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 מרפאות חוף כרמל

נחשולים טל. 6395500
ד„ר אריק שכטר, ד„ר רים הנדי 

אחות - נורית לבנון
שעות פעילות רופא:

יום א'  16:00-18:00 
יום ג'  13:30-15:00  

יום ה' 09:30-11:00
שעות פעילות מרפאה:

יום א'  07:30-10:00, 13:00-18:00
יום ב'  16:00-20:30 
יום ג'  13:00-17:00 
יום ד'  07:30-13:00 

שעות פעילות טיפת חלב: 
18:00-20:00 בתיאום מראש  יום ב' 

שעות פעילות מעבדה:
יום א'  07:30-09:00

ניר עציון טל. 9845710
ד„ר יעקב בורנשטיין, אחות - דניאל מילל

שעות פעילות רופא:
ימי א', ב' 16:00-18:00

יום ה' 08:00-10:00
שעות פעילות מרפאה:

יום א' 10:15-12:30, 16:00-18:00
יום ב' 07:30-11:00, 16:00-18:00

ימי ג', ד' 07:30-14:30 
יום ה' 08:00-10:00, 12:00-15:00

שעות פעילות טיפת חלב: 
ימי ב', ד' 08:00-11:00 

יום ג'  16:00-18:00
שעות פעילות מעבדה:

יום ג'  07:30-08:45

מגדים טל. 8574882
ד„ר ואנג זמר, אחות - אירנה בילייב

שעות פעילות רופא:
יום א' 09:00-13:00
יום ב' 15:30-18:00
יום ה' 11:30-13:00

יום ו'  08:00-12:00 )פעמיים בחודש - בתאום 
עם המרפאה(

שעות פעילות מרפאה:
יום א' 07:00-14:00 
יום ב' 15:00-20:00
יום ד' 08:30-13:00
יום ה' 09:30-13:00

שעות פעילות טיפת חלב:
יום ד' 08:30-13:30 

שעות פעילות מעבדה:
יום א' 07:00-09:00

צרופה טל. 9840667
ד„ר אריק שכטר, ד„ר רים הנדי 

אחות - מזל לופן
שעות פעילות רופא:
יום א' 11:00-13:00 
יום ב' 14:00-17:00
יום ג' 08:30-10:30

יום ה' 15:00-17:00 
שעות פעילות מרפאה:

יום א' 07:30-15:30 
יום ב' 11:00-18:00 
יום ג' 07:30-14:30

יום ה' 11:00-17:30 
יום ו'  08:30-10:30 מיקרים דחופים 

שעות פעילות טיפת חלב: 
ימי א', ג' 14:30-19:00

יום ד' 08:00-15:00
שעות פעילות מעבדה:

יום א' 07:30-09:00

בערבי חג המרפאות פועלות בין השעות 08:00:12:00 
או בתיאום טלפוני מול המרפאה

חדש! נציג קשרי לקוחות: עידו פז
ימי ב�, ה� בין השעות 15:00-18:00 במרפאת צרופה, 054-4740760

e-mail: idopa@clalit.org.il

www.bikurofe.co.il
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גבע כרמל טל. 9843028
ד„ר מורן פרידמן 

אחות - מלכה גרניט
שעות פעילות רופאה:

יום א' 12:30-15:00
יום ב' 16:30-18:30

יום ג'  08:30-12:30 
יום ה' 11:00-12:30 

שעות פעילות מרפאה:
יום א' 08:00-16:00, יום ב' 12:15-19:00 
יום ג' 07:00-14:30, יום ד' 08:00-14:30 

יום ה' 08:00-15:15
שעות פעילות מעבדה:

