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2009 בס"ד	

דבר יו"ר מזכירות "אגד"

אנו	שמחים	להגיש	למשפחת	"אגד"	את	החוברת	החדשה	שבה	מפורטים	סעיפי	ביטוח	
־הבריאות	הייחודי	שעשתה	האגודה	לחבריה	ולעובדיה	הקבועים,	במטרה	להרחיב	את	הכי
סוי	הניתן	לכלל	אזרחי	המדינה	על	ידי	ביטוח	הבריאות	הממלכתי	ולהשלים	את	החסר	בו.

לדאוג	 מחוייבים	 עצמנו	 רואים	 אנו	 וחברתיים,	 כלכליים	 יעדים	 ערכית,	המשלבת	 כאגודה	
לרווחת	משפחת	"אגד"	מעבר	לתנאי	העבודה	והשכר.

אין	לנו	ספק,	כי	תכנית	הביטוח	הייחודית	ל"אגד"	היא	מן	המתקדמות	והמובילות	במדינה	
והיא	מעניקה	מטרייה	כלכלית	וטיפולית	רחבה	ביותר	לבני	משפחת	אגד.

כמו	בעבר	גם	בתקופה	הנוכחית	אנו	מאפשרים	לכל	חבר	ועובד	המעוניין	בכך	לבטח	בביטוח	
ייחודי	זה	גם	את	בני	משפחתו	הקרובים	-	בן/בת	זוג	וילדים	עד	גיל	21.

אני	מאחל	לכל	משפחת	"אגד"	שלא	נזדקק	לממש	את	הביטוח	המצוין	הזה,	ושנהיה	כולנו	
בריאים,	חזקים	ובכושר	עבודה	מלא,	נוכח	האתגרים	הגדולים	שבפניהם	אנו	ניצבים	בעידן	

התחרות	בתחבורה	הציבורית.

שלכם,

גדעון מזרחי
יו"ר המזכירות
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דבר מנכ"ל איילון

חבר,	עובד	יקר,

איילון	-	חברה	לביטוח	בע"מ,	שמחה	לקבל	את	אמונכם	לחדש	את	ההסכם	לביטוח	ניתוחים,	
השתלות,	טיפולים	מיוחדים	בחו"ל,	סיעוד,	מחלות	קשות	וביטוח	למקרה	של	אובדן	כושר	

עבודה.	

במהלך	תקופת	הביטוח,	נהנו	מבוטחים	ובני	משפחה	מהכיסוי	הביטוחי	הרחב	אשר	כולל		
שירותי	רפואה	ברמה	של	מחלקה	ראשונה.

כחברה	הפועלת	תחת	המוטו	של	אנשים	לשרות	אנשים	חשוב	לנו	עד	מאוד	שביעות	הרצון	
שלך	ונעשה	ונפעל	בהתאם	לעמוד	בצפיותך.

 
ויועצי	 כמו	כן	לאור	העובדה	שסל	הבריאות	נשחק,	מצאנו	לנכון	בשיתוף	ובסיוע	מומחים	

ביטוח	של	האגודה	להרחיב	את	היריעה	ולהתאימה	לצרכים	המשתנים.	

בעיות	 עם	 להתמודד	 בני	משפחותיכם,	 ויכולת	 יכולתכם	 את	 התוכנית	החדשה,	משפרת	
בריאות	בצורה	רחבה	ומקיפה	יותר	מהקיים	כיום	במסגרת	החוק	לביטוח	בריאות	ממלכתי,	

הניתן	לכלל	תושבי	מדינת	ישראל.	

אני	מאחל	לכם	בריאות	טובה	ובמקרה	חו"ח	שתזדקקו	לביטוח,	אנו	נשרתכם	בצורה	הטובה	
ביותר	כבעבר.

כתמיד לשרותכם,
בברכה,

אייל זינגר, מנכ"ל
 איילון חברה לביטוח
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מה כלול בביטוח?

מבוטח	יקר,

מאז	התחלנו	את	הכיסוי	הייחודי	לחברי	ועובדי	אגד	ובני	משפחותיהם,	כיסויי	הפוליסה	עזרו	לאלה	
הזקוקים	לה	בתקופתם	הקשה.

מתוך	מגמה	זו,	הוחלט	בעצה	אחת	עם	אגד	להטיב	ולשפר	את	מגוון	הכיסויים	על	מנת	להבטיח	
לכם	כיסוי	רפואי	הולם.

הכיסוי	לילדים	הורחב	והוא	כעת	עד	גיל	12.
בבריאות	הוגדלו	תקרות	הכיסויים,	הורחב	הכיסוי	האמבולטורי,	וכן	עודכנו	רשימות	הרופאים.	

בכיסוי	מחלות	קשות	התווסף	כיסוי	למחלת	הפרקינסון.
תרופות	מחוץ	לסל,	הורחב	הכיסוי	לתרופות	מיוחדות	OFF LABEL,	כמו	כן	בוטלה	ההשתתפות	
העצמית	לתרופות	יקרות	למחלת	הסרטן	(אונקולוגיות	והמטו-אונקולוגיות),	שעלותן	מעל	8,000 

ש"ח.
יחד	עם	כיסויי	הבריאות	אנו	מצרפים	עדכון	לכיסוי	רפואת	שיניים.

כל	השינויים	וההרחבות	ראה	בפירוט	שלהלן,	וכמובן	בפוליסת	הביטוח	עצמה.

מה כלול בביטוח?
כסוי	הוצאות	עבור	ניתוחים	המבוצעים	באופן	פרטי. א.	

השתלות	לב,	ריאה,	לב-ריאה,	כליה,	כבד,	לבלב,	קרנית	ומח	עצמות. ב.	
ניתוחים	מיוחדים	וטיפולים	מיוחדים,	שהם	חיוניים	לחולה	ולא	ניתן	לבצעם	בארץ. 	

הוצאות	בגין	תרופות	שלא	נכללות	בסל	הבריאות. ג.	
פיצוי	חודשי	במקרה	של	סיעוד. ד.	

פיצוי	חד	פעמי	בעת	גילוי	מחלה	קשה. ה.	
פיצוי	חודשי	במקרה	של	אובדן	כושר	עבודה	שיפגע	בהכנסתך	משעות	נוספות	ופרמיות. ו.	

כתב	שירות	להתייעצויות	עם	מומחים	ובדיקות	אמבולטוריות. ז.	
בטוח	הוצאות	רפואת	השן. ח.	

הוצאות בגין ניתוחים פרטיים 

אילו הוצאות מכוסות במקרה של ניתוח?
בפוליסה חשבנו על כל מה שאתה עשוי להזדקק לו בזמן ניתוח, ולכן כללנו במחיר הניתוח:

-	שכר	מנתח.
-	שכר	רופא	מרדים.
-	הוצאות	חדר	ניתוח.

-	תותבות	עד	לסכום	של	25,000	ש"ח.
-	הוצאות	מעבדה	ו/או	הדמיה	ו/או	תרופות,	בדיקות	פתולוגיות	במהלך	האישפוז.
-	הוצאות	אישפוז	כולל	שרותי	הסעה	באמבולנס	לבית	החולים	ובין	בתי	חולים.
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מה עוד מכסה הפוליסה?
אם תצטרך לעבור ניתוח תיהנה מהטבות נוספות שיעזרו לך לעבור את התקופה הקשה הזאת 

ביתר קלות:
עבור	 הוצאות	 לכיסוי	 זכאי	 אתה	 ביותר,	 הטוב	 הטיפול	 את	 מקבל	 שאתה	 בטוח	 תהיה	 כדי	 		-

התייעצות	עם	הרופא	המנתח	עד	לסכום	של	800	ש"ח.
במהלך	האישפוז	תהיה	זכאי	לשירותי	אחות	פרטית	עד	900	ש"ח	ליום,	ועד	ל	-	8	ימי	אישפוז. 		-

טיפולי	פיזיותרפיה	בעקבות	ניתוח	עד	220	ש"ח	לטיפול	ועד	12	טיפולים. 		-
אם	תעבור	השתלה,	תהיה	זכאי	לפיצוי	חודשי	בסכום	של	עד	5,800	ש"ח	למשך	תקופה	של	עד	 		-

24	חודש	כדי	לאפשר	לך	להסתגל	לשגרה	בצורה	נוחה	ורגועה.
הפוליסה	מכסה	אותך	מכל	הלב,	ובמקרה	של	ניתוח	לב,	נשתתף	בהוצאות	החלמתך	עד	850  		-

ש"ח	ליום	עד	ל	-	7	ימי	החלמה	במוסד.
במקרה	של	מוות,	חו"ח,	כתוצאה	מניתוח,	יקבלו	יורשיך	פיצוי	בסך	של	85,000	ש"ח. 		-

האם אני יכול לבחור כל מנתח?
כן!

המומחים	 מיטב	 עם	 התקשרנו	 לכן	 ביותר.	 האיכותי	 הטיפול	 את	 לך	 להעניק	 היא	 שלנו	 המטרה	
בארץ.

אם	תבחר	באחד	הרופאים	שברשימה,	יכוסו	כל	הוצאותיו	ישירות	על	ידנו.	אם	תרצה	מנתח	אחר,	
כל	מנתח	יוכר	על	ידנו,	בתנאי	שהוסמך	כרופא	מנתח	בתחומו	על	ידי	הרשויות	המוסמכות	ואז	נכסה	

את	ההוצאות	עד	גובה	התשלום	אותו	אנו	משלמים	לרופא	שבהסכם.

האם אני יכול לעבור את הניתוח בכל בית חולים?
כן!

אנו	מכסים	את	מלוא	עלות	הניתוח	בבתי	החולים	איתם	אנו	קשורים,	והמפורטים	ברשימה	המופיעה	
בחוברת	זו.

היה	ותבחר	לעבור	את	הניתוח	בבי"ח	פרטי,	אנו	נכסה	את	העלות	עד	אותו	הסכום	שנשלם	לבי"ח	
שבהסכם,	ובתנאי	שבית	החולים	מוכר	ומאושר	עד	ידי	הרשויות	המוסמכות.

האם אני יכול לעבור את הניתוח בחו"ל?
כן!

הנך	רשאי	לעבור	כל	ניתוח	בחו"ל,	בבית	חולים	שקשור	בהסכם	עימנו	או	בבית	חולים	אחר,	ובלבד	
שהוא	מוכר	ע"י	הרשויות	המוסמכות,	ואנו	נכסה	את	ההוצאות	עד	לגובה	150%	מעלות	ניתוח	זהה	

בבי"ח	שבהסכם	בארץ.

במסגרת  ולא  מצידי  עלות  כל  ללא  חולים  קופת  במסגרת  הניתוח  את  לעבור  אבחר  אם 
הביטוח?

במקרה	זה	אתה	מקבל	פיצוי	בגובה	של	850	ש"ח	ליום	אישפוז	ועד	30	ימי	אישפוז	)מלבד	במקרה	
של	השתלות	וטיפולים	מיוחדים	בחו"ל(.

אם אבחר לעבור את הניתוח במסגרת הביטוחים המשלימים של קופ"ח, מה קורה אם קופת 
החולים או הביטוח המשלים שלי יכסה חלק מההוצאות?

לא	רק	שאנו	נשלים	את	יתר	הוצאות	הניתוח,	אלא	תהנה	גם	מפיצוי בשיעור 50% מההוצאות 
שנחסכו לנו.	לשם	כך	תצטרך	להמציא	לנו	התחייבות	של	קופת	החולים	)טופס	17(.

מה כלול בביטוח?
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האם יש כיסויים נוספים מעבר לניתוח?
כן!

כתב	שירות	אמבולטורי	אשר	כולל	:
התייעצות עם רופא מומחה - 

3	התייעצויות	לשנה	עד	לתקרה	של	650	ש"ח	לכל	התייעצות.	השירות	יינתן	כרובד		שני	לאחר	
מיצוי	הזכאות	של	הביטוחים	המשלימים.

רפואה מונעת - 
בדיקת	לחץ	תוך	עיני,	בדיקת	פאפ	סמיר,	בדיקת	PSA,	בדיקת	צפיפות	העצם,	ממוגרפיה,	העמסת	
סוכר	לאיתור	סכרת,	בדיקת	דם	סמוי.	לכל	מבוטח	מעל	גיל	45		יינתנו		2	בדיקות	לכל	שנת	ביטוח,	

ועד	תקרה	של	260	ש"ח	לכל	בדיקה.
קולונסקופיה וירטואלית - 

קיבל	 שהמבוטח	 לכך	 בכפוף	 לבדיקה,	 ש"ח	 	1,200 של	 לתקרה	 ועד	 שנים	 לשלוש	 אחת	 תינתן	
הפנייה	בכתב	מרופא	מומחה	המטפל	בתחום,	אשר	קובעת	את	הצורך	הרפואי	בבדיקה.

צינטור וירטואלי -
מבוטח	מעל	גיל	45	יהא	זכאי	לצינטור	וירטואלי	בכפוף	לקבלת	הפניה	בכתב	על	ידי	רופא	מומחה	

בתחום	עד	לתקרה	של	2,500	ש"ח	או	בניכוי	השתתפות	עצמית.

מההוצאה	 	25% 	- וירטואלי	 ולצינטור	 וירטואלית	 לקולונוסקופיה	 להתייעצות,	 עצמית	 השתתפות	
בפועל	בכפוף	לתקרות.	בכיסוי	רפואה	מונעת	ההשתתפות	העצמית	תעמוד	על	20%	בלבד.

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל 

מה מכוסה בפרק השתלות וניתוחים מיוחדים בחו"ל?
לביצוע	 	$1,000,000 עד	 של	 כולל	 בסכום	 מיוחד	 בכיסוי	 אותך	 מכסה	 הפוליסה	 שציינו,	 כפי	

השתלות.
וחברת	הביטוח	אישרו	הצורך	בהשתלה.	 יחול	ברגע,	שרופא	מומחה	בתחום	הרלוונטי	 זה	 כיסוי	
כל	זאת	ללא	צורך	בוועדות	או	באישור	קופת	החולים.	כי	אנחנו	מאמינים	שאיכות	חיים	זה	דבר	

אלמנטרי!
לסך	 עד	 הוצאות	 להחזר	 זכאי	 בחו"ל	תהיה	 מיוחד	 בניתוח	 או	 צורך	בטיפול	 כן,	במקרה	של	 כמו	

.$100,000

מהו טיפול או ניתוח מיוחד בחו"ל?
טיפול	או	ניתוח	החיוני	לחולה	שנמצא	בסכנת	מוות,	שאינו	ניתן	לביצוע	בארץ	ואין	לו	ניתוח	חלופי	או	

שסיכויי	ההצלחה	שלו	בארץ	נמוכים.

אילו הוצאות מכוסות במקרה של השתלות, ניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל?
שכר	צוות	רפואי,	בדיקות	רפואיות,	שירותי	מעבדה	ותרופות. 		-

אישפוז	עד	30	יום	לפני	ההשתלה	ועד	180	יום	אחריה. 		-
הוצאות	טיפולי	המשך	)שאינם	ניתנים	לביצוע	בארץ(	בחו"ל	עד	ל-1,100,000	ש"ח	להשתלה	 		-

ו-500,000	ש"ח	לטיפול/ניתוח	מיוחד.
הוצאות	נסיעה	לחו"ל	עבור	המבוטח	ו-	2	מלווים	נוספים. 		-

מה כלול בביטוח?
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הוצאות	הטסה	רפואית	מיוחדת	במקרה	הצורך	עד	לסכום	של	$20,000. 		-
הוצאות	שהיה	בחו"ל	עבור	המבוטח	ו-	2	מלווים	נוספים	בסך	900	ש"ח	לאדם. 		-

הוצאות	הבאת	מומחה	מחו"ל	לביצוע	ההשתלה,	הניתוח	ו/או	הטיפול	המיוחד	בחו"ל	עד	לסכום	 		-
של	$50,000.

הוצאות בגין תרופות שלא נכללות בסל הבריאות

באילו תרופות מדובר?
כולנו	קראנו	בעיתונות	על	חולי	סרטן	אשר	נזקקו	לתרופות,	שאינן	כלולות	בסל	הבריאות	בגלל	עלותן	
הגבוהה,	ולא	קיבלו	טיפול,	אשר	עשוי	היה	להציל	את	חייהם.	ביטוח	זה	בא	לתת	מענה	לבעיה	זו.	

הכיסוי	הכלול	בפוליסה	מאפשר	החזר	הוצאות	רכישת	תרופות	כאלה.

OFF LABEL הרחבת הכיסוי לתרופת
תרופה	לטיפול	אונקולוגי	והמטו-אונקולוגי	OFF LABEL	-	תרופה	לטיפול	במחלת	הסרטן,	אשר	
ובתנאי	 )התוויה(,	 המבוטח	 במחלת	 לטיפול	 לא	 אך	 המוכרת,	 מהמדינות	 באחת	 לפחות	 אושרה	
ידי	אחד	מחמשת	מכוני	המחקר	עפ"י	הרשימה	 שהתרופה	אושרה	לטיפול	במחלת	המבוטח	על	

שפורסמה	על	ידי	המפקח	על	הביטוח.	

פיצוי במקרה של סיעוד
 

מהו מקרה סיעודי?
מי	שאינו	מסוגל	לבצע	3	מתוך	6	פעולות	היום-יומיות	בעצמו,	מוגדר	כסיעודי.

מהן שש פעולות היום-יום הנבחנות?
לקום	ולשכב,	להתלבש	ולהתפשט,	להתרחץ,	לאכול	ושתות,	לשלוט	על	הסוגרים,	ניידות.

מה סכום הפיצוי שישולם ולאיזו תקופה?
במקרה	של	אי	יכולת	לבצע	4	פעולות	או	יותר	מתוך	6	הפעולות	האמורות	ישולם	פיצוי	חודשי	בסך	

7,000	ש"ח.
במקרה	של	אי	יכולת	לבצע	3	פעולות	כאשר	אחת	מהן,	אי	שליטה	על	הסוגרים	ו/או	תשישות	נפש,	

ישולם	פיצוי	של	7,000	ש"ח.
במקרה	של	אי	יכולת	לבצע	3	מתוך	6	הפעולות	האמורות,	ישולם	פיצוי	חודשי	בגובה	4,900	ש"ח.

הפיצוי	ישולם	כל	עוד	המבוטח	מוגדר	כסיעודי	ועד	לתקופה	של	8	שנים.

האם עלי להציג קבלות בגין הוצאות במקרה של סיעוד?
לא!

הפיצוי	החודשי	ישולם	בכל	מקרה,	ללא	צורך	בהצגת	קבלות,	וללא	תלות	בקבלת	פיצוי	ממקור	אחר	
כולל	קופ"ח.

האם תשלום הפיצוי מותנה באשפוז במוסד סיעודי?
לא!

הפיצוי	ישולם	הן	כאשר	החולה	הסיעודי	מאושפז	במוסד	והן	בבית.

מה כלול בביטוח?
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פיצוי בעת גילוי מחלה קשה

אילו מחלות מכוסות בביטוח מחלות קשות, ומה סכום הפיצוי שישולם?
מבוטח	שיחלה,	חו"ח	באחת	המחלות	האלה:

שבץ	מוחי,	התקף	לב	חריף,	ניתוח	מעקפי	לב,	ניתוח	אבי	העורקים,	ניתוח	החלפת	או	תיקון	מסתמי	
)ניוון	שרירים(	 	A.L.S עיוורון,	 גפיים,	 איבוד	 נפוצה,	שיתוק,	 כליות,	טרשת	 אי	ספיקת	 לב,	סרטן,	
ופרקינסון	בכפוף	למפורט	בפוליסה,	יפוצה	בסכום	חד	פעמי	של	35,000	ש"ח	למבוגר	ו-17,500 

ש"ח	לילד.

האם הכיסוי יבוטל עם תשלום הפיצוי בגין אחת המחלות?
לאחר	שנה	מתשלום	הפיצוי	בגין	אחת	מהמחלות	ואם,	חו"ח,	התגלתה	מחלה	אחרת	תהיה	זכאות	

לפיצוי	נוסף.

פיצוי על אובדן כושר עבודה

מה הפוליסה מכסה?
הפוליסה	מכסה	אובדן	הכנסה	משעות	נוספות	ופרמיות	במקרה	של	אובדן	כושר	עבודה,	שנגרם	

עקב	מחלה	או	תאונה.

מה הפיצוי שאקבל?
הפיצוי	ישלים	את	הכנסתך	משעות	נוספות	ופרמיות	עד	לממוצע	שכרך	ב	-	6	החודשים	שקדמו	

למחלה	או	התאונה	או	עד	להכנסה	של	4,000	₪	לחודש,	הנמוך	מביניהם.

למשך כמה זמן אקבל פיצוי זה?
הפיצוי	ישולם	כל	עוד	נמשך	אובדן	כושר	העבודה	ולא	יותר	מ	-	4	שנים	או	יציאתך	לגמלאות,	או	

עזיבת	עבודה,	המוקדם	מביניהם.

בטוח הוצאות רפואת השן

מה מכוסה בבטוח?
בביטוח	מכוסים	הטיפולים	כמפורט:

שורש,	 טיפולי	 מוך,	 קיטוע	 סתימות,	 אבנית,	 הסרת	 רנטגן,	 צילומי	 בדיקות	 	- משמרים	 טיפולים 
עקירות	רגילות,	עקירות	כירורגיות,	קיטוע	חוד	השן,	ניקוז	מורסה,	איטום	חריצים	לילדים	ושירותי	

עזרה	ראשונה.
גרידת	 פריודנטלית	הקצאות	שורשים,	 בדיקה	 	- חניכיים(	 וניתוחי	 )טיפולי	 טיפולים פריודנטליים	

חניכיים,	ניתוח	הרמת	מטלית,	כריתת	חניכיים,	ניקוז	מורסה	ממקור	פריודנטלי,	סד	אמלגם.
טיפולים	פרוטטיים	-	בדיקה	פרוטטית,	כתרים,	גשרים,	תותבות	שלמות,	תותבות	חלקיות,	תיקוני	

מעבדה	בתותבות	ושתלים.
טיפול אורטודונטי	-	לילדים	בגילאים	10-18.

מה כלול בביטוח?
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כללי

האם אפשר לצרף את בן/בת זוגי ו/או ילדי לביטוח הבריאות?
כן, ואף מומלץ.

מלבד	הדאגה	לבריאות	משפחתך	תהנה	כל	המשפחה	מכיסוי	רחב	במחיר	זול	במיוחד.
ביטוח	בני	המשפחה	כולל	את	כל	הכיסויים	למעט	ביטוח	לאובדן	כושר	עבודה.

אתה	יכול	לצרף	את	בני	המשפחה	)כולל	ילדים	עד	גיל	12(,	הם	ייהנו	מביטוח	רפואי	מקיף	ואיכותי	
-	ואתם	תיהנו	משקט	נפשי.	)ניתן	גם	לצרף	ילדים	ללא	בן/בת	זוג(.

כיצד לצרף את בני המשפחה לבטוח הבריאות?
כדי	לצרף	את	המשפחה	יש	למלא	את	טופס	ההצטרפות	הנמצא	בחוברת	זו,	ולשלוח	מקור	והעתק	
בדואר	)במעטפת	ההחזר	המצורפת(.	חברת	הביטוח	תודיע	לך	באם	אושרה	הצטרפות	ותנחה	את	

אגף	הכספים	באגד	בהתאם.

כמה יעלה לי בטוח הבריאות למשפחה?
הפרמיה	החודשית	למשפחה	היא	165.50	ש"ח	הפרמיה	החודשית	לילדים	57.00	ש"ח	צמוד	מדד	

ללא	קשר	למספר	הילדים.
סכום	זה	ינוכה	משכרך,	לאחר	אישור	איילון	על	קבלתם	לביטוח	ויועבר	ע"י	אגד	לאיילון.

מתי מסתיים הביטוח לגבי?
הביטוח	מסתיים	במועד	המוקדם	מבין	האירועים	להלן:

בתום	השנה	בה	תגיע	לגיל	פרישה	על	פי	החוק	או	ביום	בו	הפסקת	חברותך	או	עבודתך	באגד	או	
במועד	פקיעת	תוקפה	של	הפוליסה.

עם	סיום	הפוליסה	לגביך	יופסק	הכיסוי	גם	לבני	המשפחה	המבוטחים.
הכיסוי	לילד	מבוטח	יפסק	עם	הגיעו	לגיל	21.

אם אפרוש מאגד לגימלאות, האם אוכל להמשיך בביטוח?
כן!

ביטוח בריאות	על	פי	תנאי	הפוליסה	שמורה	לך	הזכות	להמשיך	את	הביטוח	עבורך	ועבור	משפחתך	
בתנאים	המקוריים	למעט	כיסוי	לאובדן	כושר	עבודה,	אם	הודעת	לחברה	על	רצונך	זה	תוך	45	יום	

מיום	פרישתך	לגימלאות	ובתנאי	שהפוליסה	בתוקף.
לחילופין	תוכל	לרכוש	פוליסה	פרטית	הכוללת	כיסויים	דומים	בהתאם	לתנאים	שיהיו	נהוגים	בחברה	

וללא	צורך	בהצהרת	בריאות	ובתנאי	שלא	חלפו	45	יום	מיום	הפרישה.
במידה	 בני	משפחתך	 עם	 בביטוח	 להמשיך	 תוכל	 לגימלאות,	 מאגד	 פרישתך	 עם	 שיניים,	 ביטוח	

ותעביר	הודעה	בתוך	60	יום	לחברה.
את	הפרמיה	עבור	הביטוחים	תצטרך	לשלם	לחברה	באמצעות	הוראת	קבע	לבנק,	או	דרך	קרן	

הפנסיה	שלך.

האם הפוליסה מכסה הכל מכל וכל?
לכל	פוליסת	ביטוח	כיסויים	וסייגים	המפורטים	בה.	כל	שכן	אנו	ממליצים	לקרוא	בעיון	את	הפוליסה	

הנמצאת	במלואה	בחוברת	זו,	כדי	שתוכל	לדעת	במדויק	את	זכויותך.

מה כלול בביטוח?
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יש לי ביטוח משלים בקופת חולים, האם כדאי לבטלו?
לא!

הפוליסה	מעניקה	לך	רובד	נוסף	ובאה	לתת	לך	רשת	ביטחון	מקיפה	ונוספת.
החולים	 קופות	 של	 המשלימים	 בביטוחים	 הנכללים	 אחרים	 שירותים	 מכסה	 לא	 היא	 מאידך	

השונות.

יש לי פוליסת ביטוח פרטית, מה כדאי לי לעשות עמה?
לסוכן	הביטוח	שלך	 לפנות	 לך	 כדאי	 לך,	 לייעץ	 יכולים	 אנו	 ואין	 ורב	 שונה	 הכיסויים	בשוק	 מבחר	

ולהתייעץ	עימו.

הבהרה.
במסגרת	השאלות	והתשובות	המובאות	לעיל	השתדלנו	לאפשר	לך	ולבני	משפחתך	לקבל	פרטים	על	
כיסויי	הביטוח	שרכשתם.	"בשפה	פחות	ביטוחית",	אולם	כל	הכיסויים	והסייגים	מוגדרים	בפוליסה	

והיא	קובעת.

לאור	ניסיון	העבר,	העידכונים	וההרחבות,	אנו	תקוה	כי	פוליסה	זו	עונה	על	הצרכים	החשובים	לכם	
ביותר.

מאחלים לכם בריאות טובה ואריכות ימים.

אגף בריאות     

מה כלול בביטוח?
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ריכוז פרטים כלליים על פוליסה לביטוח בריאות 
לחברי ועובדי אגד ובני משפחה שהתקבלו לביטוח.

תנאיםסעיףנושא
פוליסה	לביטוח	בריאות	לחברי	ועובדי	אגדשם	הפוליסהכללי

אגד	-	אגודה	שיתופית	לתחבורה	ציבורית	בע"משם	בעל	הפוליסה
בריאות	-הכיסויים	בפוליסה

ניתוחים	פרטיים	בארץ	ובחו"ל	 		-
השתלות	-	בכפוף	להוראות	החוק	להשתלות	 		-

אברים	התשס"ח	2008	ובכלל	זה	אם	התקיימו	
כל	אלה:

נטילת	האיבר	והשתלת	האיבר	נעשית	עפ"י	 	.1
הדין	החל	באותה	מדינה.

מתקיימות	הוראות	החוק	לעניין	סחר	 	.2
באברים.	

ניתוחים	ו/או	טיפולים	מיוחדים	בחו"ל. 		-
תרופות	מיוחדות	מחוץ	לחוק	הבריאות	 		-

הממלכתי.
סיעוד

מחלות קשות
אובדן כושר עבודה

כתב שרות אמבולטורי
31/12/2001	-	1/1/2009משך	תקופת	הביטוח

לא	קייםתנאים	לחידוש	אוטומטי
חבר/עובד	שפרש	לגמלאות	מאגד		במהלך		המשכיות

תקופת	הביטוח	זכאי	להמשיך	להיות	מבוטח	
במסגרת	הפוליסה	כל	עוד	היא	בתוקף	או	

לחילופין	בפוליסה	פרטית	הכוללת	כיסויים	דומים,	
למעט	כיסוי	א.כ.ע.

לא	קיימתתקופת	אכשרה
בריאות -	לא	קייםתקופת	המתנה

סיעוד - 30	יום
מחלות קשות - 15	יום

אובדן כושר עבודה - 60	יום.
בריאות - השתתפות	עצמית

ניתוחים פרטיים		-	לא	קיים. 		-
השתלות וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים  		-

בחו"ל	-	לא	קיים
תרופות	-	20%	מעלות	התרופה	ועד	400	₪		 		-

במדד	11036	לתרופות	עד	8,000	ש"ח
לתרופות	מעל	8,000	ש"ח	-	לא	קיימת	 	

השתתפות	עצמית	
סיעוד	-	אין	השתתפות	עצמית 		-

מחלות קשות	-	אין	השתתפות	עצמית 		-
אובדן כושר עבודה	-	אין	השתתפות	עצמית 		-
כתב שרות אמבולטורי	-	לבדיקות	הדמיה	 	-

קולונוסקופיה	צינתור	וירטואלי	25%
להתייעצות	לרפואה	מונעת	20%. 	
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שינוי	תנאי	הפוליסה	שינוי תנאים
במהלך	תקופת	תקופת	

הביטוח

אין	אפשרות	לשנות	את	תנאי	הפוליסה	במהלך	
תקופת	הביטוח.

שינוי	הפרמיה	במהלך	פרמיות
תקופת	הביטוח	

הפרמיה	קבועה

גובה	הפרמיה	החודשית	
משפחה	ללא	כיסוי	אובדן	

כושר	עבודה

משפחה	שלמה	-	165.50	ש"ח
ילדים	בלבד		-	57.00	ש"ח

תנאי	ביטול	הפוליסה	ע"י	תנאי ביטול
בעל	הפוליסה

הפוליסה	לא	ניתנת	לביטול	במהלך	תקופת	
הביטוח

תנאי	ביטול	הפוליסה	ע"י	
החברה

החברה רשאית לבטל הפוליסה עקב אי תשלום 
פרמיות.

החרגה	בגין	מצב	רפואי	חריגים
קיים

הגדרת	סייג	בגין	מצב	רפואי	קודם	כמפורט	 	.1
בכל	אחד	מנספחי	הפוליסה.

מצב	רפואי	עליו	הצהיר	המבוטח	בערב	קבלתו	 	.2
לביטוח	והחברה	הודיעה	למבוטח	כי	היא	לא	

תהיה	אחראית	בגינו.
כמפורט	בסעיף	הגבלת	אחריות	החברה	בכל	סייגים	לחבות	החברה

אחד	מנספחי	הפוליסה.
בריאות

פירוט	הכיסויים	
בפוליסה

שיפוי	תאור	הכיסוי
או	

פיצוי

צורך	באישור	
המבטח	

מראש	והגוף	
המאשר

ממשק	עם	
סל	הבסיס	
ו/או	השב"ן:	
רובד	ביטוחי

קיזוז	
תגמולים	
מביטוח	

אחר
ניתוחים

הניתוחים	
המכוסים

קייםתחליפירופא	המבטחשיפויכל	הניתוחים

כיסוי	עבור	
ניתוחים	פרטיים	
בארץ	ו/או	בחול

קייםתחליפירופא	המבטחשיפויבארץ
קייםמוסףרופא	המבטחשיפויבחו"ל

פיצוי	בגין	ניתוח	
ששולם	חלקית	

באמצעות	
החברה

פיצוי	עד	לגובה	של	
50%	מגובה	ההוצאות	

שנחסכו	לחברה

קייםמוסףרופא	המבטחשיפוי

פיצוי	בגין	ניתוח,	
שבוצע	בבית	
חולים	ציבורי

פיצוי	יומי	בגובה	850 
ש"ח	ועד	30	ימי	אישפוז

קייםמוסףרופא	המבטחשיפוי

כיסוי	למנתח	
שאינו	בהסכם	
עם	המבטח

כן	עד	לסכום	שהיה	
משולם	לרופא	שבהסכם

קייםתחליפירופא	המבטחשיפוי
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השתלה וטיפול מיוחד
תקרת	תגמולי	

הביטוח
השתלה-	$1,000,000	

ניתוח/טיפול	מיוחד	
$100,000

קייםתחליפירופא	המבטחשיפוי

גמלת	החלמה	
בעקבות	

השתלת	לב,	לב-
ריאה	או	כבד

קייםמוסףרופא	המבטחשיפוי5,800	ש"ח

3,500	ש"חהשתלת	אחרת
התייעצות עם 
הרופא המנתח

התייעצות	אחת	ועד	800 
ש"ח

קייםתחליפירופא	המבטחשיפוי

פרקים נוספים
תרופות	מחוץ	לסל	תרופות

הבריאות	סכום	שיפוי	
מירבי	עד	500,000 

ש"ח
השתתפות	עצמית	
20%,	אך	לא	יותר	

מ-	400	ש"ח	למרשם	
חודשי	לכל	התרופות	עד	

8,000	ש"ח.	
לתרופות	מעל	8,000 

ש"ח	לא	תחול	
השתתפות	עצמית.	

לתרופה	חלופית	10% 
מעלות	המרשם	ולא	
פחות	מ-400	ש"ח

קייםמוסףרופא	המבטחשיפוי

4	מתוך	6	הפעולות	היום-יומיות,	או	3	מתוך	6 הגדרת	מקרה	הביטוחביטוח סיעודי
כאשר	אחת	מהן	היא	אי	שליטה	על	הסוגרים,	או	

תשישות	נפש	-	ישולם	פיצוי	של	7,000	ש"ח
במקרה	של	אי	יכולת	לבצע	3	מתוך	6	הפעולות	

היום-יומיות	-	ישולם	פיצוי	בגובה	של	4,900 
ש"ח.

משך	תקופת	תשלום	
תגמולי	הביטוח

מקסימום	96	חודש

פיצוי,	ללא	קשר	להוצאות	בפועלסוג	תגמולי	הביטוח
תגמול	הביטוח	עבור	

טיפול	בבית
סכום	הביטוח	ישולם	בין	באשפוז	במוסד	סיעודי	

או	בבית.
קייםשחרור	מתשלום	פרמיה

זכויות	המבוטח	בגין	
העלאת	פרמיה

אין	העלאת	פרמיה	במהלך	תקופת	הביטוח.
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לא	קייםערך	מסולק
תלות	בין	סכום	הביטוח	

לגיל	המבוטח
הפיצוי	שווה	לכל	גיל.

קיזוז	תגמולים	מביטוחים	
אחרים

אין	קיזוז	ממקורות	אחרים.

ביטוח מחלות 
קשות

סכומי הפיצויפירוט המחלות

פירוט המחלות 
הקשות

-	התקף	לב	חריף	
-	ניתוח	אבי	העורקים.	
-	ניתוח	מעקפי	לב.

-	ניתוח	החלפה	או				
		תיקון	מסתמי	לב.

-	שבץ	מוחי.
-	סרטן.

-	אי	ספיקת	כליות	
כרונית.

-	טרשת	נפוצה.
-	שיתוק.	

-	איבוד	גפיים.
-	עיוורון.

.A.L.S	-	שרירים	ניוון	-
-	פרקינסון

מבוטח	מבוגר	-	35,000	ש"ח
ילד	עד	גיל	18	-	17,000	ש"ח

מגבלה לגבי פטירה 
לאחר מועד גילוי 

המחלה

סכום	הביטוח	לא	ישולם	אם	נפטר	המבוטח	15 
יום	מיום	גילוי	המחלה.

ביטוח אובדן 
כושר עבודה 
לחבר/עובד 

אגד בלבד

קיום כיסוי לזמן 
מילואים ו/או עקב 

פעולת טרור

לא	מכוסה	בהתאם	לסעיף	4.3	ו	4.4	בנספח	ד'.

קיזוז	או	השתתפות	
בתשלומי	הביטוח

לא קיים

פיצוי	אובדן	כושר	עבודה	
חלקי

תשלום	פיצוי	חודשי	בגובה	ההפרש	מהכנסתו	
העודפת	לפני	האירוע	ולא	יותר	מ-4000	ש"ח	
)מדד	ידוע	1.1.06(,	לבין	ההכנסה	העודפת	

בגין	עבודתו	הנוספת	לאחר	האירוע.

הסכומים	המופיעים	בש"ח	מותאמים	למדד	הידוע	ב-	1.11.08 11036	נקודות	וצמודים	למדד.
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חבר ועובד יקר,

כחבר	או	כעובד	קבוע	באגד,	אתה	מבוטח	בפוליסת	בריאות	זו	באמצעות	אגד.
במסגרת	ההתקשרות,	אנו	מאפשרים	צירוף	בני	משפחה	לביטוח	הבריאות.

רבים	מבין	החברים	והעובדים	כבר	ניצלו	זכות	צרוף	בני	משפחתם	לביטוח	תוך	הכרה	בחשיבותו.	
ההצטרפות	 טופס	 את	 למלא	 הוא	 לעשות	 שעליך	 כל	 זו,	 לקבוצה	 להצטרף	 מעוניין	 והינך	 במידה	

בעמוד	הבא.

נודה	עבור	מילוי	כל	הפרטים	הנדרשים	במדויק.

על	בן/בת	הזוג	למלא	הצהרת	בריאות	ולאשרה	בחתימה.

כמו	כן	עליך	ועל	בן/בת	הזוג	להצהיר	לגבי	בריאות	ילדיכם	ולאשר	ההצהרה	בחתימתכם,	במידה	
ואחת	התשובות	לגבי	בן/בת	הזוג	או	הילדים	היא	שלילית,	יש	לפרט	מה	הבעיה.

מקור	והעתק	מהטופס	יש	לשלוח	אלינו	)במעטפה	המבוילת	המצורפת(,	העתק	שלישי	יישאר	אצלך	
בחוברת.	

לאחר	בדיקת	הטפסים	ואישורם	על	ידנו,	אנו	נשלח	אליך	אישור	קבלה	ובמקביל	נעביר	הנחיה	למח'	
שכר,	לניכוי	הפרמיה	לביטוח	משכרך.

במידה	ותהיה	בעיה	רפואית	כלשהי	לגבי	אחד	מבני	המשפחה,	נודיעך	ונקבל	אישורך	לצרוף	שאר	
בני	המשפחה.

אנא	דאג	לשלוח	בהקדם	האפשרי	את	טופס	ההצטרפות	לחברת	הבטוח.

בברכה,

אגף בריאות

הצטרפות בני משפחה לביטוח הבריאות



טופס בקשה לצירוף בני משפחה לפוליסת בריאות קבוצתי לחברי ועובדי אגד
שם	העובד	__________________________________	מספר	העובד	___________________

הנני	מבקש	לצרף	את	בני	משפחתי	הרשומים	מטה	בפרמיה	חודשית	נוספת	של	165.50	ש"ח	)במידה	ויצורפו	ילדים	
בלבד,	הפרמיה	החודשית	הנוספת	תהיה	75	ש"ח	בלבד(.

קופ"חעיסוקמיןתאריך	לידהמס'	ת.ז.שם	פרטישם	משפחה
ז	/	נבן/בת	זוג

ז	/	נילדים
ז	/	נ
ז	/	נ
ז	/	נ

טלפוןמיקודמספררחובעירכתובת

לפוליסת	 להצטרף	 מבקש/ת	 באגד	 קבוע	 עובד	 או	 חבר	 של	 זוג	 בן/בת	 	_______________________ הח"מ	 אני	
הבריאות	הקבוצתית	מצהיר/ה	בזה:

האם	הנך	פעיל/ה	בעבודה	יום	יומית	במקום	
עבודתך	ו/או	בטיפול	במשק	הבית?

	לא פרט	כן			

האם	אושפזת	בשנה	האחרונה	לתקופה	העולה	
על	7	ימים?

	לא פרט	כן			

	לאהאם	הנך	חולה	במחלה	כרונית? פרט	כן			

	לאהאם	הנך	נוטל/ת	תרופות	באופן	קבוע? פרט	כן			

האם	הנך	נזקק	לעזרתו	של	אדם	אחר	לביצוע	
הפעולות	היום	יומיות?	)ראה	הגדרת	סיעוד(

	לא פרט	כן			

	לאהאם	ידוע	לך	על	צורך	בניתוח פרט	כן			

	לאלנשים בלבד: האם	הינך	בהריון? פרט	כן			

									חתימת	בן/בת	זוג	__________________________ 	 תאריך	_______________________	

הצהרת הורים לגבי בריאות ילדיהם
7	ימים,	אינם	חולים	 הננו	מצהירים	בזה	כי	כל	ילדינו	פעילים,	לא	היו	מאושפזים	בשנה	האחרונה	לתקופה	העולה	על	

במחלה	כרונית,	אינם	נכים,	אינם	נוטלים	תרופות	באופן	קבוע,	לא	ידוע	לי	על	הצורך	בניתוח	לגביהם.
אם	כן	פרט	_______________________________________________________________________

הצהרה
אני	מצהיר/ה	כי	תשובתי	על	כל	השאלות	בטופס	זה	אמיתיות	ולא	הסתרתי	או	העלמתי	מאומה.	הנני	יודע/ת	כי	תשובות	
כוזובות	או	לא	מלאות	ביודעין	או	בכוונה	מקנות	ל"חברה"	את	הזכות	לבטל	את	הביטוח	וגם	לא	לשלם	את	סכום	הביטוח.	
הריני	מצהיר/ה	בזה	כי	המידע	הכלול	בהצהרה	זו	ניתן	מרצוני	ובהסכמתי,	ידוע	לי	שמטרת	מסירת	המידע	הינה	להפקת	
פוליסת	הביטוח,	וטיפול	בכל	העניינים	הנובעים	מהפוליסה	וקשורים	אליה	הריני	מסכים/ה	כי	המידע	ימסר	לצורך	עיבודו	

ואיחסונו	לכל	אדם	או	גוף	שהחברה	תמצא	לנכון	וזאת	בכפוף	להוראות	חוק	הגנת	הפרטיות	התשמ"א	1981.
ויתור על סודיות רפואית

הרופאים,	 לכל	 וכן	 צה"ל	 לשלטונות	 ו/או	 לסניפיה	 או	 הרפואיים	 למוסדותיה	 ו/או	 לקופ"ח	 רשות	 בזה	 נותן	 הח"מ,	 אני	
המוסדות	הרפואיים	ובתי	החולים	האחרים	ולמוסד	לביטוח	לאומי	למסור	לאיילון	חברה	לביטוח	בע"מ	)להלן	"המבקש"(,	
על	מצב	בריאותי	ו/או	על	כל	מחלה	שחליתי	בה	בעבר	ו/או	שהנני	חולה	בה	כעת	ו/או	שאחלה	בה	בעתיד	והנני	משחרר	
אתכם	וכל	רופא	מרופאיכם	ו/או	כל	עובד	רפואי	אחר	ו/או	כל		מוסד	ממוסדותיכם	הרפואיים	ו/או	כל	סניף	מסניפיכם	מחובת	
שמירה	על	סודיות	בכל	הנוגע	למצב	בריאותי	ו/או	מחלותיי	כנ"ל	ומוותר	על	סודיות	זו	כלפי	המבקש	ולא	תהיינה	לי	אליכם	
כל	טענה	או	תביעה	מסוג	כלשהו	בקשר	לנ"ל.	כתב	ויתור	זה	מחייב	אותי,	את	עזבוני,	את	באי	כוחי	החוקיים	וכל	מי	שיבוא	

במקומי.
חתימת	בן/בת	הזוג	_______________ חתימת	חבר/עובד	_______________		 תאריך________________		

לכבוד	מדור	שכר	-	אגד
חברת	 לאישור	 בכפוף	 וזאת	 הנ"ל	 הביטוח	 בגין	 הפרמיה	 את	 חודש	 מידי	 משכרי	 לנכות	 אגד	 שכר	 למדור	 מורה	 הנני	

הביטוח.
תאריך	_______________		שם	וחתימת	החבר/עובד	______________		אישור	החברה	________________
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תנאים כלליים לביטוח בריאות קבוצתי

איילון	חברה	לביטוח	בע"מ	)להלן	-	"החברה"(	מתחייבת	בזה,	על	יסוד	ההודעות	שנמסרו	לחברה	
בכתב	ע"י	בעל	הפוליסה	ו/או	המבוטחים,	ובהתאם	לתנאים	הכללים	והמיוחדים	המפורטים	בפוליסה	
ו/או	לשפות	את	המוטב	עפ"י	נספחי	הפוליסה	ובתנאי	מפורש	שהפרמיות	 זו	על	נספחיה,	לשלם	

שנקבעו	תמורת	הביטוח	שולמו	לחברה	כסדרן	ובמועדן.	
התנאים	שלהלן	מהווים	חלק	בלתי	נפרד	מפוליסה	זו.

הגדרות:   .1
בפוליסה	זו	יתפרשו	המונחים	הבאים	להלן:	 	

"החברה"-	איילון	חברה	לביטוח	בע"מ.   1.1  
"הפוליסה"-	חוזה	ביטוח	זה		וכל	נספח	ותוספת	המצורפים	לו.  1.2  

"בעל הפוליסה"-	אגד	אגודה	שיתופית	לתחבורה	בישראל		בע"מ.  1.3  
"המבוטחים"	-	כמפורט	בסעיף	5	להלן.  1.4  

"בני משפחה"-	בן/ת	זוג	של	חבר/עובד	קבוע	לרבות	ילדיו	עד	גיל	21.  1.5  
"מבוטח בוגר" -	מבוטח,	שתחילת	הביטוח	לגביו	חלה	לאחר	יום	הולדתו	ה-21. 		1.6 	
"מבוטח צעיר"-	מבוטח	שתחילת	הביטוח	לגביו	חלה	לפני	יום	הולדתו	ה-	21.	  1.7  

"הסכם"-	החוזה	בין	החברה	לבעל	הפוליסה	הכולל	פוליסה	זו	ונספחיה. 	1.8 	
"מקרה ביטוח"-	כמפורט	בכל	נספח	ונספח	בפוליסה.    1.9  

"הפרמיה"	-	דמי	הביטוח	שעל	בעל	הפוליסה	לשלם	לחברה	.  1.10  
הרשות	 שטחי	 למעט	 עזה	 וחבל	 ושומרון	 יהודה	 לרבות	 ישראל	 מדינת	 "ישראל"-	  1.11  

הפלסטינאית.
"חו"ל"-	כל	מדינה	מחוץ	לישראל.   1.12  

וירקות( פירות	 )כולל	 לצרכן	 מחירים	 מדד	 משמעו	 לצרכן"	 המחירים	 "מדד	 "מדד"-	   1.13  
שקבעה	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה,	אף	אם	יתפרסם	על	ידי	כל	מוסד	ממשלתי	
נתונים	 אותם	 על	 בנוי	 שהוא	 בין	 במקומו,	 שיבוא	 אחר	 רשמי	 מדד	 כל	 לרבות	 אחר,	
שעליהם	בנוי	המדד	הקיים	ובין	אם	לאו,	אם	יבוא	מדד	אחר	במקום	המדד	הקיים,	תקבע	

הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה	את	היחס	בינו	לבין	המדד	המוחלף.
"מדד הבסיס"-	המדד	הידוע	ביום	הראשון	בחודש	תחילת	הביטוח	.   1.14  

"דולר"-	דולר	של	ארצות	הברית,	על-פי	שער	המכירה	בבנק	הפועלים	ביום		תשלומו.   1.15  
1.16		"שנת ביטוח"-	תקופה	של	12	חודשים	רצופים	שהראשונה	תחילתה	בתאריך	תחילת	 	

הביטוח.	
"תאונת דרכים"-	כמשמעה	בחוק	פיצוי	ניפגעי	תאונות	דרכים	התשל"ה	-	1975	או	כל	  1.17  

חוק	אחר	שיבוא	במקומו.	
"תאונת עבודה"-	כמשמעה	בחוק	הביטוח	הלאומי	)נוסח	משולב(	התשכ"ח	-	1968	או	 	1.18 	

כל	חוק	אחר	שיבוא	במקומו.
"פעולות איבה"-	כמשמעה	בחוק	התגמולים	לנפגעי	פעולות	איבה,	התש"ל	-	1970	או	  1.19  

כל	חוק	אחר	שיבוא	במקומו.
"מצב רפואי קודם"  1.20  

מערכת	נסיבות	רפואיות	שאובחנו	במבוטח	לפני	מועד	הצטרפותו	לביטוח	לרבות	בשל	 	 	
מחלה	או	תאונה.	לעניין	זה	"אובחנו	במבוטח"	בדרך	של	אבחנה	מתועדת,	או	בתהליך	

של	אבחון	רפואי	מתועד	שהתקיים	בששת	החודשים	שקדמו	למועד	ההצטרפות.

פוליסה לביטוח בריאות לחברי ועובדי אגד
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חבות החברה:  .2
הצטרפותם	 במועד	 לגביהם	 הביטוח	 מקרה	 חל	 שלא	 מבוטחים	 לגבי	 תהא	 החברה	 חבות	 	

לפוליסה	ובכפוף	לסייגים	המפורטים	בפוליסה	ונספחיה.

תקופת הביטוח:   .3
פוליסה	זו	נערכת	לתקופה	של	שלוש		שנים	החל	מ-	1.1.2009	כפוף	לאפשרות	ביטולה	לפני	 	

תום	התקופה	בהתאם	להוראות	ההסכם	בין	שני	הצדדים.	

תביעות ותשלומי החברה:  .4
בקרות	מקרה	הביטוח	על	המבוטח	או	מי	מטעמו	להודיע	לחברה	על	מקרה	הביטוח,	 	4.1 	
לציין	את	סיבותיו	וכן	למסור	לחברה	את	המידע	והמסמכים	הנוספים	הדרושים	לחברה	

לבירור	חבותה	ובאם	אינם	ברשותו	עליו	לעזור	לחברה	ככל	שיוכל	להשיגם.	
בתום	עשרה	ימי	עבודה		מיום	אישור	התביעה	ע"י	החברה	תשלם	החברה	למבוטח	את	 	4.2 	

הסכום	המגיע	על	פי	הפוליסה.
מכל	תשלומיה	תנכה	החברה	כל	חוב	המגיע	לה	מהמבוטח. 	4.3 	

המבוטחים:  .5
המבוטחים	בפוליסה	זו	הינם: 	

חברים	/עובדים	קבועים	)לפי	החלטת	אגד(	באגד	אגודה	שיתופית	לתחבורה	בישראל	 	5.1 	
ברשימת	 נכלל	 ושמם	 הפרישה	 גיל	 על	 עולה	 אינו	 הביטוח	 בתחילת	 שגילם	 בע"מ	

המבוטחים	)להלן:	חבר/עובד(.
בני	המשפחה	של	חבר	ועובד	קבוע	כמפורט	בסעיף	6	להלן. 		5.2 	

בטוח בני משפחה: 	.6
חבר/	עובד	רשאי	לצרף	את	בני	משפחתו	בכפוף	למילוי	טופס	הצטרפות	כולל	הצהרת	 	6.1 	

בריאות.	
עם	קבלת	טופס	ההצטרפות	תודיע	החברה	למבוטח	ולבעל	הפוליסה	את	החלטתה	על	 	 	

קבלה		או	אי	קבלת	בני	המשפחה	לביטוח	ותנמק	את	החלטתה.
החבר/עובד		רשאי	לצרף	את	משפחתו	במהלך	8	חודשים	מיום	תחילת	הביטוח	החל	 		6.2 	

לגביו.

הכיסויים הביטוחיים:  .7
ניתוחים	פרטיים	בארץ	ובחו"ל	-	כמפורט	בנספח	א'. 	7.1 	

כמפורט	 	- בחו"ל	 מיוחדים	 טיפולים	 ו/או	 מיוחדים	 ניתוחים	 ובחו"ל,	 בארץ	 השתלות	 	7.2 	
בנספח	א'.

ביטוח	לתרופות	מיוחדות	מחוץ	לחוק	הבריאות	הממלכתי	-	כמפורט	בנספח	א'. 	7.3 	
ביטוח		סיעודי	-	כמפורט	בנספח	ב'.	 	7.4 	

ביטוח	למקרה	גילוי		מחלות	קשות	-	כמפורט	בנספח	ג'. 	7.5 	
ביטוח	אובדן	כושר	עבודה	-	כמפורט	בנספח	ד'.	ביטוח		זה	חל	על	חבר/עובד	בלבד	ולא	 	7.6 	

על	בני	משפחה.
כתב	שירות	אמבולטורי	כמפורט	בנספח	ה'. 	7.7 	

מובהר	בזאת,	כי	אין	בתשלום	תגמולי	ביטוח	על	פי	אחד	הכיסויים	הביטוחיים	כדי	לפגוע	 	 	
בזכותו	של	המבוטח	לקבלת	תגמולי	ביטוח	על	פי	כיסוי	אחר	והכל	בכפוף	לתנאי	הכיסוי	

וסייגיו.	
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הפרמיה: 	.8
הפרמיה	החודשית	לחבר/עובד	תשולם	על	ידי	בעל	הפוליסה	בהתאם	לתנאי	ההסכם.		 	8.1 	
כי	אין	בתשלום	הפרמיה	כדי	לחייב	את	החברה	ליתן	הכסוי	הביטוחי	 מובהר	בזאת,	

לחבר/עובד,	היה	ולא	מתקיימים	לגביו	התנאים	הנקובים	בפוליסה	ונספחיה.
הכיסויים	 בגין	 המצטרפים,	 במספר	 תלות	 ללא	 משפחה	 לבני	 החודשית	 הפרמיה	 		8.2 	

הביטוחיים	המפורטים	בסעיף	7.5	-	7.1	הינה	165.50	ש"ח.	
הפרמיה	החודשית	באם	יצורפו	ילדים	בלבד	תהא	ע"ס	57	ש"ח. 	 	

הפרמיה	בגין	בני	המשפחה	תנוכה	ישירות	ממשכורתו	של	החבר/עובד	ותועבר	ע"י	בעל	 		8.3 	
הפוליסה.	

בעל	הפוליסה	יעביר	עד	ה	-	14	לחודש	את	הפרמיה	החודשית	בגין	החודש	הקודם. 		8.4 	
במקרה	של	אי	תשלום	פרמיה	לאחר	30	יום		מיום	פרעונה	רשאית	החברה	לבטל	את	 	8.5 	

הפוליסה,	בכפוף	לאמור	בחוק	חוזה	הביטוח	התשמ"א	-	1981.

