
לא מסווגרשימת רופאי הסדר

טלפו�עירכתובתש� הרופא
04�9962078אבו סנא�ת.ד 49ד"ר מוסא יוס

04�6311072או  אל פח כניסת מחאג'נהד"ר מחאמיד סאלח

04�6311888או  אל פח  אלמיד� ד"ר שיבלי אחמד 

08�9926936אופקי מבצע קדש 39ד"ר יעקב מוטס אית 

08�9926566אופקי הרצוג 1122/11ד"ר מני� רינה
08�9922333אופקי שד' הרצל ליד סני קופ"ח כלליתש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�5338791אור יהודהיקותיאל אד  44ד"ר דיי� אבי עובדיה

04�6360798אור עקיבאקניו� אורות קומה ב'ד"ר פחרי חס�

04�6360615אור עקיבאשד' הנשיא 7ד"ר רחניא� אלי
04�6265697אור עקיבאהרצוג 11מ.ל.ה.ר.ש מרפאות לטיפול בשיניי  � ד"ר  יאורית

04�6012362איכסאל ת.ד 906 איכסאלד"ר ג'ואברה טאטיאנה

08�6341551

052�2763751

08�9093628אילתהזמיר 6/3ד"ר סאידוב לאה

08�9093628אילתהזמיר 6/3ד"ר סאידוב רחמי 

08�6375595אילת מרכז מור ד"ר פיבישבסקי אלה

08�6376428אילתדירה �1שכונת הדקל 434ד"ר פרידמ� עמית

08�6376006אילתארגמ� 4013/18ד"ר רונס ב� ציו�
08�6346464אילתביה"ח יוספטלש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�9325875אלעדרבי עקיבא מרכז מסחריש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�9865288אעבלי�אעבלי�ד"ר מחמוד וליד
04�9861706אעבלי�אעבלי�ד"ר שיחאחמד חאלד

08�8641600אשדודהעצמאות 93 חדר 305 קומה 2ד"ר אברה  דורו�

08�8551766אשדודהעצמאות 55/4ד"ר אוקסרוד מריאנה

08�8562027אשדוד קיבו* גלויות 16/14ד"ר אירילבי* דוד

08�8542824אשדודקר� היסוד 42/21 רובע  ד'ד"ר אפפלבאו  אוה

08�8541342אשדודהפרחי  27/2ד"ר בורוכוב פרידה

08�8667475אשדודהעצמאות 93/305 קומה 2ד"ר ברוניסר קלאודיה

052�8022522אשדודהעצמאות 89 משרד 229ד"ר גור ד�

08�8558283אשדודכפתור החולות 1389/18ד"ר גלפרי� זינה

08�8645596אשדודהרב שאולי 13/1ד"ר גריבלסקי  בוריס � מרפאת  שיניי  גל

08�8666227אשדודהפרחי  26ד"ר דייטש חויר

08�8648328אשדודאב� עזרה 11/2ד"ר דניאלי דוד

08�8663770אשדודאב� עזרא �23בית הרופאי ד"ר דרעי ג'ררד

08�8643585אשדוד המל+ רחבע  26/3ד"ר טרסיוק דיאנה

08�8678697אשדודשרה אהרונסו� 6ד"ר סולומו� נעמי

077�5407500אשדודהעצמאות 5/87ד"ר עודה איימ�

08�8531460אשדודחנה סנש 37/18ד"ר פייגי� נסיה

08�8661919אשדודשד' הרצל 1ד"ר פרנקל סימה

08�8652601אשדודשד' הרצל 1ד"ר קבלרצ'יק ויאולטה

08�8679581אשדודהעצמאות 85 משרד 20ד"ר קוטלר ג'ני

08�8543136אשדודכנרת 45/3ד"ר קליינר סילביה

08�8564847אשדודמנדל הגר 9הלה המכוני  לבריאות המשפחה בע"מ

08�8666008אשדודב� אליעזר 11/4המרפאה של ד"ר גיל�ד"ר רבינובי* גיל

08�8669652אשדודהרב שאולי 5/3להב הש� מ.ח.ר  בע"מ

08�8643258אשדודמנח  בגי� �145מרכז מסחרי כלניותמרכז לבריאות הש��ד"ר פרקטר סרגיי

M.D.M 08�8551785אשדודהעצמאות 85/25מרפאת  ד"ר וולפובסקי מירה

08�8551210אשדודכיכר הסיטימרפאת הסיטי – אי.אר.א 

08�8675464אשדודשבט לוי 14/16מרפאת וידנט � ד"ר וינוגרדוב קלאודיה

08�6744566אשדודשד' תל חי �53/13אזור ט'מרפאת מ.ד.ס�מ. לרפאות שיניי 

08�8560632אשדוד הראשוני  26/9מרפאת שיניי  דנטקריל

08�8652889אשדודקניו� לב אשדוד ת.ד 13מרפאת פז

08�8549647/6אשדודהבני  1 מרפאת הסיטי ת.ד 5397ש.ל.ה מרפאות שיניי 
08�8668657/8אשדודחיי  משה שפירא 22שנאו��סני אשדוד

08�6750057אשקלו�הרצל 36/43ד"ר אדול אמינוב

08�6750057אשקלו�הרצל 36/44ד"ר אולגה אמינוב

08�6735016אשקלו�הנשיא  6ד"ר בסטו� אילנה

08�6788333אשקלו�אלי כה� 39 חנות 7ד"ר גליקסמ� ברנרד

077�2343037

08�6758102

08�6712731אשקלו�קיבו* גלויות 5/24ד"ר קאופמ� לאונטה

08�6744566אשקלו�אלי כה� 44ד"ר פליקס זמבל וד"ר אולג אדינייב

08�6732020אשקלו�נועה 4, ברנעד"ר ריידר חיי 

08�6755866אשקלו�הרצל 5ד"ר שלו מיכאל

08�6726563אשקלו�קניו� חוצות קומה ב'הלה המכוני  לבריאות המשפחה בע"מ

08�6831227אשקלו�הקיקיו� 11/21מרפאת דנטל ריידר

08�6744566אשקלו�אלי כה� 44לי�ע  2006 מרפאת שיניי 

08�6738342אשקלו�הנשיא 97מרפאת אפרת אי.א 

08�6570743אשקלו�הגדוד העברי 10/118, בניי� הסנטרמרפאת בוגידנט

אילתד"ר גולצמ� ריטה
ת.ד 9035, שד' התמרי � סיטי סנטר 

ק.א' משרד 5

אשקלו�הרצל 30 חנות 8ד"ר הבר ארוי� נלו
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08�6755866אשקלו�הרצל 5מרפאת דנה דנט

08�6756755

08�6756776

08�6758446אשקלו�הרצל 30רות  סגול ניהול מערכות רפואיות בע"מ

08�6710227
08�6737115

08�9282007באר יעקביהודה 4 (בניי� טיפת חלב)ברק פלוס בע"מ

08�6434655באר שבעההסתדרות 73/10ד"ר אלרייאט שאקר

08�6276848באר שבע  קר� קיימת 139/9ד"ר אהרו� רונית

08�6284699באר שבעמורדי הגטאות 141/9ד"ר ברסקי ולדימיר

08�6430274באר שבעהמשחררי  86/6ד"ר גוברמ� מריו

08�6278801באר שבעהעצמאות 40ד"ר דקל ישראל

08�6412284באר שבעגוייטי� דוד 1ד"ר זרצקי קונסטנטי�

08�6433021

052�2711566

08�6289354באר שבעיאיר 43/14ד"ר לפיד אליעזר

08�6209324באר שבעקר� היסוד 9/13ד"ר מומחד אלסאנע

08�6279888

08�6236170

08�6416715באר שבעשד' ירושלי  60/2ד"ר פרלמוטר פליציה

08�6271828באר שבעיצחק רגר 28/17ד"ר קראוס איוו�

08�6231283באר שבעהעצמאות 40 קומה 4ד"ר שלו חיי 

08�6595363באר שבעסיני 44ד"ר שובי� אליאז

08�6481122באר שבעלואי פיקרד 1/3דנטלי מרכז לשיקו  הפה בע"מ

08�6280265באר שבעהעצמאות 40הלה המכוני  לבריאות המשפחה בע"מ

08�6234442באר שבעהרצל 16מרפאת "שיניי " – אי.אר.א 

08�6281777באר שבעהעצמאות 40מרפאת מיידנט

08�6499054באר שבעדוד המל+ 24 שכונה ד'ש.ל.ה מרפאות שיניי 
08�6450750באר שבעב� צבי 7 קומה ד' �  בית אביסרורש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�6730628בוענייהבועיינהד"ר סלימא� סלאמה

04�9862912ביראלמכסורביראלמכסורד"ר חטיב סמיר

04�9805523בית ג'א�מרכז הכפרד"ר איבראהי  ג'סא�

04�9803091בית ג'א�ת.ד 1522ד"ר נפאע אמי�

04�9802320בית ג'א�בית ג'א�ד"ר קבלא� פארס

04�6515425בית זרזיר בית זרזירד"ר בסול איברהי 

03�9605302בית דג�הגפ� 13ד"ר רונ� יוס

04�6060759בית שא�רסקו �19ת.ד 578ד"ר מזבר חליל

04�6482211בית שא�עממי 5/1ד"ר קאס  חוסא 

04�6587505בית שא�שאול המל+ 26לילי שירותי בריאות הש� בע"מ
04�6060144בית שא�הרצל 112ש.ל.ה מרפאות שיניי 

