
- ס"בלמ -1

מתחמי בדיקה המיועדים לבעלי הפניה מתשאול אפידמיולוגי  

סוג  כתובתמיקום
שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שניראשון

אוק-10אוק-09אוק-08אוק-07אוק-06אוק-05אוק-04

19:00-20:3019:00-20:3019:00-20:3019:00-20:3019:00-20:3011:30-13:0019:00-20:30רכבהשוק הישןאום אל פחם 

20:00-21:3020:00-21:3020:00-21:30רכבדיויאןבאקה אל גרביה 

08:30-10:0008:30-10:00הגעה רגליתס אל מנרה"ליד ביהא זרקא  סר'ג

13:00-14:3013:00-14:3013:00-14:3013:00-14:3013:00-14:3013:00-14:30רכברכבת חניוןחדרה

15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0013:00-14:30הגעה רגליתבית הספר יסודיפורדיס

12:00-13:3012:00-13:3019:00-20:3019:00-20:3013:00-14:3014:00-15:30רכברחוב הארזיםנתניה  

19:00-20:3019:00-20:3019:00-20:3013:00-14:30רכבחניון בית העלמין קלנסואה  

15:30-17:0015:30-17:0011:30-13:00רכבאיצטדיוןטייבה  

12:00-13:3012:00-13:3019:00-20:3019:00-20:3013:30-15:0014:00-15:30רכבאיצטדיון לויטהכפר סבא  

19:00-21:0019:00-21:0019:00-21:0019:00-21:0019:00-21:0009:00-11:0019:00-21:00רכבגני יהושעא  "ת

17:00-18:3017:00-18:3017:00-18:3017:00-18:3017:00-18:30רכבחניה יס פלנטראשון לציון  

16:30-18:0016:30-18:0016:30-18:0016:30-18:0016:30-18:00רכבאיצטדיוןמודיעין

17:00-18:3017:00-18:3017:00-18:3017:00-18:3017:00-18:30רכבאיצטדיוןלוד 

19:00-21:0019:00-21:0019:00-21:0019:00-21:0019:00-21:0009:00-11:0019:00-21:00רכבטדיאיצטדיוןירושלים  

17:00-18:309:00-18:009:00-18:009:00-18:00רכברובע הסיטי6הגשמה אשדוד  



- ס"בלמ -2

לבעלימתחמי בדיקה המיועדים 
מתשאול אפידמיולוגי ומקופת חוליםהפניה 

סוגכתובתרשות
שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שניראשון

אוק-10אוק-09אוק-08אוק-07אוק-06אוק-05אוק-04

15:00-21:0015:00-21:00רכבחניון האצטדיון דרוםעכו

15:00-21:0015:00-21:00רכבכביש גישה למתחם חוני המעגלחצור

15:00-21:0015:00-21:00רכבשמעון פרס אולמי מצפור' רחטבריה

15:00-21:0009:00-14:00רכבשוק עירוניקצרין

15:00-21:0015:00-21:00רכברחוב הדרורכרמיאל

11:00-18:00הגעה רגליתאוהל תפילה מרכזי בגבעת המורה(גבעת המורה)עפולה 

09:00-18:00הגעה רגלית(ס"המתנ)1הרב עובדיה יוסף רכסים

15:00-21:0015:00-21:0015:00-21:00רכבמרכז הקונגרסיםחיפה 

15:00-21:0015:00-21:00רכבתחנת רכבת חדרהחדרה

15:00-21:0015:00-21:0015:00-21:00רכבמגרש ספורט מחלף קוממיותחולון  

09:00-13:0016:00-21:00הגעה רגליתאולם הספורטגבעת שמואל

16:00-21:0009:00-13:00הגעה רגלית6ס יהוד מרבד הקסמים "מתניהוד

09:00-13:00הגעה רגליתבת חפר

16:00-21:0016:00-21:00הגעה רגליתרחבת מועצה מקומיתדרום השרון

09:00-13:00הגעה רגלית15אולם ספורט נחל פולג צור יצחק  

09:00-13:00הגעה רגלית61ס שדרות יצחק בן צבי "מתנצורן-קדימה

15:00-21:0015:00-21:00רכבחניון האצטדיון דרוםעכו

15:00-21:0015:00-21:00רכבכביש גישה למתחם חוני המעגלחצור

15:00-21:0015:00-21:00רכבשמעון פרס אולמי מצפור' רחטבריה

15:00-21:0009:00-14:00רכבשוק עירוניקצרין

15:00-21:0015:00-21:00רכברחוב הדרורכרמיאל
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סוגכתובתרשות
שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שניראשון

