שם
פז מוסזון
עדי טייר
אמנון ברקאי
שחר הוך
ליליאן גולן
מיכל בר אילן
מתן שגיא
סופי טומרינסון
יהושע (שוקי) דנינו
אימן חסין
ליאורה נגן
מוחמד אלעטאונה
קובי ניימן
נורית טומקינס דמרי
עידית פורת
נורית וינקלר
אפרת מן
דפנה שינדלר
מיכל ורד
אורית שטרית
מוניר אבו גויעד
משה בן שבת
מוסטפא אלעמור
אלכסנדרה הרשטיין
טל פלג
עמרי קנוטופסקי
עדי באומגרטן
ספיר אהרן
עופר קיסר
תמר זקס שלין
שרה שדמי

טלפון
073-2360500
073-2360500
073-2360500
073-2360500
08-8620800
072-3398130
08-8518843
08-8620800
08-6248002
08-6208252
08-6402606
08-6402606
08-6208252
08-6245106
08-6400217
08-6245106
08-6400217
08-6400217
08-6400217
08-6267222
08-6400217
08-6503126
08-6503126
08-6503126
08-6208252
08-8595354
088595351
088595242
088595242
088595242
088595242
088595242
088595242

תפקיד
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
מנהלת שרות הפיזיותרפיה
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית שיקום יום
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית

אזור
דרום -אופקים
דרום -אופקים
דרום -אופקים
דרום -אופקים
דרום-אשדוד
דרום-אשדוד
דרום-אשדוד
דרום-אשדוד
דרום-באר שבע
דרום-באר שבע
דרום-באר שבע
דרום-באר שבע
דרום-באר שבע
דרום-באר שבע

אתר
עדי נגב ,נחלת ערן
עדי נגב ,נחלת ערן
עדי נגב ,נחלת ערן
עדי נגב ,נחלת ערן
מכון שיקום מאוחדת
אסותא
בית הדר
מאוחדת מכון פיזיותרפיה
מאוחדת ,לב הסיטי
כללית ,מכון פיזיותרפיה ערעור
כללית ,היחידה להמשך טיפול
כללית ,היחידה להמשך טיפול
כללית
מח' שיקום סורוקה ,בית הלוחם

פיזיותרפיסטית

דרום-באר שבע

מח' שיקום סורוקה ,בית הלוחם

פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט/ית
פיזיותרפיסט/ית
פיזיותרפיסט/ית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט/ית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית

דרום-באר שבע
דרום-באר שבע
דרום -באר שבע
דרום-באר שבע
דרום -דימונה
דרום -דימונה
דרום -דימונה
דרום
דרום -גדרה
דרום -גדרה
דרום -גדרה
דרום -גדרה
דרום -גדרה
דרום -גדרה
דרום -גדרה
דרום -גדרה

מכון הפיזיותרפיה סורוקה
מח' שיקום סורוקה
מכבי מחוז דרום
מח' שיקום סורוקה
מכון פיזיותרפיה דימונה – כללית
מכון פיזיותרפיה דימונה – כללית
מכון פיזיותרפיה דימונה – כללית
כללית ,מחוז דרום
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד

מייל עבודה
shikum@aleh-israel.org
physio@adi-org.il
physio@adi-org.il
physio.shikum@adi-org.il

michalba@assuta.co.il
sophia.t@meuhedet.co.il
yehoshua.d@meuhedet.co.il
AimanHu@clalit.org.il
laorana@clalit.org.il
jacobne@clalit.org.il

EditPo@clalit.org.il
NuritVi2@clalit.org.il
efratma1@clalit.org.il
schinble_d@mac.org.il
MichalVe@clalit.org.il
oritshi@clalit.org.il
MunirAB@clalit.org.il
moshebe2@clalit.org.il

mustafaal@clalit.org.il
AlexaandraKl@clalit.org.il
TalPe@clalit.org.il
omrika11@clalit.org.il
AdiBa@clalit.org.il
sapirah@clalit.org.il
oferke1@clalit.org.il
TAMARZAA@clalit.org.il
SaraSh5@clalit.org.il

יוהנה רם
נוגה עמרן ברומברג
לימור כהן
לירז טנצר
מיה בן גל
מיכל לוי

088595242
088595354
08-8595294
08-8595294
08-8595294
08-8595250

מתן קליינמן
גרשון סנט
יהונתן שפנגלט
אפרת סוכות
רננה עדני
מיה אברמסון
יפתח רוסק
מרטין ניב
עדינה ברקו

