
אנו בכללית שמחים לברך אתכם בשעה טובה, על פתיחת המרפאה האזורית החדשה שלכם מרפאת לב הפרדס, 
 ב-4.9.16. המרפאה ממוקמת בקיבוץ גבעת חיים איחוד )בכניסה לקיבוץ(, בבנין חדש ומרווח ומרכזת את כל 

שירותי הבריאות לכל המשפחה, תחת קורת גג אחת:

♥ רפואת משפחה ♥ רפואת ילדים ♥ רפואת נשים ♥ טיפת חלב ♥ שירותי אחיות ♥ שירותי משרד
 ♥ בדיקות מעבדה ♥ בית מרקחת

דאגנו שהמרפאה החדשה תהיה מרווחת, נגישה, נעימה וכוללת חדרי רופאים ואחיות חדישים ומרווחים כדי שתמיד 
תרגישו בנוח בעת ביקור.

במרפאה ניתנים שירותי משרד זמינים ונגישים, שירותי טיפת חלב ע"י אחיות טיפת חלב מוסמכות במתחם מרווח 
 המאפשר לתינוקות הרכים עולם עצמאי משלהם. 

בית המרקחת יפעל לשירותכם בשעות קבלה רחבות.

הרופא האישי שלך במרפאת לב הפרדס הינו ד"ר קלמוס יואב, מומחה ברפואת המשפחה שיהיה זמין יותר עבורך יחד 
עם צוות המרפאה העומד לרשותך, למתן יחס אישי ומסור.

 חדש! החל מ-4.9.16 ניתן יהיה להזמין תור לרופא המשפחה ובדיקות מעבדה ללא סיסמה באתר כללית
 www.clalit.co.il, באפליקציית כללית בסלולר ובמשרד המרפאה בטלפון: 04-6025040

שירותי און ליין נוספים: בקשות לחידוש מרשמים של תרופות קבועות, הפניה לבדיקות תקופתיות, סיכום מידע רפואי 
ועוד. להסברים והדרכה ניתן לפנות למשרד המרפאה. 

                         שעות פעילות משרד המרפאה:                                      בדיקות מעבדה:

בברכת בריאות שלמה
צוות מרפאת לב הפרדס

אוגוסט 2016

 ד"ר קלמוס יואב 
מנהל המרפאה

דינה גביש
מנהלת הסיעוד

 בידור אבו חוסיין 
רוקחת אחראית

 אפרת בוארון
מנהלת אדמינסטרטיבית

לב הפרדס
מרפאת

מרכז הבריאות שלך

לקוחות יקרים,

מרפאה חדשה ומורחבת נפתחת עבורכם:

07:30-13:30א
16:00-19:00 07:30-13:00ב
07:30-15:00ג
07:30-13:00ד
16:00-19:00 07:30-13:00ה
08:00-12:00ו

בימים א'-ה'

בשעות 07:00-08:30



אנו בכללית שמחים לברך אתכם בשעה טובה, על פתיחת המרפאה האזורית החדשה שלכם מרפאת לב הפרדס, 
 ב-4.9.16. המרפאה ממוקמת בקיבוץ גבעת חיים איחוד )בכניסה לקיבוץ(, בבנין חדש ומרווח ומרכזת את כל 

שירותי הבריאות לכל המשפחה, תחת קורת גג אחת:

♥ רפואת משפחה ♥ רפואת ילדים ♥ רפואת נשים ♥ טיפת חלב ♥ שירותי אחיות ♥ שירותי משרד
 ♥ בדיקות מעבדה ♥ בית מרקחת

דאגנו שהמרפאה החדשה תהיה מרווחת, נגישה, נעימה וכוללת חדרי רופאים ואחיות חדישים ומרווחים כדי שתמיד 
תרגישו בנוח בעת ביקור.

