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ናይ ጥዕና ውዕል ውሕስነት 
ንወጻእተኛታት ህጻናት

ናይ ጥዕና ውሕስነት ኽፍሊት

ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ምስ ናይ ጥዕና ማሕበር መዮኬዴት (ኾፓት ሆሊም መዮኬዴት) ንደቕኹም ናይ ጥዕና ውሕስነት 
ንክትረክቡ ዕድል ጌርልኩም ይርከብ፡ እዚ ዝተዋህበ ዕድል ንሙሉእ ጥዕናን ኣካላዊ  ብቕዓትን ንክህልዎም  ዝሕግዝ ውሕስነት እዩ። 
እዚ ናይ ጥዕና ውሕስነት ዝህቦ ደቕኩም ምሉእ ጥዕና ንክህልዎም ዘድልዮም፡ ከምኡውን ንዘድልዮም መድሃኒታት፡ ናይ ጥዕና ክንክን፡ 
ንክረክቡ ልክዕ ከምቶም ደቂ ዜጋታት ህጻናት ዝግበረሎም ክንክን ማዕረ ኣገልግሎት ንክረክቡ ብዙሕ ብኣድላዪ ነገራት ይሽፍን። 
እዚ ናይ ጥዕና ውሕስነት ዝተመስረት ብከፊል ናይ ሚኒስትሪ ጥዕናን ናይ ወለዲ ህጻናትን እዩ።

ሕክምናዊ  ክንክን ብናይ ጥዕና ውዕል ውሕስነት ዝተዓመመ ኣብ ርእሲ ምኻኑ  
ብተወሳኺ ድማ፦ 
• ምብጻሕ ናይ ዶክተራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጨንፈራት ናይ መዮኬዴት ማሕበራት ፡

• ብኪኢላትት ምኽሪ ምሃብ፡
• መርመራ ምሃብ ንኣብነት( ከም ደም መርመራ፡ ንናይ ኣእምሮ ጸገም፡ ናይ እዝንን ዓይንንመርመራታት)
• ዋጋ ምጉዳል ናይ መድሃኒታት፡
• ናይ ስኒ ክንክን ምሃብ ንህጻናት ክሳብ ደቂ 14 ዓመት ዝኮኑ፡
• መርመራን ክንክንን  ምሃብ ኣብ ንዝምዕብሉ ጸገማት፡
• ኣብ ሆስፒታል ክንክን፡ ተወሳኪውን ሓገዛት ክሳብ ምጥባሕቲ

ወርሓዊ ናይ ጥዕና ውዕል ውሕስነት ክፍሊት
ንሓደ ህጻን ፦ 120 ሸክል

ንኽልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሕጻናት፥- 240 ሽክል (ዋላ ን3ተ፣ 4ተ ወዘተ፥) ዝኮኑ በዚ ዋጋ ዝሽፈን ብነጻን ማለት እዩ።
ንደቕኩም ንዝወሃቦም ናይ ሕክምናዊ ክንክን ኩሉ ግዜን ቀጻሊን ውሑሳት ንክኮኑ፡ ንዝኽፈል ወርሓዊ ክፍሊት  ቀጻሊን ብዘይ 
ምቁራጽን ምኽፍል የድሊ፡ ተተካኢሉውን አቀዲምካ ናይ ኣዋርሕ ምኽፋል ይከኣል እዩ።
ዘይምክፋልን ወይ ድማ ኣብ መንጎ ምቁራጽን ድማ ንደቕኩም ምቁራጽ ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት የጋጥሞም፡ ከም ብሓድሽ ውዕል 
ውሕስነት ንምሕዳስ ድማ ካብቲ ዘቃረጽካዮ ዕለት ክፍሊት ኣብ ርእሲ ምሽፋንካ ክሳብ ኣብ ስሩዕ መስመር ዝኣትው ናይ ምድንጋይ 
ጸገም ከጋጥም ተኽእሎ ኣሎ፡

ወርሓዊ ናይ ጥዕና ውዕል ውሕስነት ክፍሊት
• ሓደ ሓደ ንዝወሃብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብቀዳምነት ክፍሊት ይሓትት፥-( እዚ ድማ ንኩሉም ውሕስነት ዝወሃቦም ህጻናት 

እዩ፡)
• ምኽሪ ንምርካብ ካብ ናይ ጥዕና ኪኢላታት  ኣብ ማሕበር መሂደት - 24 ሸክል
• ምኽሪ ንምርካብ ካብ ኪኢላታትን ሽፐሻሊስትን ካብ ናይ ጥዕና ክሊኒካት ኣብ ሆስፒታል 32 ሸክል
• መድሃኒታት -  ዋጋ ምጉዳል ንመድሃኒታት 
• ክንክን ማእከላይ ሕጹጽ ረዲኤት ምብጻሕ 72 ሸክል
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ናይ ጥዕና ውዕል ውሕስነት 
ብቑዑነት ንናይ  ሕክምናዊ  ሸፈነ
ህጻናት ኣብ እስራኤል ዝውለዱ ቅድሚ 6ተ ወርሒ ምግባሮም ናይ ውሕስነት ውዕል ምስ ዝኣትዉ
• እዚ ህጻን እዚ ብቀጥታ ምሉእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንክረክብ ብቑዕ ይኾውን