02-5889595
02-9905333
02-6324222
02-5844495
02-5844495
02-5844495
02-5844495
02-5844495
02-5844495

נעמה קרניאל

02-5844495

אילת השחר גולדמן
נורית שטרן
איתי שור
רות ויצטום
יובל יעקובוביץ
דבורה סבהט
אלמוג אחיטוב
גיא ספיר
קוס וובר
יסמין מדינה שטיין
רותם בן בשט אייס
אנה חפר

02-6494277
02-6494277
02-6494277
02-6494277
02-6494277
02-6494277
02-6494277
02-6494277
02-6494277
088549633
08-9306200
08-9136218
0808-9306208
08-9445177
08-8614444

אליזבט כהן
בלהה גלקר כהן
שני גולדנברג ברק

פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית אחראית שיקום
יום
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
פיזיותספיסטית
פיזיותספיסטית
פיזיותספיסטית
פיזיותספיסט
פיזיותספיסט
פיזיותספיסטית
פיזיותספיסטית ,מנהלת שירות
הפיזיותרפיה
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטת
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטת
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטת
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית

דרום -גדרה
דרום -גדרה
דרום -גדרה
דרום -גדרה
דרום -גדרה

בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית החולים הרצפלד
בית חולים הרצפלד (מדריכה
קלינית ועובדת ביט"ב),
מכון פיזיותרפיה רמת אשכול-
מכון פיזיותרפיה בית שמש -כללית
מכון פיזיותרפיה -קרית יובל -כללית
בית חולים הדסה
בית חולים הדסה
בית חולים הדסה
בית חולים הדסה
בית חולים הדסה
בית חולים הדסה

ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
מרכז-אשדוד
מרכז-נס ציונה

בית חולים הדסה
ביה"ח אלין -ילדים עד גיל 21
ביה"ח אלין -ילדים עד גיל 21
ביה"ח אלין -ילדים עד גיל 21
ביה"ח אלין -ילדים עד גיל 21
ביה"ח אלין -ילדים עד גיל 21
ביה"ח אלין -ילדים עד גיל 21
ביה"ח אלין -ילדים עד גיל 21
ביה"ח אלין -ילדים עד גיל 21
ביה"ח אלין -ילדים עד גיל 21
מכון פיזיותרפיה
יחידה להמשך טיפול

מרכז-גני אביב
מרכז-נס ציונה
מרכז-רמז
מרכז-מודיעין

מכון פיזיותרפיה
יחידה להמשך טיפול
מכון פיזיותרפיה
מכון פיזיותרפיה

דרום -גדרה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים

IohanaRa@clalit.org.il
nogaam@clalit.org.il

LirazTe2@clalit.org.il
maiabe@clalit.org.il

matankl@clalit.org.il
JRgershonS@clalit.org.il
YonatanSp@clalit.org.il

ahashachar@alyn.org
nstern@alyn.org
ischurr@alyn.org

rvitztum@alyn.org
yuvalj@alyn.org

dsabhat@alyn.org
aachituv@alyn.org
gsapir@alyn.org
cweber@alyn.org
yasminme@clalit.org.il
rotembe2@clalit.org.il
annah@clalit.org.il
ElizabethCo@clalit.org.il
bilhag@clalit.org.il
ShaniGol@clalit.org.il

טניה אברמוביץ
נעם צור
ערווה נאטור
לנה רוזבסקי
נעמה פרייליק
אינסלר אפרת
פרג ניב
פרבר ישראל

פירוצקי שירלי -ניקה
דניס עברי
גבאלי מוסלם
אסתי קוברסקי
גדי אלגר
דיאנה ברקוביץ
נורית גרוסמן
מיה פרץ אשכנזי
יפית בר
ניצן ברגר
יעל סגל
ריטה קרסנשטיין
עודד טוך
לירון ויינבלט
רינת סופרין
יעל דותן מרום
גל אלמקייס
מיכל נחמה רבי
גבריאלה מלמד גפני
קטיה רייך
אסף שיפר
מור אסיאס
טליה צפריר
עציונה אייזנשטיין

