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 רשימת מעבדות רפואיות המאושרות לביצוע בדיקות סרולוגיה לנגיף הקורונה החדשהנדון: 
 

 הערה: הטבלה תתעדכן באופן עיתי 
 

 פרטי התקשרות שם המעבדה מס.
 7:00-9:00ה' בין השעות -במלר"ד )מיון( המרכז הרפואי בימים א' פדה פוריה )טבריה(מרכז רפואי  1

 8891*זימון תור, נא להתקשר למוקד זימון תורים לפרטים ו 
 מבצעים גם בדיקות פרטיות

 
 מעבדות אסותא מרכזים רפואיים 2

 )רמת החייל ת"א(
 - או במייל  3550*  /  03-7643636שלנו  ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות 

o.ilSerologyexam@assuta.c 
 מבצעים גם בדיקות פרטיות

  
 

סוראסקי  -המרכז הרפואי ת"א  3
 )איכילוב(

https://www.tasmc.org.il/Executive-Health-
Program/Pages/corona-test.aspx 

 
 יותמבצעים גם בדיקות פרט

 
 )חיפה( מרכז רפואי רמב"ם 4

 
https://www.rambam.org.il/corona_tests/ 

 
 מבצעים גם בדיקות פרטיות

 
 labdepAP@assuta.co.il (אשדוד)אסותא  5

 טלפון:
072-3398158/068 
 בלבד 08:00-16:00מענה בין השעות 

 לא מבצעים בדיקות פרטיות רק עם הפניה 
 

 קביעת תור באמצעות מוקד זימון תורים מרכז רפואי מאיר:  )כפא סבא( כללית, מאירמרכז רפואי  6
09-7471555 . 

ps://hospitals.clalit.co.il/meir/he/ext/Pages/stest.aspxhtt 
 

  מבצעים גם בדיקות פרטיות
 3811*בטלפון   הדסה מדיקל עין כרם )ירושלים(הדסה מרכז רפואי  7

 : או במייל
 info-medical@hadassah.org.il  

 * 3811יש לקבוע תור מראש בטלפון  9:00-14:30שעות ה' בין ה-בימי א'
 מבצעים גם בדיקות פרטיות

 
 לא עושים בדיקה פרטית  )צפת( זיומרכז רפואי  8

 
המערבי  המרכז הרפואי לגליל  9

 )נהריה(
 לא עושים בדיקה 

 
 לא עושים בדיקה פרטית  )חדרה( הלל יפהמרכז רפואי  10

 
 לא עושים בדיקה פרטית  ן()אשקלו ברזילימרכז רפואי  11
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 8-10:30ה בין השעות -בימים א 4ניתן להגיע למזכירות המעבדות בקומה  )ירושלים( שערי צדקמרכז רפואי  12
 )אין צורך לקבוע תור( 

במידה ואין מענה, ניתן להשאיר הודעה.  02-6555420במזכירות טלפון 
 02-6555077טלפון נוסף: 

 labchana@szmc.org.il  
 מבצעים גם בדיקות פרטיות

 
 

 054-7748227לשלוח הודעת ווטסאפ למספר  (נצרת)בית חולים משפחה קדושה  13
 lab.hfh.naz@gmail.comאו לשלוח מייל ל: 

 24/7זמין 
 תמבצעים גם בדיקות פרטיו

 
 לא עושים בדיקה פרטית רק עם הפניה  )רחובות( כללית, קפלןמרכז רפואי  14

 יש לפנות לרופא המטפל 
 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים

 
 07:30-18:00ה בין השעות -בימים א )אסף הרופא( שמירמרכז רפואי  15

דיקה" הקלידו בשדה חיפוש "ב –דית ילחצו כאן והזמינו תור לבדיקה מי
סרולוגיה: 

https://www.shamir.org/he/about/coronavirus/serologicaltest/ 
 08-9542168או התקשרו 

 עושים בדיקה פרטית
 יוליה )חולון( וולפסוןמרכז רפואי  16

03-5028883 
yuliam@wmc.gov.il 

 מבצעים גם בדיקות פרטיות
 

)באר  כללית,  סורוקהמרכז רפואי  17
 שבע(

 לא עושים בדיקה פרטית רק עם הפניה
 יש לפנות לרופא המטפל 

 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים
 

 03-5303604למספר: במסרון  )תל השומר( שיבאמרכז רפואי  18
 03-5305000בווטסאפ למספר: 

 QA.Corona@sheba.health.gov.ilבמייל לכתובת: 
 בשעות העבודה

 מבצעים גם בדיקות פרטיות
 כללית ,מעבדה מחוזית הר חוצבים 19

  )ירושלים(
 לא עושים בדיקה פרטית רק עם הפניה

 יש לפנות לרופא המטפל 
 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים

 
 לא עושים בדיקה פרטית רק עם הפניה )נשר( כללית, נשר מעבדת 20

 יש לפנות לרופא המטפל 
 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים

 
 ם הפניהלא עושים בדיקה פרטית רק ע )עתידים( כללית, מעבדה מרכזית 21

 יש לפנות לרופא המטפל 
 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים

 
 יש לפנות לרופא המטפל קופ"ח לאומית 22

 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים
 

 יש לפנות לרופא המטפל קופ"ח מאוחדת 23
 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים

mailto:labchana@szmc.org.il
mailto:lab.hfh.naz@gmail.com
https://www.shamir.org/he/about/coronavirus/serologicaltest/
mailto:yuliam@wmc.gov.il
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 יש לפנות לרופא המטפל מכבי קופ"ח 24

 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים
 

 לא עושים בדיקה פרטית רק עם הפניה ) עפולה( כללית, מרכז רפואי העמק 25
 יש לפנות לרופא המטפל 

 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים
 

 בדיקה פרטית רק עם הפניהלא עושים  )חיפה ( כללית, מרכז רפואי כרמל 26
 יש לפנות לרופא המטפל 

 (באתר הקופה או במוקד הקופה )בנושאים לוגיסטיים
 

 לא עושים בדיקה פרטית  (מרכז רפואי בני ציון ) חיפה 27
 04-6028824 בית החולים האנגלי )נצרת( 28

 8:00-13:00שעות פעילות: בימים ב' עד ו' בין השעות 
 יותמבצעים גם בדיקות פרט

 
6279911-02 אוגוסטה ויקטוריה )ירושלים( 29  

 מבצעים גם בדיקות פרטיות
 

 02-6231214 )ירושלים( ם החדשות"מעבדות רמב 30
  hav.net.ilarambamlb@zבמייל לכתובת:

  11:00יום ו' עד השעה  9:00-16:00ה' בין השעות -בימי א'
  ם בדיקות פרטיותמבצעי

31   
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