ህጻናት ኣብ እስራኤል ዝተወልዱ ድሕሪ 6ተ ወርሒ ምግባሮም ናይ ውሕስነት ውዕል ምስ ዝኣትዉ፡
• ንመጀመሪያ 4ተ ወርሒ እዚ ህጻን ንናይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት  ከም ንበዓል ብዶክተር ምብጻሕ፥ ዋጋ ናይ መድሃኒት 

ምጉዳል፥ ናይ ላባራቶሪ ኣገልግሎት ምርካብ፥ ወዘተ ዝኣመሰሉ ንክረክብ ብቑዕ እዩ፡ ነገር ግን ንከም በዓል ናይ ህጹጽ ረዲኣኤት 
ኣብ ምርካብ፥መጥባሕቲ፥ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ሆስፒታል ወይ ድማ ምኽራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምርካብ ግና ብቁዕነት የብሉን።

• ድሕሪ 4ተ ወርሒ ግና እዚ ህጻን ንምሉእ ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ብናይ መዮኬዴት ማሕበር ጥዕና ብቑዕ እዩ።

ካብ እስራኤል ወጻኢ ንዝውለዱ ህጻናት
• ንመጀመሪያ 4ተ ወርሒ እዚ ህጻን ንናይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት  ከም ንበዓል ብዶክተር ምብጻሕ፥ ዋጋ ናይ መድሃኒት 

ምጉዳል፥ ናይ ላባራቶሪ ኣገልግሎት ምርካብ፥ ወዘተ ዝኣመሰሉ ንክረክብ ብቑዕ እዩ፡ ነገር ግን ንከም በዓል ናይ ህጹጽ ረዲኣኤት 
ኣብ ምርካብ፥መጥባሕቲ፥ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ሆስፒታል ወይ ድማ ምኽራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምርካብ ግና ብቁዕነት የብሉን።

• ድሕሪ 4ተ ወርሒ ግና እዚ ሕጻን ንምሉእ ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ብናይ መዮኬዴት ማሕበር ጥዕና ብቑዕ እዩ።

• ኣቀዲሙ ሕክምናዊ ኩነታት ካብ ደገ ዝነበሮ ህጻን ካብ ናብ እስራኤል ዝኣተወሉ ጀሚሩ ን2ተ ዓመት ዝኮውን ብናይ ዝሓለፈ 
ዝነበሮ ሕማም ዘይኮነ ብህልው ኩነታት ጥዕናኡ ዝወሃቦ ኣገልግሎት ብናይ ጥዕና ውሕስነት ዝሽፈን ኮይኑ ድሕሪ 2ተ ዓመት ግና 
ዋላ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ካብ ደገ ሒዝዎ ዝመጸውን ክሽፈነሉ ይጅምር።

ምስራዝ  ንናይ  ውሕስነት  ውዕል  ስነ ስርዓት
• ናይ ጥዕና ውዕል ውሕስነት ስነ ስርዓት ኣብ ዝኮነን እዋን ክስረዝ ይኽእል፡ እዚ ዝኾውን ድማ ናይ ናይቲ ግለ ሰብ (በዓል 

ውዕል) ዘለዎ ናይ ጥዕና ጨንፈር ማሕበር ብዝሓተቶን ብዝተዋህቦን እዩ፡ ዘይምክፋል ከም መቅጻዕቲ  ውዕል ብቀጥታ 
ኣይስረዝን እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት፡

• ናይ ውሕስነት ጥዕና ስነ ስርዓት ብቀጥታንናይ ውዕል ውሕስነት ክስርዞ ዝኽእለሉ መገዲ ተሎ በዓል ውዕል ግለ ሰብ ን6ተ 
ወርሒ ዝኣክል ግዜ ምስ ዘይከፍል እዩ፡  

ድሕሪ ምስራዝ ከም ብሓድሽ ውዕል  ውሕስነት ጥዕና  ንምሕዳስ  ዝግበር ስነ ስርዓት 
እዚ ሲዒቡ ዝቀርብ፣  ክውሰዱ ዘለዎም ኣገባባት ንዝተሰረዘ ውዕል ንምሕዳስ  ዝግበር ስነ ስርዓት፥
• ከም ብሓድሽ ናብ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ኬድና ንምዝገብ ( ተመልከት ንናይ ኣገባብ ምዝገባ ናይ ውዕል ውሕስነት ጥዕና)

• ብዘይ ሓበሬታ ውዕል ውሕስነት ከይተዓጸወን ከይተኸፍለን ን6ተ ወርሒ እንተድኣ ጸኒሑ፡ እሞ ከም ብሓድሽ ከተሓድስን 
ኽትከፍልን ምስ እትደሊ ንዝሓለፈ ዕዳ ናይ 6ተ ወርሒ ብሕሳብ 120 ንወርሒ  720 ሸክል ብጠቅላላ ብምኽፋል ይቅጽል። 

ድሕሪ ምሕዳስ ውዕል ውሕስነት ዝግበረ ስነ ስርዓት
• ንመጀመሪያ 4ተ ወርሒ እዚ ህጻን ንናይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት  ከም ንበዓል ዶክተር ምብጻሕ፥ ዋጋ ናይ መድሃኒት ምጉዳል፥ 

ናይ ላባራቶሪ ኣገልግሎት ምርካብ፥ ወዘተ ዝኣመሰሉ ንክረክብ ብቑዕ እዩ፡ ነገር ግን ንከም በዓል ናይ ህጹጽ ረዲኤት ኣብ 
ምርካብ፥መጥባሕቲ፥ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ሆስፒታል ወይ ድማ ምኽራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምርካብ ግና ብቁዕነት የብሉን።