02�9911288בית שמשהנשיא 8ד"ר אלחנדרו יעב*

02�9919219בית שמשהשבעה 4ד"ר גוטקי� לב

02�9911288בית שמשהנשיא 8 –בניי� כדוריד"ר יעב* אלכסנדר

02�9911577בית שמשהשבעה 801/50ד"ר כמכאג'י  אריק�מרפאת קשר 1

02�9994226בית שמשברנסש.ל.ה מרפאות שיניי 
02�9917801בית שמשצאלי  6, רמת בית שמש א'ש.ל.ה מרפאות שיניי 

02�5807140ביתר עלית אליעזר המודעי 13ד"ר אקריש שלו 

03�6184583בני ברקרבי עקיבא 99ד"ר ברנס אנדרי

03�5785881בני ברקירושלי  4ד"ר גולנדר אדית

03�5786633בני ברקרבי עקיבא 54 ב'ד"ר דיי� אבי עובדיה

03�5792587בני ברקהמכבי  14ד"ר יצחקוב שלמה

03�6184457בני ברקשד' גרשטנקור� 30ד"ר נבו אלי

03�6198958בני ברקרבי עקיבא 56ד"ר סולימני דוד

03�6191010בני ברקז'בוטינסקי 7 , בניי� מכו� מורד"ר סקבירסקי איגור

03�5794541בני ברקרבי עקיבא 13 כניסה ב' דירה 1ד"ר עליאש דוד

03�6188160בני ברקזבוטינסקי 131ד"ר שפרבר אשר

03�5792587בני ברקהמכבי  14מרפאת מדי�ש�

03�6181122בני ברקרבי עקיבא 94מרפאת בוחניק – אי.אר.א 

03�5792955בני ברקהמכבי  21מרפאת קול הש� בע"מ

03�6169421בני ברקירמיהו 2תבונה מימו� ושיווק בע"מ
03�5782520בני ברקרבי עקיבא 83ש.ל.ה מרפאות שיניי 

052�5919139בנימינההשדה 2ב'ד"ר גרודנסקי אינה

052�3740383בנימינהתרנייה 31ד"ר פידלמ� ולדימיר
04�6389310בנימינההחורש 5מרכז רפואי בנימינה�ד"ר סולימא� מוחמד

03�9647584בקה אל גרבייהכביש ראשיד"ר גסאר חאלד
04�6383541בקה אל גרבייהבקה אל גרבייהד"ר מואסי מוחמד

03�5083818בת י ירושלי  79ד"ר אנגלר אלינה

03�5540455בת י ניסינבאו  33ד"ר אציל רומ�

ד"ר פרחודניק מיכאל

ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ד"ר ליויא� קריסטינה

יפתח הגלעד פינת צבי סגל

באר שבעהרצל פינת רמב"  91

באר שבע

אשקלו�הפלמ"ח 72מרפאת מ.מ מרפאת ש� בע"מ

אשקלו�

חיי  יחיל 3
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03�5531005בת י שד' העצמאות  59ד"ר בהזאד ישר�אל

03�5514661

03�5514661

03�5061986בת י עוזיאל 20ג.דנט בע"מ

03�6591918בת י דוד מסיקה 12 (פינת הרצל 1)ד"ר דזורייב פנחס

03�5070908בת י דניאל 44ד"ר דריגוב מרי 

03�5532150בת י אנה פרנק 40/6ד"ר וייס צבי

03�5062619בת י מסריק 22ד"ר זרחה מיכאל

03�5072705בת י בלפור 24 פינת חנה סנשד"ר חורי אלפרד

03�6598631בת י שד' העצמאות 62 (בפסג')ד"ר יטשה בקרי

1700�701�703בת י ירושלי  39ד"ר יצחקוב שלמה

03�5537293בת י בר יהודה 4ד"ר לובל סרגיו

03�6580340בת י שד' העצמאות 59ד"ר מור יוס אבנר

03�5531003בת י דליה 21ד"ר מיכאל יופה

03�6574604בת י הרצל 27ד"ר מצארוה אחמד

03�5534881בת י בר יהודה 7/1ד"ר נחמיה חורחה

03�5515896בת י קר� היסוד 9ד"ר סויפר רגינה

03�5510789בת י אלי כה� 32/34ד"ר סירקיס אנדרי

03�5519290בת י בר איל� 29/3ד"ר פוסטלניק אלה

03�5074272בת י קדושי קהיר 15/2ד"ר פישמ� בוריס

03�6588154בת י בלפור 74ד"ר פלדשטיי� דורית

03�5531002בת�י יוספטל 58ד"ר קור* איל�

03�5081212בת י ירושלי  69חיו+ פור יו בע"מ

03�6582388בת י עוזיאל 20ליבנת ש� בע"מ

03�5531004בת י רוטשילד 18ליידי ש� "� ב.מ זבולו� בע"מ

03�6591918בת י העליה 12 ב'�פינת הרצלמרפאת כתר

03�5063626בת י ירושלי  29/4מרפאת לי אורדנט

03�65996814בת י ירושלי  39מרפאת מדי�ש� 

03�6570366בת י ז'בוטינסקי  6מרפאת פרידנט

03�5513860בת י ניסנבאו  33 קומה ג'מרפאת שיניי  ויקטוריה

03�5545111בת י ניסנבאו  33, בת ימו�ש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�6572272
03�6580636

03�5730464גבעתיי וייצמ� 26ד"ר אהרונוב אמה

03�5714844גבעתיי הל"ה 3ד"ר בארי רמי

03�7314990גבעתיי ז'בוטינסקי 2ד"ר בכר ארז

03�7318748גבעתיי שנקי� 3/3ד"ר רוזנברג לואיס

03�6736546גבעתיי סירקי� 18ד"ר שני אמנו�

03�5714753גבעתיי דר+ ב� גוריו� 182מרפאת כתר גבעתיי 

03�6736556גבעתיי סירקי� 15מרפאת סיוו� ש� בע"מ

03�6722603
03�6700532

08�8692027גדרהויצמ� 8 פינת לילנבוי ש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�9560495גוליסג'וליסד"ר  עאמר מוייד

08�8571994ג� יבנההרצל 41שנאו� –סני ג� יבנה

03�5341449גני תקווההרי יהודה 54ד"ר גלנ* פרל

04�9571633גתגתד"ר גדבא� נעי 

03�9667856ד.נ שורקמושב נטעי ד"ר צוקר גיתית

08�6550770דימונההרצל 295/4ד"ר בכר אייקוט

08�6556803דימונהמ"ג המעפילי  215/20ד"ר לוי� איגור

08�6550084דימונהמעפילי  215/13ד"ר סימו� אפרי 

08�6554102דימונהיגאל אלו� 31/1ד"רברוקמאייר אריה

08�6554553דימונההשקד 1מרפאת שיניי  הקר� לפיתוח דימונה
08�6555254דימונהז'בוטינסקי 140ש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�9887863דיר אל אסדדיר אל אסדד"ר נעמה אחמד
04�6785588דיר חנאדיר חנאד"ר עלי סמיח

04�8394485דלית אל כרמלדלית אל כרמל  2ד"ר הלו� מאג'יד

04�8395652דלית אל כרמלדלית אל כרמלד"ר חלבי רמזי
04�8395135דלית אל כרמלמ.מסחרי 6ד"ר נסראלדי� מאלק

052�6925990הוד השרו�ב� גמלא 9ד"ר גולדברג דב

09�7422120הוד השרו�הבני  14  ק.4ד"ר לוי יעקב

09�7407451הוד השרו�דר+ מגדיאל 40/3ד"ר פלוריא� אנה סילביה

09�7405349הוד השרו�דר+ השרו� 69ד"ר קאופמ� הלנה
09�7401945הוד השרו�השחר 1ש.ל.ה מרפאות שיניי 

09�9540478הרצליהסוקולוב 70ד"ר בכר אייקוט

09�9541108הרצליהסוקולוב 32ד"ר ברסלאור שלמו�

09�9574843הרצליהטשרניחובסקי 14ד"ר וילדבאו  פטריסיה 

09�95405228הרצליהביל"ו 23/4ד"ר זיגלמ� גיורא

09�9589887הרצליהההסתדרות 53ד"ר טרקיאלטאוב מרכוס

ארלזורוב  31 ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ד"ר ברסטצקו גיטה

המעורר 24

הרב לוי 6

בת י 

בת י 

גבעתיי ש.ל.ה מרפאות שיניי 
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טלפו�עירכתובתש� הרופא

