רשימת רופאי/ות נשים עם התמחות בגיל המעבר

שם מלא
פרופ' קפלן ברי
דר' ישראל יולס

מרכז

דר' רחל אדטו

מקום עבודה
פרטי – החזרים מכל הקופות (פרט למכבי)
מונטיפיורי  14קרית אונו
האירוסים  ,53נס ציונה

דר' רוית נחום
דר' דטנר הדס חנה

כללית ,מרכז בריאות האישה ,בני ברק
מכבי  -בזל  ,35תל אביב

פרופ' יואב פלד
דר' נועה חובב
דר' רונית אלמוג
דר' אונית סלע גוטמן
דר' יאיר פרנקל

prof@barikaplan.com

050-5511591

israelg@clalit.org.il

054-7234336

מרכז בריאות האישה  ,ברודצקי  43ב תל אביב
כללית ,גני טל
מרכז בריאות האישה ,בני ברק

דר' צבי זהבי
דר' יוסי מאי

E MAIL

כללית -אבא אחימאיר  ,18תל אביב
כללית -סוקולוב  ,81רמת השרון
כללית -ז'בוטינסקי  ,3הוד השרון ,קניון עזריאלי
פרטי האגודה  18הוד השרון
כללית ,האירוסים  ,53נס ציונה .רופאת משפחה
יועצת לגיל המעבר
בי"ח איכלוב .מכבי – נגבה  24ראשל"צ
כללית /לאומית ,אבני נזר  ,46מודיעין עילית
הברזל 9א ,תל אביב
ב"ח שיבא (תל השומר)

טלפון

03-7620620
*2700
03-5772470
03-5453334
zahavi@m-opinion.com

054-4498877
*2700

Dr.peled@gmail.com

052-4802462

noah@clalit.org.il

050-4346088
זימון תורים מכבי

yfrnkel@013.net

052-2249703
03 5278181

ד"ר קופרניק גדעון

מרכז מור לאשה ,אבא אחימאיר  ,18תל אביב

דר' הירש מיכאל

מכבי ,ז'בוטינסקי  ,155רמת גן; קומה.3 :

דר' עמוס בר

אורי צבי גרינברג  ,25אזורי חן תל אביב

פרופ' אמנון בזז'ינסקי
דר' יעל ברקן
ד"ר שגית ארבל אלון

ירושלים

פרופ' אמנון בזז'ינסקי
דר' נעמה סרבניק
דר' יהודה יגר
ד"ר ראובנוץ פס לימור
דר' הורנרייך גילה

צפון

דר' פרזון יניב
דר' אדם גבע

054-4580793
03-7557111
מכבי 03-6994575
פרטי 03-6994804

מרכז מור לאשה ,אבא אחימאיר  18תל אביב
כללית ,דוד רמז  ,13נתניה
שערי צדק ,מרפאת נשים
הדסה עין כרם
מאוחדת ,משגב לדך ,מבשרת ציון
כללית ,בית-שמש ,מבשרת ציון
שערי צדק ,ירושלים
כללית שמואל בייט  ,12ירושלים
לאומית /כללית /מכבי ,ירושלים
הדסה  /מאוחדת /מכבי – בית שמש
מכבי ירושליים ,מאוחדת ,פרטי
כללית ,בית שמש
כללית/מכבי ,הגעתון  38נהריה
כללית ,הגליל  ,13חיפה

דר' עוסמאן חוטבא סאמיה

כללית ,סכנין

דר' אכלאס סעד אלדין

כללית ,כרמיאל

ד"ר מיכל פורת

מכבי ,בנימין ד'ישראלי  ,9חיפה

ד"ר פטרוסב אנה

gideonkopernik@gmail.com

בי"ח רמב"ם

050-5329972

03-7946444
נדרש טופס  17מקופ"ח
.

*2700
02-6555999
02-6774245
02-5678444
02-6555562
02-5676822
מכבי 02-5060350

כללית 04-9959050 -
*2700
*2700
*2700
 052-8327230פרטי
מכבי – זימון תורים
04-7771779

דר' איתן פאר
דר' יוסף טל

צפון

דר' שמואל נול
דר' אורלי ברנדס קליין
דר' אורלי גולדשטיק
דר' אליאס-רים חנא

בי"ח רמב"ם
פרטי  +מכבי – האלון  36רמת ישי
אהרונסון  4חיפה מכבי+מאוחדת
כללית ,שדרות ג'יימס דה רוטשילד  ,37חיפה
גרנד קניון חיפה
כללית ,עמק השלום  , 8יקנעם עילית
מרכז בריאות האשה ,קופח כללית ,העצמאות 68
עכו

04-6543558

joseph_tal@yahoo.com

050-5254284

Shmil64@gmail.com
orlybk@gmail.com

050-6963103
052-533313
04-6656226
04-9957088
04-9959050

מרכז בריאות האשה קופח כללית ,הגעתון  38נהריה
דר' חנה שפירא

04-9001887

סחלב  3נהריה

דר' אורית פעמוני קרן
דר' רותי באר וייזל

מכבי – השלוח  5חיפה
כללית  -יצחק אלחנן  ,4חיפה
מכבי ,התקוה  ,4באר שבע
מאוחדת
כללית ,הנרייטה סולד  ,1באר שבע
מרפאות חוץ נשים בי"ח סורוקה

דר' מירון פרוימוביץ
דר' תמר מדר

כללית ,באר שבע
כללית ,יוהנה זבוטינסקי  ,30באר שבע

דר' מירב פרייברג

דרום

דר' ברקאי ברכה

04-8004000
04-8109901
08-6267222
הפנייה מרופא משפחה/נשים

08-6292737
08-6400259
052-3941017
08-9113244