• ድሕሪ 4ተ ወርሒ ግና እዚ ህጻን ንምሉእ ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ብናይ መዮኬዴት ማሕበር ጥዕና ብቑዕ እዩ።
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ምዝገባ  ንናይ  ጥዕና  ውዕል  ውሕስነት 
ህጻን ኣብ ናይ ውዕል ጥዕና ውሕስነት ንምምዝጋብ ክልተ ነገር የማልእ፥

• ምምዝጋብ ህጻን ኣብ ከባቢ መንበሪ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና ማእክለ፡

• ምምዝጋብ ህጻን ኣብ ምዋሊ ጥዕና መዮኬዴት ፡

ምምዝጋብ ኣብ ኣከባቢያዊ ማእከል ጥዕና ቤት ጽሕፈት
ንደቅኹም ኣብ ኣከባቢኩም ዝርከብ ናይ ጥዕና ሚኒስትሪ ቤት ጽሕፈት ማእከል ንምምዝጋብ፣ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ማለት 
ሰንበትን ረቡዕን ካብ 8:00-12:00 ኣብ ርእሲ ምኻድ ተወሳኺ እዞም ዝስዕቡ ወረቃቅቲ ወይ ሰነዳት ከተቅርቡ ይግባእ፦ 
• ቪዛ ወይ ፓስፖርት ናይ ክልቴኩም ወለዲ ( ምናልባት  ኣቦ ምስ ዘይምዝገብ ግና ናይ ኣደ  ቪዛ ወይ ፓስፖርት እኩል እዩ)

• ኣብ እስራኤል ንዝተወልደ ህጻን፦ ካብቲ ዝተወልደሉ ሆስፒታል መረጋገጺ ወረቀት፡

• ኣብ እስራኤል ንዘይተወልደ ሕጻን፦ ናይቲ ሕጻን ቪዛ ወይ ፓስፖርት ማናልባት እዚ ኩሉ ምስ ዘይህልዎ ግና መሲላ ንናይ’ቲ 
ህጻን ማንነት ንምቅራብ ብሕጋዊ ሓላፍነቱ ይተሓባበር እዩ፡ 

ድሕሪ ዝተገብረ ምዝገባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ኣከባቢያዊ ማእከል ጥዕና፡ ወለዲ ካብቲ ቤት ጽሕፈታት  መረጋገጺ ወረቀት 
ይቅበሉ።
ቴል-ኣቪቭ  ዝርከብ ናይ ከባቢያዊ ቤት ጽሕፈት ማእከል ሚኒስትሪ ጥዕና 
ጎደና ሃኣርባ # 12 ፣ 1ይ ደርቢ ክፍሊ 119
ዝኽፈተሉ ሰዓታት ፦ ካብ ሰንበት ክሳብ ሮቡዕ   ካብ ሰዓት 08፡00- 12፡00
ቴሌፎን ፦ 03-5684672

Mesila - Aid and Information Centre for Migrant Workers and Refugees

3 Rishon LeZion st., Tel Aviv 
Opening hours: Sunday, Monday, Wednesday and Thursday from 09:00-13:00,  
Wednesday 16:00-18:00 
Telephone: 03-7248238

ምምዝጋብ  ህጻን ምስ ምዋሊ ጥዕና መዮኬዴት
ሓደ ህጻን ሓንሳብ ኣብ ናይ ኣከባቢያዊ  ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና  ምስ ተመዝገበ፣  ናብ ዝደለዮ ጨንፈር ናይ ምወላ ጥዕና 
መዮኬዴት ( ኩፓት ኮሊም መዮኬዴት ) ክምዝገበን ክፍሊት ሕሳብ ንናይ ውሕስነት ጥዕና ክከፍልን ይኽእል።

• ድሕሪ ምምዝጋብ ፦ ዝኮነ ህጻን ናይ ኣባልነት ማግኔታዊ  ካርድ ይቅበል፡ ነዛ ካርድ ድማ ኣብ ዝኮነ ግዜ ማለት ኣብ ናይ ዶክተር 
ምብጻሕን ክንክንን፣ ኣብ ናይ ምወላ ጥዕናን ከም ኡውን ኣብ ሆስፒታልን ምሳኩም ክትማልእዎ ኣለኩም።

ንዝበለጸ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይዚ መዮኬዴት መዋሊ ናይ ጥዕና ወሃብ ኣገልግሎት ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ወብሳይት 
ተመልከቱ  www.meuhedet.co.il ወይ ድማ ናይ መዮኬዴት ወሃብ ኣገልግሎት ቴሌፎን ብቁጽሪ *3833 ክትውከሲ ይከኣል።