09�9585452הרצליהאחד הע  41ד"ר יגיל חנה

09�9564813הרצליההנדיב 5/9ד"ר מור יוס אבנר

09�9563498הרצליהב� גוריו� �22שער העיר מס' 1 קומה 3ד"ר מכטיי ברנרדו

09�9500448הרצליהסירקי� 17ד"ר פופובסקי מיכאל

09�9565111הרצליהב� גוריו� �22/16שער העירד"ר שינטייה פליציה

1�700�70�59�59הרצליהחבצלת השרו� 35מרפאת אי.אר.א  � מרכז אסטטיקה אסתי קליי�

09�9571470
09�9571477

04�6392434זיכרו� יעקבז'בוטינסקי 20ד"ר ניג  שאוכת

04�6396621זכרו� יעקבהמייסדי  93ד"ר שבתאי גרסיאלה
04�6290748זיכרו� יעקבהנדיב 13ד"ר שרקייה איסר

04�6324912חדרההגיבורי  84ד"ר ברונשטר פולינה

04�6334992חדרההלל יפה 28 א'ד"ר גלוזמ� חיי 

04�6346285חדרהפרנק 22/18ד"ר דרכלר פינקו

04�6225268חדרה הרברט סמואל 40ד"ר יחזקאלי ניצה 

04�6342539חדרההרב חי טייב  22, גבעת אולגהד"ר סלוצקי ישראל

052�3740383חדרהתרנ"א 31ד"ר פידלמ� ולדימיר

04�6343178חדרהאהרונסו� 65ד"ר דראג'מה תאופיק

04�6220917חדרהרוטשילד �40קניו� לב חדרהמרפאת עטרה משנ� מרפאת שיניי  ע"ש לזרוב ד� � אביגדור 
04�6334846חדרהאחד הע  27אפלבוי 

04�6331362/3חדרההגיבורי  67ש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�5052713חולו�קלישר 4ד"ר איסתראתה ד�� מרפאת אביבי 

03�5520032חולו�היהלו  11ד"ר אציל רומ�

03�5510513חולו�רבינובי* �5/1קרית ב� גוריו�ד"ר בבייב  אורי

03�5044964חולו�סוקולוב 67ד"ר בויאנג'ו אנדי

03�5040827חולו� הפלמ"ח 21ד"ר ביאדסה עאדל

03�5052178חולו�הפלמ"ח 27 (פינת אז"ר �4 בחצר)ד"ר בראודה אילנה

03�5518695חולו�חיי  לסקוב 27ד"ר ברסטצקו גיטה

03�5030501חולו� סוקולוב 53ד"ר ייגודייב רפאל

03�5050789חולו�סוקולוב 129ד"ר מורד בהזד

03�5054722חולו�סוקולוב 84ד"ר מושייב איליה

03�5560228חולו�גאולי  41 א'ד"ר מרקובי* אדוארד

03�5509468חולו�משה שרת 39ד"ר סוקולצקי מילה

03�5522742חולו�רבינובי* �56קרית ב� גוריו�ד"ר צוהר עמיר 

03�5593714חולו�בית לח  11ד"ר צי� מוני

03�5052431חולו�סוקולוב 90ד"ר צרניאק לאוניד

03�5034567חולו�צ'לנוב 20ד"ר קופרשלאג גליה

03�5032210חולו�שפרינצק 15 דירה 3ד"ר קירמאייר רותי

03�5018359חולו�חנקי� 56/4ד"ר רשקובי* צבי

03�5056098חולו�הפלמ"ח 8ד"ר תורקישר תאודורה

03�5546633חולו�קרית רבי�ש.ל.ה מרפאות שיניי 
03�6517401חולו�העליה השניה 14ש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�9574061חורפישת.ד 834ד"ר בדר סלמא�
04�9571633חורפישחורפישד"ר גדבא� נעי 

04�8625359חיפההרצל 2ד"ר אבו אליהגיא מאמו�

04�8104949חיפההתמר 23ד"ר אביעד איל�

04�8243533חיפהמוריה 76ד"ר אברה  טור 

523584504חיפהשד' הציונות 116/א פינת היובל 2ד"ר ברייר ריקי

04�8628287חיפההנביאי  29ד"ר איוב ג'ריר

04�8320197חיפהניסנבאו  4ד"ר בובי� חיי 

04�8662103חיפהנורדאו 15ד"ר בוטמ� ברונסלבה

04�8337237חיפהטשרניחובסקי 9ד"ר ב� אלעזר דוד

04�8245810חיפהשד' מוריה 119 דירה 1ד"ר ב� דוד אית�

04�8669462חיפההחלו* 34ד"ר בנדיט משה

04�8385050חיפהמגידו 1ד"ר בנדל דב

04�8245810חיפהבליטנטל �36רמת אלמוגד"ר ברק דוד

04�8660595חיפהאב� סינאד"ר גולקו אהרו�

04�8231677חיפהגוטלוי� 2ד"ר גורבי* זאב

04�8511599חיפהעליה 19 דירה 1ד"ר גיסי� מיכאל

04�8512439חיפהכיכר מאירהו 4ד"ר גרויסמ� יפי 

04�8373754חיפהשד' מוריה 21ד"ר דיאמנד מיכאל

04�8624821חיפהארלוזורוב 1 א'ד"ר דשבסקי סופיה

04�8325089חיפהחניתה 3ד"ר וולבלו  אלברט

04�8526380חיפהיפו 40ד"ר וולו+ פרדי

04�8640729חיפהארלוזרוב 50ד"ר זיילר סמי

04�8529402חיפה לוי שבתאי 22ד"ר חזא� אינע  

04�867032חיפההגפ� 13ד"ר טאהא אנוור

04�8386758חיפהקלר 18ד"ר טודוסי� טבי

הרצליהש.ל.ה מרפאות שיניי  שד' ב� גוריו� 22
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04�8242093חיפהרנ"ק 7ד"ר י.גיל בע"מ

04�8123050חיפהניסנבוי   2ד"ר יוליה צוויג � מי דנטיסט

04�8103547חיפהדר+ הי  20ד"ר ילנה חנקי�

04�8320699חיפהפר* מרקיש �6נוה שאנ�ד"ר יניאק גד ואורנה

04�6000781חיפהיגאל אלו� 29ד"ר יצחקי חיי 

04�8372257חיפהשושנת הכרמל 4ד"ר כ* אלכסנדר

04�8323357חיפהחניתה 67 א'ד"ר לוי� סילביה

04�8520329חיפהשבתאי לוי 22ד"ר מוגרבי מדאאי

04�8664455חיפהשבתאי לוי 17ד"ר מטאנס אליאס

04�8361077חיפהדוד פינסקי 9ד"ר מירצ'ה ד�

04�8243272חיפהמוריה 74ד"ר מריא� בלכנר

077�7509448חיפהשד' מוריה 107ד"ר ספדי חס�

04�8244465חיפהשד' מוריה 87ד"ר פורמ� נת�

04�8323097חיפהחניתה 62ד"ר פימה דוד

04�8375446חיפהוודגווד 6ד"ר פינקלשטיי� מיכאל

04�8373232חיפהמגידו 1ד"ר פסיקוב יבגני

04�8228127חיפהחניתה 36/1ד"ר פרלשטיי� סרחיי

04�8334279חיפהדר+ צרפת 57ד"ר צ'רקסקי ודי 

04�8344485חיפהשד' מאפו 13ד"ר קוג� דפנה

04�8243271חיפהמוריה �68אחוזהד"ר קרפ אריאל

04�8230827חיפהברנר 7ד"ר ראטנר יא�

04�8627072חיפההנביאי  28ד"ר ריזק סעיד

04�8672352/3חיפהי.ל.פר* 32הלה המכוני  לבריאות המשפחה בע"מ

04�8525266חיפההגפ� 26מ.ל.ה.ר.ש מרפאות לטיפול בשיניי  � ד"ר  יאורית

04�8363211חיפההמל+ אסא 23מ.ל.ה.ר.ש מרפאות לטיפול בשיניי  � ד"ר יאורית

04�8123050חיפהניסנבוי  �2נווה שאנ�מרפאת מי דנטיסט

04�8311569חיפהטשרניחובסקי 35/11מרפאת סטלה מאריס – ד"ר סאל  חאלדי

04�8233667חיפהחניתה 62 ב'מרפאת סי הש�

04�8214870חיפההאלו� 23, נשרש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�8232453חיפההבני  7 , נווה שאנ�ש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�8667121/2חיפההנביאי  18 , קומה 4ש.ל.ה מרפאות שיניי  /ארמו� חיפה

04�8344884

04�8341040

04�8311569חיפהטשרנחובסקי 35/11דר" חאלדי סאל 
04�8249923חיפהאוניברסיטת חיפה� בניי� ראשיש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�6934627חצור הגליליתשלמה ב� יוס 533/1ד"ר איוב מג'יד

04�6937946חצור הגליליתההסתדרות 10ד"ר מפרג' עקאב

04�6937175חצור הגליליתהירד� 617/7ד"ר סלייח סמיר
077�4411133חצור הגליליתהירד� 640/2מרכז לרפואת שיניי �ד"ר יאסי� זיאד

