
טלפוןכתובתשם המפעלהשירות.מס
\ מקלט 

ק"ממ
הערותקיבולתר"שטח במ

1
-מרכול אדלה

 אודים
09-9745388

-054-יאיר בר חי : איש קשר

4260669

2
בית - אלונית

יהושע
-2ארגמן 

רותם : איש קשר

052-6208709

3
- סופר אלוני

בני ציון

אנשי 

בראשית ליד 

המזכירות

09-7484975
אלון : איש קשר

050-5431430

4
מרכולית 

בצרה
609-7404483הפרדס 

איתן בן: איש קשר

 054-6208408

מרכול געש5
ליד 

המזכירות
09-9592164

עידן ברק: איש קשר

 052-8450882

6

כפריית 

- התות

חרוצים

כיכר מרכזי 

בכפר
09-8800724

אבי: איש קשר

 050-7225590

09-9524237כלבו יקום7
רותי: איש קשר

054-5208279

8

שופרסל 

- אקפסרס

כפר נטר

1709-8990865ההדרים 
ברוך: איש קשר

053-7464999

1609-9580761הפרחים סופר רשפון9
מיכאל מור: איש קשר

054-6670040

09-9523036מרכול שפיים10
דורון צופים: איש קשר

053-4230337

11
מרכולית תל 

יצחק
09-8994428

כורש איתן: איש קשר

052-3485906

12
מרפאת 

כללית- אודים
ד"ממ09-8655132

 -אחות אחראית

אסתר אשכנזי

-רופא אחראי

הרצפלד' ד

:שעות קבלת קהל

8:00-12:00' א

15:30-18:00- 'ג

8:00-12:00- 'ה

 -מיקום דפיברילטור

מרפאה/ י"בחדר צח

13
מרפאת בני 

מאוחדת- ציון
איןאיןאין09-7414419

 -אחות אחראית

אילנה קיריוחין

-רופא אחראי

מסארוה איאס

:שעות קבלת קהל

12:30-15:30' א

:8:00-12:00- 'ב

8:00-12:00- 'ה

16:00-18:00

 -מיקום דפיברילטור

במזכירות

14
מרפאת 

כללית- בצרה
09-7485084

ד יש "אין ממ

 50מקלט 

מטר ליד

 -אחות אחראית

שלומית פלק מלר

-רופא אחראי

דר יואב הילמן

:שעות קבלת קהל

13:00-15:30' א

7:00-10:00- 'ג

 -מיקום דפיברילטור

ש"ברכבו של הרב

שירותים חיוניים

המרכוליות אינן ממוגנותמזון

רפואה



15
מרפאת גליל 

ים
09-9528955

ד אך "אין ממ

יש בית 

סיעודי ליד 

ד"עם ממ

 -אחות אחראית

נעמי מוטולה

052-6166838

-רופא אחראי

דר ירון מנדה

050-6264847

:שעות קבלת קהל

8:00-11:30' א

18:00-20:00- 'ב

7:30-11:00- 'ג

8:00-10:00-'ג

18:00-20:00

מיקום דפיברילטור

במרפאה

16
-מרפאת געש

 כללית

09-9521152

09-9521150
איןאיןאין

 -אחות אחראית

רותי צפרתי כץ

-רופא אחראי

מירב לרר

:שעות קבלת קהל

8:30-12:00- 'א

15:00-19:00

7:30-11:30- 'ב

10:30-13:00-'ג

12:00-16:00-'ד

7:30-12:30-'ה

 -מיקום דפיברילטור

נמצא בארון ליד המרפאה יש 

מפתח על הארון

17

מרפאת 

- חרוצים

כללית

09-7484634

:פקס

09-7440629

יש מקלט 

ליד המרפאה

 -אחות אחראית

'ג'שרון חג

-רופא אחראי

ויקטוריה צודיק' ד

:שעות קבלת קהל

8:00-13:30- 'א

8:00-13:30- 'ב

8:00-13:30-'ג

8:00-13:30-'ה

 -מיקום דפיברילטור

' בארון על קיר המזכירות ברח

טל : הערבה המפתחות אצל

זכריה מדר/ אתי מאור/ מוסאי

18
-מרפאת יקום

 כללית

09-9524242

09-9524241

יש מקלט 

קרוב

 -אחות אחראית

טלי קלמי ומוריה עמר

-רופא אחראי

מירה ליבוביץ' דר

:שעות קבלת קהל

7:00-14:00- 'א

7:00-14:00- 'ב

7:00-14:00'ג

16:00-19:00

7:00-14:00- 'ד

7:00-14:00-'ה

19
מרפאת כפר 

נטר
איןאיןאין09-8997948

 -אחות אחראית

שמחה שינפלד

-רופא אחראי

אורנה לוין' דר

:שעות קבלת קהל

7:00-12:00- 'א

8:30-16:00- 'ג

7:00-12:30-'ה

 -מיקום דפיברילטור

ש"בבית הרב

רפואה



20
מרפאת 

כללית- רשפון

09-9583854

:פקס

09-9588801

איןאיןאין

 -אחות אחראית

אילנית חביב

-רופא אחראי

דוד מאירסון' דר

:שעות קבלת קהל

15:00-19:30- 'א

13:00-15:00- 'ב

7:00-11:00'ג

7:30-11:00- 'ד

12:30-14:00-'ה

:מיקום דפיברילטור

בארון על קיר הדואר המפתחות 

אצל הסייר או אצל דני

21

מרפאת 

- שפיים

כללית

09-9523800

צמוד 

למרפאה יש 

דים" ממ2

 -אחות אחראית

אודליה גולבזון וזהר אדרי

-רופא אחראי

ליטל גולדברג' דר

:שעות קבלת קהל

7:00-18:00- 'א

7:00-14:00- 'ב

11:00-20:30'ג

7:00-14:00- 'ד

7:00-14:00-'ה

:מיקום דפיברילטור

במרפאה

22
מרפאת תל 

יצחק

09-8994411

09-8994410
איןאיןאין

 -אחות אחראית

052-6379408סבטלנה 

-רופא אחראי

רוברטו כהן' דר

:שעות קבלת קהל

14:15-15:30- 'א

8:15-9:45- 'ד

11:30-13:00-'ה

:מיקום דפיברילטור

במרפאה

23
-בית מרקחת

 סופר פארם
077-8880480חוצות שפיים

אודים24
ליד 

המזכירות
09-8855498

:שעות פעילות

8:30-12:00ה ',ג',ב',א

16:00-18:00-'ג

בני ציון25

אנשי 

בראשית ליד 

הצרכנייה

09-7484794

:שעות פעילות

8:30-11:00' ו', ה',ג',ב',א

16:00-18:00-'ה', ג',א

1009-7484808הפרדס בצרה26

:שעות פעילות

8:00-15:00ה ',ד',ב',א

8:00-12:00-'ג

געש27

09-9521166

פקס:

09-9521134

:שעות פעילות

8:00-14:30ה ',ג',ב',א

8:00-13:30-'ד

8:00-12:30- 'ו

09-9524467יקום29

:שעות פעילות

7:30-15:00' ה-'א

8:00-11:30-'ו

ליד הצרכנייהרשפון30

09-9582623

פקס:

