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 כלליים ופסיכיאטריים רשימת בתי חולים
 

 ישוב שם מוסד
' מס
 כתובת בית

ארגון ' מס
 "מבוטח"ב

 500800396 קרן קיימת          15 בת ים                אברבנאל

 560000945 הר הצופים                 ירושלים              אוגוסטה ויקטוריה

 291125041           6419ד "ת        חיפה                 איטלקי בית חולים

 580235083 ויצמן              6 יפו        -תל אביב  בית חולים,איכילוב

 330000051 הנרקיס 4 פרדס חנה  אילנות 

 200400641   מטה יהודה. נ.ד איתנים

 250042433 46151ד "הר הזיתים  ת  ירושלים אל מקאסיד 

 511424715 יאיר כץ            12 חיפה                 בלומנטל,אלישע

 511974743 מגדל שבע     , רגר 11 באר שבע              אסותא באר שבע

 557895257 קניון לב המפרץ  חיפה אסותא חיפה

 511397101 לזרוב              14 ראשון לציון          אסותא ראשון לציון

 511043457 קורדובה            10 יפו        -תל אביב  בית חולים,אסותא

 520037128 צריפין                    באר יעקב             אסף הרופא

 500800115              5ד "ת        צפת                  ש זיו"ח צפת ע"בי

 500104559           14ד   "ת        נהרייה               יהיבית חולים נהר

 500800479 בית חולים                 פתח תקווה            בלינסון

 660998535 גולומב             47 יפה                ח בני ציון  רוטשילד

 580485506 שטראוס                    ירושלים              בקור חולים

 500104807 ההסתדרות                  אשקלון               ברזילי

 500800503             41ד "ת        פתח תקווה            גהה בית חולים

 520008095 ירושלים                   ירושלים              הדסה הר הצופים

 520008095 עין כרם                   ירושלים              הדסה עין כרם

 240313549 משולם ראט  נתניה  החלמה ונופש  

 500800453 אחוזה      , מיכל  7 חיפה                 בית חולים, הכרמל

 500800222 436 ד"תכביש החוף         חדרה                 הלל יפה

 589906114 ירושלים ' רח 4 עפולה המרכזי בעמק

 500800081              5ד "ת        נצרת                 המשפחה הקדושה

 500800149             44ד "ת        נצרת                 הסקוטי בית חולים

 330665219 ל"קק 4 פתח תקוה השרון

 500800305 הלוחמים תל גיבורים        חולון                וולפסון

 660000472 דיזראלי            16 ירושלים              טלביה

 500800495 ח יוספטל       "בי        אילת                 יוספטל אילת

 660000233 כפר שאול                  ירושלים              כפר שאול

 580082014 קרית צאנז                 נתניה                לניאדו

 520039025 העצמאות            67 בת ים              סינופסיס. ב.ר.מ

 500800438             55ד "ת        כפר סבא              מאיר בית חולים

 660000043 אשרת       . נ.ד        עכו                  הנפש' מזרע מרכז לברי

 510928252 שרת                17 בני ברק              מעייני הישועה

מרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס 
 200401516   באר יעקב ציונה  

 330000014 אשכול 6 טירת הכרמל מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל  

 330610651 נתניה, 60000ד "ת  פרדסיה  מרכז לבריאות הנפש לב השרון 

 330000019 אשרת. נ.ד, הכרם' שכ   מרכז לבריאות הנפש מזרע

 200500190   חפר. נ.ד מרכז לבריאות הנפש שער מנשה  

 249306534 רמות ים 4 הרצליה מרכז רפואי הרצליה  

 511330763 יאיר כץ            12 חיפה                 מרכז רפואי חורב
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 ישוב שם מוסד
' מס
 כתובת בית

ארגון ' מס
 "מבוטח"ב

 520037110 בת גלים                   חיפה                 מרכז רפואי רמבם

 580058170 בית חולים                 ירושלים              משגב לדך

 200401226 בן צבי' שד  נהריה נהריה

 240146659 בזל 14 פתח תקוה  נוה יעקב  

 240450403 איזור תעשיה ישן  פרדס חנה נוה שלווה  

 500800446 ח סורוקה       "בי        באר שבע              סורוקה

 500800073 נששבי              13 ירושלים              וזף'סנט ג

 580040368 דין-מוגיר א' רח 1 ירושלים והן'סנט ג

 500800099 פאולוס השישי  נצרת סנט וינסנט

 510838071 ריינס              18 יפו        -תל אביב  סניטס

 500800123 בית חולים                 טבריה                פוריה

 500800487 רחובות                    רחובות               בית חולים, קפלן

 200500442 4005ד "ת, דרך הרמבם  צפת רבקה זיו 

 511023244             61ד "ת        הוד השרון            שלוותה בית חולים

 580007557            169ד "ת        רושלים             י שערי צדק

 520037086 תל השומר                  רמת גן               בית חולים -תל השומר 

 
 
 
 

   (או תת חריפה/בעלי מחלקת גריאטריה חריפה ו)רשימת בתי חולים גריאטריים 
 
 

ארגון ' מס כתובת בית' מס ישוב שם מוסד
 "מבוטח"ב

  בית בלב
 

 34העצמאות   בת ים
330666001 

  הרצפלד
 

 250416012 15ד "ת  גדרה

, ש שוהם"מרכז גריאטרי משולב ע
  פרדס חנה

 330000112 דרך הנדיב   פרדס חנה

  מרכז גריאטרי נתניה 
 

 330000133 שיכון דורה  נתניה

  שמואל הרופא
 

 200500141 הבנים, 1 ד"ת  באר יעקב

 250051909 גבעת שאול , 9600ד "ת  ירושלים בית חולים הרצוג

 330562100 רמות רמז, זלמן שניאור  חיפה ש פלימן"מרכז גריאטרי שיקומי ע

 

 
 
 
 

 