04�6722543טבריההגליל 14ד"ר סלימא� סלאמה

04�6723077טבריהיוחנ� ב� זכאי 10מרכז רפואי טבריה

077�710084טבריהטרומפלדור 40מרכז רפואי מ.ש.ל

04�6711711טבריהאלחדי 1המרפאה במאוחדת �   אי.אר.א 

04�6726677
04�6712587

09�7991664טייבהת.ד 698ד"ר מצארוה אחמד

 09�7992491טייבה טייבה המשולש ד"ר סלאמה יוס

09�7996888טייבה כניסה דרומית רחוב ראשיד"ר צאדק חאלד

09�7994965טייבה טייבהד"ר ראיד אבו אצבע

04�8570641טירת הכרמלהרצל 39 (קניו� לב העיר)ד"ר ברק דוד

04�8575127טירת הכרמלהעצמאות 4/48מרפאת י.ד.א.פ

04�8573039
04�8575320

08�9424573יבנה שד' העצמאות 1  ק. רב בריחד"ר דייטש ארקאדי 

08�9421583יבנהשד' דואני 20ד"ר זילזניאק לריסה

08�9426825יבנההאשל 2אטלס מרפאת שיניי  בע"מ�ד"ר  יפרו� ליליה

08�9437676יבנהדואני 45מרכז רפואי שיניי  – אי.אר.א 

08�9436738יבנהמרכז מסחרי נוה איל�מרפאת נוה איל�

08�9431411יבנההדקל 6ש.ל.ה מרפאות שיניי 

054�7230005יהודביקובסקי 14ד"ר ג'ריס חנח�
03�5364337יהודויצמ� 39ד"ר שרו� מיכאל

04�9571633ינוחינוחד"ר גדבא� נעי 

03�5181197יפונחל הבשור 3ד"ר לביא הילדה

04�9937622יקנע התמר 1 קניו� דרכי  קומה ב'סאאבדנט בע"מ
04�9890051יקנע התמר 4 קניו� הדרכי ש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�9893705יקנע  עיליתמרכז מסחרי חדש 7ד"ר לייבה הניק
04�9892327יקנע  עיליתקניו� יקנע   ת.ד 75  מיקוד 20692ד"ר מחאמיד יוס

08�6589533ירוח ברונשטיי�  658/8דנטלי מרכז לשיקו  הפה בע"מ

02�6246446ירושלי הלל 22ד"ר אוריצקי מיכאל

טבריההירד� 1 ש.ל.ה מרפאות שיניי 

חיפהחורב 2 � מרכז רפואי כרמל ש.ל.ה מרפאות שיניי 

טירת הכרמלששת הימי 30ש.ל.ה מרפאות שיניי 
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02�6256138ירושלי ב� יהודה 34 ת.ד 37198  מיקוד 91371ד"ר אלשטיי� אל�

02�6782788ירושלי קניו� ירושלי  � מלחהד"ר אקרמ� ראוב�

02�5711980ירושלי המרפא �1הר החוצבי ד"ר אריאל שוש�

02�5373691ירושלי יפו 214ד"ר בורשטיי� רימה

02�9400437ירושלי אלישר 5ד"ר ב� דוד רחל

02�5375541ירושלי יפו 217/6ד"ר ברב� קירה

02�6250870ירושלי קר� היסוד 29 א'ד"ר ברגר ליונל

02�6447227ירושלי מיס לנדאו �1גבעת משואהד"ר ברנטל צבי

02�6541660ירושלי ימי� אבות 7ד"ר גולדשטיי� מנח 

02�6258229/8ירושלי בארי 3ד"ר וואש יוחנ�

02�5666425ירושלי עזה 30ד"ר טורצקי  מיכאל

02�6247456ירושלי החבצלת 2ד"ר טיי+ איזבל

02�5000163ירושלי יפו 78ד"ר יאגר רוברטה

02�6250621ירושלי ב� יהודה 34ד"ר לובר יצחק

02�6232298ירושלי הלל 5ד"ר לנדאו בנימי�

02�6257150ירושלי קינג ג'ורג' 16 ג'ד"ר לנדה ליליה

02�6250621ירושלי ב� יהודה 34ד"ר לרבה יוס

02�6522898ירושלי ימי� אבות 7ד"ר סאטלר סטפ�

02�6529799ירושלי בית הדפוס 12ד"ר סיידו סילבי

02�6244310ירושלי ב� יהודה 7ד"ר סימוני איליה

02�5671937ירושלי מרכז מסחרי כיכר דניהד"ר סמסו� ארלי+ ברכה

02�6541998ירושלי מ.מסחרי 14 ארמו� הנציבד"ר סרגה מרק

02�5385596ירושלי יפו 217ד"ר עדה מרק

02�5860810ירושלי קרית אונגואר 80ד"ר עדה מרק

02�5610610ירושלי אוסישקי� �8רחביהד"ר פפיש בתיה

02�5374141ירושלי פראג 1ד"ר קורלנד בוריס

02�5000163ירושלי יפו 78ד"ר רוטנברג ברנט

02�5384592ירושלי יפו 78ד"ר רוטנברג ישראל

02�5384562ירושלי פראג 1ד"ר שלדו� קיט

02�6251410ירושלי שמואל הנגיד  1 חדר 204ד"ר שסקי� יוס

02�6251584ירושלי שמואל הנגיד 1ד"ר ששו� אריאל 

02�6256152/3ירושלי שלומציו� המלכה 16הלה המכוני  לבריאות המשפחה בע"מ

02�6245330ירושלי עליאש 6מרכז רפואי א .סי.סנטר

02�6223003ירושלי המל+ ג'ורג' 3 קומה ג'נ.ר הפעמו�

02�6541142/3ירושלי שאולזו� 47 הר נוש.ל.ה מרפאות שיניי 

02�6430778

02�6430790
02�5384424ירושלי ראשית חכמה 6תבונה מימו� ושיווק בע"מ

02�5335110מבשרת ציו�ת.ד. 40170ד"ר איתמר רוז�

04�9969961ירכאירכאד"ר מטאנס מאג'ד

04�9962434ירכאירכאד"ר קויקס עקל
04�9560141ירכאירכאד"ר שלה מופיד

04�9965311כפר ג'דידהכפר ג'דידהד"ר דייב אדיב
04�9966317כפר ג'דידהכפר ג'דידהד"ר הואש עלי

04�6701531כפר דבוריה כפר דבוריה ד"ר קנואת גאנ 
04�9977648כפר ורדי סער 26ד"ר לוי אליעזר

04�6412683כפר טורעא�כפר טורעא�ד"ר סמעא� מוסא

050�6651066כפר טמראת.ד 3022ד"ר אבו אליהגיא מאמו�

04�9944269כפר טמראטמרה מול ס.נטורד"ר יאסי� מוופק
04�9948234כפר טמראהראשיד"ר עוסמ� וליד

04�9572904כפר יאנוח יאנוחד"ר ליט מג'די

04�9961082כפר יאסית.ד 140ד"ר דרויש מרוא�

04�9964613כפר יאסית.ד 798ד"ר פרח מונירה
04�9965950/1כפר יאסיכפר יאסיד"ר שרי ג'אמל

09�8947767כפר יונהשרת 6מרכז רפואי שנאל

04�6418152כפר כנאראשי נצרת�טבריהד"ר ח'שיבו� פואד

04�6516836כפר כנאת.ד 772ד"ר חטיב סמיר

 04�6516654כפר כנא כפר כנאד"ר מטר עאר

04�9873332כפר כסראת.ד 601ד"ר אלמ� נהיד

04�6784111כפר מג'ארראשיד"ר ארעידה שרי

04�6786989כפר מג'אררחוב ראשי ליד הכיכרד"ר חטיב מרוא�

04�6782466כפר מג'ארכפר מאג'ר 14930ד"ר  קראוני מוניר 

050�5474086
04�6784181

04�6786989כפר מררכפר מררד"ר חטיב מרוא�

09�7413941כפר סבאויצמ� 24/2ד"ר אלכסנדר אלאלו

09�7674881כפר סבאויצמ� �70ת.ד 453ד"ר אדנבורג –גלפסקי

09�7650994כפר סבאהגליל 43ד"ר כ* דני 

09�7400807כפר סבאטשרניחובסקי 16ד"ר ליפשי* גבריאלה

ירושלי 

כפר מראר

בורכוב 63.קרית יובל

כביש ראשי מול הדואר

ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ד"ר אבו סאלח האיל
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09�7669723כפר סבאהרצל 73/17ד"ר לנדה אירנה

09�7658768כפר סבאהגליל 16ד"ר מל+ אלברט

09�7675779כפר סבאויצמ� 62ד"ר מרקובי* יצחק

09�7671666כפר סבארוטשילד 67/3ד"ר מרקובי* פלוריטה

09�7677780כפר סבאעמרמי 11ד"ר משנה ורטנשטיי� רחל

050�6351808כפר סבאסוקולוב 10/5ד"ר סמב� אמליה קרינה

09�7680484כפר סבאבית נטופה �25קניו� הדרי ד"ר רונ� יוס

09�7659981כפר סבאהגליל 7ד"ר שוורצוולד ברנרדו� מרפאת נגה

09�7453483כפר סבאויצמ� 42/30דר' צנגר ניר

09�7671541
09�7677324

04�6786067כפר עלבו�ת.ד 317ד"ר זיינה גדעו�

04�6785567כפר עלבו�כפר עילבו�ד"ר סלייח סמיר

04�6747430כפר עראבהכפר עראבהד"ר יאסי� אוסמה

04�9870461כפר פסוטהת.ד 507ד"ר דכוור בוטרוס

052�2986794כפר פסוטהכפר פסוטהד"ר עאסי נזיה

04�9570884כפר פקיעי� מרכז כפר פקיעי�ד"ר ג'וברא� אברה 

04�6398051כפר פרדיסכפר פרדיסד"ר חוסני חסדייה
04�6398051כפר פרדיסמול מועצה מקומיתד"ר חסדייה עבד

