
 
 
 

 שם המרפאה טלפון פקס רופא אחות

 אביחיל 90-0664669 90-0664669 ר קופרמן"ד חיימוביץ דוד

 אמץ  94-6620629 94-6606946 מל נואף'ר ג"ד נורית  אשל

 אחיטוב 94-6620626 94-6620662 מסריר "ד עירית רום

 אלישיב 94-6620626 94-6666290  

 היימן אילנית
 מלכה קליין

 בארותיים  90-0006666 90-0040642 929-4406069  יואב קלמוסר "ד

 בורגתא  90-0002044 90-0002044 ר רוברטו כהן"ד רוטשטייןעדנה 

 בחן 90-0266646 90-0266642 מר'ר קרצ"ד גליה מאייר

 מאייר גליה
 

 90-0066266 90-0664600 ר אורן אבי "ד
90-0066929 

 בית יצחק 

 + אסל נחמה
 נגה 922-2629262

 אלישע
922-2996069 

 משה ר קרמר"ד
 
 ר גלינה זלבסקי"ד
 כרמי דורוןר "ד
 ר הורוביץ ישראל"ד

 בת חפר  90-0202666 90-0204996

 גאולי תימן  94-6696666  גבישר "ד יעל אליהו
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 שם המרפאה טלפון פקס רופא אחות

 עירית שחר
 כרמן עליזה

 ורד צביה
 שחר אירית

 עופרי דוןר "ד
 
 
 

 (ב.ר)עירית ארבל

94-6660202  94-6660262 
94-6660264 

 גבעת חיים 
 איחוד

 יפה ניר
 עופרה שרמן  
 צביה ורד       

 94-6660406 94-6660260 אביטל וייסר "ד
94-6660666  

 
 929-6926949 

כללית            גבעת חיים מאוחד 
 בריאות טלי מרום 

 גן יאשיה  94-6620069 946620069 מל'ר נואף ג"ד נורית אשל

 דינה גביש
 (ח.ט)זיוה הלפרין

 (כ.ר)דניאלילאה 

 94-6662990  ר רוני ניסימוב"ד
94-6662969 

 המעפיל 

 חוגלה  94-6662062 94-6662062 ר דיטור אהוד"ד רבקה הגרי

 חיבת ציון  94-6662060  ר הילמן יואב "ד רבקה הגרי

 יעל אליהו
 ח.אירית שחר  ט

 כפר הרואה 94-6662466 94-6226660    אבירם רונןר "ד

 שלועדינה 
 

 שולה פאר
 

 כץ שושנה
 יער שרון

 

 ר רונן יונס"ד
 ר יעל קראוס"ד

90-0666046 90-0666906 
90-0666664 

 כפר ויתקין 

 
 
 
 
 



 
 
 

 שם המרפאה טלפון פקס רופא אחות

 צביה וייס
 שרון יער

 מכמורת  90-0666966  רוזלינדהר "ד ר סמריק "ד

 יונת גוטמן
 דעיפה איוב

 עין החורש  94-6662666 94-6662262 ר מסרי "ד

 שולי בו שלום 
 

 אמסטר יעל
 

 מרים וייס
 

 מרים בלייר
 

 הילה סויסה מזכירה
 

 ר טוני אמסטר"ד
 ר הילמן יואב"ד
 מר           'ר קרצ"ד
 

 שרונים          90-0666299 90-0000629

 פארס וותד 90-0006640  
 טל איריס 90-0666906
 עילאי זידאן 90-0202666
90-0696240 

 

 ניו פארם
 ויתקין

 בת חפר
 רזיאל נתניה

 "שרונים"בתי מרקחת 
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