במרפאה ניתנים שירותי משרד זמינים ונגישים, שירותי טיפת חלב ע"י אחיות טיפת חלב מוסמכות במתחם מרווח 
 המאפשר לתינוקות הרכים עולם עצמאי משלהם. 

בית המרקחת יפעל לשירותכם בשעות קבלה רחבות.

הרופאה האישית שלך במרפאת לב הפרדס הינה ד"ר ווייס אביטל, מומחית ברפואת המשפחה שתהיה זמינה יותר 
עבורך יחד עם צוות המרפאה העומד לרשותך, למתן יחס אישי ומסור.

 חדש! החל מ-4.9.16 ניתן יהיה להזמין תור לרופאת המשפחה ובדיקות מעבדה ללא סיסמה באתר כללית
 www.clalit.co.il, באפליקציית כללית בסלולר ובמשרד המרפאה בטלפון: 04-6025040

שירותי און ליין נוספים: בקשות לחידוש מרשמים של תרופות קבועות, הפניה לבדיקות תקופתיות, סיכום מידע רפואי 
ועוד. להסברים והדרכה ניתן לפנות למשרד המרפאה. 

                         שעות פעילות משרד המרפאה:                                      בדיקות מעבדה:

בברכת בריאות שלמה
צוות מרפאת לב הפרדס

אוגוסט 2016

 ד"ר קלמוס יואב 
מנהל המרפאה

דינה גביש
מנהלת הסיעוד

 בידור אבו חוסיין 
רוקחת אחראית

 אפרת בוארון
מנהלת אדמינסטרטיבית

לב הפרדס
מרפאת

מרכז הבריאות שלך

לקוחות יקרים,

מרפאה חדשה ומורחבת נפתחת עבורכם:

07:30-13:30א
07:30-13:0016:00-19:00ב
07:30-15:00ג
07:30-13:00ד
07:30-13:0016:00-19:00ה
08:00-12:00ו

בימים א'-ה'

בשעות 07:00-08:30



אנו בכללית שמחים לברך אתכם בשעה טובה, על פתיחת המרפאה האזורית החדשה שלכם מרפאת לב הפרדס, 
 ב-4.9.16. המרפאה ממוקמת בקיבוץ גבעת חיים איחוד )בכניסה לקיבוץ(, בבנין חדש ומרווח ומרכזת את כל 

שירותי הבריאות לכל המשפחה, תחת קורת גג אחת:

♥ רפואת משפחה ♥ רפואת ילדים ♥ רפואת נשים ♥ טיפת חלב ♥ שירותי אחיות ♥ שירותי משרד
 ♥ בדיקות מעבדה ♥ בית מרקחת

דאגנו שהמרפאה החדשה תהיה מרווחת, נגישה, נעימה וכוללת חדרי רופאים ואחיות חדישים ומרווחים כדי שתמיד 
תרגישו בנוח בעת ביקור.

במרפאה ניתנים שירותי משרד זמינים ונגישים, שירותי טיפת חלב ע"י אחיות טיפת חלב מוסמכות במתחם מרווח 
 המאפשר לתינוקות הרכים עולם עצמאי משלהם. 

בית המרקחת יפעל לשירותכם בשעות קבלה רחבות.

הרופאה האישית שלך במרפאת לב הפרדס הינה ד"ר סוסן מסעוד, מומחית ברפואה פנימית שתהיה זמינה יותר עבורך 
יחד עם צוות המרפאה העומד לרשותך, למתן יחס אישי ומסור.

 חדש! החל מ-4.9.16 ניתן יהיה להזמין תור לרופאת המשפחה ובדיקות מעבדה ללא סיסמה באתר כללית
 www.clalit.co.il, באפליקציית כללית בסלולר ובמשרד המרפאה בטלפון: 04-6025040

שירותי און ליין נוספים: בקשות לחידוש מרשמים של תרופות קבועות, הפניה לבדיקות תקופתיות, סיכום מידע רפואי 
ועוד. להסברים והדרכה ניתן לפנות למשרד המרפאה. 