הצטרפות לביטוח, התחלתו והפסקתו:  .9
חבר/	עובד	או	בן	משפחה	אשר		הגיע	למעמד	מבוטח	לאחר	מועד	תחילת	הפוליסה	יהא	 	9.1 	
מכוסה	עפ"י	פוליסה	זו	החל	מה	-	1	לחודש	הצטרפותו		ובתנאי	ששמו		נכלל	ברשימת	

המבוטחים		ושולמה	פרמיה	בגינו.
או	 הולדתו	 יום	ממועד	 	15 חלוף	 לאחר	 רק	 להיות	מבוטח,	 כשיר	 יהיה	 שנולד,	 תינוק	 		9.2 	
15	יום	לאחר	ששוחרר	מבית	החולים,	המאוחר	מבין	המועדים	הנ"ל	וזאת	רק	לאחר	
שהוגשה	בקשה	להכללתו	בפוליסה,	בצירוף	מסמכים	רפואיים	מתאימים	והצהרה	בענין	

בריאותו,	על-ידי	הוריו	ולאחר	שניתנה	הסכמת	המבטח	להכללתו	כמבוטח.
תוקף	הביטוח	לגבי	כל	מבוטח	יפוג	מאליו	במועד	המוקדם	מבין	אלה: 		9.3 	

בתום	שנת	הביטוח	בה	הגיע	חבר/עובד	לגיל	פרישה	על	פי	חוק	לבן/בת	הזוג	 	9.3.1
בתום	השנה	בה	מלאו	לו	65	שנה.

בתום	שנת	הביטוח	בה	מלאו	למבוטח	צעיר	21	שנה. 	9.3.2
בתום	תקופת	הביטוח	כאמור	בסעיף	3. 	9.3.3

ביום	בו	הפסיק	המבוטח	לפי	העניין	את	עבודתו	ו/או	חברותו	אצל	בעל		הפוליסה,	 	9.3.4
יבוטל	תוקף	הביטוח	לגביו	ולגבי	בני	משפחתו	באם	בוטחו.

חבר/	עובד	אשר	ביקש	בכתב	להגרע	מהביטוח	יוכל	לחזור	בו	רק	בכפוף	למלוי	טופס	 	9.4 	
הצטרפות	הכולל	הצהרת	בריאות	מורחבת	ואישור	החברה		על	קבלתו.		

אופציה להמשך הביטוח:  .10
ובני	 הוא	 זכאי	 יהא	 מהאגודה	 יפרוש	 אשר	 חבר/עובד	 לעיל,	 	9.3.4 בסעיף	 האמור	 למרות	 	
משפחתו		אם	בוטחו,	להמשיך	את	הביטוח	למעט	ביטוח	אובדן	כושר	עבודה,	במסגרת	פוליסה	

זו	כל	עוד	הינה	בתוקף.
על	מנת	לממש	זכאות	זו	על	המבוטח	להודיע	לחברה	על	רצונו	להמשיך	בביטוח	תוך	45	ימים	 	

מיום	פרישתו.
פרמית	הביטוח	תשאר	ללא	שינוי	ותשולם	על	ידי	המבוטח,בניכוי	הפרמיה	לאובדן	כשר	עבודה		 	

בגביה	מרוכזת	דרך	המעסיק	או	בהוראת	קבע	לבנק	בתוספת	הוצאות	גביה.
לחילופין	יהיה	רשאי	המבוטח	לרכוש	פוליסה	פרטית	הכוללת	כיסויים	דומים	שלא	במסגרת	בעל	 	

הפוליסה	וזאת	כפי	שיהיה	נהוג	אצל	החברה	וללא	צורך	בהוכחת	בריאות	נוספת.
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הצמדה:  .11
מדד	הבסיס	לפוליסה	זו	הינו	11036	נקודות	)מדד	חודש	ספטמבר	2008(. 	11.1 	

המדד	הקובע	לצורך	חישוב	הפרמיה	או	תגמולי	הביטוח	הינו	המדד	האחרון	הידוע	ביום	 	11.2 	
התשלום.

עלה	 הבסיס,	 מדד	 על	 הקובע	 המדד	 יעלה	 לא	 עוד	 כל	 שינוי	 ללא	 ישארו	 התשלומים	 		11.3 	
המדד	הקובע	על	מדד	הבסיס,	יוגדלו	התשלומים	באותו	יחס	שבין	המדד	הקובע	למדד	

הבסיס.
הפרמיות	בגין	הכיסויים	המפורטים	בסעיפים	7.5	-	7.1,	7.7	יהיו	צמודים	למדד. 	11.4 	
תגמולי	הביטוח	בגין	הכסויים	המפורטים	בסעיפים	7.5	-7.4	יהיו	צמודים	למדד.	 	11.5 	

תקרות	סכומי	הביטוח	וההשתתפות	העצמית	יהיו	צמודים	למדד.	 	11.6 	

חובת הגילוי:  .12
היה	וניתנו	על	ידי	המבוטח	תשובות	או	הצהרות,	שאינן	מלאות	וכנות	לשאלות	הנוגעות	למצב	 	
בריאותו,	גילו	,עיסוקיו	ושכרו,	אשר	אילו	הובאו	לידיעתה	לא	היתה	החברה	מתקשרת	על-פי	

פוליסה	זו,	בה	במידה	יחולו	ההוראות	המפורטות	להלן:
את	 לבטל	 רשאית	 החברה	 תהיה	 הביטוח,	 מקרה	 אירע	 בטרם	 לחברה,	 הדבר	 נודע	 		12.1 	
בהתאם	 למבוטח,	 ו/או	 הפוליסה	 לבעל	 בכתב	 בהודעה	 מבוטח,	 אותו	 לגבי	 הפוליסה	

להוראות	חוק	חוזה		הביטוח	התשמ"א	-	1981.
הביטוח,	 דמי	 להחזר	 המבוטח	 זכאי	 זה,	 סעיף	 מכוח	 הפוליסה	 את	 החברה	 ביטלה	 	12.2 	
ששילם	בעד	התקופה	שלאחר	הביטול,	בניכוי	הוצאות	החברה,	זולת	אם	פעל	המבוטח	

בכוונת	מרמה.
נודע	הדבר	לאחר	שקרה	מקרה	הביטוח,	תשלם	החברה	למבוטח	סכום	ביטוח	מופחת	 	12.3 	
שהיתה	 הפרמיה	 לבין	 בפוליסה	 שנקבעה	 הפרמיה	 שבין	 כיחס	 שהוא	 יחסי	 בשיעור	
נקבעת	על	ידי	החברה	אלו	הובאו	לידיעתה	העובדות	האמורות	ויהא	פטור	כליל	בכל	

אחת	מאלה:
אי	גילוי	העובדות	היה	בכונת	מרמה. 	12.3.1

יותר,	 מרובים	 ביטוח	 בדמי	 אף	 חוזה,	 באותו	 מתקשר	 היה	 לא	 סביר	 מבטח	 	12.3.2
אלו	ידע	את	העובדות	לאמיתן.	במקרה	כזה,	יהיה	בעל	הפוליסה	זכאי	להחזר	
הפרמיות	ששילם	בעד	התקופה	שלאחר	קרות	מקרה	הביטוח,	בניכוי	הוצאות	

החברה.
שלילת	תרופות:	החברה	אינה	זכאית	לתרופות	האמורות	מעלה	בכל	אחת	מאלה,	אלא	 	12.4 	

אם	כן	התשובה	שלא	היתה	מלאה	וכנה	וניתנה	בכוונת	מירמה.	
הוא	ידע	או	היה	עליו	לדעת	את	המצב	לאמיתו	בשעת	כריתת	החוזה	או	שהוא	 	12.4.1

גרם	לכך	שהתשובה	לא	היתה	מלאה	וכנה.
העובדה	שעליה	ניתנה	התשובה	שלא	היתה	מלאה	וכנה	חדלה	להתקיים	לפני	 	12.4.2
שקרה	מקרה	הביטוח	או	שלא	השפיעה	על	מקרה	הביטוח,	על	חבות	המבטח	

או	על	הקופה.

התיישנות:  .13
תקופת	התיישנות	של	תביעה	על	פי	הפוליסה	ונספחיה	הינה	שלוש	שנים	מיום	קרות	מקרה	 	

הביטוח.
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14. ביטול הפוליסה:
או	חלקה	 ולא	שולמה	הפרמיה	 נספחיה	במידה	 ו/או	 זו	 פוליסה	 החברה	תהא	רשאית	לבטל	 		
לשלמם,	 הפוליסה	 מבעל	 או	 מהמבוטח	 דרשה	 שהחברה	 לאחר	 ימים,	 	15 תוך	 ולא	 במועד	
ימים	 ו/או	למבוטח,	כי	הפוליסה	תתבטל	כעבור	21	 רשאית	החברה	להודיע	לבעל	הפוליסה	

נוספים	אם	הסכום	שבפיגור	לא	סולק	לפני	כן.	
הנוספים,  הביטוחים  של  לביטולם  יגרום  זו  פוליסה  ביטול  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען   

הנספחים אליה. 
בגין מקרה  לעיל החברה מתחייבת להמשיך לשלם את תגמולי הביטוח  למרות האמור   

ביטוח שאירע בהיות הפוליסה בתוקף ובכפוף לאמור לפוליסה ונספחיה.

15 . מיסים והיטלים:
והאחרים,	 הממשלתיים	 המיסים	 כל	 בתשלום	 חייב	 העניין,	 לפי	 המבוטח,	 או	 הפוליסה	 בעל	 	
החלים	על	פוליסה	זו	או	המוטלים	על	הפרמיות	ועל	כל	התשלומים	האחרים	שהחברה	חייבת	
לשלמם	על-פי	הפוליסה,	בין	אם	מיסים	אלה	קיימים	ביום	היכנס	הפוליסה	לתוקף	ובין	אם	יוטלו	

במועד	אחר	מאוחר	יותר.	

ועדת ערעורים: 	.16
חילוקי	הדעות	שיתעוררו	בקשר	לתביעות	בגין	ביטוח	זה	,יופנו	להכרעת	ועדת	ערעורים. 	

הועדה	תהיה	מורכבת	משני	נציגים	של	בעל	הפוליסה	ושני	נציגים	של	החברה.ועדה	זו	תהיה	 	
רופא		 לועדה	 יצורף	 הכרעה	 בהעדר	 הביטוח.	 לתגמולי	 המבוטח	 זכות	 את	 לקבוע	 מוסמכת	

שיקבע	בהסכמת	שני	הצדדים.
 

17. כללי:
פוליסה	זו	כפופה	לחוק	חוזה	ביטוח	התשמ"א	1981.	 	

הוראות	פוליסה	זו	יחולו	על	כל	פרקיה	ונספחיה,	בשינויים	המחוייבים	ובהתאמה. 		
כל	תאריך	בפוליסה	נקבע	על-פי	הלוח	הגריגוריאני. 		

ו/או	כל	אחד	מנספחיה,	לכלל	 החברה		תהא	רשאית	לשנות	מעת	לעת	את	תנאי	פוליסה	זו	 	
ממנה	 וימנעו	 ישונו	 כלשהם,	 תקנה	 ו/או	 חוק	 אם	 הביטוח,	 תוקף	 תחילת	 לאחר	 המבוטחים	
במישרין	או	בעקיפין,	באופן	מלא	או	חלקי,	לשפות	מבוטח.	השינוי	יכנס	לתוקף	כעבור	30	יום	

מהיום	בו	הודיעה	החברה	את	דבר	השינוי	במכתב	לבעל	הפוליסה.
כל	מקום	בו	קיים	שימוש	בלשון	זכר	ו/או	יחיד	תהיה	המשמעות	גם	בהתאמה	לנקבה/רבים.	 	
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נספח א' - ביטוח בריאות
תמורת	תשלום	פרמיה	כאמור	בתנאים	הכלליים,	תשפה	החברה	את	המבוטח	ו/או	תשלם	לספק	
השירות	עבור	הוצאות	לשירותים	רפואיים	שעבר	מבוטח	בפועל,	בגין	מקרה	ביטוח,	בכפוף	להוראות	
ההשתתפות	העצמית	ולהוראות	ולסייגים	כמוגדר	וכמפורט	בגוף	הפוליסה	ועל-פי	הפרקים	המפורטים	

בנספח	זה,	במשך	תקופת	הביטוח	ובגבולות	אחריות	החברה	על-פי	תנאי	הפוליסה	והוראותיה.

הגדרות:  .1
בנוסף	להגדרות	בתנאים	הכלליים	לפוליסה,	להלן	הגדרות	המחייבות	לנספח	זה.	 	

"מקרה הביטוח" -  1.1  
למבוטח	 שינתנו	 ונספחיה,	 זו	 פוליסה	 פי	 על	 המכוסים	 רפואיים	 בשירותים	 הצורך	 	 	
בעקבות	בעיה	בריאותית.	בתנאי	שצורך	זה	התגלה	במהלך	תקופת	הביטוח	כמפורט	
בכל	אחד	מנספחי	הפוליסה	ובתנאי	שהצורך	ימומש	בפועל	במהלך	תקופת	הביטוח	וכל	

עוד	הפוליסה	בתוקפה	המלא.	
"בית חולים ציבורי"   1.2  

מוסד	רפואי	בישראל,	המוכר	ע"י	הרשויות	המוסמכות	כבית	חולים	ונמצא	בבעלות	ו/או	 	 	
בתפעול	רשויות	מדינה	או	רשות	מקומית	או	קופת	חולים	כלשהי.

"בית חולים פרטי" -  1.3  
מוסד	רפואי	בישראל	המוכר	על-ידי	הרשויות	המוסמכות	כבית	חולים	שאינו	בית	חולים	 	 	
ציבורי,	אשר	במסגרתו	ניתן	לקבל	שירותי	רפואה	פרטיים,	וכן	מסלולי	שירותי	רפואה	

פרטיים	בבתי	חולים	ציבוריים.
"בתי חולים בחו"ל"   1.4  

מוסד	רפואי	בחו"ל,	המוכר	על-ידי	הרשויות	המוסמכות	במדינה	בה	הוא	נמצא,	כבית	 	 	
חולים.

"רופא מומחה","מנתח","מרדים" -  1.5  
רופא,	שהוסמך	על-ידי	השלטונות	המוסמכים	בישראל,	כמומחה	בתחום	רפואי	מסוים,	 	 	
ושמו	כלול	ברשימת	הרופאים	המומחים	לפי	תקנה	34	לתקנות	הרופאים	)אישור	תואר	
מומחה	ובחינות(	התשל"ג	-	1973	ואשר	הוסמך	ואושר	על-ידי	השלטונות	המוסמכים	

בישראל	כרופא	מומחה,	מנתח,	מרדים,	לפי	העניין.
"אח/אחות פרטי/ת" - 	1.6 	

באופן	 המועסקים	 ישראל,	 מדינת	 של	 רשמית	 הסמכה	 תעודת	 בעלי	 אחות	 או	 אח	 	 	
פרטי.

"ספק שירות" -  1.7  
ספק	שירותים	רפואיים	ו/או	אחרים	לרבות	בתי-	חולים,	מכונים	רפואיים,	בתי-מרקחת,	 	 	
מעבדות,	רופאים	ועוסקים	במקצועות	הרפואה	והפרה-	רפואה,	אשר	בינו	לבין	החברה	
קיים	הסכם	להספקת	שירותים	רפואיים	ו/או	אחרים	או	שהחברה	בחרה	לבצע	תשלומים	

בגין	מקרה	הביטוח	ישירות	אליו.
"רשימת ספקי השירות" - 	1.8 	

רשימת	ספקי	השירות	מטעם	החברה	המתעדכנת	מעת	לעת	על-ידי	החברה. 	 	
"ניתוח" -  1.9  

פעולה	פולשנית	-	חדירתית	)Invasive Procedure(	החודרת	דרך	רקמות	ומטרתה	 	 	
טיפול	במחלה	ו/או	פגיעה	ו/או	תיקון	פגם	או	עיוות	אצל	המבוטח.

המתבצעת	 פעולה	 	 כולל	 פולשניות-חודרניות,	 פעולות	 גם	 כניתוח	 יראו	 זו	 במסגרת	 	 	
באמצעות	קרן	לייזר,	לאבחון	או	לטיפול,	וכן	הראית	אברים	פנימיים	בדרך	אנדוסקופית,	

צנתור,	אנגיוגרפיה	וכן	ריסוק	אבני	כליה	או	מרה	על	ידי	גלי	קול.
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"השתלה" -  1.10
כריתה	כירורגית	או	הוצאה	מגוף	המבוטח	של	ריאה,	לב,	כליה,	לבלב,	כבד,	וכל	שילוב	 	
ביניהם	והשתלת	איבר	שלם	או	חלק	מאיבר	אשר	נלקחו	מגופו	של	אדם	אחר	במקומם,	
או	השתלה	של	מח	עצמות	מתורם	אחר	בגוף	המבוטח.	השתלה	תכלול	גם	השתלת	
לב	מלאכותי	בשלב	בו	הפרוצדורה	הפסיקה	להיות	מוגדרת	כניסיונות	בישראל.	במקרה	
בו	יושתל	לב	מלאכותי	כפרוצדורה	הקודמת	להשתלת	לב	מגופו	של	אדם	אחר,	יחשב	

הדבר	כמקרה	ביטוח	אחד.	
"ניתוח מיוחד ו/או טיפול מיוחד" -  1.11

ניתוח	מיוחד	ו/או	טיפול	רפואי	מיוחד	המבוצע	בחו"ל,	אשר	מתקיימים	לגביו	אחד	או	 	
יותר	מהתנאים	המפורטים	להלן	ובלבד	שרופא	מומחה	בתחום	הרפואי	הנוגע	לעניין	
קבע	את	הצורך	בניתוח	המיוחד	ו/או	הטיפול	המיוחד	על-פי	אחד	מהתנאים	המפורטים	

להלן:
רפואית	 מבחינה	 המיוחד	 הטיפול	 ו/או	 המיוחד	 הניתוח	 את	 לבצע	 ניתן	 לא	 	1.11.1 	

בישראל	ואין	לו	ניתוח	ו/או	טיפול	חלופי	בישראל.
סיכויי	ההצלחה	בביצוע	הניתוח	המיוחד	ו/או	הטיפול	המיוחד	בחו"ל	גבוהים	 	1.11.2 	

באופן	משמעותי	מביצוע	הטיפול	בישראל.
זמן	ההמתנה	לביצוע	הניתוח	המיוחד	ו/או	הטיפול	המיוחד	בישראל	עולה	על	 			1.11.3 	
זמן	ההמתנה	הסביר	לביצוע	ניתוח	מיוחד	ו/או	טיפול	מיוחד	מסוג	זה	וקיים	

סיכון	לחיי	המבוטח.
"ניתוח ו/או טיפול חלופי" -  1.12

רפואיות	 מידה	 אמות	 על-פי	 אשר	 בישראל,	 לביצוע	 הניתן	 רפואי	 טיפול	 ו/או	 ניתוח	 	
טיפול	 ו/או	 ניתוח	 על-ידי	 המושגת	 רפואית,	 תוצאה	 אותה	 את	 להשיג	 נועד	 מקובלות	
רפואי	אחר,	שאינו	ניתן	לביצוע	בישראל	ובלבד	שאינו	כרוך	בתוצאות	גופניות	חמורות	
יותר	למטופל.	לעניין	זה	"תוצאות	חמורות	יותר"	-	תופעות	לוואי	חמורות	יותר	שעלולות	
להיווצר	כתוצאה	מהניתוח	ו/או	מהטיפול,	לרבות	פגיעה	באיכות	חייו	או	בשגרת	חייו	של	

המבוטח.
"הוצאות אישפוז" -  1.13

שהייה	בבית	חולים	ציבורי	או	פרטי,	עקב	ובקשר	לניתוח	שבוצע	במבוטח.	במסגרת	 	
שהייה	זו	תכוסה	עלות	תרופות,	בדיקות	מעבדה,	פתולוגיה	ו/או	הדמייה.

"בדיקות מעבדה ו/או הדמייה" -  1.14
מיפוי	 ממוחשבת,	 טומוגרפיה	 סאונד,	 אולטרא	 רנטגן,	 מסוג:	 שונות,	 איבחון	 בדיקות	 	

איזוטופים	ובדיקות	תהודה	מגנטית,	שאינן	מהוות	ניתוח	כהגדרתו	דלעיל.
"שתל" -  1.15

או	 מלאכותי	 מפרק	 מלאכותי,	 איבר	 או	 טבעי	 מאיבר	 חלק	 או	 טבעי	 איבר	 אביזר,	 כל	 	
במסגרת	 	 המכוסה	 ניתוח,	 	 כדי	 ותוך	 במהלך	 של	המבוטח	 בגופו	 טבעי,	המושתלים	
הביטוח	)כגון:	עדשה,	פרק	ירך	וכו'(,	למעט	תותבת	שיניים,	שתל	דנטלי	ושתל	במהלך	

השתלה.
"חוק ביטוח בריאות ממלכתי" - 	1.16

חוק	ביטוח	בריאות	ממלכתי,	התשנ"ד	1994. 	
"טופס התחייבות" -  1.17

טופס	התחייבות	מקופ"ח	לתשלום	בגין	ניתוח	ו/או	פעולה	רפואית	אחרת	ו/או	אישפוז	 	
בגין	הניתוח,	עותקו	המקורי	יומצא	לידי	החברה,	טרם	ביצועם.
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תביעות:  .2
בהיוודע	למבוטח	על	הצורך	במקרה	הביטוח,	יודיע	על-כך	המבוטח	לחברה,	בהקדם	האפשרי	 	
קודם	לפניתו	לנותן	השירות	ויקבל	את	אישור	החברה	מראש	לכל	אחד	מהשירותים	הרפואיים	
זו	 פוליסה	 מפרקי	 אחד	 כל	 להוראות	 ובכפוף	 זה	 נספח	 במסגרת	 הביטוחי	 בכיסוי	 הנכללים	

והביטוחים	הנוספים	המצורפים	לה.
קבלת	האישור	כאמור	הוא	תנאי	מהותי	לאחריות	החברה	על-פי	נספח	זה. 	

זמן,	 בפרק	 אלקטיבי,	 טיפול	 ו/או	 ניתוח	 או	 חירום	 טיפול	 ו/או	 ניתוח	 שיעבור	 מבוטח	 			2.1	
אשר	לא	יאפשר	לו	המתנה	לקבלת	האישור	מאת	החברה,	כאמור	לעיל,	יתחייב	בכתב	
התחייבות	כלפי	החברה	ו/או	ספק	השירות,	לכיסוי	מלוא	הוצאותיו	בגין	מקרה	הביטוח,	
למקרה	והתביעה	בגין	מקרה	הביטוח	לא	תאושר	על-	ידי	החברה.	לעניין	האמור,	אישור	
החברה	ייחשב	כאישור,	אשר	יינתן	בתוך	פרק	זמן	של	3	ימי	עבודה	מעת	הודעתו	של	

המבוטח	לחברה	על	מקרה	הביטוח.
המבוטח	ימסור	לחברה	את	המידע	המתייחס	לתביעתו	לרבות	אבחנת	הרופא	המטפל	 			2.2 	

ואת	המסמכים	הרפואיים	המקוריים	והאחרים	הדרושים	לחברה	לברור	התביעה.
המבוטח	ימסור	לחברה	את	כל	המידע	האמור	לעיל	לפני	קבלת	השירותים	הרפואיים	ו/ 	 	

או	לאחר	קבלתם,	לפי	דרישת	החברה.
במקרה	של	פטירת	המבוטח,	חו"ח,	לא	תשלל	מהחברה	הזכות	האמורה	בסעיף	3.2	 	2.3 	

להלן.
אם ידרש לכך על-ידי החברה, יעמיד עצמו המבוטח לבדיקה רפואית, על-ידי רופא   2.4  
מטעם החברה, וימסור כל  פרט ו/או מסמך רפואי שידרש ויתיר בחתימתו לרופאים, 
קופות חולים, בתי חולים ולכל גוף ו/או מוסד אחר למסור לחברה כל ידיעה הנוגעת 

למצב בריאותו של המבוטח.
קיום	הוראה	זו	יהיה	תנאי	מוקדם	לחובת	החברה	לתשלום	תגמולי	ביטוח	על-פי	פוליסה	 	 	

זו.
החברה	תהיה	רשאית,	על-פי	שיקול	דעתה	הבלעדי,	לשלם	תגמולי	ביטוח	ו/או	חלק	 	2.5 	
ביטוח	 תגמולי	 תשלום	 של	 במקרה	 עצמו.	 למבוטח	 או	 השירות	 לספק	 ישירות	 מהם	
לספק	השירות	יבוצע	התשלום	כנגד	חשבונית	מקורית	שתומצא	לחברה,	הכוללת	את	
פירוט	השירות	שניתן	למבוטח,	על-ידי	ספק	השירות	וכן	את	אישור	המבוטח	המעיד	על	

קבלת	השירות	דלעיל.
במקרה	של	שיפוי	המבוטח,	יבוצע	התשלום	כנגד	קבלות	מקוריות,	שיומצאו	לחברה	לא	 	 	
יאוחר	מ	-	90	יום	מהמועד	בו	שילם	המבוטח	את	הסכומים	הנקובים	בהן	ובכפוף	לכל	

פרק	מפרקי	נספח	זה.
זו,	 בפוליסה	 האמור	 על-פי	 בחו"ל	 שבוצעו	 רפואיים	 שירותים	 עבור	 הביטוח	 תגמולי	 	2.6 	
ישולמו	ו/או	יועברו,	בכפוף		לחוקי	הוראות	מט"ח	בישראל,	כפי	שיהיו	נהוגים	במועד	
התשלום.	התשלום	בישראל,	יבוצע	בשקלים	על-פי	שער	הדולר	כמוגדר	בסעיף	1.15	

לתנאים	הכלליים	והכל	בכפוף	להוראות	פוליסה	זו.
ביטל ו/ו דחה מבוטח ניתוח מבלי לקבל את אישור החברה מראש ובכתב, במהלך   2.7  
48 שעות שקדמו למועד שנקבע לביצועו, ישא המבוטח במלוא החיוב, אשר יוטל 
על החברה, אם יוטל על-ידי נותן השירות על החברה, כתוצאה מביטול ו/או דחייה 
ביטוח   תגמולי  מכל  האמור,  החיוב  סכום  את  לקזז  רשאית  תהיה  החברה  אלו. 
שיגיעו למבוטח בעתיד, על-פי פוליסה זו וזאת מבלי לפגוע בזכות   החברה על-פי 

כל דין.
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סייגים כלליים:   .3
החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למבוטח עקב מעשה או מחדל בגין טיפול ו/   3.1  

או שירות שיינתן למבוטח ע"י מי מנותני השירות. 
החברה לא תהיה אחראית ולא תשלם תגמולי ביטוח על-פי פוליסה זו בשל מקרה    3.2  

ביטוח הקשור במישרין או בעקיפין ו/או הנובע מ:
מקרה ביטוח, אשר הגורם הממשי לו, היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי    3.2.1
קודם ואשר ארע למבוטח בתקופה בה החל הסייג. סייג בשל מצב רפואי 
קודם יחול, לגבי מבוטח שהצטרף לביטוח בטרם הגיע לגיל 65 בשנה 
מבוטח  ולגבי  לגביו  החל  הביטוח  תקופת  תחילת  ממועד  הראשונה 
שהצטרף לביטוח החל מגיל 65 בחצי השנה הראשונה ממועד תחילת 

הביטוח החל לגביו.
על אף האמור לעיל, אם המבוטח הודיע על מצב בריאותו הקודם והחברה   
לא סייגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי לא יחול האמור 
לעיל, אלא אם הוחרג במפורש ע"י החברה. מובהר ומוצהר כי המבטח לא 
יהיה אחראי ולא ישלם אם מקרה הביטוח נגרם במישרין או בעקיפין על 

ידי או עקב מצב רפואי מסויים שהוחרג במפורש לגבי מבוטח מסויים. 
למען הסר ספק מובהר, כי האמור בסעיף זה יחול על כל נספחי פוליסת   
ונספחיה,  זו  לפוליסה  המבוטח  הצטרפות  למועד  בהתאם  הביטוח 

בהתאמה.
להסרת  ניתוח  לרבות  אסתטיים,  ו/או  קוסמטיים  טיפולים  ו/או  ניתוחים    3.2.2
משקפיים למעט ניתוח פלסטי בעקבות תאונת דרכים כאמור בפרק א' 

סעיף 1.4.
טיפולי הפריה, עיקור מרצון, הריון ו/או לידה.     3.3.2

טיפולי דיאליזה הנובעים ממחלת כליות כרונית או אי ספיקת כליות.    3.2.4
תסמונת הכשל החיסוני )להלן: "איידס"( או מצבים רפואיים המיוחסים ו/    3.2.5

או קשורים ו/או נובעים מאיידס ו/או הנובעים מהוירוס המחולל איידס.
על- האסורים  חומרים  ו/או  לסמים  התמכרות  ו/או  שכרות/אלכוהוליזם   3.2.6 
פעילות  זה הדבקות במחלה במהלך  ובכלל  ו/או שימוש בהם  פי החוק 

הכרוכה בכל אחת מתופעות אלו.
שפוי  היה  שהמבוטח  בין  מכוונת  עצמית  פציעה  ו/או  התאבדות  נסיון      3.2.7

בדעתו ובין אם לאו.
טיפולי שיניים וחניכיים למיניהם.     3.2.8

גרעיניים,  תהליכים  רדיואקטיבי,  זיהום  מיננת,  לקרינה  כלשהי  חשיפה     3.2.9
חומר גרעיני מלחמתי או פסולת גרעינית כלשהי.

הפלה מלאכותית ותוצאותיה שבוצעו מסיבות סוציאליות ו/או חברתיות ו/   3.2.10
או כלכליות ו/או תכנון משפחה.

ו/או  תחרותי  ספורט  ו/או  ספורט  אגודות  במסגרת  ספורטיבית  פעילות    3.2.11
ארועי ספורט מאורגנים, שלא במסגרת בעל הפוליסה.

בעל  אזרחי  טיס  בכלי  כנוסע  למעט  כלשהו,  טייס  בכלי  טיסת המבוטח   3.2.12 
תעודת כשירות להובלת נוסעים.

החברה לא תהיה אחראית ולא תשלם תגמולי ביטוח על-פי פוליסה זו עקב מצב   3.3  
בריאות אליו נקלע המבוטח בעקבות ו/או בקשר עם אחד מאלה ובתנאי שהמבוטח 

זכאי לפיצוי מגורם אחר על-פי החוקים להלן:
תאונת דרכים, למעט ניתוח פלסטי, לאחר תאונת דרכים, כמפורט בפרק      3.3.1



24

א' בסעיף 1.4 להלן.
תאונת עבודה.     3.3.2

3.3.3    פעולות איבה.
3.3.4    שירותו של המבוטח בצה"ל, לרבות בשירות מילואים. 

מעשה  פרעות,  מרד,  מהפיכה,  משטרתית,  צבאית,  מלחמתית,  פעולה    3.3.5
חבלה, שביתה או פעולה בלתי חוקית.

שונות:   .4
המבוטח	יציג	תעודה	מזהה	רשמית,	הנושאת	את	תמונתו,	בפני	כל	ספק	שירות	לשם	 	4.1 	

זיהויו	על-ידי	ספק	השירות.
החברה	זכאית	על-פי	שיקול	דעתה	הבלעדי	ובהתאם	לתנאי	פוליסה	זו	ונספחיה,	לשלם	 				4.2 	
תגמולי	ביטוח,	עבור	שירותים	רפואיים.	כל	תשלום	כאמור,	ייחשב	כתגמולי	ביטוח	לכל	

דבר	ועניין	צורך	חישוב	תקרת	תגמולי	הביטוח.

תיחלוף )סברוגציה(:  .5
שילמה	החברה	הוצאות	בגין	מקרה	ביטוח	בעת	שלמבוטח	היה	גם	זכות	שיפוי	או	פיצוי	כלפי	 	

צד	שלישי,	עוברת	זכות	זאת	לחברה	עד	גובה	התשלומים	ששילמה	החברה	בפועל,	אולם:
באופן	 זה,	 סעיף	 לפי	 אליה	 שעברה	 זאת,	 בזכות	 להשתמש	 רשאית	 אינה	 החברה	 	5.1 	
שיפגע	בשאר	זכויות	המבוטח	לתבוע	מצד	ג'	פיצוי	או	שיפוי	מעל	התשלומים	שקיבל	

מהחברה.
5.2				סעיף	זה	לא	יחול	אם	מקרה	הביטוח	הוא	תוצאה	של	מעשה	או	מחדל	שלא	בכוונה,	בידי	 	
אדם	שמבוטח	סביר	לא	היה	תובע	ממנו	פיצוי	או	שיפוי,	מחמת	קרבה	משפחה	או	יחס	

של	מעביד/עובד	שביניהם.
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פרק א' - ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל
החברה תשפה את המבוטח ו/או תשלם לספק השירות, בקרות מקרה הביטוח, הוצאות בגין 
החברה  אחריות  גבולות  לסכומי  כפוף  הביטוח,  סכומי  לתקרות  עד  בחו"ל,  או  בארץ  ניתוח 

ובכפוף לתנאים המפורטים להלן.

חבות החברה  .1
החברה	מתחייבת	לשאת	בהוצאות	הכרוכות	במקרה	הביטוח,	על-פי	בחירתו	של	המבוטח,	 	

כמפורט	להלן.
בחירת בית חולים    1.1

בחירת בית-חולים שברשימת ספקי השירות                                                 1.1.1
כיסוי	הוצאות	הכנה	לניתוח,	רופא	מרדים,	חדר	ניתוח,	הצוות	המנתח,	תותבות	
לבית- החברה,	 על-ידי	 ישירות	 ישולמו	 ואשר	 ש"ח	 	25,000 של	 לסכום	 עד	

החולים.
בחירת בית-חולים שאינו ברשימת ספקי השירות    1.1.2

החזר	הוצאות	בגין	הכנה	לניתוח,	רופא	מרדים,	חדר	ניתוח,	הצוות	המנתח,	 	
ניתוח,	 אותו	 של	 מחירו	 על-פי	 והכל	 ש"ח	 	25,000 של	 לסכום	 עד	 תותבות	
אצל	 נהוגים	 שיהיו	 כפי	 שבהסכם,	 החולים	 בתי	 מחירי	 של	 הקיים,	 בתעריף	

החברה	באותו	המועד.
בחירת מנתח פרטי  1.2

בחירת מנתח שברשימת ספקי השירות    1.2.1
כיסוי	שכר	מנתח	ובלבד	שנבחר	על-ידי	המבוטח	ובהסכמת	בית-החולים,	אשר	 	

ישולמו	ישירות	על-ידי	החברה	למנתח.
בחירת מנתח שאינו ברשימת ספקי השירות     1.2.2

החזר	שכר	מנתח	ובלבד	שנבחר	על-ידי	המבוטח	ובהסכמת	בית-החולים,	עד	 	
לסכום	השכר	המירבי	בגין	אותו	שכר	מנתח,	המשולם	למנתח	באותו	תחום	

שברשימת	ספקי	השירות,	כפי	שיהיה	נהוג	אצל	החברה	באותו	המועד.
הוצאות אישפוז בבית-חולים לביצוע ניתוח   1.3  

כיסוי	הוצאות	אישפוז,	יהיה	על-פי	תעריף	האישפוז	של	ספק	השירות	ועד	תקרה	של	30	 	 	
ימי	אישפוז	לניתוח.

ניתוח פלסטי לאחר תאונת דרכים  1.4  
יהיה	זכאי	מבוטח	שעבר	תאונת	דרכים	ונזקק	לניתוח	פלסטי,	לפתרון	בעיות	תפקודיות	 	 	
ניתוח	פלסטי,	על-פי	הוראות	 ו/או	צלקת,	לכיסוי	הוצאות	בגין	ביצוע	 ו/או	תיקון	עיוות	

סעיפים	1.3	-	1.1	לעיל,	עד	לתקרת	סכום	של	20,000	ש"ח.
התייעצות עם הרופא המנתח  1.5  

המבוטח	יהיה	זכאי	לכיסוי	הוצאותיו	בגין	התייעצות	עם	הרופא	המנתח,	בענין	הניתוח	 	 	
שיבצע	במבוטח	אותו	רופא	מנתח	ועד	לסכום	של	800	ש"ח	להתייעצות.

שירותי הסעה באמבולנס  	1.6		
בתי-חולים	 בין	 או	 בית-החולים	 אל	 )אמבולנס(	 הצלה	 ברכב	 המבוטח	 הסעת	 שירותי	 	 	
ובתנאי	שהמבוטח	יאושפז	לצורך	ביצוע	ניתוח.	שיפוי	המבוטח	לא	יעלה	על	התעריף	
הרשמי	הקיים	באותה	עת	בשירותי	מגן	דוד	אדום.	למרות	האמור	לעיל	במידה	ויוזמן	
אמבולנס	כתוצאה	מארוע	שקרה	מחוץ	לביתו	של	המבוטח	ישופה	המבוטח	גם	אם	לא	

אושפז.
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שירותי אח/אחות פרטי/ת   1.7  
מבוטח	יהיה	זכאי,	במהלך	אישפוז	עקב	ניתוח,	לשירותי	אח/אחות	פרטיים	ליום	אישפוז,	 	 	

עד	8	ימים	ממועד	הניתוח	ועד	לתקרה	של	900	ש"ח	לכל	יום	אישפוז.
שירותי פיזיוטרפיה פרטיים 	1.8			

מבוטח	יהיה	זכאי,	עקב	ניתוח,	ל-	12	טיפולי	פיזיוטרפיה	ועד	220	ש"ח	לכל	טיפול. 	 	
הוצאות החלמה לאחר ניתוח מעקף בלב ו/או ניתוח במוח   1.9    

המבוטח	יהיה	זכאי	לכיסוי	הוצאות	החלמה	לאחר	ניתוח	מעקפים	בלב	ו/או	ניתוח	במוח	 	 	
עד	ל-	7	ימי	החלמה	ובלבד	שיבוצעו	תוך	30	יום	ממועד	ביצוע	הניתוח	האמור	וזאת	עד	

850	ש"ח	לכל	יום	במוסד	ההחלמה.
פיצוי במקרה מוות כתוצאה מניתוח  1.10

במקרה	מות	המבוטח,	חו"ח,	מביצוע	ניתוח,	במסגרת	ביטוח	זה,	בתוך	תקופה	של	10	 	 	
ימים	מיום	ביצוע	הניתוח,	תשלם	החברה	ליורשים	על-פי	דין,	סכום	של	85,000	ש"ח	

בנוסף	לכל	סכום	ששולם	על-פי	פרק	זה.
פיצוי בגין ניתוח ששולם חלקית באמצעות החברה   1.11

מבוטח	שיעבור	ניתוח	ואישפוז,	המכוסים	על-פי	פוליסה	זו	בבית	חולים	ולא	יתבע	את	 	 	
ערך	 למחצית	 השווה	 סכום	 למבוטח,	 החברה	 תשלם	 הניתוח,	 עלות	 במלוא	 החברה	
לחברה	 המבוטח	 שהמציא	 ובלבד	 הפרטי	 החולים	 בבית	 לחברה	 שנחסכו	 ההוצאות	

טופס	התחייבות.
פיצוי בגין ביצוע ניתוח שלא באמצעות החברה  1.12

מבוטח	שיעבור	ניתוח	ואישפוז,	המכוסים	על-פי	פוליסה	זו	ולא	יתבע	את	החברה,	יהיה	 	 	
זכאי	לפיצוי,	בגין	ימי	אישפוזו,	בסכום	של	850	ש"ח,	בגין	כל	יום	אישפוז	ועד	30	ימי	

אישפוז.
ניתוח בחו"ל  1.13

בגין	הכנה	 הוצאות	 זכאי	להחזר	 יהיה	 חולים	בחו"ל,	 ניתוח	בבית	 לבצע	 												בחר	מבוטח	
לניתוח,	רופא	מרדים,	חדר	ניתוח,	הצוות	המנתח,	חומרים	רפואיים	הדרושים	לניתוח,	
תותבות	עד	סכום	של	30,000	ש"ח	הוצאות	האישפוז,	הקשורות	בניתוח	והכל	בסכום	
ניתוח	בישראל,	בבית-חולים	שברשימת	ספקי	 בגין	אותו	 של	150%	מהסכום	הנקוב	

השירות.
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פרק ב' - השתלות בארץ ובחו"ל, 
ניתוחים מיוחדים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל

החברה תשפה את המבוטח ו/או תשלם לספק השירות, בקרות מקרה הביטוח, הוצאות בגין 
השתלה בישראל ובחו"ל או ניתוח מיוחד ו/או טיפול מיוחד בחו"ל, עד לתקרות סכומי הביטוח, 

כמפורט ברשימת גבולות אחריות החברה ובכפוף לתנאים המפורטים להלן.

חבות החברה:   .1
חבות	החברה	על-פי	פרק	זה	היא	אך	ורק	להשתלות,	ניתוחים	מיוחדים	ו/או	טיפולים	 				1.1 	
מיוחדים	בחו"ל	ו/או	טיפולי		המשך	שיבוצעו	בבית-חולים	מוכר	ומורשה	על-ידי	הרשויות	
המוסמכות	באותה	מדינה	לביצוע	הניתוח	המיוחד	ו/או	הטיפול	המיוחד	בחו"ל	ו/או	טיפולי	
ההמשך	ו/או	ההשתלה	ובכפוך	להוראות	חוק	השתלת	איברים	התשס"ח	-	2008	לענין	
סחר	באברים	ובתנאי	כי	נטילת	האיבר	נעשית	על	פי	דין	החל	באותה	מדינה	ומתקיימות	

בה	הוראות	החוק	לעניין	סחר	באברים.
במקרה	של	ביצוע	השתלה,	ניתוח	מיוחד	ו/או	טיפול	מיוחד	בחו"ל,	בבית-חולים	הכלול	 		1.2 	
גבול	 סכומי	 לתקרת	 עד	 החברה	 על-ידי	 ההוצאות	 ימומנו	 השירות,	 ספקי	 ברשימת	

אחריות	החברה	כרשום	מטה	בסעיף	1.4.
באמצעות	 שלא	 בחו"ל,	 מיוחד	 טיפול	 ו/או	 מיוחד	 ניתוח	 השתלה,	 ביצוע	 של	 במקרה	 	1.3 	
ספק	שירות,	תשפה	החברה	את	המבוטח	בגין	הוצאות	על-פי	מחירם	של	הטיפולים	
הרפואיים	בתעריף	הקיים,	אצל	ספקי	השירות	שבהסכם,	כפי	שיהיה	נהוג	אצל	החברה	

באותו	המועד.
במסגרת	פוליסה	זו	יאושרו	אך	ורק	ההוצאות	המוכרות	הנקובות	בסכומי	גבולות	אחריות	 	1.4 	

החברה.
סכומי	גבולות	אחריות	החברה	בגין	כל	ההוצאות	האמורות	להלן	הינן: 	 	
לסעיף	ההשתלות	-	$1,000,000	)לא	כולל	תשלום	גימלה	חודשית(. 	 	

לסעיף	טיפולים/ניתוחים	מיוחדים	בחו"ל	-	$100,000. 	 	

הוצאות בגין מקרה הביטוח:  .2
גבולות  לסכומי   בכפוף  הביטוח,  במקרה  הכרוכות  בהוצאות  לשאת  מתחייבת  החברה   

אחריות החברה כמפורט להלן: 
הוצאות רפואיות להשגת איבר  2.1  

הוצאות	רפואיות	בגין	השגת	איבר,	שימורו	והעברתו	עד	סכום	של		$400,000. 	 	
הוצאות בגין טיפול רפואי  2.2  

בוצעה	 שבמהלכו	 האישפוז	 במסגרת	 למבוטח	 שניתן	 רפואי,	 טיפול	 בגין	 הוצאות	 	 	
ו/או	הטיפול	המיוחד	בחו"ל,	לרבות	שכר	הצוות	הרפואי,	 ההשתלה,	הניתוח	המיוחד	

בדיקות	רפואיות,	שירותי	מעבדה	ותרופות.	
אישפוז בחו"ל  2.3  

הוצאות	אישפוז	בחו"ל,	עד	30	יום	לפני	ביצוע	ההשתלה	בחו"ל,	הניתוח	המיוחד	ו/או	 	 	
הטיפול	המיוחד	בחו"ל	ועד	180	יום	לאחר	ביצועם.

טיפולי המשך   2.4  
החברה	תכסה,	הוצאות	טיפולי	המשך	בחו"ל,	הנובעים	מביצוע	השתלה	בחו"ל,	ניתוח	 	 	
מיוחד	ו/או	טיפול	מיוחד	בחו"ל	ובלבד	שאינם	ניתנים	לביצוע	בישראל	וזאת	עד	לסכום	

של	1,100,00	ש"ח	להשתלה	ו-	500,000	ש"ח	לניתוח	ו/או	לטיפול	מיוחד.
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הוצאות נסיעה לחו"ל  2.5  
ו-2	מלווים,	עד	תקרה	של	מחיר	כרטיס	 ו/או	למבוטח	 הוצאות	נסיעה	לחו"ל	למבוטח	 	 	

טיסה	הלוך	וחזור,	במחלקת	תיירים,	לרבות	היטל	נסיעה	אם	יחול.
הוצאות הטסה רפואית  		2.6 	

הוצאות	הטסה	רפואית	מיוחדת,	של	המבוטח	לחו"ל	והוצאות	העברה	יבשתית	סבירות	 	 	
משדה	התעופה	לבית-החולים	בחו"ל,	אם	היה	המבוטח	בלתי	כשיר,	מסיבות	רפואיות,	

לטוס	לחו"ל	בטיסה	מסחרית	רגילה	וזאת	עד	לסכום	של	20,000	$.
הוצאות שהייה   2.7

הוצאות	שהייה	סבירות	בחו"ל	למבוטח	או	למבוטח	ומלווה,	להשתלה,	לניתוח	מיוחד	ו/ 	 	
או	לטיפול	מיוחד	בחו"ל,	בהתאם	למקרה,	לכל	יום	שהייה	900	ש"ח	לאדם.	

הוצאות החלמה לאחר השתלה  	2.8 	
המבוטח	יהיה	זכאי	לכיסוי	הוצאות	החלמה	לאחר	השתלה	עד	ל-	7	ימי	החלמה	ובלבד	 	 	
במוסד	 יום	 לכל	 ש"ח	 	700 עד	 וזאת	 ההשתלה	 ביצוע	 ממועד	 יום	 	30 תוך	 שיבוצעו	

ההחלמה.
הוצאות הטסת גופה   2.9  

הוצאות	הטסת	גופת	המבוטח	לישראל,	אם	נפטר,	חו"ח,	בעת	שהותו	בחו"ל	ועד	לסכום	 	 	
של	20,000	$.

הבאת מומחה רפואי מחו"ל לישראל  2.10  
ההוצאות	הכרוכות	בהבאת	מומחה	רפואי	מחו"ל	לישראל	כולל	שכרו	לביצוע	השתלה,	 	 	
ו/או	טיפול	מיוחד	בישראל,	במקרה	ולא	ניתן	יהיה	להטיס	את	המבוטח	 ניתוח	מיוחד	
מקרה	 לכל	 	$ 	50,000 של	 לסכום	 ועד	 למקרה,	 בהתאם	 רפואיות,	 מסיבות	 לחו"ל	

ביטוח.
גימלה חודשית  2.11  

הפירוט	 לפי	 חודשית,	 לגימלה	 זכאי	 יהיה	 זו,	 פוליסה	 על-פי	 השתלה	 שעבר	 מבוטח,	 	 	
הבא:

השתלת	לב,	לב-ריאה	או	כבד,	תשלם	החברה	גימלה	חודשית	של	5,800	ש"ח	למשך	 	 	
24	חודש.

השתלה	אחרת	של	איבר	אחר	שאינו	נמנה	על	אחד	מהאיברים	האמור	לעיל,	תשלם	 	 	
החברה	גימלה	חודשית	של	3,500	ש"ח	למשך	12	חודש.
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פרק ג' - ביטוח לתרופות מיוחדות 
מחוץ לחוק הבריאות הממלכתי 

החברה תשפה את המבוטח ו/או תשלם לספק השירות עבור הוצאות לרכישת תרופה, שרכש 
המבוטח בפועל, בגין מקרה ביטוח, המפורט בפרק זה, בכפוף לתנאים הכלליים בפוליסה זו 

ולתנאיה המיוחדים, המפורטים בפרק זה.

הגדרות:   .1
"תרופה" -  1.1  

והחמרתו	 מניעתו	 המבוטח,	 של	 רפואי	 במצב	 לטפל	 שנועד	 ביולוגי,	 או	 כימי	 חומר	 	 	
)לרבות	התפתחותם	של	מצבים	רפואיים	נוספים(	או	מניעת	הישנותו	כתוצאה	ממחלה	

או	תאונה.
"טיפול תרופתי" -  1.2  

נטילת	תרופה		עפ"י	מרשם	באופן	חד	פעמי	או	מתמשך	שלא	במהלך	אישפוז	בבית- 	 	
חולים,	למעט	טיפול	במסגרת	אישפוז	יום.

"מרשם" -  1.3  
מסמך	רפואי	מקורי,	החתום	על-ידי	רופא	בבית	חולים	בתחום	הרלוונטי	או	ע"י	רופא	 	 	
מומחה	בתחום	הרלוונטי	-	לבחירת	המבוטח,	אשר	אישר	את	הצורך	בטיפול	בתרופה,	

קבע	את	אופן	הטיפול,	את	המינון	הנדרש	ומשך	זמן	הטיפול	הנדרש.
למען	הסר	ספק	מובהר,	כי	לכל	תרופה	ינתן	מרשם	נפרד. 	 	

"סכום שיפוי מירבי" -  1.4  
גובה	תגמולי	הביטוח	המירביים	שתשלם	החברה	בגין	תרופה	על	פי	ביטוח	נוסף	זה. 	 	

"מחיר מירבי מאושר" -  1.5  
הסכום	המאושר	לגביה,	על-ידי	משרד	הבריאות	בישראל,	בגין	תרופה	מאושרת. 	 	

"סל שירותי הבריאות" 	1.6 	
החולים	 קופות	 על-ידי	 הניתנות	 התרופות	 זה	 ובכלל	 הרפואיים,	 השירותים	 מכלול	 	 	
לחבריהן	מכוח	חוק	ביטוח	בריאות	ממלכתי	התשנ"ד	-	1994,	או	מכוח	כל	מחויבות	
תוכנית	 למעט	 אחרת,	 מסגרת	 בכל	 מקצתם,	 או	 כולם	 לחבריה,	 הקופה	 שבין	 אחרת	

שב"ן.
"רופא מומחה"   1.7  

רופא	שהוסמך	על-ידי	השלטונות	המוסמכים	בישראל,	כמומחה	בתחום	רפואי	מסוים,	 	 	
ושמו	כלול	ברשימת	הרופאים	המומחים	לפי	תקנה	34	לתקנות	הרופאים	)אישור	תואר	

מומחה	ובחינות(	התשל"ג	-	1973.
"השתתפות עצמית למרשם"  	1.8 	

חלקו	של	המבוטח	בהוצאה	חודשית	בגין	מרשם.	 	 	
1.9  "המדינות המוכרות"  

אחת	 איסלנד,	 נורבגיה,	 שוויץ,	 זילנד,	 ניו	 אוסטרליה,	 קנדה,	 הברית,	 ארצות	 ישראל,	 	 	
מהמדינות	החברות	באיחוד	האירופי	לפני	מאי	2004,	או	במסלול	הרישום	המרכזי	של	

		.)EMEA(	האירופי	האיחוד
"תרופה ניסיונית"  1.10  

תרופה	אשר	לא	אושרה	על-ידי	המדינות	המוכרות	לטיפול	בהתוויה	הרפואית	הנדרשת	 	 	
למבוטח.	תרופה	OFF LABLE		לא	תחשב	כתרופה	ניסיונית.
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"תרופה חלופית"  1.11  
תרופה	הכלולה	בסל	שירותי	הבריאות,	שנועדה	לטיפול	במצבו	הרפואי	של	המבוטח,	 	 	
של	 לזו	 דומה	 רפואית	 לתוצאה	 מקובלות,	 רפואיות	 מידה	 אמות	 לפי	 מביאה	 ואשר	
התרופה	שאינה	כלולה	בסל	שירותי	הבריאות	ובלבד	שהטיפול	התרופתי	בתרופה	זו	
אינו	כרוך	בתוצאות	חמורות	יותר	למבוטח,	ביחס	לתרופה	כאמור	בסעיפים	2.1-2.3	

לעיל.
"תוצאות חמורות יותר"  1.12  

תופעות	לוואי	חמורות	יותר	שעלולות	להיווצר	כתוצאה	מהטיפול	התרופתי,	לרבות	פגיעה	 	 	
באיכות	או	בשגרת	חייו	של	המבוטח,	למעט	שינוי	הנוגע	לתדירות	נטילת	התרופה	דרך	

הפה.

מקרה הביטוח   .2
מקרה	הביטוח	הינו	מצבו	הרפואי	של	המבוטח,	הנזקק	על-פי	הוראת	רופא,	לטיפול	תרופתי. 	

המבטח	ישפה	את	המבוטח	על-פי	תנאי	נספח	זה	כמפורט: 	
על-פי	 	 לשימוש	 אושרה	 ואשר	 שירותי	הבריאות,	 בסל	 כלולה	 רכישת	תרופה	שאינה	 	2.1 	
הרשויות	 על-ידי	 המבוטח,	 של	 הרפואי	 במצבו	 לטיפול	 הנדרשת	 הרפואית	 ההתוויה	

המוסמכות	באחת	מהמדינות	המוכרות.
רכישת	תרופה	אשר	כלולה	בסל	שירותי	הבריאות,	אך	אינה	מוגדרת	על-פי	ההתוויה	 	2.2 	
הרפואית	הקבועה	בסל	שירותי	הבריאות	לטיפול	במצבו	הרפואי	של	המבוטח,	ובתנאי	
שאושרה	על-ידי	הרשויות	המוסמכות	באחת	מהמדינות	המוכרות,	להתוויה	הנדרשת.
ואשר	 	OFF LABEL 	- כ	 המוגדרת	 אונקולוגית,	 והמטו-	 אונקולוגית	 תרופה	 רכישת	 	2.3 	
אושרה	לשימוש	באחת	מהמדינות	המוכרות,	אך	לא	להתוויה	הרפואית	לטיפול	במצבו	
הרפואי	של	המבוטח,	ובלבד	שהתרופה	מיועדת	לטיפול	במחלה	אונקולוגית	והמטו	-	
אונקולוגית		והוכרה	כיעילה	לטיפול	במצבו	הרפואי	של	המבוטח	על-ידי	לפחות	אחד	

מהבאים:
. FDA	-	ה	פרסומי 	1.3.2

American Hospital Formulary Service Drug Information  2.3.2
US	Pharmacopoeia-Drug	Information  2.3.3

התנאים	 שלושת	 על	 עונה	 שהתרופה	 ובלבד	 	 	- 	Drugdex	 )Micromedex( 	2.3.4
המצטברים	הבאים	)כפי	שמופיעים	בטבלת	ההמלצות(:

עוצמת	ההמלצה	)Strength Of Recommendation(	-	נמצאת	 	2.3.4.1  
.IIa		או		I	בקבוצה

 A	בקטגוריה	נמצאת	-	)Strength Of Evidence(	הראיות	חוזק 				2.3.4.2  
.B	או

.IIa	או	I	בקבוצה	נמצאת		-		)Efficac(	יעילות 	2.3.4.3  
	,National Guidelines מה-	 באחד	 לפחות	 מומלץ	 בה	 שהטיפול	 תרופה	 			2.3.5

המתפרסם	על-ידי	אחד	מהבאים:
NCCN  2.3.5.1  
ASCO  2.3.5.2  
NICE  2.3.5.3  

  ESMO Minimal Recommendation  2.3.5.4  
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חבות החברה ותגמולי הביטוח   .3
בכפוף	להוראות	ביטוח	נוסף	זה,	תשפה	החברה	את	המבוטח	בגין	עלות	טיפול	תרופתי	 	3.1 	
בניכוי	 וזאת	 עבור	התרופה,	 לנותן	השירות	 ישירות	 ו/או	תשלם	 כנגד	קבלה	מקורית,	
להלן,	 	8 בסעיף	 כנקוב	 המבטח,	 אחריות	 גבולות	 לסכומי	 ובכפוף	 עצמית	 השתתפות	

בכפוף	לתנאים	המצטברים	הבאים:
רופא	בית	חולים	בתחום	הרלבנטי	או	רופא	מומחה	בתחום	הרלבנטי	-	לבחירת	 	3.1.1

המבוטח	-	קבע	את	הצורך	בשימוש	בתרופה.
המבוטח	יפנה	לאישור	החברה	קודם	לרכישת	התרופה,	בתחילת	הטיפול,	ויציג	 	3.1.2
לאחריות	החברה		 מהותי	 תנאי	 הינה	 האישור	מטעם	החברה	 קבלת	 מרשם.	