መዮኬዴት - ሊቪንስኪ ማእከላይ ሕክምና 

ኣድራሻ፦ ጎደና ሊቪንስኪ # 75 ቴል-ኣቪቭ

ዝኽፈተሉ ሰዓታት፦ ሰንበት - ሓሙስ   ካብ ሰዓት  08፡00- 19፡00 ዓርቢ ካብ ሰዓት  08፡00- 11፡30 

ቴሌፎን፦ 03-6873133

መዮኬዴት - ሺፒንትዛክ  ማእከላይ ሕክምና 

ኣድራሻ፦ ጎደና - ሺፒንትዛክ # 15 ቴል-ኣቪቭ

ዝኽፈተሉ ሰዓታት፦ ሰንበት - ሓሙስ   ካብ ሰዓት 08፡00- 19፡00 ዓርቢ ካብ ሰዓት 08፡00- 12፡00 

ቴሌፎን፦ 03-6941555

መዮኬዴት - ራማት- ኣቪቭ  ማእከላይ ሕክምና 

ኣድራሻ፦ ጎደና - ብሮደትስኪ # 43 ቴል-ኣቪቭ

ዝኽፈተሉ ሰዓታት፦ ሰንበት - ዓርቢ   ካብ ሰዓት 08፡00- 12፡00, ሰንበት፥ ሶኒ፥ሮቡዕን ሓሙስን ካብ ሰዓት 16፡00- 19፡00 

ቴሌፎን፦ 03-7400200
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ዝወሃብ ኣገልግሎት ብመዮኬዴት ምወላ ጥዕና
ቆጸራታት  ብሓካይም
ንምትሕብባር ሓካይም ብመገዲ ናይ መዮኬዴት ምወላ ጥዕና ቆጸራታት ምስራዕ ይከኣል እዩ፡እቲ ዝግበረ ቆጸረታት ድማ 
ኣቀዲምካ እዩ።
ኣብ ተግባር ዝውዕለሉ ድማ ኣብ ሒደት መዓልታት፡
ቆጸራታት ፦ ብቴሌፎን ወይ ድማ ብመገዲ መዮኬዴት ጨንፈራት፡
ክፍሊት፦ ብነጻ

ናይ ደምን ኩላሊትን መርመራ
 ናይ መርመራ ላባራቶሪ ዝግበረሉ ኣብ ናይ መዮኬዴት ጨንፈራት እዩ፡ እቲ መርመራታት ዘማልኦ  ድማ ናይ ደምን ናይ 
ኩላሊትን እዩ፡ እቲ ናይ መርመራ ውጺኢት ድማ ን ኣላይካ ፊዚሻን( ዶክተርካ/ኪ ) ይወሃብ፡
ናብቲ ክፍሊ ላባራቶሪ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ ርእሲ ምርካብ፡ ዘድልየካ ንምምርማር  ፍቃድ  ወረቀት ካብ ኣላይካ ፊዚሻንን 
እትምርመሮ ዓይነትን ጉዳይን ዝሕብር ሰነዳት ተቅርብ።
እትርከበሉ፦ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ናይ ንግሆ ላባራቶሪ
ቆጸራ፦       ኣየድልን እዩ፡
ክፍሊት ፦   ብነጻ

መዮኬዴት ላባራቶሪ - ሊቨንስኪ  ሕክምና  ማእከል 
ኣድራሻ፦ ሊቪንስኪ # 75 ተል-ኣቪቭ
ሰዓታት ስራሕ፦ ሰንበት፣ ሰሉስ፣ ሓሙስ፣ ካብ ሰዓት 08፡00 ክሳብ 08፡45
ቴሌፎን፦ 03-6873133 

መዮኬዴት ላባራቶሪ - ሸፒንትዛክ  ሕክምና  ማእከል 

ኣድራሻ፦ ሸፒንትዛክ # 15 ተል-ኣቪቭ

ሰዓታት ስራሕ፦ ሰንበት፣ ሓሙስ፣ ካብ ሰዓት  06፡30 ንግሆ  ክሳብ  11፡45 ንግሆ

ቴሌፎን፦ 03-6941555

መዮኬዴት ላባራቶሪ - ራማት- ኣቪቭ  ሕክምና  ማእከል 
ኣድራሻ፦ ብሮደትስኪ # 43 ተል-ኣቪቭ
ሰዓታት ስራሕ፦ ሰንበት፣ሓሙስ፣ ካብ ሰዓት  07፡00 ክሳብ  10፡30
ቴሌፎን፦ 03-7400200

ኣገልግሎት ናይ ፋርማሲ ( ሕክምናን  ፋርማሲን )
መብዛሕቶም ሕክምናዊ መድሃኒታት ብናይ መሂደት ምወላ ጥዕና ይምወል፡ ንምዕዳግ መድሃኒት ብዝሓሰረ ዋጋ ትእዛዝ ናይ 
ሕክምና ወረቀት የድሊ፡
መዮኬዴት ምወላ ጥዕና ዝህቦ ናይ ትእዛዝ መድሃኒት ወረቅት ኣብ መሂደት ፋርማሲ ናይዚ ማሕበር ጨንፈራት ቅቡል እዩ፡ 
ከምኡውን ኣብ ኩሉ ናይ ሱፐር ፋርስማሲታት ተቀባልነት ኣለዎ፡ (ኣብ ቴል-ኣቪቭ ውሽጢ 21 ሱፐር ፋርማሲታት ኣለዋ)

ሱፐር ፋርም -   ቴል-ኣቪቭ ማእከል መዋፈሪ ኣውቶቡሳት( ታኻና መርከዚት)
እድራሻ፦   ሊቪንስኪ # 108   ቴል-ኣቪቭ
ሰዓታት ስራሕ፦  ሰሙን ምሉእ

