
 

 באנגלית התקשרות פרטי הבריאות קול מוקד  בעברית התקשרות פרטי

 רפואיים מוסדות ומכשיריםהאגף לרישוי 
 משרד הבריאות

 9101002ירושלים  1176ת.ד.
rishuy.mosdot@moh.health.gov.il  

  02-6474857 פקס: 02-5080321/2 טל:

Medical Facilities & Equipment 
Licensing Division 
Ministry of Health 
39 yrmiahu St. Jerusalem 
risuy.mosdot@moh.health.gov.il  
Tel: 5080321/2-02  Fax: 6474857-02  
 

 

 
 הריון הפסקת לאישור ועדות רשימת

 01/2023 -ל מעודכן

 

 קבלה זמני מרפאה/  ב מיקום כתובת טלפון חולים בית 'מס
 הריון הפסקות
 החיות בשלב

1.  
 איכילוב 

 (סוראסקי)
03-6925657 

03-6973574 
 תל, 6 ויצמן' רח

 אביב
 יש 14:00 בשעה' ה', ב נשים מרפאת

 04-8300062 אלישע   .2
, 12 כץ יאיר' רח

 חיפה
 - הצורך פי על יום כל הנהלה קומת

 אשדוד אסותא  .3
8480* 

03-7644444 
, 7 הרפואה' רח

 אשדוד

 בריאות מרפאת

 בניין, האישה

 3 קומה, מרפאות
 - בצהריים' ה', ג

 08-6267000 שבע באר אסותא   .4
' רח, שבע מגדל

 , 11 רגר
 שבע באר

 5 קומה
 13:30 בשעה' א

 15:30 בשעה' ה
- 

 חיפה אסותא   .5
6474* 

04-8810663/4 

 

 - 'ה', ג', ב חוץ מרפאות המפרץ לב קניון

 03-7644444 להחיי רמת אסותא   .6
 תל, 20 הברזל
 אביב

 
  בשעות' ה', ב

7:00-9:00  
- 

 ראשון אסותא   .7
03-7643333 

03-7643419 

03-7643420 

, 14 לזרוב' רח
 לציון ראשון

 נשים מחלקת
  שעות' א

13:30-16:00 

 

- 

8.  
 אסף) שמיר 

 (הרופא
 חוץ מרפאות צריפין 08-9779680/1

 מראש בתיאום

 שעה' ה', ג', א

13:00 

 יש

 03-9376666 בלינסון   .9
 בוטינסקי'ז' רח

39 , 
 תקוה פתח

 2 קומה, נשים בנין
 מראש בתיאום

 12:00 משעה', ה', א
 יש

 04-8359300 ציון בני   .10
, 43 גולומב' רח

 חיפה
 בתיאום', ד', ב נשים מרפאת

 מראש
 יש

 08-6746173 ברזילי   .11
, 2 ההסתדרות' רח

 אשקלון
 חוץ מרפאות

 בשעה' ה', ד', ג', ב

14:00 
 יש

 02-5844374 הצופים הר הדסה   .12
, הצופים הר

 ירושלים
 נשים מרפאת

-9:00 בשעות' ה-'א

13:00 
- 

 כרם עין הדסה   .13
02-6777362/5 

02-6422758 
, הדסה קרית

 ירושלים
 נשים מרפאת

 בשעות' ה', ב', א

8:00-11:00 
 יש

 חיפה, 7 מיכל 04-8250311 הכרמל  .14
 קומה, יולדות' מח

1 
 - בלבד מראש בתיאום
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 הריון הפסקות
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 סוציאלי שירות חדרה, החוף כביש 04-7744268 יפה הלל   .15
 בשעה', ה', ד', ג', א