על-פי	נספח	זה.
לשלושה	 אחת	 מרשם	 להציג	 המבוטח	 על	 הראשוני,	 האישור	 קבלת	 לאחר	 	 	

חודשים	במהלך	הטיפול.		
יוכל	המבוטח	להגיש	 במהלך	תקופת	שלושת	החודשים	בין	מרשם	למרשם,	 	
אישור	לתרופה	מרופא	שאינו	רופא	מומחה	בתחום	הרלבנטי	או	אינו	רופא	בית	

חולים	בתחום	הרלבנטי.
השיפוי	המרבי	שתשלם	החברה	לכל	תקופת	הביטוח	יהיה	כנקוב	בסעיף	8	)רשימת	 	3.2 	

גבולות	אחריות	החברה(.
החברה	תהיה	זכאית	לבחור	האם	לשפות	את	המבוטח	בגין	הטיפול	התרופתי	או	לספק	 	3.3 	

לו	את	התרופה	הנדרשת,	וזאת		לפי	שיקול	דעתה	של	החברה.
סכום	השיפוי	המרבי	לתרופה	לא	יעלה	על	המחיר	המרבי	לאותה	תרופה	על-ידי	הרשויות	 	3.4 	
המוסמכות	בישראל.	תרופה	אשר	לא	נקבע	לה	מחיר	מאושר	על-ידי	הרשויות	המוסמכות	
על-פי	 בהולנד,	 המאושר	 המרבי	 המחיר	 לפי	 תרופה	 לאותה	 הסכום	 ייקבע	 בישראל,	
שער	הדולר	היציג	)ארה"ב(	הידוע	במועד	רכישת	התרופה	בפועל.	במידה	ולתרופה	אין	
מחיר	מרבי	מאושר	בהולנד,	ייקבע	סכום	השיפוי	לפי	המחיר	המרבי	המאושר	לאותה	
תרופה	באנגליה,	על-פי	שער	הדולר	)ארה"ב(	הידוע	במועד	רכישת	התרופה	בפועל.

השתתפות עצמית   .4
לתרופה	שאין	לה	תרופה	חליפית	כהגדרתה	לעיל,	המבוטח	ישא	בהשתתפות	עצמית	 	4.1 	
כנקוב	בסעיף	8	)רשימת	גבולות		אחריות	המבטח(.	השתתפות	עצמית	לא	תחול		על	

תרופות	אשר	יינתנו	כתרופות	אונקולוגיות	והמטו-אונקולוגיות.
לתרופה	שיש	לה	תרופה	חלופית	ישא	המבוטח	בהשתתפות	עצמית	כנקוב	בסעיף	8	 	4.2 	

להלן.
למען	הסר	ספק,	מובהר	כי	חבות	החברה	על-פי	ביטוח	נוסף	זה	תהיה	אך	ורק	להוצאות,	 	4.3 	
שהוצאו	בפועל	מעל	לסכום	ההשתתפות	העצמית	למרשם	חודשי,	כמפורט	ברשימת	

גבולות	אחריות	המבטח.		
												לא	יינתן	שיפוי	במסגרת	ביטוח	נוסף	זה,	בגין	תשלומים	עבור	תרופות	שעדיין	לא		ניתנו	

למבוטח	בפועל,	ו/או	בגין	התחייבות	ספק	שירות	לאספקה	עתידית	של	תרופות.
ורק	כנגד	קבלות	וחשבוניות	 יוכרו	אך	 כי	כל	ההוצאות	הנ"ל	 למען	הסר	ספק,	מודגש	 	4.4 	
מקוריות	בלבד.	צילומים	או	העתקים,	גם	אם	אושרו	כתואמים	למקור,	לא	יוכרו	לצורך	

תשלום	תגמולי	הביטוח.

הגבלות לאחריות החברה    .5
שהה	המבוטח	מחוץ	לגבולות	ישראל	בקרות	מקרה	הביטוח	או	לאחר	מכן,	תהיה	חבות	 	5.1 	
החברה	לתשלום	תגמולי	הביטוח	בעת	השהות	מחוץ	לגבולות	ישראל,	מוגבלת	ל-120	
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יום	בלבד	בכל	שהייה	מחוץ	לגבולות	ישראל,	אלא	אם	כן	הסכימה	החברה	בכתב	ומראש	
לקבל	אחריות	בהיקף	שונה.

חזר	המבוטח	לארץ	והוכיח	לחברה	את	זכאותו	לתגמולי	הביטוח,	תשלם	החברה	את	 	5.2 	
תגמולי	הביטוח	כל	עוד	זכאי	להם	המבוטח	על-פי	תנאי	ביטוח	נוסף	זה.

תרופה	 לאותה	 המרבי,	המאושר	 על	המחיר	 יעלה	 לא	 לתרופה	 השיפוי	המרבי	 סכום	 	5.3 	
על-ידי	משרד	הבריאות	בישראל.	תרופה	אשר	לא	נקבע	לה	מחיר	מרבי	מאושר	על-ידי	
המאושר	 המרבי	 המחיר	 לפי	 המרבי	 השיפוי	 סכום	 ייקבע	 בישראל,	 הבריאות	 משרד	

לאותה	תרופה	בהולנד,	על-פי	שער	הדולר	(ארה"ב)	היציג.
במידה	ולתרופה	אין	מחיר	מרבי	מאושר	בהולנד,	ייקבע	סכום	השיפוי	המרבי	לפי	 	 	 	
המחיר	המרבי	המאושר	לאותה	תרופה	באנגליה,	על-פי	שער	הדולר	)ארה"ב(	היציג.	
למען	הסר	ספק,	יובהר	כי	החברה	לא	תהיה	אחראי	לאישור	יבוא	התרופה	לישראל	ו/או	

להוצאות,	הקשורות	לפעולות	הנדרשות	ליבוא	התרופה	לישראל	ו/או	הבאתה	לארץ.

סייגים 			.6
סעיף	הסייגים	הכלליים	וסעיף	הסייגים	המיוחדים	בפוליסת	הבריאות		יחולו	גם	על	ביטוח	נוסף	 	
זה	בהתאם	למועד	הצטרפות	של	כל	מבוטח	לנספח	זה,	למעט	חריגים	אשר	בוטלו	מפורשות	

בכיסוי	זה.
מובהר	ומוצהר	בזאת,	כי	החברה	לא	תהיה	אחראית	לכל	תשלום	על-פי	פוליסת	הבריאות	 	6.1 	
או	 במישרין	 נגרם	 הביטוח	 מקרה	 אם	 לה,	 המצורפים	 הנוספים	 והביטוחים	 היסודית	
בעקיפין	על-ידי	או	עקב	מצב	רפואי	מסוים,	שהוחרג	במפורש	בדף	פרטי	הביטוח	לגבי	

מבוטח	מסוים,	לתקופה	שצוינה	בדף	פרטי	הביטוח.
מובהר	ומוצהר	בזאת,	כי	החברה		לא	תהיה	אחראית	ולא	תשלם	תגמולי	ביטוח	ו/או	 	6.2 	

שיפוי	למבוטח	במקרים	הבאים:
מקרה	הביטוח	התקיים	לפני	מועד	תחילת	הביטוח	על-פי	ביטוח	נוסף	זה,	או	 	6.2.1

במהלך	תקופת	אכשרה	בת	90	יום.
בגין	תרופה	ניסיונית.	 	6.2.2

תרופה	אשר	ניתנה	במהלך	השתלה	ו/או	ניתוח	,	בבית	חולים	כללי.	 	6.2.3
התרופה	נדרשת	לסיבוכי	היריון	ו/או	לידה	ו/או	לטיפולי	פוריות	ו/או	טיפולים	נגד	 	6.2.4

עקרות	ו/או	טיפולים	באין	אונות.
6.2.5				טיפול	תרופתי	ו/או	טיפול	רפואי,	הנדרשים	עקב	מום	ו/או	מחלה	מלידה,	לרבות	

מחלות	תורשתיות,בכפוף	לאמור	בסעיף	6.1	לעיל.
	C מסוג	 לצהבת	 נוגדנים	 ישא	 אשר	 או	 הנושא	 למבוטח	 הניתנת	 6.2.6				תרופה	
)Hepatitis c(	ו/או	למבוטח	עם	אנטיגן	של	צהבת	מסוג	B	)Hepatitis b(	ו/או	
.)AIDS(	הנרכש	החיסוני	הכשל	למחלת	נוגדנים	ישא	אשר	או	הנושא	למבוטח
התרופה	נדרשת	לטיפולים	קוסמטיים	ו/או	אסתטיים	ו/או	לדיאטה	ו/או	לגמילה	 		6.2.7

מעישון.
6.2.8				התרופה	נדרשת	לטיפול	במחלת	נפש	ו/או	לטיפולים	נפשיים.

התרופה	נדרשת	לטיפול	מונע	במסגרת	שירותי	רפואה	מונעת	ו/או	ויטמינים	ו/ 		6.2.9
או	חיסונים	ו/או	תוספי	מזון.

6.2.10		התרופה	נדרשת	לטיפול	במקרה	ביטוח,	הנובע	משתיית	משקאות	משכרים	ו/
או	צריכת	סמים	האסורים	על-פי	החוק.

ו/או	הפעלה	של	נשק	 ו/או	שימוש	 נובע	מתוצאה	של	מלחמה	 מקרה	הביטוח	 	6.2.11
ביולוגי	ו/או	כימי	ו/או	גרעיני.
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תביעות   .7
בהיוודע	למבוטח	על	הצורך	במקרה	הביטוח,	יודיע	על	כך	המבוטח	לחברה	בהקדם	האפשרי,	 	
ויקבל	את	אישור	החברה	מראש	קודם	לרכישת	התרופה.	למען	הסר	ספק,	מובהר	כי	החברה	
ביטוח	אם	לא	אישר	מראש	את	רכישת	התרופה.	אישור	 לא	תהיה	חייבת	בתשלום	תגמולי	
החברה	מראש	הינו	תנאי	מהותי	לקיום	התחייבותו	על-פי	נספח	זה.	החברה	תהיה	רשאית,	

על-פי	שיקול	דעתה,	לשלם	את	תגמולי	הביטוח	ישירות	לספקי	השירות	או	למבוטח	עצמו.	
המבוטח	ימסור	לחברה	הודעה	בכתב,	חתומה	על-ידי	רופא	מומחה	בתחום	הרלבנטי	 	7.1	
או	רופא	בית	חולים	בתחום	הרלבנטי,	מטעם	המבוטח,	המפרטת	את	הצורך	בשימוש	
בתרופה,	ומחייבת,	לדעתו	של	הרופא,	את	הטיפול	בתרופה,	וזאת	סמוך	ככל	האפשר	
נודע	למבוטח	בדבר	הצורך	בתרופה.	למען	הסר	ספק,	חבות	החברה	לא	 בו	 למועד	
תקום	בגין	התקופה	שלפני	מסירת	ההודעה	לחברה.	איחר	המבוטח	למסור	את	הודעתו	
כאמור,	והודעתו	במועד	הייתה	מאפשרת	לחברה	להקטין	חבותו,	אין	החברה		חייבת	
בתגמולי	הביטוח	אלא	במידה	שהיתה	חייבת	בהם	אילו	קוימה	החובה.	הוראה	זו	לא	

תחול	בכל	אחת	מאלה:	
החובה	לא	קוימה,	או	קוימה	באיחור,	מסיבות	מוצדקות.	 	7.1.1

על	 הכביד	 ולא	 בירור	חבותה	 מן	החברה	את	 מנע	 לא	 איחורה	 או	 קיומה	 אי	 			7.1.2
הבירור.

המבוטח	חייב	להמציא	לחברה	את	כל	המסמכים	הנדרשים	לחברה	לבירור	חבותה	על- 	7.2 	
פי	ביטוח	נוסף	זה.	כן	יהיה	חייב	המבוטח	לאפשר	לחברה	לנהל	חקירה	סבירה,	ובייחוד	
לבדוק	את	המבוטח	על-ידי	רופאים	מטעם	ועל	חשבון	החברה.	חובות	אלו	מוטלות	על	

המבוטח,	הן	לפני	אישור	התביעה	והן	במשך	כל	תקופת	תשלום	תגמולי		הביטוח.
תשלומים	שקיבל	המבוטח,	אם	קיבל,	שלא	כדין,	יוחזרו	מיידית	לחברה.	 	7.3 	

רשימת גבולות אחריות החברה 		.8
תקרת ההוצאותסוג הכיסויהסעיף בנספח

סכום	השיפוי	המרבי	בגין	מקרי	3
הביטוח	לכל	תקופת	הביטוח	.

עד	500,00	ש"ח

גובה	ההשתתפות	העצמית		4.1
למרשם	בגין	תרופה	שאין	לה	

תרופה	חלופית.

20%	אך	לא	יותר	400	ש"ח	
למרשם	חודשי	לכל	התרופות	עד	

8,000	ש"ח.	לתרופות	מעל	8,000	
ש"ח	לא	תחול	השתתפות	עצמית.

גובה	השתתפות	עצמית	למרשם	4.2
בגין	תרופה	שיש	לה	תרופה	

חלופית	בסל

10%	מעלות	מרשם	חודשי	ולא	
פחות	מ	400	ש"ח
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נספח ב' - ביטוח סיעודי  
כמוגדר	להלן	 ולסייגים	 היותו	מבוטח	מטופל,	בכפוף	להוראות	 בגין	 החברה	תפצה	את	המבוטח	
וכמפורט	בגוף	נספח	זה,	במשך	תקופת	הביטוח	ובגבולות	אחריות	החברה	על	פי	תנאי	הפוליסה	

והוראותיה.

הגדרות:  .1
בנוסף	להגדרות	המופיעות	בפוליסה	זו,	להלן	הגדרות	נוספות,	המחייבות	לנספח	זה. 	

"מבוטח מטופל"   1.1  
ליקוי	 או	 תאונה	 ממחלה,	 כתוצאה	 ירודים	 ותפקודו	 בריאותו	 מצב	 אשר	 מבוטח,	 		.1 	
בריאותי	קבוע,	אשר	בגינו	הוא	אינו	מסוגל	לבצע	בכוחות	עצמו	חלק	מהותי	)לפחות	

50%	מהפעולה(	של	שלוש	או	יותר	מתוך	שש	הפעולות	הבאות:
לקום ולשכב:	יכולתו	העצמאית	של	המבוטח	לעבור	ממצב	שכיבה	לישיבה	ו/או	   

לקום	מכסא,	כולל	ביצוע	פעולה	זו	מכסא	גלגלים	ו/או	ממיטה.
להתלבש ולהתפשט:	יכולתו	העצמאית	של	המבוטח	ללבוש	ו/או	לפשוט	פריטי	   
לבוש	מכל	סוג		ובכלל	זה	לחבר	ו/או	להרכיב	חגורה	רפואית	ו/או	גפה	מלאכותית.
להתרחץ: יכולתו		העצמאית	של	המבוטח	להתרחץ	באמבטיה,	להתקלח	במקלחת,	   

או	בכל	דרך	מקובלת,	כולל	פעולת	הכניסה	והיציאה	לאמבטיה	או	למקלחת.
לאכול ולשתות:	יכולתו	העצמאית	של	המבוטח	להזין	את	גופו	בכל	דרך	או	אמצעי,	   

)כולל	שתייה	ולא	אכילה,	בעזרת	קשית(,	לאחר	שהמזון	הוכן	עבורו	והוגש	לו.
לשלוט על הסוגרים:	יכולתו	העצמאית	של	מבוטח	לשלוט	על	פעולת	המעיים	ו/או	   
פעולת	השתן.	אי	שליטה	על	אחת	מפעולות	אלה	אשר	משמעה	למשל	שימוש	קבוע	
בסטומה	או	בקטטר	בשלפוחית	השתן,	או	שימוש	קבוע	בחיתולים	או	בסופגנים	

למיניהם,	ייחשבו	כאי	שליטה	על	סוגרים.
ניידות:	יכולתו	העצמאית	של	מבוטח	לנוע	ממקום	למקום.	ביצוע	פעולה	זו	באופן	   
עצמאי	וללא	עזרת	הזולת	תוך	היעזרות	בקביים	ו/או	במקל	ו/או	בהליכון	ו/או	באביזר	
אחר	כולל	מכני	או	מוטורי	או	אלקטרוני,	לא	תחשב	כפגיעה	ביכולתו	העצמאית	של	

המבוטח	לנוע.
ידי	 יכולת	הנעתו	באורח	עצמאי	על	 אולם,	ריתוק	למיטה	או	לכסא	גלגלים,	ללא	 	 	

המבוטח,	יחשב	כאי	יכולתו	של	המבוטח	לנוע.
מצב	בריאות	ותפקוד	ירודים	של	המבוטח	עקב	"תשישות	נפש"	שנקבעה	על	ידי	 		.2 	
נפש"-פגיעה	בפעילותו	הקוגניטיבית	 "תשישות	 זה	 לעניין	 רופא	מומחה	בתחום.	
וירידה	ביכולתו	האינטלקטואלית,	הכוללת	ליקוי	בתובנה	ובשיפוט,	 של	המבוטח	
הדורשים	 ובזמן	 במקום	 התמצאות	 וחוסר	 קצר	 ו/או	 ארוך	 לטווח	 בזיכרון	 ירידה	
שסיבתה	 בתחום,	 מומחה	 רופא	 קביעת	 פי	 על	 היממה	 שעות	 במרבית	 השגחה	

במצב	בריאותי	כגון	אלצהיימר	או	בצורות	דמנטיות	שונות.
"תקופת חודשי התשלום" -  1.2  

תקופה	מצטברת,	של	מספר	חודשים,	המתייחסת	למשך	כל	תקופת	הביטוח	והמצוינת	 	 	
בפרק	זה,	אשר	בה	ישולם	פיצוי	חודשי,	למעט	תקופת	ההמתנה.

"תקופת המתנה"   1.3  
תקופה	רצופה	של	30	יום,	המתחילה	לגבי	כל	מבוטח,	ביום	קרות	מקרה	הביטוח,	אשר	 	 	

במהלכה	לא	תשלם	החברה	תגמולי	ביטוח.
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חבות החברה:  .2
החברה תשלם פיצוי חודשי בהיות המבוטח, מבוטח מטופל.   

לאחר	תום	תקופת	ההמתנה	תשלם	החברה,	בכפוף	לפירוט	דלהלן:			 				
המוגדרות	 הפעולות	 שש	 מתוך	 יותר	 או	 פעולות	 ארבע	 לבצע	 יכולת	 אי	 של	 במקרה	 	2.1 	

כמבוטח	מטופל	-	ישולם	פיצוי	בגובה	7,000	ש"ח	לחודש	למשך	96	חודשי	תשלום.
בגובה	 פיצוי	 ישולם	 	- 	 	2 בסעיף	 כמוגדר	 מטופל	 כמבוטח	 הוגדר	 במקרה	שהמבוטח	 		2.2 	

7,000	ש"ח	לחודש	למשך	96	חודשי	תשלום.
	- יכולת	לבצע	שלוש	מתוך	שש	הפעולות	המוגדרות	כמבוטח	מטופל	 במקרה	של	אי	 			2.3 	
ישולם	פיצוי	בגובה	4,900	ש"ח	לחודש	למשך	96	חודשי	תשלום.		למרות	האמור	אם	
אחת	מתוך	שלוש	הפעולות	הינה	אי	שליטה	על	הסוגרים	ישולם	פיצוי	חודשי	של	7,000	

ש"ח.
התחילה	החברה	לשלם	תגמולי	ביטוח	לפי	סעיף	2.3	והפך	המבוטח	למבוטח	מטופל	 									
יתרת	 החדשה	 התשלום	 תקופת	 מיתרת	 תנוכה	 	,2.2 ו/או	 	2.1 סעיף	 הגדרות	 על-פי	

החודשים	ששולמו	בגין	סעיף	2.3.
במשך	התקופה	שבה	ישולם	הפיצוי	החודשי	וכל	עוד	פוליסה	זו	בתוקף,	ישוחרר	בעל	 	2.4 	
הפוליסה	מכל	תשלומי	הפרמיות	הנקובות	בפוליסה	בגין	אותו	מבוטח	שזמן	פרעונן	חל	

בתוך	אותה	תקופה.

הגבלת אחריות החברה:   .3
מוצהר ומובהר בזה, כי החברה לא תהיה אחראית ולא תשלם בגין מקרה ביטוח,   3.1  
אשר הגורם הממשי לו, היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם ואשר ארע למבוטח 
בתקופה בה החל הסייג. סייג בשל מצב רפואי קודם יחול, לגבי מבוטח שהצטרף 
לביטוח בטרם הגיע לגיל 65 בשנה הראשונה ממועד תחילת תקופת הביטוח החל 
לגביו ולגבי מבוטח שהצטרף לביטוח החל מגיל 65 בחצי השנה הראשונה ממועד 

תחילת הביטוח החל לגביו.
על אף האמור לעיל, אם המבוטח הודיע על מצב בריאותו הקודם והחברה לא סייגה    
אם  אלא  לעיל,  האמור  יחול  לא  הרפואי  המצב  את  הביטוח  פרטי  בדף  במפורש 
הוחרג במפורש ע"י החברה. מובהר ומוצהר כי המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם 
אם מקרה הביטוח נגרם במישרין או בעקיפין על ידי או עקב מצב רפואי מסויים 

שהוחרג במפורש לגבי מבוטח מסויים.
למען הסר ספק מובהר, כי האמור בסעיף זה יחול על כל נספחי פוליסת הביטוח    

בהתאם למועד הצטרפות המבוטח לפוליסה זו ונספחיה, בהתאמה.
זה, אם  ביטוח  לפי  לכל תשלום  לא תהיה אחראית  לעיל, החברה  לאמור  בנוסף   3.2  
מהסיבות  כמה  או  אחת  על-ידי  נגרמה   מטופל  למבוטח  המבוטח  של  הפיכתו 

דלקמן:
ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון או השתתפות המבוטח בביצוע   3.2.1

פשע.
שכרות או שימוש בסמים, פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.  3.2.2

מלחמה או סכסוך מזוין או פעולה של כוחות עוינים סדירים או השתתפות   3.2.3
בפעולות מלחמתיות או בפעולות  צבאיות, אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם 

ממשלתי.
כאשר המבוטח בשרות מילואים, אם הוא זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.  3.2.4

טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות.  3.2.5
תוצאה  לרבות  צורותיו,  כל  על   )AIDS( הנרכש  החיסוני  הכשל  תסמונת   3.2.6

חיובית בבדיקת H.I.V או ממצבים הנובעים ממחלה זו .
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חשיפה כלשהי לקרינה מיננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר    3.2.7
גרעיני מלחמתי או פסולת גרעינית  כלשהי. 

זכאי המבוטח לפיצוי מגורם כלשהו, גם אם ויתר על זכות זו, תהיה החברה   3.2.8
חייבת על-פי נספח זה,  רק בתשלום הפיצוי המגיע לו על-פי נספח זה.

התביעה:   .4
לאחר	הפיכתו	למבוטח	מטופל	על	המבוטח	או	מי	מטעמו	למסור	לחברה	הודעה	בכתב	 		4.1 	

על	היות	המבוטח	מבוטח	מטופל.
עם	קבלת	ההודעה	תעביר	החברה	למודיע	את	הטפסים	הדרושים	למילוי	כתב	התביעה	 	4.2 	
יש	 כנדרש,	 שימולאו	 לאחר	 אלו,	 טפסים	 במבוטח.	 המטפל	 הרופא	 של	 דו"ח	 ולמילוי	

להחזיר	לחברה	בהקדם.
המבוטח	או	מי	מטעמו	יהיה	חייב	להמציא	לחברה	את	כל	המסמכים	הסבירים	האחרים	 		4.3 	
כל	 לנהל	 לבירור	מקרה	הביטוח.	החברה	רשאית	 	 מיועדים	 ואשר	 שהחברה	תדרוש	
מטעמה.	 רופאים	 או	 רופא	 על-ידי	 המבוטח	 את	 לבדוק	 וביחוד	 סביר,	 ובאופן	 חקירה	
חובות	אלו	מוטלות	על	המבוטח,	הן	לפני	אישור	התביעה	והן	במשך	כל	זמן	תשלום	

התביעה	על-ידי	החברה.
אחרי	מילוי	הדרישות	של	סעיף	4.3	בכללותו	לשביעות	רצון	החברה,	תקבל	החברה	תוך	 	4.4 	
21	יום	קלנדרי	החלטה	בדבר	תשלום	הפיצויים	ותודיע	על	כך	למבוטח.	אם	ההחלטה	
חיובית,	תשלם	החברה	את	הפיצוי	החודשי	החל	מתום	"תקופת	ההמתנה"	בכפיפות	

לפסקה	4.5	להלן.
מובהר	בזה	כי	באם	ההודעה	לחברה	על	היות	המבוטח	מבוטח	מטופל,	תועבר	לאחר	 	4.5 	
ארבעה	חודשים		או	יותר	מיום	היות	המבוטח	מבוטח	מטופל,תחל	תקופת	ההמתנה	
חודש	מתאריך	מסירת	ההודעה,	אלא	אם	הוכח	על	ידי	המבוטח	כי	העיכוב	במסירת	

ההודעה	לחברה	נעשה	בתום		לב.

הפסקת זכאות:  .5
בכל	מקרה	יסתיים	תשלום	הפיצוי	החודשי	אם	חדל	המבוטח	להיות	מבוטח	מטופל	או	בתום	 		
יפוג	 חודשי	התשלום,	 תקופת	 גמר	 עם	 מביניהם.	 המוקדם	 המועד	 חודשי	התשלום,	 תקופת	

תוקפו	של	נספח	זה	לגבי	המבוטח	והחברה	תהיה	משוחררת		מכל	חבות	על-פיה.

6.				זכאות חוזרת:
מטופל	 מבוטח	 להיות	 חודשים	 שישה	 תוך	 וחזר	 מטופל	 מבוטח	 להיות	 המבוטח	 הפסיק	 אם	 	
את	סכום	הפיצוי	החודשי	הנותר	בהתאם	לתנאי	נספח	זה,	ללא	 מאותו	סיבה,	תשלם	החברה		
צורך	בתקופת	המתנה	נוספת	ובתנאי	שההודעה	נמסרה	לחברה	תוך	חודש	ימים	מהיום	בו	חזר	

המבוטח	להיות	מבוטח	מטופל.

המשכיות  .7
בוטח	במסגרת	 הביטוח,	מבוטח	אשר	 לפוליסת	 10	בתנאים	הכלליים	 בסעיף	 לאמור	 בנוסף	 	
כיסוי	זה	יהא	זכאי	במקרה	ופוליסה	זו	לא	תחודש	לגביו	בחברת	ביטוח	כל	שהיא	ובתנאי	שהיה	
לרכוש	 הביטוח,	 הפסקת	 מועד	 לפני	 לפחות	 שנים	 	3 של	 ברצף	 הפוליסה	 במסגרת	 מבוטח	
פוליסת	סיעוד	אישית	בגובה	הפיצוי	המכוסה	במסגרת	נספח	זה,	ללא	צורך	בהצהרת	בריאות	

ובלבד	שהודיע	על	רצונו	זה	בתוך	60	יום	ממועד	הודעת	החברה.
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נספח ג' - ביטוח למקרה מחלות קשות
ביטוח	נוסף	זה	כלול	בפוליסה	ומהווה	חלק	בלתי	נפרד	ממנה.	

חבות החברה:   .1
הבטוח	 מקרי	 מבין	 אחד	 בקרות	 זה	 נספח	 לפי	 למבוטח	 הביטוח	 סכום	 את	 תשלם	 החברה	 	

המפורטים		בסעיף	3		של	נספח	זה.	

סכום הביטוח:    .2
סכום	הביטוח	למקרה	ביטוח	למבוטח	בוגר	הינו		35,000	ש"ח. 	
סכום	הביטוח	למקרה	ביטוח	למבוטח	צעיר	הינו	17,500	ש"ח.	 	

מקרה הביטוח:    .3
החברה	תשלם	את	סכום	הביטוח	בתנאי	שקיימת	אבחנה	חד	משמעית	של	רופא	כי	התגלתה	 	
אצל	המבוטח	במהלך	תקופת	הביטוח	אחת	המחלות	הקשות	שיפורטו	להלן	ואבחנה	זו	נתמכת	

בהוכחות	מעבדתיות	או	רפואיות	אחרות	כפי	שידרשו	ע"י	החברה.	
התקף	לב	חריף	)Syndrome	Coronary	Acute(	–	נמק	של	חלק	משריר	הלב	כתוצאה	 	3.1 	

מהיצרות	או	מחסימה	בכלי	דם	כלילי	המגבילה	את	אספקת	הדם	לאותו	חלק.
האבחנה	חייבת	להיתמך	ע"י	2	מתוך	שלושת	הקריטריונים	הבאים:	 	 	

כאבי	חזה	אופייניים. 	 	
שינויים	חדשים	בא.ק.ג.	האופייניים	לאוטם. 	 	

עלייה	ברמת	האנזימים	של	שריר	הלב	לערכים	פתולוגיים. 	 	
למען	הסר	ספק	מובהר	כי	תעוקת	חזה	(אנגינה	פקטוריס)	אינה	מכוסה. 	 	

ניתוח	אבי	העורקים	)Aorta(	-	ניתוח	בו	מתבצעת	החלפת	קטע	או	ניתוח	לתיקון		 	.3.2 	
מפרצת	באבי	העורקים,	בחזה	או	בבטן.

ניתוח	מעקפי	לב	)CABG(	-	ניתוח	לב	פתוח	לשם	ביצוע	מעקף	של	חסימה	או	היצרות	 	.3.3 	
בעורק	כלילי.	למען	הסר	ספק,	מובהר	כי	צינתור	העורקים	הכליליים	אינו	מכוסה.

	)Surgery for Valve Replacement or Repair(	לב	מסתמי	תיקון	או	החלפה	ניתוח 	.3.4 	
יותר	ממסתמי	הלב	 או	 כירורגית	של	אחד	 או	החלפה	 לב	פתוח	לשם	תיקון	 ניתוח	 	-

במסתם	מלאכותי.
נוירולוגיות	 -	כל	אירוע	מוחי	)צרברווסקולרי(,	המתבטא	בהפרעות	 	)CVA( 		שבץ	מוח	 	 	3.5 	
או	חוסר	נוירולוגי,	הנמשכים	מעל	24	שעות	והכולל	נמק	של	רקמת	מוח,	דימום	מוחי,	
ובלתי	הפיך	הנתמך	 נוירולוגי	קבוע	 לנזק	 ועדות	 חסימה	או	תסחיף	ממקור	חוץ	מוחי	
נוירולוג	 ידי	 על	 והנקבע	 שבועות	 	6 לפחות	 הנמשך	 	MRI או	 	CT בבדיקת	 בשינויים	

 .TIA	-	ו	ורטברו-בזילרית	ספיקה	אי	להוציא	זאת	כל	מומחה.
מבוקר	 בלתי	 באופן	 הגדלים	 ממאירים	 תאים	 של	 גידול	 נוכחות	 	- 	)Cancer( סרטן	 	3.6 	

וחודרים	ומתפשטים	לרקמות	הסביבה	או	לרקמות	אחרות.	
מחלת	הסרטן	תכלול	לויקמיה,	לימפומה	ומחלת	הודג'קין. 	 	

בכיר	 מומחה	 רופא	 עם	 התייעצות	 בגין	 הוצאות	 החזר	 ישולם	 הביטוח	 לסכום	 בנוסף	 	 	
בדרגת	מנהל	מחלקה	או	סגן	מנהל	מחלקה	במקרה	של	גילוי	מחלת	הסרטן	עד	לתקרה	

של		900	ש"ח	ובכפוף	להשתתפות	עצמית	של	המבוטח	בגובה	של	20%
מקרה	הביטוח	אינו	כולל:	 	 	

כולל	 	,Carcinoma in Situ של	 ממאירים	 כשינויים	 המאובחנים	 גידולים	 		3.6.1
המאובחנים	 גידולים	 או	 	 	CIN1,	CIN2,	CIN3 הרחם	 צוואר	 של	 דיספלזיה	

בהיסטולוגיה	כטרום	ממאירים.
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מלנומה	ממאירה	דרגה	A1	)1	מ"מ(	לפי	סיווג	ה	-	AJCC	לשנת	2002.	 	3.6.2
מחלות	עור	מסוג: 	3.6.3

Hyperkeratosis	ו	-	Basal	Cell	Carcinoma; 	)1( 	
מחלות	עור	מסוג	Squamous Cell Carcinoma	אלא	אם	כן	התפשטו	 	)2( 	

לאיברים	אחרים.
.AIDS-	ה	ממחלת		כתוצאה	סרטניות	מחלות 	.3.6.4
סרטן	הערמונית	המאובחן	בהיסטולוגיה	עד	 		3.6.5

ל	-TNM Classification T2 No Mo		)כולל(	או	לפי	Gleason Score	עד	 	
ל-	6	)כולל(.

.)C.L.L(	כרונית	לימפוציטית	לויקמיה 		3.6.6
בלתי	 כרוני,	 תפקוד	 חוסר	 	- 	)Chronic Renal Failure( כרונית	 כליות	 ספיקת	 אי	 	 	 	 	 	3.7 	
הפיך,	של	שתי	הכליות	המחייבת	חיבור	קבוע	להמודיאליזה	או	לדיאליזה	תוך	צפקית	

)פריטונאלית(,	או	לצורך	בהשתלת	כלייה.
3.8					טרשת	נפוצה	)Multiple Sclerosis(	-	דמיאלינציה	במוח	או	בחוט	השדרה	הגורמת	 	
לחסר	נוירולוגי	הנמשך	לפחות	שישה	חודשים.	האבחנה	תקבע	על	ידי	עדות	קלינית	
העצבים	 במערכת	 המיאלין(	 במעטפות	 )פגיעה	 דמיאלינציה	 של	 בודד	 מאירוע	 ליותר	
המרכזית	)מוח,	חוט	שדרה,	עצב	אופטי(,	אשר	נמשך	לפחות	24	שעות,	בהפרש	של	
MRI	למספר	מוקדי	פגיעה	בחומר	 והוכחה	בבדיקת	 יותר	מחודש	בין	אירוע	לאירוע,	

הלבן	במערכת	העצבים	המרכזית.	האבחנה	תקבע	על	ידי	נוירולוג	מומחה.	
שיתוק	)פרפלגיה,	קוודריפלגיה(	)Paralysis(	-	איבוד	מוחלט	ובלתי	הפיך	של	יכולת	 		3.9 	
יותר	כתוצאה	מנתק	בלתי	הפיך	מכל	סיבה	שהיא	של	חוט	 השימוש	בשתי	גפיים	או	
השדרה	)או	כשל	קבוע	של	ההולכה	במוח	השדרה	בעקבות	חיתוך	או	ניתוק	של	מוח	

השדרה(.	
3.10		איבוד	גפיים	)Loss of Limbs(	-	איבוד	תפקוד	קבוע	ומוחלט	או	קטיעה	מעל	פרק	שורש	 	

כף	היד	או	הקרסול	של	שתיים	או	יותר	גפיים	כתוצאה	מתאונה	או	מחלה.
עיוורון	)Blindness(	-	איבוד	מוחלט	ובלתי	הפיך	של	כושר	הראיה	בשתי	העיניים,	כפי	 	3.11 	

שנקבע	על	ידי	רופא	עיניים	מומחה	)תעודת	עיוור	עפ"י	חוק(.
3.12			ניוון	שרירים	מסוג	ALS	Amyotrophic Lateral Sclerosis((	-	עדות	לפגיעה	משולבת	 	
בבדיקת	 הנתמכת	 הפירמידלית	 העצבים	 במערכת	 והתחתון	 העליון	 המוטורי	 בנוירון	
EMG	אופיינית	המוכיחה	דנרבציה	מפושטת,	מתקדמת	ומחמירה	על	פני	3	חודשים.

האבחנה	תקבע	על	ידי	נוירולוג	מומחה. 	 	
פרקיסון	)Parkinson’s Disease(	-	האבחנה	מתבטאת	בתופעות	של	רעד,	נוקשות	 	3.13 	
אחרת,	 פתולוגית	 סיבה	 ע"י	 מוסברות	 שאינן	 איטיות	 ותגובות	 יציבות	 חוסר	 איברים,	
ואשר	אובחנו	ע"י	נוירולוג	מומחה,	כמחלת	פרקינסון.	המחלה	צריכה	להתבטא	בחוסר	
יכולת	לבצע	באופן	עצמאי	וללא	עזרת	הזולת	לפחות	שלוש	מתוך	שש	הפעולות	הבאות:	
הסוגרים,	 על	 לשלוט	 ולשתות,	 לאכול	 להתרחץ,	 ולהתפשט,	 להתלבש	 ולשכב,	 לקום	
ניידות	כהגדרתן	בחוזר	מפקח	.2008/9	מצבים	אלה	חייבים	להיות	מתועדים	רפואית	

לפחות	למשך	3	חודשים.

התביעה:  .4
על	המבוטח	למסור	לחברה	את	כל	המסמכים	שיידרשו	ע"י		החברה	לשביעות	רצונה	 		4.1 	

לצורך	ברור	חבותה	לפי	נספח	זה.	
החברה	זכאית	לנהל	על	חשבונה	כל	חקירה	לבדוק	את	המבוטח	ע"י	רופא	אחד	או	יותר	 	4.2 	
מטעמה	הכל	כפי	שיקבע	על	ידה	וכפי	שתמצא	לנכון	וזאת	בתוך	60	יום	מהיום	שהומצאו	

לה	כל	המסמכים	הדרושים.
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בתום	21	יום	ממועד	מלוי	כל	הדרישות	על	פי	סעיפים	קטנים	4.1	ו-	4.2	אלו	תשלם	 	4.3 	
החברה	למבוטח	את	סכום	המגיע	על	פי	תנאי	הפוליסה.

זכאות חוזרת:  .5
עם	תשלום	סכום	הביטוח	בעת	גילוי	אחת	המחלות	המפורטות	בסעיף	מס'	3	תהיה	החברה	 	
גילוי	המחלה	 מיום	 חודש	 	12 תום	 עד	 מבוטח	 אותו	 לגבי	 זה	 נספח	 פי	 על	 פטורה	מאחריות	
יהיה	 אחרת,	 מחלה	 המבוטח	 אצל	 	 התגלתה	 במהלכה	 אשר	 נוספת,	 שנה	 בכל	 הראשונה.	
קיבל	 שבגינה	 המחלה	 למעט	 האחרת,	 המחלה	 בגין	 הביטוח	 סכום	 לתשלום	 זכאי	 המבוטח	

המבוטח	תגמולי	ביטוח.
המחלות	המפורטות	בסעיפים	3.4	-	3.1		תיחשבנה	כמחלה	אחת	לעניין	הזכאות	החוזרת.	 	

הזכאות	 לעניין	 אחת	 כמחלה	 תיחשבנה	 	3.12 ו	 	3.9 	- 	3.10 בסעיפים	 המפורטות	 המחלות	 	
החוזרת.

החברה לא תהיה אחראית ולא תשלם תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו בשל מקרה ביטוח  		.6
הקשור במישרין ו/או בעקיפין ו/או הנובע מ:

קודם  רפואי  מצב  של  הרגיל  מהלכו  היה  לו,  הממשי  הגורם  אשר  ביטוח,  מקרה   6.1  
ואשר ארע למבוטח בתקופה בה החל הסייג. סייג בשל מצב רפואי קודם יחול, לגבי 
תחילת  ממועד  הראשונה  בשנה   65 לגיל  הגיע  בטרם  לביטוח  מבוטח שהצטרף 
ולגבי מבוטח שהצטרף לביטוח החל מגיל 65 בחצי  תקופת הביטוח החל לגביו 

השנה הראשונה ממועד תחילת הביטוח החל לגביו.
סייגה  לא  והחברה  הקודם  בריאותו  מצב  על  הודיע  המבוטח  אם  לעיל,  האמור  אף  על   
אם  אלא  לעיל,  האמור  יחול  לא  הרפואי  המצב  את  הביטוח  פרטי  בדף  במפורש 
הוחרג במפורש ע"י החברה. מובהר ומוצהר כי המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם 
אם מקרה הביטוח נגרם במישרין או בעקיפין על ידי או עקב מצב רפואי מסויים 

שהוחרג במפורש לגבי מבוטח מסויים. 
למען הסר ספק מובהר, כי האמור בסעיף זה יחול על כל נספחי פוליסת הביטוח בהתאם   

למועד הצטרפות המבוטח לפוליסה זו ונספחיה, בהתאמה. 
אם	נפטר	המבוטח	תוך	15	יום	מיום	גלוי	המחלה. 	6.2 	

הגדרת	מקרה	הביטוח	מתקיימת	לפני	תחילת	הביטוח	או	לפני	הצטרפותו	של	המבוטח	 	6.3 	
לביטוח.	

המחלה	 ונתגלתה	 במידה	 	A.L.S שרירים	 ניוון	 	3.12 בסעיף	 המפורט	 ביטוח	 מקרה	 	 	
לפני	ה	-1.1.06.	מקרה	ביטוח	המפורט	בסעיף	3.13	פרקינסון	במידה	ונתגלה	לפני	

ה-1.1.09.	
עקב	פציעה	עצמית	מכוונת	בין	אם	המבוטח	היה	שפוי	בדעתו	בין	אם	לא. 	6.4 	

הוראות	 לפי	 שימוש	 למעט	 להם,	 או	התמכרות	 בסמים	 שימוש	 אלכוהוליזם,	 שכרות,	 	6.5 	
רופא.

השתתפות	המבוטח	בביצוע	פשע. 	6.6 	
פגיעה	הנובעת	מתאונת	דרכים	או	מתאונת	עבודה,	אם	זכאי	המבוטח	לפיצוי	מגורם	 	6.7 	

ממשלתי.
שירותו	של	המבוטח	בצבא	לרבות	בשירות	מילואים	אם	זכאי	לפיצוי	מגורם	ממשלתי. 	6.8 	

פעולה	מלחמתית,	צבאית,	משטרתית,	מהפיכה,	מרד,	פרעות,	מעשה	חבלה,	או	פעולה	 	6.9 	
בלתי	חוקית.

.AIDS	-	ה	מחלת	ע"י	עקיף	או	ישיר	באופן	נגרמה	המחלה	אם 	6.10 	
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נספח ד' - ביטוח לאובדן כושר עבודה
ביטוח	לפיצוי	חודשי	במקרה	של	נכות	הגורמת	לאובדן	מוחלט	ו/או	חלקי	של	כושר	עבודה.	ביטוח	

נוסף	זה	כלול	בפוליסה	ומהווה	חלק	בלתי	נפרד	ממנה.	

הגדרות:   .1
"אי	כושר	עבודה"	-		 	.1.1 	

המבוטח	ייחשב	כבלתי	כשיר	לעבודה	לעניין	נספח	זה	,	אם	עקב	מחלה	או	תאונה	נשלל	 	 	
בעבודתו	 חלקי	 או	 מלא	 באופן	 להמשיך	 החברה,	 רופא	 קביעת	 פי	 על	 הכושר,	 ממנו	
הנוספת,	בה	עבד	עד	אותה	מחלה	או	תאונה	,למשך	תקופה	העולה	על	תקופת	ההמתנה	

וכתוצאה	מכך	נפגעה	הכנסתו	החודשית	העודפת.	
"עבודה	נוספת"	-	 	1.2 	

עבודה	בגינה	זכאי	המבוטח	לתשלום	שעות	נוספות	ופרמיות. 	 	
"הכנסה	חודשית	עודפת"		- 	1.3 	

ההכנסה		החודשית	של	המבוטח	בגין	העבודה	הנוספת. 	 	
"הכנסה	עודפת		ממוצעת"-	 	1.4 	

הממוצע	החשבוני	של	ההכנסה	החודשית	העודפת	בששת	החודשים		שקדמו	לקרות	 	 	
המחלה	או	התאונה	שגרמו	לאי	הכושר,	או	4,000	ש"ח	במדד	הידוע	ב-	1.1.2006,	

הנמוך	מביניהם.
"תקופת	המתנה"	- 	1.5 	

תקופה	של	60	יום	מיום	קרות	המחלה	או	התאונה. 	 	

חבות החברה:    .2
בגובה		 חודשי	 פיצוי	 למבוטח	 החברה	 תשלם	 לעבודה,	 כשיר	 לבלתי	 המבוטח	 הפך	 		.2.1 	
בגין	 העודפת	 החודשית	 ההכנסה	 לבין	 הממוצעת,	 העודפת	 הכנסתו	 שבין	 ההפרש	

עבודתו	הנוספת	לאחר	האירוע.
החברה	תשלם	למבוטח	פיצויים	חודשיים	כאמור	לעיל,	החל	מתום	"תקופת	ההמתנה"	 	.2.2 	

וזאת	כל	עוד	נמשך	אי	כושר	העבודה		ובכפוף	לסעיף	3	להלן.	
הפיצוי	החודשי	הראשון	יחושב	באופן	יחסי	מתום	תקופת	ההמתנה,	עד	תחילת	החודש	 		2.3 	

שלאחריה.	
הפיצוי	החודשי	האחרון	ישולם	באופן	יחסי	לפי	מספר	הימים	שנמשך	אי	הכושר	באותו	 	 	

חודש.	

תום תשלום הפיצוי החודשי:   .3
האירועים	 מבין	 המוקדם	 קרות	 ועד	 העבודה	 כושר	 אי	 נמשך	 עוד	 כל	 ישולם	 החודשי	 הפיצוי	 	

הבאים:
הגיע	המבוטח	לגיל	פרישה. א.		 	

יציאת	המבוטח	לגמלאות,	מכל	סיבה	שהיא.	 ב.		 	
תום	48	חודשי	פיצוי	במצטבר.	 ג.		 	

עזיבת	החבר/העובד	את	האגודה. ד.		 	

הגבלת אחריות החברה:    .4
החברה	לא	תהיה	אחראית	לכל	תשלום	לפי	ביטוח	נוסף	זה	אם	אי	כושר	העבודה	נגרם	על	ידי	 	

אחת	או	כמה	מהסיבות	דלקמן:	
נסיון	התאבדות	או	חבלה	עצמית	במתכוון,	או	השתתפות	המבוטח	בביצוע	פשע.	 		.4.1 	
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שכרות	או	שימוש	בסמים	פרט	למקרה	של	שימוש	על	פי	הוראות	רופא.	 		4.2 	
פעולה	מלחמתית	צבאית	פעולות	איבה	כמשמען	בחוק	התגמולים	לנפגעי	פעולות	איבה	 		4.3 	

-	אם	הוא	זכאי	לפיצוי	מגורם	ממשלתי.		
כאשר	המבוטח	בשרות	הצבא,	אם	הוא	זכאי	לפיצוי	מגורם	ממשלתי.	 	4.4 	

אובדן	כושר	עבודה	כתוצאה	מקרינה	מייננת. 	4.5 	
טיסת	המבוטח		בכלי	טייס	כאיש	צוות. 	4.6 	

 H.I.V	בבדיקת	חיובית	תוצאה	לרבות	צורותיו,	כל	על	)AIDS(	החיסוני	הכשל	תסמונת 		4.7 	
.	או	מצבים	הנובעים	מהמחלה.

ויתור	המבוטח	על	זכותו	לפיצוי	או	שיפוי	מגורם	ממשלתי	)כאמור	בסעיפים	4.3-4.4	 	 	
לעיל(	לא	ישנה	חבות	החברה	לפי	סעיף	זה.

בעבודתו	 פעיל	 היה	 שלא	 מבוטח	 בגין	 זה	 נספח	 פי	 על	 אחראית	 תהיה	 לא	 החברה	 	 	
תחילת	 לתאריך	 שקדמו	 החודשים	 שלושת	 במשך	 תאונה	 או	 מחלה	 עקב	 הנוספת	

הביטוח	החל	לגביו.	

החזרת כושר העבודה:   .5
אם	חלפו	תוצאות	המחלה	או	התאונה	ולמבוטח	חזר	כושר	העבודה,	חייב	המבוטח	להודיע	זאת	 	
לחברה.אם	החברה	שילמה	למבוטח	פיצויים	בעד	הזמן	שלאחר	חזרת	כושר	העבודה	כאמור,	

יהא	המבוטח	חייב	להחזיר	פיצויים	אלה	לחברה.

אובדן כושר עבודה חוזר: 		.6
אם	המבוטח	איבד	שוב	במהלך	תקופת	הביטוח	את	כושר	העבודה,	יושלם	הפיצוי	בגין	יתרת	 	

תקופת	התשלום	עד	48	תשלומים	ובכפוף	לאמור	בסעיף	3	לעיל.
מובהר	בזאת,	כי	אם	תוך	3	חודשים	מהפסקת	תשלומי	הפיצויים	החודשיים	איבד	שוב	המבוטח	 	
את	כושר	עבודתו	מחמת	אותו	אירוע	שבגינו	שולמו	פיצויים	חודשיים	קודם	לכן,	יימשך	תשלום	

הפיצוי	ללא	תקופת	המתנה	נוספת.

הגבלת אחריות החברה מחוץ לגבולות מדינת ישראל:    .7
אחריות	החברה	לתשלום	פיצויים	חודשיים	בזמן	היות	המבוטח	מחוץ	לגבולות	מדינת	ישראל	 	

מוגבלת	לכל	היותר	לשלושה	חודשים.	
לחברה,	 והוכיח	 חודשים	מתום	התקופה	 תוך	שלושה	 ישראל	 לגבולות	מדינת	 חזר	המבוטח	 	
שהוא	עדיין	בלתי	כשיר	מוחלט	לעבודה,	תמשיך	החברה	בתשלומי	הפיצויים	החודשיים	לפי	

נספח	זה.

התביעה: 	.8
המבוטח	חייב	למסור	לחברה	הודעה	בכתב	על	המחלה	או	התאונה,	שגרמו	לאובדן	 	.8.1 	
אם	 ההמתנה,	 תקופת	 במהלך	 ארוע	 קרות	 עם	 מיד	 המבוטח,	 של	 העבודה	 כושר	
יותר	מיום	קרות	אירוע,	תחול	תקופת	המתנה	 או	 ההודעה	תימסר	לאחר	3	חודשים	

מיום	ההודעה.	
מסמכים	 הכולל	 תביעה	 טופס	 הארוע	 קרות	 עם	 מיד	 לחברה	 להעביר	 המבוטח	 על	 	.8.2 	
רפואיים,	המעידים	על	אי	כושר	עבודה,	תלושי	שכר	עבור	ששת	החודשים	הקודמים	
לארוע	וכן	אישור	בעל	הפוליסה	המעיד	על	תאריך	הפסקת	העבודה	או	העברת	המבוטח	

לתפקיד	אחר.
תדרוש	 שהחברה	 האחרים	 המסמכים	 כל	 את	 לחברה	 להמציא	 חייב	 יהיה	 מבוטח	 		.8.3 	

המיועדים	לבירור	מקרה	המחלה	או	הפגיעה	בגוף	המבוטח.
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ובייחוד	לבדוק	את	המבוטח	ע"י	רופא	או	 כן	תהיה	החברה	רשאית	לנהל	כל	חקירה	 	 	
רופאים	מטעמה.	חובות	אלו	מוטלות	על	המבוטח	הן	לפני	אישור	התביעה	והן	במשך	

כל	זמן	שהחברה	משלמת	פיצויים	חודשיים.	
אחרי	מילוי	הדרישות	של	סעיף	זה	לשביעות	רצון	החברה,	תקבל	החברה	תוך	30	יום	 		.8.4 	

החלטה	בדבר	תשלום	הפיצויים	ותודיע	על	כך	למבוטח.
אם	ההחלטה	היא	חיובית,	תשלם	החברה	את	הפיצויים	החודשיים	החל	מתום	תקופת	 	 	
וזאת	כנגד	המצאת	מסמכים	רפואיים	 וכל	עוד	נמשך	אובדן	כושר	העבודה	 ההמתנה	
המוכיחים	כי	המבוטח	עדין	באובדן	כושר	עבודה	וכן	תלושי	שכר	המעידים	על	הכנסתו	

בתקופת	אי	הכושר.
תשלומי	הפיצויים	לפי	נספח	זה	מותנה	בקיום	תנאי	סעיף	זה	על	ידי	המבוטח	ועל	ידי	כל	 	.8.5 	

אדם	שחייב	לעשות	כל	פעולה
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נספח ה - כתב שירות אמבולטורי
המבוטחים	יהיו	זכאים	לקבל	את	השירותים	הבאים,	בהתאם	למפורט	בכתב	השירות	להלן:	

התייעצויות	עם	רופאים	מומחים. 	.1
בדיקות	לרפואה	מונעת. 	.2

בדיקת	קולונסקופיה	וירטואלית.	 	.3
בדיקת	קולונסקופיה	אבחונית. 	.4

צינטור	וירטואלי. 	.5

התייעצות עם רופא מומחה   .1
המבוטח		זכאי	ל-3	התייעצויות	בשנה	עם	רופאים	מומחים,	מנהלי	מחלקה,	סגני	מנהלי	 	.1.1 	
בבעיות	 בטיפול	 נשים	 רופא	 עם	 להתייעצות	 פרט	 מומחה"(,	 )להלן:"רופא	 מחלקה	
ופרט	להתייעצות	לצורך	מתן	חוות	דעת	משפטית,	 וילדים,	 שגרתיות,	רופא	משפחה	

בתנאים	המפורטים	להלן.
הביטוח	 תכנית	 פי	 על	 זכויותיו	 מיצוי	 לאחר	 רק	 כאמור	 להתייעצויות	 זכאי	 המבוטח	 	.1.2 	

המשלים	)שב"ן(	שלו.
הספק	ישתתף	בכיסוי	הוצאות	ההתייעצות,	עד	תקרה	של	650	ש"ח	לכל	התייעצות,	 	.1.3 	
בניכוי	ההחזר	שקיבל	המבוטח	מהביטוח	המשלים	על	פי	סעיף	1.2	ובניכוי	ההשתתפות	
עבור	 המבוטח	 ששילם	 במקור	 המס	 חשבונית	 להצגת	 בכפוף	 שלהלן,	 העצמית	

ההתייעצות	ושובר	ההחזר	שקיבל	המבוטח	מהביטוח	המשלים	שלו.			
המבוטח	ישא	בהשתתפות	עצמית	בגובה	25%	מההוצאה	בפועל,	אותה	ישלם	לרופא	 	.1.4 	

המומחה	או	לספק,	כפי	שיורה	לו	הספק.
מובהר	כי	דין	התייעצות	חוזרת	כדין	התייעצות.	 	.1.5 	

בדיקות לרפואה מונעת     .2
מבוטח	מעל	גיל	45	זכאי	לבדיקות	לרפואה	מונעת	הכוללות:	בדיקת	ממוגרפיה,פאפ	 	2.1 	
סמיר,	צפיפות	עצם,	בדיקת	PSA	,	בדיקת	לחץ	תוך	עייני,	העמסת	סוכר	לאיתור	סכרת	

ובדיקת	דם	סמוי,	בתנאים	המפורטים	להלן.
הבדיקות	יתקיימו	במכוני	ההסדר.	 	2.2 	

המבוטח	זכאי	ל-2	בדיקות	כאמור	בכל	שנת	ביטוח. 	2.3 	
בניכוי	 בדיקה,	 לכל	 ש"ח	 	260 של	 תקרה	 עד	 הבדיקות	 עלות	 בכיסוי	 ישתתף	 הספק	 	2.4 	

ההשתתפות	העצמית	שלהלן,	ובכפוף	להצגת	חשבונית	מס	במקור.						
המבוטח	ישלם	למכון	ההסדר	או	לספק,	כפי	שיורה	לו	הספק,	השתתפות	עצמית	בסכום	 		2.5 	
ללקוחות	פרטיים	במועד	 לפי	מחירון	מכון	ההסדר	 ל-20%	מתעריף	הבדיקה	 השווה	

עריכת	הבדיקה.

