
 

 מידע חיוני לציבור בשעת חירום
 
 

     מרכז קליטה 

פעיל/ים רק עם הנחיית   04-6820502  רמת רזים  ביה״ס ממלכתי ב׳
   רחוב כ״ב ילדי מעלות  ביה״ס נועם רה״ע וגורמי הביטחון 

 04-6920861  רחוב יוספטל  ביה״ס מנחם בגין 

     ה יאתרי סיוע לאוכלוסי

רק עם הנחיית  פעיל/ים     מתנ״ס בלום 
    קאנטרי צפת דרום  רה״ע וגורמי הביטחון 

    הסראייה

    משטרת צפת

    ביה״ס ממלכתי ב׳

     מרכז דחק

פעיל רק עם הנחיית     רחוב ז׳בוטינסקי  מרכז פיס
 רה״ע וגורמי הביטחון 

     בית חולים

     זיו צפת 

     מרפאות 

  04-6779733  מאוחדת רמת רזים  

  04-6921514 85הפלמ"ח   לאומית       )מרפאה אזורית(  

  04-6970484 6וויצמן  מאוחדת     )מרפאה אזורית(  

  04-6779733 13צה"ל   מאוחדת מאור חיים)אזורית(  

  04-6920175 72שד ירושלים  מכבי /מרפאה קהלתית  

  04-6849400 מרכז צליל  מאוחדת  

  04-9532252 5הרב קפלן  מאוחדת גבעת שושונה  

  054-3435710 221הרב ביסטרצקי  מאוחדת חב"ד  



  04-6947000 45יוספטל  כנען /שב"כ  

     תחנה לבריאות המשפחה 

  04-6923769 118מנחם בגין  טיפת חלב  מנחם בגין  

  04-6970140 אנליביץ תחנה דרום א'  

  04-6921081 הרצל  תחנה דרום ב'  

  04-6973420 7צה"ל   תחנה דרום ד'  

  046825555 45הנשיא  שב"כ–מרכז בריאות הילד  

  04-6920984 שכונת כנען  תחנת כנען  

     מרכזי מזון 

  04-6924343 1החרמון  שופרסל שלי  

  04-6827633 נוף כינרת  פר נוף כינרת  

  050-9196666 4החרמון  סבן מרקט  

  04-6827108 6וויצמן  שופרסל דיל  

  04-6894660 פרמנצקו  מחסני השוק  

  אין  הרב חדד  ברכל  

  04-6973649 3צה"ל   סופר מאור חיים  

  04-8835570 תעשייה חדש  נטו חיסכון  

  077-5584210 תעשייה חדש  מרקט חב"ד  

  046971284 10וויצמן  הכי זול  

  04-6920770 ירושליים שד   רב חסד /אסולין  

   שד ירושליים  רב חסד /אסולין  

  04-9095932 55ארלוזרוב  משתלם  

  04-6827633 קניו לב העיר  סופר יש   

  04-6920770 הרב ביסטרציקי  סופר חב"ד  

  04-6974240 מרום כנען  איביקור  

     מזון/ קייטרינג/ מאפיות 

  0539367623 הגדוד השלישי  מאפיות מיקי  

  053-9367286 1דרך השוקלד  קיטרינג דבוש  

  052-2346677 תעשיה חדש  קיטרינג מאמא  



  04-6822543 תעשייה חדש  קיטרינג אהרלה פרץ  

  046920184 תעשיה חדש  מאפיית שעיה  

  046820012 21הפלמח  שבעת דגנים  

  04-6974071 שד ירושלים  מאפיית אנג׳ל  

  04-6920184 17ירושלים  העתיקה מאפיית  

  046820012 יןספטל  מאפיית הר כנען  

     תחנות דלק

  054-5438480 כניסה לנוף כינרת  דור אלון  

  054-6733432 רחוב וויצמן  סונול  

  04-6820281 תעשייה חדש  מיטב  

  04-6821518 תעשייה חדש  טן 

  04-6237773 תעשיה חדש  דלק  

  04-8607774 עצמאות רחוב  פז 

     חומרי בניין

  04-6925477 6חיים ויצמן  ש.י.ר סנטר  

  054-6202502 תעשיה ישן נס קפה  מפתח העיר  

  04-6820852 תעשייה דרום  סימן טוב  

  04-6821102 תעשיה דרום  ח.פ.ק  

  04-6920479 174יוספטל  טמבור כנען  

  054-7710300 מעלה כנען  בן עמי שלומי  

     תחבורה/ הסעות/ מוניות 

  04-6920076 אגד צפת  תחנה מרכזית נתיבי אקספרס 

  050-5305535 10חיים וויצמן  מוניות אדרת  

  072-3235121 23רסקו  מוניות הארי  

  076-8163998 128רמז דוד  מוניות רשבי  

     בנקים/ דואר

  076-8041620 עלייה ב'/ צליל  מזרחי טפחות  

  03-9439111 עלייה ב' /צליל  דיסקונט  

   34שד ירושלים  בנק בינלאומי  



  אין  37ירושלים  דואר צפת  

  1599500171 100הפלמח  דואר מרכזי  

  03-6532407   3הגדוד  בנק הפועלים  

  04-6909200 הגדוד השלישי  בינלאומי  

     

     

     

 