ሱፐር ፋርም - ፍሎረንቲን
ኣድራሻ፦    ሄርጼል  # 96   ቴል-ኣቪቭ
ሰዓታት ስራሕ፦  ሰሙን ምሉእ

ሱፐር ፋርም- ኣለንቢ
ኣድራሻ፦    ኣለንቢ   # 115  ቴል-ኣቪቭ
ሰዓታት ስራሕ፦  ሰሙን ምሉእ

ሱፐር ፋርም- ጃፋ
ኣድራሻ፦    ዮርሳሌም ብልቨድ  # 49   ጃፋ
ሰዓታት ስራሕ፦  ሰሙን ምሉእ
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ሕክምናዊ  ክንክን  ሲኒ
ናይ ሲኒ ሕክምና ንሕጻናት  ክሳብ  14 ዕድመ ዘለዉ ብነጻ እዩ፡ ብቀጥታ ቆጸራ ክግበር ይከኣል እዩ፡ ናይ ሕክማና ፍቃድ ወረቀት 
ኣየድልን እዩ፡
ዝርከብሉ ፦  ኣብ ውሑድ መዓልታት ወይ ድማ ውሑድ ሰሙናት
ትእዛዝ ወይ ዳጋፍ ወረቀት ናይ ዶክተር ኣየድልን እዩ፡

ኣብ ትሕቲ ናይ ውሕስነት ጥዕና ዝወሃብ ተወሳኪ ኣገልግሎት ፡- ቀጻሊ ምክትታል፣ ውሽጣዊ ሕክምና ክንክን፣ ምንቃል ዝተበላሸወ 
ኣስናን፣ ምጽራይ ኣስናን፣ ምኽሪ ምልጋስን፡ ኤክስረይን። 

ፒንካስ ናይ ስኒ ክሊኒክ
ኣድራሻ፦       ፒንካስ  # 14   ቴል-ኣቪቭ
ቴሌፎን፦       03-7760033

ባትያም  ናይ ስኒ ክሊኒክ
ኣድራሻ፦       ዮሰፍታል  # 14   ባትያም
ቴሌፎን፦       03-5003300
ቆጸራ፦         ብቴሌፎን  

ፍሉይ ክኢላ (ስፐሻሊስት)  
ኣማኸርቲ
መዮኬዴት ምወላ ጥዕና፡  ፍሉይ ክኢላ 
ስፐሻሊስት  ኣማኸርቲ  ክትደሊ ኣብ 
ዝተፈላለየ ጉዳያት ይፈቅደልካ እዩ፡ 
ንኣብነት ከም በዓል ኦፋታልሞሎጂ፣ 
ኦርታፐዲክስ  ኢንቲ  ወዘተ፡
ዝርከበሉ፦  ኣብ ኣዋርሕ ሂደት መዓልታት 
( ኣብ ዝተደለይሉ  ዝተሓተትሉን ግዜ 
ማለት እዩ)
ቆጸራ፦    ብቴሌፎን 
ፍቃድ ወረቀት ሕክምና፦   ናይ ፊዚሻን 
ትእዛዝ ወረቀት  ብግዲ የድሊ፡
ክፍሊት፦   ብኣኻ ዝኽፈል  24 ሸክል

ማእከላት  ናይ  ስፐሻላይዝድ
መዮኬዴት ናይ ውሕስነት ጥዕና፦ ክንክንን መርመራታትን  ንምግባርት ምስ ከም በዓል ናይ ኣእምሮ ማኣከል፣ ካርዲኦሎጂ 
ማእከል ናይ ህጻናት ምዕባለ ማኣከል ዝኣመሰላ ማሕበራት ምትእስሳር ኣለዋ፡
ገለ ገለ ማሕበራት ኣብ ትሕቲ ናይ መዮኬዴት ምወላ ጥዕና እየን፡ ገለ ገሊኤን ድማ ምስ ካልኦት መወልቲ ጥዕና እዩ ምትእስሳረን 
ስለዚ ናብዚኤን ናይ ክፍሊት ቅብሊት ‘’ብቶፍል 17’’ ተባሂሉ ዝፍለጥ ወረቀት የድልየካ፡( ተመልከት  ኣብ ክፍሊት ቅብሊት-  
‘’ብቶፍስ 17’’ )እዚ ከኣ ንዝኽፈል ዘበለ ክፍሊት ብናይ መዮኬዴት ምወላ ጥዕና ዝወሓስ እዩ።
 እንተ ደኣ መርመራ ወይ ክንክን ኣድላዪ ኮይኑ ብካልኦት ማእከላት፡ ብኽብረትኩም ናብ ሰክረታሪ  ናይ መዮኬዴት ጨንፈር 
ብምኻድ ኣድላዪ ሓበሬታ ናይ ቦታን ቆጸራን ኣገባብን  ውሰዱ።  

ምስ መዮኬዴት ምወላ ጥዕና ምትእስሳር ዘለወን 
ዝወሃብ ኣገልግሎትን ንዝሕተት ናይ ክፍሊት 
ቅብሊትን (‘’ቶፈስ 17’’)
ብዙሕ ግዜ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝወሃብ ብኣቅርቦት ናይተን ምትእስሳር ዘለወን ኮይኑ፡ ግናኸ ናይ መዮኬዴት ምወላ ጥዕና 
ኣይኮናን፡ ከምዚ ዝኣመሰሉን እንኮላይ ሆስፒታልን፡ ክሊኒካትን፣ ወሃብቲ ክንክን ማእከላትን፣ወዘተ ፡ ኣድላዪ ሓገዝ ንኽትረክብ 
ካብዘን ምትእስሳር ዘለወን ማሕበራት ናይ ግድን ናይ ክፍሊት ቅብሊት ብፎር5ም 17 ወይ ድማ “ ቶፈስ 17” ዝበሃል ብግዲ ምቅራብ 
የድልየካ፡ እዚ ዓይነት ፎርም ንዝወሃበልካ ኣገልግሎት መዮኬዴት ምወላ ጥዕና ትምውሎ ማኻና ዘረጋግጽን ዘረጋግጽን እዩ። 