בדיקת קולונסקופיה וירטואלית    .3
מבוטח	יהא	זכאי	לבדיקת	קולונסקופיה	וירטואלית	אחת	לשלוש	שנים,בכפוף	לקבלת	 		3.1 	
הפנייה	בכתב	ע"י	רופא	מומחה	מטעמו,	אשר	קובעת	כי	הוא	זקוק	לבדיקה	לאור	מצבו	

הרפואי.
הבדיקות	יתקיימו	במכוני	ההסדר. 			3.2

בניכוי	 לבדיקה,	 ש"ח	 	1,040 של	 תקרה	 עד	 הבדיקה	 עלות	 בכיסוי	 ישתתף	 הספק	 			3.3
ההשתתפות	העצמית	שלהלן,	ובכפוף	להצגת	חשבונית	מס	במקור.
המבוטח	ישא	בהשתתפות	עצמית	בגובה		25%	מההוצאה	בפועל. 			3.4
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בדיקת קולונסקופיה אבחונית  .4
מבוטח	יהיה	זכאי	אחת	ל-	3	שנים	לקבל	פיצוי	בגובה	של	850	ש"ח	בגין	בדיקת	קולונסקופיה	 	

שתבוצע	במסגרת	קופת	חולים	ועקב	הסטוריה	משפחתית.

צינטור וירטואלי  .5
רופא	 ידי	 על	 בכתב	 הפניה	 לקבלת	 בכפוף	 וירטואלי	 לצינטור	 זכאי	 יהא	 	45 גיל	 מעל	 מבוטח	 	
מומחה	בתחום	אשר	קובעת	כי	הוא	זקוק	לבדיקה	לאור	מצבו	הרפואי.	התקרה	אשר	תשולם	
למבוטח	הינה	עד	לסך	של	2,500	ש"ח	בניכוי	השתתפות	עצמית	של	25%.	במידה	ובעקבות	
בדיקה	זו	יבוצע	צינטור	כהגדרתו	בנספח	א'	"ניתוח"	תקוזז	50%	מעלות	הצינטור	הוירטואלי	

מהתחייבות	החברה.
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נספח ו' - ביטוח הוצאות רפואת השן
הביטוח	מכסה	את	כל	חברי	ועובדי	אגד	אגודה	שיתופית	לתחבורה	בישראל	בע"מ	ובני	משפחותיהם	

לרבות	ילדים	עד	גיל	21.
ילדים	מעל	גיל	21	יצורפו	לפוליסה	זו	באורך	וולונטרי,		וזאת	בתמורה	לחתימה	על	טופס	הצטרפות	

לתקופת	ביטוח	של	6	שנים.
שיניים	 השתלות	 פריודנטליים,	 פרוטטיים,	 משמרים,	 לטיפולים	 הוצאות	 החזר	 כולל	 הכיסוי	

ואורטודונטיה.

הטיפולים המכוסים

טיפולים משמרים

בדיקה ראשונית 
קריאים,	 נשך,	 צילומי	 בזוג	 תלווה	 זו	 בדיקה	 הראשון,	 הטיפול	 תחילת	 לפני	 המתבצעת	 בדיקה,	

תקינים,	שיועברו	לעיונה	של	המבטחת.	בדיקה ראשונית תכוסה אחת בתקופת הביטוח.

שירותי אבחון - בדיקה או בקורת מצב הפה והשיניים 
רישום	מצבים	הנוגעים	לבריאות	הכללית	של	המתרפא	ואשר	עשויה	להיות	להם	השלכה	על	הטיפול	
הדנטלי,	מילוי	טפסי	בדיקה	בסימון	המקובל	)CHARTING(,	כך	שיציג	)הרישום(	תמונה	מושלמת	
של	מצב	הפה	והשיניים	של	המטופל	ותוכנית	הטיפול	קודם	למתן	הטיפול.	מומלץ	לכל	מבוטח	לגשת	

לרופא	השיניים	לבדיקה	אחת	בשנה	גם	באם	אין	לו	כאבים.
בדיקת אבחון תכוסה פעם בשנת ביטוח.

צילומי רנטגן - כללי
צילומים	נדרשים	לרופא	לצורך	קבלת	אבחנה	ועל	מנת	לבצע	את	הטיפול	בצורה	הטובה	ביותר	או	

לצורך	בקרת	איכות	הטיפול.	צילום	חייב	להיות	קריא	וברור	על	מנת	לאפשר	אבחנה	מדויקת.

צילום סטטוס או צילום פנורמי
כדי	לקבל	תמונה	רנטגנית	של	כל	הפה	נדרש	צילום	סטטוס	שהינו	סדרה	של	14	צילומים	פריאפיקליים	
של	שתי	הלסתות,	עליונה	ותחתונה,	או	לחילופין	צילום	פנורמי		שהינו	צילום	רנטגן	יחיד	המאפשר	

את	סקירת	מבנה	הלסת,	מיקום	ומבנה	השיניים.
הכיסוי הביטוחי הינו ל-3 צילומים במשך הביטוח.

יש	 -	בקשה	לאישור	 לגיל	15	טעון	אישור	מראש	 לילדים	מתחת	 צילום	פנורמי	 או	 צילום	סטטוס	
להפנות	למבטח.לא	יכוסה	צילום	סטטוס	מלא	אצל	מבוגרים	חסרי	שיניים	לחלוטין	בלסת	אחת	או	

בשתיהן.

צילום נשך
צילום	כותרות	השיניים	העליונות	והתחתונות.

הכיסוי הביטוחי הינו לזוג צילומים אחד לכל שנת ביטוח. 

צילומים פריאפיקליים אינטראורליים
צילום	של	שיניים	בודדות	)עד	3	שניים(	למטרות	אבחון	או	טיפול.

הכיסוי הביטוחי  הינו ל - 2 צילומים פריאפיקליים למשך שנת הביטוח.
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הערה:
וניתנים	לפיענוח	 כל	הצילומים	חייבים	לשמש	אמצעי	עזר	אבחנתי,לפיכך	עליהם	להיות		קריאים	

ובעלי	ערך	אבחנתי.	הצילומים	הנדרשים	בעת	תביעה לפני תחילת הטיפול:
עקירת	שן	מכל	סוג,	טיפול	אפיסקטומי/המיסקציה,	טיפול	שורש,חידוש	טיפול	שורש	וקיטוע	מוך.

לאחר סיום הטיפול יש	להגיש	צילום	גמר	טיפול	:	טיפול	שורש,	חידוש	טיפול	שורש.

הסרת אבנית
הסרת	רובד	השיניים	)פלאק(	וכל	החומרים	המצטברים	על	השיניים	על	מנת	למנוע	תחלואת	חניכיים	

ועששת.	טיפול	בהסרת	אבנית	יחשב	כטיפול	של	30	דקות	לפחות.
הכיסוי	הביטוחי		למבוטחים	מתחת	לגיל	12	ישיבה	אחת	לשנה.למבוטחים	מעל	גיל	12,		2	ישיבות	

לשנת	ביטוח.

סתימות
סתימת אמלגם

שיחזור	שן	שנפגעה	בעששת	)בכלל	זה	עששת	צוארית(	באמצעות	חומר	קבוע	כולל	אלחוש	מקומי,	
הכנת	חלל,	סילוק	העששת,	הנחת	מצע	ו/או	כיפוי	מוך	ישיר	או	בלתי	ישיר,	הנחת	חומר	הסתימה	
עם	או	בלי	מטריצה	)לפי	סוג	הסתימה(,	גילוף	לפי	האנטומיה	של	השן	ושחזור	מגע	השן	עם	השן	
או	השיניים	השכנות	ועם	השיניים	האנטגוניסטיות	(לסת	נגדית)	כאשר	בשן	אחת	קיימים	שניים	או	
יותר	נגעים	של	עששת,	שיחזורם	באותה	ישיבה	יחשב	כסתימה	אחת	בין	אם	סתימת	שני	הנגעים	

הינה	המשכית	זו	לזו	ובין	אם	לאו.
בעת	תביעה	לתשלום	לסידרת	סתימות	בישיבת	אחת	יש	לצרף	זוג	צילומי	נשך/	צילום	פריאפיקאלי		

כדלקמן:
באם	בוצעו	למעלה	מ	-	6	סתימות. 	)1

באם	בוצעו	למעלה	מ	-	5	סתימות	בשיניי	חזית. 	)2

סתימה סינטטית
סתימה	מחומר	מרוכב	(קולצר)	טיפול	זה	מהווה	במקרים	מסויימים	תחליף	לביצוע	כתרים	בשיני	

חזית	הכיסוי	הביטוחי	הינו	לשיניים	קדמיות	בלבד	13-23	33-43	אחת	לתקופת	הביטוח.

T.M.S סתימת אמלגם או סתימה סינטטית מחוזקת על ידי פינים
שיחזור	שן	על	ידי	סתימה	בפינים	כאשר	אין	מספיק	דופן	לשן		הפין	יוכנס	בחומר	הקשה	של	השן	

)פרהפולפרי(.

    )PULPOTOMY( קיטוע מוך חי
הוצאת	חלק	ממוך	שן	חלב	והנחת	חומר	אשר	יעורר	רגנרציה	של	מוך	השן	שנותר	בלשכת	המוך	או	

בתעלות	השורש.	קיטוע	המוך	לשן	מוגבל	לאחד	לתקופת	בטוח.
בשיניים	קבועות	יאושר	הטיפול	רק	אם	לפי	הצילומים	השורש	בהם	לא	נסגר.

טיפול שורש
טיפול	מאוחר	בפגיעה	עששתית	בשן	גורם	לחדירת	העששת	עד	פגיעתה	במוך	השן	והיווצרות	של	
דלקת,	נמק	או	מורסה.	בשלב	זה	אין	אפשרות	לטפל	בשן	על	ידי	סתימה	אלא	על	ידי	טיפול	שורש	
את	התעלות	 מנקים	 האזור	 את	 מרדימים	 רנטגן,	 צילום	 ידי	 על	 שנעשית	 האבחנה	 לאחר	 בלבד.	
מהרקמות	המודלקות	ממלאים	את	התעלות	בחומר	מילוי	קבוע	ובאם	יש	צורך	ניקוז	מורסה	דרך	

השן	ושטיפות	בחומרים	שונים.	סותמים	לכל	אורכן	בתום	הטיפול	יש	להעביר	צילום	רנטגן.
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הכיסוי הביטוחי	-	הזכאות	לטיפול	הינה	עבור	פגיעה	עששיתית	במוך	השן	אשר	מאובחנת	בצילום	
רנטגן	לפני	הטיפול	טיפול	שורש	שבוצע	כהכנה	לשיקום	פרוטטי	של	כותרת	השן,	או	בעת	או	קודם	

להשחזת	השן	כבסיס	לכתר	או	למטרות	פרוטטיות,	פריודונטליות	או	קוסמטיות	לא	יכוסה.

חידוש טיפול שורש
על	מנת	שניתן	יהא	לבצע	חידוש	טיפול	שורש	במסגרת	הביטוח	יש	לקבל	אישור	בכתב	מראש	מאת	

החברה	בצרוף	צילום	השן	לפני	ביצוע	טיפול	שורש	המראה	קיום	תהליך	דלקתי.

טיפולים כירורגים 
עקירות

שן	אשר	נפגעת	בפגיעה	עששתית	או	פריודונטלית	ולא	ניתן	לטפל	בה	בטיפול	משמר	או	משקם	
לאחר	 בקורת	 והוצאתם,	 הנדרש	 במידת	 תפרים	 מקומית,	 הרדמה	 כולל	 בעקירה	 הטיפול	 אחר.	
עקירה,	מתן	מרשמי	תרופות	וכן	הסברה	ויעוץ	לפני	ואחרי	העקירה.	צילום עדכני לפני העקירה 
נוספת	 סמוכה	 שן	 העקירה,	 עבור	 ההחזר	 בסכום	 נכלל	 והוא	 עבורה	 לתשלום	 מוקדם	 תנאי	 הוא	

שתעקר	תחשב	בהחזר	החברה	כשן	בסדרה.

עקירה כירורגית/ עקירת שן כלואה ברקמה רכה או בעצם
יד	חיתוך	ברקמה	הרכה,	 על	 כירורגית	 להוציאה	אלא	בפרוצדורה	 אין	אפשרות	 הוצאת	שן	אשר	

הפשלת	מטלית	רקמה	רכה	ו/או	סלק	באופן	חלקי	או	מלא	עצם	מכתשית.

אפיקואקטומי - קטוע חוד שורש השן.
)APICOECTOMY(	כריתת	חוד	השורש	הנגוע	בדלקת	וסילוק	הרקמה	החולה.	הטיפול	מבוצע	על	
ידי	חיתוך	הרקמה	הרכה	לאחר	הרדמה	מקומית	ניקוי	הרקמה	הדלקתית	באזור	קיטוע	חוד	השורש,	
תפרים	וסתימה	רטרוגראדית	במידת	הנדרש,	הטיפול	כולל	יעוץ	והסברה	לפני	ואחרי	הטיפול	בכלל	

זה	ביקורת,	הוצאת	תפרים	ומתן	מרשמי	תרופות	ו/או	תעודה	רפואית.
אין	הגבלה	במספר	השיניים	הזקוקות	לקיטוע	חוד	שורש	השן	-	אך	קיטוע	חוד	השורש	באותה	שן	

מוגבל	לאחד	לתקופת	ביטוח.
בעת	הגשת	התביעה	יש	לצרף	צילומי	רנטגן	שלפני	הטיפול	וסיומו.	הצילומים	יוחזרו	עם	התשלום.	

סכום	החזר	עבור	קטוע	חוד	השן	כולל	את	הסכום	ההחזר	בגין	הצילומים.

ניקוז מורסה דנטואלביאולרית
ניקוז	מורסה	דרך	השן	ישולם	רק	בשן	המיועדת	לעקירה	כאשר	הוא	מהווה	תחליף	לניקוז	כירורגי.
ניקוז	מורסה	כירורגי	יבוצע	רק	אם	לא	ניתן	היה	לטפל	במורסה	בדרך	טיפולים	אחרת,	או	שלא	ניתן	

היה	לנקזה	דרך	השן.ניקוז	מורסה	בשיני	חלב	ישולם	כעזרה	ראשונה	בלבד.

איטום חריצים
טיפול	מניעתי,	חיוני	ביותר	לילדים	עד	גיל	12	לשם	מניעת	עששת.	האיטום	יעשה	במשך	הלעיסה	
של	השיניים	האחוריות	בחומר	פלסטי	במטרה	למנוע	הצטברות	שיירי	מזון	וכו'	וכתוצאה	מכך	מניעת	

היווצרות	עששת.	הכיסוי הביטוחי :	הינו	לשיניים	5,	6,	7.
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טיפול  המשך  עמה  שאין  בלבד,  כאב  לשיכוך  פעולה  ראשונה  עזרה  שירותי 
באותה ישיבה.

שיכוך	כאב	יוכר	כעזרה	ראשונה	במקרים	הבאים:	מצבים	דלקתיים	חריפים,	דלקת	חניכיים	חריפה	
עם	כיסים	)A.N.U.G(,	פפיליטיס	עקב	דחיסת	מזון.

הורדת	נקודות	לחץ	של	תותבות	שלמות	וחלקיות	נשלפות	בתנאי	שלא	מדובר	בתותבת	שהותקנה	
על	ידי	אחד	הרופאים	באותה	מרפאה	בתוך	6	חודשים	להתקנה.

סיבה	אחרת	לפי	מכתב	מהרופא	ובתנאי	שיאושר	על	ידי	המבטחת,	בכל	מקרה	יוכר	הטיפול	כטיפול	
של	עזרה	ראשונה	בתנאי	שהמתרפא	הופיע	לעזרה	ראשונה	לבד	ולא	זומן	למפרע.

הכיסוי	הביטוחי	התשלום	בגין	עזרה	ראשונה	מוגבל	לפעמיים	בשנה.

טיפולים פריודונטליים )טיפולי וניתוחי חניכיים(

כללי 
כתוצאה	מהיווצרות	אבנית	בדפנות	השן	ואי	שמירה	של	הגיינה	של	הפה	נגרמת	דלקת	בחניכיים,	

אשר	מוליכה	לאובדן	עצם	הדרגתי	ובכך	מנגנון	האחיזה	של	השן	הולך	ומתרופף.
על	מנת	לעצור	תהליך	זה	יש	צורך	בניקוי	עמוק	של	החניכיים.		

הטיפולים	והשירותים	הפריודנטלים	)טיפולי	וניתוחי	חניכיים(	יאושרו	לתשלום	במסגרת	פוליסה	זו	
באם	יבוצעו	על	ידי	רופאים	פריודונטים	מומחים	בעלי	תעודת	מומחה	בתחום	הנ"ל	מטעם	משרד	

הבריאות.
ולאחר	קבלת	"אישור	מראש"	עפ"י	נוהל	שיפורט	להלן.

בדיקה פריודנטלית והכנת תוכנית טיפולים
בדיקה	פרושה	רישום	מלא	של	הממצאים	הפריודנטלים	והאורליים,	רישום	מצבים	בריאותים	כללים	
של	המתרפא	אשר	עלולה	להיות	להם	השלכה	על	קביעת	תוכנית	הטיפול,	רישום	עומק	הכיסים	בכל	
השיניים,	רישום	סוג	ואופן	ספיגת	העצם	אם	יש	כזו,	רישום	ניידות	השיניים	אם	יש	כזו	ומילוי	טופס	

תוכנית	הטיפולים	לאישור	מראש	אצל	המבטחת.
החברה	תכסה	בדיקה	פריודנטלית	אחת	לשנתיים,	ובלבד	שהבדיקה	נעשית	עפ"י	צרכים	רפואיים,	

ולוותה	בתוכנית	טיפולים	פריודנטלית.
ביקורת	לאחר	טיפול	כירורגי	פריודנטלי	אינה	נחשבת	לצורך	תשלום	סעיף	זה.

ילדים	אינם	זכאים	לטיפולים	פריודנטליים.

כירורגיה פריודנטלית
יאושרו	רק	כאשר	קיימת	תחלואה	פריודנטלית	ברקמות	התמיכה	 כירורגים	פריודנטלים	 טיפולים	
הרכות	והקשות	של	השן	המחייבת	התערבות	כירורגית,	זאת	אך	ורק	לאחר	שבוצע	טיפול	שמרני	
כירורגי	 בטיפול	 הצורך	 שיקבע	 לפני	 זה	 שמרני	 טיפול	 מסיום	 לפחות	 חודשיים	 של	 זמן	 ועבר	 	-

פריונדטלי.

)ROOT PLANING( הקצעת שורשים
נקיים	 שורש	 שטח	 לפני	 להגיע	 מנת	 על	 השן	 שורש	 ממשטחי	 והאבנית	 הרובד	 הסרת	 פרושה:	

וחלקים,	וללא	חלקיקים	זרים
לחילופין:

)GINGIVAL CURETTAGE( גרידת חניכיים
פרושה:	גרידת	קרמה	מודלקת	בתוך	כיס	חניכיים	פעולה	כירורגית	זאת	יכולה	להעשות	עם	הרמת	

מטלית	או	בלעדיה.
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ניתוח הרמת מטלית -
פירושו:	ניתוח	חניכיים	שמטרתו	ביטול	הכיסים	ו/או	תיקון	פגמים	פתולוגיים	ברקמה	הגרמית	ו/או	

הרכה	והכולל	הרמת	מטלית.	הטיפול	כולל:	הרדמה	מקומית,	תפרים,תחבושת	פריודנטלית
או	לחילופין:

)GINGIVECTOMY( כריתת חניכיים
פרוצדורה	כירורגית,	שמטרתה	חיתוך	חניכיים	חופשיות	דלקתיות	על	מנת	שהחניכיים	הנשארות	

יבריאו.

ניקוז מורסה ממקור פריודנטלי
פתיחת	המורסה	לחלל	הפה	וניקוז	הנוזלים	בה	אם	דרך	פתיחת	כיס	החניכיים	או	דרך	חתך	בדופן	

המורסה.

)SPLINT(	מורכב	חומר	או	אלמגם	סד
פירושו:	חיבור	שיניים	ניידות	ע"י	הכנת	חללים	בשיניים	לתוכם	מוכנס	חוט	מתכתי	אשר	מחוזק	ע"י	

חומר	כאמלגם	או	חומר	מורכב.

התשלום	עבור	הטיפולים	הפריודנטלים	יינתן	אחת	לכל	1/6	פה	בתקופת	הביטוח,	ויכללו:	אלחוש	
מקומי,	ביצוע	תפרים	והוצאתם,	תחבושת	פריודנטלית,	חומרים,	הסברה	ויעוץ	לפני	ואחרי	הטיפול,	
פריודנטלים	 טיפולים	 יאושרו	 לא	 וביקורת	אחרי	הטיפול.	במסגרת	הביטוח	 מתן	מרשמי	תרופות	

הקשורים	לשיפור	אסטטיקה	של	שחזורים	פרוטטים.
וטיפולים	כירורגים	מסוג	ג'נגבופלסטיקה	ואלבאולופלסטיקה.

טיפולים פרוטטיים

כללי
סיום	 ולאחר	 החברה	 מאת	 מראש"	 "אישור	 קבלת	 לאחר	 לתשלום	 יאושרו	 פרוטטיים	 טיפולים	

הטיפולים	המשמרים	שמטרתם		ייצוב	הפה.

מבנה ישיר )מבנה מיידי(
מבנה	אשר	מבוצע	במרפאה	על	ידי	החדרת	בורג	מיוחד	לשן	לאחר	ביצוע	טיפול	שורש.

מבנה יצוק
מבנה	יצוק	הינו	מבנה	אשר	מבוצע	במעבדה,	בהעדר	כותרת	שן	יבוצע	מבנה	יצוק	המשחזר	את	

כותרת	השן	ומוחדר	לתוך	תעלת	שורש	השן.

כתר 
שחזור	שן	אשר	נפגעה	וחלק	גדול	מהכותרת	שלה	חסר,	השחזור	מתבצע	באמצעות	כיפת	מתכת	

אשר	מותאמת	למבנה		ועליה	ציפוי	של	אקריל	או	חרסינה.
סוגי	הכתרים	הקיימים	-	כתר	ויניר,	כתר	חרסינה.	

החומרים	 מחירי	 עבודות	המעבדה,	 זמני,	 כתר	 לכתרים,	 והשיניים	 הפה	 הכנת	 את	 כולל	 הטיפול	
והמתכת,	הכנסת	הכתרים	לפה,	איזון	מינשך,	הדבקות,	הלחמות	והתאמות	נדרשות.

החלפת כתר	-		אין	להסיר	כתר/גשר	ללא	קבלת	"אישור	מראש"	של	החברה	-	הסרת	כתר/גשר	
ללא	קבלת	אישור	מבטלת	את	זכאות	המבוטח	לקבלת	החזר	עבור	הטיפול.
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תותבות חלקית נשלפת
פירושה	תותבת	מחומר	אקריל	או	על	בסיס	כרום	קובלט	אשר	המתרפא	יכול	לשלפה	מפיו	ולחזור	

ולייצבה	במקומה.
הכיסוי	הביטוחי	כולל	תותבות	החלקיות	הנשלפות	כדלקמן:
תותבת	עליונה	או	תחתונה	עם	ווים	על	בסיס	שרף	(אקריל).

	)REST(	משענות	ועם	)CLASP(	כרום	ווי	עם	תחתונה	או	עליונה	תותבת
)CONTINOUS CLASP(	לינגואלי	המשכי	וו	עם	תחתונה	תותבת	אקריל.	שרף	בסיס	על

)LINGUAL BAR(,	ווים	יצוקים	על	בסיס	שרף	)אקריל(	או	על	בסיס	מתכת	יצוק	)כרום	קובלט(	
תותבת	חד	צדדים	)אונילטרלית(	עליונה	או	תחתונה,	על	בסיס	מתכת	יצוקה	)כרום	קובלט(.

התשלום	בגין	הטיפול	כולל	הכנת	הפה	והשיניים	לתותבת	ויכלול	עבודות	המעבדה,	מחיר	החומרים	
והמתכת	והכנסת	התותבת	לפה	וביצוע	ההתאמות	הדרושות	עד	להבאתה	לתפקוד	מלא.	התשלום	

כולל	ריפודים	והתאמות	עד	שישה	חודשים	מיום	הכנסת	התותבת	לפה.

תותבת שלמה
בהעדר	מוחלט	של	שיניים	אפשרות	השיקום	הינה	באמצעות	תותבת	שלמה		מאקריל	אשר	מכסה	
במלואה	לסת	חסרת	שיניים	הכיסוי	הביטוחי	כולל	את	הטיפול	במרפאה,	עבודות	מעבדה,	מחיר	
החומרים,	הכנסת	התותבות	לרבות	ריפודים	והתאמות	כנדרש	עד	להסתגלות	המתרפא	לתותבת.	

התאמת	ריפודים	תכוסה	עד	6	חודשים	מיום	התקנת	התותבת.
תותבת	רוכבת	)YALREVO(	תחתונה	תכוסה	ע"י	המבטחת	כתותבת	שלמה	תואמת	כיסוי	נוסף	
לטיפול	בשיניים	המאחזות	)ABUTMENT OR ATTACHMENT TEETH(	יינתן	במקרה	הצורך	
להגבהת	 המשמשות	 לתותבות	 כיסוי	 אין	 הביטוח	 במסגרת	 מדוייק.	 חיבור	 או	 מבנה	 של	 בהיקף	

.)VERTICAL DIMENSIOM(	מנשך

תיקונים	בתותבות	חלקיות	או	שלמות
לאחר	שישה	חודשים	לפחות	מיום	הכנסת	תותבת	לפה,	יכוסו	תיקונים	כמפורט	להלן:

תיקון	שבר	או	סדק	בתותבת. 	.1
תיקון	שן	שבורה	בתותבת. 	.2

הוספת	שיניים	לתותבת	חלקית	נשלפת	לשחזור	שיניים	שנעקרו. 	.3
החלפת	ווים	שבורים	בתותבת	חלקית. 	.4
הוספת	ווים	לתותבת	חלקית	נשלפת. 	.5

הלחמה. 	.6
חידוש	בסיס	תותבת	שלמה	עליונה	או	תחתונה	או	לחילופין: 	.7

ריפוד	קשה	)במעבדה(	של	תותבת	שלמה	או	חלקית	נשלפת,	ריפוד	רך	)במרפאה(	של	תותבת	 	
שלמה	או	חלקית	נשלפת.

תיקון פסטה.
כאשר	נשבר	או	נשחק	ציפוי	של	כתר	ניתן	לתקנו	באמצעות	חומר	סינטטי	במרפאה	או	במעבדה.

שתלים
שתלים	יאושרו	במסגרת	הכיסוי	הביטוחי	לאחר	קבלת	אישור	החברה	בכפוף	לנוהל	"אישור	מראש"	
ובתנאי	שיבוצעו	על	ידי	רופא	פריודונט/כירורג/מומחה	לשיקום	בעל	תעודת	מומחה	מטעם	משרד	

הבריאות.
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הכיסוי הביטוחי
מבוטח,	אשר	יעקרו	לו	בעתיד	שיניים	יקבל	עד	8	שתלים	לפה	ומקסימום	4	ללסת,	מבוטח	אשר	
קיימים	לו	אוכפים	(שיניים	אחוריות	חסרות)	יקבל	עד	למקסימום	4	שתלים	לפה	ומקסימום	2	לכל	

לסת	לתקופת	בטוח.
ילדים	אינם	זכאים	לטיפולים	פרוטטיים.

סייגים עיקריים

לא	יכוסו	טיפולים	כמפורט	להלן:
טיפולים	פרוטטיים	למטרות	קוסמטיקה	או	אסטטיקה	ו/או	נוחות	ויזואלית,	תותבות	להגבהת	המימד	
האנכי	או	הגבהת	מנשך	טיפולים	בעקבות	תאונות	דרכים,	תאונת	עבודה,	פעולות	איבה	כהגדרתם	

עפ"י	חוק.

"אישור מראש"

התשלום	עבור	טיפולים	פריודנטליים	ופרוטטים	מותנה	בקבלת	"אישור	מראש"	מהחברה	לביצוע	
טיפול	פריודנטלי/פרוטטי	כלשהו.	יש	להגיש	תכנית	טיפול	אשר	תכלול	רשום	מלא	של	כל	הממצאים	
הדנטליים	על	גבי	טופס	בקשה	לאישור	בצרוף	צילומי	אבחון	עדכניים	המראים	את	האזור	המבוקש	

בברור.
אין להתחיל בטיפול בטרם קבלת "אישור מראש" על ידי החברה	-	"אישור	מראש"	הינו	תנאי	

מקדים	לתשלום	החברה.											
לאחר	עיון	ובדיקה	של	הבקשה	לתכנית	הטיפולים	ע"י	רופא	החברה	תשלח	החברה	את	תשובתה	
למבוטח	כאישור	לביצוע	מלא	או	חלקי	של	תוכנית	הטיפולים	המבוקשת	כולל	גובה	ההשתתפות	
העצמית	של	המבוטח,	או	כדחיית	התביעה:	המבטחת	ראשית	להפנות	את	המבוטח	לצורך	בדיקת	
שיקול	 לפי	 הניתוחים	 גמר	 לאחר	 ו/או	 סופית,	 קבלת	החלטה	 לפני	 מטעמה	 אמון	 רופא	 אל	 הפה	

דעתה.

בכל	טיפול	פרוטטי/פריודנטלי	קיימת	השתתפות	עצמית	של	המבוטח.	
תוקף	האישור	מראש	יפוג	לאחר	שישה	חודשים	במידה	ולא	החלו	בטיפולים	מסיבה	כלשהי	ולאחר	

שנה	במידה	והחלו	בטיפול	או	סיום	הביטוח	המוקדם	מבינהם.

אופן קבלת הטיפולים

הצילום	 מכוני	 רשימת	 וכן	 המומחים	 והרופאים	 הכלליים	 הרופאים	 רשימת	 את	 צרפנו	 לנוחיותך	
שבהסכם	עם	חברתנו	את	הטיפול	תוכל	לקבל	על	פי	בחירתך:

קבלת טיפול אצל רופא הסכם	-	טיפול	משמר	יינתן	בהשתתפות	עצמית	ועל	בסיס	חתימת	המבוטח	
על	טופס	תביעה	המאשרת	את	קבלת	הטיפול	במרפאה.

טיפול	משקם	אורטודנטי	ופריודנטלי,	וכן	טיפול	כירורגי	)שתלים(	יינתן	לאחר	קבלת	"אישור	מראש"	
של	תוכנית	הטיפול	ע"י	רופא	החברה	לפני	התחלת	הטיפול	בהשתתפות	עצמית	של	המבוטח.	

קבלת טיפול אצל רופא שיניים שאינו בהסכם -	בבחירת	אפשרות	זו,	ישלם	המבוטח	את	עלות	
הטיפול	ישירות	לרופא	יגיש	לאיילון	טופס	הודעה	על	תביעה	פרטית	ממולא	וחתום	על	ידי	הרופא	
יום	מיום	קבלת	מסמכי	התביעה	 וצילומים	נדרשים.	תוך	21	 המטפל	כולל	חשבונית	מס	מקורית	
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במשרדי	איילון,	תשלח	למבוטח	המחאה	בגין	טיפול	שבוצע	עפ"י	שיעור	ההחזר	בתוקף	ליום	קבלת	
התשלום	 ופריודנטליים	 אורטודנטים	 משקמים,	 בטיפולים	 מצורפות(.	 טבלאות	 )כמפורט	 הטיפול	

מותנה	בקבלת	אישור	מראש	על	תוכנית	הטיפול	ע"י	רופא	החברה.

קבלת שרות

איילון	מעמידה	לרשותך	צוות	מקצועי	ומיומן,	אשר	ערוך	לתת	מענה	בכל	שאלה	וברור	בנוגע	לביטוח		
בימים	א'	-	ה'	בין	השעות	08:00-16:00		-		בטלפון:	1-800-35-2001.

טפסים

טפסי	הצטרפות	לילדים	מעל	גיל	21,	טפסי	התייעצות	מוקדמת,	או	טפסי	תביעה	בעת	קבלת	טיפול	
אצל	רופא	שאינו	בהסכם	ניתן	יהא	לקבל	באגד	או	באתר	האינטרנט	של	איילון.
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המחירון נכון לתאריכים שבין ה- 1.1.2009 – 31.1.2009

סוג הטיפול

השתתפות 
המבוטח 
אצל רופא 

הסדר

החזר מירבי 
למבוטח 
הפונה 

לרופא פרטי

הערות

בדיקה	ראשונית	)כוללת	רישום	מצב	
שיניים	+	בדיקה	רנטגנית(

פעם	אחת	בתקופת	ביטוח32.00-

בדיקה	או	ביקורת	מצב	פה	והשיניים	
כולל	2	צילומי	נשך

אחת	לשנת	ביטוח32.00-

צילום	סטטוס	–	14	צילומים	
פריאפיקאלים	או	לחלופין	
צילום	פנורמי	לכל	הפה

-108.00

65.00

3	צילומים	במשך	תקופת	הביטוח	
)סטטוס	או	פנורמי(

עד	2	צילומים	בשנת	ביטוח13.00-צילומי	נשך	ימין	או	שמאל	
צילומים	פריאפיקאליים	או	

אינטראורליים	למטרות	איבחון	או	
טיפול	בלבד

עד	2	צילומים	בשנת	ביטוח13.00-

אחת	לשישה	חודשים	70.00-הסרת	אבנית
אמלגם	או	סינטטית86.00-סתימה	רגילה

13.-23 86.00-סתימה	מחומר	מרוכב	)קולצר( בלבד	 קדמיות	 בשיניים	
43-33

T.M.S.	בפין	מחוזקת	סתימה11.00-סתימה	למחירי	בנוסף
רק	בשיני	חלב	–	לצרף	צילום81.00-קיטוע	מוך	)לילדים	בלבד(

טיפול	שורש	תעלה	אחת/חידוש
טיפול	שורש	תעלה	אחת

לא	כולל	מחיר	סתימה	קבועה129.00-

טיפול	שורש	שתי	תעלות/חידוש
טיפול	שורש	שתי	תעלות

יש	לצרף	צילום	לפני	ואחרי178.00-

טיפול	שורש	שלוש	תעלות	ויותר/
חידוש	טיפול	שורש

3	תעלות	ויותר

יש	לצרף	צילום	לפני	ואחרי242.00-

יש	לצרף	צילום	לפני	הטיפול70.00-עקירה	רגילה
54.00-עקירת	שן	נוספת	באותה	ישיבה

129.00-עקירה	כירורגית
129.00-עקירת	שן	כלואה

102.00-אפיקואקטומי	)קיטוע	חוד	השן(
איטום	חריצים	בשיניים	טוחנות	

קבועות	בלבד	7,	6,	5
מקסימום	לשן

לילדים	עד	גיל	27.0015-

70.00-ניקוז	מורסה	דרך	השן	
ללא	המשך	טיפול48.00-עזרה	ראשונה	

עד	פעמיים	בשנת	ביטוח
לילדים	בלבד165.00-כתר	טרומי
לילדים	בלבד232.00-שומר	מקום
לילדים	בלבד38.00-כפות	פלואור

לילדים	בלבד43.10-גז	צחוק
גיל	3658.004300.0010-18טיפול	אורטודנטי	מלא

טיפול	אורטודנטי	מלא	ינתן	לילדים	בגילאים	10-18.	הטיפול	יינתן	באישור	מראש	של	המבטחת	המחירים	
כוללים	מע"מ.	

טיפולים מכוסים – טבלת החזרים והשתתפות עצמית – טיפול משמר
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המחירון נכון לתאריכים שבין ה- 1.1.2009 – 31.1.2009

השתתפות סוג הטיפול
המבוטח אצל רופא 

הסדר

החזר מירבי 
למבוטח הפונה 

לרופא פרטי

הערות

יינתן	אחת	לשנתיים64.0075.00בדיקה	פריודנטלית

פעם	אחת	לתקופת	85.00131.00הקצעת	שורשים
ביטוח	לכל	1/6	פה

פעם	אחת	לתקופת	532.00776.00ניתוח	חניכיים
ביטוח	לכל	1/6	פה

ניקוז	מורסה	ממקור	
85.0075.00פריודנטלי

הארכת	כותרת
פעם	אחת	לשן	96.00232.00

בתקופת	ביטוח

355.00237.00סד	אמלגם

המחירון	כולל	מע"מ

טיפולים מנוסים – טבלת החזרים והשתתפות עצמית – טיפולים פריודנטליים
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המחירון נכון לתאריכים שבין ה- 1.1.2009 – 31.1.2009

השתתפות המבוטח סוג הטיפול
אצל רופא הסדר

החזר מירבי למבוטח 
הערותהפונה לרופא פרטי

המקום	824.00596.00כתר	ויניר הכנת	 כולל	
	– הדבקה	 )השחזה(	
וכולל	 סגר	 התאמות	

כתר	זמני
824.00596.00כתר	חרסינה
176.00123.00מבנה	לא	יצוק

302.00213.00מבנה	יצוק
תותבת	חלקית

מאקריל
ההתאמות	927.00426.00 כל	 כולל	

הדרושות
תותבת	חלקית	

כרום	קובלט
כולל	2	ווים

ההתאמות	1627.001065.00 כל	 כולל	
הדרושות

ההתאמות	1185.00745.00תותבת	שלמה כל	 כולל	
הדרושות

תיקון	שבר	בתותבת	
שלמה

59.0021.00

תוספת	שן	לתותבת	
נשלפת

59.0021.00

החלפה/הוספת	וו	
לתותבת

59.0021.00

ריפוד	קשה	
לתותבת	במעבדה

111.0054.00

ריפוד	רך	לתותבת	
במרפאה

111.0054.00

92.0086.00תיקון	פסטה	לכתר
חידוש	בסיס	תותבת	

שלמה
167.00143.00

819.001087.00שתל
החלפת	שחזור	מכל	סוג	שהוא	תהא	תוספת	להשתתפות	העצמית	של	המבוטח	של	50% 

הערות לשתלים
יכוסו	עד	8	שתלים	למבוטח	לעקירות	חדשות	שיבוצעו	בתוך	תקופת	הביטוח	מקסימום	4	שתלים	

ללסת.	
למבוטח	חסר	שיניים	או	אוכף	חופשי	יכוסו	עד	2	שתלים	ללסת	ו-	4	שתלים	לפה.	

מחבר	לשתל	–	יאושר	עפ"י	תקרה	של	מבנה	יצוק.	

טיפולים מנוסים – טבלת החזרים והשתתפות עצמית –ביטוח משקם
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טיפולים מנוסים – טבלת החזרים והשתתפות עצמית – טיפולי עזרה ראשונה
המחירון נכון לתאריכים שבין ה- 1.1.2009 – 31.1.2009

בפניה לרופא שבהסכם יינתן הטיפול ללא השתתפות המבוטח במקרה זה תשלם החברה 
את כל עלות הטיפול המוסכמת

החזר מירבי למבוטח הפונה לרופא פרטיסוג הטיפול

86שיכוך כאב

65סתימה זמנית

43מרשם לשיכוך כאב

86עקירה דחופה

86ניקוז מורסה

104אקסטרפציה

המחירים	כוללים	מע"מ
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כיצד תקבל טיפול רפואי או תפוצה על פי כיסויי הבריאות?

ניתוח, השתלת איברים וניתוחים מיוחדים בחו"ל:  .1
)כמפורט	בנספח	א'	פרקים	א'	ו	ב'	לפוליסה( 	

על	מנת	שנוכל	לעזור	ככל	הניתן	בקבלת	טיפול	רפואי	על	פי	פוליסת	הבריאות	שברשותך	אנא	 	
העזר	במפורט:

בכל	מקרה	שאובחן	על	ידי	רופא	מומחה	כי	הנך	זקוק	לניתוח	נבקשך	לפנות	לקבלת	אישור	 	
מקדים:

למוקד LLAC איילון הפועל 24 שעות ביממה בטלפון 1-800-35-2001.  

בעת	מסירת	ההודעה	תתבקש	להעביר	לידנו	באמצעות	דואר	פקס	את	טופס	ההמלצה	לטיפול	 	
אופי	 כל	המסמכים	הרפואיים	המציינים	באופן	מדויק	את	 וכן	 זו	 בידך	בחוברת	 רפואי	המצוי	

המקרה,	אבחנת	הרופא	והמלצתו.
יתכן	כי	על	מנת	שנוכל	לאשר	את	זכאותך	במסגרת	הביטוח,	נזדקק	לפרטים	רפואיים	נוספים	 	
מהמנתח	או	מתיקך	הרפואי	בקופ"ח,	שיתוף	פעולה	מצידך	בהמצאת	הפרטים	הנחוצים,	יעזרו	

לנו	באישור	מהיר	של	תביעתך.
החומר	הרפואי	שיגיע	לידנו,	יבדק	על	ידי	רופא	החברה,	מיד	לאחר	מכן	יפנה	אליך	נציג	שלנו	 	

על	מנת	לתאם	עמך	את	המשך	הטיפול.

קיימות בפניך מספר אפשרויות לקבלת הטיפול הרפואי:  
ניתוח בבית חולים ציבורי במסגרת קופת חולים: א.   

תנאי	 פי	 על	 פיצוי	 תקבל	 החולים	 מקופות	 אחת	 במסגרת	 הניתוח	 את	 ותבצע	 במידה	 	 	
הפוליסה.

ניתוח שיבוצע על ידי מנתח שבהסכם: ב.   
במידה	ובחרת	לבצע	את	הניתוח	על	ידי	אחד	מהמנתחים	המופעים	ברשימת	 	 	
ההסכם	עליך	להעביר	אלינו	את	שמן	על	מנת	שנוכל	לתאם	עמו	את	הניתוח. 	 	

לאחר	שנקבל	את	הפרטים	ונבדוק	זכאותך	על	פי	תנאי	הפוליסה	נעביר	התחייבות	לתשלום	 	 	
לבית	החולים	ולרופא	המנתח	שנבחר	על	ידך.

בו	 הקשורות	 ההוצאות	 וכל	 הניתוח	 עבור	 שהוא	 כעל	 בתשלום	 תחוייב	 לא	 זה,	 במקרה	 	 	
ישולמו	ישירות	על	ידי	החברה	וזאת	עד	לסכום	המפורט	בפוליסה.

ניתוח שיבוצע על ידי מנתח שאינו מצוי בהסכם עם חברת הבטוח: ג.   
במידה	ויבחר	על	ידך	מנתח,	אשר	אינו	מצוי	ברשימת	רופאי	ההסכם,	חשוב	שתפנה	אלינו	 	 	
לפני	בצוע	הניתוח	על	מנת	שניתן	לך	התחייבות	לתשלום	עבור	בית	החולים	בו	בחרת	

לבצע	את	הניתוח.
וזאת	על	מנת	שלא	תהיה	כל	 ננסה	להגיע	להסדר	מראש	עם	המנתח	 בנוסף	לכך,	אנו	 	 	

הוצאה	כספית	מצדך.
לרופא	 הניתוח	 עלות	 כל	 את	 לשלם	 עליך	 יהא	 המנתח,	 עם	 להסדר	 נגיע	 ולא	 במקרה	 	 	
המנתח	ולהעביר	אלינו	את	סיכום	המחלה	מביה"ח	וכן	קבלה	מקורית	המעידה	על	תשלום	

הניתוח.
עם	קבלת	המסמכים,	תבדק	זכאותך	על	פי	תנאי	הפוליסה	ובהתאם	תקבל	החזר	כספי	לפי	 	 	

מחירון	החברה	המתייחס	לרופא	הסכם.
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הוצאות בגין תרופות שלא נכללות בסל הבריאות:  .2
)כמפורט	בנספח	א'	פרק	ג'	לפוליסה( 	

בעת	קרות	מקרה	בו	הנך	זקוק	לקבלת	תרופה,	אשר	הינה	מצויה	בסל	הבריאות,	אנא	פנה	 	
והעבר	לחברת	הביטוח	לאישור	מראש	את	המסמכים	הבאים:

•	מסמכים	רפואיים	הקשורים	לאירוע. 	
•	המלצה	של	רופא	מומחה	המעיד	על	הצורך	בקבלת	התרופה. 	
•	שם	התרופה	הנדרשת	והזמן	המשוער	בו	תזדקק	לקבלתה. 	

מיד	עם	קבלת	כל	המסמכים	תיבדק	זכאותך	על	פי	הפוליסה	ואנו	נודיעך	תשובתנו. 	
לאחר	קבלת	האישור	יהא	עליך	להציג	בכל	חודש	את	המקורית	המעידה	על	קניית	התרופה	ו/ 	

או	מרשם	ואתה	תשופה	בניכוי	השתתפות	עצמית	על	פי	תנאי	הפוליסה.

פיצוי במקרה של סיעוד:  .3
)כמפורט	בנספח	ב'	לפוליסה(. 	

בעת	קרות	מקרה	שבה	מבוטח	הופך	לסיעודי,	יש	להודיע	על	כך	לחברת	הבטוח. 	
עם	קבלת	ההודעה	יועבר	אליך	טופס	תביעה	המיועד	למילוי	על	ידי	הרופא	המטפל,	יחד	עם	 	

העברת	הטופס	יש	לצרף	את	המסמכים	הבאים:
•	אישורים	רפואיים	מקוריים	המעידים	על	המצב	הרפואי	בו	מצוי	המבוטח. 	

•	סיכום	מחלה	מבית	החולים. 	
•	מסמכים	הכוללים	חוות	דעת	רפואית,	תוצאות	בדיקות	ותעודות	מחלה. 	

•	אישורים	הקשורים	לאירוע	מהמוסד	לבטוח	לאומי. 	
מיד	עם	קבלת	כל	המסמכים	תיבדק	זכאות	המבוטח	על	פי	הפוליסה.	יתכן	שלצורך	האשור	 	

יבדק	המבוטח	על	ידי	רופא	מטעמנו	ו/או	נזדקק	לפרטים	מהתיק	הרפואי	בקופת	חולים.

פיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה:  .4
)כמפורט	בנספח	ג'	לפוליסה(. 	

בעת	קרות	מקרה	של	גילוי	מחלה	קשה	נבקשך	להעביר	לחברה	את	כל	המסמכים	הרפואיים	 	
הקשורים	לאירוע	(סיכומי	מחלה	מבית	החולים,	אישורים	וחוות	דעת	מהרופאים	המטפלים).

מיד	עם	קבלת	כל	המסמכים	תיבדק	זכאותך	על	פי	תנאי	הפוליסה,	יתכן	שלצורך	אישור	זכאותך	 	
נזדקק	לפרטים	רפואיים	מתיקך	הרפואי	בקופת	חולים	-	שיתוף	פעולה	מצדך	יעזור	לנו	בהליך	

אישור	תביעתך.

פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה שיפגע בהכנסתך משעות נוספות ופרמיות:  .5
)כמפורט	בנספח	ד'	לפוליסה(. 	

בעת	קרות	אירוע,	אשר	בעקבותיו	אבדת	את	כושרך	לעבוד	באופן	מלא	או	חלקי	וכתוצאה	מכך	 	
נפגעה	הכנסתך	משעות	נוספות	ופרמיות,	עליך	להודיע	על	כך	לחברת	הבטוח	בהקדם	האפשרי	

ולהעביר	את	המסמכים	כמפורט:
•	אישורים	רפואיים	(סיכומי	מחלה	מבית	חולים,	אישורים	וחוות	דעת	מרופאים). 	

•	שישה	תלושי	שכר	אחרונים	המעידים	על	הכנסתך	לפי	קרות	האירוע. 	
•	אישור	המעסיק	על	תאריך	הפסקת	עבודתך	או	העברתך	למשרה	שונה	ו/או	חלקית. 	

לאחר	קבלת	כל	המסמכים	המפורטים	תיבדק	זכאותך	על	פי	תנאי	הפוליסה. 	
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	אחר 	תרופות			 	אשפוז			 	סעוד			 	אמבולטורי				 	נתוח			 סוג תביעה:  

מס'	פוליסה תאריך	לידה	 מס'	ת.ז.	 שם	פרטי	 שם	משפחה	

מיקוד יישוב	 מס'	בית	 רחוב	

טלפון	סלולארי טלפון	בבית	 טלפון	בעבודה	

הכתובת הסניף	 שם	קופת	החולים	

שם	רופא	המשפחה	המטפל שם	הרופא	המקצועי	המטפל	

 ניתוח
אנא	סמן	כיצד	תבצע	/	בצעת? 	

פיצוי	בגין	ניתוח	שבוצע	במסגרת	קופת	חולים	-	יש	לצרף	מכתב	שחרור	וזאת	בנוסף	על	דוח	הרופא. 	 א.	 	
בקשה	לאישור	ותיאום	ניתוח	-	על	הרופא	המטפל	והרופא	המנתח	למלא	הפרטים	בחלקים	ב'	ו-	ג'		 ב.	  	

לטופס	זה.	האם	יש	השתתפות	של	קופת	חולים? 	 	
לא				 כן	-	אמציא	התחייבות	מקופ"ח. ג.		   	

בצוע	ניתוח	באופן	פרטי,	יש	לצרף	קבלות,	חשבוניות	מקוריות	ודו"ח	ניתוח. ד.	   	

 החזר הוצאות רפואיות	)פוליסות	עם	כיסוי	אמבולטורי	ותרופות(.
יש	לצרף	קבלות	וחשבוניות	מקוריות	בלבד	)העתקים	לא	יאושרו(	ומסמכים	רפואיים	בנוסף	למילוי	הרופאים	 	

המטפלים	בחלקים	ב'	ו-	ג'	בטופס.
פרטי	אירוע	)בדיקת	רופא,	מעבדה,	בדיקת	הדמיה,	קבלת	טיפול	אלטרנטיבי	וכו'( תאריך	

 סעוד - ימולא בתביעה לפיצוי סיעודי:
1.	האם	אתה	מסוגל	לקום	מהמיטה	ולשכב	בכוחות	עצמך?		 כן	 לא,	פרט	................................... 	
2.	האם	אתה	מסוגל	להתלבש	ולהתפשט	בכוחות	עצמך?		 כן	 לא,	פרט	...................................	 	
3.	האם	אתה	מסוגל	להתרחץ	/	להתגלח	בכוחות	עצמך?		 כן	 לא,	פרט	...................................	
4.	האם	אתה	מסוגל	לאכול	ולשתות	בכוחות	עצמך?		 כן	 לא,	פרט	...................................	
5.	האם	אתה	מרותק	לכסא	גלגלים	או	למיטה?		 כן	 לא,	פרט	...................................	
6.	האם	אתה	שולט	על	הסוגרים?		 כן	 לא,	פרט	...................................
האם	הגשת	או	בכוונתך	להגיש	תביעה	למוסד	לביטוח	לאומי?		 כן	 לא,	פרט	...................................
האם	הגשת	או	בכוונתך	להגיש	תביעה	לגורם	כלשהו	אחר?		 כן	 לא,	פרט....................................
האם	יש	לך	ביטוח	משלים	בקופת	חולים?		 כן	 לא,	פרט	.....	משנת....	מסוג.........
האם	יש	לך	ביטוח	בריאות	משלים	אחר?																											 כן	 לא,	פרט,	בחברת........................
האם	יש	לך	ביטוח	כלשהו	במקום	העבודה?																						 כן	 לא,	פרט,	בחברת........................
הנני	מצהיר/ה	בזאת	כי	מצב	בריאותי	אליו	נקלעתי	ואשר	בגינו	אני	צריך	לעבור	ניתוח	הוא	איננו	תוצאה	של:
ד.	שירות	בצה"ל,	לרבות	שרות	מילואים. א.	תאונת	דרכים	למעט	ניתוח	פלסטי	לאחר	תאונת	דרכים.		
ה.	פעולה	מלחמתית,	צבאית	משטרתית. ב.	תאונת	עבודה.		

ו.	תאונת	ספורט. ג.	פעולות	איבה.		

שם	המבוטח	.......................................				ת.ז.	...................................	חתימה..............................

ניתנת	בזאת	זכות	לחברה	לתבוע	החזרים	ולשובב	את	התביעה	כנגד	כל	צד	שלישי	שיש	לו	מחויבות	לכיסוי	התביעה	הנ"ל	או	חלקה.
אני	החתום	מטה	מצהיר	בזאת	שתשובותיי	על	השאלות	הם	נכונות	ושלמות.
הצהרת ויתור על סודיות רפואית	)במקרה	של	קטין	חתימה	של	2	ההורים(.

לכל	הרופאים,	 וכן	 סניפיה	 או	 ומוסדותיה	הרפואיים	 לעובדיה	הרפואיים	האחרים	 ו/או	 חולים	 לקופת	 נותן	בזה	רשות	 אני	החתום	מטה,	
וצה"ל	למסור	לאיילון	חברה	לביטוח	בע"מ	להלן	"המבקש",	את	כל	 המוסדות	הרפואיים,	בתי	חולים	והמוסד	לביטוח	לאומי	ולשלטונות	
הפרטים	ללא	יוצא	מן	הכלל	ובצורה	שתידרש	על	ידי	"המבקש"	על	מצב	בריאותי	או	של	ילדי	ו/או	על	כל	מחלה	שחליתי	בה	בעבר	אני	או	
ילדי	ו/או	שהנני	חולה	בה	כעת	ו/או	שאחלה	בה	בעתיד	והנני	משחרר	אתכם	וכל	רופא	מרופאיכם	ו/או	כל	עובד	רפואי	אחר	ו/או	כל	סניף	
מסניפכם	מחובת	שמירה	על	סודיות	רפואית	בכל	הנוגע	למצב	בריאותי	ו/או	מחלותיי	כנ"ל	שלי	או	של	ילדיי	ומותר	על	סודיות	כלפי	"המבקש"	
ולא	תהיינה	לי	אליכם	כל	טענה	או	תביעה	מסוג	כלשהו	בקשר	לנ"ל.	כתב	ויתור	זה	מחייב	אותי,	את	עזבוני,	את	באי	כוחי	דין	וכל	מי	שיבוא	

במקומי.

תאריך......................			שם	משפחה	ופרטי....................................			מס'	זהות	.......................		חתימה..................................

.1
פרטי

המבוטח

.2
סוג

התביעה

.3
ביטוח
בריאות
נוספים

.4
הצהרת
המבוטח

חלק א': למילוי ע"י המבוטח
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מס'	ת.ז. שם	פרטי	 שם	מפחה	

מתאריך מחלות	וליקויים	מהם	סובל	המבוטח	 המבוטח	בטיפולי	החל	מתאריך	

האבחנה	הנוכחית

.1
פרטי

המבוטח
.2

הטיפול
במבוטח

.1
פרטים

על	
הניתוח
המומלץ

.2
הערות
נוספות

.3
הרופא

.3
האבחנה

.4
פרטי
הרופא

חלק ב' - למילוי בידי הרופא המטפל בקופת חולים

חלק ג' למילוי בידי הרופא המנתח )טופס	זה	אינו	מהווה	התחייבות	לתשלום	הניתוח	ו/או	הכרה	בזכאות	המבוטח	לתשלום	כלשהו(

המבוטח	בטיפולי	בנוגע	לאבחנה	זו	
החל	מתאריך

התלונות	/	הסימנים	למחלה	הנוכחית	
התחילו	בתאריך

הצורך	בניתתוח	נקבע	בתאריך

האם	האבחנה	והתלונה	הנוכחית	הן	תוצאה	של:
תאונת	עבודה		 לא	 כן,	פרט
תאונת	דרכים	 לא	 כן,	פרט

מס'	טלפון	סלולארי מס'	טלפון	 התמחות	 השם	הפרטי	 שם	המשפחה	

מס'	פקס מיקוד	 יישוב	 מס'	בית	 רחוב	

תאריך	...........................																																																				חתימה	וחותמת	הרופא.......................................