יום ג' 07:30-09:00

דור טל. 6396537
ד„ר מורן פרידמן, אחות - פביאן אוקרט

שעות פעילות רופאה:
יום א' 08:30-12:30
יום ג' 12:30-15:00

שעות פעילות מרפאה:
יום א' 07:30-12:30 
יום ג' 12:30-15:30 

שעות פעילות מעבדה:
יום א' 07:30-08:30

הבונים טל. 6299502
ד„ר מורן פרידמן, אחות - הדס לייבזירר

שעות פעילות רופאה:
יום ב' 09:00-12:00
יום ה' 16:30-18:30

שעות פעילות מרפאה:
יום ב' 07:00-13:00
יום ה' 15:00-19:00

שעות פעילות מעבדה:
יום ב' 07:00-08:30

החותרים טל. 8302412
ד„ר פורת עמית, אחות - שרי קנטור

שעות פעילות רופא:
יום א' 08:00-10:00, 13:00-15:00

יום ג' 15:00-17:00 
יום ה' 12:00-14:30

שעות פעילות מרפאה:
יום א' 08:00-16:00

יום ג'  08:00-17:00 
יום ה' 08:00-15:00

שעות פעילות טיפת חלב
יום ב' 08:00-15:00 בתיאום מראש

שעות פעילות מעבדה:
יום א' 08:00-09:30

כרם מהר�ל טל. 9541569
ד„ר אריק שכטר, ד„ר רים הנדי 

אחות - פביאן אוקרט
שעות פעילות רופא:
יום א' 14:00-15:30

יום ג' 08:00-10:00 יום ה' 17:00-18:30
שעות פעילות מרפאה:

יום א' 13:00-16:30
יום ג' 07:30-12:00

יום ד' 08:00-14:30  
יום ה' 12:00-18:30

שעות פעילות מעבדה:
יום ג' 07:30-08:30

נווה ים טל. 9844811
ד„ר ואנג זמר, אחות - דליה אבו סטילה

שעות פעילות רופא:
יום ב' 08:30-10:30
יום ד' 14:00-15:00 

שעות פעילות מרפאה:
יום ב' 07:30-11:00
יום ד' 13:00-18:00
יום ו'  08:00-11:30

שעות פעילות מעבדה:
יום ב' 07:30-08:15 בתיאום מראש

 מרפאות חוף כרמל המשך

המשרד המקוון - שירותי משרד בטלפון אחד 2709*
onlineoffice@clalit.org.il

שעות פעילות ימי א�- ה� 17:00-20:00 
• טופסי 17 • מידע כללי • בירורים שונים
)*במשרד המקוון לא ניתן לזמן ביקורים(
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עופר טל. 9841494
ד„ר אריק שכטר, ד„ר רים הנדי 

אחות - ענת פיבין
שעות פעילות רופא:
יום ב' 17:00-18:30
יום ה' 13:00-15:00

שעות פעילות מרפאה:
יום א' 11:30-14:30 
יום ב' 15:00-18:30
יום ג' 08:00-10:30
יום ד' 08:00-14:00

יום ה' 13:30-15:00 
שעות פעילות מעבדה:

יום ג' 08:00-09:00 בתיאום מראש

עין איילה טל. 6398031
ד„ר אריק שכטר, ד„ר רים הנדי 

אחות - ענת פיבין
שעות פעילות רופא:
יום ב' 19:00-20:30 
יום ה' 11:30-13:00

שעות פעילות מרפאה:
יום א' 08:00-11:00 
יום ב' 19:00-20:00

יום ג'  11:00-13:30  
יום ה' 08:00-13:00

שעות פעילות מעבדה:
יום א' 08:00-09:00 בתיאום מראש ר טל

עין הוד טל. 9842022
ד„ר יעקב בורנשטיין 

אחות - דניאל מילל
שעות פעילות רופא:
יום ב' 14:00-15:30
יום ה' 10:30-12:00

שעות פעילות מרפאה:
יום א' 07:30-10:00
יום ב' 14:00-15:30
יום ה' 10:30-12:00

שעות פעילות מעבדה:
יום א' 07:00-08:45 בתיאום מראש

עין כרמל טל. 9844225
ד„ר מורן פרידמן 

אחות - נורית לבנון
שעות פעילות רופאה:

ימי ב', ה' 12:30-16:30 
שעות פעילות מרפאה:

יום א' 11:00-16:00
יום ב' 11:00-16:00
יום ג' 07:30-13:00 
יום ה' 12:00-16:00

שעות פעילות מעבדה:
יום ג' 07:30-09:00
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מרפאות כללית
מרפאת עתלית

