
קוד מרכז 

 )מד"א(
 תאריך יישוב סוג מרכז שם מרכז

צפי 

 דגימות
 מעבדה

דגימות 

 בפועל
 מעבדה בפועל

1100719 
בית אקשטיין סביון 

שלוחת הבוטנים  -

 פרדס חנה

מעונות משרד 

 הרווחה
פרדס חנה 

 כרכור
17/09/2020 10 

My 
Heritage 

16 My Heritage 

1100520 
הוסטל שיקמונה 

 אור עקיבא
 55 17/09/2020 אור עקיבא בית אבות

My 
Heritage 

60 My Heritage 

 230 17/09/2020 כפר סבא בית אבות המבריא כפר סבא 20745
My 

Heritage 
262 My Heritage 

1100495 
משען פיכמן תל 

 אביב
 200 17/09/2020 תל אביב יפו בית אבות

My 
Heritage 

136 My Heritage 

8294 
נוף הגליל 

אבות יזרעאל)בית 

 נוף העמק(
 40 17/09/2020 נוף הגליל בית אבות

My 
Heritage 

41 My Heritage 

21049 
 -בית גיל הזהב שלו 

 קרית גת 
 166 17/09/2020 קרית גת בית אבות

המכון 

 הביולוגי
160 My Heritage 

 23 17/09/2020 חולון בית אבות רמב"ם חולון-דנאל 1100274
המכון 

 הביולוגי
25 My Heritage 

 55 17/09/2020 אשקלון בית אבות אשקלון -נאות אבי  1100439
המכון 

 הביולוגי
65 My Heritage 

 100 17/09/2020 חולון בית אבות חולון -עמיגור דגן  20987
המכון 

 הביולוגי
51 My Heritage 

20170 
אחוזת הורים 

 אשקלון 
 My Heritage 166  140 17/09/2020 אשקלון בית אבות

 My Heritage 67  80 17/09/2020 חיפה בית אבות אחוזת לב 20216

 My Heritage 17  25 17/09/2020 תל יצחק בית אבות אחוזת פולג 20207

1101193 
איזון בחזרה 

 למסלול
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 56  74 17/09/2020 שדות ים

9628 
אמירים כפר סבא 

 )א.ד.נ.מ(
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 12  20 17/09/2020 כפר סבא

 My Heritage 102  128 17/09/2020 מעיליא בית אבות אצולת המונפורט 1100534

 אקולוגי פרדס חנה  1100367
מעונות משרד 

 הרווחה
פרדס חנה 

 כרכור
17/09/2020 170  157 My Heritage 

 My Heritage 58  60 17/09/2020 בני ברק בית אבות ביחד עטרת אבות 20120

 My Heritage 262  220 17/09/2020 אשדוד בית אבות בית אבות אשדוד 20030

 My Heritage 117  130 17/09/2020 טייבה בית אבות בית אבות טייבה 20075

 My Heritage 58  50 17/09/2020 אור יהודה בית אבות בית אבות נאות אבי 20709

 אייל לסלבית  1100738
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 14  18 17/09/2020 כפר סבא

 My Heritage 9  50 17/09/2020 נוף הגליל בית אבות בית אריאל בשרון 1100564

 My Heritage 31  50 17/09/2020 גדרה בית אבות בית בכפר גדרה 1100407

1100530 
 -בית גיל הזהב 

 כרמיאל
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 128  189 17/09/2020 כרמיאל

1100526 
עכו  -בית גיל הזהב 

 עליה
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 146  40 17/09/2020 עכו

21047 
 -בית גיל הזהב שלו 

 אשדוד
 My Heritage 128  200 17/09/2020 אשדוד בית אבות

 My Heritage 71  90 17/09/2020 חיפה בית אבות בית יולס 20690

 בית מעוז 1100968
מעונות משרד 

 הרווחה
פרדס חנה 

 כרכור
17/09/2020 34  31 My Heritage 

 My Heritage 191  220 17/09/2020 גדרה בית אבות בית מרפא גנים 20078



20688 
קיבוץ  -בית עיינות

 רמת דוד
 My Heritage 35  34 17/09/2020 רמת דוד בית אבות

20189 
ליצ'ק בית רחל 

 אחווה
 My Heritage 117  120 17/09/2020 כפר אחים בית אבות

1100362 
בית  -ביתוניא

 דבוריה  אבות
 My Heritage 202  200 17/09/2020 דבוריה בית אבות

 בני ציון אל אור 1100451
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 158  150 17/09/2020 ראש העין

20062 
גבעת השלושה 

 המשולב
 My Heritage 434  550 17/09/2020 פתח תקווה בית אבות

 My Heritage 61  64 17/09/2020 יהוד מונוסון בית אבות גיל הזהב אריאל 1100698

1100323 
הבית לאזרחים 

 ותקים קדימה
 My Heritage 135  72 17/09/2020 קדימה צורן בית אבות

1100444 
 -הבית של ורה 

 הרצליה
 My Heritage 5  15 17/09/2020 הרצליה בית אבות

 My Heritage 469  500 17/09/2020 בני ברק בית אבות הדסים 20105

 הוסטל שיבולים 1100572
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 12  25 17/09/2020 טירת כרמל

