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 376701520 مرجع
 

  قائمة لجان الموافقة على إيقاف الحمل 

 9/2020 -محتلن لغاية
 

 اوقات االستقبال الموقع / العيادة العنوان هاتف مستشفى رقم
ايقاف الحمل في 

 مرحلة الحياة

1.  
 ايخيلوف  

 )سوراسكي(
03-6925657 
03-6973574 

, 6شارع فايتسمان 

 تل ابيب
 عيادة النساء

االثنين, الخميس 
 14:00 الساعة

 يوجد

شارع يئير كاتس  8300062-04 اليشع  .2
 , حيفا12

 - كل يوم بحسب الحاجة طابق اإلدارة

 اسوتا اشدود  .3
8480* 

03-7644444 
, 7شارع هرفوآه 

 اشدود

عيادة صحة المرأة, 
مبنى العيادات, 

   3الطابق 

الثالثاء, الخميس 
 ظهًرا

- 

 6267000-08 اسوتا بئر السبع   .4
مغدال شيفع, شارع 

  , بئر السبع 11ريغر 
 

 5 طابق
 13:30 األحد الساعة

 الخميس الساعة
15:30 

- 

 العيادات الخارجية كنيون ليف همفراتس 4258352-052 اسوتا حيفا   .5
الثالثاء,  االثنين,
 الخميس

- 

, تل 20هبرزيل  7644080/1-03 اسوتا رمات هحيال  .6

 ابيب
  - 

, 14شارع الزروف  7643333-03 اسوتا ريشون  .7

  ريشون لتسيون 
 قسم النساء

 14:00 االحد الساعة
 8:00 االربعاء الساعة

- 

 العيادات الخارجية تسريفين 9779680/1-08 اساف هروفيه   .8

 بالتنسيق مسبقًا 
االحد, الثالثاء, 
 الخميس الساعة

13:00 

 يوجد

 9376666-03 بيلينسون   .9
شارع جابوتينسكي 

  , بيتح تكفا 39
 

مبنى النساء, طابق 
2 

 بالتنسيق مسبقًا 
 األحد, الخميس الساعة

12:00 
 يوجد

, 43شارع غولومب  8359300-04 بني تسيون   .10

  حيفا 
 عيادة النساء

االثنين, االربعاء 
 بالتنسيق مسبقًا 

 يوجد

شارع الهستدروت  6746173-08 برازيالي   .11
  , اشكلون 2

 العيادات الخارجية

االثنين, الثالثاء, 
االربعاء, الخميس 

 14:00الساعة 
 يوجد

 هار هتسوفيم, 5844374-02 هداسا هار هتسوفيم   .12
 القدس 

 عيادة النساء
الخميس بين  –االحد 

-9:00 الساعات
13:00 

- 

 هداسا عين كارم   .13
02-6777362/5 

02-6422758 
 كريات هداسا,

 القدس
 عيادة النساء

االحد, االثنين, 
 الخميس الساعات

8:00-11:00 
 يوجد

 , حيفا7ميخال  8250311-04 الكرمل  .14
قسم الوالدات, طابق 

1  
 - بالتنسيق مسبقًا فقط

شارع هحوف,  6304268-04 هيلل يافه   .15
 الخضيرة

 الخدمة االجتماعية

االحد, الثالثاء, 
االربعاء, الخميس 

 13:30 الساعة

- 
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 اوقات االستقبال الموقع / العيادة العنوان هاتف مستشفى رقم
ايقاف الحمل في 