רח� חרוב 62, טל� 9842020
# רפואת משפחה # רפואת ילדים # רפואת נשים # רפואת עור # שירותי משרד 

# בית מרקחת # טיפת חלב - השירות  ניתן לחברי כל הקופות ללא תשלום

שעות פעילות מרפאה: יום א' 08:00-15:30
ימי ב', ג', ה' 07:30-12:30, 15:30-18:30, ימי ד', ו' 08:00-12:00 

טיפת חלב: יום א' 08:30-15:30, יום ב' 07:30-14:00 יום ג' 07:00-14:00, 
יום ד' 07:30-12:00 יום ה' 13:00-19:00

בדיקות מעבדה: בתאום טלפוני - ימי א', ה' 07:00-09:00, ימי ב', ג' 07:30-09:00

בקרוב! #  מרפאה במבנה חדש #  הקמת מעלית ונגישות לנכים

#  הרחבת שעות טיפת חלב

מרפאה עצמאית לרפואה מקצועית
מרכז מסחרי קומת קרקע, טירת כרמל טל. 04-8571802 זימון תור 2700*  

רפואת נשים - ד”ר אוסטרובסקי לודמילה
א.א.ג. - ד”ר פיימן יפים  רפואת עיניים -  ד"ר נבון דן

מרכז רפואי לין

שד' רוטשילד 35, חיפה, טל. 8568568 זימון ביקור 2700*
שירות רב תחומי ע�י מיטב המומחים ברפואה מקצועית תחת קורת גג אחת

המרכז החדש לבריאות הילד והנוער
רח� אצ�ל 41, שכונת שרת, טירת כרמל טל. 8130406 

#  רפואת ילדים

#  ריאות ילדים

#  נוירולוג ילדים )כולל אבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז(

#  רופאה מומחית בהתפתחות הילד

#  אחיות מיומנות בטיפול בילדים

#  תזונה ודיאטה לילדים

#  בדיקות מעבדה

#  שירותי משרד

#  מערכת qflow לניהול תורים

#  בדיקות TOVA – בדיקה ממוחשבת לאבחון הפרעות קשב וריכוז – 

זימון ביקור 2700* )הבדיקה הנה מחוץ לסל השירותים וכרוכה בתשלום(
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בדיקות מעבדה עד הבית ב–₪25 בלבד
ללקוחות כללית מושלם

כל פנייה לאחר השעה 14:00 תבוצע ביום שלמחרת. פנייה לאחר השעה 14:00 תבוצע לאחר יומיים.

הזמנת השירות במוקד שר”ן 1-700-500-616
מיועד לילדים ולמבוגרים מעל גיל 5

אחות מוסמכת ומנוסה תגיע אליך הביתה, לביצעו בדיקות דם ושתן



מרפאות כללית
מרפאת עתלית

רח� חרוב 62, טל� 9842020
# רפואת משפחה # רפואת ילדים # רפואת נשים # רפואת עור # שירותי משרד 

# בית מרקחת # טיפת חלב - השירות  ניתן לחברי כל הקופות ללא תשלום

שעות פעילות מרפאה: יום א' 08:00-15:30
ימי ב', ג', ה' 07:30-12:30, 15:30-18:30, ימי ד', ו' 08:00-12:00 

טיפת חלב: יום א' 08:30-15:30, יום ב' 07:30-14:00 יום ג' 07:00-14:00, 
יום ד' 07:30-12:00 יום ה' 13:00-19:00

בדיקות מעבדה: בתאום טלפוני - ימי א', ה' 07:00-09:00, ימי ב', ג' 07:30-09:00

בקרוב! #  מרפאה במבנה חדש #  הקמת מעלית ונגישות לנכים

#  הרחבת שעות טיפת חלב

מרפאה עצמאית לרפואה מקצועית
מרכז מסחרי קומת קרקע, טירת כרמל טל. 04-8571802 זימון תור 2700*  

רפואת נשים - ד”ר אוסטרובסקי לודמילה
א.א.ג. - ד”ר פיימן יפים  רפואת עיניים -  ד"ר נבון דן

מרכז רפואי לין

שד' רוטשילד 35, חיפה, טל. 8568568 זימון ביקור 2700*
שירות רב תחומי ע�י מיטב המומחים ברפואה מקצועית תחת קורת גג אחת