20300 
יעלים א )א.ד.נ.מ( 

 קריות
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 107  90 17/09/2020 קרית אתא

 כפר נוער בן שמן 1101132
מעונות משרד 

 הרווחה
בן שמן כפר 

 נוער
17/09/2020 19  32 My Heritage 

1100527 
מוריה לאון 

 פתח תקווה  רקנטי
 My Heritage 160  180 17/09/2020 פתח תקווה בית אבות

20345 
מעון אליף חזנה 

 ירכא
 My Heritage 57  58 17/09/2020 ירכא בית אבות

 מעון אשכר טבעון 9406
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 84  60 17/09/2020 קרית טבעון

9453 
 -מעון כרמל 

 בנימינה
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 79  90 17/09/2020 בנימינה

9434 
 -מעון פרח שלבי 

 באקה אל גרבייה
מעונות משרד 

 הרווחה
באקה אל 

 ע'רביה
17/09/2020 15  16 My Heritage 

 My Heritage 109  120 17/09/2020 כפר סבא בית אבות מעון רוחמה 20552

 מעון רנד אכסאל 9439
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 77  120 17/09/2020 אכסאל

1100756 
מקבץ דיור ח"ז 

 ייזום ובניה 
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 30  30 17/09/2020 קרית אתא

 My Heritage 211  309 17/09/2020 לוד בית אבות   מקבצי דיור גני יער 9711

 My Heritage 29  30 17/09/2020 באר יעקב בית אבות מקום בלב 20200

20711 
מרכז הורים ביחד 

 בני ברק
 My Heritage 72  62 17/09/2020 בני ברק בית אבות

1101191 
מרכז חירום לילדים 

 בסיכון אעבלין
מעונות משרד 

 הרווחה
 My Heritage 37  60 17/09/2020 אעבלין

 My Heritage 247  300 17/09/2020 חיפה בית אבות מרכז סיעוד מרגוע 20202

 My Heritage 126  120 17/09/2020 בני ברק בית אבות מרכז סיעודי ותיקים 9416

 My Heritage 73  90 17/09/2020 חיפה בית אבות משכנות ישי להורים 9553

 My Heritage 94  60 17/09/2020 פקיעין בית אבות נווה הגליל פקיעין 1100398

9723 
נווה שלו רווחה + 

 סיעודית 
 My Heritage 108  100 17/09/2020 פתח תקווה בית אבות

 My Heritage 88  115 17/09/2020 פתח תקווה בית אבות נוף המושבה 20747

 My Heritage 42  40 17/09/2020 חדרה אבותבית  נוף חדרה 9431



 My Heritage 112  100 17/09/2020 נתניה בית אבות נופי השרון 20812

20809 
עדנה דיור מוגן 

 איכותי נהריה
 My Heritage 1  2 17/09/2020 נהריה בית אבות

1100656 
עמיגור כלנית 

 אשקלון
 My Heritage 167  220 17/09/2020 אשקלון בית אבות

 My Heritage 164  150 17/09/2020 רעננה בית אבות רעננה -עמל בשרון  20166

 My Heritage 60  70 17/09/2020 להבים בית אבות פאלאס להבים 20848

 My Heritage 188  200 17/09/2020 רעננה בית אבות פאלאס רעננה 20835

 My Heritage 37  40 17/09/2020 רמת גן בית אבות רמת גן -רמת אור  1100425

1100607 
בית אבות מעון 

עילית   הרופא מוצא

 )קוממיות לארצנו(
 הדסה 19 הדסה 30 17/09/2020 מוצא עילית בית אבות

8967 
בית חולים הצרפתי 

 סנט לואיס
בית חולים 

 גריאטרי
 הדסה 119 הדסה 110 17/09/2020 ירושלים

20194 
טובי ירושלים 

 בגולדן
 הדסה 54 הדסה 54 17/09/2020 ירושלים אבותבית 

1100450 
טובי ירושלים 

 שורש 
 הדסה 88 הדסה 100 17/09/2020 שורש בית אבות

1100345 
מעון אלוין כפר 

 שבדי
מעונות משרד 

 הרווחה
 הדסה 130 הדסה 140 17/09/2020 ירושלים

 מעון נכים גילה 1100914
מעונות משרד 

 הרווחה
 הדסה 42 הדסה 60 17/09/2020 ירושלים

 הדסה 45 הדסה 30 17/09/2020 ירושלים בית אבות משגב לדך 20234

 הדסה 25 הדסה 25 17/09/2020 ירושלים בית אבות משכנות ירושלים 9352

 הדסה 155 הדסה 150 17/09/2020 חיפה בית אבות משען כרמל 20689