04�6351438כפר קרעכפר קרעד"ר זחאלקה מחמוד

04�9885206כפר ראמהכפר ראמהד"ר סמארה ג'רוס 
04�9986374כפר ראמהכפר ראמהד"ר קסיס ויליא 

04�6563225כפר ריינה ת.ד 354ד"ר עתאמנה קאס 

04�9881761כרמיאלהגליל  4ד"ר דבאח מוחמד

04�9905072כרמיאלשד' קק"ל 99/26ד"ר חאז� יאסר

04�9882629כרמיאלהגליל 63/2ד"ר מינישי� לב

04�9883360כרמיאלאילנות 2/4ד"ר סובי* קרלוס

04�9884042כרמיאלאשל 12ד"ר סלזברג אלברט
04�9585328/9כרמיאלשד' נשיא ישראל פינת מורד הגיא 100ש.ל.ה מרפאות שיניי 

08�9228534לודחנה סנש 5ד"ר אלווירה סורינה

08�9224410לוד קניו� לוד סנטר ת.ד 5072ד"ר מרקו אייל 

08�9219749לודיוספטל גיורא 15ד"ר פקס עודה

08�9216939לודיוספטל 2/25ד"ר שרמ� מרינה

08�9205030לודדוד המל+ 3/2שור דנט�יוסופוב יניב

08�9236190

08�9236039

08�9210565
08�9222195

04�6040612מגדל העמקהזית 1ד"ר חאטר סאמר

04�6546928מגדל העמקדר+ העמק 19ד"ר יגר מישלי�

04�6545410מגדל העמקדר+ העמק 19ד"ר שלווי  פאול

04�6442288מגדל העמקהאלה 13מזוראל שרותי רפואה 1996 בע"מ

04�6040624מגדל העמקשאול עמור 77, קניו� פר* סנטרש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�6870298מג'דל שמסמג'דל שמס ד"ר גסא� אברהי  

04�6985081מג'דל שמסמג'דל שמס ד"ר סמיר אברהי 

04�9561298מג'דל שמסמג'דל שמסד"ר מוסטפא סאלח

04�6983351מג'דל שמסמג'דל שמסד"ר נאסר מונדר

04�6981377מג'דל שמסראשיד"ר סראי אלדי� ואיל

04�8321858מג'דל שמסמג'דל שמסד"ר תאיר ספדי
04�6792438מג'דל שמסבניי� המועצהד"ר סראי אלדי� ואיל

08�9750703/4/5מודיעי�עמק החולה 32 מרכז שרבטהלה המכוני  לבריאות המשפחה בע"מ
08�9750011מודיעי�דבורנית 9ש.ל.ה מרפאת שיניי 

08�9762444מודיעי� עילית אור החיי  1 קרית ספר מי דנט רשת מרפאות שיניי  
09�8332053נורדיהמושב שיתופי נורדיהמרפאת ניו ש� קליניק בע"מ

02�5356464מעלה אדומי כיכר יהלו  49ד"ר קוצ'ארו סוזאנה

02�5352533מעלה אדומי ככר יהלו  5חנה טל�מחקרי  רפואיי  בע"מ
02�5903672/75מעלה אדומי האב� 1 מעלה אדומי  שכונה 07ש.ל.ה מרפאת שיניי 

04�9973212מעלות תרחישאמעלות תרחישאד"ר בשארה ואיל

04�9974551מעלות תרחישאכפר תרשיחאד"ר נחאס הנרי

04�9572048מעלות תרחישאמרכז סינטוריו�ד"ר עומר מוחס�
04�9971857מעלות תרחישאירושלי  22, קניו� הרקפותד"ר פירר אינה

04�6785732מע'רמע'רד"ר גנאיי  פייסל

04�6786067מע'רמע'רד"ר זיינה גדעו�

04�6782466מע'רמע'רד"ר קרואני מוניר

04�9576677מעיליאת.ד 499ד"ר מנסור אלברט

08�6595363מצפה רמו�שד' ב� גוריו� 3ד"ר שובי� אליאז
08�6586867מצפה רמו�נחל גרופית 4ש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�9388926מת�הדר 84ד"ר שטריי  אביטל

04�9923721נהריהגעתו� 16ד"ר איליא שחאדק

הלה המכוני  לבריאות המשפחה בע"מ

כפר סבאירושלי  24ש.ל.ה מרפאת שיניי 

ש.ל.ה מרפאות שיניי 

לוד

לודשד' הציונות  פינת שד' ירושלי 

החלו* 31
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04�9927331נהריההרצל 38/2ד"ר אסל� מוחמד

04�9920263נהריההגעתו� 29/34ד"ר אשכנזי מיכאל

04�9927861נהריהויצמ� 96ד"ר דאוד כאר 

04�09929203נהריהלוחמי הגטאות 3, ת.ד 972ד"ר דנציס יפי 

04�9512727נהריההרצל 68ד"ר לוי אליעזר

04�9922710נהריהירושלי ד"ר לזרובי* ירבינג

04�9511197נהריהגעתו� 1ד"ר סוזיר טטיאנה

04�9511567נהריהויצמ� 41ד"ר פינקובי* איזבל

04�9923721נהריההגעתו� 16מרפאת ויוה דנט

04�9921516
04�9921569

04�9984057נחנחד"ר אסמעיל מחמוד
04�9886268נחנחד"ר עבדאלגני עזאלדי�

050�7764904נס ציונהיסמי� 3 אד"ר ברוניסר קלאודיה

08�9408180נס ציונההאירוסי  �53קניותרד"ר וינר בוריס

04�9400568נס ציונהויצמ� 20ד"ר שייקבי* מיכאלה

08�9402403נס ציונהויצמ� 17מרפאת עטרה

08�9300243
08�9300191

04�6272924נצרתדר+ קדמה 18ד"ר חאז  שחאדה

04�6563557נצרתפאולוס השישי�ת.ד 4004ד"ר חוארי  עאמר

04�6467541

  054�7541050

04�6465467נצרתאלחנוקד"ר נחאס יוס

04�6563563נצרתפאולוס השישי א 6000/26ד"ר סלימא� סעד

04�6453816

050�5410908

04�6565572נצרתאיכסל 4ד"ר שמוט פארס
04�8311569נצרתשכונת פחורה�113מרפאת סטלה מאריס – ד"ר סאל  חאלדי

04�6577739נצרת עיליתחרוד 9/28ד"ר זלמ� מריא�

04�6000781נצרת עיליתיקינטו� 3ד"ר יצחקי חיי 

04�6465201נצרת עיליתיודפת 5ד"ר פייכטנהול* רוברטו

04�6563938נצרת עיליתגלבוע 9/6ד"ר רואשדה עאוני נימר

04�6552376נצרת עיליתחרוד 736/1ד"ר רזניק מארק

04�6562534
04�6081756

04�8200747נשרדר+ בר יהודה 147מרפאת לב הש�
04�8202926נשרמרכז מסחרי תל חנ� 5מרפאת מי דנטיסט

08�9931308נתיבותירושלי  �12קניו� נתיביו�ד"ר יודשקי� יבגני
08�9943112נתיבותסמלו 10 בניי� סנטר 2000 קומה א'ש.ל.ה מרפאות שיניי 

09�8322243נתניהרמז 15/5ד"ר אסקי� ויקטור

09�8871853נתניהויצמ� 24ד"ר אציל רומ�

09�8338899נתניהדוד המל+ 14ד"ר בלוקה פר*

054�5865878נתניהאשר 12/21ד"ר ברגמ� טאטיאנה

09�8330320נתניההר ציו� 6ד"ר גלר מיכאל

09�8612177נתניהששת הימי  3ד"ר דרמו� ז'ק

09�8622688נתניהככר העצמאות 7ד"ר זגוני יהודית

09�8350053נתניהחטיבת גבעתי 14ד"ר זולטק פולט

09�8824197נתניהקראוזה 10 קומה א'ד"ר חזי� אניטה

09�8331894נתניהאשר 8/1 ד"ר חיי  יאסובי*

09�8340243נתניהויצמ� 69/6ד"ר כז'ד� דיאנה

09�8622079נתניהאליהו הגלעדי 4 דירה  5ד"ר לוריה ריבה

09�8345070נתניהשטמפר 15ד"ר מורוז אולג

09�8821581נתניהויצמ� 24ד"ר מחאמיד סאלח

09�8859408נתניההנורית �44רמת פולגד"ר מיטרני סלמה

09�8846222נתניהדיזינגו  15ד"ר סגל איזו

09�8846222נתניהדיזינגו  15ד"ר סגל ח�

09�8614364נתניהרזיאל 23/20ד"ר סולומו� פסח�לייב

09�8828962נתניהשטמפר 17ד"ר סנדלר�זיסקינד אסתר

09�8629482נתניהקראוזה 1 קומה 3ד"ר עומר נאיל

09�8846471נתניהככר העצמאות 7ד"ר פורת שרו�

09�8025503נתניהקראוזה 4ד"ר פירדמ� סמיו�

09�8859905נתניהפנחס לבו� 18ד"ר פירדמ� סמיו�

09�8619439נתניהשמואל הנציב 18ד"ר קגנובי* אלכסנדר

08�8613838נתניהשדרות בנימי� 64/4ד"ר קולונסקי אופליה

09�8621385נתניה שער הגיא 1 קליניקה ש� 2005 בע"מ 

09�8829839נתניה ברודצקי 4ד"ר ריינר קראוס

09�8827251נתניהרמז 13ד"ר רשקובי* יפי 

08�8847704נתניהכיכר העצמאות 14אמ.טי.די.וי – מרפאת שיניי  בע"מ

נצרת

נצרת עיליתהגפ� 5, מרפאת דרו  ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ש.ל.ה מרפאת שיניי 