תאריך	...........................																																																				חתימה	וחותמת	הרופא.......................................

שם	הניתוח	המומלץ

בדיקות	וטיפולים	מומלצים	על	ידי:

בבית	חולים את	הניתוח	מומלץ	לערוך	בתאריך	

מס'	טלפון	סלולארי מס'	טלפון	 התמחות	 השם	הפרטי	 שם	המשפחה	

מס'	פקס מיקוד	 יישוב	 מס'	בית	 רחוב	
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לרשותך	בכל	פניה	מוקד	בריאות	איילון:

1-800-35-2001

רשימת הרופאים מתעדכנת מעת לעת 

www.ayalon-ins.co.il :באתר האינטרנט של איילון
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רשימת בתי חולים ציבוריים שבהסכם

מרכז
טלפוןכתובתשם בית החולים

03-6974444ויצמן	6,	ת"אאיכילוב	מרכז	רפואי	ע"ש	סורסקי
03-5303030רמת	אפעלתל	השומר

03-6955333דובנוב	10,	ת"אשר"פ	הדסה
08-9449449צריפיןאסף	הרופא

09-8604666קרית	צאנז,	נתניהלניאדו

)קרן	מחקרים,	שר"פ	ושר"ן(

ירושלים
טלפוןכתובתשם בית החולים

02-6777111ירושליםהדסה	עין-כרם	ירושלים
02-6778899
02-6776340
02-6776335

02-5844111ירושליםהדסה	הר-הצופים	ירושלים
02-5844940
02-5814052

02-6555111ירושליםשערי	צדק
02-6555333

02-6701111רח'	שטראוס	3,	ירושליםביקור	חולים
02-5696811רח'	חזקיהו	המלך	27,	ירושליםמשגב	לדך

צפון
טלפוןכתובתשם בית החולים

04-8543111העליה	8,	בת	גלים,	חיפהרמב"ם
04-8359359גולומב	47,	חיפהבני	ציון

דרום
טלפוןכתובתשם בית החולים

07-6745555אשקלוןברזילי
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רשימת בתי חולים פרטיים שבהסכם

מרכז
טלפוןכתובתשם בית החולים

03-5201515ז'בוטינסקי	62,	ת"אאסותא
03-9053535שפיגל	3,	פ"תרמת	מרפא

03-5462330בזל	35,	ת"אמרכז	רפואי	מרום	בזל	
03-6587121העצמאות	67,	בת	יםמרכז	רפואי	מ.ר.ב.	–	סינופסיס

03-9631631לזרוב	14,	ראשל"צאמריקן	מדיקל	סנטר
08-9416023יהודה	הלוי	36,	רחובותמדילי

09-9592555רמות	ים	7,	הרצליה	פיתוחמרכז	רפואי	הרצליה
09-8820382חיים	לבנון	1,	נוה	איתמר,	נתניהבית	גדי	–	נתניה	מדיקל	סנטר

03-6401225אינשטיין	40	רמת	אביב,	ת"אמרכז	רפואי	ת"א
03-5008888העצמאות	67	בת	יםמרפאות	אריאל
03-7252325ריינס	6	ת"אמרפאות	אריאל	

ירושלים
טלפוןכתובתשם בית החולים
מרכז	שלום	מאיר,	רח'	דיסקין	9,	קרית	וולפסון,	מרכז	רפואי	ירושלים

ירושלים
02-5636265

צפון
טלפוןכתובתשם בית החולים
04-8351221הרצל	73,	חיפהרמת	מרפא	חיפה
04-8305888חורב	15,	חיפהמרכז	רפואי	חורב	

04-8305200
04-8300000יאיר	כץ	12,	חיפהאלישע

דרום
טלפוןכתובתשם בית החולים
07-6738725הגבוה	3,	אשקלוןרמת	מרפא	אשקלון

07-6291414הנשיאים	11,	באר-שבערמת	מרפא	באר-שבע
07-6276640מורדי	הגטאות	106,	באר-שבעפו	מדיקל	סנטר



64

אונקולוגיה

מרכז
טלפוןעיררחובתפקידבית חוליםשם הרופא

מרפאה:	03-6955333תל	אביב	דובנוב	10מומחהעין	כרםד"ר	אדלמן	י.	
מרפאה:	03-6416769תל	אביברבינא	1מומחהקפלןד"ר	בירן	חיים

מ.	מחלקה	קפלןפרופ'	הורן	יואב
בדימוס

מרפאה:	03-6416769תל	אביבא.צ.	גרינברג	5/82
פקס:					03-6437611

נייד:						0522-603895
מרפאה:	03-5351754קרית	אונורמז	17מומחהתל-השומרד"ר	וייצן	רוני

מרפאה:	03-5462330תל	אביבבזל	35מ.	מכוןאסותאפרופ'	חייצ'יק	ס.
מרפאה:	03-9331446פתח	תקוהקרן	קיימת	30מ.	שרותבילינסוןד"ר	מהרשק	גדעון

פקס:					03-9331446
נייד:						0524-274704

מרפאה:	03-6994282תל	אביבקורדובה	1מ.	יחידהאיכילובד"ר	מרימסקי	עפר
מרפאה:	03-6955333תל	אביבדובנוב	10מומחיתעין	כרםפרופ'	סיגל	ט.
מרפאה:	03-6955333תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםד"ר	עוזיאל	ב.	

מרפאה:	03-6732559רמת	גןשילו	6רופא	בכיראסותאד"ר	פולצקי	אברהם
נייד:							0522-447955

מרפאה:	03-5735860גבעתייםאחדות	העבודה	2רופא	בכיראיכילובד"ר	פיגר	אריה
פקס:					03-5735861

מרפאה:	03-6955333תל	אביבדובנוב	10מנהלת	מכוןעין	כרםפרופ'	פרץ	ת.	

האונקולוגיה	מטפלת	בגידולים	ממאירים.

הטיפולים	האונקולוגיים	הם	בדרך	כלל	הקרנות	רנטגן	או	חומרים	רדיו	אקטיביים	

ולחילופין,	טיפולים	כימוטרפיים	הניתנים	בהזרקה	או	דרך	הפה.

במקרים	מסויימים	מגיעה	האונקולוגיה	עד	כדי	השתלת	מח	עצם.
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אונקולוגיה

ירושלים
טלפוןעיררחובתפקידבית חוליםשם הרופא

מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	ביידר	ל.
בית:							02-6776940

מרפאה:	02-6777858ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	גביזון	א.	
בית:							02-6417326

מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	טוכנר	ז.	
מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרם	ד"ר	לוסוס	א.	
מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרם	ד"ר	עוזיאלי	ב.	
מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחיתעין	כרם	פרופ'	סיגל	ט.

מרפאה:	02-6777808ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמנהלת	מכוןהדסהפרופ'	פרץ	תמר
פקס:					02-6427485

מרפאה:	02-6555999ירושליםבי"ח	שערי	צדקמנהל	מכוןשערי	צדקפרופ'	קטן	רפאל
מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחיתעין	כרםד"ר	רמו	נ.	

בית:							02-6776940
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מרכז	רפואי	ד"ר	אנגלשטיין	דב
רבין

מרפאה:	03-9233852פתח	תקוהקפלן	23מומחה
נייד:						0507-264040

מרפאה:	09-7410934כפר	סבאויצמן	83ר.	בכירבילינסון	ד"ר	בלומנטל	מיכאל
פקס:						09-7410795
נייד:							0507-284433

מרפאה:	09-8623331נתניהבנימין	60מומחהד"ר	בלומנטל	מיכאל
מרפאה:	03-6850161תל	אביבשד'	רוטשילד	119 מנהל	יחידהאיכילובד"ר	בן	חיים	יעקב

פקס:						03-6851473
מרפאה:	03-9240402פתח	תקוהחיים	כהן	14רופא	בכירוולפסוןד"ר	בנט	אלכס
מרפאה:	03-5221226תל	אביבריינס	18מ.	מחלקה	בדימוספרופ'	בראף	צבי
מרפאה:	03-6735262רמת	גןדר	כהן	9ר.	בכיר	תל	השומרד"ר	גולומב	יעקב

פקס:					03-6478054
נייד:						0506-568101

מרכז	רפואי	ד"ר	גילון	גבריאל
רבין

מרפאה:			03-6951014תל	אביבשפרינצק	3מומחה

ד"ר	גרינשטיין	
אלכסנדר

בית:						03-6996606תל	אביבבורלא	39	ב'מומחהאיכילוב

מרפאה:	03-9564550ראשל"צעין	הקורא	10ר.	בכירקפלןד"ר	וינברג	דן
פקס:						03-6160136

מרפאה:	03-5039339חולוןמזא"ה	3מומחהקפלןד"ר	וינברג	דן
מרפאה:	09-9592520הרצליהרמות	ים	5מומחהאסף	הרופאד"ר	זיגל	יורם

פקס:						09-9592919
מרפאה:	09-9592569הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7מומחהד"ר	זילבר	נחום

בית:							09-9592552
מרפאה:	03-5239396תל	אביבז'בוטינסקי	74רופא	בכירקפלןד"ר	זינגר	דב

פקס:						03-5223599
מרפאה:	03-5462534תל	אביבבבלי	10שיבאד"ר	חנני	יעקב

נייד:							050-7257687
מרפאה:	03-6114900רמת	גןז'בוטינסקי	7מומחהאסותאד"ר	כץ	שלום

פקס:						03-6114901
נייד:							054-4251761

האורולוגיה	הינה	החלק	במדע	הרפואה	המטפל	בהפרעות	בדרכי	השתן.

לדוגמא:	מחלה	של	הכליות,	של	שלפוחית	השתן	והערמונית.

הניתוחים	מתבצעים	בדרך	קונבנציונלית	או	אנדוסקופית,

או	בריסוק	אבני	כליות	ללא	ניתוח	באמצעות	גלי	הלם.
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מרפאה:	03-6764616רמת	גןשד'	הצנחנים	20ר.	ראשימאיר/השרוןד"ר	לוטבר	צבי

פקס:					03-5747085
נייד:						0544-707066

מרפאה:	03-5463993תל	אביבז'בוטינסקי	45מומחהבילינסוןד"ר	לייב	צבי
פקס:					03-6047877

נייד:						1-705-252625
מרפאה:	03-9592520הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7מ.	מחלקהאסף	הרופאפרופ'	לידנר	א.	

נייסנבאום	33,	מומחהאיכילובד"ר	ליפסקי	אביגדור
קומה	3	חדר	11

מרפאה:	03-5070457הרצליה
פקס:					03-5537098

מרפאה:	03-6955333תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםד"ר	לנדאו	י.
מרפאה:	03-7369059רמת	השרוןסוקולוב	81ס.מ.	מחלקהתה"שד"ר	מור	יורם

פקס:						03-7369175
מרפאה:	03-5493130קרית	אונוירושלים	39ס.מ.	מחלקהתה"ש	ד"ר	מור	יורם

מרפאה:	03-5288212תל	אביבבילינסון	4מ.	מחלקהקפלןד"ר	מוריאל	אביתר
פקס:					02-5700131
נייד:						0522-537506

מרפאה:	03-6730760רמת	גןביאליק	13מומחהרביןד"ר	מנסה	אהרון
פקס:					03-6730763

מרפאה:	03-6080699תל	אביבשד'	שאול	המלך	21 מומחהאיכילובפרופ'	מוצקין	חיים
פקס:					03-6080699

מרפאה:	03-6422028תל	אביבברזאני	11מ.	מחלקהמאירפרופ'	ניסנקורן	ישראל
מרפאה:	050-8844744גבעתייםבן	צבי	40,	דירה	31מומחהאסותאד"ר	סביון	מיכאל
מרפאה:	03-6913773תל	אביבאבן	גבירול	30מ.	מחלקהוולפסוןפרופ'	סידי	עמי
מרפאה:	1-705-252637הרצליהבן	גוריון	22,	שער	העיר	1מומחהוולפסוןד"ר	סלע	מרדכי
מרפאה:	03-9592520הרצליהמרכז	רפואי	רמות	יםמ.	מחלקה	בדימוסשיבאפרופ'	סרודיו	צ.

בית:						03-6424458תל	אביבגרונר	19מומחהאסותאד"ר	סרנגה	ראובן
מרפאה:	03-5288335תל	אביבקינג	ג'ורג'	93מומחהאיכילובד"ר	פרי	חיים
מרפאה:	03-6910523תל	אביבאבן	גבירול	30מומחהאיכילובד"ר	פרי	חיים

מרפאה:	03-6092102תל	אביבשרת	30ס.מ.	מחלקהאיכילובד"ר	קוויר	יצחק
מרפאה:	03-5037532חולוןתרצ"ב	11מומחהד"ר	קוטלירוף	אוסקר
מרפאה:	09-9592520הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7ס.מ.	מחלקהמאירד"ר	ריכטר	סנטיאגו

מרפאה:	09-7442539כפר	סבאמשה	סנה	11מומחהמאירד"ר	שגיא	נחמן
מרפאה:	03-5182176יפושד'	בן	צבי	2מומחהמאירד"ר	שגיא	נחמן
מרפאה:	09-9592519הרצליהרמות	ים	7רופא	מומחהמאירד"ר	משה	שלו

מרפאה:	03-5354225קראוןהרימון	2ד"ר	שניצר	אודט
נייד:						050-6856602

מרפאה:	03-6955333תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםפרופ'	שפירא	ע.	
מרפאה:	03-5008878בת	יםשד'	העצמאות	67ס.מ.	מחלקהוולפסוןד"ר	קורצ'ק	דורון

נייד:						0505-276163
בן	גוריון	51רופא	בכיראיכילובד"ר	בנימיני	יוסף

משכנות	הרופאים
מרפאה:	03-6974939בני	ברק

נייד:						052-4266313
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פקס:				02-6555299ירושליםבי"ח	שערי	צדקמ.	יחידהשערי	צדקד"ר	זילברמן	משה
נייד:					050-8685631

מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	לנדאו	י.
מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםד"ר	פודה	ד.	

בית:							02-6776340
מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	פרלברג	ש.	
מרפאה:	02-6778899ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	שפירא	ע.	

צפון
טלפוןעיררחובתפקידבית חוליםשם הרופא

מרפאה:	04-8305233חיפהמרכז	רפואי	חורב	15מומחהד"ר	איזנקרפט	שמעון
מרפאה:	04-8340634חיפהחורב	4,	חיפהמומחהנהריהד"ר	בולקיאר	משה
בית:							04-8342577חיפהראול	ולנברג	4מומחהנהריהד"ר	בולקיאר	משה
מרפאה:	04-84400083חיפהמרקוני	10	צ'ק	סנטררופא	בכיררמב"ם	ד"ר	גרינולד	אילן
מרפאה:	04-8252662חיפהאיינשטיין	107מומחהרמב"םד"ר	גנסין	יהושע
מרפאה:	04-8300000חיפהבי"ח	אלישע	יאיר	כץ	12מומחהרמב"ם	ד"ר	ורדי	יורם
מרפאה:	04-8251994חיפהשד'	מוריה	122מומחהכרמלד"ר	זיוון	אילן

מרפאה:	04-8300000חיפהבי"ח	אלישע	יאיר	כץ	12ס.מ.	מחלקהבני	ציוןד"ר	מושקוביץ	בועז
מרפאה:	04-8236258חיפהדוד	פינסקי	17מ.	יחידהכרמלד"ר	מץ	יואל

מרפאה:	04-9831644טבעוןכלניות	8מ.	מחלקהרמב"ם	ד"ר	מרטיק	שמעון
בית:							04-8388016חיפהרות	29א'מ.	מחלקהד"ר	קידר	ש.	
מרפאה:	04-8305222חיפהמרכז	רפואי	חורב	15מ.	מחלקהד"ר	קידר	ש.	

מרפאה:	04-8305200חיפהמרכז	רפואי	חורב	15 רופא	בכירכרמלד"ר	שוטלנד	י.	
מרפאה:	04-8305289חיפהמרכז	רפואי	חורב	15מ.	מחלקהכרמלד"ר	שטיין	אבי
מרפאה:	04-6421036עפולהחנקין	34,	בית	עטרתמ.	מחלקההעמקד"ר	שנטל	יוסף

פקס:					04-6590378
נייד:						0572-217896
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מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	בלנק	קרלוס
מדיקל	סנטר

מרפאה:	08-6276640באר-שבע

מרפאה:	0577-346164נס	ציונהנחמיאס	8א'ס.מ.	מחלקהאסף	הרופאד"ר	זיסמן	אמנון
פקס:					08-9300646
נייד:						054-5229944

מרפאה:	08-6711380אשקלוןאריה	בן	אליעזר	9/11מומחהעין	כרםד"ר	סיבי	יוסף
מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	פסט	דוד

מדיקל	סנטר
מרפאה:	08-6276645באר	שבע
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מרפאה:גני	תקוהים	המלח	55מ.	יחידהאסף	הרופאד"ר	אגסי	מוריס	

פקס:
נייד:

03-7622823
03-7369176
054-6460673

03-5028888מרפאה:גבעתייםסירקיןמ.	יחידהאסף	הרופאד"ר	אגסי	מוריס

מרפאה:חולוןצ'לנוב		20מ.	יחידהאסף	הרופאד"ר	אגר	גבריאל
פקס:
נייד:

03-5043276
03-5039454
0577-345433

מרפאה:חולוןחנקין	66מ.	יחידהוולפסוןד"ר	אדר	אליהו
פקס:

03-5037503
03-5037316

03-6194315מרפאה:בני	ברקחזון	איש	19מומחהתל	השומרד"ר	אופנהיים

מרפאה:רמת	גןביאליק	14מומחהד"ר	איתי	שמואל
פקס:

03-6729848
03-6735488

09-9592519מרפאה:	הרצליהרמות	ים	7מנהל	יחידהתל	השומרפרופ'	אנגל	י.	

03-5240697מרפאה:	תל	אביבלכיש	3מנהל	יחידהוולפסוןד"ר	ברוך	אברהם

03-5270546מרפאה:תל	אביבבן	עזרא	11מנהל	יחידהאיכילובד"ר	גודווין	דוד

מרפאה:רמת	גןז'בוטינסקי	155כירורגיה	ידלניאדוד"ר	גולדברג	איגו
פקס:

03-5755060
03-6131760

מרפאה:נתניהרמז	13כירורגיה	ידלניאדוד"ר	גולדברג	איגו
פקס:

09-8822112
09-8822171

מרפאה:תל	אביבשד'	רושטילד	125אורטופדיהאסף	הרופאד"ר	גורדין	אבינועם
פקס:

03-6853034
03-6850219

09-7743598מרפאה:רעננהמדישר,	מרכז	גירוןמנהל	יחידהמאירד"ר	גיפשטיין	ראובן

09-9592444מרפאה:הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7מנהל	יחידהמאירד"ר	גיפשטיין	ראובן

03-5445061מרפאה:תל	אביבדה-האז	28	ב'מומחהד"ר	גרובר	אריה

03-6777876בית:רמת	גןאלוף	דוד	15מומחהד"ר	גרינטל	ארנן

מרפאה:הוד	השרוןדרך	מגדיאל	4רופא	בכירמאירד"ר	דוד	רמי
פקס:
נייד:

09-7699999
09-7699990
0544-854158

האורטופדיה	היא	המדע	הרפואי	העוסק	בשלד,	עצמות,	גידים,	רצועות	ומפרקים.

באורטופדיה	תת	מומחיות	לכף	היד,	לכף	הרגל,	למפרקים	הגדולים	והקטנים	ולחוליות.

כמו	כן	עוסקת	האורטופדיה	הטראומה	של	הגפיים,	האגן	ועמוד	השדרה.

מרכז
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03-5348504מרפאה:רמת	אפעלאתרוג	9מומחהפרופ'	הלל	תום
09-9592519מרפאה:הרצליהרמות	ים	7מומחהפרופ'	הלל	תום
מרפאה:תל	אביבריינס	18ס.מ.	מחלקהקפלןד"ר	הס	אברהם

בית:
פקס:
נייד:

03-5221226
03-5221227
03-9661732
050-5525321

מרפאה:תל	אביבמרדכי	בן	הלל	8מ.	מחלקהאסף	הרופאד"ר	הרנס	ד.	
בית:

03-6779442
03-6994190

09-7408811מרפאה:כפר	סבאבית	דור	טשרניחובסקי	119מומחהמאירד"ר	וידאל	ב.	
09-9592558מרפאה:הרצליהרמות	ים	7מומחהוולפסוןד"ר	וייס	י.	

מ.	מחלקה	וולפסוןד"ר	ז'טלני	ולנטין	
בדימוס

מרפאה:רמת	גןארלוזורוב	4
פקס:
נייד:

03-6736030
03-6737367
054-6699607

03-9654925מרפאה:ראשון	לציון	נפתלי	הילל	12מומחהאסף	הרופאד"ר	זיגמן	זאב
09-7456091מרפאה:	כפר	סבאאגרון	26מומחהתל	השומרד"ר	זיו	אריה
מרפאה:	הרצליהרמות	ים	7מומחההלל	יפהד"ר	חורש	צבי

בית:
09-9592520
04-8383083

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחההר	הצופיםד"ר	חיימסקי	ג.	
03-6917222מרפאה:תל	אביבשפרינצק	3מומחהמאירד"ר	טל	אליהו
מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	78רופא	בכירקפלןד"ר	ינאי	ע.

פקס:
03-221226/7
08-9421674

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחההר	הצופיםד"ר	לאו	י.
03-9531953מרפאה:ראשל"צאחוזת	ראשוניםמנהלתשערי	צדקליפסקר	אסתר

09-8623615מרפאה:נתניהסמילנסקי	4מומחהתל	השומרד"ר	לוינקופף	משה
03-6128558מרפאה:רמת	גןמנחם	בגין	7מומחהתל	השומרד"ר	לוינקופף	משה
03-9663961מרפאה:ראשון	לציוןהרצל	63מומחהתל	השומרד"ר	ליברטי	אליהו
מרפאה:תל	אביבבזל	35רופא	בכירמרום	בזלד"ר	לידור	קובי

פקס:
נייד:

03-5453333
03-5445993
0522-446657

03-6447540מרפאה:תל	אביבקהילת	סלוניקי	9מ.	יחידההלל	יפהד"ר	ליובושיץ	א.	
09-7417080מרפאה:רעננהאחוזה	124מ.	יחידההלל	יפהד"ר	ליובושיץ	א.	
מרפאה:פתח	תקוהשפיגל	3מ.	יחידהשערי	צדקד"ר	ליטוין	יורם

פקס:
נייד:

03-9343030
03-9312042
0505-234284

03-5201515מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מ.	יחידהאיכילובד"ר	מוזס	גבריאל
09-8663252מרפאה:	מכמורתשל-דג	4מומחהד"ר	מורנו	מתתיהו
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מרפאה:כפר	סבאאברהם	קרן	45מומחהתל	השומרד"ר	מזור	יעקב

פקס:
נייד:

09-7678367
09-7678370
0544-780750

03-5326152מרפאה:תל	אביבבלוך	39מומחהד"ר	מיכלס	חיים
מרפאה:ראשל"צהנחשול	30מנהל	יחידהאסף	הרופאד"ר	מירובסקי	יגאל

פקס:
נייד:

03-531953
03-531954

0577-345437
03-6974688מרפאה:תל	אביבויצמן	6מומחהאיכילובד"ר	מלר	יצחק

08-9416023מרפאה:רחובותיהודה	הלוי	36ס.מ.	מחלקהקפלןד"ר	מנחם	אהרון
03-9337578מרפאה:פתח	תקוההנשיאים	28ס.מ.	מחלקהקפלןד"ר	מנחם	אהרון
מרפאה:פתח	תקוהבן	יהודה	15ס.מ.	מחלקהקפלןד"ר	מנחם	אהרון

בית:
03-9232017
03-5271281

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מ.	מחלקה	בדימוסעין	כרםפרופ'	סגל	ד.	
מנהל	בילינסוןפרופ'	סלעי	משה

מחלקה
מרפאה:	תל	אביבי.ל.	גורדון	11

פקס:
03-5237272
03-5236691

03-5462330מרפאה:תל	אביבבזל	35מ.	מחלקהתל	השומרד"ר	עזריה	מוריס
03-5733952מרפאה:גבעתייםבן	צבי	22מנתח	פרטי	בלבדהר	הצופיםד"ר	עמיהוד	ששון
ד"ר	עמרמי	ברוך-

סיני
מרפאה:הוד	השרוןהבנים	14	א'	מומחהמאיר

פקס:
נייד:

09-7408401
09-7429490
0505-321444

09-9547141מרפאה:הרצליההשרון	17מומחהקפלןד"ר	ענר	אלן
מרפאה:גני	תקוההכלנית	11מ.	יחידהברזיליד"ר	פטיש	הגר

פקס:
נייד:

03-6359927
03-6352735
054-5905563

מרפאה:תל	אביבדיסנצ'יק	9וולפסוןד"ר	פלדברין	ז.	
פקס:

03-6487001/2
03-6491230

מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62אסותאפרופ'	פלומן	יזהר
פקס:

03-5201467
03-5201414

פקס:תל	אביבעוזי	נרקיס	5	א'מ.	מחלקהבילינסוןד"ר	פעילן	זק-יעקב
נייד:

03-6480801
054-4347700

מרפאה:תל	אביבשפרינצק	3מנתח	גבאסותאד"ר	צוני	סיגל
פקס:

03-6917222
03-6957049

מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	101ארתרוסקופיההשרוןד"ר	קידרון	עמוס
פקס:

03-604788
03-5460681

09-8822112מרפאה:נתניהרמז	13רופא	בכירהילל	יפהד"ר	קרלין	דניאל
03-5597576מרפאה:חולוןראש	פינה	15מומחההלל	יפהד"ר	קוארטלר	יעקב
03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהשערי	צדקד"ר	קליר	ישראל
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03-6955333פקס:תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםד"ר	קפלן	ל.	

מרפאה:	תל	אביבזכרון	יעקב	13מומחהד"ר	קריס	פיליפ
בית:

03-6913520
03-6951485

03-5008888מרפאה:בת	יםהעצמאות	67מומחהאסף	הרופאד"ר	רובינסון	דרור
03-5271281מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62רופאה	בכירהשערי	צדקד"ר	רוזנברג	ה.ב.

09-9592444מרפאה:הרצליהרמות	ים	7רופא	בכירהעמקד"ר	רנות	מ.
03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםפרופ'	שוכר	א.	
מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62ס.מ.	מחלקההלל	יפהד"ר	רון	נמרוד

נייד:
03-5271281
0528-382962

03-9645729מרפאה:ראשל"צאימבר	9מומחהאיכילובד"ר	שטיינברג	אלי
03-5554333מרפאה:חולוןחיים	לנדאו	16מומחהאיכילובד"ר	שטיינברג	אלי
03-5508220מרפאה:חולוןעמק	דותן	4/2מומחהוולפסוןד"ר	שרים	עמית
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ירושלים
טלפוןעיררחובתפקידבית חוליםשם הרופא
02-5844940מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	אשור	ח.	

מרפאה:ירושליםהמלך	ג'ורג'	3ר.	בכירשערי	צדקד"ר	וייס	שמואל
פקס:
נייד:

02-6233315
02-6737010
0528-305410

02-5844940מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	חיימסקי	ג.	
מרפאה:ירושליםבי"ח	שערי	צדקשערי	צדקד"ר	יצחקי	מ.	

פקס:
02-6555066
02-6555066

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	לאו	י.
בית:

02-5814052
02-5844940

מרפאה:תל	אביבדובנוב	10הדסהד"ר	לונדון	אליהו
פקס:

02-6778899
02-6776340

03-9343030מרפאה:פתח	תקוהשפיגל	3מנהל	יחידה	שערי	צדקד"ר	ליטוין	יורם
הדסה	עין	ד"ר	לילינג	מנחם

כרם
מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחה

פקס:
02-6777111
02-6423074

02-6666174מרפאה:ירושליםשר"פ	שערי	צדקמנהלתשערי	צדקד"ר	ליפסקר	אסתר
מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחהעין	כרםד"ר	מושיוב	רמי

בית:
02-6776359
02-6777655

02-6732627מרפאה:ירושליםבן	עזאי	8מומחהד"ר	מייזלין	רוברט
מנתח	הדסהד"ר	מתן	יואב

אורטופד
03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםפרופ'	ניסקה	מ.	
פקס:

02-5814052
02-5844940

מ.	מחלקה	עין	כרםפרופ'	סגל	ד.	
בדימוס

02-5844500מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרם

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםפרופ'	פוגרונד	ח.	
נייד:

02-6778899
0507-874218

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםהדסהפרופ'	פורת	ש.	
02-6776359מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	פייזר	עמוס

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	קפלן	ל.
050-8685749נייד:ירושליםבי"ח	שערי	צדקמנתח	בכירשערי	צדקד"ר	שי	קאופמן
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	שוכר	א.	
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מרפאה:חיפהחורב	15ס.מ.	בי"חחורבד"ר	אדמוני	הלל

נייד:
04-8305222
0545-745539

מרפאה:חיפהחורב	15ר.	בכירכרמלד"ר	בויקו	מורל
פקס:

04-8113138
04-8346485

פקס:עפולהעליה	7מ.	יחידההעמקד"ר	מיכה	רונית
נייד:

04-6441189
0522-664199

מרפאה:חיפהשד'	מוריה	18מנהל	יחידהרמב"םד"ר	בסר	מ.	
בית:

04-8370036
04-8103535

04-8320177מרפאה:חיפההגליל	114	נווה	שאנןמומחהאלישעד"ר	ברטלר	דוד
מרפאה:חיפההגליל	48ס.מ.	מחלקהכרמלד"ר	ברנפלד	בנימין

פקס:
נייד:

04-8226097
04-8236080
0544-988926

כירורגיה	ליןד"ר	גורדון	יעקב
אורטופדית

מרפאה:חיפהשד'	מוריה	63
נייד:

04-8360444
052-3852812

איטלקי,	ד"ר	דביר	א.
חורב,	זבולון

קויפמן	22,	פלסטיקה
רמת	גולדה

מרפאה:חיפה
פקס:

04-8255773
04-5255733

04-8381945מרפאה:חיפהברכה	חבס	1ס.מ.	מחלקהרמב"םד"ר	וייס	יצחק
מרפאה:חיפהיאיר	כץמומחההלל	יפהד"ר	חורש	צבי

פקס:
04-8300000
04-8383083

בית	ד"ר	חכים	ג'ריס
אי.מ.מ.ס.

מרפאה:נצרתהורדים	29מנהל	מחלקה
בית:

04-6563722
04-6563636

04-8727328מרפאה:ק.	ביאליקמיכאל	30מומחהד"ר	חנני	ע.
חוחית	18	ג'	מנהל	מחלקההעמקד"ר	טנצמן	מיכאל

גבעת	המורה
מרפאה:עפולה

פקס:
נייד:

04-6424487
04-6407051
0522-535817

מרפאה:חיפהשד'	מוריה	23כרמלד"ר	יון	אמיר
פקס:

04-8378303
04-8373830

מרפאה:חיפהחניתה	67,	א'	נו"שמנהל	שירותרמב"םד"ר	לוין	דניאל
פקס:
נייד:

04-8323357
04-8323357
054-7587848

מרפאה:חיפהאחד	העם	12בני	ציוןד"ר	ליברזון	אהרון
פקס:

04-8230088
04-8554038

04-8235264מרפאה:חיפהזלמן	שזר	29מומחהכרמלד"ר	סלטי	אלי

רוטשילד	40,	מנהל	מחלקההלל	יפהד"ר	פולמן	יורם
קניון	לב

מרפאה:חדרה
בית:

04-6323332
04-6211010

צפון
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ד"ר	פינקלשטיין	

מאוריציו
בית	עטרת	מומחהפוריה

"פנינת	שיקום"
04-6421036מרפאה:עפולה

מרפאה:קרית	טבעוןכלניות	10העמקד"ר	קאופמן	בזיל
פקס:

04-9835316
04-9931388

מרפאה:חיפהמאפו	4	א'ר.	בכיראיכילובד"ר	קרת	דוד
פקס:
נייד:

04-8255436
04-8344467
052-5636203

מרפאה:נתניהש'	בנימין	60 ס.	מנהללניאדוד"ר	חננאל	סולומון
פקס:
נייד:

09-8623331
09-6821479
0544-312311

מרפאה:חיפהאמנון	ותמר	8מנהל	מחלקהכרמלד"ר	רופמן	משה
בית:

04-8300991
04-8256180

טלפוןעיררחובתפקידבית חוליםשם הרופא
08-9416023מרפאה:רחובותמדילי,	יהודה	הלוי	36רופא	בכירקפלןד"ר	ויצנבליט	מ.

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	ליברמן	נפתלי
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

08-9416023מרפאה:רחובותמדילי,	יהודה	הלוי	36מנהלת	יחידהברזיליד"ר	ליפסקר	אסתר

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	נוביק	בוריס
מדיקל

מרפאה:באר	שבע
נייד:

08-6276640
050-5398772

מורדי	הגיטאות	106,	מנהל	מחלקהסורוקהפרופ'	עטר	דן
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

מרפאה:באר	שבעהנרייטה	סולד	8	א'	מנהל	יחידהסורוקהד"ר	ששון	אברהם
פקס:
נייד:

08-6450424
08-6450324
050-5378269

אורטופדיה

דרום
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אף אוזן גרון

מקצוע	רפואי	זה	מכסה	את	מחלות	הגרון,	האף,	החך,	מערות	הפנים	והמצח,	

מחלות	הלוע,	בית	הבליעה	ומיתרי	הקול.	

כמו	כן	עוסק	המקצוע	במחלות	האוזניים	ובכלל	זה	הפרעות	בשמיעה	ובשיווי	משקל.

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:הרצליהרמות	ים	7ס.מ.	מחלקהמאירד"ר	אלי	ברקו

פקס:
נייד:

09-9592555
09-9508997
052-2785060

03-5496965מרפאה:רמת	השרוןרמת	סוקולוב	34ס.מ.	מחלקהאסף	הרופאד"ר	אביתר	אפרים

0544-681436נייד:רמלהבית	הרופאיםמומחהד"ר	אבנרי	יאיר

מרפאה:רעננהאחוזה	88מ.	מחלקהמאירפרופ'	אופיר	דב
פקס:

09-7462010
09-7462012

03-5054847מרפאה:חולוןקראוזה	41מומחיתד"ר	אלעד	אסתר

מרפאה:תל	אביבדיסנצ'יק	9א.א.ג.	וולפסוןד"ר	אנגלנדר	משה
פקס:

03-6477299
03-6471327

03-6997716מרפאה:	תל	אביביערי	12מומחהד"ר	ביאליסטוק	גדעון

מרפאה:הרצליהההסתדרות	42א.א.ג.איכילובד"ר	ביזר	מיכאל
פקס:

09-9552860
09-9552860

מרפאה:יפובן	צבי	2אסותאד"ר	בנדט	ארז
פקס:

03-5182176
03-5182175

04-6305650מרפאה:חדרההלל	יפה	13אסותאד"ר	בנדט	ארז

מרפאה:תלאביבבורלא	26א.א.ג.שיבאד"ר	בן	שושן	יוסף
פקס:

03-6992299
03-6991715

09-8623331מרפאה:נתניהשד'	בנימין	60ר.	בכיראיכילובד"ר	בלום	יוסף

פקס:הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7מומחהוולפסוןד"ר	בר	ליאונרד
נייד:

מרפאה:

09-8821479
052-4266306
09-9592444

09-7713566מרפאה:רעננהז'בוטינסקי	3א.א.ג.מאירד"ר	ברגר	גלעד

רבקה	גובר	5,	לבר	א.א.ג.מאירד"ר	גושן	לויטוב	ס.	
הפארק

פקס:רעננה
מרפאה:

09-7669313
09-7741368

פקס:
נייד:

09-7741372
0523-323808

03-5402444מרפאה:רמת	השרוןדבורה	הנביאה	9מומחהאיכילובד"ר	גרין	ישראל

מרכז
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09-7603570מרפאה:רעננהשבטי	ישראל	14ס.מ.	יחידהמרכז	רפואי	רביןד"ר	הדר	טוביה

03-5054847מרפאה:חולוןאחד	במאי	36מנהל	מרפאהבית	רוטרד"ר	הלוי	עמוס

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהקפלןד"ר	הנדלר	שמואל

03-6700962מרפאה:רמת	גןביאליק	36מומחהקפלןד"ר	וולפסון	שלמה

09-8946095מרפאה:נתניהדיזינגוף	34א.א.ג.הלל	יפהד"ר	וקסלר	דויד

מרכז	רפואי	ד"ר	ז'אק	סידי
הרצליה

מרפאה:תל	אביברקנאטי	14/17
פקס:
נייד:

03-6424694
03-6424694
0544-636465

03-6973544מרפאה:	תל	אביבויצמן	6א.א.ג.	אסותאד"ר	חפיף	אבי

09-9565886מרפאה:הרצליהאחד	העם	21מומחיתד"ר	יורוביצקי	אירנה

09-7425621מרפאה:רעננהרמב"ם	28מ.	מחלקהמרכז	רפואי	רביןד"ר	יניב	איתן

03-5276624מרפאה:תל	אביבנצח	ישראל	8מומחיתד"ר	לויט	אירנה

09-7493489מרפאה:כוכב	יאירבארותיים	2מומחיתד"ר	לויט	אירנה

03-5755060מרפאה:רמת	גןז'בוטינסקי	155 מומחהברזיליד"ר	ליסננסקי	איליה

ד"ר	מועלם	קלמנוביץ	
לימור

מרפאה:יפושד'	בן	צבי	2רופא	בכיראסף	הרופא
פקס:

03-5182176
03-5182185

מרפאה:הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7רופא	בכירד"ר	מילט	דן
פקס:
בית:

09-9592555
09-9500511

050-5257063
03-9663463מרפאה:ראשון	לציוןעולי	הגרדום	5מומחהד"ר	נבות	דוד
בית:תל	אביבברנדיס	14מנהל	שירותבילינסוןד"ר	נגריס	בני

מרפאה:
פקס:
נייד:

03-9642830
03-6058831
03-5444664
0544-547111

03-5461211מרפאה:תל	אביבברנדיס	14מומחהפרופ'	נגריס	ישראל

03-5247668מרפאה:תל	אביבגליצנשטיין	7 מ.	מחלקהאסף	הרופאד"ר	סגל	שמואל

פקס:חולוןחנקין	58א.א.ג.	אסותאד"ר	פוטריו	גרשון
נייד:

מרפאה:
פקס:

03-6048117
0507-34518
03-5051166
03-5015695

03-9663907מרפאה:ראשון	לציוןהרצל	63מומחהד"ר	פורת	משה

מרפאה:תל	אביבבלוך	7/1מ.	מחלקהבילינסוןפרופ'	פינמסר	רפאל
בית:
פקס:
נייד:

03-5272713
03-5272713
03-5277024
0528-588847

מרכז	רפואי	פרופ'	פינמסר	רפאל
רבין

מרפאה:	03-5468427תל	אביבבזל	35מ.	מחלקה
מחירון	מיוחד

אף אוזן גרון
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טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
03-9305599מרפאה:פתח	תקוהנורדאו	29מ.	יחידהמאירד"ר	פינקלשטיין	יהודה

מרפאה:רמת	אביבאינשטיין	40מ.	מחלקהאיכילובפרופ'	פיליס	דן
נייד:

03-6401234
0524-266353

מרפאה:תל	אביבפרופ'	שור	6ר.	ראשיאיכילובד"ר	פרט	נעם
פקס:

1-705-25-26-23
03-5404122

מרפאה:רעננהאחוזה	98מומחהמאירד"ר	פרנקל	אברהם
פקס:

04-6499560
09-7711938

מרפאה:תל	אביבשלמה	המלך	82א.א.ג.איכילובד"ר	ציק	דניאל
פקס:

03-5298920
03-6437965

מרפאה:רמת	אביבאיינשטיין	40ר.	בכיראסף	הרופאד"ר	צרפתי	שלמה
פקס:
נייד:

03-6401240
03-6436449
0522-776337

מרכז	רפואי	ד"ר	קלמנוביץ	מריאן	
רבין

מרפאה:תל	אביבמשה	שרת	25מומחה
פקס:

03-6023485
03-5233315

03-5743668מרפאה:רמת	גןארנון	3רופא	בכיראסף	הרופאד"ר	קסלר	אלכסנדר

מרפאה:גבעתייםכצלנסון	41א.א.ג.איכילובד"ר	רדושקוביץ	גדעון
פקס:

03-5715147
03-7317014

03-5368787מרפאה:	תל	אביבבן	יהודה	136מומחהתל	השומרד"ר	רוזנצוויג	אייל

08-9467979מרפאה:יהודמשה	דיין	3ס.מ.	מחלקהוולפסוןד"ר	רוט	יהודה

08-9467979מרפאה:רחובותהדר	3מומחיתמרכז	רפואי	רביןד"ר	רייפן	אלה

מרפאה:בני	ברקרבי	עקיבא	106מ.	שירותבילינסוןד"ר	שבירו	יעקב
פקס:
נייד:

03-5792914
03-5322890
0522-641539

מרפאה:תל	אביבדובנוב	10א.א.ג.קפלןד"ר	שינדל	דורון
בית:
פקס:

03-6910164
03-5117001
03-6950902

מרפאה:קריית	אונוירושלים	39א.א.ג.בילינסוןד"ר	שם	טוב	יוסף
פקס:
נייד:

03-5353847
03-5350024
050-8806222

מרפאה:גני	תקוההגליל	78מומחיתשערי	צדקד"ר	שץ	ענת
פקס:

03-5348752
03-5348688

אף אוזן גרון
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אף אוזן גרון

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	אלידן	י.

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	ברגר	שמשון

02-6514078מרפאה:ירושליםיגאל	אלון	35מומחהד"ר	ברמה	ישראל

מרפאה:ירושליםיגאל	אלון	35א.א.ג.שערי	צדקד"ר	גורביץ	יורם
פקס:
נייד:

03-5866777
02-5862949
052-8305436

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	גיא	י.

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	גפאני	ב.	

מרפאה:	ירושליםשטראוס	5א.א.ג.ביקור	חוליםד"ר	דויטש	אלימלך
פקס:

02-6464106
02-6464384

02-5636265 מרפאה:ירושליםדיסקין	9רופא	בכירשערי	צדקד"ר	וינברגר	דב

מרפאה:ירושליםשץ	10ר.	ראשיביקור	חוליםד"ר	יונגר	ארוין
פקס:

02-6245901
02-6235719

02-6776359מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	סישל	איב	זאן

ד"ר	עמירם	עדרי	
עליזה

02-6514259מרפאה:ירושליםשאוליזון	58מומחיתשערי	צדק

02-6221008מרפאה:ירושליםהלל	8ר.	ראשישערי	צדקד"ר	פרידמן	פטר

02-5822722מרפאה:ירושליםמשה	דיין	144מומחהד"ר	שטל	נדור

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
04-8323777מרפאה:חיפהאהרונסון	2מומחהכרמלד"ר	אביב	יוסף

04-9929480מרפאה:חיפההתיכון	37,	נווה	שאנןמומחהכרמלד"ר	אביב	יוסף

מרפאה:חיפהקויפמן	12מ.	מ.	מחלקהכרמלד"ר	אורי	נחמה
פקס:
נייד:

04-8244714
04-8342107

0523-
4907744

מרפאה:חדרהרוטשילד	40ד"ר	איסמן	שמואל
פקס:
נייד:

04-6211010
04-6211011

054-
4696723

04-6305650מרפאה:חדרההלל	יפה	13מומחהד"ר	בנדט	ארז

ירושלים

צפון
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אף אוזן גרון

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
04-8255832מרפאה:חיפהכספרי	7מומחהבני	ציוןד"ר	גולדשר	משה

מרפאה:חיפהסמולנסקין	24מ.	מחלקהכרמלד"ר	גרינברג	אלחנן
בית:

04-8244398
04-8305252

מרפאה:חיפהחורב	15מ.	מחלקהכרמלד"ר	גרינברג	אלחנן
בית:

04-8305252
04-8305522

מרפאה:חיפהאסתר	רבין	36ס.מ.	מחלקהרמב"םד"ר	דנינו	יהושע
פקס:
נייד:

04-8300000
04-8344895
0505-261328

מרפאה:חיפהיאיר	כץ	12א.א.גאלישעד"ר	דנינו	יהושע
פקס:

04-8380405
04-8389121

04-8712224מרפאה:קרית	מוצקיןאוסישקין	29מומחהד"ר	ולדנר	אלי

04-9921328מרפאה:נהריההרצל	78מומחהנהריהד"ר	טלמון	יואב

04-8247255מרפאה:חיפהזרובבל	13מ.מחלקהרמב"םפרופ'	יואכימס	צבי

החוחית	18	גבעת	מומחההעמקד"ר	יניפיליז	מוייז
המורה

04-6425829בית:	עפולה

04-8715712מרפאה:קרית	מוצקיןקק"ל	9מומחההעמקד"ר	יניפיליז	מוייז

מרפאה:חיפההאג	41א.א.גבני	ציוןד"ר	לונץ	מיכל
פקס:

04-8265858
04-8263737

04-6562237מרפאה:נצרתפאולוס	השישי	32מומחההעמקד"ר	מזאוי	סלים	

טרומפלדור	16א.א.גאלישעד"ר	ניר	דן
נווה	שאנן

מרפאה:חיפה
פקס:

04-8323646
04-8324808

מרכז	רפואי	ד"ר	נכטיגל	דן
העמק

04-8305222מרפאהחיפהחורב	15א.א.ג

מרכז	רפואי	ד"ר	נכטיגל	דן
אסף

04-6592777מרפאה:עפולהמנחם	9א.א.ג

מרפאה:חיפההגליל	13ס.מ.	מחלקהרמב"םד"ר	נצר	אבירם
פקס:

04-8257927
04-8243748

04-8662468מרפאה:חיפהמלצט	9א.א.גבני	ציוןד"ר	פרדיס	מילו

04-8337342מרפאה:חיפהשד'	הנשיא	48	א'רופא	בכירכרמלד"ר	פלוטקין	י.

04-8247084מרפאה:חיפהליבריה	23מ.	מחלקההעמק	ד"ר	רוזן	גבריאל

04-8626880מרפאה:חיפהןלג	17א.א.גרמת	מרפאד"ר	רוזנמן	דן

0544-929999נייד:חיפהמאפו	13רופא	בכירכרמלד"ר	שוחט	שמואל

0544-929999נייד:קרית	ביאליקהנרקידים	23רופא	בכירד"ר	שוחט	שמואל
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אף אוזן גרון

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
08-6238358מרפאה:באר	שבעהשלום	19מומחהסורוקהד"ר	ברנר	הלל

מרפאה:רחובותהרצל	185ס.מ.	מחלקהקפלןד"ר	גרטלר	ראובן
פקס:
נייד:

08-9465124
08-9467356
050-5670711

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	זיסקינד	אלי
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

פרופ'	ליברמן	
אלברטו

מורדי	הגיטאות	106,	מ.	מחלקהסורוקה
מדיקל

08-6284747מרפאה:באר	שבע

מרפאה:באר	שבעהשלום	19מומחהסורוקהד"ר	פוטרמן	משה
בית:
פקס:

08-6238623
08-6460403
08-6238358

08-8567518מרפאה:אשדודרגוזין	26מומחהד"ר	משען	רמי

דרום



83

גניקולוגיה

הגניקולוגיה	עוסקת	במחלות	איברי	המין	הנשיים	כולל	שחלות,	רחם,	טפולות,	לדן	ונרתיק.

המקצוע	הוא	בחלקו	כירורגי	ועוסק	בניתוחים	של	האיברים	המוזכרים	ובחלקן	הפנימי	

והאנדוקרינולוגי

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:רמת	השרוןסוקולוב	84ר.	בכיראיכילובד"ר	אבני	עמירם

פקס:
נייד:

03-5407628
03-5493018
052-4266980

0522-828248נייד:תל	אביבברודצקי	43מנתח	בכיררמת	אביבד"ר	אבישלום	שרון

מרפאה:תל	אביבבזל	46ר.	בכירהתל	השומרד"ר	אדמון	דליה
פקס:
נייד:

03-5440920
03-5449992
052-2495846

מרפאה:תל	אביבאבן	גבירול	112ס.	מנהלאיכילובד"ר	אקשטיין	נחמן
פקס:
נייד:

03-5290666
03-6499818
054-3130411

מושב	האילנית	31מומחהד"ר	ארד	דורון
גת	רימון

מרפאה:
נייד:

03-9335197
052-2561618

03-5493294מרפאה:תל	אביבסוקולוב	47מ.	יחידהאיכילובד"ר	באלי	רמי

מכון	"קר"	אבן	גבירול	30מ.	מחלקהאסף	הרופאד"ר	בוקובסקי	יאן
ת"א

03-6095686מרפאה:

מרפאה:
בית:

03-5715692
08-8555623

03-6969720מרפאה:תל	אביבשפרינצק	3מומחהתל	השומרד"ר	בידר	דוד

מרפאה:הוד	השרוןהבנים	14ד"ר	בידר	דוד
נייד:

09-7603028
050-5254143

מרפאה:רעננהבן	יהודה	10ד"ר	בייט	יורם
פקס:
נייד:

09-9592520
09-7603073
052-2753599

מרפאה:כפר	סבאנעורים	5מומחהתל	השומרד"ר	ברוורמן	נורברט
בית:

09-7670143
03-5745327

מרפאה:חולוןחנקין	64מומחהד"ר	ברוק	ישראל
בית:

03-5058599
03-5058559

03-5067695מרפאה:בת	יםהרצל	68מומחהלניאדוד"ר	ברנשטיין	דינו

מרפאה:ראשון	לציוןרוטשילד	73ד"ר	גבריאל	מקס
פקס:
נייד:

03-9699330
03-9696702
0544-969933

מרכז
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גניקולוגיה

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:נתניהסלומון	10נשים	ויולדותלניאדוד"ר	גוגול	גדעון

פקס:
נייד:

09-8611597
09-8611817

0507-546901
03-9053522מרפאה:פתח	תקוהשפיגל	3מומחהד"ר	גולדשמיט	חן

מעייני	ד"ר	גומלסקי	מיכאל
הישועה

050-7204888נייד:בני	ברקפוברסקימומחה

054-4664409נייד:נתניהמר'	חוץ	לניאדומומחיתלניאדוד"ר	גוטליב	זיוה
מרפאה:רמת	גןביאליק	65עינייםרפאלפרופ'	גולן	אברהם

פקס:
03-6723374
03-7414918

מרכז	רפואי	ד"ר	גינגולד	אריה
רבין

09-7424918מרפאה:הוד	השרוןהגאולה	19ר.	ראשי

03-9315994מרפאה:פתח	תקוהאחד	העם	20מומחהד"ר	גלון	אבי
03-6734059מרפאה:גבעתייםגורדון	12מומחההלל	יפהד"ר	דוד	חיים
מרפאה:כפר	סבאהחיל	18מומחהד"ר	דוד	פרדי

בית:
09-7410984
09-7431427

מרפאה:תל	אביבגורדון	7גניקולוגיהאיכילובפרופ'	דוד	מנחם
פקס:

03-5234788
03-5234121

מרפאה:תל	אביבפינקס	52ר.	בכיריוספטלד"ר	דותן	איזיק
פקס:
נייד:

03-6055953
03-7440289
052-2454892

מרפאה:הרצליהרמות	ים	7נשיםרביןפרופ'	דיקר	דב
פקס:

09-9553205
09-9547979

03-5238757מרפאה:תל	אביביהושע	בן	נון	22מומחהמרכז	רפואי	רביןד"ר	דסקלו	שמעון
08-9416023מרפאה:רחובות"מדילי"	–	יהודה	הלוי	36מומחהאסף	הרופאד"ר	דרייזין	א.	
03-5220794מרפאה:תל	אביביהושע	בן	נון	8מומחהאיכילובד"ר	האוזר	רון

03-5462330מרפאה:תל	אביבמרכז	רפואי	בזל	35מומחהאיכילובד"ר	וגמן	ישראל
ד"ר	ווינטרוב	

בירגיטה	
מנהלת	חדר	לניאדו

לידה
09-9592555מרפאה:הרצליהמרכז	רפואי,	רמות	ים	7

מרפאה:תל	אביבאינשטיין	40רמת	אביבד"ר	וינטרוב	דוד
פקס:

03-6401209
03-6401228

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםפרופ'	וינשטיין	ד.	
מרפאה:תל	אביבפאת	השולחן	12מנהלאסותאד"ר	וקסלר	שרגא

בית:
פקס:

03-6956867
03-6966505
052-2453662

מרפאה:רמת	גןשד'	הקונגרס	26גניקולוגיהשיבאד"ר	זולטי	מתי
פקס:

03-
6765875/82
03-6767305

מרפאה:הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	6 אורוגינקולוגיהאסותאד"ר	זיו	אילן
פקס:

03-9592552
09-9500471

03-5346346מרפאה:רמת	גןאליהו	20	)תל	השומר(קפלןד"ר	זמיר	יעקב
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03-9469579מרפאה:רחובותמוהליבר	5מ.	מחלקהקפלןפרופ'	חגי	ציון
מרפאה:רמת	השרוןהחייל	17מומחהד"ר	חצרוני	יואב

מרפאה:
בית:

08-9473259
03-5402085
08-9381255

09-8339018מרפאה:נתניהשמואל	הנדיב	15מומחהלניאדוד"ר	טייכנר	ג'ורג'
מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	47גניקולוגיהד"ר	יפו	אריאל

פקס:
03-5446757
03-5442413

מרפאה:גבעתייםרמב"ם	26נשיםרבין/שניידרד"ר	ישעיה	אוריה
פקס:

03-5716996
03-7323788

09-7420851מרפאה:כפר	סבאדב	הוז	18מ.	מרפאהמאירד"ר	כהן	אילן
מרפאה:רעננה"מרכז	גולן"	אחוזה	198מומחהמאירד"ר	כהן	נורמן

בית:
09-7716684
09-7493036

מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מ.	מחלקהאסותאד"ר	כהנא	אריק
נייד:

03-5201717
0528-302095

מרפאה:כפר	סבאויצמן	42	בית	ותירנשיםקופ"חד"ר	כפרי	דן
בית:

09-7421639
09-7421639

מרפאה:רחובותאיינשטיין	5מ.	יחידהקפלןפרופ'	כץ	צבי
נייד:

08-9466274
052-8580274

09-9592561מרפאה:הרצליהרמות	ים	7מ.	יחידהתל	השומרד"ר	כרפ	הוארד
09-9592919

09-7414858מרפאה:רעננההיובל	17מומחהד"ר	לוטן	מיכאל
08-8653657מרפאה:אשדודאבן	עזרא	23מומחהתל	השומרד"ר	לוינטל	דן
03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםפרופ'	לוין	י.

