
     

 
 

 הרצליה - מרפאות בקהילה
 

 אחודה כתובת המרפאה קופ"ח
 כן/לא

בית   מיגון   גודל טלפון
 מרקחת

מנהל 
 המרפאה

 טל. נייד

   V דירוג מקלט גדול בינוני קטן     

בן גוריון פינת  הרצליה כללית
 1רמב"ם 

 09-9620700 V   V  V  ד"ר אמנון
 ואזינה

054-4550438 

 09-7716454 ד"ר רייכמן V  V    09-9594555 לא 4טשרניחובסקי  גוטפריד לליתכ

 09-7471459 ד"ר קרן נדל V   V  V 09-9705800 לא 3היורה  נוה עמל כללית

ד"ר מאירסון  V  V    09-9607200 לא 22הפועל  נוף ים כללית
 דוד

050-8649039 

דרום  כללית
 ראשוני

 054-4274327 ד"ר פלדמן עידו V  V    09-9592333 לא 9בילו 

 052-8087457 אלי ששון V   V  V 09-9727500 לא 13הרצוג  הרצליה לאומית

שד' יעקב לנצט  הרצליה מאוחדת
6 

 054-8309432 אורית קופר V  חיצוני   V 09-9706111 כן

 050-8800527 סויסה ורד סין V   V  V 09-9594111 לא  3הנדיב  הרצליה מכבי

 
 



     

 
 

 מרפאות קופות החולים כללית הרצליה

 מנהל המרפאה טלפון  כתובת המרפאה

  09-9620700 כללית הרצליה הרצליה 1רח' בן גוריון פינת רמב"ם 

מרפאת גוטפריד רח' טשרניחובסקי 
 הרצליה 4

 ד"ר רייכמן 09-9594555 כללית גוטפריד

 ד"ר שעייה חיים 09-9705800 כללית נווה עמל נווה עמל הרצליה 3רח' היורה 

 ד"ר שבתאי חנן 09-9607200 כללית נוף ים  נוף ים הרצליה 22רח' הפועל 

 ד"ר צרויה יאיר 09-9592333 כללית דרום  הרצליה 9רח' בילו 

 אורית קיפר 09-9706111 מאוחדת הרצליה 8שד" לנצט 

 אלי ששון 09-9727500 לאומית הרצליה  13רח' הרצוג 

 ורד סין סוסיה 09-9594111 מכבי   3רח' הנדיב 

 
 בתי חולים

 03-9372372 פתח תקוה 7קק"ל  מרכז רפואי רבין בית חולים השרון

 03-9253253 03-9253666 פתח תקוה  14קפלן  מרכז שניידר לרפואת ילדים

כפר  59טשרניחובסקי  בית חולים מאיר
 סבא

09-7472555 2555 * 

 03-9377377 פתח תקוה 39זבוטינסקי  בית חולים בלינסון 

  09-7709090 רעננה 278אחוזה  בית חולים לוינשטיין 

  03-6974225 תל אביב 6ויצמן  בית חולים איכילוב

 



     

 
 

 שירותי בתי מרקחת

 טלפון כתובת שם בית המרקחת

 09-9545353 הרצליה 18סוקולוב  הרצליה

 09-9547035 2בן גוריון  לב הרצליה

 09-7886363 הרצליה 1רמב"ם  ניו פארם

 09-7734370 36חבצלת השרון  פארמה תמר

 09-9514646 2צמרות  סופרפארם

 09-9500008-11 25סוקולוב  סופרפארם

 09-9555852 סמוך למדיקל סנטר 142וינגייט  הרצליה פיתוח

 077-8880870  8שד' שבעת הכוכבים  הכוכבים 7ופרפארם ס

  09-9511123 הרצליה פיתוח 2שונית  סופרפארם מרינה

 077-8881420 8אבא אבן  סופרפארם הרצליה פיתוח

 
 

 פריסת תחנות מד"א מרחב ירקון
  03-9345588 פתח תקוה 30המכבים  -ירקון 

  03-5460111 ארלוזורוב תל אביב -דן 
  03-9697770 ראשל"צ 104זבוטינסקי  -אילון

  03-6300332ב תל אבי 60מוקד ארצי יגאל אלון 
 
 
 


