

בית הנשיא חדרה
 (לשעבר נכסי משפחת

  )שבי
  04-6329797 82הנשיא חדרה

 
 
 

  לשכת בריאות חיפה:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

 04-8320951 1גדליהו  חיפה בית אבות הספרדי בית אברהם 01/02/2013  2360612 1

2 236A124  01/03/2013 
מחלקה סיעודית פסגת חן של ארגון יוצאי

אירופה מרכז
 04-8128888 40בת חן  חיפה

 חיפה בית אבות בן יהודה 01/05/2013  2376110 3
 154, 179דרך הים ,

כרמל מערבי
04-8370024 

4 237A624  01/07/2013 04-9839700 ר שער העמקיםדואשער העמקים בית אבות מול כרמל, שער העמקים 

5 237A824  01/05/2014 04-8297297א', נוה שאנן 1גדליהו  חיפה מוסד דור כרמל 

6 237B224  01/12/2012 04-8139000 4הגפן  חיפה מוסד נוף הגפן 

7 237B311  01/06/2013 04-8402892 10הקורנס  חיפה ש. י. להורים - מרכז גריאטרי 

8 237B621  01/03/2014 04-8522548 1כיכר מאירחוף חיפה מוסד נאות כיפת הזהב בע"מ 

9 237G124  01/02/2013 04-8228132 נווה שאנן 9דורי , חיפה בית אבות מעון הרופא חיפה 

10 237H024  01/04/2014 04-9039000 8משה דיין  קרית טבעון דור טבעון 

11 237H524  01/10/2012 חיפה , קרית שמואלבית גבריאל 
קרית  19דב פרומר ,

 שמואל
04-8734128 

12 237N012  01/04/2013 11בלפור  חיפה (נועם יוקרה בהדר (לשעבר בית הורים   
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  נפת לשכת בריאות טבריה:
 

  
  

  :נפת לשכת בריאות נצרת
  

  .I.V -אין מוסדות להרשאה ל
  
  
  

  :אות נתניהנפת לשכת ברי
 

 

  קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

 נתניה מוסד בית אברהם קרית צאנז 01/11/2013  24 23617 1
אגף גריאטרי, חצר
 בי"ח לניאדו, קרית

 צאנז
09-8609100

09-8826361סוף שדרות וייצמן נתניה מוסד גיל הזהב 01/09/2012  24 23748 2

3 237B8 24  01/09/2014 
מוסד פרוטיאה בכפר, כפר אבות

בע"מ דרורים
101.09-7756111תל מונד ת.ד תל מונד

4 237D710  01/12/2012 09-8306155 מושב נורדיה נורדיה מוסד דבורה בנורדיה

  

  

  

 לשכת בריאות עכו:נפת 

  

  

 

 קודמס
משך 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שםתאר סיום רישיון

 עכו מרכז אזורי לקשיש עכו  01/02/2013  2360824 1
סמטת אבות ובנים,

 419ת.ד. 
04-9815605 

2 236A814  01/07/2013  ,מוסד סיעודי אל רחמה
 טמרה

 04-9943294 217ת.ד.  טמרה

 04-9825573 3רחוב וייצמן  נהריה מוסד בית חוסן  01/04/2013  2374324 3

 מוסד נוה הגליל  01/04/2013  2375312 4
פקיעין

)(בוקייעה
 04-9979902 24ת.ד. 

5 237C922  01/05/2014  שפרעם מוסד אלענאיה בע"מ 
אזור  300ת.ד. ,

 התעשיה
04-9860222 

6 237F124  01/07/2014  מוסד אצולת המונטפורט
 בע"מ

 04-9576611 מעיליא 265ת.ד. , מעיליא

7 237F713  01/09/2013  ירכא הנוףמוסד מול 
כפר ירכא, גליל 

 מערבי
04-9564440 

  
 

  קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

1 237C212  01/06/2013 טבריה בע"מ 1998מוסד נאות טבריה 
 4261גמזו,ת ד 
 קרית משה

04-6717170 

2 237L3 24  01/10/2013 
מוסד גריאטרי יוקרה יבנאל (לשעבר יוקרה

 )בריאות כלל
 יבנאל

שכונת סמדר ת.ד. 
350 

04-6708828 
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  :נפת לשכת בריאות עפולה
 

 קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

1 23603 17  01/01/2014 
בית אבות משולב עפולה, מרכז

 לקשיש שירותים
 עפולה

 6רח' ז'בוטינסקי
 גבעת169ת.ד. ,
 המורה

04-6590016 

 04-6702506 כפר דבוריה דבוריה בית אבות כפר דבוריה 01/07/2013  24 23664 2

  

   בקיבוצים מחלקות סיעודיות
  

 קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפוןכתובת ישוב שם

3 24605 24  01/01/2014 
 מחלקה סיעודית בית אשל, קיבוץ

 גבת
 גבת

קיבוץ 
גבת,עמק
 יזרעאל

04-6549462 

4 24663 8  01/02/2013 
מחלקה סיעודית בית שקמה,

הזורע קיבוץ
 הזורע

ד.נ. 
 עמקים

04-9899599 
  

 
  