 08-9258756ס.מנהלת השירות הפיזיותרפי מרכז -באר יעקב
מרכז -באר יעקב
 08-9258756פיזיותרפיסט
מרכז -באר יעקב
 08-9258756פיזיותרפיסטית
מרכז -בת ים
 076-8611121פיזיותרפיסטית
מרכז -בת ים
 076-8611121אחראית פיזיותרפיה
מרכז -בת ים
 076-8611121פיזיותרפיסטית
מרכז -בת ים
 076-8611121פיזיותרפיסט
מרכז -בת ים
 076-8611121פיזיותרפיסט
מרכז -בת ים
 076-8611121פיזיותרפיסטית
 073-3456283פיזיותרפיסטית ,אחראית שיקום מרכז-נס ציונה
מרכז -רחובות
 08-9441238פיזיותרפיסט
מרכז-פ"ת
 03-9377421פיזיותרפיסטית
מרכז-ת"א
 03-6974676פיזיותרפיסט
מרכז-ת"א
 03-6941580פיזיותרפיסטית
 03-5081000אחראית פיזיותרפיה מח' יב
מרכז-ת"א
 03-5081000אחראית פיזיותרפיה מח' ה'
מרכז-ת"א
 03-5081000אחראית פיזיותרפיה מח' ו'
מרכז-ת"א
 03-5081000אחראית פיזיותרפיה מח' יג'
מרכז-ת"א
 03-5081000אחראית פיזיותרפיה אשפוז יום מרכז-ת"א
 03-5081000אחראית פיזיותרפיה תיירות
מרכז-ת"א
 03-5081000אחראי פיזיותרפיה אורתופדיה מרכז-ת"א
מרכז-ת"א
 03-5068110פיזיותרפיסטית
מרכז-ת"א
 03-5068110פיזיותרפיסטית
מרכז-רמת גן
 03-5303812פיזיותרפיסטית אחראית
מרכז-רמת גן
 03-5303812פיזיותרפיסטית
מרכז-רמת גן
 03-5303812פיזיותרפיסטית
מרכז-רמת גן
 03-5303812פיזיותרפיסטית
מרכז-רמת גן
 03-5303812פיזיותרפיסטית
מרכז-רמת גן
 03-5303812פיזיותרפיסט
מרכז-רמת גן
 03-5303812פיזיותרפיסטית
מרכז-רמת גן
 03-5303812פיזיותרפיסטית
03-5302597
מרכז-רמת גן
פיזיותרפיסטית
03-

ביה"ח שמואל הרופא
ביה"ח שמואל הרופא
ביה"ח שמואל הרופא
בית בלב
בית בלב
בית בלב
בית בלב
בית בלב
בית בלב
denise.gel@gmail.com
נס ציונה
muslimja@clalit.org.il
בית חולים קפלן
estiko@clalit.org.il
ביה"ח בלינסון
ביה"ח איכילוב
;diana.b2@meuhedet.co.il
מאוחדת ,שיקום יום
nurit@reuth.org.il
ביה"ח רעות
maya.perezrer@reuth.org.il
ביה"ח רעות
yafit.shkuri@reuth.org.il
ביה"ח רעות
nitzan.berger@reuth.org.il
ביה"ח רעות
yael.segal@reuth.org.il
ביה"ח רעות
rita_f@reuth.org.il
ביה"ח רעות
oded.tuch@reuth.org.il
ביה"ח רעות
LironMa3@clalit.org.il
בן יאיר
TarinatSu@clalit.org.il
בן יאיר
המחלקה לשיקום אורתופדי שיבא
המחלקה לשיקום אורתופדי שיבא
המחלקה לשיקום אורתופדי שיבא
המחלקה לשיקום אורתופדי שיבא
המחלקה לשיקום אורתופדי שיבא
המחלקה לשיקום אורתופדי שיבא
המחלקה לשיקום אורתופדי שיבא
המחלקה לשיקום אורתופדי שיבא
שיקום ילדים ,שיבא
etzyona.eisenstein@sheba.health.gov.il

מיכל בלומנפלד
צופיה עמרוסי
חן ארזוני
עדי ווילסון חזקיהו
הלה עבד
רותם כץ
יוחאי נח
כפיר פינגרמן
חנה שניידר
ריטה גנדלמן
אחמד מואסי
אבו ראס טיבי סאמר
ויטל-ניצני ענתי
בילאל שרקייה
עמיאל לוי רעות
רובין רנדל
תאמר עבד אל גני
אריאלה הולצמן
מואמן כתאני
נתנאל לוי
מעיין מרמור
מיכאל ויסברוד

מוחמד מוסטפא

03-5302597
0303-5302597
0303-5302597
0303-5302597
0303-5303812
03-5303718
0303-5305108
09-7709010
09-7709759
09-7709073
09-7709073
09-8309206
09-8309206
09-8309206
03-7600828
09-7499700
09-8603555
)שלוחה (6
04-6328585
08-6248002
08-6248002
*3555
04-8307128
04-8307061
04-8307062
04-8307128
04-8307061
04-8307062