                         שעות פעילות משרד המרפאה:                                      בדיקות מעבדה:

בברכת בריאות שלמה
צוות מרפאת לב הפרדס

אוגוסט 2016

 ד"ר קלמוס יואב 
מנהל המרפאה

דינה גביש
מנהלת הסיעוד

 בידור אבו חוסיין 
רוקחת אחראית

 אפרת בוארון
מנהלת אדמינסטרטיבית

לב הפרדס
מרפאת

מרכז הבריאות שלך

לקוחות יקרים,

מרפאה חדשה ומורחבת נפתחת עבורכם:

07:30-13:30א
16:00-19:00 07:30-13:00ב
07:30-15:00ג
07:30-13:00ד
16:00-19:00 07:30-13:00ה
08:00-12:00ו

בימים א'-ה'

בשעות 07:00-08:30



אנו בכללית שמחים לברך אתכם בשעה טובה, על פתיחת המרפאה האזורית החדשה שלכם מרפאת לב הפרדס, 
 ב-4.9.16. המרפאה ממוקמת בקיבוץ גבעת חיים איחוד )בכניסה לקיבוץ(, בבנין חדש ומרווח ומרכזת את כל 

שירותי הבריאות לכל המשפחה, תחת קורת גג אחת:

♥ רפואת משפחה ♥ רפואת ילדים ♥ רפואת נשים ♥ טיפת חלב ♥ שירותי אחיות ♥ שירותי משרד
 ♥ בדיקות מעבדה ♥ בית מרקחת

דאגנו שהמרפאה החדשה תהיה מרווחת, נגישה, נעימה וכוללת חדרי רופאים ואחיות חדישים ומרווחים כדי שתמיד 
תרגישו בנוח בעת ביקור.

במרפאה ניתנים שירותי משרד זמינים ונגישים, שירותי טיפת חלב ע"י אחיות טיפת חלב מוסמכות במתחם מרווח 
 המאפשר לתינוקות הרכים עולם עצמאי משלהם. 

בית המרקחת יפעל לשירותכם בשעות קבלה רחבות.

 הרופא האישי שלך במרפאת לב הפרדס הינו ד"ר ניסימוב רון, מומחה ברפואת המשפחה שיהיה זמין יותר עבורך 
 החל מהתאריך 1.10.16 יחד עם צוות המרפאה העומד לרשותך, למתן יחס אישי ומסור. 

עד להגעתו של ד"ר ניסימוב, יהיה רופא מחליף.

 חדש! החל מ-1.10.16 ניתן יהיה להזמין תור לרופא המשפחה ובדיקות מעבדה ללא סיסמה באתר כללית
 www.clalit.co.il, באפליקציית כללית בסלולר ובמשרד המרפאה בטלפון: 04-6025040

שירותי און ליין נוספים: בקשות לחידוש מרשמים של תרופות קבועות, הפניה לבדיקות תקופתיות, סיכום מידע רפואי 
ועוד. להסברים והדרכה ניתן לפנות למשרד המרפאה. 

                         שעות פעילות משרד המרפאה:                                      בדיקות מעבדה:

בברכת בריאות שלמה
צוות מרפאת לב הפרדס

אוגוסט 2016

 ד"ר קלמוס יואב 
מנהל המרפאה

דינה גביש
מנהלת הסיעוד

 בידור אבו חוסיין 
רוקחת אחראית

 אפרת בוארון
מנהלת אדמינסטרטיבית

לב הפרדס
מרפאת

מרכז הבריאות שלך

לקוחות יקרים,

מרפאה חדשה ומורחבת נפתחת עבורכם:

07:30-13:30א
16:00-19:00 07:30-13:00ב
07:30-15:00ג
07:30-13:00ד
16:00-19:00 07:30-13:00ה
08:00-12:00ו

בימים א'-ה'

בשעות 07:00-08:30