ናይ ክፍሊት ቅብሊት( “ ቶፍስ 17 “ )
“ቶፍስ 17 “ዝበሃል ናይ ክፍሊት ቅብሊት ኮይኑ ብመገዲ መዮኬዴት ምወላ ጥዕና ዝዳሎ እዩ፡ እዚ ድማ መረጋገጺ ነቲ ዝወሃበካ 
ዝኮነ ዓይነት ኣገልግሎት ናይ ክንክን ሕክምናታት በተን ካልኦት ምትእስሳር ዘለወን ማሕበራት ከም ዝኽፈል ወይ ድማ ውሑስ 
ምኻኑን ዘረጋግጽ እዩ።

ዝኮነ ተኣላይ ሕክምና( ሕሙም) ብግዲ እዛ ወረቀት ፎርም እዚኣ ካብ መዮኬዴት ምወላ ጥዕና ንዝኮነ  ኣጋጣሚ ከም መሓለውታ 
መልክዕ  ክትህልዎ የድሊ፡  ኣብ ዝኮነ ናብ ሕክማና ንክንክን ዝንቀሳቀሰሉ ድማ ምስኡ ክማልኣ ይግብኦ።

እዛ ፎርም ንክትህልወካ፡  ተኣላዪ (ሕሙም)ናብተን ናይ መዮኬዴት ጨንፈራት ቤት ጽሕፈት ብምኻድ ምስ መረጋገጺ ናይ 
ቆጸራታቱን፣ናይ ሕክምና ወረቃቅቱን ምስ ኣቅረበ፡ ቤት ጽሕፈት ምወላ ጥዕና ድማ ንዘቅረቦ ምልክታታ ብምዕዛብ ዘድልዮ ዓይነት 
ወረቀት የቅርበሉ፡ እቲ ዘድሊ ፎርም ንምቅራብ ድማ ቁሩብ መዓልታት ይወስድ እዩ።

ብዘይ ናይ ክፍሊት ቅብሊት ማለት “ ቶፈስ 17 “ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ክትረክብ ኣይካኣልን እዩ፡ ወይ ድማ ንዝወሃበካ 
ሕክምናዊ ኣገልግሎት ምሉእ ሕሳብ ካብ ጁባኻ ምኽፋል እዩ።

እዛ ናይ ክፍሊት ቅብሊት “ ቶፈስ 17 “ ተገልግለሉ ንዝተወሰነ ግዜ እዩ፡ እዚ ስለ ዝኮነ ድማ ምስ ናይ ቆጸራ ግዜኻ ምትዕርራያን 
ምስምማዕን የድሊ።

ኣብ ዝኮነ ዓይነትን ቦታን ናይ መርመራን ምርኣይን ምብጻሕን ብዶክተርን ካብ መዮኬዴት ምወላ ጥዕና ወጻኢ ምኻድ ይፍቀድ 
እዩ፡ ስለዚ ብኽብረትኩም ናብ ጨንፈራት ወሃብ ሓበሬታ ብምኻድ ዘድልየኩም ሓበሬታን መግለጺን ብምውሳድ እዛ “ ቶፈስ 17 “ 
ክትርከብዋ ወይ ክትህልወኩም ይግባእ።  
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ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት
ምናልባት  ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት  እንተ ኣድልዩ ፡ ሓደ ሓደ ምርጫታት ንኩሎም ኣባላት ናይ መዮኬዴት ምወላ ጥዕና ኣሎ፡

ናይ ህጹጽ ሕክምናዊ  ረድኤት ማእከል
ኣብ ሃገረ እስራኤል ብዙሓት ናይ ህጹጽ ረድኤት ማእከላት ንናይ መዮኬዴት  ምወላ ጥዕና  ኣባላት  ኣገልግሎት ዘቅርባ ኣለዋ፡ 
ድሕሪ ናይ ክሊኒክ ኣገገልግሎተን ፥- ኣብ መወዳእታ ሰሙናት( ቀዳመ ሰንበት) ሕላፍ ሰዓታት  ምሸት ለይቲ ከሙውን ኣብ 
በዓላትን ከምኡውን  ኣብ ዘድለየካ ግዜ ድማ ናብዘን ኩሉን ማእከላት ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት  ብምኻድ ብዘይ ቆጸራን ናይ ፍቃድ 
ወረቀት ዶክተርን ብምቅራብ  ኣገልግሎት ክትረክብ ይከኣል እዩ።  

ቢኩር ሮፈ  ህጹጽ ረድኤት ማእከል -  ቴል-ኣቪቭ
ኣድራሻ፦             ጎደና - ኢጋል ኣሎን # 90  ቴል-ኣቪቭ
ስራሕ ሰዓታት፦     ሰንበት፣ ሓሙስ፣ ካብ ሰዓት 19፡00 – 24፡00  ዓርቢ፣  16፡00 – 20፡00  ቀዳም፣  09፡00 – 24፡00
ቴሌፎን፦            03-6272350
ክፍሊት፦           ኣብ ዝኮነ መዓልቲ ፣  72 ሸክል  -   ኣብ መወዳእታ ሰሙናት፣   ብነጻ