שיקום ילדים ,שיבא

פיזיותרפיסטית

מרכז-רמת גן

פיזיותרפיסטית

מרכז-רמת גן

פיזיותרפיסטית

מרכז-רמת גן

פיזיותרפיסטית

מרכז-רמת גן

פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית

מרכז-רמת גן
מרכז-רמת גן

מרכז רפואי שיבא ,תל השומר
שיקום נוירולוגי ,שיבא תל השומר

פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית אחראית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט

מרכז-רמת גן
מרכז-רעננה
מרכז-רעננה
מרכז-רעננה
מרכז-רעננה
מרכז-שרון שומרון
מרכז-שרון שומרון
מרכז-רמת שרון
מרכז
מרכז-כוכב יאיר
מרכז -נתניה

שיקום גריאטרי ,תל השומר
בית חולים לוינשטיין
שיקום אורטופדי ,בית לונישטיין
בית חולים לוינשטיין
בית חולים לוינשטיין
היחידה להמשך טיפול  -כללית
היחידה להמשך טיפול  -כללית
היחידה להמשך טיפול  -כללית
מכון קדמה  -כללית
קופ"ח לאומית
מכון רזיאל  -כללית

פיזיותרפיסטית
סגן מנהל שירות פיזיותרפיה
מנהל שירות פיזיותרפיה
פיזיותרפיסטית

צפון -חדרה
צפון -פרדס חנה
צפון-פרדס חנה
צפון-חיפה,יקנעם

מכון דגני  -כללית
מרכז רפואי "שהם"
מרכז רפואי "שהם"
שיקום יום ,קופת חולים מכבי
בית החולים פלימן

פיזיותרפיסט

צפון-חיפה,יקנעם

פיזיותרפיסט

צפון -חיפה

שיקום ילדים ,שיבא
שיקום ילדים ,שיבא
שיקום ילדים ,שיבא

בית החולים פלימן

hala.abed@sheba.health.gov.il
gapaim@netvision.net.il
kfirfin@clalit.org.il

ShSammerAb@clalit.org.il
AnatNi@clalit.org.il
Bilal.Sharkeyeh@clalit.org.il
ReutAm@clalit.org.il
shtamerab@clalit.org.il
SHArielaho@clalit.org.il
netanell@shoham.health.gov.il
marmur_m@mac.org.il

ג'יין זלצר
ליאור אלתר
רתם בז'רנו
אולגה מיקלבנק
ריהאם ח'ורי
איל יחזקאל מאי
אשר ווינשטיין
בשארה חדאד
יוסף דוידוביץ
מאי שאהין נעאמנה
פאתן עמרייה
עומר קרמר
מרינה פילשטינסקי
ענת קינסטלר
אילונה יגר
תלמה איזנמן
ענבר כוכבי
שירן אשד
מירית גוכמן דנה
אלי מרציאנו
דלית מדר

 073-2377300פיזיותרפיסטית -מנהלת
 073-2377344שירותי הפיזיותרפיה
073-2377300
פיזיותרפיסט
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסטית
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסטית
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסט
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסט
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסט
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסט
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסט
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסטית
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסט
073-2377344
073-2377300
פיזיותרפיסט
073-2377344
073-2377300
 073-2377344פיזיותרפיסטית
 *3555פיזיתרפיסטית
 04-8359533פיזיותרפיסטית
 04-8359533פיזיותרפיסטית
 04-8359533פיזיותרפיסטית
 04-8359533פיזיותרפיסטית
 *3555פיזיותרפיסטית
 *3555פיזיותרפיסט
 *3555פיזיותרפיסטית

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Jane_z@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Lior_a@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Rotem_b@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Olga_mik@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Riham_k@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Eyal_m@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Asher_v@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Bshara_h@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

yosef_d@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Mai_n@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Fatin_a@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Omer_ K@bbalev.co.il

צפון-חיפה

בית בלב נשר

Miri_f@bbalev.co.il

צפון-חיפה
צפון-חיפה
צפון-חיפה
צפון-חיפה
צפון-חיפה
צפון-חיפה
צפון-חיפה
צפון-חיפה

קופת חולים מכבי -נשר
בני ציון
בני ציון
בני ציון
בני ציון
קופת חולים מכבי -הדר
קופת חולים מכבי -הדר
קופת חולים מכבי -גרנד קניון

