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 רשימת לשכות הבריאות המחוזות והנפתיות
 

 –הלשכה 
 מחוז/נפה

 –שם רופא 
 מחוז/נפה

 מרכזייה מס' פקס כתובת

 חן זמירד"ר  מחוז –ירושלים 
 שטיין

רחוב יפו 
86 ,

 ירושלים

02-5314861 114203700 

 זמחו –תל אביב 
 

ר רבקה ד"
 שפר

רחוב 
הארבעה 

12-14 
 תל אביב

03-5634840 12-4523737 

ד"ר שמואל  מחוז –חיפה 
 רשפון

שדרות רח' 
 א15ים -פל

 800ת.ד 
מיקוד 
81999 

04-8632915 13-7522000 

אירנה ד"ר   נפה –חדרה 
 וולוביק

הלל ' רח
 13יפה 

 חדרה

04-6323958 04-6240801 

ד"ר מיכל  נצרת מחוז-צפון
 דר-כהן

רחוב 
, 3המלאכה 
 נצרת

04-6561465 04-6557888 

אהוד ד"ר  נפה –נצרת 
 מירון

, 114רחוב 
 נצרת עילית

04-6457098 04-6557000 

ד"ר עמוס  נפה –יזרעאל 
 מור

רחוב 
, 4ירושלים 
 עפולה

04-6099049 04-6099000 

רחוב  ד"ר חיים דר נפה –כנרת 
, 1 ףיאלחד

 טבריה

04-6720627 04-6710300 

רחוב  דר חייםד"ר  נפה –צפת 
 52הפלמ"ח 

 צפת

04-6971576 04-6994200 

ד"ר שיאהב  נפה –עכו 
 שיאהב

דוד נוי רחוב 
17 
 עכו

04-9917957 04-9955111 

ד"ר עפרה  מחוז )לוד( –מרכז 
 חבקין

קריית רח' 
 הממשלה

 91הרצל 
 רמלה

08-9788668 08-9788660 

דני רחוב  זהר מורד"ר  נפה –רמלה 
, 3מס 

 רמלה

08-9251607 17-8070101 

ד"ר מרינה  נפה –רחובות 
 פוליאקוב

 

רמז רחוב 
 , רחובות80

08-9469130 08-9485858 

ד"ר שמואל  נפה –השרון 
 גרוס

שדרות רח' 
, 23ויצמן 

 נתניה

09-8611546 09-8300111 

ד"ר יורם  נפה –פתח תקווה 
 סיוון

אחד רח' 
, 31העם 

 פתח תקווה

03-9306686 12-8140707 
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יכאל ד"ר מ מחוז -שבע -באר
 גדלביץ

רחוב 
, 4התקווה 

 באר שבע

17-5171175 17-5152400 

נטליה  ד"ר נפה -אשקלון
 בילנקו

מרכז רפואי 
ברזילי, 
 אשקלון

17-5634047 17-5634444 

 