ናይ ህጻናት  ህጹጽ ረድኤት ማእከል -  ባትያም
ኣድራሻ፦           ጎደና - ዮሰፍታል  # 82   
ባትያም
ስራሕ ሰዓታት፦   ሰንበት፣ ሓሙስ፣ ካብ 
ሰዓት  20፡3 0–22፡30 ዓርቢ፣  19፡00–20፡00 
ቀዳም፣ 09፡00–14፡00፣   17፡00-23:00
ቴሌፎን፦          03-5003323
ክፍሊት፦          ኣብ ዝኮነ መዓልቲ ፣  72 
ሸክል  -   ኣብ መወዳእታ ሰሙናት፣   ብነጻ

ሆስፒታል ክፍሊ ህጹጽ ረዳኤት
ከም ኣድላይነቱ ናብ ዝኮነ ሆስፒታል ናይ ክፍሊ ህጹጽ ረዳኤት ክኽየድ ይከኣል እዩ፡

ኣብ ሆስፒታል ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ምስ በጻሕካ ናይ መተሓላለፊ ወይ ናይ ዶክተር ደብዳቤ ( ‘ ቶፈስ 17’ )ወይ ዝኮነ መሰጋገሪ 
ንህጹጽ ረድኤት ማእከል ንምቅራብ ይሕተት እዩ፡ ብዘይ እዚ ናይ መተሓላለፊ ወረቃቅቲ እዚ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ንዝኮነ 
ተጠቃሚ ክሳብ 198 ሸክል የክፍል እዩ።
ኣብዚ ናይ ህጹጽ ክፍሊ ረድኤት ብዘይ ክፍሊት ክትጥቀም ይከኣል እዩ፡ ግናኸ ኩነታትካ ቅልጡፍን ኣድላይን ክንክን ክግበረልካ 
ዘድሊ ምስ ዝኮውንን፣ እዞም ሲዒቦም ዝቐርቡ ኩነታት ጥዕና ምስ ዝህልዉካ፦
• ዝኮነ ሓድሽ ብስዔ ወይ ጭንዳሕ ኣብ ኣካላት ምስ ዘጋጥም፣

• ንዝቆሰለ ኣካል ምስፋይ ወይ ድማ ብተመሳሳሊ ምጥባሕቲ  ንዘድሊ፣

• መስበርቲ ሕቆ ወይ ናይ ኣብራክ መስበርቲን ጉድኣትን፣

• ናይ ዓይኒ ምንቃርን ጉድኣትን፣

• ህጻን ክሳብ 2ተ ወርሒ ዘሎ ንዘጋጥሞ ሃንደበታዊ ረስኒ ክሳብ 38.5 ዲግሪ  መጠነ ሙቀት ምስ ዝኮውን፣

• ዝኮነ ኣካል ብኣምቡላንስ ተጻዒኑ ምስ ዝኣቱ  ካብ ጎደናታት፡ ወይ ካልኦት ሕዝባዊ ቦታታት፣ ህጹጽ ሕክምና  ዘድልዮ፡

• ህጻን ኣብ ቤት ትምህርቲ መጉዳእቲ ምስ ዝወርዶ፣ ወይ ኣብ ጉዕዞ ( ዝኮነ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓደጋ ) ናይ ቤት ትምህርቲ 
ሰርቲፊኬት ብምቅራብን፡
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 ኣድራሻታት
ማእከላይ  እስራኤል
ቤት ጽሕፈታት ጥዕና

ናይ መሂደት ክሊኒካት
ፐተኽ ቲግቫ

ቤት ጽሕፈት ጥዕና ተል-
ኣቪቭ

ካብ ሰንበት  ክሳብ ረቡዕ 
ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ 12:00

ጎደና- ሃ-ኣራባ # 19 ቴል-ኣቪቭ
ቀዳማይ ደርቢ ክፍሊ 119

03-5684672

ቤት ጽሕፈት ጥዕና 
ፐተኽቲግቫ

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ 
ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ 15:00

ጎደና ኣሃድ ሃ-ኣም # 31
ፐተኽቲግቫ

03-9051818 
03-9051804

ቤት ጽሕፈት ጥዕና ራምለ
ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ 

ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ 15:00
ጎደና ዳኒ ማስ # 03

  ራምለ 
08-9181212

ቤት ጽሕፈት ጥዕና ሪኾቮት ብቆጸራ
ጎደና ኦፐንሄመር # 10

 ሪኾቨት
08-9485805

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ኢም ሃሞሻቮት ረፋኤል ኢታን  # 03 03-7400300 √ -
ሃዳር ጋኒም ደረች መናኼምበጊን # 21 03-9076300 √ √
ፐተኽቲግቫ ኖርዳው  # 19 03-9051616 √ √

ባትያም
ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ባትያም ዮሰፍታል  # 82 03-5003333 √ √

ሆሎን

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ሆሎን ስደሮት ኩገል # 45 03-5021414 √ √
ሆሎን- በንጊርዮን የሆሹዋ ራቪኖቪች # 58 03-5556801 - -

ራምለ

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ጋን ሃቅል ራባት # 08 08-9166696 √ -
ጃውሪሽ ጃውሪሽ # 07 08-9250069 √ -
ራምለ ስደሮት ሃርዝል # 59 08-9183700 √ √