Kinstler_a@mac.org.il
elona.yeger@b-zion.org.il
talma.aizenman@b-zion.org.il
inbar.kochavi@b-zion.org.il
shiran.eshed@b-zion.org.il
gochman_m@mac.org.il
martsia_li@mac.org.il
haggai_d@mac.org.il

חלי זילברמן
דותן קימל
אבו זמירו אסמאעיל
עירית מירון
אסף פומפן
יוני גוטקינד
עלי אבו אלהיגא

04-8685444
04-8685444
09-8309206
04-9107253
04-9107253

פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט

 04-9877505פיזיותרפיסט
054-2312302
פיזיותרפיסט

שירה אביטן
איליה לכמן
עינת אזולאי
מור אגוזי

04-6494140
04-6494140
04-6494140
04-6494140

ריאד מוחמד
מיכל כהן קלס
אמיר זורע
הדר סורסקי
איריס דבדה

*3555
04-6652225
*3555
*3555
*3555

פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית אחראית
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסטית

סעיד סואן
באסל גרזוזי

 *3555פיזיותרפיסט
 *3555פיזיותרפיסט

ירון מרכס
איאד סלייח
מירי אוחנה

 *3555פיזיותרפיסט
 *3555פיזיותרפיסט
 *3555פיזיותרפיסטית

מוהיא עזירי

 04-8430420פיזיותרפיסטית

רחל גולדנברג

 04-8430420פיזיותרפיסטית

צפון-חיפה
צפון-חיפה
צפון-חפר
צפון-נהריה
צפון-נהריה
צפון-עכו
צפון-בית שאן
+עפולה
צפון-עפולה
צפון-עפולה
צפון-עפולה
צפון-עפולה
צפון-עפולה+
א.א.פחם
צפון-פוריה
צפון-ק"ש/כרמיאל
צפון-כרמיאל
צפון-עכו
צפון-
שפרעם+קרית
מוצקין
צפון-קרית מוצקין

כללית ,יחידה להמשך טיפול
כללית ,יחידה להמשך טיפול
היחידה להמשך טיפול  -כללית
המרכז הרפואי לגליל
מחלקת שיקום ,מרכז רפואי לגליל
מערבי
כללית ,היחידה להמשך טיפול
גולדן קאר +יחידה להמשך טיפול
של כללית
מרכז רפואי העמק
מרכז רפואי העמק
מחלקת שיקום ,מרכז רפואי העמק
מחלקת שיקום ,מרכז רפואי העמק
קופת חולים מכבי
בית חולים פוריה
קופת חולים מכבי
קופת חולים מכבי
קופת חולים מכבי

קופת חולים מכבי
קופת חולים מכבי

צפון-טבריה+קרית
אתא
קופת חולים מכבי
מכבי
חוליםכרמל
ודליית אל
צפון-נוף הגליל ,נצרתקופת
צפון-קריית אתא
קופת חולים מכבי
כללית – יחידה להמשך טיפול
שלוחת קריות
צפון-קריות
כללית – יחידה להמשך טיפול
שלוחת קריות
צפון-קריות

rachelzi@clalit.org.il
shismailab@clalit.org.il

YONIGU@clalit.org.il
aboelhija@icloud.com
shiraha1@clalit.org.il

Riad_m@mac.org.il
MCohenKhal@poria.health.gov.il
zorea_@mac.org.il
suraski_h@mac.org.il
dabda_i@mac.org.il

Suan_s@mac.org.il
Garzuzi_b@mac.org.il

marx_y@mac.org.il
slaieh_e@mac.org.il
ohana_mir@mac.org.il
MOHAYAFA@clalit.org.il
RACHELGO4@clalit.org.il

ז'אנה גולודריגה
מרעי סולימאן
סאהר מיכאל
חיים רובין

פיזיותרפיסטית

צפון-נוף
הגליל+מגדל העמק

*3555
מנהל שירות הפיזיותרפיה עמל צפון-נוף
04-6566077
הגליל+טבריה
טבריה+נוף הגליל
 *3555פיזיותרפיסט
צפון-מעלות
צפון-זכרון
יעקוב/מעלות
 *3555פיזיותרפיסט

קופת חולים מכבי
מרכז שיקום עמל+יחידה להמשך
טיפול של כללית
קופת חולים מכבי
קופת חולים מכבי

golodrig_z@mac.org.il
Ptsuliman@hotmail.com
Michael_sa@mac.org.il
rubin_h@mac.org.il