  
  

  :נפת לשכת בריאות פתח תקווה
 
 

  קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

 03-9302480 15נצח ישראל  פתח תקווה בית אבות בית הדקל  01/06/2014  24 23665 1

 03-9321477 4אלחנן  פתח תקווה מרכז גריאטרי ארבל  01/01/2014  24 23702 2

 09-7427924 6הפרדס  הוד השרוןבית אבות סיעודי הבית בפרדס  01/12/2012  5 23715 3

 09-7705050 269רח אחוזה  רעננה מוסד אחוזת בית  01/06/2014  24 23768 4

 03-9312222 68פינסקר  פתח תקווה ות גיל רםמוסד נא  01/06/2014  24 23776 5

6  237B1 24  01/05/2014  03-9088373 פ"ת 6קק"ל , פתח תקווה מרכז סיעודי נאות השרון 

7 237E9 24  01/03/2014  03-9045812 5-15חלוצת הפרדסנות  פתח תקווה מוסד נוה גיל הזהב 

8 237G8 3  01/09/2012  03-9234234 1אמסטרדם  פתח תקווה מרכז גריאטרי נאות גיל עוז 

9 237H7 24  01/06/2014  .03-9087247שעריה 23כנסת ישראל , פתח תקווה (2006נוה רעיה (א.ז 
 
 
 

  נפת לשכת בריאות צפת:
 
 

  קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

 04-6947228 ד.נ. גליל עליון שמיר ירשמ מחלקה סיעודית סביון, קיבוץ 01/04/2014  21 24650 1

2 24653 20  01/01/2014 
מחלקה סיעודית בית סביון, קיבוץ

 גלעדי כפר
 04-6946390 קיבוץ כפר גלעדי כפר גלעדי

 ברעםמחלקה סיעודית סבים, קיבוץ ברעם 01/03/2013  12 24683 3
קיבוץ ברעם, גליל 

 עליון
04-6988381 
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  :שכת בריאות רחובותנפת ל

 

   מוסדות סיעוד גריאטרים

  קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

 03-9649836 237ת.ד.  8האם , ראשון לציון בית אבות איחוד עולי בולגריה 01/07/2013  20 23616 1

 08-9453585 4הפלמח  רחובות מוסד גן דוד 01/07/2014  24 23717 2

3 237G317  01/06/2013 08-9305305 6הפטיש  נס ציונה נאות המושבה 

 
   בקיבוצים מחלקות סיעודיות

  קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

4 24624 23  01/06/2014 
מחלקה סיעודית בית סביון,

 יבנה קבוצת
 קבוצת יבנה

קבוצת יבנה, 
 ד.נ.אבטח

08-8548339 

 
   מרכזים גריאטרים

  קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום 
 רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

 ראשון לציון מרכז הגריאטרי ראשון לציון 01/01/2013  24 22103 5
ת.ד.  95רח' רמז 

 ראשל"צ 88,
03-9483444 

 
  

 
  :לשכת בריאות ירושלים

  
 .I.V - אין מוסדות עם הרשאה ל

  
  

  :הלשכת בריאות רמלנפת 
 

 קודמס
משך 
 רישיון

תאר סיום
רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

1 237G024  01/02/2013 
 בית חולים סיעודי תפארת אבות

בכפר
 08-9283294מושב אחיעזר אחיעזר

 
 

  :לשכת בריאות תל אביב יפו
 

 משך רישיון קודמס
תאר סיום
רישיון

 טלפון כתובת ישוב שם

 יפו-תל אביב בית אבות צהלון 01/04/2013  2361114 1
שדרות
 100ירושלים

03-6835163 

 רמת גן בית אבות גיל עד, תל השומר 01/10/2013  2361424 2
בי"ח 23ביתן ,

 תל השומר
03-5349855 

3 2369424  01/01/2013 
 מרכז רמת גן לחקר וסיעוד נפגעי

 אלצהיימר
 רמת גן

1אהרון קציר ,
 תל השומר

03-5342221 

 1003-5786990אהרונוביץ  בני ברק מוסד עטרת רימונים 01/03/2013  2378524 4

 03-5073450 יפו 8טולוז  יפו-תל אביב מוסד נאות התיכון 01/08/2012  237868 5

 1003-5787171שאול חדד  בני ברק מוסד הדסים בע"מ 01/02/2013  2379124 6

7 237L212  01/01/2013 03-6744690 6עמרם גאון  בני ברק יםמרכז ותיק 
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ICD9CM

991.6 Hypothermia (accidental) 

991.8 Other specified effects of reduced temperature 

991.9 Unspecified effect of reduced temperature 

www.health.gov.il 
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