 הדסה 133 הדסה 180 17/09/2020 תל אביב יפו בית אבות משען נאות אביבים  1100302

 הדסה 66 הדסה 95 17/09/2020 תל אביב יפו בית אבות נאות אבי יפו 20087

 הדסה 65 הדסה 70 17/09/2020 ירושלים בית אבות נופי ירושלים 20797

 סדנת שילוב בת עין  20441
מעונות משרד 

 הרווחה
 הדסה 16 הדסה 50 17/09/2020 אלון שבות

1100553 
עמיגור פזית קרית 

 ים 
 הדסה 275 הדסה 240 17/09/2020 קרית ים בית אבות

 הדסה 39 הדסה 30 17/09/2020 שורש בית אבות פרוטיאה בהר 8609

 שיח סוד ירושלים 8238
מעונות משרד 

 הרווחה
 הדסה 15 הדסה 22 17/09/2020 ירושלים

1100541 
בי"ח פסיכיאטרי 

 אברבנאל
בית חולים 

 גריאטרי
 50 17/09/2020 יםבת 

המכון 

 הביולוגי
 המכון הביולוגי 31

 40 17/09/2020 בת ים בית אבות בית אור בת ים  1100426
המכון 

 הביולוגי
 המכון הביולוגי 51

1100733 
בית אלמוג גבעת 

 ברנר
 28 17/09/2020 גבעת ברנר בית אבות

המכון 

 הביולוגי
 המכון הביולוגי 14

1100295 
משכנות פז מגדלי 

 מדיקל קר
 40 17/09/2020 בת ים בית אבות

המכון 

 הביולוגי
 המכון הביולוגי 93

8957 
מגדלי הים התיכון 

 ירושלים
 כרמל 93 הדסה 90 17/09/2020 ירושלים בית אבות

 39 17/09/2020 באר שבע בית אבות אורפז באר שבע 20231
My 

Heritage 
36  

 90 17/09/2020 באר שבע בית אבות גני אביסרור 9720
My 

Heritage 
49  

 53 17/09/2020 ערד בית אבות עמיגור אשלים ערד 1100339
My 

Heritage 
54  



 

 

9584 
מעון נווה רם 

 )א.ד.נ.מ(
מעונות משרד 

 הרווחה
  71 הדסה 150 17/09/2020 רכסים

1100624 
עמיגור גבעת עמוס 

 נשר -
  28 הדסה 45 17/09/2020 נשר בית אבות

1100552 
עמיגור קרית בנימין 

 קרית אתא -
  0 הדסה 52 17/09/2020 קרית אתא בית אבות

1100044 
בית אקשטיין בית 

 בנחלה
מעונות משרד 

 הרווחה
 20 17/09/2020 ראשון לציון

המכון 

 הביולוגי
18  

 טובי רחובות 1101032
בית חולים 

 גריאטרי
 30 17/09/2020 רחובות

המכון 

 הביולוגי
16  

 כפר רפאל  1100562
מעונות משרד 

 הרווחה
 100 17/09/2020 באר שבע

המכון 

 הביולוגי
77  

 50 17/09/2020 אשקלון בית אבות נווה אביב 20949
המכון 

 הביולוגי
43  

1100661 
בת  -עמיגור השומר

 ים
 50 17/09/2020 בת ים בית אבות

המכון 

 הביולוגי
0  

  0  20 17/09/2020 תל אביב יפו בית אבות אקים תא 20634

  0   17/09/2020 פתח תקווה בית אבות בדיקת מערכת 1100000

  65  90 17/09/2020 גינוסר בית אבות בית בכפר חוף כנרת 1100749

  80  172 17/09/2020 חיפה בית אבות בית דינה 20029

  7  9 17/09/2020 אפק בית אבות בית הדקל )אפק( 1100976

20680 
-דורון בית הורים

 אלוש
  5  5 17/09/2020 אושה בית אבות

8450 
דיור מוגן כפיר, תל 

 אביב
  0  20 17/09/2020 תל אביב יפו בית אבות

1100655 
יעלים ב )א.ד.נ.מ( 

 קריות 
מעונות משרד 

 הרווחה
  0  40 17/09/2020 חיפה

20112 
שער  -מול כרמל 

 העמקים
  0  130 17/09/2020 שער העמקים בית אבות

9575 
מערך דיור גלים 

 )א.ד.נ.מ(
מעונות משרד 

 הרווחה
  53  50 17/09/2020 קרית אתא

20889 
מקבץ דיור 

 השופטים
  56  50 17/09/2020 רמלה בית אבות

1100760 
משפחתון ביתנו 

 לגיל השלישי 
  9  10 17/09/2020 עין המפרץ בית אבות

20162 
נווה שבא השלום 

 ב"ש
  96  76 17/09/2020 באר שבע בית אבות

  0  60 17/09/2020 מודיעין בית אבות פאלאס מודיעין 20805

  40  40 17/09/2020 רמלה בית אבות +55רמלה  1100735

1100537 
שחפים עכו 

 )א.ד.נ.מ(
מעונות משרד 

 הרווחה
  21  15 17/09/2020 עכו

 שער התלמוד 1101192
מעונות משרד 

 הרווחה
  15  60 17/09/2020 צפריה

         

 -סה"כ דגימות       

9279 
 