ד"ר עונאללה סעיד

נצרת נמסאוי' 720/20 בניי� עודה�חלאק

נהריה הגעתו� 38

נס ציונה האירוסי  �53קניותר

ד"ר נאסר איהאב

ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ת.ד 4011 מיקוד 16000 16 �1025
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09�8336434נתניההחלוצי  2כתר לכל מרפאת שיניי 

09�8614725נתניהדיזינגו 33מרפאת "לב הש�"

09�8332053נתניהככר המייסדי  4מרפאת ניו ש� קליניק בע"מ

09�8846494
09�8621555

04�6745375סח'ני�ת.ד �3187השכונה הצפוניתד"ר בשיר סמיר

04�6744964סח'ני�סחני�ד"ר זבידאת נאשד
04�6744780סח'ני�ת.ד 2610ד"ר טרביה עאט

08�6276848עומרת.ד 1636ד"ר אהרו� רונית

04�8390062עוספיהעוספיהד"ר  הלו� מאג'ד

04�8399077עוספיהראשי עוספיה ד"ר הלו� אליאס
04�8399346עוספיהעוספיהד"ר סראי אלדי� ואיל

04�9916246עכוב� עמי 43ד"ר דיי� יהודית

04�9911566עכולוחמי הגטאות 48ד"ר לרנר ריטה
04�9811321עכובורלא 42ש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�6523936עפולההלפיד 24 ת.ד 2287ד"ר אבו �אסעד הישא  

04�6521458עפולהחטיבה תשע �23ת.ד 3079ד"ר אבו חידרה יוס

04�6523484עפולהכורש 1ד"ר אבו חידרה יוס

04�6523484עפולהכורש 1ד"ר ג'ואברה טאטיאנה

04�6491122עפולהארלוזורוב 17ד"ר חאטר סאמר

04�6523781עפולהשרת 8ד"ר מיכאל וייסמ�

04�6402974עפולהארלוזורוב 4ד"ר מסאלחה חאלד

04�6526052עפולהכיכר העצמאות 6בניי� ב� עמי קומה ב'ד"ר עומרי מחמוד

04�6528338עפולהארלוזורוב 18ד"ר קושניר צבי

04�6402342עפולהמנח  אוסישקי� 28ד"ר שור חולייטה

04�6522592עפולהרסל 3 ב'�גבעת המורהד"ר שמוט פיראס

04�6428000
04�6524566

04�6405020עפולהשד' מנח  בגי� בית רחמנימוזס מדיקל סנטר

08�9953009ערדח� 24ש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�9976928פקיעי�ת"ד 954ד"ר בטחיש סולטא�

04�6398051פרדיס מול מועצה מקומיתד"ר חסדייה עבד

04�6371276פרדס חנההדקלי  –קניונית הכיכר קומה ב'ד"ר נבות פיקל דבורה
04�6273616פרדס חנההדקלי  34ד"ר ערדה סמיר

03�9390797פתח תקווהחיי  עוזר 4ד"ר בראל ניס�

03�9311863פתח תקווהברקובי* 2ד"ר ברגמ� פיטר

03�9308325פתח תקוהמונטיפיורי 20ד"ר זיסו פרגה

03�9222298פתח תקווהרוטשילד 78ד"ר זמלסו� סילביו

03�9243534פתח תקוהרוטשילד 144ד"ר זנדבנק אורי

03�9223640פתח תקווהפרנקפורטר 10ד"ר יונס רלו

03�9315967פתח תקווהמוהליבר 14ד"ר סולימני דוד

03�9341770פתח תקוהאהרונסו� 2ד"ר סקבירסקי איגור

03�9080947פתח�תקווהא.ד.גורדו� 41ד"ר פז אדריא� וד"ר תפארת

03�9243534פתח תקוההנרייטה סולד 18/4ד"ר קפל� אלה

03�9222230פתח תקווהפרנקפורטר 5ד"ר שיפר אסתר

03�9349197פתח תקווהרובינזו� 1 קומה 3ד"ר שלקוב יקטרינה

03�9139003פתח תקווהשפירא 43ד"ר שמעונוב ראוב�

03�9315996פתח תקווהההסתדרות 8ד"ר שניידר הלנה

03�9314887פתח תקוהההגנה 17מרפאת אלפאדנט

03�9048061פתח תקווהשטמפר 121מרפאת בוחניק – אי.אר.א 

03�9346372פתח תקוהדר+ יוס ספיר 2מרפאת גידידנט בע"מ

03�93449889פתח תקווההסתדרות 16מרפאת הלה פ"ת

03�9346355פתח תקווהההסתדרות 17מרפאת י.ג.מ � מכו� לבריאות הש� בע"מ

03�9318085

03�9317240

03�9271515פתח�תקווהראשו� לציו� 1 פ"ת א  המושבותש.ל.ה מרפאות שניי 
03�9216563פתח�תקווהכירורגי� בי"ה שניידרש.ל.ה מרפאות שניי 

09�8949334צור�מרכז מסחרי לב השרו�ד"ר אבו חוסי� סאמי

09�8989582צור�האילנות 103ד"ר סרבר לאו� 
052�2518510צור�מרכז מסחרי 27ד"ר קלומפס ג'רו 

04�6921527צפתשד' ירושלי  104 (סמטה 17)ד"ר סובי* קרלוס

04�6923365צפתירושלי  70 ב'ד"ר ערדה סמיר

04�6923166צפתירושלי  � קניו�ד"ר קויפמ� מילה

04�6974505צפתירושלי  116מרפאת "שיניי " – אי.אר.א 

04�6822121

04�6822323

04�6924928צפתויצמ� 6/9ד"ר חלייחל מחמוד 
04�9823338קיבו* גשר הזיודר+ הטבק 6ד"ר פז מירב

03�5343850קיראו�הכלנית 9ד"ר פרנקל יוס

הגדוד שלישי 1 קניו� שערי העיר ש.ל.ה מרפאות שיניי 

פתח�תקווה

נתניהרמז 13

צפת

חיי  עוזר 26 ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ש.ל.ה מרפאות שיניי 

עפולההג� 23
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03�5341984קיראו�השיקמה 2ש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�6961284קצרי�משושי  11ד"ר מוריי� יוס
04�6962244קצרי�שיאו� 6, קניו� לב קצרי�ד"ר בטחיש באסל

03�6350650קרית אונולוי אשכול 163ד"ר גבור ד�
03�5346347קרית אונוכלנית 5ד"ר כה� אלי

     04�8453122      קרית אתא     ירושלי  3/20 מיקוד 28700ד"ר גלס ברנר מריאנה

04�8456101קרית אתאחנקי� 8ד"ר כרכבי מאהר
04�8442618קרית אתאפינסקר 9ש.ל.ה מרפאות שיניי 

04�8725015/6

04�8723921

04�8757131קרית ביאליקיצחק ב� צבי 26/9ד"ר מויססקו מירצה

04�8714499קרית ביאליקב� גוריו� 63מרכז הש� קרית ביאליק

077�5360304קרית ביאליקזינגר 2ד"ר קלר לואיס

04�8751507
04�8752244

04�8747008קרית ביאליקקר� היסוד 100דר' אברה  טור 

08�6881399קרית גתאדוריי� 247/4ד"ר מושייב איליה

08�6888028
08�6880034

      04�9531667      קרית טבעו�דר+ קרית עמל 5ד"ר זינאתי מחמוד
04�8382309קרית טבעו�כיכר ב� גוריו� 2ד"ר קוג� שלו 

04�8701353קרית י פר* 9ד"ר אבריקוסוב ולדימיר

     04�8750914      קרית י בר יהודה 8/4ד"ר גיימ� פאבל

04�8775520קרית י משה שרת 31ד"ר פורמ� נת�

04�8744727קרית י יצחק ב� צבי 49/3ד"ר קוג� שלו 

04�8754848קרית י זלמ� שז"ר 11/8ד"ר קיסלב סוניה

04�8752028קרית י משה שרת 3ד"ר קסו  יחיא
04�8754431קרית י ירושלי  29 א'מרפאת אודצ'ה –דנטל ביו מדיק