03-5239945מרפאה:בת	יםשד'	העצמאות	23מנהלוולפסוןד"ר	לוין	שמואל
08-9467015מרפאה:רחובותפקריס	4מנהלקפלןד"ר	לוי	רוני

03-5462965מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	59רופא	בכיראסותאד"ר	לחמין	איילון
מרפאה:תל	אביבמשה	סנה	7נשיםתל	השומרד"ר	לידור	אריה

פקס:
03-6499851
03-6496187

מרפאה:ראשל"צשמשון	7מומחהצריפיןד"ר	ליפשיץ	יחזקאל
פקס:

03-9699357
03-9696871

03-9645755מרפאה:ראשל"צעין	הקורא	8מ.	יחידהאסף	הרופאד"ר	לנגר	רמי
09-9592519מרפאה:הרצליהרמות	ים	7ד"ר	לנגר	רמי
מרפאה:תל	אביבליפסקי	4מנהלאיכילובד"ר	לסינג	יוסי

פקס:
נייד:

03-6059771
03-6059771
050-5229722

מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מומחהאסותאד"ר	מומונוב	רמי
פקס:

03-5201717
03-5201750

מרפאה:ראשל"צז'בוטינסקי	65רופא	בכירשערי	צדקד"ר	מנחם	נחמן
פקס:

03-9699296
03-9699980

09-9544358מרפאה:הרצליההנדיב	14/1מומחהתל	השומרד"ר	מנשה	יחזקאל
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03-5248899מרפאה:תל	אביבריינס	18מ.	מחלקהתל	השומרפרופ'	משיח	שלמה
03-5278181מרפאה:ראשל"צז'בוטינסקי	65פרופ'	משיח	שלמה
מרפאה:גבעתייםטינקין	72מ.	יחידהבילינסוןד"ר	ניטקה	שמואל

פקס:
נייד:

03-7324587
03-7320193
050-7008080

מרכז	רפואי	פרופ'	נרי	אלכסנדר
רבין

מ.	מחלקה	
)בפנסיה(

03-6044726מרפאה:תל	אביבהרב	עמיאל	28

03-5755060מרפאה:רמת	גןז'בוטינסקי	155רופא	בכירמרכז	רפואי	רביןד"ר	סגל	י.

09-7967776מרפאה:תל	מונדהחרצית	7מרכז	רפואי	רביןד"ר	סגל	י.
03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםפרופ'	ענתבי	ע.	
03-5462330מרפאה:תל	אביבמרום	בזל,	בזל	35רופא	בכיראיכילובד"ר	פאוזנר	א.	
09-9556599מרפאה:הרצליהברנר	9ד"ר	פאוזנר	א.	

מרפאה:תל	אביבסוטין	12מ.	יחידהאסותאד"ר	פגוט	רן
נייד:

03-5235198
050-5345801

03-5008844מרפאה:בת	יםשד'	העצמאות	67מנהלמ.ר.ב.	ד"ר	פז	מרדכי
08-9465335מרפאה:רחובותחזית	הדרום	315רופא	בכירלניאדוד"ר	פינשטיין	מיכאל

09-7410934מרפאה:כפר	סבאויצמן	83מ.	יחידהמאירד"ר	פישמן	עמי
03-9611880מרפאה:ראשל"צהשחר	7מ.	יחידהאסף	הרופאד"ר	פנסקי	מוטי
03-5462330מרפאה:תל	אביבמרכז	רפואי	בזל	35מ.	יחידהבילינסוןד"ר	פקטור	יוסף
מרכז	רפואי	ד"ר	פרידמן	ש.

רבין
רמת	אביבהרב	אשי	5מ.	יחידה

תל	אביב
מרפאה:

בית:
03-6960974
03-6414429

03-5249893מרפאה:תל	אביבהרשברג	3מומחהאסותאד"ר	קוגלר	דניאל
ד"ר	קופרשטיין	

קרלוס
מרפאה:פתח	תקוהרוטשילד	78ר.	בכירבילינסון

פקס:
נייד:

03-9226161
03-9249038
0505-251377

03-5037747מרפאה:חולוןהרצל	1מומחהאסותאד"ר	קלמן	דן	
03-5360022מרפאה:יהודבן	גוריון	63ס.מ.	מחלקהאסף	הרופאפרופ'	רון	אל	רפאל

03-6492843בית:תל	אביבמאיר	מרגלית	10	א'	מומחהד"ר	רוזן	דורון
03-7324682מרפאה:	גבעתייםרמב"ם	47מומחהד"ר	רוזן	דורון
09-7743182מרפאה:רעננהז'בוטינסקי	3מומחהד"ר	רוזן	דורון

מרפאה:נתניהדיזינגוף	34	א'מומחהלניאדוד"ר	רוזנברג	רון
נייד:

09-8945696
050-5506555

מרפאה:תל	אביבברזל	6אסותאד"ר	שיגא	יוסף
פקס:

03-6990217
03-6990334

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםד"ר	ופ'	שנקר	י.	
מרפאה:רמלהבילינסון	15מ.	יחידהאסף	הרופאד"ר	שניידר	דוד

פקס:
03-9255450
08-9207111

ד"ר	שנפלד	
אלכסנדר

מרפאה:תל	אביבאבל	גבירול	50גניקולוגיהבילינסון
פקס:
נייד:

03-6964046
09-9509306
050-5370734

גניקולוגיה
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02-6778899מרפאה:הר	הצופיםבי"ח	הדסהמומחההר	הצופיםד"ר	אודני	ע.	

02-6776359מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	בזיזנסקי	א.	

מרפאה:ירושליםבי"ח	שערי	צדקמנהל	יחידהשערי	צדקפרופ'	בלר	עוזיאל
מרפאה:

02-6555164
02-6515555

הדסה	הר	ד"ר	גאולייב	בכור
הצופים

גניקולוגיה	
ומיילדות

מרפאה:ירושליםהמלך	ג'ורג'	16/7
פקס:
נייד:

02-6252764
02-6231056
054-4603923

נוף	הרים	99,	מ.	מחלקהשערי	צדקפרופ'	דיאמנט	י.
מבשרת	ציון

מרפאה:ירושלים
מרפאה:

בית:

02-5388389
02-6555562
02-5344410

מרפאה:ירושליםהרב	קוק	8מומחהביקור	חוליםד"ר	דנטר	יחזקאל
פקס:

02-6248828
02-6250115

02-6778899מרפאה:הר	הצופיםבי"ח	הדסהמומחההר	הצופיםד"ר	הוכנר	ד.	

02-6778899מרפאה:הר	הצופיםבי"ח	הדסהמומחההר	הצופיםד"ר	הורביץ	א.	

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	וינשטיין	ד.	

02-6778899מרפאה:הר	הצופיםבי"ח	הדסהמומחההר	הצופיםפרופ'	יגל	ש.	

כירורגיה	ביקור	חוליםד"ר	יפה	חיים
נשים

מרפאה:ירושליםשטראוס	5
פקס:

02-6701264
02-6701289

02-6776424מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	לאופר	נ.	

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	לוין	א.	
מרפאה:

02-6778899
02-6776340

הדסה	עין	ד"ר	סימון	אלכס
כרם

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרם

02-6515555מרפאה:ירושליםבי"ח	שערי	צדקמ.	יחידהשערי	צדקד"ר	סמואלוב	ארנון
הדסה	עין	ד"ר	עזרא	יוסי

כרם
מיילדות	

וגניקולוגיה
מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרם

פקס:
02-6777111
02-6433337

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	עתנבי	ע.	
מרפאה:

02-6778899
02-6776340

מרפאה:ירושליםשטראוס	5מ.	בי"חביקור	חוליםד"ר	פוקל	רפאל
פקס:

02-6464110
02-6464453

מרפאה:ירושליםבית	12רופא	בכירשערי	צדקד"ר	צוקרמן	בוריס
פקס:

02-6555111
02-6422483

02-6737750מרפאה:ירושליםמרכז	מסחרי	תלפיותמומחהד"ר	שוקרון	קלוד
02-6799661מרפאה:	ירושליםהכפיר	2מומחהשערי	צדקד"ר	שיה	מיכאל
02-6778899מרפאה:	עין	כרםבי"ח	הדסהמומחהעין	כרםפרופ'	שנקר	י.	

ירושלים
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04-8300000מרפאה:חיפהבי"ח	אלישעאילשעפרופ'	אוהל	גונן

מרכז	רפואי	פרופ'	אוהל	גונן
טבריה

04-8300000מרפאה:טבריהמרכז	רפואי	טבריה

מרפאה:חיפהחורב	18 מנתח	בכירכרמלד"ר	אבישלום	שרון
פקס:
נייד:

04-8216999
04-8348816
0522-828248

04-8339088בית:חיפההצלבנים	23מומחהד"ר	אורבך	יעקב

04-8451387מרפאה:קריית	אתאפינסקר	1ד"ר	אורבך	יעקב

04-8340527מרפאה:חיפהחורב	15מומחההכרמלד"ר	איסקוב	דוד

04-8702233מרפאה:קרית	מוצקיןאושה	31ד"ר	איסקוב	דוד

מרפאה:חדרההלל	יפה	19מ.	יחידההלל	יפהד"ר	אנדרמן	שמואל
פקס:

04-6335666
04-6343923

04-8229182מרפאה:חיפהכצנלסון	67	נווה	שאנןמומחהד"ר	ארודי	יוסף

04-8387077מרפאה:חיפהווג'וד	5מומחהרמב"םד"ר	ארליך	י.

מרפאה:חיפהמרכז	רפואי,	חורב	15נשים	ויולדותנהריהפרופ'	בורשטיין	יעקב
פקס:

04-8256388
04-9001890

04-8252586מרפאה:חיפהותקין	14מ.	מחלקהנהריהפרופ'	בלומנפלד	זאב

04-8702233מרפאה:קרית	מוצקיןאושה	31מומחהרמב"ם	ד"ר	גוטרמן	אלי

מרפאה:חיפהמוריה	78נשים	ויולדותבני	ציוןד"ר	גונן	רון
פקס:

04-8255483
04-8344468

מרפאה:חיפהשד'	הנשיא	112נשיםבני	ציוןד"ר	דגני	שמעון
פקס:
נייד:

02-8331464
04-8740245
054-4874012

מרפאה:חדרהטיומקין	27ר.	בכירהלל	יפהד"ר	דודסון	עדי
פקס:
נייד:

04-6338843
04-6338843
054-4872909

03-6734059מרפאה:רמת	השרוןסוקולוב	34מ.	חדר	לידההלל	יפהד"ר	דוד	חיים
ההגנה	46מומחהד"ר	וינשטיין	ישראל

הגעתון	46
קריית	
מוצקין
נהריה

מרפאה:
בית:

04-9927887
04-8708026

04-8329991מרפאה:חיפהטרומפלדור	46מומחהד"ר	ויסמן	אמיר
04-8343673מרפאה:חיפהכספרי	23מומחהרמב"םד"ר	זיידס	י.
04-8305271מרפאה:חיפהחורב	15ד"ר	זיידס	י.

04-8514732מרפאה:	חיפהכספי	4מומחהבני	ציוןד"ר	זילברמן	בנימין	
04-8104124מרפאה:	חיפהחורב	15מומחהרמב"ם	זלצובר	משה

צפון
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04-8348880מרפאה:	חיפהמוריה	59מומחהבני	ציוןזמברג	יחיאל
04-8254283מרפאה:	חיפהאבא	חושי	64מומחהבני	ציוןד"ר	טל	י.

מרפאה:חיפהחורב	15מומחהבני	ציוןד"ר	טסלר	בצלאל
בית:

04-8343940
04-8241135

מרפאה:קרית	מוצקיןשד'	ויצמן	62מומחהד"ר	יגודה	אריה
בית:

04-8717990
04-8703762

מרפאה:חיפהטבנקין	17/75ר.	בכיררמב"ם	ד"ר	יעקובי	פטר
פקס:

04-8228582
04-8228582

04-8246195בית:חיפהשער	הגיא	6מומחהכרמלד"ר	להב	דרור
04-8713558מרפאה:קרית	מוצקיןאושה	31ד"ר	להב	דרור
מרפאה:חיפהמוריה	61ס.מ.	מחלקהבני	ציוןד"ר	לויתן	זהר

נייד:
04-8342193
0544-660373

04-6723077בית:טבריהבנין	לב	הגלילרופא	בכירפוריהד"ר	לנג	נסיה
04-8247305בית:קרית	יםירושלים	15מ.	יחידההעמקד"ר	מולנר	רוברט
מרפאה:קרית	יםשד'	ירושלים	15מומחההעמקד"ר	מולנר	רוברט	

פקס:
נייד:

04-8716466
04-8261302
0505-224354

מרפאה:קרית	יםירושלים	29ר.	בכירכרמלד"ר	מורד	עזרא
פקס:
נייד:

04-8750553
04-8777557
0546-628720

מרפאה:חיפהבית	לחם	97ר.	בכירכרמלפרופ'	מזור	בנימין
פקס:
נייד:

04-8333255
04-8596077
0544-714133

מרפאה:חיפהפרץ	ברנשטיין	13גניקולוגיהכרמלד"ר	סיגלר	אפרים
פקס:

04-8260001
04-8260001

מרפאה:חיפהמוריה	24מומחהד"ר	פאר	איתן
פקס:

04-8252419
04-6543558

04-8257577מרפאה:חיפהאליהו	אורבך	8מומחהבני	ציוןד"ר	פז	ברעם
מרפאה:חיפהיאיר	כ"ץ	12נשיםרמב"םד"ר	פרידמן	מיכאל

פקס:
04-8102086
04-8101896

04-8386642מרפאה:חיפהשד'	הנשיא	154מ.	יחידהרמב"ם	ד"ר	פרץ	בצלאל
ד"ר	קונדריאה	

אלכסנדר
מרפאה:חיפהטשרניחובסקי	1מ.	יחידהוולפסון

נייד:
פקס:

04-8337464
050-5247767
04-8341792

04-9931222מרפאה:גליליתמושב	בית	לחםמומחההכרמלד"ר	קלדרון	אילן
04-8387555מרפאה:חיפהמחניים	10ד"ר	קלדרון	אילן
04-6441971מרפאה:תמרתלוטם	6מומחהד"ר	שלמה	אליהו
04-8669836מרפאה:	חיפהירושלים	1מומחהצרפתי	נצרתד"ר	שרוני	אשר

04-8370431מרפאה:	חיפהשושנת	הכרמל	17מ.	מחלקה	בדימוסבני	ציוןפרופ'	שרף	מ.
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גניקולוגיה

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	ברק	א.	
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

מרפאה:רחובותגוש	עציון	6ר.	בכיראסף	הרופאד"ר	בן	חור	הרצל
פקס:

08-9491410
08-9450955

פרופ'	בורנשטיין	
ריצ'רד

08-9475919מרפאה:רחובותהרצוג	8	א'מומחה

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	גוהר	יוסי
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

08-9416023מרפאה:רחובותאייזנברג	14ר.	בכירקפלןד"ר	גרף	גיורא

מעיני	ד"ר	חבקין	יוסף
הישועה

מרפאה:אשקלוןהנשיא	4ר.	בכיר
פקס:
נייד:

08-6710303
08-6713220
0507-543587

08-9467045מרפאה:רחובותפקריס	4,	קריית	מדעמ.	חדר	לידהקפלןד"ר	לוי	רוני

08-6482270מרפאה:באר	שבעשופט	אברהם	130מומחהסורוקהד"ר	יוחאי	דוד

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	פינקו	אברהם
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	פק	איסק
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

פרופ'	פינשטיין	
מיכאל

מרפאה:רחובותחזית	דרום	3/5ר.	בכירלניאדו
פקס:
נייד:

08-9471593
08-9465335
050-7494490

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	קרולדוב	א.
מדיקל	

08-6276640מרפאה:באר	שבע

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	רומם	יצחק
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

08-6517695מרפאה:באר	שבעמצדה	36/1מומחהסורוקהד"ר	שוסטר	מלכה

דרום
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גסטרואנטרולוגיה

המקצוע	עוסק	במחלות	מערכת	העיכול	החל	מהפה,	ושט,	קיבה,	תריסריון,	המעי	הדק,	

המעי	הגס	ועוד	החלחולת	ופי	הטבעת.

הפעולות	הפולשניות	מתבצעות	בחלקן	באמצעות	סיב	אופטי	ללא	פתיחת	הבטן.

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:בת	יםניסנבאום	33גסטרואנטרולוגיהוולפסוןד"ר	אבני	יונה

פקס:
03-5511939
03-5511471

מ.	רפואי	ד"ר	אבני	יונה
רמת	אביב

03-6401234מרפאה:תל	אביבאיינשטיין	40גסטרואנטרולוגיה

ג.	סביון	"מרפא"	–	הגליל	78מ.	יחידהקפלןד"ר	באר-גבל	מ.
גני	תקווה

03-5345070מרפאה:

09-7746931מרפאה:רעננהמונטיפיורי	11מ.	יחידהתל	השומרד"ר	בוינובר	יורם

09-7746931בית:רעננהמונטיפיורי	11מ.	יחידהתל	השומרד"ר	בוינובר	יורם

08-9412727בית:רחובותהגליל	7מ.	יחידהקפלןד"ר	בס	דוד

מרפאה:רחובותמנוחה	ונחלה	18ד"ר	בס	דוד	
בית:

08-9494988
08-9412727

08-9416023מרפאה:רחובות"מדילי"	–	יהודה	הלוי	36מומחהקפלןד"ר	בקר	ס.

08-9592555מרפאה:הרצליהמרכז	רפואי,	רמות	ים	7מ.	מכוןתל	השומרפרופ'	בר	מאיר	שמעון

08-5741706מרפאה:רמת	גןרימלט	4מומחיתאסף	הרופאד"ר	ברודיא	אפרת

03-5540101מרפאה:חולוןלנדאו	16מומחהוולפסוןד"ר	ברוק	רפאל

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מ.	מכוןעין	כרםפרופ'	גולדין	ע.

מרפאה:נתניהאברהם	שפירא	22גסטרולניאדוד"ר	גולן	משה
פקס:
נייד:

09-8338832
09-8820970
050-5895592

03-5231197מרפאה:תל	אביבנהרדעה	10מ.	מכוןאיכילובפרופ'	גילת	טוביה

בורוכוב	18מומחהד"ר	הירש	עקיבא
סמולנסקי	20

סמולנסקי	9

פתח	תקוה
נתניה	
נתניה

מרפאה:
בית:

09-8601333
03-9225141

03-6473728מרפאה:תל	אביבדילרינה	21מ.	מכוןאיכילובפרופ'	הלפרין	זמיר
מרפאה:רחובותמנוחה	ונחלה	18רופא	בכירקפלןד"ר	כתר	דניאל

נייד:
08-9494933
0523-550326

03-9372316מרפאה:פתח	תקוהביה"ח	השרוןמ.	יחידהמ.רפואי	רביןד"ר	לוריה	ב.	

מרכז
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גסטרואנטרולוגיה

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
03-9318442מרפאה:	פתח	תקוהחפץ	חיים	46ד"ר	לוריה	ב.	

08-9415526מרפאה:רחובותרש"י	12ס.	מנהל	מכוןתל	השומרד"ר	מלצר	אהוד
03-9222635בית:פתח	תקוהברטנורא	6מומחהמ.רפואי	רביןד"ר	נאמן	עמי
03-9344498מרפאה:פתח	תקוהשפיגל	3ד"ר	נאמן	עמי
03-5368787מרפאה:יהודמשה	דיין	3ד"ר	נאמן	עמי

מרפאה:הרצליהרמות	ים	7מנהל	מכוןמנהל	מכוןפרופ'	נוביס	בן	ציון
פקס:

09-9592555
09-9573330

03-5471286בית:רמת	השרוןשד'	ויצמן	25מנהל	מכוןמ.	רפואי	רביןפרופ'	ניב	ירון
09-9592520מרפאה:הרצליהרמות	ים	7פרופ'	ניב	ירון

09-9502964מרפאה:פתח	תקוההאביב	26,	נוה	עוזמומחהאיכילובד"ר	סנטר	ארוין	משה
09-9502961מרפאה:הרצליהבן	גוריון	22ד"ר	סנטר	ארוין	משה

03-5401559מרפאה:רמת	השרוןבן	שלום	26מנהל	מכוןאסף	הרופאפרופ'	סקפה	איתן
03-9567818מרפאה:ראשון	לציוןעין	הקורא	10מנהל	מכוןבילינסוןד"ר	צפרוני	אברהם
03-5462330מרפאה:תל	אביבבזל	35גסטרומאירפרופ'	קוניקוף	פרד

מרפאה:נתניהלילך	15,	רמת	פולגמומחהד"ר	קושטאי	ג.
בית:

09-8357279
04-8351235

03-6484984מרפאה:תל	אביבמכון	קר,	אבן	גבירול	30רופא	בכיראיכילובד"ר	רולק	א.	
03-5201634מרפאה:תל	אביבבי"ח	אסותא	ז'בוטינסקי	62ס.	מנהל	מכוןאיכילובפרופ'	רטן	יעקב
09-7481887מרפאה:	הוד	השרוןבן	גוריון	20פרופ'	רטן	יעקב

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
02-5619731בית:ירושליםהמעפילים	11/10מ.	יחידהביקור	חוליםד"ר	אדלר	ש.

02-5660573מרפאה:ירושליםאוליפנט	1ד"ר	אדלר	ש.
02-6555333מרפאה:ירושליםבי"ח	שערי	צדקמומחהשערי	צדקד"ר	ברוורמן	דן

02-6778899מרפאה:ירושליםהטייסים	37גסטרואנטרולוגיתהדסהפרופ'	ברנסקי	דוד

02-6555197מרפאה:ירושליםהמרכז	הרפואי	שערי	צדקפרופ'	גולדין	ע.

02-6778899מרפאה:ירושליםהמרכז	הרפואי	שערי	צדקמ.	מח'	ילדיםעין	כרםפרופ'	גולדין	ע.

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	ונגרובר	דב

הדסה	עין	פרופ'	ליגומסקי	מ.
כרם

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרם
בית:

02-6778899
02-6777808

02-6777111מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	–	כרםפרופ'	צימרמן	י.

ירושלים
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טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
04-8442102בית:קרית	אתאאהרון	בן	יוסף	21מ.	יחידהרמב"ם	ד"ר	סויסה	אלן

04-8311117מרפאה:חיפהישעיהו	1ד"ר	סויסה	אלן
04-8450616מרפאה:קרית	אתאכיכר	העירייה	1ד"ר	סויסה	אלן

בית:תל	אביבוילנסקי	4מ.	יחידההלל	יפהד"ר	פיירמן	צבי
פקס:

03-6211010
03-6211011

מרפאה:חדרהרוטשילד	40מ.	יחידההלל	יפהד"ר	פיירמן	צבי
פקס:

04-6211010
04-6211011

04-8375151מרפאה:חיפהרקפות	20מומחהד"ר	שטרמר	אדי

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
08-62766401מרפאה:באר	שבעיאיר	18מומחהסורוקה	ד"ר	קרוגליאק	פבל

צפון

דרום
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כירורגיה כללית

הכירורגיה	הכללית	עוסקת	בטיפול	ניתוחי,	בשורה	גדולה	של	מחלות.	

הכירורגיה	הכללית	שבעבר	כללה	את	כל	המחלות	הניתוחיות	מתפרסת	כיום	לענפים	שונים.

הכירורגיה	הכללית	מטפלת	בכירורגיה	של	אברי	הבטן,	בקעים	למיניהם,	ניתוחי	שד	

ובנוסף	גידולים	שונים	ברקמות	הרכות

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
03-6812254בית:יפו	–	ת"אשבטי	ישראל	26מומחהאיכילובד"ר	אבו	עביד	סובחי

03-5182176מרפאה:יפובן	צבי	2ד"ר	אבו	עביד	סובחי

03-5278181מרפאה:תל	אביבריינס	18מ.	מחלקהתל	השומרד"ר	אביגד	איתמר

09-7484847מרפאה:כפר	סבאאיריס	10מומחהמאירד"ר	איון	שוורץ

09-7672118בית:כפר	סבאחט'	אלכסנדרוני	9/2	א'מומחהלניאדוד"ר	איטין	לב

מרפאה:תל	אביבלוי	יצחק	22ר.	בכיראסותאד"ר	אלון	רפאל
נייד:

03-5235236
052-2538298

054-4704899נייד:חולוןחלץ	4ר.	בכירקפלןד"ר	אליגר	ראובן

מרפאה:תל	אביבעקיבא	אריה	21אסותאד"ר	אמסטרדם	א.	
פקס:

03-5443936
03-5444546

09-7433868מרפאה:כפר	סבאויצמן	43מ.	מחלקהמאיר	פרופ'	אנגלברג	משה

מ.	מחלקה	הלל	יפהד"ר	אסא	יעקב
בדימוס

מרפאה:נתניהשרת	44
פקס:
נייד:

09-8342862
09-8845681
054-4313130

03-5568490מרפאה:חולוןדוד	אלעזר	35/6מומחהד"ר	אסתרקין	שמואל

"מדילי"	–	יהודה	הלוי	מומחהאסף	הרופאד"ר	אפרתי	י.
36

מרפאה:רחובות
בית:

08-9416023
03-9733235

09-8623331מרפאה:נתניהשד'	בנימין	50ר.	בכירמאירד"ר	ארז	אילן

מרכז	רפואי	פרופ'	בייר	יצחק
רבין

מרפאה:הרצליהאחד	העם	58מ.	יחידה
בית:

09-9541246
09-9541154

03-6194315מרפאה:בני	ברקחזון	איש	19ר.	בכירתל	השומרד"ר	ביליק	רון
פרופ'	בן	אהרון	

אוריאל
אמריקן	

מדיקל	סנטר
מרפאה:ראשון	לציוןמזל	אליעזר	13מ.	מרפאה

נייד:
03-9631651
052-3388337

מרפאה:בת	יםמבצע	סיני	34מומחהתל	השומרד"ר	בן	זאב	אילן
נייד:

03-6588958
052-3543782

09-7665026בית:כפר	סבאנחשון	20מ"מ	מ.	מחלקהלניאדוד"ר	בנדהן	חוזה

03-6837585בית:יפושערי	ניקנור	42מ.	מחלקהאסף	הרופאפרופ'	בס	אריה

מרכז
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טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:תל	אביבשפרינצק	3פרופ'	בס	אריה

בית:
03-6917222
03-6837585

03-6414371מרפאה:תל	אביבברזני	22מומחהד"ר	בסנוסוף	ראובן
03-6732247מרפאה:רמת	גןביאליק	54מומחהמ.	רפואי	רביןד"ר	ברייטמן	ירחמיאל

03-5755060מרפאה:רמת	גןז'בוטינסקי	155מומחהמ.	רפואי	רביןד"ר	גוטמן	חיים
מרפאה:תל	אביבדיסנצ'יק	9מ.	יחידהמאירד"ר	גוטמן	מרדכי

פקס:
03-6487001
03-6491230

09-9550295מרפאה:הרחליהסוקולוב	76מומחהאיכילובד"ר	גוטקין	זאב
052-539702מרפאה:הרצליהא.ד.	גורדון	8ד"ר	גוטקין	זאב

08-9416023מרפאה:רחובות"מדילי"	–	יהודה	הלוי	36ס.	מנהלקפלןד"ר	גרינשפן	משה
מרפאה:כפר	סבאהתחייה	16מ.	מחלקהבילינסוןד"ר	דויטש	אלכסנדר

פקס:
נייד:

09-7671522
09-7651425

0522-4254416
03-6774445מרפאה:רמת	גןרימלט	14מ.מ.	בדימוסמאירפרופ'	דינבר	אלכס
מרפאה:תל	אביבשד'	נורדאו	25	דירה	1מ.	מחלקההשרוןפרופ'	דרזניק	זאב

פקס:
נייד:

03-5445274
03-6994015
050-6818768

03-9662724מרפאה:ראשון	לציוןז'בוטינסקי	18מ.	מחלקהאסף	הרופאפרופ'	הלוי	אריאל
03-6401234מרפאה:תל	אביבאיינשטיין	40מ.	יחידהמאירד"ר	וייץ	משה

מרפאה:פתח	תקוהנורדאו	1כירורגיההשרוןפרופ'	וולוך	יעקב
בית:

03-93188858
03-9318858

03-6499585מרפאה:תל	אביבקהילת	ריגה	9מומחהאיכילובד"ר	ויצברד	אליקים
מרפאה:כפר	אז"רהשומר	11מ.	אגףשיבאפרופ'	ולדן	רפאל

בית:
03-7544032
03-5305380

מרפאה:תל	אביבלכיש	4ר.	ראשיאיכילובד"ר	ורבין	נחום
פקס:
נייד:

03-6995903
03-6995903
054-4221184

03-9660701מרפאה:ראשון	לציוןעין	הקורא	30 מומחהד"ר	ז'ורקובסקי	זאב
052-2595876נייד:יבנהגיבורי	החיל	1ר.	בכיראסף	הרופאד"ר	זיו	יחיאל
03-5271281מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62ר.	בכיראסף	הרופאד"ר	זיו	יחיאל

09-7743182מרפאה:רעננהז'בוטינסקי	5ר.	בכירמאירד"ר	זגר	מיכאל
מרפאה:רמת	אביבטאגור	40מ.	מחלקהשניידרפרופ'	זר	מ.

בית:
03-6423523
03-9253737

03-5462330מרפאה:תל	אביבבזל	35מ.	מחלקהאיכילובד"ר	חן	דוד
03-6194315מרפאה:בני	ברקחזון	איש	19ד"ר	חן	דוד

09-9592584מרפאה:הרצליהרמות	ים	7ד"ר	חן	דוד
03-5271281מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מ.	מחלקה	בדימוסאסותאפרופ'	חרוזי	אילן
כירורגיה	אסותאד"ר	ידלובקר	יואל

כללית
מרפאה:רמת	גןסמטת	הבאר	5

פקס:
03-6733445
03-6728889

כירורגיה כללית
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03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחההדסה	עין	כרםד"ר	יורים	ע.

מ.	יחידה	איכילובפרופ'	ילין	אלברטו
בדימוס

מרפאה:תל	אביבברודצקי	33	דירה	1
בית:
נייד:

03-6430034
03-6412553
052-3266946

03-5057814מרפאה:חולוןמאז"ה	3מומחהמ.	רפואי	רביןד"ר	ימפולסקי	יגאל
03-6320070מרפאה:יהודהעצמאות	56ד"ר	ימפולסקי	יגאל
ד"ר	ליברנט	טאוב	

סיגל
פקס:בית	יצחקהראשונים	כירורגיההלל	יפה

נייד:
09-8626971
054-434247

064-782736פקס:אשדודחיים	משה	שפירא	4מומחהקפלןד"ר	ליפשיץ	אוסקר
03-7435046מרפאה:כפר	סבאטרומן	3מ.מ.	בדימוסד"ר	מוטוביץ	א.

03-6482923מרפאה:אפקהקק"ל	99ב'ס.מ.	יחידהאיכילובד"ר	מורג	ב.
03-6357454בית:רמת	גןד"ר	אליהו	7ד"ר	מורג	ב.	

תוכנית	ל'אשכול	62ס.	מנהלאיכילובפרופ'	מיכוביץ	משה
ת"א

מרפאה:
פקס:
נייד:

03-6991578
03-6991578
0524-266376

03-5407989מרפאה:רמת	השרוןהראשונים	76מ.	יחידהאיכילובד"ר	מרחב	הדר
03-6973492מרפאה:תל	אביבויצמן	6ד"ר	מרחב	הדר
08-9416023מרפאה:רחובות"מדילי"	–	יהודה	הלוי	36מ.	יחידהקפלןפרופ'	משיח	א.	
08-9471030מרפאה:רחובותהנשיא	הראשון	5פרופ'	משיח	א.	
מרפאה:תל	אביבבר	גיורא	10מומחהד"ר	נובל	מיכאל

בית:
03-5774404
03-6202595

מרכז	רפואי	ד"ר	גולדמן	ישראל
רבין

מרפאה:רמת	גןיוסף	הגלילי	17ס.	מנהל
פקס:
נייד:

03-5757002
03-6120879
050-5561241

מרכז	רפואי	ד"ר	נקש	רישרד
ת"א	

מרפאה:תל	אביבויצמן	95כירורגיה
נייד:

03-6996199
064-266431

09-9592520מרפאה:הרצליהרמות	ים	7מ.	רפואי	הרצליהד"ר	סייפן	יואל
מרפאה:ראשון	לציוןעין	הקורא	10כירורגיהאסותאד"ר	סיריק	צפרא

פקס:
03-9566626
03-9566627

מרפאה:תל	אביבבלוך	30מ.	מחלקהאיכילובפרופ'	סקורניק	יהודה
נייד:

03-5279595
0524-266392

03-96233682מרפאה:ראשון	לציוןהיקב	10מומחהד"ר	סקלאורבסקי	ויטלי
03-6750371מרפאה:בת	יםהעצמאות	67ר.	בכירוולפסוןד"ר	סרור	פרנסיס	

03-9474337בית:רחובותאייזנברג	32מומחהקפלןד"ר	פסיק	ש.	
08-9416023מרפאה:רחובותיהודה	הלוי	73ד"ר	פסיק	ש.	
08-9631631מרפאה:רחובותאמריקן	מדיקלד"ר	פסיק	ש.	

09-9592520מרפאה:הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7מ.	מחלקה	בדימוסמ.	רפואי	הרצליהפרופ'	פרוינד	אורי
03-5201515מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מומחהד"ר	צורף	ליאון	אריה

כירורגיה כללית
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09-7408811מרפאה:כפר	סבאטשרניחובסקי	119ס.	מנהל	מחלקהמ.	רפואי	רביןד"ר	צרור	דן

03-5008888מרפאה:בת	יםהעצמאות	67מומחהד"ר	קאופמן	מוריץ
09-8657999בית:נתניהיהודה	הלוי	73מומחהמאירד"ר	קויפמן	צבי
09-8621245מרפאה:נתניההנוטע	7ד"ר	קויפמן	צבי

מרפאה:רמת	גןתרע"ד	1מומחהתל	השומרד"ר	קוריאנסקי	י.
נייד:

03-6136356
052-6666232

09-8354365מרפאה:נתניההלילך	15	רמת	פולגמומחהד"ר	קושטאי	גיל
03-9337598מרפאה:פתח	תקוהמקליס	3מומחהוולפסוןד"ר	קייזר	שלמה
03-5470759בית:רמת	השרוןאברבוך	4/11מומחהאיכילובד"ר	קלוגר	יורם
09-9560614מרפאה:הרצליהבן	גוריון	22ד"ר	קלוגר	יורם
מרפאה:גני	תקוההגליל	79כירורגיהמאירפרופ'	קליין	אהוד

פקס:
03-5345070
09-7471305

03-9315310מרפאה:פתח	תקוהוולפסון	6ס.מ.	מח'	בדימוספרופ'	קוט	א.	
03-6835817בית:תל	אביברבי	חנינא	16מומחהאיכילובד"ר	קשתן	חנוך
03-5271281מרפאה:תל	אביבשד'	ירושלים	80ד"ר	קשתן	חנוך
03-9343050מרפאה:פתח	תקוהשפיגל	3מומחהתל	השומרד"ר	ראבי	עיסאם
03-9592555מרפאה:הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7מומחהאיכילובפרופ'	רבאו	מיכה

מרפאה:רמת	גןאלכסנדר	2ר.	בכירהוולפסוןד"ר	רוזן	עדה
בית:
נייד:

03-6704480
03-6704815
0522-538288

03-5771315מרפאה:בני	ברקעקיבא	34מומחהתל	השומרד"ר	שבתאי	משה
09-7665807מרפאה:כפר	סבאהתחיה	15ס.מ.	מחלקהמאירד"ר	שוורץ	אברהם

09-7665026מרפאה:כפר	סבאנחשון	20ס.	מחלקהלניאדוד"ר	שחור	ד.
מרפאה:בני	ברקרבי	עקיבא	34כירורגיהוולפסוןד"ר	שכטר	פנחס

פקס:
נייד:

03-5771339
03-5771398
050-5366926

מרפאה:הוד	השרוןמגדיאל	4כירורגיהוולפסוןד"ר	שכטר	פנחס
בית:
בית:

09-7699999
09-7699990
050-5384674

מרפאה:פתח	תקוהנורדוי	29כירורגיה	השרוןד"ר	שמעונוב	חנן
פקס:
נייד:

03-9344555
03-9349149
050-5366926

03-6472311בית:צהלה,	ת"אהפרסה	23מומחהאיכילובד"ר	שניבאום	שלמה
מרפאה:תל	אביבדובנוב	10ד"ר	שניביאום	שלמה

פקס:
03-6955333
03-6492311

03-5406965מרפאה:רמת	השרוןסוקולוב	34מומחהשערי	צדקד"ר	שפירא	יוסף
ד"ר	שקולניק	

אבינועם	
בית:תל	אביבפינקס	52מנהל	בי"חלניאדו

נייד:
03-6021230
050-388567

כירורגיה כללית
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מרפאה:ירושליםשטראוס	5ס.מ.	מחלקהביקור	חוליםד"ר	אברוטיס	א.

נייד:
02-6240501
050-297771

02-5636265מרפאה:ירושליםדיסקין	9	א'	מומחהשערי	צדקד"ר	אולשה	עודד
מרפאה:ירושליםמרכז	רפואי	שערי	צדקמומחהשערי	צדקד"ר	אלבטרון	יוסף

נייד:
02-6555111

054-4402531
מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםרופר	ראשיעין	כרםפרופ'	גימון	צבי

פקס:
02-6776404
02-6434434

02-6776024מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	גרוס	איתן
02-5814052מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	דרור	ד.
02-5814111מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	השכל	י.
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	וולף	י.
02-5844044מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	זמיר	ע.

הדסה	עין	פרופ'	יודסין	ר.
כרם

כירורגית	
ילדים

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופים
בית:

02-6778899
02-6446483

02-6778899מרפאה:	ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחהעין	כרםפרופ'	יורים	ע.
02-6555565מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחהעין	כרםפרופ'	לרנדאו	עמרי

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	מוגיה	מ.
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	מני	י.
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	עיד	א.	
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	ענר	ח.
מרפאה:הר	אדרהאלון	43מומחהאסף	הרופאד"ר	פפו	יצחק

פקס:
נייד:

02-5346118
08-9778192
052-2548872

כירורגיה	אסף	הרופאד"ר	פרוינד	הרברט
כללית

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופים
בית:

02-8544550
02-5844584

02-5844044מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםכירורגית	ילדיםהדסהד"ר	פרימן	עמוס
02-5636265מרפאה:ירושליםדיסקין	9מומחהד"ר	קשוק	ג'פרי
02-6778899מרפאה:מבשרת	ציוןכח	האודם	1מומחהשערי	צדקד"ר	ריבקין	ל.
02-6555111מרפאה:מבשרת	ציוןבי"ח	שערי	צדקד"ר	ריבקין	ל.	

הדסה	עין	ד"ר	ריבקינד	אברהם
כרם

כירורגיה	
כללית

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרם
בית:

02-6778800
02-6449412

02-6776359מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	רייסמן	פתחיה
02-6525023בית:ירושליםהמשוררת	רחל	12מומחהשערי	צדקד"ר	שטיינר	א.	
מרפאה:ירושליםד"ר	שטיינר	א.	

בית:
02-6555333
02-6525023

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	שילוני	א.	
02-5346310מרפאה:ירושליםמקלף	7	רמת	מוצאמומחהד"ר	שיינפלד	א.	
02-5696811מרפאה:ירושליםהגדוד	העברי	4ד"ר	שיינפלד	א.

ירושלים
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מרפאה:חיפהחורב	15ר.	בכיררמב"םד"ר	אבו	סאלח	עאדל

נייד:
נייד:

04-8305200
057-7671054
050-2061054

04-8305222מרפאה:חיפהמרכז	רפואי	חורב	15מ.	מחלקהנהריהד"ר	איתן	א.
04-8325099מרפאה:חיפהטרמופלדור	46מ.	מחלקהבני	ציוןד"ר	אלדד	ש.	

04-8247798מרפאה:חיפהלינקולן	12מומחיתד"ר	אנגלמן	פנינה

מרפאה:חיפהשד'	מוריה	63פרוקטולוגיהאלישעפרופ'	ארגוב	שמואל
בית:
פקס:

04-8265310
04-8265310
04-8265310

כירורגית	אלישעפרופ'	בר	מאור	יהודה
ילדים

מרפאה:חיפהבי"ח	אלישע	יאיר	כץ	12
בית:

04-6293327
04-6293341

מרפאה:חיפהרח'	חורב	15מ.	יחידהרמב"םד"ר	בשארה	בשארה
פקס:
נייד:

04-8305222
04-8103051
0505-262418

ד"ר	דואק	סימון-
דניאל

מרפאה:קרית	מוצקיןנתניהו	8מ.	יחידהרמב"ם
נייד:

04-8741441
0502-062093

04-8741441מרפאה:קרית	מוצקיןנתניהו	8ד"ר	דואק	סימון-דניאל
04-8581656מרפאה:חיפהשושנת	הכרמל	65מ.	יחידהבני	ציוןד"ר	דרייפוס	א.	

כירורגית	כלי	רמב"םפרופ'	הופמן	אהרון
דם

מרפאה:חיפהחורב	15
בית:

04-8246538
04-8247580

04-8331134מרפאה:חיפהעין	גדי	6מ.	מח'	בדימוספרופ'	הורוביץ	י.
04-8255110מרפאה:דניה	חיפהיהודה	גור	29כרמלפרופ'	היינריך	אבי
בי"ח	אלישע,	כירורגיהרמב"םפרופ'	טולדנו	חיים

יאיר	כץ	12
04-8300019מרפאה:חיפה

04-8300093
04-8305200מרפאה:רמת	אביבמ.	רפואי	חורב	15מומחהכרמלד"ר	לוברמן	זאב
04-8360295מרפאה:חיפהשלומציון	המלכה	24מומחהבני	ציוןפרופ'	מוגילנר	ג'

מרפאה:נצרתנמסאוי	720ר.	בכיראיטלקי	נצרתד"ר	מנסור	בשארה
נייד:

04-6561906
0507-572980

04-6420808מרפאה:עפולה"פנינת	שיקום"מ.	מחלקההעמקד"ר	סייפן	יואל
04-8252110מרפאה:חיפהליונל	ווטסון	17מומחהאלישעד"ר	ספר-בלוך	דניאל
04-8542553מרפאה:חיפההעליה	8מומחהרמב"םד"ר	עאדל	אבו	סאלח

04-8330032מרפאה:חיפההצלבנים	32מומחהרמב"םד"ר	עסליה	א.	
04-8372322ביתחיפההנשר	6מומחהד"ר	פייגנבאום	ויקטור
04-8262997פקס:חיפההנטקה	24ד"ר	פייגנבאום	ויקטור

04-8247515מרפאה:חיפהמ.	רפואי	חורב	15ס.	מ.	מחלקהכרמלד"ר	קובץ	זכריה
מרפאה:חיפהנשר	120מ.	יחידהזיו	צפתד"ר	קוזקוב	קרלוס

פקס:
נייד:

04-9982835
04-9882835
050-8434144

צפון
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04-8341576בית:חיפהאהרונסון	7מומחהרמב"םד"ר	קופלמן	דורון
מרפאה:חיפהמוריה	122ד"ר	קופלמן	דורון

בית:
04-8251994
04-8341576

מרפאה:נצרתמרכז	רפואי	נצרתס.מ.	מחלקההעמקד"ר	קעואר	באסם
נייד:

04-6452317
052-2534828

מרפאה:חיפהמ.	רפואי	חורב	15כירורגיהרמב"םד"ר	קראוס	מיכאל
בית:
נייד:

04-8305222
04-6265782
057-7672076

04-6567461בית:נצרתשנלר	269/1מ.	מחלקהא.מ.מ.ס.	נצרתד"ר	רימון	מ.	
מרפאה:נצרתפאולוס	השישי	114/28ד"ר	רימון	מ.	

בית:
04-6463477/8
04-6567461

כירורגיה	כרמלד"ר	שילוני	איתן
כללית

מרפאה:חיפהחורב	15
בית:
נייד:

04-8305215
04-6293377
054-6414858

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
08-6276640מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106מומחהסורוקהד"ר	אבינוח	י.
08-6518749מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106מומחהסורוקהד"ר	אבנת	א.	

08-6276640מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106מומחהסורוקהד"ר	אריש	אריה
08-6736670מרפאה:אשקלוןצבי	סגל	104ס.מ.	מחלקהברזיליד"ר	גולדבלום	קרל

08-6276640מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106מומחהסורוקהד"ר	וויסמן
08-6276640מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106מ.	מחלקהסורוקהד"ר	וולפיש	

מ.	מחלקה	פרופ'	חודה	ג.	
בדימוס

08-6276640מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106

08-6754911מרפאה:אשקלוןקניון	"חוצות	הדר"מ.	מחלקהברזיליד"ר	יופה	בוריס
08-6276640מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106מ.	מחלקהסורוקהפרופ'	לוי	יצחק

08-7275504מרפאה:באר	שבעהחלוץ	136ס.	מ.	מחלקהסורוקהד"ר	לנצברג	לאוניד
מרפאה:אשדודאבן	עזרא	23ר.	בכירברזיליד"ר	מוזס	יורם

פקס:
נייד:

08-8646811
08-9555570
050-5507093

08-6276645מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106מ.	מחלקהסורוקהד"ר	מזרחי	סולי
מרפאה:עומרערבה	3מ.מ.	בדימוססורוקהפרופ'	מרש	אברהם

בית:
08-6460525
08-6469303

08-8549549מרפאה:אשדודהשייטים	12מומחהאסף	הרופאד"ר	לארבסקי	ויטלי
08-6276640מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106מומחהד"ר	קורץ	ד.	

08-6497755מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106ר.	ראשיסורוקהד"ר	שפירא	אביאל
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כירורגית ילדים

בכירורגית	ילדים	מטפלים	במחלות	שכיחות	שמופיעות	בבגיל	הילדות

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא

03-5278181מרפאה:תל	אביבריינס	18מ.	מחלקהתל	השומרד"ר	אביגד	איתמר

מרפאה:נתניהשד'	בנימין	60מנהלמאירד"ר	ארז	אילן
פקס:
נייד:

09-8623331
09-7471306
0572-702344

09-7969029מרפאה:תל	מונדהפקאן	4ר.	בכירתל	השומרד"ר	ביליק	ר.	

03-6194315מרפאה:בני	ברקחזון	איש	19ד"ר	ביליק	ר.	

08-9416023מרפאה:רחובותיהודה	הלוי	36ס.	מנהלקפלןד"ר	גרינשפן	מ.	

03-6729195מרפאה:רמת	גןקריניצי	80מומחהד"ר	וולפשטיין	איזודור

דנה	–	פרופ'	וינוגרד	יצחק
איכילוב

כירורגיה	
כללית

מרפאה:תל	אביבמלצט	1
פקס:

03-5281888
03-5281999

03-6423523מרפאה:רמת	אביבטאגור	40מ.	מחלקה	בדימוסשניידרפרופ'	זר	מ.	

09-7430546מרפאה:כפר	סבאטרומן	3	ב'מ.	מחלקהמאירד"ר	מוטוביץ	אנטונין

בת	יםהעצמאות	67ר.	בכירוולפסוןפרופ'	סרור	פרנסיס

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	אבודלו	ח.	

02-5814052מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	זמיר	ע.	

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםד"ר	יודסין	רפאל
פקס:

02-6778899
02-6446483

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	לנדאו	י.

02-6555565מרפאה:ירושליםבי"ח	שערי	צדקמ.	מחלקהשערי	צדקפרופ'	לרנאו	עמרי

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	פורת	ש.	

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	שילר	מ.	

מרכז

ירושלים
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כירורגית ילדים

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
04-6293377מרפאה:חיפהיאיר	כץ	12מ.מ.	בדימוספרופ'	בר-מאור

04-8360295מרפאה:חיפהשלוציון	המלכה	24מומחהבני	ציוןד"ר	מוגילנר	ג'.	

מרפאה:נצרתרח'	6042	מס'	1ס.	מ.	מחלקההעמקד"ר	קעואר	בסאם
נייד:

04-6452317
052-2534828

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:עומרערבה	3מ.מ.	בדימוססורוקהפרופ'	מרש	א.	

נייד:
08-6460525
050-5391477

צפון

דרום
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פרוקטולוגיה

רפואה	העוסקת	בנושאים	הקשורים	לחלחולת		ופי	הטבעת	)טחורים,	פיסטולות	ופיסורות(

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
09-7671522מרפאה:כפר	סבאהתחיה	16מ.	מחלקהמעיני	הישועהפרופ'	דויטש	א.	

03-5445274מרפאה:תל	אביבשד'	נורדאו	25מ.	מחלקהמ.	רפואי	רביןפרופ'	דרזניק	ד.	

03-5780614מרפאה:רמת	אביברקנאטי	10ר.	בכיראסף	הרופאד"ר	זיו	י.

09-7743182מרפאה:רעננהז'בוטינסקי	5ר.	בכירמאירד"ר	זגר	מ.	

מרכז	רפואי	ד"ר	בייר	י.	
רבין

מרפאה:הרצליהאחד	העם	58מ.	יחידה
בית:

09-9541246
09-9541154

03-5221717מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מ.	יחידהאיכילובפרופ'	רבאו	מ.

03-9592520מרפאה:ראשון	לציוןלזרוב	14מ.	מחלקההעמקד"ר	סייפן	י.	

רמת	גן	אורה	4מומחיתוולפסוןד"ר	רוזן	ע.	

050-5384674נייד:פתח	תקוהנורדאו	29ר.	ראשיהשרוןד"ר	שמעונוב	חנן

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
04-8305200מרפאה:חיפהחורב	15מ.	מחלקהנהריהד"ר	איתן	א.	

מרפאה:חיפהשד'	מוריה	63אלישעד"ר	ארגוב	שמואל
פקס:

04-8265310
04-8265310

04-8305289מרפאה:חיפהחורב	15ס.מ.	מחלקהרמב"םד"ר	באשרה	ב.ס.	

04-8311117מרפאה:חיפהישעיהו	1ר.	בכיררמב"םד"ר	סויסה	א.	

04-6421036מרפאה:ראשל"צנחשול	30מ.	מחלקההעמקפרופ'	סייפן	יואל

חיפהחורב	15ר.	בכיררמב"םד"ר	אבו	סאלח	ע.	

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
08-6736670מרפאה:אשקלוןצבי	סגל	104ר.	בכירברזיליד"ר	גולדבלום	קרל	

08-6276640מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106ר.	בכירסורוקהד"ר	וולפיש	ש.	

מרכז

צפון

דרום
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כרורגית כלי דם

תת	התמחות	של	הכירורגיה	הכללית.	

התמחות	זאת	עוסקת	בכירורגיה	עדינה	של	כלי	הדם	השונים.	

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:תל	אביב	עקיבא	אריה	21מומחהאסותאד"ר	אמסטרדם	א.	

בית:
03-5443936
03-5444546

מרכז	רפואי	ד"ר	ברקובסקי	איליה
רבין	

מרפאה:רמת	גן	ז'בוטינסקי	155
בית:

03-5755060
09-7495826

מרכז	רפואי	ד"ר	ברקובסקי	איליה
רבין

בית:צור	יגאלנוף	הרים	125
נייד:

09-7495826
0523-293699

03-9779188מרפאה:תל	אביבצייטלין	1מנהל	מחלקהאסף	הרופאפרופ'	בס	אריה

03-6401222מרפאה:תל	אביבאיינשטיין	40מאירד"ר	וויץ	משה

03-5303141מרפאה:כפר	אז"רהשומר	11תל	השומרד"ר	ולדן	רפאל

03-5462330מרפאה:תל	אביבבזל	35מ.	יחידהאיכילובד"ר	חן	דוד

09-9592584מרפאה:הרצליהרמות	ים	7ד"ר	חן	דוד

03-6425798מרפאה:תל	אביבטגור	3/1מ.	יחידה	בדימוסאיכילובד"ר	ילין	אלברטו

03-6202595מרפאה:תל	אביבבר	גיורא	10מ.	רפואי	רביןד"ר	נובל	מיכאל

03-5755059מרפאה:רמת	גן	ז'בוטינסקי	155 מ.	יחידהמ.	רפואי	רביןד"ר	זליקובסקי	א.	

03-9343050מרפאה:פתח	תקוהשפיגל	3מומחהתל	השומרד"ר	ראבי	עיסאם

03-5271281מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מ.	יחידהאיכילובד"ר	שיפרין	אדוארד

03-5496965מרפאה:רמת	השרוןסוקולוב	34מומחהשערי	צדקד"ר	שפירא	יוסף

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	ברלצקי	י.	

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	יחידהעין	כרםפרופ'	ענר	חיים

מרכז

ירושלים
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כרורגית כלי דם

04-8246538מרפאה:חיפהדישראלי	41מ.	מחלקהרמב"םפרופ'	הופמן	אהרון
04-8389121מרפאה:חיפהמרכז	רפואי	חורב	15פרופ'	הופמן	אהרון

04-8246387בית:חיפהמרכז	רפואי	חורב	15מ.	יחידהבני	ציוןד"ר	טורם	שלמה

04-8362220מרפאה:חיפהמוריה	44מומחהד"ר	טורם	שלמה

געתון	19 ד"ר	טורם	שלמה
ככר	העירייה	נהריה

04-9929269מרפאה:חיפה

מרפאה:חיפהמרכז	רפואי	חורב	15מנהלבני	ציוןד"ר	לוברמן	זאב
נייד:

04-8305215
0507-2035825

04-8305222מרפאה:חיפהחורב	15ס.מ.	מחלקהאיכילובד"ר	קופלמן	דורון

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מ.	מחלקה	פרופ'	ג.	חודה

בדימוס
מורדי	הגיטאות	106,	

מדיקל	סנטר
08-6276640מרפאה:באר	שבע

08-6714491מרפאה:אשקלוןקניון	"חוצות	הדר"מ.	מחלקהברזיליד"ר	יפה	בוריס

08-6276681מרפאה:באר	שבעהחלוץ	136ס.מ.	מחלקהמ.	רפואי	רביןד"ר	לנצברג	ליאוניד

"מדילי"	–	מ.	יחידהאסותאפרופ'	משיח	א.	
יהודה	הלוי	36

03-9416023מרפאה:רחובות

מרפאה:ראשל"צמזל	13ר.	ראשימ.	רפואי	רבין	ד"ר	פסיק	שלמה
נייד:

03-9631631
0522-5591144

צפון

דרום
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כרורגית לב חזה

לשעבר	חלק	מהכירורגיה	הכללית.	

כיום	עוסקת	בכירורגית	החזה,	הלב,	ריאות	וחלל	הביניים.

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
03-6973322מרפאה:תל	אביבויצמן	6מ.	מחלקהאיכילובפרופ'	אורצקי	ג.	

03-6951014מרפאה:תל	אביבשפרינצק	3מ.	מחלקהאסף	הרופאד"ר	בר	א.	

03-5343694מרפאה:סביוןכרם	הזיתים	6מ.	מחלקהמ.	רפואי	רביןפרופ'	ברנדו	וידנה

03-5302763מרפאה:יהודהורדים	4	א'מומחהתל	השומרד"ר	זיסקינד	צבי

03-5364776בית:יהודאשכול	26מ.	מחלקהתל	השומרפרופ'	ילין	אלון

09-9592584מרפאה:הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7מומחהוולפסוןד"ר	כהן	עמרם

מרפאה:רמת	גןספיר	7מ.	יחידהתל	השומרד"ר	לביא	י.
נייד:

03-5357806
052-8546271

03-6973467מרפאה:תל	אביבויצמן	6רופא	ראשיאיכילובפרופ'	מור	רפאל

09-9592520מרפאה:הרצליהמרשכז	רפואי,	רמות	ים	7ר.	בכירמ.	רפואי	רביןד"ר	סהר	ג.	

09-9592584מרפאה:הרצליהמרכז	רפואי	רמות	ים	7מ.	מחלקהתל	השומרפרופ'	סמולינסקי	ארם

09-7419697מרפאה:הוד	השרוןהנוטרים	7,	נוה	הדרמ.	יחידהמ.	רפואי	רביןד"ר	דן	ערבות

מרפאה:תל	אביבדוד	המלך	6מומחהאיכילובד"ר	פז	יוסף
נייד:

03-9678324
052-4266413

03-9662490מרפאה:מודיעיןעמק	החולה	63/4מומחהאיכילובד"ר	קרמר	אמיר

03-6973467בית:

03-6992184מרפאה:תל	אביבאפטר	11מומחהמ.	רפואי	רביןד"ר	שניר	איתן

מרכז
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כרורגית לב חזה

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
0507-874873נייד:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמנתח	בכירעין	כרםפרופ'	אלעמי	אמיר

02-6555171מרפאה:ירושליםבי"ח	שערי	צדקמ.	מחלקהשערי	צדקד"ר	ביטורן	ד.	