אוק-10אוק-09אוק-08אוק-07אוק-06אוק-05אוק-04

09:00-18:0009:00-18:0009:00-18:00הגעה רגלית18ס דולב "ביהבית שמש

09:00-13:0009:00-13:0009:00-13:00הגעה רגליתאברהםזכרוןחיים גרינברג ליד בית כנסת רמות-ירושלים 

16:00-21:00הגעה רגלית71הרב רפאל קצלבוגן הר נוף-ירושלים 

09:00-18:00הגעה רגליתשמדר ליד סופר אושר עד' רחרוממה-ירושלים 

16:00-21:00הגעה רגליתפינת הרב מאיר חדשש"איחזון רמת שלמה-ירושלים 

09:00-13:00הגעה רגליתצבי הצדיק' הפסגה פינת רחבית וגן-ירושלים 

15:00-21:0015:00-21:00רכבצומת בילורחובות

09:00-18:0009:00-18:0009:00-18:00הגעה רגליתס"מתנ3אבטליון אלעד

15:00-21:0015:00-21:00רכבת בחניון גן אירועים אריאה"אזהשוהם

09:00-18:0009:00-18:0009:00-18:00הגעה רגלית6רחוב הגשמה -רובע סיטיאשדוד

15:00-21:00רכב1הגפן נתיבות

15:00-21:00הגעה רגליתאולם ספורט גיטיסשדרות

15:00-21:00הגעה רגלית120ס בגין שדרות גת "ביהקרית גת

09:00-18:0009:00-18:0009:00-18:00הגעה רגלית27הראובנידויד ש"ב

לבעלימתחמי בדיקה המיועדים 
מתשאול אפידמיולוגי ומקופת חוליםהפניה 
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סוגכתובתרשות  

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שניראשון

אוק-10אוק-09אוק-08אוק-07אוק-06אוק-05אוק-04

09:00-14:0015:00-21:00רכבוליס ליד בית בד שאנן'גת"אזהוליס'ג

פארק מונפורטתרשיחא-מעלות
רכב

15:00-21:0009:00-14:00

טרם נקבעת'ג-ינוח
רכב

09:00-14:0015:00-21:00

ליד אולמי אופרהת"אזהטמרה
רכב

09:00-14:0015:00-21:00

טרם נקבעאן'גבית
15:00-21:0015:00-21:00רכב

שוק עירוניחנאדיר 
רכב

09:00-14:0015:00-21:00

אלאמיראני דליית אל כרמל
רכב

09:00-14:0015:00-21:00

טרם נקבעחיפה
הגעה רגלית

9:00-18:009:00-18:009:00-18:00

טרם נקבעחיפה
תרגליהגעה

9:00-18:009:00-18:009:00-18:00

חניית העיריהנצרת
רכב

15:00-21:0009:00-14:0015:00-21:00

ס אל חווארנה"מתנכפר קרע
רכב

09:00-14:0015:00-21:00

מתחמי בדיקה הפתוחים לכולם ללא צורך בהפניה



- ס"בלמ -

סוגכתובתרשות  

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שניראשון

אוק-10אוק-09אוק-08אוק-07אוק-06אוק-05אוק-04

15:00-21:0015:00-21:00רכבאצטדיון טירהטירה

15:00-21:0015:00-21:00רכבקאנטרי קלאבכפר קאסם

09:00-18:0009:00-18:00הגעה רגליתנווה שאנןתל אביב

14:00-22:0014:00-22:0014:00-22:0014:00-22:0014:00-22:0014:00-22:0014:00-22:00רכבגנוקלדמוןארח'שייח ג

15:00-23:0015:00-23:0015:00-23:0015:00-23:0015:00-23:0015:00-23:0015:00-23:00רכבי"תחנת עוז ממוכבראבל'ג

09:00-14:0015:00-21:00רכבטרם נקבערהט

09:00-18:0009:00-18:00הגעה רגלית44שמעון ' ספורט רחאולםערד

09:00-18:0009:00-18:00הגעה רגלית59אבני הנזר , אשכול הפיסמודיעין עילית

09:00-18:0009:00-18:00הגעה רגליתהאודיטוריום, 5רחוב ברסלב ר עילית"בית

11:00-18:00הגעה רגליתת שער בנימין.אפ"חלמסוף אוטובוסים מטה בינימין

11:00-18:0011:00-18:00הגעה רגלית1מתחם הקאנטרי רחום סולם אלדד קרית ארבע

מתחמי בדיקה הפתוחים לכולם ללא צורך בהפניה