09-9582089

נועם :איש קשר

050-5614229

:שעות פעילות

8:30-12:00- 'ו-'א

16:00-18:00' ד', ב

שפיים31
09-9580215

09-9523618

:שעות פעילות

8:00-14:00- 'ה-'א

8:30-12:00' ו

נמצא במקום פתוחליד הצרכנייהאודים33

לא נמצא במקום פתוחבמרכז הישובגעש34

בני ציון35

אנשי 

בראשית ליד 

המזכירות

נמצא במקום פתוח

כל סניפי אינם בעלי מיגון סניפי דואר

כספומטים

רפואה



לא נמצא במקום פתוח6הפרדס בצרה36

חרוצים37
בכיכר 

המרכזי בכפר
נמצא במקום פתוח

נמצא במקום פתוחיקום38

נמצא במקום פתוחמלון שפייםשפיים39

נמצא במקום פתוחחוצות שפייםשפיים40

41
חוצות 

דלק- שפיים

התחנה 

ממוקמת 

בתוך מתחם 

חוצות שפיים 

בקומה 

הראשונה

052-4267148

 -מנהלת התחנה

הילה דמדיאן

:קיבלת דלק

33,000- סולר

60,000- 95בנזין 

: עמדות6

משאבות סולר- 12

משאבות בנזין- 8

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

אין- שטיפה

אין- גנרטור גיבוי

לא- תחנת ברזל

42
- תל יצחק

דלק

בכניסה 

לקיבוץ תל 

יצחק מצד 

ימין

09-8919922

 מאי מנהלת התחנה

052-8118804

:קיבלת דלק

33,000- סולר

60,000- 95בנזין 

: עמדות6

משאבות סולר- 12

משאבות בנזין- 8

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

אין- שטיפה

אין- גנרטור גיבוי

כן- תחנת ברזל

43
-בית יהושע 

TEN

כאשר 

נכנסים 

לתחנת 

רכבת בצד 

ימין

052-4315174- 

 דניאלה מנהלת

התחנה

:קיבלת דלק

45,000- סולר

40,000- 95בנזין 

: עמדות4

משאבות סולר- 12

משאבות בנזין- 8

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

אין- שטיפה

אין- גנרטור גיבוי

לא- תחנת ברזל

44
- דור אלון

געש

לאחר 

הירידה 

במחלף געש

מנהלת תחנה רותם 

-054בוכריץ 

3232671

מנהל אזור כפיר 

054-5438816

:קיבלת דלק

67,500- סולר

27,000- 98בנזין 

13,500- גז

54,000- 95בנזין 

: עמדות6

משאבות סולר- 10

95משאבות בנזין - 8

משאבות גז- 2

98משאבות בנזין - 4

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

אין- שטיפה

אין- גנרטור גיבוי

כן- תחנת ברזל

45
- דור אלון

געש

בבניין 

קוסמוס 

לפני , הישן

הכניסה 

לשכונת צוקי 

ארסוף

מנהלת תחנה רותם 

-054בוכריץ 

3232671

מנהל אזור כפיר 

054-5438816

:קיבלת דלק

10,000- סולר

18,000- 95בנזין 

: עמדות1

משאבות סולר- 2

משאבות בנזין- 2

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

אין- שטיפה

אין- גנרטור גיבוי

לא- תחנת ברזל

כספומטים

אתרי דלק



46
- דור אלון

בצרה
ליד הצרכנייה

- איזי מנהל תחנה

050-8210285

:קיבלת דלק

15,000- סולר

15,000- 95בנזין 

: עמדות1

משאבות סולר- 1

משאבות בנזין- 1

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

אין- שטיפה

אין- גנרטור גיבוי

לא- תחנת ברזל

47
- דור אלון

אודים
ליד הצרכנייה

- איזי מנהל תחנה

050-8210285

:קיבלת דלק

15,000- סולר

15,000- 95בנזין 

: עמדות2

משאבות סולר- 2

משאבות בנזין- 2