 مرحلة الحياة

 ,4شارع يروشاليم  6494246-04 المركزي في العيمك   .16

 العفولة
 العيادات الخارجية
 )المسالك البولية(

االثنين, االربعاء من 
 12:30 الساعة

 يوجد

 العائلة المقدسة  .17
04-6508900 
 - الحاجةبحسب   الناصرة 04-6508914

 - بحسب الحاجة  الناصرة 6028888-04 االسكتلندي  .18

 فولفسون   .19
03-5028455 
03-5028860 

, 62شارع هلوحميم 

  حولون 
مكاتب الخدمة 

 االجتماعية

الخميس  –االحد 
 14:00 الساعة

 بالتنسيق مسبقًا 
 يوجد

 - 9:00 االربعاء الساعة غرفة الوالدة طريق يوتام, ايالت 6358063-08 يوسفتال   .20

 7472252-09 مئير   .21
شارع 

, 59تشرنيحوفسكي 

 كفار سابا 

مبنى ستولبيرغ 
 2طابق 

 العملياتغرفة 
القدوم بدون  ممنوع

 تنسيق مسبق 
 

 االثنين
بحسب التنسيق عبر 

 الهاتف 
 

 يوجد

شارع فوبرسكي  5771180-03 معياني هيشوعاه  .22
  , بني براك 17

 - بحسب الحاجة عيادة النساء

  م.ر.ف )سينوبسيم(    .23
03-5008800 
03-5008555 

شديروت 
, 67هعتسماؤوت 

  بات يام 

 - بحسب التنسيق 

24.  
المركز الطبي 

 هرتسليا
, 8شارع هحوشليم  09-9592555

  هرتسليا 
 14B , غرفة2طابق 

االحد, الثالثاء 
-10:00 الساعات

11:30 
- 

 المركز الطبي للجليل  .25
04-9107609 
04-9107765 

 تسفي, شديروت بن
 نهاريا

 يوجد االحد, االربعاء العيادات الخارجية

 سوروكا  .26
08-6400575 
08-6403799 

شديروت بن 
 غوريون,بئر السبع

مكاتب الخدمة 
 االجتماعية

 يوجد االثنين, االربعاء

 - بحسب الحاجة  الناصرة 6509000-04 سانت فينسنت  .27

 بوريا   .28
04-6652306 
04-6652361 

 رمات بوريا,
 طبريا

 - االثنين, الخميس قسم الوالدات

 كابالن   .29
08-9441531 
08-9440847 

 

مفترق بيلو, 
 رحوفوت

 يوجد 9:00 الخميس الساعة موديعين المستشفى

 زيف  .30
04-6828959 
04-6828535 

 شارع هرمبام,
 صفد

 مركز صحة المرأة
االحد, االربعاء 

 15:00 الساعة
- 

 ,8شارع هعلياه  8542788-04 رمبام  .31

 حيفا
 –العيادات الخارجية 

 النساء
 يوجد االثنين, االربعاء

 قسم النساء والوالدات تل هشومير 5302782-03 شيبا   .32
 االثنين, االربعاء

 08:30 الساعة
 يوجد

 شارع شموئيل بايت, 6555136-02 شعاري تسيدك   .33
 القدس

 - بحسب الحاجة 9 طابق
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 الرقم
عيادة العمليات 

 * الجراحية
 اوقات االستقبال الموقع / العيادة العنوان الهاتف

ايقاف الحمل 
في مرحلة 

 الحياة

 8546336-08 اسوتا اشدود  .34
شديروت مناحيم بيغن, 
مركز كالنيوت, بوابة 

 اشدود ’, , حي ح2
 - 15:30 االثنين الساعة 2 طابق

شارع يهودا هليفي  9416023-08 مديلي  .35
  , رحوفوت 36

 - وبحسب الحاجةاالحد,  استقبال المرضى

36.  
المركز الطبي 

 رمات افيف
03-6401315 

كنيون رمات افيف, 
, تل 40شارع آينشتاين 

 ابيب 

 برج الكنيون
 3طابق 

20:00 – 8:00 - 

37.  
TLV  تي.ال.في 

 ميديكال سنتر

03-5225171 
054-4403577 

, 15شارع هبرزيل 

 رمات هحيال, تل ابيب 
 - كل يوم بالتنسيق مسبقًا 

38.  
ميديكال عتيديم 

 سنتر
054-6900808 

   24شارع هبرزيل 
 ,C مدخل

 رمات هحيال, تل ابيب 
 4 طابق

الخميس  –االحد 
 الساعات

  19:00 – 7:30 
-8:00 الجمعة الساعات
11:00 

- 

 6267788-08 شيفع عينايم لنيغيف  .39
, 10يتسحاك بن تسفي 

مغدال هركيفت, بئر 
  السبع 

 - 8:00 – 18:00 14 طابق

40.  
 ميديكا

 )سابقًا ن.ا.ر.ا( 
, 28شارع هبرزيل  *2147

  رمات هحيال, تل ابيب 
 - كل يوم بالتنسيق مسبقًا 2 طابق

41.  
 المركز الطبي

RMC  روزن

 ميديكال سنتر

2323* 
050-4992264 

شديروت يتسحاك 
, مركز 18رابين 

  "عيمك سنتر", العفولة 
 

 
  االحد, الثالثاء, الخميس

 16:00 الساعة
 

- 

42.  
ميديكال فراي 

)سابقًا المركز 
 ( الطبي شاي

 ,4شارع غيلدسغيم  054-7204040

  غان  رمات
 3طابق 

 304 غرفة
 - كل يوم بالتنسيق مسبقًا

 
 

 أسبوع منذ الدورة الشهرية األخيرة(.  12من الحمل فقط ) 10-في العيادة مسموح القيام بايقاف الحمل حتى االسبوع ال*  
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