המרכז החדש לבריאות הילד והנוער
רח� אצ�ל 41, שכונת שרת, טירת כרמל טל. 8130406 

#  רפואת ילדים

#  ריאות ילדים

#  נוירולוג ילדים )כולל אבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז(

#  רופאה מומחית בהתפתחות הילד

#  אחיות מיומנות בטיפול בילדים

#  תזונה ודיאטה לילדים

#  בדיקות מעבדה

#  שירותי משרד

#  מערכת qflow לניהול תורים

#  בדיקות TOVA – בדיקה ממוחשבת לאבחון הפרעות קשב וריכוז – 

זימון ביקור 2700* )הבדיקה הנה מחוץ לסל השירותים וכרוכה בתשלום(

חדש ללקוחות כללית בחוף כרמל
רכיבה טיפולית בחוות קשב, קיבוץ בית אורן 

טל: 054-4877644
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רופאי ילדים און ליין
בניהול מומחי שניידר

התייעצות עם רופאי ילדים און-ליין בשיחת 
וידאואינטרנטית או בטלפון 2700* 

בשעות בהן המרפאות סגורות, בנוחות ומהבית.
שעות פעילות: בכל יום מ- 20:00 ועד 06:00
למחרת היום. ביום ו' / ערבי חג בשעה 13:00
ועד יום א' / היום שלמחרת החג ב- 06:00

ללא תשלום

מכונים להתפתחות הילד
מכון הדים  

רח' ביאליק 3, קומה 1-
חיפה, 8645845

# קלינאות תיקשורת

מרכז קליני הבין תחומי 
אוניברסיטת חיפה, 

8288622/3
#  ריפוי בעיסוק  

#  קלינאות תיקשורת

מרכז הפעו�ט 
רח' החרוב 1, טירת הכרמל 

8577936 ,8575216
#  ריפוי בעיסוק  

#  קלינאות תיקשורת

המרכז לקידום למידה
רח' לוחמי הגטאות 16

חיפה, 8530997
#  ריפוי בעיסוק 

#  קלינאות תיקשורת

תוואסול- מכון טיפול 
ומחקר 

רח' הגפן 12, חיפה, 
 ,050-8926433

8527721
#  ריפוי בעיסוק  

#  קלינאות תיקשורת

נעמי פוקסמן
רח' דוד פינסקי 3,

חיפה, 8327247
#  קלינאות תיקשורת

מכון הלכ�ה- המכון 
לפיתוח כושר הלמידה

רח' ארלוזרוב 61, חיפה, 
8578768

#  ריפוי בעיסוק  

# קלינאות תיקשורת

 אפנאן פרח
052-4666995

#  קלינאות תיקשורת
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מוקד רפואי ביקורופא* -  לאחר שעות פעילות המרפאה בשבתות ובחגים. 

דרך יפו 145 א' בית כלבו, חיפה טל. 04-8507350, 6101*
חינם! שירות ביקור במוקד בסופי שבוע ובערבי חג ובחגים.

רפואה דחופה בלילה*

*השירות כרוך בתשלום הנחות ללקוחות כללית מושלם

מוקדים ארציים להזמנת ביקורי בית
ביקורופא: 6101*  מלרם: 5101*  נטלי: 1700-700-755

הנחות ללקוחות כללית מושלם

בתי מרקחת
מרפאת עתלית, רח' חרוב 26, עתלית, טל. 9842020

ניו פארם, פלימן 4, קניון חיפה, טל. 8501291
מרפאת טירת כרמל רח' ששת הימים 3, טירת כרמל, טל. 8142313

מרפאת טירה מערב, רח' אצ"ל 41, שכונת שרת, טירת כרמל, טל. 8130413



רפואי מלאפיקוח

רק עם מבחר טיפולים כל כך גדול
אפשר להתאים את הפתרון הטוב ביותר

רופאי כללית רפואה משלימה יתאימו עבורך
תכנית טיפול משולבת העונה בדיוק לצרכים שלך.