מרפאה:ירושליםבי"ח	שערי	צדקר.	בכירשערי	צדקד"ר	זילברמן	שולי
פקס:
נייד:

02-6555171
02-6528394
0508-685915

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	מילגלטר	א.	

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	מרין	ג.	

02-6555902מרפאה:ירושליםבי"ח	שערי	צדקר.	בכירשערי	צדקד"ר	שפירא	נ.	

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
03-6973322מרפאה:תל	אביבויצמן	6מ.	מחלקהאיכילובפרופ'	אורצקי	ג.	

04-8305222מרפאה:חיפהמרכז	רפואי	חורב	15ר.	בכיררמב"םד"ר	אמר	רוני

04-8305222מרפאה:חיפהמרכז	רפואי	חורב	15מ.	מחלקהרמב"םד"ר	בסט	לאל-אנסון

ירושלים

צפון
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כרורגיה פלסטית

הכירורגיה	הפלסטית	מתחלקת	לשניים:

1.	כירורגיה	שיקומית	לאחר	כריתת	שד	או	לחילופין	של	עיוותים	לאחר	טראומה	או	לאחר	ניתוחים.	

2.	כירורגיה	אסתטית	כגון	מתיחת	פנים,	או	עיצוב	אף.	

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
03-9670653מרפאה:ראשון	לציוןעולי	הגרדום	69ס.מ.	יחידהאסף	הרופאד"ר	ברודובסקי	שלמה

מרפאה:חולוןתרצ"ו	11 מ.	יחידהברזילי	ד"ר	ברוכין	אברהם
בית:

03-5037352
03-5042263

מרפאה:אשקלוןהרצל	56	א'ברזיליד"ר	ברוכין	אברהם	
בית:

08-6750660
08-6739541

מרפאה:הרצליהרמות	ים	7מומחהד"ר	ע.	גלעדי	
בית:

09-9592561
09-9592555

מרפאה:גבעתייםסירקין	19מומחהד"ר	גרבר	ב.	
נייד:

03-6731770
052-2572999

מרפאה:הרצליהרמות	ים	7מ.	מחלקהמדיקל	סנטרפרופ'	האובן	דניאל
בית:

09-9592917
09-9515624

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםד"ר	ווינברג	א.	

מרפאה:תל	אביבדובנוב	10הדסה	ד"ר	וכסלר	מ.ר.
נייד:

03-6077222
050-7874600

02-9465116מרפאה:ירושליםהדסה	עין	כרםמומחהד"ר	וכסלר	מ.ר.

08-9465116מרפאה:רחובותאופנהיימר	7מומחהד"ר	ורטהיים	א.	

מרפאה:רעננההתדהר	16מ.	יחידה	הלל	יפהד"ר	טופז	מוריס
פקס:
נייד:

09-7163737
09-7604506
0506-246750

03-6475968מרפאה:תל	אביבדיסנציק	9מומחהד"ר	טמאן	יוסף

מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	78מנתח	בכירקפלןד"ר	ינאי	ע.		
פקס:

03-5462330
08-9421674

03-5442063מרפאה:תל	אביבפנקס	54מ.	מחלקה	בדימוסד"ר	כהן	ניסים

מרפאה:תל	אביבבילו	41מ.	יחידהד"ר	לויאב	עמוס
פקס:
נייד:

03-6856555
03-6851027
0505-530320

מרפאה:תל	אביבאיינשטיין	40רופא	בכיראסף	הרופאד"ר	מור	אלדד
נייד:

03-7441618
0544-909397

מרכז
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טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
03-9384176מרפאה:פתח	תקוהאחד	העם	20מומחהמ.	רפואי	רביןד"ר	מור	יצחק

03-6499133מרפאה:תל	אביבהנחושת	2מ.	מחלקה	בדימוססורוקהפרופ'	מלר	דן	

מאיר/ד"ר	פריד	משה
הרצליה	מדיקל

מרפאה:רעננהאחוזה	88ר.	בכיר
פקס:
נייד:

09-7462010
09-7462012
0507-803106

09-9592555מרפאה:הרצליהמדיקל	סנטר,	רמות	ים	7מ.	יחידהתל	השומרד"ר	צילינסקי	יצחק

03-6919793מרפאה:תל	אביבשד'	דוד	המלך	3מומחהתל	השומרד"ר	קפלן	חיים

03-5449191מרפאה:תל	אביבבלוך	30מנהלתהשרוןד"ר	רווה	תמר

ד"ר	רוזנברג	הגן	
בנימינה

0547-544043מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62רופאה	בכירהאסותא

03-5240995נייד:תל	אביבארלוזורוב	90מ.	מחלקהאיכילובפרופ'	שפיר	רפאל

09-9592555מרפאה:הרצליהרמות	ים	7מנהלד"ר	שריג	אריה

03-5353847מרפאה:קיראון	כלנית	7מומחהמ.	רפואי	רביןד"ר	שם	טוב	ח.	

בית:רמת	גן	ספיר	20ד"ר	שם	טוב	ח.	
נייד:

03-6356150
052-8331666

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	מ.ר.	וכסלר

02-6778877מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמנהלעין	כרםד"ר	נוימן	א.	

מרפאה:ירושליםדיסקין	9	א'מומחהד"ר	פיינרמן	מיכאל
בית:

02-5636265
02-6519686

03-6241378מרפאה:ירושליםדיסקין	9מ.	רפואי	ירושליםד"ר	רוזנברג	הגן	בץ	

ירושלים

כרורגיה פלסטית
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כרורגיה פלסטית

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
04-8255949מרפאה:חיפהשאגל	23ד"ר	אולמן	יהודה

04-8543111מרפאה:חיפהעליה	6פוריה/רמב"םד"ר	ברגר	יוסף

מרפאה:חיפהקויפמן	22ר.	בכירמ.ר.	זבולוןד"ר	אפריים	דביר
נייד:

04-8255773
0547-606062

04-9824777מרפאה:חיפהשארית	הפליטה	13,	דגניהמ.	מחלקהנהריה	פרופ'	גוברין	ג'.	

04-8305249מרפאה:חיפהמרכז	רפואי,	חורב	15נהריהד"ר	גוברין	ג'.	

מרפאה:חיפהאהרונסון	7מנהלכרמלד"ר	הר	שי	ירון
פקס:
נייד:

04-8345569
04-8347464
0507-866206

מרפאה:חיפהשד'	סיני	2ס.מ.	מחלקהרמב"םד"ר	מוסקונה	אהרון
פקס:
נייד:

04-8244992
04-8245007
0505-900380

04-8305222מרפאה:חיפהחורב	15מ.מ.	בדימוססורוקהד"ר	מלר	דן

04-8344881מרפאה:חיפההנטקה	66מ.	יחידהבני	ציוןד"ר	סמואלוב	רפאל

04-8623781מרפאה:חיפהצפת	3ד"ר	סמואלוב	רפאל

057-7672118נייד:חיפהחורב	15מ.	מחלקהרמב"םד"ר	פלד	יצחק

04-8384120בית:חיפהצדקיהו	5מ.	יחידהבני	ציוןד"ר	קלדרון	נעם

04-8384120מרפאה:חיפהמחניים	10ד"ר	קלדרון	נעם	

מרפאה:חיפהמרגלית	51רופא	בכיררמב"ם	ד"ר	רמון	יצחק
פקס:
נייד:

04-8343271
04-8263524
0502-063227

צפון
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נוירוכירורגיה

הנוירוכירורגיה	מטפלת	במחלות	של	מערכת	העצבים	המרכזית	או	ההיקפית	הניתנות	לטיפול	

באופן	כירורגי,	כגון:	גידולים,	ציסטות,	מורסות	וכו'.	

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
03-5201515מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מומחהד"ר	אשכנזי	א.

03-6967222מרפאה:תל	אביבשפרינצק	3מ.	מחלקהתל	השומרד"ר	הדני	מ.

03-5302650מרפאה:תל	אביבבי"ח	תל	השומרפרופ'	הדני	מ.

מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מ.	שרותאסותאד"ר	ולד	אוריאל
פקס:
נייד:

03-5271281
03-5345125
050-5256696

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	6מומחהעין	כרםפרופ'	סגל	ר.	

03-6822633מרפאה:תל	אביבשד'	ירושלים	117רופא	ראשיאיכילובד"ר	סלמה	חליל

03-6974686מרפאה:תל	אביבויצמן	6מ.	מחלקהאיכילובד"ר	קונסטנטיני	שלמה

מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62נויכרורגיהאסותאד"ר	רוחקינד	שמעון
בית:

03-6425123
03-6413803

03-6952410מרפאה:תל	אביבפייבל	15ס.מ.	מחלקהאיכילובד"ר	רזון	ניסים

03-5271281מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מ.	מחלקהאיכילובפרופ'	רם	צבי

תל	אביב"אסותא"	–	ז'בוטינסקי	62מ.	מחלקהמ.	רפואי	רביןד"ר	רפפורט	צבי

מרפאה:תל	אביבשאול	המלך	21מומחהשיבאד"ר	שפיגלמן	רוברטו
בית:

03-6911138
03-6096130

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:ירושליםהדסה	עין	כרםנויכירורגיההדסה	עין	כרםפרופ'	אומנסקי	פ.	

בית:
02-6777092
02-6416281

02-5343678מרפאה:מבשרת		ציוןששת	הימים	1מומחהד"ר	ולד	אוריאל

02-6776359מרפאה:ירושליםהדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	סגל	ר.	

מרכז

ירושלים
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נוירוכירורגיה

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
חיפהכרמי	4מ.מ.	מחלקהרמב"םד"ר	גילבורד	יוסף

04-8305242מרפאה:חיפהמרכז	רפואי	חורב	15ד"ר	גילבורד	יוסף

04-8543111מרפאה:חיפההעליה	8מ.	יחידהרמב"םד"ר	זערור	מ.	

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:באר	שבעקניון	הנגבנוירוכירורגיהסורוקהד"ר	כהן	אבי	

בית:
08-6284747
08-6284748

צפון

דרום
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עור

המדע	הרפואי	המטפל	בנגעי	עור	למיניהם	כמו	דלקות,	פריחות	וגידולי	עור.

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:כפר	סבאויצמן	24מנהלמאירד"ר	אברהם	דוד

פקס:
נייד:

09-7443737
09-7415027
050-5288998

03-9516893בית:ראשון	לציוןהגת	14/82מומחהד"ר	אדלשטיין	דניס

03-9669174מרפאה:ראשון	לציוןצבי	פרנק	39ד"ר	אדלשטיין	דניס

08-9221880מרפאה:רמלהצה"ל	פ'	יוסף	טלד"ר	אדלשטיין	דניס

03-5242498מרפאה:תל	אביבלכיש	3מומחהפרופ'	אידסס	קרלוס

09-7448903מרפאה:רעננהעקיבא	1ד"ר	אידסס	קרלוס

03-6077222מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מ.	מחלקההדסהפרופ'	אינגבר	אריה

03-5493566מרפאה:רמת	השרוןבוסתנאי	65אסותאד"ר	אלקלעי	יוסף

מרפאה:תל	אביבשרת	39מומחהד"ר	אלקלעי	יוסף
בית:

03-5583555
03-5583666

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרםד"ר	אנק	ד.	

מרפאה:רעננהאחוזה	98מ.	יחידהתל	השומרד"ר	דינזבורג	אלכס
פקס:

09-7603406
09-7408240

09-6298580מרפאה:רעננהמשה	הס	5מומחהד"ר	דובר	נתן

03-5249307מרפאה:תל	אביבהדסה	19מומחהד"ר	דוידוב	פנחס	

03-5285695מרפאה:תל	אביביוסף	הנשיא	13מומחהאיכילובד"ר	וולף	רוני	

מרפאה:אשדודאבן	עזרא	23מומחהד"ר	זיו	רוני
נייד:

08-8555476
050-5346598

מרפאה:ירושליםהדסה	עין	כרםעורהדסהד"ר	זלוטוגורסקי	א.	
בית:

02-6778899
02-6432883

מרפאה:תל	אביבדובנוב	10עורד"ר	זלוטוגורסקי	א.
בית:

03-6077222
03-6954433

מרפאה:גבעתייםויצמן	42עור	ומיןד"ר	יוזוק	שלמה
בית:

03-5712302
03-5739560

מרפאה:הרצליהבן	גוריון	22	ב'	מ.	יחידההלל	יפהד"ר	כהנא	מיכאל
מרפאה:

09-9545579
09-9564948

מרפאה:כפר	סבאויצמן	42עורקופ"חד"ר	כפרי	בתיה
בית:

09-7421639 
09-7459191

מרכז
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טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:תל	אביבלואי	מרשל	9רופאה	ראשיתבילינסוןד"ר	כצנלסון	ורדה

פקס:
03-6056106
03-6852763

03-6056106מרפאה:תל	אביבלואי	מרשל	9ד"ר	כצנלסון	ורדה

03-6473655בית:תל	אביבדבורה	הנביאה	71/25מומחיתד"ר	לזרוב	אנטה

09-9580845מרפאה:הרצליהסוקולוב	76ד"ר	לזרוב	אנטה

03-5368787מרפאה:יהודקניון	קרית	הסביוניםמומחהד"ר	ליפשיץ	אריה

03-5048309מרפאה:חולוןאילת	50/8מומחיתד"ר	מגון	סוניה

03-9690728מרפאה:ראשון	לציוןהברון	הירש	9מומחיתד"ר	סגל	הלנה

ד"ר	סרברניק	
אביגדור

מרפאה:רמת	גןהרוא"ה	192מומחהאיכילוב
בית:

03-6774571
03-6769149

מרפאה:חולוןויצמן	73ד"ר	פבלובסקי	זכר
פקס:
נייד:

03-5018223
03-6512885
052-8305393

מרפאה:פתח	תקוהוולפסון	6רופאד"ר	רייזיס	זאב
פקס:
נייד:

03-9315310
03-9348307
0505-716052

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	אינגבר

02-6776359מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	אנק	דוד

מרפאה:ירושליםהמלך	ג'ורג'	3יועץהרצוגד"ר	ויינראוך	לואיס
בית:
פקס:

02-6233315
02-6231078
02-6239187

02-6787597מרפאה:ירושליםמ.	רפואי,	קניון	מלחה,	ק'	5מומחהד"ר	זיידנבאום	משה

ד"ר	זלוטוגורסקי	
אברהם

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרם
נייד:

02-6776359
052-2600638

02-6233315מרפאה:ירושליםהמלך	ג'ורג'	3מומחהד"ר	כץ	מריאן

03-6482923מרפאה:ירושליםקק"ל	99	א'	ד"ר	כץ	מריאן

מרפאה:ירושליםיפו	234מומחיתד"ר	ליבשין	ריטה
בית:

02-5380528
02-6513464

02-6293511בית:ירושליםשמואל	הנגיד	19מומחהד"ר	קלאפהולץ	לורנס

02-5612139מרפאה:	ירושליםהגדוד	העברי	4ד"ר	קלאפהולץ	לורנס

ירושלים

עור



115

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
04-6334301מרפאה:חדרההרצל	56	א'	מומחהד"ר	גרמפל	חיים

04-8626902מרפאה:חיפההרצליה	1ד"ר	גרמפל	חיים

מרפאה:חיפהנורדאי	35מומחהד"ר	הרט	יורם
נייד:

04-8642845
050-5646481

04-8305222מרפאה:חיפהמרכז	רפואי	חורב	15ס.מ.	מחלקהבני	ציוןד"ר	שפריר	אריה

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
ד"ר	בן	שטרית	

אלברט	
מרפאה:אשקלוןהגבורה	5מומחה

פקס:
נייד:

08-6739222
08-6744480
0508-464693

צפון

דרום

עור
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עיניים

מחלות	עיניים	–	אופטלמולגיה

המדע	העוסק	במחלות	עיניים	בכל	התחומים	החל	מדלקת	לחמיות	ודמעת

והמשך	במחלות	הניווניות,	כגון:	גלאוקמה,	או	גידולים	שונים

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:פתח	תקוהסלור	4מומחההשרוןד"ר	אבישר	רחמים

בית:
03-9319588
03-9340548

03-5117001מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהתל	השומרד"ר	אברהמי	סימון

03-5078133מרפאה:בת	יםשד'	העצמאות	67ס.מ.	מחלקהוולפסוןד"ר	איסקוב	י.	

03-9645084מרפאה:ראשון	לציוןמוהליבר	28מ.מ.	בדימוספרופ'	אוליבר	משה

08-9287076בית:כרמי	יוסףכלנית	4פרופ'	אוליבר	משה

09-7454678מרפאה:רעננהבן	טוב	26מומחהד"ר	אורינובסקי	אהוד

03-5499119מרפאה:רמת	השרוןבוסתנאי	65מ.מ.מ.	יחידהתל	השומרד"ר	אלחלל	אמיר

03-5008888מרפאה:בת	יםעצמאות	67מומחהקפלןבוקלמן	אמיר

03-6737215מרפאה:רמת	גןקריניצי	24מומחיתד"ר	בקמן	גילה

03-5271281מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מ.	מחלקהוולפסוןד"ר	בר	טוב	אלישע	

מרפאה:כפא	סבאויצמן	42	בית	יתירמנהלתד"ר	ברומברג	יהודית
נייד:

09-7441188
066-330038

03-5114489מרפאה:פתח	תקוהשפיגל	3מומחהד"ר	בר	שמואל

03-5182176מרפאה:יפו	–	ת"אדרך	בן	צבי	2מומחהבילינסוןד"ר	ברש	דוד

מנהל	מרכז	רפאלד"ר	גולן	אברהם
רפואי	רפאל

מרפאה:רמת	גן	ביאליק	65
פקס:
נייד:

03-6723374
03-6724762
050-5240886

מרפאה:תל	אביבמרמורק	1ר.	בכירתל	השומרד"ר	גרינבאום	אהרון
נייד:

03-6851323
050-2959065

מרפאה:בני	ברקמשה	פרדו	7ר.	בכירתל	השומרד"ר	דיסטניק	צבי
בית:

03-6188624
03-6188625

03-6480423מרפאה:תל	אביבדיסנצ'יק	9מומחהקפלןד"ר	דן	יעקב

09-7601064מרפאה:הוד	השרוןדרך	השרון	49ד"ר	דן	יעקב

מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	138	א'	בילינסוןד"ר	וייס	יהודה
פקס:
נייד:

03-6959188
03-6918613
050-5681720

מרכז
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עיניים

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא

03-5345070מרפאה:גני	תקוההגליל	78מ.	יחידהמ.	רפואי	רביןד"ר	וינברגר	דב

03-5772513מרפאה:בני	ברקמכון	מור,	ז'בוטינסקי	7ד"ר	וינברגר	דב

הר	התבור	2,	מומחהתל	השומרד"ר	ויסנביק	יגאל
גני	אילן

מרפאה:קרית	אונו
בית:

03-6354342
03-6354342

ס.	מנהל	מאירד"ר	זיינריך	זאב
מחלקה

מרפאה:תל	אביבדובנוב	10
בית:

03-6955333
03-6957075

09-7743182מרפאה:רעננהמדישר	-	ז'בוטינסקי	5ד"ר	זיינריך	זאב

08-9416023מרפאה:רחובות"מדילי"	–	יהודה	הלוי	36ס.מ.	מחלקהקפלןד"ר	זליש	מ.	

08-9416023מרפאה:רחובות"מדילי"	–	יהודה	הלוי	36מומחהקפלןד"ר	חיימוביץ	י.

09-7482026מרפאה:כפר	סבא	אדרון	15מומחיתמאירד"ר	יגר-סימונה

מ.	מחלקה	פרופ'	יסעור	יובל
בדימוס

טאגור	40 
רמת	אביב

מרפאה:תל	אביב
פקס:

03-5114176
03-6436297

03-5234513מרפאה:תל	אביבארבע	ארצות	2	א'	מומחהד"ר	כהן	דוד

03-6296658מרפאה:תל	אביבסירקין	13מ.	מחלקהלניאדוד"ר	כהן	שמעון

מרפאה:תל	אביבשמריהו	לוין	16ר.	בכירתל	השומרד"ר	כהנא	מיכאל
נייד:

03-6295228
0544-792270

מנהלת	איכילובפרופ'	לבנשטיין	ענת
מחלקה

מרפאה:תל	אביבאיינשטיין	40
בית:
נייד:

03-6436255
03-6436449
054-5399319

03-5755060מרפאה:רמת	גן	ז'בוטינסקי	155מ.	מחלקהמ.	רפואי	רביןד"ר	לוי	י.	

03-5407188מרפאה:רמת	השרוןסוקולוב	81מומחהמ.	רפואי	רביןד"ר	לויה	ניסים

מרפאה:תל	אביבדובנוב	10עינייםבילינסוןד"ר	לוסקי	משה
בית:

03-5117001
09-7401342

08-9416023מרפאה:רחובות"מדילי"	–	יהודה	הלוי	36מומחהקפלןד"ר	מילשטיין	י.	

קופ"ח	ד"ר	מלכין	משה
מאוחדת

ה'	באייר	12עיניים
ככר	המדינה

מרפאה:ת"א	יפו
בית:

03-6913777
03-5782812

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מומחהעין	כרם	פרופ'	מרין	ש.	

03-5279099מרפאה:תל	אביבמצדה	16מומחהד"ר	מרמור	אורי

09-7660866מרפאה:כפר	סבארוטשילד	57עינייםוולפסוןד"ר	נוימן	דורון

09-7660866מרפאה:כפר	סבארוטשילד	57מנהל	יחידהוולפסוןד"ר	נוימן	רונית

09-5498332בית:רמת	השרוןמרדכי	8מומחהתל	השומרד"ר	נוימן	רון

03-6056893מרפאה:תל	אביביהודה	המכבי	28ד"ר	נוימן	רון

מרפאה:חולוןתרצ"ב	11מומחהד"ר	נוסבאום	אנדרי
בית:

03-5037532
03-5042263
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עיניים

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מרפאה:בני	ברקז'בוטינסקי	23מנהלת	יחידהבילינסוןד"ר	סיגל	רות

בית:
03-5786317
03-9211801

מרפאה:תל	אביבליפסקי	23רופא	בכירתל	השומרד"ר	סולומון	אריה
בית:

03-5711929
03-5460751

08-9416023מרפאה:רחובות"מדילי"	–	יהודה	הלוי	36מנהלת	מחלקהקפלןד"ר	פולק	איילה

03-6427848מרפאה:רמת	אביב	ג'	ת"אשלמה	בן	יוסף	32מומחהד"ר	פריאלניק	מיכאל

ד"ר	פרידלנדר	
שמואל

מרפאה:גבעתייםפיינברג	יעקב	4 ר.	בכיראסותא
פקס:
נייד:

03-7317501
03-5734263
0505-875139

מרפאה:בת	יםהעצמאות	67ד"ר	פרידמן	חיים
פקס:
נייד:

03-5008894
03-5008851
052-8607737

09-9506846מרפאה:הרצליההנדיב	14מומחהד"ר	צוקרמן	משה

09-8613355מרפאה:נתניהאוסישקין	8מומחהד"ר	קובל	רוני

מרפאה:רמת	גן	הרוא"ה	305ר.	בכיראיכילובד"ר	קורץ	שמעון
פקס:
נייד:

03-5741616
03-6741601
052-4266510

מרפאה:גבעתייםרמב"ם	47ד"ר	ראסיאר	יעקב
בית:

03-5716226
03-7315999

ס.	מנהל	שיבאד"ר	רוזנר	מרדכי	
מחלקה

מרפאה:קרית	אונולוי	אשכול	141
פקס:
נייד:

03-5342143
03-5343476
0526-667242

03-6950998בית:תל	אביבשילה	4מומחהלניאדוד"ר	רום	יעקב

03-6194315מרפאה:בני	ברק	חזון	איש	19ד"ר	רום	יעקב

09-8657777מרפאה:נתניה	לבון	18מומחהרמב"םד"ר	שאולי	יעקב

מ.	שירות	איכילובד"ר	שלו	בנימין
עיניים

מרפאה:תל	אביבאיינשטיין	40
פקס:
נייד:

03-6401234
03-6400130
0508-433311

מרפאה:גבעתייםשינקין	25א'מ.	יחידהשניידר	ד"ר	שניר	משה
פקס:

מרפאה:

03-7314333
03-7316635
0523-284793

מ.	שירות	תל	השומרד"ר	שפירר	אברהם
עיניים

מרפאה:רמת	גןז'בוטינסקי	99
בית:

03-7511966
03-6133026

03-6187415מרפאה:רמת	גןבני	משה	17ד"ר	שפירר	אברהם

מרפאה:ראשון	לציוןיעקב	חזן	29מומחהוולפסוןד"ר	שריר	מרדכי	
בית:

03-9582345
03-9582210

03-6587121מרפאה:בת	יםשד'	העצמאות	67ד"ר	שריר	מרדכי
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עיניים

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
מנהל	מרכז	עין	כרםד"ר	חמו	יצחק

רשתות
מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרם

פקס:
נייד:

02-6776036
02-6439207
050-8574674

02-9933803מרפאה:ירושליםשיבת	ציון	1מומחהד"ר	אורבך	אברהם

02-5814052מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	אילסר	מ.	

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחהעין	כרםד"ר	בן	עזרא	ד.	

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחהעין	כרםד"ר	חמו	י.	

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחהעין	כרם	פרופ'	טיכו	א.	

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםפרופ'	מרין	ש.	

02-5814052מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםפרופ'	מרין	ש.	

02-6555461מרפאה:ירושליםשערי	צדקמ.	יחידהשערי	צדקד"ר	סילנפרוינד	מרדכי

02-5636265מרפאה:ירושליםדיסקין	9	א'	ד"ר	סילנפרוינד	מרדכי

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחהעין	כרם	ד"ר	ענטבי	א.	

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	פאר	י.	

מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםפרופסורעין	כרםפרופ'	פרוכט	יוסף	
פקס:
נייד:

02-6777692
02-6423290
0507-703213

02-6555051מרפאה:ירושליםשר"פ	שערי	צדקמ.	יחידהשערי	צדקד"ר	רונן	ס.	

מרפאה:ירושליםיד	חרוצים	18עינייםשערי	צדקד"ר	שטרסמן	ישראל
בית:

02-6725696
02-6725697

ירושלים
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עיניים

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
04-9911747מרפאה:עכוגיבורי	סיני	5מומחהד"ר	ברארה	עאדל

04-8543111מרפאה:חיפההעליה	8מ.	יחידהד"ר	גדל-און	מרדכי

09-8610767מרפאה:נתניהסמילנסקי	33/2מ.	יחידהאסף	הרופאד"ר	גור	שלמה

מרפאה:חיפהתל	מאנה	6ס.מ.	מחלקהכרמלד"ר	הוד	יאיר
פקס:

09-8342354
04-8241635

מרפאה:חיפהמרכז	רפואי	חורב	15מ.	מחלקהכרמלד"ר	היימס	סטנלי
פקס:

04-8241712
04-8213058

מרפאה:חיפהיאיר	כ"ץ	12מומחהאלישעד"ר	הלוי	בנימין
בית:

04-8214864
04-9530216

מ.	מחלקה	בני	ציוןד"ר	ניימן	אהוד
בדימוס

מרפאה:חיפהשד'	מוריה	88
פקס:

04-8246248
04-8241447

04-6592777מרפאה:עפולהאוסישקין	9מ.	מחלקהפוריהפרופ'	נפתלי	מרדכי

04-8255641מרפאה:חיפהחיים	לסקוב	36מומחהכרמלד"ר	סגל	נח

04-8348331מרפאה:חיפהמוריה	99מומחיתבני	ציוןד"ר	סער	אירית
04-8340106

מרפאה:חיפההגליל	77	א'	מומחהכרמלד"ר	פרנקל	אריה
פקס:
נייד:

04-8326888
04-8121981
052-3871421

04-8756391מרפאה:קרית	יםשד'	ירושלים	29מומחהד"ר	קרפ	יעקב

מרפאה:חיפהסמולנסקין	12מומחיתרוטשילד	פרופ'	רניאל	יהודית
פקס:
נייד:

04-8343548
04-8247522
04-8342504

052-2253229נייד:נשרדרך	השלום	16מומחהרמב"םד"ר	שאולי	יעקב

מרפאה:חיפהגולדה	31מומחהאלישעד"ר	שגב	איתן
פקס:
נייד:

04-8349149
04-5110752

052-2478419
בית:חיפהקאופמן	23מומחהד"ר	שגב	איתן

נייד:
04-8110750

052-2478419

צפון
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עיניים

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
08-6276645מרפאה:באר	שבעהחלוץ	136ס.מ.	מחלקהסורוקהפרופ'	ביידנר	בן	ציון

08-6276640מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106 פרופ'	ביידנר	בן	ציון

08-6711987מרפאה:אשקלוןשד'	בן	גוריון	1מומחהד"ר	דפנא	צבי

08-6811794מרפאה:קרית	גת	הרימון	6/1מומחהד"ר	כהן	שמואל

08-8542162מרפאה:אשדודאלמוגים	7מנהל	מחלקהברזיליד"ר	לבטובסקי	שמואל

08-6517291בית:להביםעדעד	10מומחיתסורוקהד"ר	מונוס	טובה

08-6283031מרפאה:באר	שבעמגדל	הקניוןד"ר	מונוס	טובה

08-6276440מרפאה:באר	שבעמורדי	הגיטאות	106ד"ר	מונוס	טובה

מורדי	הגיטאות	106,	מומחהסורוקהד"ר	קלמפרר	א.	
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

מורדי	הגיטאות	106,	סורוקהד"ר	שני	לודמילה
מדיקל

08-6276640מרפאה:באר	שבע

דרום
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קרדיולוגיה

קרדיולוגיה	היא	המדע	הרפואי	העוסק	במצבים	פתולוגיים	של	הלב.

מומים	במסתם	מסיבות	שונות	ועד	הפרעות	באספקת	הדם	לשריר	הלב	ואי	ספיקת	לב.	

כמו	כן	הקרדיולוגיה	עוסקת	גם	במלות	יתר	לחץ	דם	ובהפרעות	קצב	הלב

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
09-9592584מרפאה:הרצליהמ.	רפואי	רמות	ים	7מ.	יחידהקפלןד"ר	אייזנברג	א.	

03-5201515מרפאה:תל	אביבבי"ח	אסותא,		ז'בוטינסקי	67ד"ר	אייזנברג	א.	
בית:הרצליהבן	גוריון	44מומחהתל	השומרד"ר	אליאן	דן

נייד:
09-9587201
052-5186266

09-9592584מרפאה:הרצליהמ.	רפואי	רמות	ים	7מומחהמאירפרופ'	בקסט	א.	

מרכז	רפואי	ד"ר	ברנדס	ג.	
רבין

09-9592584מרפאה:הרצליהמ.	רפואי	רמות	ים	7מומחה

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	גוטסמן	מ.	

09-9592584מרפאה:הרצליהמ.	רפואי	רמות	ים	7מומחהרמב"םד"ר	גרנדיר	אהוד

ד"ר	הילטון	אהוד	
מילר

מרכז	רפואי	איכילוב,	מ.	יחידהאיכילוב
בי"ח	אסותא,	ז'בוטינסקי	62

03-9224053מרפאה:תל	אביב

מרפאה:ראשון	לציוןפנינת	הים	16ר.	בכיראסף	הרופאד"ר	הנדלר	אלברטו
פקס:
נייד:

03-9412283
08-9779737
057-7346120

03-9053535מרפאה:פתח	תקוהרמת	מרפא,	שפיגל	9מומחהתל	השומרד"ר	הר	זהב	י.	

03-5201515מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מומחהאיכילובד"ר	הרץ	י.	

03-6955333מרפאה:תל	אביבדובנוב	10מ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	וייס	ס.	

03-5271281מרפאה:תל	אביבז'בוטינסקי	62מ.	מחלקהאסותאפרופ'	חסין	יהונתן

03-6164042מרפאה:רמת	גןהמיתר	19מ.	יחידהאסף	הרופאפרופ'	פוקס	תרצה

09-9592584מרפאה:הרצליהמ.	רפואי	רמות	ים	7מ.	מחלקההלל	יפהד"ר	פלד

03-6183337מרפאה:בני	ברקיגאל	4מומחהאיכילובד"ר	קופרמן	יצחק

03-5201515מרפאה:בני	ברקז'בוטינסקי	62מנהלמ.	רפואי	רביןד"ר	קורנובסקי	רן

03-9581482מרפאה:ראשון	לציוןגרינשפן	37/13מ.	מחלקהאסף	הרופאד"ר	קלוסקי	עידו

09-9592584מרפאה:הרצליהמ.	רפואי	רמות	ים	7מ.	יחידהמ.	רפואי	רביןד"ר	קרקובר	ריקרדו

09-7712036מרפאה:רעננההכוכב	14 מומחהמאירד"ר	רוזנבאום	אליעזר

מ.	יחידת	רביןד"ר	רחביה	אלדד
טיפול	נמרץ

מרכז	רפואי	
רמות	ים	7

מרפאה:הרצליה
בית:

09-9592584
09-9592914

מרכז
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טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא
09-9592585מרפאה:הרצליהמ.	רפואי	רמות	ים	7מ.	יחידהתל	השומרד"ר	רט	ש.	
03-9053535מרפאה:פתח	תקוהרמת	מרפא,	שפיגל	3ד"ר	רט	ש.	
03-6993016מרפאה:תל	אביבבורלא	35ד"ר	רט	ש.	

03-6952455מרפאה:תל	אביבשפרינצק	3מומחהאסותאד"ר	רייכר	מאיר
03-5028407מרפאה:חולוןבית	חולים	וולפסוןמ.	יחידהוולפסוןד"ר	תמרי	ישראל
09-9592584מרפאה:הרצליהמ.	רפואי	רמות	ים	7ד"ר	תמרי	ישראל
03-5752533מרפאה:גבעתייםבורכוב	3ד"ר	תמרי	ישראל
ד"ר	תורקישר	

ולדימיר
מרפאה:חולוןהפלמ"ח	8ס.	מנהלוולפסון

פקס:
נייד:

03-5049612
03-5056098
054-4807779

קרדיולוגיה

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא

02-6776371מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחה	בכירעין	כרםד"ר	אדמון	ד.	
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	מחלקהעין	כרםפרופ'	גוטסמן	מ.	
מרפאה:ירושליםשטראוס	5מ.	יחידהביקור	חוליםפרופ'	בנאי	שמואל

נייד:
02-6464350
052-455641

02-6701117מרפאה:ירושליםשטראוס	5ס.מ.	מומחהביקור	חוליםד"ר	בנחורין	ישעיהו
02-6778895מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	גילון	דן
02-6777225מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	וייס	ט.	
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמנהלעין	כרםד"ר	לוטן	ח.	
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	מוסרי	מ.
קרדיולוג	שערי	צדקד"ר	ניר	עמירם

ילדים
מרפאה:ירושליםבי"ח	שערי	צדק

בית:
02-6555912
02-6555437

02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	הר	הצופיםמומחההר	הצופיםד"ר	נסאר	ה.	
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	יחידהעין	כרםד"ר	פולק	ארתור

02-6555955מרפאה:ירושליםביה"ח	שערי	צדקר.	בכירשערי	צדקד"ר	קלוטשטיין	מ.	
02-6778899מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמומחהעין	כרםד"ר	רוזנמן	י.	
02-6777111מרפאה:ירושליםבי"ח	הדסה	עין	כרםמ.	יחידהעין	כרםד"ר	רייך	ע.	

טלפוןעיררחובתפקידבית	חוליםשם	הרופא

04-8529595מרפאה:חיפהדרך	יפו	45	א'	מומחהרמב"םד"ר	גרנדיר	אהוד
04-8543111מרפאה:חיפההעליה	8מומחהרמב"םפרופ'	מרקוביץ	וולטר
04-8543111מרפאה:חיפההעליה	8מומחהרמב"םד"ר	עמיקם	שלמה

04-8543111מרפאה:חיפההעליה	8מומחהרמב"םד"ר	ביאר	ר.	

ירושלים

ירושלים
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לרשותך	בכל	פניה	מוקד	בריאות	איילון:

1-800-35-2001

רשימת הרופאים מתעדכנת מעת לעת 

www.ayalon-ins.co.il :באתר האינטרנט של איילון
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
5304889אבו	גוש,	רחוב	השלוםד"ר	סלאח	ג'בר

טלפוןרחובשם	הרופא
9926566שרת	1122ד"ר	מנין	רינה

טלפוןרחובשם	הרופא
86265697הרצוג	11מ.ל.ה.ר.ש.

טלפוןרחובשם	הרופא
6340589חיים	ברלב	10ד"ר	וייס	עדי

5336712ההסתדרות	4ד"ר	חיידטוב	יוסף
052-3643783

5338791יחזקאל	אדם	44ד"ר	דיין	נעים
6343774מרדכי	בן	פורת	79/4ד"ר	פורצמן	צבי

07-76228822ההסתדרות	23ד"ר	יגודייב	גבריאל
5331199י.	קזז	12ד"ר	מרפאת	ליידי	שן

טלפוןרחובשם	המכון
6340982אליהו	סעדון	130מכון	ג'ל	דנט

אבו גוש

אופקים

אור עקיבא

אור יהודה

איזור חיוג 02

איזור חיוג 08

איזור חיוג 04

איזור חיוג 03

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
5561621ויצמן	15ד"ר	מלכימן	יוסף
5588774העליה	השניה	43	)מרכז	רפואי	לב	אזור(ד"ר	דוידוב	מוטי	

טלפוןרחובשם	הרופא
6341551קניון	העיר	ת.ד.	9035	)התמרים	בנין	סיטי	סנטר(ד"ר	גולצמן	ריטה

6376006הארגמן	4013/8מרפ'	רונס	שירותי	רפואה
6365000שד'	התמרים	בית	קרית	משרדים	קומה	4מרפ'	סמייל

6376428שכונת	דקל	434/1ד"ר	פרידמן	עמית

טלפוןרחובשם	הרופא
9365813נחשונים	43/1ד"ר	גוצולסקי	ליאוניד

טלפוןרחובשם	הרופא
8544696העצמאות	87	משרד	A3ד"ר	אביזרט	אודיל
8553647הפרחים	1365/2ד"ר	בורוכוב	פרידה
8543555ירמהיו	הלפרין	10ד"ר	גלמן	גריגורי

8558283הנורית	26/5	אזור	ח'	ד"ר	גלפרין	זינאידה
8648328אבן	עזרא	11/2ד"ר	דניאל	דוד

8669305הרב	ינאי	10/2ד"ר	סלוצקי	ישראל
8667474תאומי	הסיטי,	העצמאות	93ד"ר	הלימי	שונטל
8599826שלמה	בן	יוסף	29	א'	ד"ר	ז'אן	ראובן

8652887קניון	לב	אשדוד	ת.ד.	13ד"ר	יגודייב	רפאל
8640960רוגוזין	48ד"ר	מורוך	וילרי

8669652הרב	שאולי	5/3מרפאת	להב	השן
8645596הרב	שאולי	13/1ד"ר	גריבלנסקי	בוריס

אזור

אילת

אריאל

אשדוד

איזור חיוג 03

איזור חיוג 08

איזור חיוג 03

איזור חיוג 08
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
8668657משה	חיים	שפירא	22מרפאת	שנאון

8678697שרה	אהרונסון	6ד"ר	סולומון	נעמי
8542824הצוללים	1/21ד"ר	סמבן	קרינה

8622889קניון	לב	אשדודמרפאת	פז	–	ד"ר	דניאל	פרלמוטר
8562006נורדאו	14ד"ר	בקיש	מילנה
8551210הקליטה	1	)כיכר	הסיטי	סנטר(מרפאת	אי.אר.אם

8551210הקליטה	1	)כיכר	הסיטי	סנטר(ד"ר	חנה	נאור
8551210הקליטה	1	)כיכר	הסיטי	סנטר(ד"ר	אטיאס	מרים
8551210הקליטה	1	)כיכר	הסיטי	סנטר(ד"ר	רפיק	חליכיס
8551210הקליטה	1	)כיכר	הסיטי	סנטר(ד"ר	סמרנו	ג'ודי
8668890כנרת12/6ד"ר	עמר	סבין

8559004כנרת	5/28ד"ר	דרוקר	יחיעם
8667745העצמאות	93	חדר	305ד"ר	ברוניסר	קלאודיה

8651036הרצל	1	קומה	2	חדר	514ד"ר	גרינברג	אריה
8564845מגדל	הגר	9מרפאת	הילה	מכונים	לבריאות	המשפחה

077-547500העצמאות	87ד"ר	איינמן	עודה
8550707נחל	הקישון	13/28ד"ר	וייסמן	שולמית
8551785העצמאות	85/24ד"ר	וולפובסקי	מירה
8643258מנחם	בגין	מרכז	כלניות	חנות	145מרכז	לבריאות	השן
8661919הר	הרצל	1	חדר	419ד"ר	פרנקל	סימה

8565487קיבוץ	גלויות	1/23ד"ר	רקושורובסקי	דימיטרי
8557060החובלים	3ד"ר	קינסטליך	שלמה

8654559אבן	עזרא	23/13	בית	הרופאיםד"ר	קידר	אליעזר
8054061נורדאו	14/3ד"ר	שטרן	דן

8647800תל	חי	53/13מ.ד.ס.	מרכז	לרפואת	שיניים
8663059הציונות	23	ב'	ד"ר	שמעוני	רפאל	מרק

8666227שד'	הפרחים	26ד"ר	דויטש	לויר
8565487שבט	לוי	14ד"ר	קוטלר	ג'ני

077-5407500העצמאות	87ד"ר	איימן	עודה	)שתלים(

טלפוןרחובשם	המכון
8543046העצמאות	93א.ד.ר.	
8663041שד'	הרצל	1	ג'דנטלקר
מרכז	הסיטי	רח'	הבנים	5אור	השן

)שער	הקריה(	קומה	א'
8676447

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6738342הנשיא	97ד"ר	בוחניק	עמוס	–	מרפאת	אפרת

6750057הרצל	36	חדר	46ד"ר	אמינוב	אלדורף
6751879

6731227הקיקיון	11/21ד"ר	ריידר	פיטר	מרפאת	דנטל	ריידר
6750743הגדוד	העברי	10/118מרפאת	בגינדנט

6731939הנשיא	6/1ד"ר	בסטון	יניקה	אילנה
6755866הרצל	5מרפאת	שלו	מיכאל

מרפ'	הלה	מכונים	לבריאות	
המשפחה	בע"מ

6726563הקניון	חוצות	קומה	ב

6788333ההסתדרות	40	קניון	לב	אשקלוןאמריקן	דנט
6756755הפלמ"ח	72מרפאת	מ.מ.	מרפאת	שן

6756766
6744566אלי	כהן	44לי	עם	מרפאת	שיניים

6757678שד'	בן	גוריון	פינת	הנח"ל	1ד"ר	אנטוחה	אווה
6758446הרצל	30	בית	פרנקמרפאת	רותם	סגול	–	ד"ר	ארי	דורון

איזור חיוג 08אשקלון

טלפוןרחובשם	המכון
6738359בן	גוריון	18/9פנורמי

6715552כיכר	צפניה	300/46סטטוס	פנורמה

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6234574הרצל	28ד"ר	אהרון	דוד

6275162דרך	הנשיאים	11	רסקוד"ר	אסולין	עליזה
6430274המשחררים	86/6ד"ר	גוברמן	מריו
6238152ביאליק	105/2ד"ר	גולדמן	לואיס
6231660מוריה	42/45ד"ר	דינס	שלמה
6278801העצמאות	40	קומה	5ד"ר	דקל	ישראל
6281080קניון	הנגבד"ר	ויסמן	מיכאל
6284652קרן	היסוד	29/27ד"ר	טיהני	סוזנה
6556803מ.ג.ה	מעפילים	215/20ד"ר	ליון	איגור

0522-711566הרצל	91	פינת	רמב"ם	קומה	4	חדר	401ד"ר	ליויאן	קריסטינה
6237796דרך	המשחררים	33/2ד"ר	מריאן	אהרון

6655055הרצל	118ד"ר	ננה	שי
6234442הרצל	16מרפאת	אי.	אר.	אם

6234421הרצל	16ד"ר	בוחניק	עמוס	–	מרפאת	אפרת
6234442הרצל	16ד"ר	חזנוביץ	רחל	)אורטו(

6481122לואי	פיקרד	1/3ד"ר	ליפה	יורי
6234403הרצל	16מרפאת	דנטה

מרפ'	הילה	מכונים	לבריאות	
המשפחה	בע"מ

6280265העצמאות	40

א.נ.	מרכז	לאסטטיקה	שתלים	
מומחה	ברפואת	שיניים

6651971בן	צבי	10	מגדל	הרכבת

6281777העצמאות	40	קומה	5מרפאת	מיידנט
6281080קניון	הנגבמרפאת	מ.ל.ש

6482387דרך	מצדה	25ד"ר	סטרול	יעקב
6419373הרצל	72ד"ר	פיקובסקי	ודים
6415477שמחה	ארליך	6/32ד"ר	פלדמן	ארקדי

6271828יצחק	רג'ר	28/7ד"ר	קראוס	איוון	יאיר
6285955החלוץ	136	אגף	ב'	חדר	17ד"ר	בראון	רוברט
6231245העצמאות	40מרפאת	שידנט

6416715שד'	ירושלים	60/2ד"ר	פרמוטר	פליציה
6209324קרן	היסוד	9/13ד"ר	מחמד	אלסאנע

איזור חיוג 08באר-שבע
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	המכון
6274230דרך	המשחררים	17"פנורל"

6235518שד'	יצחק	יגר	28מכון	קרן	א.ד.ר
6230466בן	צבי	7מרפאת	דנטל	דפורון

6236108קניון	הנגבמכון	אור	השן

מכוני צילום

טלפוןרחובשם	הרופא
9605302הגפן	13ד"ר	רונן	יוסף

טלפוןרחובשם	הרופא
5807140אליעזר	המודעי	13ד"ר	אקריש	שלום

טלפוןרחובשם	הרופא
9919219לב	השבעה	6מרפאת	סנטרדנט	גוטקין

9910002הנשיא	4ד"ר	יעבץ	אלכסנדר
9996628יהודה	הנשיא	7בריאות	השן	ברמה

9999532נחל	קטלב	2/8ד"ר	שלם	יצחק
9993883הר	טוב	28/3ד"ר	פרידהיים	ראובן

9917595השבעה	55/1מרפאת	שלג

בית דגן

ביתר עילית

בית שמש

איזור חיוג 03

איזור חיוג 02

איזור חיוג 02



131

שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6181122רבי	עקיבא	94ד"ר	עמוס	בוחניק	–	מרפאת	אפרת

5786633עקביא	54	ב'ד"ר	נ.	צין
6184583רבי	עקיבא	99ד"ר	ברנס	אנדרי
6165352רבי	עקיבא	106ד"ר	בבקוב	רפאל

5707575רבי	טרפון	10מרפאת	כפיר
6780230עזרא	11מרפאת	"שן	טוב"
5796945המכבים	21מרפאת	קול	השן
6184457שד'	גרשטרנקורן	30ד"ר	נבו	אלימלך
6198958מוהליבר	14ד"ר	סולימני	דוד
5795396רבי	עקיבא	3ד"ר	פורטוגז	נתן
6188160ז'בוטינסקי	131ד"ר	שפרבר	אשר

5705543רבי	יוחנן	בן	זכאי	13ד"ר	לוי	ג'אן
6193829יהודה	הלוי	1מרכז	דנט

6198958ז'בוטינסקי	7ד"ר	סקבירסקי	איגור	)שתלים(
659645המכבים	14ד"ר	יצחקוב	שלמה	)שתלים(

5701195נעם	אלימלך	2ד"ר	סלוצקי	ישראל
5791372ירמיהו	9מרפ'	תבונה	רפואה	מתקדמת

איזור חיוג 03בני ברק

טלפוןרחובשם	המכון
5795399רבי	עקיבא	42	חפינת	הרב	קוק	2אורטו	–	שן
5702215ירושלים	14אור	השן

מכוני צילום

טלפוןרחובשם	הרופא
9976928רח'	ראשי	ליד	הדוארד"ר	בטחיש	סולטאן

איזור חיוג 04בקיעין
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6593496רוטשילד	40ד"ר	בוגן	איתמר

6571344רוטשילד	18מרפאת	שיניים	ב.מ	זבולון	בע"מ
6589001בלפור	42ד"ר	גרף	סטניסלב
6596814ירושלים	39ד"ר	יצחקוב	שלמה
5070908דניאל	44ד"ר	דריגוב	מרים
5063949יוספטל	21מרפאת	הוריקו

5513860ניסבאום	33	קניון	בת	י	מוןמרפאת	ויקטוריה
5532150אנה	פרנק	40ד"ר	וייס	צבי

5062619מסריק	22ד"ר	זרחה	מיכאל
5072705חנה	סנש	29ד"ר	חורי	אלפרד

5534881בר	יהודה	7/1ד"ר	חורחה	נחמיה
6585117בלפור	101ד"ר	יוסף	פלג

6576060העליה	12	ב'ד"ר	פנחס	דזורייב	)שתלים(
5537293בר	יהודה	4ד"ר	לובל	סרגיו
5532523רזיאל	23ד"ר	לוייט	אורי

6580340שד'	העצמאות	59ד"ר	מור	יוסף	אבנר
5074821עוזיאל	20מרפאת	לבנת	שן	)שתלים(

5073044קק"ל	1מרפאת	א.ב.ה
5069159ת.ד.	3405ד"ר	משולם	סימי

6570381ירושלים	37ד"ר	נובולסקי	גרגורי
5510789אלי	כהן	32/34ד"ר	סירקיס	נדרי

5070042קרית	10ד"ר	סירוטה	פליקס
5519290בר	אילן	29ד|ר	פוסטלניק	אלה
5532644השקמה	19ד"ר	רייסר	ואדים
5593267ששת	הימים	10/4ד"ר	שטיירמן	נתן	
5515896קרן	היסוד	9ד"ר	סופר	רגינה

5514661הרב	לוי	6/1ד"ר	ברסטצקו	גיטה
5061986עוזיאל	20מרפ'	ג.	דנט

5513030אלי	כהן	22/21ד"ר	שוסטר	אלה
5003300יוספטל	82קופ"ח	מאוחדת

בת ים

טלפוןרחובשם	המכון
5525376בן	גוריון	99ארנה	פוטו	דנטקס

6598868שד'	העצמאות	50פאנו

מכוני צילום

איזור חיוג 03
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6739646כצנלסון	55ד"ר	אברמוביץ	צבי

5714753בן	גוריון	182מרפאת	כתר	)שתלים(
7325533כצנלסון	146	א'ד"ר	זיסמן	–	רוזן	אתי

5714548\ויצמן	12ד"ר	ז'אן	מיכאל
6476547שינקין	20ד"ר	כהן	דויס

5713549שינקין	20ד"ר	לציאנו	אלכסנדר
7317349דוד	רמז	14ד"ר	יעקובסון	אלחנן

6736556סירקין	15מרפאת	סיון	שן
7318748שנקין	3/3ד"ר	רוזנברג	לואיס
5714603ההסתדרות	13ד"ר	ציפר	אלכסנדר

5714844הל"ה	3ד"ר	בארי	רמי

טלפוןרחובשם	הרופא
8634100בעלי	מלאכה	9קופת	חולים	מאוחדת

טלפוןרחובשם	הרופא
8574940הרצל	42ד"ר	גליקסמן	ברנרד

8571994הרצל	4מרפאת	שנאון
8571871

טלפוןרחובשם	הרופא
5341447הרי	יהודה	54	גניד"ר	פלנץ	פרל
5342216הגליל	87/4ד"ר	פלוק	נילי

גבעתיים

גדרה

גן יבנה

גני תקוה

איזור חיוג 03

איזור חיוג 08

איזור חיוג 08

איזור חיוג 03
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6554102שד'	יגאל	אלון	31/1ד"ר	ברוקמאיר	אריה
6556245מעפילים	216/9ד"ר	ברקובסקי	אלכס

טלפוןרחובשם	הרופא
7422120הבנים	14	קומה	4	מרכז	אגםד"ר	לוי	יעקב

טלפוןרחובשם	הרופא
9502385סוקולוב	13ד"ר	דיאמנט	גוטמן
9503637הדר	73ד"ר	הגר	שושנה

9502250אלי	כהן	13/6ד"ר	וולושין	מרדכי
9581845בן	גוריון	7ד"ר	ויזנפלד	מירון
9555846יצחק	שדה	51ד"ר	וסרמן	אריה
9540228בילו	23/4ד|ר	זיגלמן	גיורא

9558856בן	גוריון	22מרפאת	רפואת	שיניים	מתקדמת	אופק
9586995הנדיב	14ד"ר	שכטר	סילביו

9580657הנדיב	71ד"ר	בן	דוד	סטור	סיגל
0777662226

5239106הנדיב	71	חדר	102ד"ר	הירש	אריאל
9565111בן	גוריון	22/16ד"ר	שינטייה	פלציה

דימונה

הוד השרון

הרצליה

איזור חיוג 08

איזור חיוג 09

איזור חיוג 03

טלפוןרחובשם	המכון
7429073דרך	רמתיים	30	קומה	א'סטטוס	בע"מ

טלפוןרחובשם	המכון
9570299שד'	בן	גוריון	33אור	אבחונים

9504985הניצנים	3הרצליה	בע"מ	)CT	+	אורטו(
9570299אחד	העם	21סטטוס	בע"מ

מכוני צילום

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6396621המיסדים	93ד"ר	שבתאי	גרסיאלה

טלפוןרחובשם	הרופא
6346285פרנק	22/1ד"ר	דרכלר	פינקו

6225268הרברט	סמואל	40ד"ר	יחזקאל	ניצה	)שתלים	מומחה(
6342539הרב	חי	טייב	22	גבעת	אולגהד"ר	סלוצקי	ישראל
6334992הלל	יפהד"ר	גלוזמן	חיים
6220917רוטשילד	40מרפאת	עטרה

6323608בנין	ירושלים	פינת	הרברט	סמואלד"ר	שגב	ברטהולד
6226126הרברט	סמואל	91/15	קומה	ג'ד"ר	שקדי	שרית

1-800-303-080אהרונסון	65,	שד'	ויצמןד"ר	דראגמה	תאופיק

טלפוןרחובשם	הרופא
5032210שפרינצק	15/3ד"ר	קירמאייר

6513121סוקולוב	16ד"ר	אברהם	אביגדור
5016026סוקולוב	82ד"ר	אילאייב	אלכסנדר
5054722סוקולוב	84מושייב	אליה	)שתלים(

5510513רבינוביץ	5/1ד"ר	בבייב	אורי	)שתלים(
5518095חיים	לסקוב	27/7ד"ר	ברסטצ'קו	גיטה
5031735סוקולוב	114/4ד"ר	יוליס	אברהם
5030501סוקולוב	53ד"ר	יגודייב	רפאל
5030634פיירברג	16ד"ר	ישראלי	איתן

5015301הופיין	50ד"ר	כהן	גרי	)שתלים(
5044964סוקולוב	67ד"ר	אנדי	בויאנג

5019669שד'	קוגל	25מדיטון
5560228גאולים	א/41ד"ר	מרקוביץ	אדוארד

זכרון יעקב

חדרה

חולון

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 03

טלפוןרחובשם	המכון
6222324הגיבורים	67פוקוס

6323296רוטשילד	29סטוס	בע"מ	אור	השחר

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
5017412סוקולוב	116ד"ר	נתי	חן

5522742רבינוביץ	1	קרית	בן	גוריוןד"ר	צוהר	עמירם
5048831שד'	דב	הוז	54ד"ר	קלמר	דן

5048831שד'	דב	הוז	54ד"ר	קלמר	לאה
5056556ויצמן	21/2ד"ר	קריכלי	סימון
5052713קלישר	4מרפאת	אביבים