13:30 
- 

 04-6494246 בעמק המרכזי   .16
, 4 ירושלים' רח

 עפולה

 חוץ מרפאות

 (אורולוגית)
 יש 12:30 משעה' ד', ב

 הקדושה המשפחה  .17
04-6508900 

04-6508914 
 - הצורך פי על  נצרת

 - הצורך פי על  נצרת 04-6028888 הסקוטי  .18

 וולפסון   .19
03-5028455 

03-5028860 
, 62 הלוחמים' רח

 חולון
 השירות משרדי

 הסוציאלי

 בשעה' ה –' א

14:00 
 מראש בתיאום

 יש

 - 9:00 בשעה' ד לידה חדר אילת, יותם דרך 08-6358063 יוספטל   .20

 09-7472252 מאיר   .21
 טשרניחובסקי' רח

 סבא כפר, 59

 סטולברג בניין

 2 קומה
 ניתוח חדר
 ללא לבוא אין

 תיאום

 'ב
 טלפוני תיאום פי על

 יש

 03-5771180 הישועה מעייני  .22
 17 פוברסקי' רח
 ברק בני

 - הצורך פי על נשים מרפאת

23.  
 ב.ר.מ) רפאל 

 (סינופסיס
03-7752000 

 עתידים פארק

 א"ת,  3' מס בניין
 -  טלפוני תיאום פי על 

24.  
 רפואי מרכז

 09-9592555 הרצליה
, 8 החושלים' רח

 הרצליה
 14B חדר, 2 קומה

 בשעות' ג', א

10:00-11:30 
- 

 לגליל רפואי מרכז   .25
04-9107609 

04-9107765 
 יש 'ד', א חוץ מרפאות נהריה, צבי בן' שד

 סורוקה   .26
08-6400575 

08-6403799 
 באר, גוריון בן' שד

 שבע
 השירות משרדי

 יש 'ד', ב הסוציאלי

 - הצורך פי על  נצרת 04-6509000 וינסנט סנט  .27

 פוריה   .28
04-6652306 

04-6652361 
 - 'ה ',ב יולדות מחלקת טבריה, פוריה רמת

 קפלן   .29
08-9441531 

08-9440847 

 

 - 9:00 בשעה' ה ח"ביה מודיעין רחובות, בילו צומת

 זיו   .30
04-6828959 

04-6828535 
 צפת, ם"הרמב דרך

 לבריאות המרכז
 - 15:00 בשעה' ד', א האישה

 ם"רמב   .31

04-7773121 

04-7772536 

04-7772292 

, 8 העליה' רח
 חיפה

 - חוץ מרפאות
 נשים

 יש 'ד', ב
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 קבלה זמני מרפאה/  ב מיקום כתובת טלפון חולים בית 'מס
 הריון הפסקות
 החיות בשלב

 יש 08:30 בשעה' ד', ב ויולדות נשים אגף השומר תל 03-5302782 שיבא   .32

 02-6555136 צדק שערי   .33
, בית שמואל רחש

 ירושלים
 - הצורך פי על 9 קומה
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 'מס
 מרפאה

 * כירורגית
/  ב מיקום כתובת טלפון

 מרפאה
 קבלה זמני

 הפסקות
 בשלב הריון
 החיות

34.  
 כלניות אסותא

 אשדוד
08-

8546336 

 מרכז, בגין מנחם' שד

, 2 שער, כלניות

 אשדוד', ח רובע

 - 15:30 בשעה' ב 2 קומה

 מדילי  .35
08-

9416023 
, 36 הלוי יהודה' רח

 רחובות
 - הצורך פי ועל', א חולים קבלת

36.  
 רמת רפואי מרכז

 03-6401315 אביב

 ,אביב רמת קניון

, 40 איינשטיין' רח

 א"ת

 הקניון מגדל

 'ג קומה
20:00 – 8:00 - 

37.  
TLV  וי.אל.טי 

 סנטר מדיקל

03-5225171 

054-

4403577 

 רמת, 15 הברזל' רח

 אביב תל, החייל
 - מראש בתיאום יום כל 

38.  
 מדיקל עתידים

 סנטר
054-

6900808 

 24 הברזל' רח

 , C כניסה

 א"ת, החייל רמת

 4 קומה

 בשעות' ה –' א

  19:00 – 7:30 

 8:00-11:00 בשעות' ו

- 

 לנגב עיניים שבע  .39
08-

6267788 

, 10 צבי בן יצחק

 באר, הרכבת מגדל
 שבע

 - 8:00 – 18:00 14 קומה

40.  
  מדיקה

 (א.ר.א.נ לשעבר)
2147* 

 רמת, 28 הברזל' רח

 אביב תל, החייל
 - מראש בתיאום יום כל 2 קומה

41.  

 רפואי מרכז
RMC רוזן 
 סנטר מדיקל

2323* 

050-

4992264 

 , 18 רבין יצחק' שד

 ",סנטר עמק" מרכז
 עפולה

 

 ' ה', ג', א

 16:00 בשעה

 

- 

 

 

 (.האחרונה מהוסת שבועות 12) בלבד ההריון של 10 שבוע עד הריון הפסקות לבצע מותר במרפאה*  
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