 דיקור סיני 
 טווינא 

 פלדנקרייז 

 שיאצו 
 נטורופתיה 

 הומאופתיה 

 רפלקסולוגיה  
 הומוטוקסיקולוגיה 

 כירופרקטיקה 

 עיסוי הוליסטי 
 ביופידבק 

 ועוד

רפואי מלארפואי מלאפיקוחפיקוח
רפואי מלאפיקוח
רפואי מלאפיקוחפיקוח
רפואי מלארפואי מלארפואי מלאפיקוח

60
הנחה!

עד ללקוחות
כללית מושלם

ופלטינום
 עד 16 טיפולים בשנה כולל ייעוץ רפואי. בכפוף לתקנון כללית מושלם 

  

 

חיפה ”ארמון”: רח� הנביאים 18, קומה 4, טל. 04-8667131
חיפה ”רש”: רח� אלחנן 4, מרכז הכרמל, טל. 04-8102458

חיפה ”לין”: שד� רוטשילד 35, מרכז רפואי לין, טל. 04-6642000
יוקנעם: רח� התמר 2, קניון הדרכים יוקנעם עלית, טל. 04-9890051

קרית אתא: רח� העצמאות 107, בניין לב הקריה, קומה 1, טל. 04-8439250
קרית ביאליק ”קריון”: המייסדים 7, מגדלי הקריון, בניין 2, קומה 2, טל. 04-8748400

נהריה: רח� הרצל 64, טל. 04-8244497 
כרמיאל: רח� חטיבת גבעתי 27 רמת רבין, כרמיאל, טל. 04-9986413/303 

מוקד מידע ארצי: 2829* מכל טלפון

בתי מרקחת
מרפאת עתלית, רח' חרוב 26, עתלית, טל. 9842020

ניו פארם, פלימן 4, קניון חיפה, טל. 8501291
מרפאת טירת כרמל רח' ששת הימים 3, טירת כרמל, טל. 8142313

מרפאת טירה מערב, רח' אצ"ל 41, שכונת שרת, טירת כרמל, טל. 8130413
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מוקד הרשמה לסדנאות  5545* מכל טלפון
sadnaothaifa@clalit.org.il

סדנאות לקידום אורח חיים בריא
#  גמילה מעישון - חינם ללקוחות כללית בלבד

הפסקת עישון בשלבים עד גמילה מוחלטת.  

לפרטים והרשמה 2700*  

#  כללית דיאט 
      ייעוץ והכוונה בנושא תזונה נכונה בהנחיית דיאטניות קליניות

סדנאות לתקופת ההריון ולאחר לידה

ם
לו

ש
ת

 ב
ם

כי
רו

וכ
ם 

תי
רו

שי
ה

ל 
ס

 ל
ץ

חו
מ

ם 
הנ

ת 
או

דנ
ס

ה
 ו

ם
תי

רו
שי

ה
 *

חדש!       ליווי התפתחותי 

 הסדנה מיועדת להורים לתינוקות. בסדנה ניתנים להורים כלים וידע בהתפתחות הילד, 

 תוך יצירת מסגרת למפגש חברתי. הסדנאות מותאמות לגילאים 6-12 חודשים ומועברות 

ע"י פיזיותרפיסטיות מומחיות בהתפתחות הילד. 

 #  הכנה ללידה

ייעוץ והכוונה לחווית לידה ולאחריה.

 #  הדרכה להנקה
הדרכה להנקה לנשים לפני הלידה ולאחריה.

 #  פעילות גופנית לנשים הרות ולאחר לידה
 פעילות גופנית חודשית בהדרכת מאמן כושר / פיזיוטרפיסט. 

חיזוק שרירי האגן, עיצוב וחיטוב הגוף וחיזוק שרירי הבטן.

סדנאות לתינוקות ופעוטות
 #  עיסוי תינוקות

שיטה לחיזוק הקשר בין ההורה לתינוק באמצעות מגע.

 #  החייאה ובטיחות לתינוקות )עד גיל שנה(
תרגולי החייאה ודרכים יישומיות לעזרה ראשונה במצבים כגון: נפילות, כוויות, הרעלות, חנק ועוד.