5036280שנקר	57ד"ר	רומברג	מיכאל
5018359חנקין	56/4ד"ר	רשקוביץ	גריגורי	צבי

5042813קדושי	קהיר	23ש.ד.ג	המכון	הצרפתי	ד"ר	צרפתי
5593714בית	לחם	11ד"ר	צין	מוני	)שתלים(
5052431סוקולוב	90ד"ר	צ'רניאק	לאוניד

5051743שפרינצק	6ד"ר	פינק	מרטין
5509468משה	שרת	39/4ד"ר	סוקולצקי	מילה

חולון - המשך

טלפוןרחובשם	המכון
5059938סוקולוב	86פוסטאר	בע"מ

5042060שנקר	47מכון	צילום	אור	הניב
5036108מזא"ה	3פנורמי
6222324הגיבורים	67קוס

6323296רוטשילד	29סטוס	בע"מ	אור	השחר
5055531הלוחמים	1מכון	אור	השן

מכוני צילום

טלפוןרחובשם	הרופא
8626766ירושלים	24	א'ד"ר	אוסדצ'י	ולדימיר

8258172מוריה	60ד"ר	לויה	יוסף	)פריודונטיה(
8320197ניסנבאום	4ד"ר	בובין	יפים
8385050מגידו	1ד"ר	בנדל	דב

8245810דישראלי	4ד"ר	בן	דוד	איתן	)שתלים	לא	מומחה(
052-3584504דר'	הציונות	116	אד"ר	ברייר	רבקה
40254206אבן	סינא	10ד"ר	גולקו	אהרון

8231677גוטלוין	2ד"ר	גורוביץ	זאב	)שתלים	מומחה(
8512439מאירוב	4ד"ר	גרויסמן	יפים

8342270נעמת	19ד"ר	דורון	דוד
8660548ירושלים	1המרכז	לבריאות	השיניים

8664482ירושלים	16ד"ר	וינברג	איבן

איזור חיוג 04חיפה
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
8984283מוריה	14	א'ד"ר	וינורצסקי	ילנה

8640729ארלוזורוב	50ד"ר	זיילר	סמי
8223556חניתה	41	נווה	שאנןד"ר	זיילר	סמי
8311569טשרניחובסקי	35/11ד"ר	חלדי	סלם
8520320הזיתים	3ד"ר	טהא	אנואר

8372257שושנת	הכרמל	4ד"ר	טוטוניק	פיטר
8386758קלר	18ד"ר	טבי	טודוסין
8223330יגאל	אלון	29	נווה	שאנןד"ר	יצחקי	חיים

8642762נורדאו	21ד"ר	יעקובוביץ’	אלאונורה
8200747דרך	בר	יהודה	147	נשרמרפאת	לב	השן	)שתלים(

8330193ענתות	3ד"ר	לסטר	ישראל
8375446וודגוור	6ד"ר	פינקלשטיין	מיכאל
8233667חניתה	62מרפאת	סי	השן	סיון
8322352חניתה	23ד"ר	סוחובוי	ניקולאי

8222744יגאל	אלון	31ד"ר	פורמן	נתן
8375023שד'	מוריה	25ד"ר	פלוסנר	אלידה

8228127חניתה	36/1ד"ר	פרלשנטיין	סרג'ו
8233377חניתה	62	נווה	שאנןד"ר	פימה	דוד

8344485שדרות	מאפו	13ד"ר	קוגן	מיכאל	)משה(
8332766הצלבנים	32ד"ר	רגב	יוסף

8553210הגפן	10ד"ר	בחיט	רוברט
8332379טשרנחובסקי	9ד"ר	בן	אלעזר	דוד	)שתלים(

8337237
8103547דרך	הים	20ד"ר	חנקין	ילנה
8242093רנק	7ד"ר	יהודה	גיל
8323357חניתה	67	אד"ר	לוין	סלביה

הגפן	26מ.ל.ה.ר.ש	מרפאות	לטיפול	בשיניים
המלך	אסא	23

8525266
8362150

8361077דוד	פינק	9ד"ר	מירצה	דן
8321858גלבוע	37	נווה	שאנןד"ר	ספידי	תאיר
052-2470281יפה	נוף	105	א'ד"ר	צרקסקי	ודים

חיפה - המשך

טלפוןרחובשם	המכון
8626547ילג'	4	הדר	הכרמלאיספדנט	בע"מ

8255112שד'	מוריה	107פנולייט
8247263מוריה	77	פינת	זרובבל	25פנוסנטר

סניף	הגרנד	קניון	שמחה	גולן	54 פ.ה.ר	פנורמה	)CT	+	אורטודנטי(
סניף	הדר	הרצל	76

8670864
8670864

8383389שד'	הנשיא	134מכון	אור	השן

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6938284הירדן	651/5ד"ר	מנדלשטם	מנדל

6937175הירדן	617/7ד"ר	סלייח	סמיר

טלפוןרחובשם	הרופא
6711711/2אלחדיף	1מרפאת	אי.אר.אם	)בתוך	קופ"ח	מאוחדת(

6723897הפרחים	3ד"ר	דלאשה	מחמוד
6730628כפר	בועיינהד"ר	סלומאן	סלאמה

טלפוןרחובשם	הרופא
7994965ד"ר	אבו	אצבע	ראיד

טלפוןרחובשם	הרופא
8575127העצמאות	4/48י.ד.א.פ	מרפאת	שיניים	)שתלים	מומחה(

8578641הרצל	39	קניון	לב	העיר	קומה	2ד"ר	דוד	ברק

חצור הגלילית

טבריה

טייבה

טירת הכרמל

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

טלפוןרחובשם	המכון
6722686יוחנאן	בן	זכאי	2פנחוכם

טלפוןרחובשם	המכון
8584848העצמאות	317פנורמה	סנטר

מכוני צילום

מכוני צילום



139

שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9437676שני	דואני	45מרפאת	א.אר.אם
9437676הדרור	16ד"ר	קליימן	אלכס

9424573שד'	העצמאות	קרי	רב	ברדייטש	ארקדי
9349005הדרור	16מרפאת	פאר
9426414הפרת	2ד"ר	נגרו	דן

טלפוןרחובשם	הרופא
5364337ויצמן	39ד"ר	שרון	מיכאל

טלפוןרחובשם	הרופא
6829970שד'	ירושלים	11מכון	פנורמי	יפו

טלפוןרחובשם	הרופא
9597602התמר	1	קניון	דרכים	קומה	בהלכה	מכונים	לבריאות	המשפחה

טלפוןרחובשם	הרופא
9890635הגיבורים	12/1ד"ר	לויאנט	גלינה

יבנה

יהוד

יפו

יוקנעם

יקנעם עלית

איזור חיוג 08

איזור חיוג 03

איזור חיוג 03

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

טלפוןרחובשם	המכון
5367390משה	דיין	3	ק.	סביוניםסיון	הפקות

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6589533צבי	בורנשטיין	658/8דנטל	–	מרכז	לשיקום	הפה

טלפוןרחובשם	הרופא
5831484מאיר	גרשון	47/10ד"ר	אוקולובסקי	ורה
6246446הלל	22	קומה	ב'ד"ר	אוריצקי	מיכאל
6242864כורש	12ד"ר	אינהורן	משה
6723340דוד	ביתר	10ד"ר	אלבז	ג'ורג'
6240222הסתדרות	22ד"ר	אלטר	דוד

6256138בן	יהודה	34ד"ר	אלשטיין	אלן
6782788קניון	מלחהד"ר	אקרמן	ראובן

6255751ההסתדרות	20ד"ר	ארביטמן	בוריס
5864258מרכז	מסחרי	רמות	א'ד"ר	ארנסט	מאוריס

5638707בן	מימון	24ד"ר	בלאיש	אריק	_כרורג(
5384961שטראוס	11ד"ר	בן	שושן	מאיר
6718219מ.	מסחרי	14	ארמון	הנ'ד"ר	ברג'ל	סולנג'
6447227גבעת	משואה	מיס	לנדאו	1ד"ר	ברנטל	צבי
5384566שטראוס	8	)גאולה(ד"ר	ברש	אגון
6242864כורש	12ד"ר	גד	כהן

6245654בן	יהודה	34/604ד"ר	גוטגרץ	ארקדי
6250621בן	יהודה	36ד"ר	גולדשמיט	יצחק

5666859מנדלי	מוכר	ספרים	1ד"ר	גוראל	ונטמן	סילביה
6514259שאולוזון	58	הר	נוףד"ר	גלסמן	אליעזר

5375541יפו	217ד"ר	ברבן	קירה
6258228בארי	3ד"ר	וואש	יוחנן
5672005שד'	בן	מימון	24ד"ר	וייס	דורון

5832722שד'	משה	דיין	154ד"ר	חידמי	רוברט
6247456חבצלת	2ד"ר	טאיק	איזבל

6250621בן	יהודה	34	מגדל	העירד"ר	יוסף	לרבה	)אורטו	/	שתלים(
5235335בן	יהודה	34	ק.	17ד"ר	יפימוב	יקטרינה

5002859יפו	78ד"ר	יגר	רוברטה
6246664נביאים	54	א'ד"ר	לב	ארי	יעקב
6250621בן	יהודה	34	מ.	העירד"ר	לובר	יצחק
5383804פארג	1	פינת	שטראוסד"ר	לזר	אשר

ירוחם

ירושלים

איזור חיוג 08

איזור חיוג 02
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
5638936עמק	רפאים	43ד"ר	ליונל	ברגר
6259708יפו	33ד"ר	לנגב	דניאל

6232298הלל	5ד"ר	לנדאו	בינימין
6526363שד'	הרצל	103ד"ר	מירז	עודד

6245330/1עליאש	6מרפאת	אם.סי	סנטר
6729733דניאל	ינובסקי	6מרפאת	אפרת	אי	אם

6251407שמואל	הנגיד	1מרפאת	אפרת	אי	אר	אם
052-3355153דולב	ד..נ	מודיעיןד"ר	מרקס	ישראל
6241616מלון	הילטון	/	המלך	דוד	7מרפאת	מדיטון
6522898ימין	אבות	7ד"ר	סאטל	סטפן

6246528בן	יהודה	23ד"ר	סגל	רוני
6719702מ.	מסחרי	14	ארמוןד"ר	סרגה	מרק

5819182ים	סוף	14	רמת	אשכולד"ר	פייביש	טאודור
6222022אגריפס	8	דירה	1ד"ר	פליישמן	רימה

5610610אוסישקין	8ד"ר	פפיש	מקל	בתיה
6250621בן	יהודה	34	מ.	העירד"ר	פרידהיים	ראובן

6250979החרמון	פינת	אגריפס	87ד"ר	צרויה	גאולה
5356464ככר	יהלום	4	מעלה	עד'ד"ר	קוצ'ארו	סוזאנה

5372953יפו	2/6ד"ר	קירשנבאום	רפאל
5340422האורן	3	מבשרתמרפאת	מדיקל	סנטר	גלאור

077335013קניון	מלחה	קומה	5ד"ר	קנצוקר	מרפאת	שיניים	)שתלים	מומחה(
6242356המעלות	6ד"ר	קפלן	משה
5000964יפו	216ד"ר	רוזן	איתמר
5660771עזה	44ד"ר	רוטה	מישל

5000163יפו	78ד"ר	רוטנברג	ברנט
5384592יפו	78ד"ר	רוטנברג	ישראל
5832274דוד	ניב	14/15	פסגת	זאבד"ר	שוכטמן	שלומית

6242784בן	הלל	6ד"ר	שווימר	אהרון	מרדכי
6244122יפו	38ד"ר	שוורצמן	אלכסנדר

6221410שמואל	הנגיד	1	מדיכל	קומה	ב	מרפאה	204ד"ר	שסקין	חן	יוסף
5822920מאה	שערים	83ד"ר	שכרוף	גבריאל

6245330/1עליאש	6אם.	סי.	סנטר
6251584שמואל	הנגיד	1ד"ר	שכרוף	גבריאל

6256153-2שלומציון	המלכה	16הלה	מכונים	לבריאות	המשפחה	בע"מ
6249910ראשית	חוכמה	6מרפ'	תבונה	רפואה	מתקדמת

ירושלים - המשך
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	המכון
6250642הלל	18	+	שמגר	3דנט	אור

6248695מגדל	העיר	בן	יהודה	34	קומה	7אור	השן	)CT	+	סט	אורטו(
6481402קניון	מלחמה	קומה	5אור	השן	)CT	+	סט	אורטו(

6240605אגריפס	42א.ד.ר	
6232795המלך	ג'ורג'	40פודנטקס
6241699המלך	ג'ורג'	קומה	ב	בנין	פעמוןמכון	ל	יס
5022131מלכי	ישראל	39אור	השן
6778998הדסה	עין	כרםאור	השן

מכוני צילום

ירושלים - המשך

טלפוןרחובשם	הרופא
9873332אלמן	נהיד

טלפוןרחובשם	הרופא
9969877סולטן	1/3יונס	גלאל	)שתלים(

9969961מרכז	הכפריוסף	מוסא

טלפוןרחובשם	הרופא
619692רח'	רשאי	מרכז	הכפרסמען	מוסא

כיסרא

כפר אבו סנאן

כפר טוראן

איזור חיוג 02

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
7446645צ'רנחובסקי	24/105ד"ר	אחדות	עמנואל

7680484נטופה	25	שכונת	הדריםד"ר	רונן	יוסף
7653257השחר	10ד"ר	בר	ניר	אסטלה

7443101תל	חי	40ד"ר	חדד	סלקמון	מרלין
7674881ויצמן	68ד"ר	אדנבורג	גליפסקי	)שתלים(

7902852ויצמן	57מרכז	השן	כפר	סבא
7659981הגליל	7מרפאת	שינים	נגה

7671666רוטשילד	67/3ד"ר	מרקוביץ	פלוריטה
7675779ויצמן	62ד"ר	מרקוביץ	יצחק
7652676רוטשילד	57ד"ר	מסיקה	דניס
7416052ששת	הימים	42ד"ר	פדר	מיכאל
7673117ויצמן	148/9ד"ר	זלטר	איליה
7373117ויצמן	148/9ד"ר	זלטר	ורה
054-4431377ויצמן	42/30ד"ר	צנגר	ניר

טלפוןרחובשם	הרופא
8947787שרת	6מרכז	רפואי	שאול	)שתלים	מומחה(

8941168הרצל	16	כפר	יונהד"ר	גרונברג	הנרי

טלפוןרחובשם	הרופא
6782192ת.ד.	397	מיקוד	16972ד"ר	חוסאם	זריק

כפר סבא

כפר יונה

כפר עלבון

איזור חיוג 09

איזור חיוג 09

איזור חיוג 04

טלפוןרחובשם	המכון
7673277עמרמי	11מכון	לצילום	שיניים	כ"ס

7679386ויצמן	83סטטוס	בע"מ
7917588ויצמן	119פנורמיק	השרון

7469547ויצמן	83מכון	גל	אור
7657472רוטשילד	46מכון	צילום	הרצליה

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6355915ד"ר	זייד	עימאד	חליל

6357167ד"ר	יונס	אימן

טלפוןרחובשם	הרופא
9986374שרת	6ד"ר	קסיס	ויליאם

טלפוןרחובשם	הרופא
6373207המייסדים	48ד"ר	קבהה	עלהה

טלפוןרחובשם	הרופא
9984998שד'	נשיאי	ישראל	104/8ד"ר	גנטום	מאגד
9883360אילנות	2/4ד"ר	סוביץ	קרלוס
9883835הגליל	37/6ד"ר	קאדרי	טאהר
9983118הגליל	35/4ד"ר	תיסיר	חזאן
9905072שד'	קק"ל	99/26ד"ר	יאסר	חאזן

כפר ערערה

כפר ראמה

כרכור

כרמיאל

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

טלפוןרחובשם	המכון
9886384קניון	כיכר	העיר	חדר	403ד"ר	פנו	יקס

9986104הגליל	2פנורמה	מכונים	בע"מ

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9236190החלוץ	31הלה	מכונים	לבריאות

9224410קניון	לודד"ר	מרקו	אייל

טלפוןרחובשם	הרופא
6546928דרך	העמק	19/8ד"ר	יגר	מישלין

טלפוןרחובשם	הרופא
9576677תחנת	דלק	מנטפורטד"ר	מנסור	אלביר	)שתלים	מומחה(

טלפוןרחובשם	הרופא
9576677ד"ר	מנסור	אלביר	)שתלים	מומחה(

טלפוןרחובשם	הרופא
9973351רחוב	הכניסותד"ר	בשארה	ראיף
9975449ד"ר	נחאסי	יוסף

טלפוןרחובשם	הרופא
9728925יגאל	ידין	35/4ד"ר	אקשטין	קובי
052-355153דולב	ד.נ.	מודיעיןד"ר	מרקס	ישראל
9702859נחל	ירקון	32ד"ר	איברם	צבי

9702742
9750704/3עמק	החולה	32	מרכז	שרבטהלה	מכונים	לבריאות	המשפחה	בע"מ

לוד

מגדל העמק

מעיליא

מעלות

מעלות תרשיחא

מודיעין

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 08
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9388926הדר	84ד"ר	אורנה	שטריים,	ד"ר	אביטל	שטריים

טלפוןרחובשם	הרופא
9920150הרצל	28ד"ר	בוסיק	מיכאל
9922710שביל	התות	7/2ד"ר	לזרוביץ	ירוינג

9926143שד'	הגעתון	20באק	מרפאת	שיניים
9924282הגעתון	16מרפ'	ויודנט	)שתלים	מומחה(

9512727הרצל	68ד"ר	אלי	לוי
9920263הגעתון	29/34ד"ר	אשכנזי	מיכאל
9927861ויצמן	37ד"ר	דאוד	כארם

טלפוןרחובשם	הרופא
9408180מגדל	הקניותר	109ד"ר	וינר	בוריס

9409730מאיר	הרמן	23/9ד"ר	רובינשטיין	רגינה
9400568ויצמן	20ד"ר	שייקביץ	מיכאלה

9402403ויצמן	17מרפאת	עטרה
050-7764904יסמין	3א'ד"ר	קלאודיה	ברונסר

טלפוןרחובשם	הרופא
6571055נמסאמי	720ד"ר	נאסר	איהב
8311569רחוב	113ד"ר	חלדי	סלם

5239360שד'	הורדים	4/7ד"ר	אבו	אסעד	אישהם
6465467אלחנוקד"ר	נחאס	יוסף

מתן

נהריה

נס ציונה

נצרת

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 08

איזור חיוג 04
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6007813יקינטון	3/10ד"ר	יצחקי	חיים

טלפוןרחובשם	הרופא
8322243רמז	15/5ד"ר	אוסקין	ויקטור
8821581ויצמן	24	קומה	4ד"ר	מחמד	סאלח
8616127כיכר	העצמאות	7ד"ר	אפשטן	רגינה
8651434איתמר	בן	אבי	56/7ד"ר	גוטמן	ולדימיר

8612177ששת	הימים	3ד"ר	דרמון	ז'ק
8340888שאול	המלך	3/0ד"ר	הווי	סמואל

8352864שד'	בן	צבי	86/3ד"ר	וייס	צבי
8350053גבעתי	14	ת.ד.	4044ד"ר	זולטק	פולט
8622001שוהם	2ד"ר	כרמון	מאיר

8621385שער	גיא	1	דירה	3ד"ר	ליבוביץ	אנדרי
8355442החרצית	5ד"ר	לין	הילה
8334951סמילנסקי	24ד"ר	מילר	איוון

050-5851221ויצמן	24	דירה	4ד"ר	מחמיד	סאלח	מחאמיד	חדור
8821581

8853602שלומציון	12/2ד"ר	מרסיה	חבר
8614725דיזינגוף	88מרפאת	לב	השן

8338230שטמפפר	17	מרכז	רפואי	לב	העירד"ר	נוה	דני
8348192רמז	15ד"ר	נורברט	וסרמן

8842234רמז	16ד"ר	סודאי	דוד	)שתלים	מומחה(
8657777לבון	18ד"ר	שוורץ	דב

8616127כיכר	העצמאות	7ד"ר	ציפר	אלכסנדר
8613838שד'	בינימין	64/4ד"ר	קולונסקי	אפליה

8616944קראוזה	1	ג'ד"ר	רזוגרט	פרד
8840207כיכר	העצמאות	4ד"ר	יונס	אימן

8338320הר	ציון	6ד"ר	מיכאל	גלר
077-2060977ויסלברג	ר	7מרפ'	מקום	לחיוך
8332053כיכר	המייסדים	4מרפ'	ניו	שן	קליניק
8829839ברודצקי	4ד"ר	קראוס	ריינר

נצרת  עילית

נתניה

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

טלפוןרחובשם	המכון
8334427הרצל	7מדילייף	נתניה

8615766שטמפפר	15סטטוס	בע"מ	)CT	+	סט	אורטודנטי(

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9911075מכללת	הגליל	המערביד"ר	זוהר	ליבי
9914447העצמאות	40ד"ר	נדלר	אילן

9917427גיבורי	סיני	5/4ד"ר	עסאף	חביב
9911566לוחמי	הגיטאות	48ד"ר	לרנר	ריבה

טלפוןרחובשם	הרופא
6526052כיכר	העצמאות	6ד"ר	עומרי	מוחמד

6401927שפרינצק	7	בית	יצחקד"ר	פודי	נידל
6521458חניתה	9	מס'	23ד"ר	אבו	חדרה	יוסף

6492404ארלוזורוב	16ד"ר	כהן	אנה
6528338ארלוזורוב	18ד"ר	קושניר	גרגורי	צבי

6528751העליה	3ד"ר	אליאס	אסעד	)שתלים(
6402342מחנם	28	קומה	ב'	דירה	5ד"ר	שור	חולייטה

6522592ראסל	3	ב'	גבעת	המורהד"ר	שמוט	פיראסט

עכו

עפולה

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

טלפוןרחובשם	המכון
9913907גיבורי	סיני	10רנטגן	2000

טלפוןרחובשם	המכון
0922642העצמאות	3/7מכון	צילום	פנוגל

6528063ארלוזורוב	17מכון	פנוחכם

מכוני צילום

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9950719בן	יאיר	35/14ד"ר	ברמן	אוגניה
9952334מרכז	מסחרי	ת.ד.	673ד"ר	וינוגרד	דוד
9956324חן	16/5ד"ר	מינילו	יגן

9952727הקנאים	31/22ד"ר	רובנר	מריו

טלפוןרחובשם	הרופא
9958129מרכז	מסחרי	ערדד"ר	וינוגרד	דוד

6373318עמק	נוה	אשרד"ר	ריכטר	מרדכי
6373841כיכר	הנשיאמרפאת	"חיוך"

6371276קניונית	הכיכר	קומה	ב'	הדקלים	139מרפאת	מדי-נבות	פיקל	דבורה

טלפוןרחובשם	הרופא
9048061-0שטמפפר	121מרפאת	אי.אר.אם

9314685רוטשילד	61ד"ר	בנדרלי	חן
9341394ההגנה	14ד"ר	בידרמן	מיכאל
9311863ברקוביץ	יצחק	2ד"ר	ברגמן	פיטר

9042113הראשונים	11/9ד"ר	ברוסיננקו	נטליה
9345985איכילוב	4וינטר	מיכאל

9348869מהוליבר	27ד"ר	וייס	ברנרד
9042667קציר	2ד"ר	דזורייב	דוד

9346372אבן	ספיר	2גידידנט	בע"מ	ד"ר	רחמיאל
9309869סלנט	4/1דנטל	קניון	לב	העיר
9313715מוניטפיורי	1ד"ר	וינשטיין	אירינה

9344988-9ההסתדרות	16מרפ'	ה.ל.ה
9346355ההסתדרות	17י.ג.מ	מכון	לבריאות	השן	מרפאת	עידן	)שתלים(

9307664א.ד	גורדון	6/19ד"ר	חיים	שפירא
9310388מהוליבר	16ד"ר	טובי	סעיד

9349888שפירא	43ד"ר	בבייף	רוברט
9308863חיים	עוזר	4/3ד"ר	לודאייב	אליהו

9308863חיים	עוזר	4/3ד"ר	בראל	ניסן

ערד

פרדס חנה

פתח תקוה

איזור חיוג 08

איזור חיוג 04

איזור חיוג 03
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9228343לוחמי	הגטו	8ד"ר	ליפסון	דוד

9347450אחד	העם	35ד"ר	ליפשיץ	יגאל
9314887ההגנה	17ד"ר	אלפדנט	פרומביץ	אופיר	)שתלים	מומחה(

9240729רוטשילד	78ד"ר	זמלסון	סילביו
9307018שפירא	11ד"ר	סגל	מוניקה	)אנדודנטיה(

9307018שפירא	11ד"ר	סגל	יהודה
9199555אמיר	גלבוע	1ד"ר	סגל	שבתאי
9315967מוהליבר	14ד"ר	סולימני	דוד
9309696רוטשילד	113ד"ר	סוריה	אלה

9341770אהרונוסון	2ד"ר	סקבירסקי	איגור	)שתלים	לא	מומחה(
9332525מרק	קלישר	34ד"ר	פדרו	בסקי	מרק
9223527משה	פינקס	10ד"ר	פוירוקר	מחנם

9229626בילו	3ד"ר	פנחסוב	אברהם
9303220נורדאו	2ד"ר	קאילה	דוריאן

9221025אחד	העם	61/6ד"ר	קמינר	סבוטלנה
9315000נורדאו	30ד"ר	קנוף	עדי

9316000
9324813הנרייטה	סולד	18/4ד"ר	קפלן	אלה
9042473וולפסון	9ד"ר	קפלן	דניאל
9051631נורדאו	19קופ"ח	מאוחדת

9245592ארלוזורוב	10ד"ר	רוזנברג	משה
9346124עולי	בבל	4/6	אד"ר	רשין	ויקטור
9222230פרנקפורט	5ד"ר	שיפר	אסתר
9307664א.ד	גורדון	6ד"ר	שפירו	חיים

9049480יוסף	קארו	13ד"ר	תמיר	יעל	ואהובה
9349888שפירא	43ד"ר	שמעונוב	ראובן	)שתלים	מומחה	ולא	מומחה(

9318183יוסף	קארו	13ד"ר	תמיר	"פרפקדנט"

פתח תקוה - המשך

טלפוןרחובשם	המכון
9040072שפיגל	3	קומה	ב'אור	–	השן

9305652ההגנה	14"הדר"
9309926חובבי	ציון	46א.א	לוי	ארז

9308416מוהליבר	14פנורקס
9043212חיים	עוזר	531פנורמה	סיטי	)CT	+	סט	אורטודנטי(

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
7492542מצפה	ספירד"ר	הלר	מנחם
7492542מצפה	ספירד"ר	הלר	עופר

7495638ליבנים	3מרפאת	אלעד	שמיר

טלפוןרחובשם	הרופא
8949334מרכז	מסחרי	צורןד"ר	אבו	חוסיין	סאמי
052-251810מרכז	מסחרי	27ד"ר	קלומפס	ג'רום

טלפוןרחובשם	הרופא
6999720ירושלים	116ד"ר	בוחניק	עמוס	אי.אר.אם

6920626חתם	סופר	108ד"ר	דוד	אברהם

טלפוןרחובשם	הרופא
8781431ת.ד.	2166ד"ר	חוסאם	תאיה

טלפוןרחובשם	הרופא
5353366צה"ל	120/1ד"ר	בוטנסקי	משה

5346347כלנית	5ד"ר	כהן	אלי
5343850הכלנית	9ד"ר	פרנקל	יוסף

צור יגאל

צורן

צפת

קלנסואה

קיראון

איזור חיוג 09

איזור חיוג 09

איזור חיוג 04

איזור חיוג 09

איזור חיוג 03

טלפוןרחובשם	המכון
4051853הכלנית	13גל	דנט

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6356660יאנוש	קורצאק	11ד"ר	סולומון	ולדימיר

טלפוןרחובשם	הרופא
8451161איינשטיין	16ד"ר	באומן	סרפימה
8453101מורדי	הגטאות	2ד"ר	וינלינסקי	מרק
8455579עצמאות	53ד"ר	צרויה	ראובן

8454208מנדלי	3ד"ר	קרן	אילן

טלפוןרחובשם	הרופא
8714499בן	גוריון	63/5מרכז	השן	קרית	ביאליק

8701473יחיעם	26ד"ר	בלנק	מיכאל
8701473יחיעם	26ד"ר	בלנק	אורי	)כרורג(

טלפוןרחובשם	הרופא
6882534חלוץ	9ד"ר	גת	אוריאל

077765657הרימון	6/18ד"ר	ליטווין	אבי	יצחק
054-625505

6600833מרכז	מסחרי	12-14מרפאת	גרוס
6884884השופטים	11/18ד"ר	קרסיק	איגור

קרית אונו

קרית אתא

קרית ביאליק

קרית גת

איזור חיוג 03

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 08

טלפוןרחובשם	המכון
5340518ירושלים	39גל	דנט

077-5325588ירושלים	39מכון	אור	השן

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9531667דרך	קרית	עמל	3ד"ר	זינאתי	מחמד

טלפוןרחובשם	הרופא
8759053נמיר	11/25ד"ר	גוגן	סליה

8750914בר	יהודה	8/4ד"ר	גיימן	פאבל
8759939שפירא	2	א'ד"ר	דרוקר	אלכס

8771740ליהמן	3לי-עד	שרותי	רפואה	בע"מ
8757131יצחק	בן	צבי	26/9ד"ר	מויססקו	מירצה
8754431שד'	ירושלים	25	א'מרפאת	ביו	מדיק
8754848זלמן	שזר	11/8ד"ר	קיסלב	סוניה
8774775משה	שרת	31ד"ר	פורמן	נתן

טלפוןרחובשם	הרופא
8718101משה	גושן	60ד"ר	בן	אליעזר	דוד
8418081אילת	58,	קרית	חייםד"ר	ברנרד	בינר

8705210אוסישקין	44ד"ר	גויכמן	אדוארד
8708143דרך	עכו	123ד"ר	גרשקוביץ	רוזליה

8717474רנס	39ד"ר	דולקין	מרינה
8734443פינת	הילדים	23ד"ר	ורטליב	אלה
8713963משה	גושן	53ד"ר	יוסקו	יואן

8705785יוסף	לוי	3/3ד"ר	סטפניוב	גיטה
8771841דבורה	16ד"ר	צרויה	ראובן
8754697בן	גוריון	84ד"ר	קוגן	סמדר

077-4560250דרך	עכו	27ד"ר	סמרה	תייסר	)שתלים	לא	מומחה(

קרית טבעון

קרית ים

קרית מוצקין

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04

איזור חיוג 04
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	המכון
8762766דרך	אלעזר	12ספיבק	שרותים	דנטלים
8701567דרך	עכו	23פנורמה	מכונים	בע"מ

8709044בן	גוריון	63פנורמיק

טלפוןרחובשם	המכון
6997918ארלוזרוב	6מכון	צילום	עתיד

טלפוןרחובשם	המכון
9381502וולפסון	38רום	שרותי	איבחון

מכוני צילום

מכוני צילום

מכוני צילום

קרית מוצקין - המשך

טלפוןרחובשם	הרופא
8583922רש"י	502/2ד"ר	סרוור	יצחק

טלפוןרחובשם	הרופא
6950836בנין	צחר	70ד"ר	פוטמן	פרידריך

6951443שד'	תל	חי	116מרפאת	שיניים	שיני	און

טלפוןרחובשם	הרופא
6950836בנין	צחר	70ד"ר	פוטמן	פרידריך

6951443שד'	תל	חי	116מרפאת	שיניים	שיני	און

קרית מלאכי

קרית שמונה

ראש העין

איזור חיוג 08

איזור חיוג 04

איזור חיוג 03
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9655541מרכז	מסחרי	נווה	הדרים,	רח'	ברנשטיין	3אפידנט	–	גבריאלוב	אבי

9666040הרצל	43ד"ר	אופנהיימר	משה
9563496הדגן	26	קומת	קרקעד"ר	בוגן	איתמר

9678542בילו	1ד"ר	גרף	סטניסלב
9626606נחשול	30א.א.	ראשונים	בע"מ
9524042סחרוב	19מרפאת	שיניים	בע"מ

9515783-4אבן	גבירול	12	נאות	שקמהד"ר	אייל	אבי
9660349רוטשילד	35ד"ר	אייזיק	איתן

9508452הרצל	21ד"ר	בולוטיאנסקי	בוריס
9529292הדגן	6ד"ר	בוגן	איתמר

9584586קדושי	השםד"ר	ברימן	ראיסה
9649353טיומקין	8/2ד"ר	בלייכר	שלמה

9693431הרצל	68ד"ר	בן	דהן	ג'מס	)שתלים(
9661103ז'בוטינסקי	18	קומה	1ד"ר	בביץ	סמיון

9622530ברקת	7ד"ר	בורשטיין	מוריאל
9508452ז'בוטינסקי	45ד"ר	בולוטיאנסקי	בוריס

9616292בית	הערבה	3	ק.	גנים	דירה	1ד"ר	גדי	יהודית
9651191ז'בוטינסקי	45ד"ר	גינסבורג	יגאל
9506699עין	הקורא	10ד"ר	גרפינקל	אדי

9664488ירושלים	10ד"ר	גבי	סבן	אולגה
9678542ז'בוטינסקי	7ד"ר	גרף	סטניסלב

9647584פרישמן	4ד"ר	דייטש	דוד
9647048הגאון	מוילנה	10המכון	הצרפתי

9501031גרינבוים	14ד"ר	ויסלר	אברהם
9660353רוטשילד	53	קומה	ד'ד"ר	זץ	טטיאנה
9674255ז'בוטינסקי	48ד"ר	כהן	ליביו
9990766הזית	3ד"ר	לוין	יואל

9518034הגת	16	דירה	4ד"ר	מונין	צורה
9501701טרכטנברג	18ד"ר	מילוא	דוד

9677156רוטשילד	35	פסז'	חייםד"ר	מרגי	איטח	פלורנס
9641844ז'בוטינסקי	7מרפאת	אמידנט	דר'	זיידמן

איזור חיוג 03ראשון לציון
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9617679מדר	חיים	אריאב	2/1מרפאת	שיניים	אטלס-אריה

9641916רוטשילד	6ד"ר	סאידוב	ניסן
9669318רוטשילד	85ד"ר	סולומון	אדוארד
1-700-709-809וולפסון	6ד"ר	פריצקי	אלכסנדר

9566476
9605583נדין	גורדימר	1ד"ר	קושניר	דניאל
9649978מבצע	קדש	2ד"ר	קרנר	משה
9662859הרימון	9ד"ר	קוגן	אידה
9668739אברבנל	4ד"ר	קוגן	משה

9611441לישנסקי	27ד"ר	קנדינו	דניאל
9666258דרור	9ד"ר	רחמיאל	שלמה

9660353רוטשילד	53	קומה	ד'	ד"ר	שיק	גיטלה
9941801רוטשילד	58ד"ר	שפנגנטל	לודויג

1-800-100-008החלמונית	24מרפאת	מ.י.ס
9654281רוטשילד	55מרפאת	שנאון

9665782רוטשילד	34מרפ'	ברק	פלוס
9524042סחרוב	19מרפ'	שיניים	בע"מ

ראשון לציון - המשך

טלפוןרחובשם	המכון
9659950-2רוטשילד	37מדי	דנט	פוטו

9660162עין	הקורא	19בתא	מדיק	בע"מ
9660946הרצל	33פנורמיק	ראשל"צ

מכוני צילום
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
9234754צהל	9	ב'ד"ר	אוסטרמן	חיים

9453165בני	משה	24ד"ר	גרוס	רחל
9464038הרצל	187ד"ר	ולדימרוב	אלכסנדר

9471270בילו	41ד"ר	ליבנה	יצחק
9458272בילו	41	קומה	ב'ד"ר	ברנצקי	ברוך
9468885יעבץ	6ד"ר	סגל	מנדל
9452097מנוחה	ונחלה	18	חדר	16ד"ר	סלסקי	אבי
9453896שד'	ירושלים	15ד"ר	ספיר	מינדה

9954444בנימין	9ד"ר	מעוז	שי
9474593הנשיא	הראשון	9/1ד"ר	פיירשטיין	מיכל

9465020אחד	העם	20ד"ר	קוגן	משה
9364884יעבץ	21/1ד"ר	רומברג	אנה

9453896שד'	ירושלים	15ד"ר	שבתאי	מינדה
9463453הרצל	186	קומה	א'מרפאת	אסמורדנט

טלפוןרחובשם	הרופא
9246310מרכז	מסחרי	ויצמן	22ד"ר	אסמור	דנט	בע"מ

9228816-0הרצל	73ד"ר	דואן	יוסף
9228816-0הרצל	73ד"ר	דנאן	חיים

9225970הרצל	19ד"ר	זלדמן	אדוארדו
9225970הרצל	13ד"ר	חיות	אהרון

9245282דוד	אליעזר	10ד"ר	סדיקוב	אוריאל
9223016הרצל	51/1ד"ר	יוספוב	שמואל
9225074הרצל	59	בית	רוחםמרפאת	שנאון	פלוס

רחובות

רמלה

איזור חיוג 08

איזור חיוג 08

טלפוןרחובשם	המכון
9464164אחד	העם	22א.ד.ר	צילומי	שיניים

9319648הרצל	185פאנו	דנט
5776936הרצל	157	קניון	הישןאור	השן

9234754צהל	9	ב'ד"ר	אוסטרמן	חיים

מכוני צילום
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שיניים בריאות
רמלה - המשך

טלפוןרחובשם	המכון
9237314הרצל	59	קומה	4	חדר	403אור	השן	

9212384גיבורי	ישראל	9מכון	האלה

טלפוןרחובשם	המכון
6672302ארלוזורוב	11אור	השן

6730042ארלוזורוב	29	א'פנורמה	ר"ג
6737020ביאליק	37פאנה	)א.ד.ר(

מכוני צילום

מכוני צילום

טלפוןרחובשם	הרופא
7300168שלם	12ד"ר	אוברוב	יאנה
2193375ז'בוטינסקי	129ד"ר	בלוב	אייל

5787304הראה	100/1ד:ר	גולדישב	ליליה
6723069המעגל	4ד"ר	דיין	נעים

6729528דרך	בן	גוריון	118ד"ר	דימנשטיין	אלכס
5751688דב	פרידמן	16ד"ר	הכט	גדעון

5747684הרב	לננדרס	9ד"ר	טולדנו	אודיל
7571880הדר	10ד"ר	לב	)שפר(	שלומית

6731059קרניצי	40ד"ר	לוונטל	משה
7517570ז'בוטינסקי	117ד"ר	לוין	ישראל
6184457שד'	גרשיטקורן	30ד"ר	נבו	אלימלך
6731118הרואה	2ד"ר	סלוקי	ירון

6723322הרצל	56ד"ר	סקבירסקי	איגור
5740298שד'	ירושלים	13ד"ר	עומר	חוסאם
6780708בן	צבי	5	רמת	חןד"ר	פיין	רפאל

7518756ארלוזורוב	21ד"ר	פלדברג	אילן
6730206המעגל	6ד"ר	קנופף	עדי

6726023ארלוזורוב	29ד"ר	ראף	גדעון	)שתלים	לא	מומחה(
6721518שילה	3ד"ר	רובין	אבישי
5742385ישעיהו	24ד"ר	רותם	ניצן

6130488רש"י	22מרפאת	שנטיב	)שתלים	לא	מומחה(
5787304הראה	100/1ד"ר	שפרנגה	ולנה
8179575ז'בוטינסקי	129ד"ר	אלכס	גרוס

איזור חיוג 03רמת גן
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	המכון
5409379סוקולוב	78הרצליה	בע"מ

5474525דרך	ראשונים	74בינה

מכוני צילום

טלפוןרחובשם	הרופא
5407188סוקולוב	74ד"ר	יעקובסון	האוורד

5403054השרון	17ד"ר	להב	ארנה
5492789שד'	ביאליק	12ד"ר	מאכינסון	אלכסנדר
5498421הרב	קוק	41ד"ר	פופובסקי	מיכאל

5408020סוקולוב	66ד"ר	צימרמן	רות
5493099סוקולוב	65מרפאת	שן	חן,	ד"ר	איאן	גורדן

טלפוןרחובשם	הרופא
7415353קרן	היסוד	8ד"ר	אלפר	ארנון

7412145חנקין	6	ת.ד.	37ד"ר	גרוסמן	אופיר
7722014ז'בוטינסקי	5ד"ר	הולדר	יצחק
7417717חנקין	2/4ד"ר	וייצמן	לורנס

7713654מוצקין	13ד"ר	סידני	דב	)פריודונטיה(
055-385160בורוכוב	23ד"ר	סבוט	בנימין

7404073לוי	אשכול	2ד"ר	סגל	אלי
7450332אחוזה	190	קומה	ג'ד"ר	פדר	יהודית
7452985בן	גוריון	13/19ד"ר	פרדר	דניאל

7424684הגליל	2	פינת	אחוזהד"ר	קוזק	דן
052-2518510מקלף	5ד"ר	קלומפס	ג'רום
57-250בורוכוב	23ד"ר	שפיגלר	אייבי

רמת השרון

רעננה

איזור חיוג 03

איזור חיוג 03
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שיניים בריאות
רעננה - המשך

טלפוןרחובשם	המכון
7440461קרן	היסוד	2פוטו	שן	רעננה

7728288ז'בוטינסקי	5	מרכז	גריןמכון	לצילומי	שיניים	
7419068אחוזה	110	מרכז	שושןסטטוס	בע"מ
7419068אחוזה	124מכון	גל-אור

9190068אחוזה	100סטטוס	בע"מ	)גל(

מכוני צילום

טלפוןרחובשם	הרופא
9712994עמק	איילון	47מרפאת	שיניים	שהם	–	ד"ר	אלי	לוין

9793266מרכז	מסחרי	שהםמרפאת	שן-שהם
9793266עמק	איילון	28ד"ר	נוימן	מנחם

טלפוןרחובשם	הרופא
9808261שכ'	דאדו	287/17ד"ר	נעים	מוסא

טלפוןרחובשם	הרופא
644986הדר	יוסף	קהילת	ורשה	81ד"ר	אבו	אצבע	ראיד

6835232יפת	114ד"ר	אבי	ברר	עבד	אללטיף
6050889אפשטיין	1ד"ר	אבניאלי	דורון

6422164בית	צורי	32ד"ר	אבני	ירון
6040733נורדאו	82ד"ר	אברהמי	יוסף
5231417בלוך	34ד"ר	אייזן	אמנון

6310749לגרדיה	68ד"ר	אידלמן	יצחק
6963454אבן	גבירול	61ד"ר	אלקלעי	משה
9377051משה	דיין	66	יד	אליהוד"ר	ברבש	לייב
5284572חובבי	ציון	63ד"ר	ברייר	רבקה

שהם

שלומי

תל אביב

איזור חיוג 03

איזור חיוג 04

איזור חיוג 03
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6041187בן	יהודה	210ד"ר	ברקו	מיכאל
6701719שילה	3ד"ר	ברנשטיין	ירון
6298799פינסקר	59ד"ר	ברקה	דינו

5285584שנקין	15/1ד"ר	גבריאלוב	אפרים
6918507נחלת	יצחק	13/4ד"ר	גרינברג	אריה

5238554ריינס	18/107ד"ר	דימנשטיין	אלכס
6952118ז'בוטינסקי	104ד"ר	דרור	בלוך

5239106מלכי	ישראל	17/27ד"ר	הירש	אריאל
6969424ז'בוטינסקי	140ד"ר	הופמן	נעמי

5233006אנטוקולסקי	11ד"ר	הייפרמן	ארנונה
6494375משה	סנה	18שרותי	בריאות	–	ד"ר	פרנקל

6454414משה	שרת	83/1ד"ר	דרזנין	רוזה
5288803דיזינגוף	75ד"ר	הינריך

5238138יהואש	7ד"ר	הרמניה	ישראל
5229888דיזינגוף	170ד"ר	וינטר	מיכאל

6020666השלה	13ד"ר	זילברמן	יוליאן
6410896אופנהימר	2/12ד"ר	חובש	מרדכי
6877417טוראי	זהב	14ד"ר	יוסיפוב	פטר

5412168ריינס	52ד"ר	יצחקי	גד
6477217אשכנזי	46ד"ר	ישראל	מרים

6965829דוד	המלך	1ד"ר	כהן	עפר
5222085ארלוזורוב	79ד"ר	כפיר	אנדה	)מומחית	לט.ש.(

5185695נחל	הבשור	3ד"ר	לביא	הילדה
6967494זימן	16ד"ר	לובל	דוידסון	שרון

5444452דיזינגוף	278ד"ר	לובל	סרגיו
5226691בארי	11/4ד"ר	לוי	מיכאל
6054414משה	שרת	83ד"ר	לוין	טלי

5244712שלמה	המלך	46מרפ'	מכלול	רפואת	השן
7303671צלילי	חנינא	42ד"ר	ספורמס	פנינה

6872258חרותנו	17ד"ר	גבי	יהודית
6491363הל"ה	28	)רמת	החייל(	ד"ר	ליברמן	משה
6421027רקנטי	12ד"ר	מאיר	דליה

052-3502792זלמן	שז"ר	22/10ד"ר	מישיב	שמחה
5461287הרב	פרידמן	51	ג'ד"ר	מלאמנט	דן
6410691חיים	לבנון	85מרפאת	מבנה

6821769שד'	ירושלים	79מרפאת	מדילייף	ד"ר	זכריה	אדי
6290629דיזינגוף	50	חנ.	61-62מרפאת	שיניים	דנטל	קליניק	ד"ר	חסון	גד

1862015האלכושי	2ד"ר	נוימן	מנחם

תל אביב - המשך
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שיניים בריאות

טלפוןרחובשם	הרופא
6969263לאונרדו	דה	וינצי	9ד"ר	עקיבא	אלעד	)אלעד	שמיר(

6879691לוינסקי	117ד"ר	סירוטה	פליקס
6299528בוגרשוב	76/2ד"ר	סמבן	אמיליה	קרינה

6298719דרויאנוב	5	בת-כלל	ק"ק,	פסג'ד"ר	ספוזנקוב	לארי
5238088עמנואל	הרומי	3ד"ר	סטרויאני	עמיאל	)ילדים(

5237265שד'	בן	גוריון	31ד"ר	פדי	מאיר	–	ילדים
5235135ויצמן	39ד"ר	פרידוולד	אליה
6852959אחד	העם	142ד"ר	פרידמן	סטפניה
6494375משה	סנה	18ד"ר	פרנקל	יוליאן
5446107שלום	אש	26/2ד"ר	פרשטיין	אנה

6040640אבן	גבירול	173ד"ר	פת	ורוניקה	ושמחה
5253133פינסקר	55ד"ר	צוק	לופו	סופיה
6953938יגאל	אלון	157	א'ד"ר	צור	רבקה	רותי

6952657שפרינצק	3	ח.	140ד"ר	קגנוביץ	אלכסנדר
6958688הלסינקי	4ד"ר	קונפלד	אהרון
6021299בן	יהודה	210ד"ר	קראיף	אירית
5226021ארבע	ארצות	15ד"ר	קרילובצקי	דוד

5279781
5262514כצנלסון	4ד"ר	רבינוביץ	מיכאל
5270090עמנואל	הרומי	3ד"ר	רדוביץ	טטיאנה
5270090עמנואל	הרומי	3ד"ר	רדוביץ	לוסיאן
5247244אדם	הכהן	20ד"ר	שוורץ	סרג'ו
5244608סוטין	10ד"ר	שחורי	דוד

5245480בלוך	23/2ד"ר	בלטר	ויקטור
6422164בית	צורי	32ד"ר	אבני	ירון

6969263הפטמן	4מרפאת	אלעד	שמיר
6913222אבן	גבירול	68תדהר	תאגיד	לרפואת	שיניים

תל אביב - המשך

טלפוןרחובשם	המכון
5243695דיזינגוף	161פנוניב	בע"מ

5237484אבן	גבירול	96פוטודנט
6950264ציטלין	1רנטגן	השקעות

6417455בארט	2אור	השן
5238399ארלוזורוב	78קרן	מכונים

מכוני צילום
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רופאים מומחים

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןשם	הרופא
04-49969877ד"ר	יונס	גלאל	)שתלים	לא	מומחה(

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
08-8551210הקליטה	1מרפאת	אי.אר.אם
מרפאת	שנאון	–	

ד"ר	טויג	אבי
חיים	משה	שפירא	

22
08-6866857

מרפאת	שנאון	–	
ד"ר	ארצי	צבי	

חיים	משה	שפירא	
22

08-6866857

08-8551785העצמאות	85/24ד"ר	וולפוסקי	מירה
מרפאת	הלה	

מכונים	לבריאות	
המשפחה

08-856487מנדל	הגר	9

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
מרפאת	אפרת	

אי.אר.אם	
)רופא	ילדים(

08-67169033הנשיאים	97

מרפאת	הלה	
מכונים	לבריאות	

המשפחה

קניון	חוצות	
קומה	ב'

08-6726563

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
מרפאת	אי.אר.אם	

)רופא	ילדים(
03-6181122רבי	עקיבא	94

03-6184583רבי	עקיבא	99ד"ר	ברנס	אנדרי

אבו סנאן

אשדוד

אשקלון

בני ברק

איזור חיוג 04

איזור חיוג 08

איזור חיוג 08

איזור חיוג 03
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רופאים מומחים

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
ליבנת	שן

)רופא	שתלים	
לא	מומחה(

03-6582388עוזיאל	20

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
כתר	רפואת	שיניים	

)רופא	ילדים(
03-5714753

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
הבנים	14	קומה	4 לוי	יעקב

מרכז	אגם
09-7422120

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
ד"ר	יחזקאלי	ניצה	
מרפ'	ד"ר	זיגלמן	

גיורא

09-9540228ביל"ו	23

09-9558856בן	גוריון	22ד"ר	שיפר	אריק
ד"ר	בר	חן	דורון	

מרפ'	אופק
09-8558856בן	גוריון	22

הנדיב	71	חדר	ד"ר	הירש	אריאל
102

052-4406399

בת ים

גבעתיים

הוד השרון

הרצליה

איזור חיוג 03

איזור חיוג 03

איזור חיוג 03

איזור חיוג 09
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רופאים מומחים

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
04-6225268הרברט	סמואל	40ד"ר	יחזקאלי	ניצה
מרפ'	עטרה	)רופא	

ילדים(
04-6220917רוטשילד	40

ד"ר	דראג'מה	
תאופיק

1800303080אהרונסון	65
04-62221621



אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
03-5015301הופיין	50ד"ר	לוריאן	עדי
03-5054722הופיין	50ד"ר	כהן	ג'רי

03-5527804רבינוביץ	5/1ד"ר	בבייב	אורי
03-5054727סוקולוב	84ד"ר	מושייב	אליה

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
04-8258172מוריה	60ד"ר	ליויה	יוסף
04-8326668יגאל	אלון	26ד"ר	פורמן	נתן

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
08-9437676שד'	דואני	20מרכז	רפואי	הדרור

08-9423394שד'	דואני	20ד"ר	לוריאן
08-9423394שד'	דואני	20ד"ר	קרמר

08-9437676שד'	דואני	45מרפ'	אי.אר.אם

חדרה

חולון

חיפה

יבנה

איזור חיוג 09

איזור חיוג 03

איזור חיוג 04

איזור חיוג 08
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רופאים מומחים

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
-02שמואל	הנגיד	1אי.אר.אם

26251407


02-5383535שד'	גולדה	מאיר	1מרפ'	קנצוקר
02-6250621בן	יהודה	34ד"ר	לרבה	יוסף
הלה	מכונים	

לבריאות	המשפחה
שלומציון	המלכה	

16
02-6256152

02-6729733דניאל	ינובסקי	6אפרת	אי.אר.אם

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
8947767שרת	6מרכז	רפואי	שאנל

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
מרפ'	אדנבורג	

גלפסקי
09-7675054ויצמן	70

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
הלה	מכונים	

לבריאות	המשפחה
08-9236190החלוץ	31

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
פינקוביץ	ד"ר	פנחס	

ד"ר	איזבל
9511567ויצמן	41/1

99237216הגעתון	16מרפ'	ויוה	דנט

ירושלים

כפר יונה

כפר סבא

לוד

נהריה

איזור חיוג 02

איזור חיוג 00

איזור חיוג 09

איזור חיוג 08

איזור חיוג 04
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רופאים מומחים

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
מרפאת	עטרה	
)רופא	ילדים(

האירוסים	53 
קניותר

08-9402403

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
ד"ר	סודאי	דוד	
ד"ר	גל	דורון

09-8842234רמז	16

09-8614725דיזינגוף	33מרפ'	לב	השן

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
6401927שפרינצק	7ד"ר	פודי	נידל

65288751העליה	3ד"ר	אלאיס	אסעד

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
03-9048060שטמפפר	121מרפאת	אי.אר.אם
03-9307118שפירא	11ד"ר	סגל	מוניקה

ד"ר	טואג	אברהם	
מרפ'	י.ג.מ

03-9346355ההסתדרות	17

שפירא	43 ד"ר	שיפר	אהרון
)מרפאת	עדן(

03-9349888

ד"ר	שמעוניב	
ראובן

03-9349888שפירא	43

מרפ'	אלפדנט
ד"ר	פרומוביץ	

אופיר

03-9314887הגנה	17	כניסה	7

נס ציונה

נתניה

עפולה

פתח תקוה

איזור חיוג 08

איזור חיוג 09

איזור חיוג 09

איזור חיוג 03
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רופאים מומחים

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
מרפאת	אלעד	

שמיר
09-7495638ליבנים	3

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
04-8701473יחיעם	26ד"ר	בלנק	אורי	

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
ד"ר	נבות	גבעול	
)א.א.	ראשונים(

03-9626606הנחשול	30

03-5654281רוטשילד	55מרפ'	שנאון
03-9665782רוטשילד	34מרפאת	ברק	פלוס
מרפאת	ד"ר	סאבין	

מרכז	לרופאת	
שיניים	מתקדמת

ירושלים	10

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
מרפ'	שנטיב	

ד"ר	קריינר	ברונו
-03רש"י	22

6130488


אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
09-7713654מוצקין	13ד"ר	סידני	דב

ז'בוטינסקי	מרכז	ד"ר	הולדר	יצחק
גירון

09-7722014

צור יגאל

קרית ביאליק

ראשון לציון

רמת גן

רעננה

איזור חיוג 09

איזור חיוג 03

איזור חיוג 03

איזור חיוג 09

איזור חיוג 09
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רופאים מומחים

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
מרפאת	שיניים	
שהם	–	ד"ר	
בלסטוקו	לאון

03-7796001עמק	איילון	47	ב'

אורטודנטיהשתליםכירורגיהאנדודונטיהפריודנטיהטלפוןכתובתשם	הרופא
03-5235135ויצמן	39ד"ר	פרידוולד	אלי
03-6952118ז'בוטינסקי	104ד"ר	נבות	גבעול
03-5222085ארלוזורוב	79ד"ר	כפיר	אנדה

03-5239196מלכי	ישראל	17ד"ר	הירש	אריאל
ד"ר	לבידנגר	משה
)במרפאה	של	ד"ר	

פרנקל(

03-6494374משה	סנה	18
0522-

220986



ד"ר	אבניאל	דורון	
)רופא	שתלים	לא	

מומחה(

03-6050889אפשטיין	1

ד"ר	רדוביץ	לוסיאן	
)רופא	שתלים	לא	

מומחה(

שד'	עמנואל	הרומי	
3

03-5270090

ד"ר	הופמן	נעמי	
)רופא	שתלים	לא	

מומחה(

03-6969424ז'בוטינסקי	140

מרפאת	אלעד	
שמיר

03-6969263הפטמן	3

הלה	מכונים	
לבריאות	המשפחה

03-6877836המסגר	18

שוהם

תל אביב

איזור חיוג 03

איזור חיוג 03