04�8711171קרית מוצקי�הרב קוק 5ד"ר איסקבי* אירית

04�8718101קרית מוצקי�שד' משה גוש� 60ד"ר ב� אלעזר דוד

04�8708143קרית מוצקי�דר+ עכו 123ד"ר גרשקובי* רוזליה

04�8733040קרית מוצקי�ריינס 7ד"ר זלוטניקוב נטליה

04�8700959קרית מוצקי�שד' משה גוש� 1ד"ר חורי פאדי

77550906קרית מוצקי�שד' העצמאות 10ד"ר ברייר רבקה

04�8713963קרית מוצקי�משה גוש� 53/1ד"ר יוסקו יוא�

04�8733668קרית מוצקי�גש� 30ד"ר כנעאני ואסי  חליל

04�8705782קרית מוצקי�יוס לוי  3/3ד"ר סטפיניוב גיטה

04�8754697קרית מוצקי�ב� גוריו� 84ד"ר סמדר קוג�

04�8702601

054�3122440

077�4560250קרית מוצקי�דר+ עכו 27/1ד"ר סמרה תייסיר

04�8764314קרית מוצקי�שד' ב� גוריו� 82ד"ר שמואל שפר

04�8741232קרית מוצקי�תדהר 3ד"ר שפיגלר אדיר
04�8744566קרית מוצקי�קדיש לוז 3מרפאת מי דנטיסט

08�8583922קרית מלאכירש"י 505/2ד"ר סרוור יצחק ליאו�

08�8502769קרית מלאכירש"י 512/8ד"ר סריקוב אדוארד
08�8601802/4קרית מלאכימ"ג 14ש.ל.ה מרפאת שיניי 

08�9791750קרית ספרמסילת יוס 34 בסני קופ"ח "אסיא"ש.ל.ה מרפאת שיניי 

04�8738877קרית שמואלמוהליבר 14ד"ר קרפ אריאל

04�6950025קרית שמונהמרכז מסחרי 100  ת.ד 592 מיקוד 10200ד"ר אבו סאלח אחמד

04�6817237קרית שמונהטרומפלדור 25/1ד"ר חמד אבו ג'בל

04�6817593קרית שמונהשמואל אוחוה 14ד"ר עמאשה אימ�

04�6959696
04�6817196

03�9383943ראש העי�הציונות 18ד"ר לב  שפר שלומית
03�9013631/2ראש העי�בזק 1ש.ל.ה מרפאת שיניי 

03�9666040ראשו� לציו�הרצל 43ד"ר אופנהיימר משה

03�9698571ראשו� לציו�ביאליק 11/5ד"ר איליונסקו יעקב

03�9513971ראשו� לציו�היקב 10 ד"ר אלכסנדר דניאלוב

     03�9693431      ראשו� לציו�הרצל 68ד"ר ב��דה� ג'יימס 

03�9501271ראשו� לציו�הרצל 63 קומה א' חדר 11ד"ר ב� צבי מאיה

03�9584586ראשו� לציו�יהודה הלוי 45ד"ר בריימ� רעיסה

03�9670067ראשו� לציו�רוטשילד 66ד"ר ברנשטיינס מייק

03�9616292ראשו� לציו�בית הערבה �3/1קרית גני ד"ר גדי יהודית

03�9651191ראשו� לציו�ז'בוטינסקי 45ד"ר גינזבורג יגאל

03�9501168ראשו� לציו�רוטשילד 54ד"ר גליקסמ� ברנרד

03�9506975ראשו� לציו�ביאליק 11ד"ר גסאר חאלד

03�9647584ראשו� לציו�פרישמ�  4ד"ר דייטש דויד

03�9501031ראשו� לציו�נפתלי הלל 7ד"ר וייסלר אברה 

קרית ביאליק

המייסדי  7 , מגדלי הקריו� בני� מס' 2

שדרות ירושלי  15

קרית ביאליק

קרית שמונה טשרניחובסקי 4

קרית גת

קרית מוצקי� זבוטינסקי 17

הרימו� � קופ"ח ג'

הלה המכוני  לבריאות המשפחה בע"מ

ד"ר ספדי אמל

ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ש.ל.ה מרפאות שיניי 
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03�9660353ראשו� לציו�רוטשילד 53ד"ר ז* טטיאנה

03�9650686ראשו� לציו�התקוה 18/2 ב'ד"ר לוינובי* אוסוולדו

03�9518034ראשו� לציו�הגת 16ד"ר מוני�  דורה

03�9666258ראשו� לציו�דרור 9ד"ר מטרינסקי גלינה

03�9677156ראשו� לציו�רוטשילד 35 פסג' חיי  קומה א'ד"ר מרגי איטח פלורנס

03�9669318ראשו� לציו� רוטשילד 85ד"ר סולומו� אדוארד

03�9625583ראשו� לציו�נדי� גורדימר 1ד"ר קושניר דניאל

03�9611441ראשו� לציו�לישנסקי 27ד"ר קנדינו דניאל

054�4278007ראשו� לציו�מוהליבר 34ד"ר רפופורט אלכס

03�9656510ראשו� לציו�זבוטינסקי 31ד"ר שהלה יעקובי�רוז�

03�9611573ראשו� לציו�חנה סנש 11אטלס מרפאת שיניי  בע"מ�ד"ר  יפרו� ליליה

03�9678778ראשו� לציו�אשר לוי� 1חיו+ בטיפול �ד"ר מאיר אביר 

03�9665782ראשו� לציו�רוטשילד 34מרפאת ברק פלוס בע"מ ראשל"צ

03�9560260ראשו� לציו�זבוטינסקי 65מרפאת כרמית דנט � ד"ר מושייב שמחה

03�9508063ראשו� לציו�עי� הקורא 21מרפאת מ.ב שרותי רפואת שיניי  בע"מ

03�9690766ראשו� לציו�הזית 3/2מרפאת עתיד – ד"ר לוי� יואל

03�9654281ראשו� לציו�רוטשילד 55מרפאת שנאו� בע"מ

1�800�203�302ראשו� לציו�מורשת ישראל �15 קניו� הבארמרפאת שנחיי�ד"ר חיינר אלכס

03�9664488ראשו� לציו�ירושלי  10סאבי� – מרכז לרפואת שיניי 

03�9520389ראשו� לציו�התזמורת 30  נאות אשלי ש.ל.ה מרפאת שיניי 
03-9664901/4ראשו� לציו�רוטישלד 45 קניו� רוטשילדש.ל.ה מרפאת שיניי 

08�9466490רחובותהרצל 182ד"ר אליאנוב פולינה

08�9465124רחובותהרצל 185ד"ר הרשקובי* ארנו� אנדרי

08�9464038רחובותהרצל 187ד"ר ולדימירוב אלכסנדר

08�9472641רחובותלוי� אפשטיי� 9ד"ר לוטרשטיי� טטיאנה

08�9474593רחובותהנשיא הראשו� 9ד"ר פיירשטיי� מיכל

08�9467322רחובות אחד הע  1ד"ר ר� אדר

08�9316364רחובותיעב* 2 דירה 1ד"ר רימבורג אנה

08�9463453רחובותהרצל 186 (פסג' השק" )אסמור דנט בע"מ

050�7622353רחובותדר+ ירושלי  15מרפאת שיניי  ספיר בע"מ
08�9455569רחובותרמז 8ש.ל.ה מרפאת שיניי 

08�9208866רמלההרצל �84פסג' המגדלד"ר זיסברוד עמיר 

08�9225970רמלההרצל 19ד"ר חיות אהרו�

08�9225987רמלההעליה השניה 20ד"ר חנח� רושדי

08�9223016רמלההרצל 51/1ד"ר יוספוב שמואל

08�9152393רמלההרצל 27/1ד"ר סאבא בושרה

08�9220670רמלהשד' הרצל 59ד"ר גולדפדר יוליא�

08�9236033רמלהב� גוריו� 6/1ד"ר סדיקוב אלי

08�9232402

08�9231362

08�9241470

08�9218816  

08�9246310רמלהויצמ� �9/22מרכז מסחריאסמור דנט בע"מ
08�9225058רמלההרצל 59שנאו� ד"ר פרימיס

03�7300168רמת ג�של  12ד"ר אובארוב יאנה

03�6778820רמת�ג�הרוא"ה 144ד"ר אוסטרמ� מרדכי

03�6732185רמת ג�שד' הילד 13ד"ר אלעזר שאול

03�5342313רמת ג�לייב יפה 9, תל השומרד"ר דיי� אבי עובדיה

03�5751688רמת�ג�דב פרידמ� 16ד"ר הכט גדעו�

03�6767419רמת ג�שד' ירושלי  61ד"ר חלפו� אב� דיאנה

03�6743297רמת ג�שד'  ירושלי  37ד"ר גולדפדר יוליא�

03�5751880רמת ג�הדר 10ד"ר לב  שפר שלומית

03�6731059רמת�ג�קריניצי 40ד"ר לוונטל משה

03�6193595רמת ג�יהודה הנשיא 5ד"ר לוי� מרק

03�6184457רמת ג�הרואה 99ד"ר נבו אלי

03�5742385רמת�ג�ישעיהו 24ד"ר ניצ� רות 

03�6721169רמת ג�ארלוזורוב 21ד"ר פלדברג איל�

03�6732098רמת ג�קריניצי 15ד"ר פרלמ� מיכאלה

054�7273317רמת ג�קריניצי 36ד"ר קאנד אריה

03�6730206רמת ג�המעגל 6ד"ר קנופ עדי

03�6726023רמת ג�ארלוזורוב 29ד"ר רא גדעו�

03�6703349רמת ג�שילה 3טיפול בחיו+ �ד"ר מאיר אביר 

03�6130488רמת ג�רש"י 22מרפאת שנטיב בע"מ
03�6702119/20רמת�ג�הרצל 34ש.ל.ה מרפאת שיניי 