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

אין- שטיפה

אין- גנרטור גיבוי

לא- תחנת ברזל

48
דור אלון 

רשפון- אברך

בכניסה 

לרשפון 

 2מכביש 

מכיוון דרום 

פונים 

שמאלה 

לאחר כמה 

מטרים נמצא 

בצד שמאל

- איזי מנהל תחנה

050-8210285

:קיבלת דלק

15,000- סולר

23,000- 95בנזין 

: עמדות4

משאבות סולר- 8

משאבות בנזין- 8

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

אין- שטיפה

אין- גנרטור גיבוי

לא- תחנת ברזל

49
- דור אלון

צומת בני ציון

- איזי מנהל תחנה

050-8210285

:קיבלת דלק

30,000- סולר

58,000- 95בנזין 

: עמדות6

משאבות סולר- 12

משאבות בנזין- 12

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

אין- שטיפה

יש- גנרטור גיבוי

כן- תחנת ברזל

50
- דור אלון

יקום

אוסנת גז מנהלת 

-050תחנה 

8345992

:קיבלת דלק

121,500- סולר

81,000- 95בנזין 

27,000- 98בנזין 

: עמדות9

משאבות סולר- 18

משאבות בנזין- 12

98משאבות בנזין - 4

:נתונים נוספים

יש- לחץ אויר

יש- שטיפה

יש- גנרטור גיבוי

כן- תחנת ברזל
אתר דחק57

58

בית חולים 

קריית 

ח "בי- שלמה

- גריאטרי

 מיטות138

חרוצים

09-7415982/1

:פקס

09-7484627

אבי שמילוביץ

053-7377597

59

כפר 

- גימלאים 

אחוזת פולג

תל יצחק
09-8647781

09-8647777

ט"קב- רן ברעם

054-4230148 

לית האחוזה"מנכ- אורה קריב

050-3170003

60
מרכז היום 

בחרוצים
09-7419375חרוצים

אלונה דפנה הדר

052-2599685

רווחה

אתרי דלק



מתנדבים61
לשכת גיוס 

מתנדבים

חוצות 

בניין - שפיים

המשרדים 

מול המועצה

09-9596523
הגר ואן אק

052-8509970

62

שמרטפייה 

לעובדי 

המועצה

שמרטפייה 

לעובדי 

המועצה

חוצות 

בניין - שפיים

המשרדים 

מול המועצה

ל חוצות "מנכ- מולי בן יקר

שפיים 

052-2776621

ביטוח לאומי63

64
מזכירות 

ארסוף
09-9582908ארסוף

מזכיר הישוב- אבי נוף

050-3535970

65
מזכירות 

אודים
אודים

09-8655437

09-8650915

מזכירת הישוב- טובה נוף

052-8246827

66
מזכירות בית 

יהושע
09-8997267בית יהושע

מזכירת הישוב- יפעת פולק

052-4472945

67
מזכירות בני 

ציון
בני ציון

09-7486081

09-7486082

מזכיר הישוב- שי אפשטיין

052-2525798

68
מזכירות 

בצרה
בצרה

09-7480670

09-7485105

מזכירת הישוב - גליה דוידוב

054-4577760

69
מזכירות 

גליל ים
09-9528800גליל ים

מזכיר הקיבוץ - שלמה דרוקס

052-6166769

09-9529300געשמזכירות געש70
ר "יו+ מזכיר הקיבוץ- רן ברק

052-2465660י "צח

71
מזכירות 

חרוצים
09-7484698חרוצים

מזכירת הישוב- כלנית

 050-3535968

יקוםמזכירות יקום72
09-9524124

09-9524220

ר"מנהל קהילה ויו- חגית רז

054-5208208

73
מזכירות 

כפר נטר
כפר נטר

09-8999979

09-8997174

מזכירת הישוב- טל בר אור

0545564096

74
מזכירות 

רשפון
מזכירת הישוב- כנרת09-9584221רשפון

75
מזכירות 

שפיים
שפיים

09-9523030

09-9523000

76
מזכירות תל 

יצחק
09-8994404תל יצחק

מזכירות- יפעת הנדלס

 052-4689626

מזכירויות 

בישובים