יועצת הנקה און-ליין

ללא תשלום

ייעוץ, תמיכה וליווי מאחיות יועצות הנקה מוסמכות בשיחת 
וידאו אינטרנטית, בלי לצאת עם התינוק מהבית. 

שעות פעילות: ימים א'-ה' 10:00 - 16:00
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T.O.V.A בדיקת  # 
 בדיקה ממוחשבת לאבחון הפרעות קשב וריכוז

 טירת כרמל - המרכז לבריאות הילד, רח' אצל 41.

זימון ביקור 2700*

 #  הרטבת לילה
 טיפול התנהגותי לילדים ע"י פסיכולוגית, מגיל 5. נא להגיע עם הפניית רופא

 חיפה - המרכז לקידום בריאות המשפחה, מרפאת רמות רמז, רח' בורכוב 39. 
טל. 04-8787971, 054-5604459

סדנאות ושירותים לילדים

סדנת מוכנות לכיתה א'  

שיפור התפקודים המוטוריים ומיומנויות שונות של ילדי גן החובה והפיכת המפגש 
 עם כיתה א' לחוויה חיובית, ע"י מרפאות בעיסוק מומחיות להפתחות הילד. 

sadnaothaifa@clalit.org.il  *5545 לפרטים והרשמה

חדש!

חדש!
 )ADHD COACHING( אימון ילדים ובני נוער עם בעיות קשב וריכוז 

 אימון אישי לילדים מגיל 10 ובני נוער אשר אובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז
sadnaothaifa@clalit.org.il  *5545 לפרטים והרשמה

חדש!
 סדנאות קשב וריכוז 

�סדנאות להקניית הרגלי למידה - לילדים בכיתות ד' עד י"ב )לפי קבוצות גיל(.
� סדנאות להורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז.

ADHD-הסדנא מועברת ע"י מאמנת מוסמכת ב
sadnaothaifa@clalit.org.il  *5545 לפרטים והרשמה

שירותים לקידום בריאות המשפחה
 #  המרכז לרפואת מטיילים 

 ייעוץ רפואי ומתן חיסונים בהתאמה אישית. זימון ביקור 2700* )שלוחה מס' 1(
 75% הנחה במקום על ייעוץ ועל חיסונים ללקוחות מושלם

 מרפאת אקספרס, מגדל ביאליק סיטי )בנין השופרסל( קרית ביאליק.
מרפאת רמות רמז, רח' בורוכוב 39, חיפה, קומה 1-

קבוצות פעילות גופנית בהנחיית מאמנת כושר המתמחה 

בהפעלה לאחר לידה, בשילוב התינוקות, במנשאים או בעגלות. 

קניון חיפה כל יום שני בשעה 9:00, קומה 2 )ליד הכספומט(
חינם!

 קבוצת הליכה לנשים לאחר לידה



2700

בכל זמ� ובכל מקו�,
אנחנו במרחק נגיעה מכ�

Youtube -כללית ב 
 עול� הוידיאו 

של כללית

�דרת 40 שבועות• 
�דרות בנושא הורות צעירה• 
אימוני כושר• 
מי� וזוגיות - ד”ר צחי ב� ציו�• 
שאלות ותשובות בנושאי� • 

רפואיי�

 כללית ב�לולר
 התיק הרפואי האישי 
והמשפחתי בכ� היד

זימו� ביקורי�• 
קבלה וניתוח של תוצאות • 

בדיקות מעבדה
התייעצות ע� מומחי�• 
צפייה בתורי� עתידיי�• 

 כללית או��ליי�
עול� של� של שירותי� 

דיגיטליי� באתר 
כללית.

זימו� ביקורי�• 
התייעצות ע� מומחי�• 
ניהול מידע אישי ומשפחתי• 
המלצות רפואיות• 
בקשות מהמרפאה• 

Facebook -כללית ב
 תכני� וכלי� בנושא 
ליי�-�טייל, תזונה, 
כושר, הריו� והורות

 מידע ותכני� בנושאי בריאות • 
וליי�-�טייל,  הריו�, לידה והורות

שירות לקוחות אינטרנטי• 
קהילת ”גולשות בשביל 2” לנשי� • 

בהריו�

כללית בכל מקו�


