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1
רשימת המרכזים הארציים
 .1מעבדות לבריאות הציבור ,משרד הבריאות
א.

המעבדות המרכזיות ,שירותי בריאות הציבור,ירושלים רח' יעקב אליאב  ,9ירושלים;94467,
ת"ד  34410,ירושלים  ;91342טל'  , 02-6551818/42פקס. 02-6528084 :
א1.
)(1
)(2
)(3

המעבדות הקליניות
מרכז ארצי לאנטרובקטריאצאה ,טל' 02- 6551840
מרכז ארצי לסלמונלה  ,טל' 02– 6551834
מרכז ארצי לויבריו וקמפילובקטר ,טל' 02- 6551846

)(4
)(5

מרכז ארצי לסטרפטוקוקים ,פנאומוקוקים והמופילוס ,,טל' 02- 6551837
מרכז ארצי לשיגלה וליסטריה ,טל' 02- 6551836

)(6
)(7
א2.
)(8
)(9

מרכז ארצי לאי-קולי-פתוגני ,טל' 02- 6551840
מרכז ארצי לביולוגיה מולקולרית של פתוגנים ,טל' 02- 6551809
מעבדה מחוזית לבריה"צ ירושלים
מרכז ארצי לאבחון טפילי מעיים ומלריה ,טל' 6551821-02
מרכז ארצי לשעלת ,דיפטריה ,וטטנוס ,טל' 02- 6551846

ב .המעבדה לבריאות הציבור על שם פליקס ,שירותי בריאות הציבור ,אבו כביר ,תל-אביב שד'
בן צבי  ,69תל אביב ,ת"ד  ,8255ת"א  ,61080טל'  ,03- 5158686/60פקס03– 6826996 :
)(10
)(11
)(12
)(13
ג.

מרכז ארצי לעגבת 03 -5152671
מרכז ארצי לטוקסופלסמוזיס 03 -5158672
מרכז ארצי למיקובקטריה ,טל' 03 -5158669
מרכז ארצי לגונוריאה ,טל' 03 -5158670

מעבדה מרכזית לנגיפים ,שירותי בריאות הציבור ,מרכז רפואי על שם ח .שיבא ,תל השומר
 ,52621טל'  ,03 -5302388/421פקס03– 5302457 :
)(14
)(15

מרכז ארצי לאדמת ,חצבת וחזרת טל' 5302459-03
מרכז לאומי לשפעת ונגיפי דרכי הנשימה ,טל' 5302455-03

)(16
)(17
)(18
)(19
)(20

מרכז לאומי לפוליו ונגיפי אנטרו ,טל' 5302426-03
מרכז ארצי לשלבקת ,טל' 5302456-03
מרכז ארצי לנגיפים גורמי שלשולים ,טל' 5302341-03
מרכז ארצי לאימות הדבקה באידס ,טל' 5302458-03
מרכז ארצי לנגיפים זואונוטיים ,טל' 5305268-03
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2
)(21
מרכז ארצי לנגיפים בסביבה טל' 03-5303063
ד .מעבדה לבריאות הציבור מחוזית ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות חיפה רח'
הפרסים  ,15ת"ד  9526חיפה  ,31094טל'  ,04 -8619724/808פקס04- 8510172 :
)(22

מרכז ארצי לאנטרוטוקסין של סטפילוקוקים  ,טל' 04 -8619802

 .2מעבדות בתי חולים ,משרד הבריאות
ה .המרכז הרפואי על שם ח .שיבא ,משרד הבריאות ,תל השומר  52621מעבדה לבקטריולוגיה,
המרכז הרפואי על שם שיבא ,טל'  ,03– 5302305פקס03- 5302015 :
)(23
)(24

ו.

מרכז רפואי רמב"ם ,משרד הבריאות ,בת גלים ,חיפה  ;31096טל'  ,04- 8542641/876פקס:
04 -8542087
)(25
)(26

ז

מרכז ארצי למנינגוקוקים  ,טל' 03 -5302304
מעבדה מרכזית להשתלות המרכז הרפואי על שם שיבא ,תל השומר ,מרכז ארצי
לסיווג רקמות ,טל' 03- 5302304

מרכז לאומי לדלקת כבד נגיפית ,טל' 04 -8542738
מרכז ארצי למיקולוגיה ,טל' 04 -8542876/3061

מרכז רפואי אסף הרופא ,משרד הבריאות ,צריפין ;70300 ,טל'  ,08- 9779862/70פקס08- :
9779865

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

)(27

מרכז ארצי לליגיונלה בדגימות קליניות ,טל' 9779862/70-08

 .3מוסדות אחרים
ז.

המכון למחקר ביולוגי בישראל ,משרד ראש הממשלה ,ת"ד 19 ,נס ציונה  ;70450טל'
 , 9381411/656-08פקס08– 9401404 :
)(28
)(29

מרכז לאומי ללפטוספירוזיס ,טל' 08 -9381517
מרכז ארצי לריקציאזיס ,טל' 08 -9381542/444

ח .מכון וטרינרי על שם קמרון ,משרד החקלאות ,ת"ד  ,12בית דגן  ,50250טל' 03- 9681555
)(30
)(31
)(32

מרכז ארצי לברוצלה ,טל' 03 -9681698
מרכז ארצי לבוטוליזם ,טל' 03– 9681675
מרכז ארצי לכלבת ,טל' 03 -9681727
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3
ט .בית חולים בילינסון  ,שירותי בריאות כללית פתח תקווה  ;49151טל,03-9377377 .
פקס03-9218466 :
)(33
)(34

מרכז ארצי לטיפיזציה של סטפילוקוקים בשיטת הפאג' ולקלאמידיות כגורמי מחלות
מין ,טל' 03– 9376768
מרכז ארצי למיקופלסמה ,טל' 03 -9376773
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