ሎድ

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ሎድ ሃ-ናሲ # 11 08-9520404 √ -
ጋኔ- ኣቪቭ ኣራባ ኦኖት # 14 08-9293545 √ -

ረኾቨት

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ቢንያሚን 23 ቢንያሚን # 23 08-9399444 √ √
ቢኒያሚን 4 ቢንያሚን # 04 08-9399333 - -
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ኣሽከሎን

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ኪቡጽ ጋሉዮት ኪቡጽ ጋሉዮት # 05 08-6707500 √ √
ነቨ ድካሊም ኤክሶዶስ # 06 08-6701444 √ √

ኣሽዶድ

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

መቮ ሃ ታናይም መቮ ሃ ታናይም # 06 08-8663602 √ -
ለብን ኤዝራ ለብን ኤዝራ # 04 08-8661281 - -
ሃ ባድሞር 
ሚ’ፒጽቡርግ

ሃ ባድሞር ሚ’ፒጽቡርግ
# 46

08-8531695 √ -

ያናይ ያናይ  # 46 08-8554729 √ √
ሮጎዚን ሮጎዚን # 41 08-8579111 √ -
ሮቮ 12 ሽቨት ለቪ # 16 08-8623100 √ -

ደቡባዊ  እስራኤልን  ዮርሳሌምን
ቤት ጽሕፈታት ጥዕና

ቤት ጽሕፈት ጥዕና  ኣብ 
ዮርሳሌም 

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ 
ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ 13:00

ጎደና  ያፎ # 86
ዮርሳሌም 

03-5684672

ቤት ጽሕፈት ጥዕና  ኣብ 
ብኤር ሸቫ 

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ 
ካብ ሰዓት 8:30 ክሳብ 13:00

ብቆጸራ

ጎደና  ሃ- ቲክቫ  # 04
ብኤር ሸቫ

03-9051818 
03-9051804

ቤት ጽሕፈት ጥዕና  ኣብ 
ኢላት

ሶኒ፣ ረቡዕ 
ካብ ሰዓት 8:30 ክሳብ 13:00

ጎደና  ሰደሮት ሃ ትማሪም # 02
ኢላት 

08-9181212

ናይ መሂደት ክሊኒካት

በኤር ሸቫ

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

በኤር ሸቫ  መይን ዊንጋተ # 63 08-6261555 √ √

ኢላት

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ኢላት
ሰደሮት ሸሸት

ሃ ያሚም  # 310
08-6300800 √ √

ዮርሳሌም

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ሃ ቱሪም ሃ ቱሪም  # 04 02-5314444 √ √
ሃ-ታየለት ቤታር # 02 02-5654222 √ -
ሺቭቴ እስራኤል ሺቭቴ እስራኤል # 48 02-6267555 √ -
ታልፒኦት ደረኽ ቤት ለሄም # 105 02-5300500 √ √
ጊቫት ሻውል-ለቭ ሻውል ኤልካበትስ # 01 02-6548666 √ -
ጊቫት ሻውል- ራፐ ና ቤት ሃድፉስ  # 12 02-6526552 √ -
ክሪያት ዮቨል ኡሩጋይ   # 03 02-6442222 √ √
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ሰሜናዊ  እስራኤል
ቤት ጽሕፈታት ጥዕና

መሂደት ክሊኒክ
ሃይፋ

ቤት ጽሕፈት  ጥዕና ሃይፋ
ካብ ሰንበት  ክሳብ  ሓሙስ 
ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ 14:00

ጎደና  ሃ-ፓልያም # 15 
ሃይፋ

04-8632914

ቤት ጽሕፈት  ጥዕና ሃደራ
ካብ ሰንበት  ክሳብ  ሓሙስ 
ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ 15:30

ጎደና  ሂለል ያፈ # 13
ሃደራ

04-6240803

ቤት ጽሕፈት  ጥዕና ናታንያ
ካብ ሰንበት  ክሳብ  ሓሙስ 
ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ 15:00

ሰደሮት ሃዪም ዊዝማን # 23
ናታንያ 

09-8300116

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ኣርሎዞሮቭ ኣርሎዞሮቭ  #  11 04-8621515 √ -
ቤት ማይ ሃሳን ሹክሪ  # 05 04-8658555 √ √
ሻሎም ኣሌቸም ሻሎም ኣሌቸም # 03 04-8222421 √ -
ነቨ ሻናን ኢንተርናሽናል # 05 04-8231859 √ -

ሃደራ

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ቤት ኤሊኤዘር ሃ-ኣትስማውት # 16 04-6123000 √ -
ጊቭ ኣት ኦልጋ ሚቭጻ ኢዝራ  # 06 04-6218338 √ -
ሃሆረሽ ጎልዳ መየር  # 17 04-6370448 √ -
ሃደራ ሄርዘል  #  21 04-6240000 √ √

ናታንያ

ክሊኒክ ኣድራሻ ቴሌፎን ላባራቶሪ ፋርማሲ

ናታንያ ስሚላንስኪ # 20 09-8601333 - √
ረመዝ ረመዝ  #  16 - -
ራማት  ፖለግ ኣምኖን ቨታማር # 06 09-8658530 √ -
ክርያት ሃ-ሻሮን ቶም ላንቶስ  # 26 09-8660800 √ √
ኪርያት ኖርዳው ስደሮት ፒንሃስ ላቮን # 18 09-8640100 √ -
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