04�6982310רמת הגול�רמה"ג 12435   ת.ד 905ד"ר בטחיש באסל

03�5493099רמת השרו�סוקולוב 68/2ד"ר איא� גורדו�

03�5402428רמת השרו�השומר 2ד"ר וורייט מאיר

03�5498421רמת השרו�הרב קוק 41ד"ר פופובסקי מיכאל

03�5408020רמת השרו�סוקולוב 66ד"ר פרומקי� נתלי

רמלה 34 אהרו� ב� יוס

רמלהבר איל� 26 ד"ר קאקונדא ג'ורג'

ד"ר סלוק שמעו�
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03�5408020רמת השרו�סוקולוב 66ד"ר צימרמ� רות

03�5499181רמת השרו�אוסישקי� 76מרכז רפואי שילמ� בע"מ

03�5408905רמת השרו�סוקולוב  59מרפאת מרש 
03�5474784/5רמת השרו�מוריה 31ש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�5742903רמת ח�ברנשטיי� 64ד"ר כה� מירב

04�9931811רמת ישיהארז 45פהמי דנט בע"מ

04�9836282
04�9530388

09�7446145רעננההיובל 7/9ד"ר אזרזר קורי�

09�7400402רעננהרמב  36ד"ר דה�יונג שולמית

054�5966009רעננהאליעזר יפה 5ד"ר ליבשי* מרק

09�7717848רעננההתבור 4/9ד"ר לייט אדגרדו

09�7744559רעננהמרדכי מקל 5ד"ר קלומפס ג'רו 

09�7441667
09�7419613

077�7008553שדרותב� יהודה 21ב.ש.נ. חיוכי  בע"מ
08�6612051/2שדרותהדקל 4ש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�9793728
03�9793729

04�9808292שלומיאחיהוד 5ד"ר חייט נטליה

04�9868641שפרע סעסאני 35ד"ר חמודה פייסל

      04�9860269      שפרע 440/4ד"ר מרזוק מאג'ד 

     04�9867216      שפרע רח' 140 44ד"ר עבוד עאט

04�9866706שפרע ת.ד 6719ד"ר עזא  קלוד

052�6260263שפרע שכונת אלהוארה 222ד"ר קורט  סעדו
      04�9868440      שפרע ראשי ד"ר תלחמי ג'מיל 

03�6412030תל אביבלויט� 8ד"ר אדלהייט איל� 

03�6050889תל אביבציטלי� 1ד"ר אזרד יונג ליטל 

03�6099599תל אביבלה גארדיה 68ד"ר אידלמ� יצחק

03�6963454תל אביבאב� גבירול 61ד"ר אלקלעי משה

03�6201213תל אביבשנקי� 8ד"ר אסטיי� אלחנדרו

03�5245296תל אביבקורולנקו 3 (שד' ב� גוריו�)ד"ר ב� יעקב   אלינור

03�6953947תל אביבה' באייר 2 , כיכר המדינה ד"ר ב� צבי מאיה

03�5238881תל אביבריינס 18 חדר 309ד"ר ברביש קירה

03�6298799תל אביבפינסקר 59ד"ר ברקה דינו

03�6041187תל אביבב� יהודה 210ד"ר ברקו מיכאל

03�6290629תל אביבדיזינגו 50 �דיזינגו סנטרד"ר גד חסו�

03�5245789תל אביבריינס 52ד"ר גד יצחקי

03�6020120תל אביבאב� גבירול 189ד"ר גולדנברג יצחק

09�7740104תל אביבויצמ� 14ד"ר ג'יאמי אריק

03�6059246תל אביבפרופ' שור 9ד"ר גל  ענת

03�6918507תל אביבנחלת יצחק 13ד"ר גרינברג אריה וד"ר גרינברג מיכאל

03�5243261תל אביבדיזינגו 50ד"ר דסקל זאב

03�6969424תל אביבז'בוטינסקי 140ד"ר הופמ� נעמי

03�5233006תל אביבאנטוקולסקי 11ד"ר הייפרמ� ארנונה

03�6821769תל אביבדיזינגו 170דר' וינטר מיכאל

03�5229888תל אביבשד' ירושלי  79, יפוד"ר זכריה אדי

03�6968051תל אביבארלוזורוב 119ד"ר ח� יוס

03�5224313תל אביבארלוזורוב 154ד"ר טיי+ יוס� מרפאת שנהב

03�5229419תל אביבשלמה המל+ 70ד"ר יצחקי מרינה

03�6477217תל אביבאשכנזי �46שיכו� ד�ד"ר ישראל מרי 

03�6965829תל אביבקפל� 17 (בית הסכנות היהודית)ד"ר כה� עופר

03�5222162תל אביבריינס 18ד"ר כ* אלו�

03�5337520תל אביבמח"ל 82/40ד"ר כ* לואיזה

03�5444452תל אביבדיזינגו 278ד"ר לובל סרגיו

03�5226462תל אביבלכיש 4ד"ר לובלינר יעקב

03�5226691תל אביבבארי 11/4ד"ר לוי מיכאל

03�5236976תל אביברופי� 23ד"ר לופו צ'ירארו

03�6290629תל אביבדיזינגו 50 �דיזינגו סנטרד"ר ליאור הולצמ�

052�5013494תל אביבצלילי חניניה 40ד"ר ליליאנה יופה

03�6421027תל אביברקאנטי 12ד"ר מאיר דליה

03�5229888תל אביבדיזינגו 170ד"ר מיכאל וינטר

03�5461287תל אביבהרב פרידמ� 51 ג'ד"ר מלאמנט ד�

03�6833859תל אביבשד' ירושלי  26ד"ר מנדינ+ משה

03�5229419תל אביבשלמה המל+ 70ד"ר נחמינובי* רודיקה

03�6299528תל אביבבוגרשוב 76/2ד"ר סמב� אמליה קרינה

03�7305099תל אביבצלילי חנינא 42ד"ר ספורמס פנינה

03�5247244תל�אביבאד  הכה� 26ד"ר סרגיו שוור*

עמק איילו� 30 ת.ד 1777 שה ש.ל.ה מרפאות שיניי 

רעננהאליעזר יפה 8

רמת ישי הארז 12

ש.ל.ה מרפאות שיניי 

ש.ל.ה מרפאות שיניי 



לא מסווגרשימת רופאי הסדר

טלפו�עירכתובתש� הרופא

052�2996503 תל�אביבאב� גבירול 47ד"ר פליקס גרזו�

03�5286576תל אביבדיזינגו 34ד"ר פרידמ� צביאל�המרפאה לריפוי שיניי 

03�6494375תל אביבמשה סנה 18ד"ר פרנקל יואל

03�6040640תל אביבאב� גבירול 173ד"ר פת שימחה ורוניקה

03�5274023תל אביבריינס 18ד"ר צ'אק אטרי

03�5292466תל אביבויצמ� 29ד"ר קגנובי* אלכסנדר

03�5237650תל אביבב� יהודה 118ד"ר שוולב קרלוס

03�7252300תל אביבהמסגר 18הלה המכוני  לבריאות המשפחה בע"מ

03�6877836תל אביבחיי  לבנו� �85רמת אביבמרפאת "מבנה" רפואה בע"מ

03�5610307תל אביבקרית ספר 6מרפאת דנה עיצוב הש�

03�6873560תל אביבדר+ פתח תקוה 48מרפאת דראג'מה תאופיק

03�6251205תל�אביביגאל אלו�  65מרפאת לובנדנט

03�5244712תל אביב1מרפאת מכלול�ד"ר בוכמ� אלכסנדר

03�6875730תל�אביבאקלפטוס 11 שכונת התקווהש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�6316561/2תל אביבשד' יד לבני  35 יד אליהוש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�5235676/7תל אביבאמסטרד  9ש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�6021918תל אביבירמיהו 11ש.ל.ה מרפאות שיניי 

03�7252800
03�6416217

04�9973351תרשיחאהכנסיות 7ד"ר בשארה ראי

04�9973078תרשיחאהמסגד 34ד"ר חדאד אליאס
04�9975449תרשיחאתרשיחא�ליד הכנסייהד"ר נחאס יוס

09�7963955

09�7964144 תל�מונדש.ל.ה מרפאות שיניי  מצדה 5

תל אביבקניו� רמת אביב בני� משרדי  קומה ג'ש.ל.ה מרפאות שיניי 


