
  
 האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית  – להערכת תפקוד מערכת החיסוןרשימת בדיקות 

קוד משרד  איש קשר מעבדה מבצעת  איך לקחת  בדיקה
 הבריאות 

 תפקוד הומורלי
כימיה, פקק  אימונוגלובולינים

 מל 3צהוב, 
 82787  בכל בית חולים או קופה רוטינה 

IgG SUBGROUPS 
IGG1 - IGG4 

מיה, פקק כי
 מל 3צהוב, 

בלינסון / במרבית בתי החולים  רוטינה
  והקופות

82787 

IgE  כימיה, פקק
 מל 3צהוב, 

 82787   רוטינה

  הערכת התגובה ההומורלית נוגדנים ספציפיים ל

כימיה, פקק  טטנוס 
 מל  3צהוב, 

בדיקת חוץ, ירושלים דרך 
  2364וירולוגיה 

 

 02-6551825ליזה גרינברג 
julia.vainer@eliav.health.gov.il 

86648 

כימיה, פקק  שעלת
 מל  3צהוב, 

בדיקת חוץ, ירושלים דרך 
  2364וירולוגיה 

 (דרך קופות חולים: מכבי)

 02-6551825ליזה גרינברג 
julia.vainer@eliav.health.gov.il  

  

86648 

, פקק כימיה פוליו
 מל 3צהוב, 

  מעבדה וירולוגית
 (דרך קופות חולים: מכבי)

  שיבא ומרכזים נוספים. 
 

86648 

כימיה, פקק  ריהתדיפ
 מל  3צהוב, 

בדיקת חוץ, ירושלים דרך 
  2364וירולוגיה 

 

 02-6551825ליזה גרינברג 
julia.vainer@eliav.health.gov.il 

86648 

כימיה, פקק  וריצלה
 מל 3צהוב, 

 86790 בבתי חולים/קופות שונים  וירולוגיתמעבדה 

כימיה, פקק  חצבת
 מל 3צהוב, 

 86790 בבתי חולים/קופות שונים  מעבדה וירולוגית

כימיה, פקק  אדמת
 מל 3צהוב, 

 L6762 בבתי חולים/קופות שונים  מעבדה וירולוגית

כימיה, פקק  חזרת
 מל 3צהוב, 

 86790 בבתי חולים/קופות שונים  מעבדה וירולוגית

 , ווריצלה MMRפוליו, 
  קופות החולים  

 
   

כימיה, פקק  Bהפטיטיס  
 מל 3צהוב, 

 86704 קופות החולים מעבדה גסטרואנטרולוגית

כימיה, פקק  Aהפטיטיס  
 מל 3צהוב, 

 86708 קופות החולים מעבדה גסטרואנטרולוגית

 TOTAL -פנאומווקס 
IGG   לפנומוקוק 

כימיה, פקק 
 מל 3צהוב, 

 A86790 03-9377703 מונולוגיה בלינסון, שניידראי

HIB  כימיה, פקק
 מל 3צהוב, 

  אינו מבוצע בארץ כעת
  בשיבא)  יבוצע (בעתיד 

 

    

אנטי  -איזוהמאגלוטינין 
A  אנטיB 

כימיה, פקק 
 מל 3אדום, 

  רוטינה–בנק הדם 
 
 
 
 
 

 86900 בנק הדם



  
  

  Bבדיקת תאי 

      

B cells  

EDTA פקק
מל 3סגול   

פרופיל אוכלוסיות מסגרת ב
מרבית בתי  -לימפוציטים 

  החולים 
 (דרך קופות חולים: מכבי)

  /אימונולוגית מעבדה המטולוגית
  בבתי חולים :  

   ועוד בני ציוןקפלן, שניידר , שיבא
 

706358 

KRECs =Kappa cell 
receptor excision 

circles  

EDTA ,
 3פקק סגול 

 מל

   –שיבא  שיבא -אימונולוגיה ילדים 
  0526666311רז סומך 

 ללא קוד 

B cell receptor 
repertoire Heavy 

chain - PCR 
spectratyping 

EDTA ,
 3פקק סגול 

 מל

   –שיבא  שיבא -אימונולוגיה ילדים 
 0526666311רז סומך 

88299 

   B cell 
immunophenotyping 

EDTA ,
 2פקק סגול 

 מל

   –שיבא  שיבא - מעבדה המטולוגית 
 0526666311ז סומך ר

706358 

 Tתאי  –צלולרי תפקוד 
תת אוכלוסיות 

כולל תאי    :לימפוציטים
NK  ותאיNKT  

EDTA ,
 2פקק סגול 

 מל

, שיבא –מעבדה המטולוגית 
,  וולפסון, רמבם, קפלן, שניידר

  ועוד  , הדסה עין כרםבני ציון
  (דרך קופות חולים: מכבי) 

 

  /אימונולוגית מעבדה המטולוגית
  בתי חולים : ב 

   קפלן, שניידר  ועוד, שיבא
 

706358 

   –גירוי מיטוגני 
תיפקוד לימפוציטים, 

 תגובה למיטוגנים שונים

מבחנה עם 
פקק ירוק או 

מזרק עם 
  הפרין,

יש לשלוח  
מ"ל  3גם 

דם ביקורת 
מנבדק 

שאינו קרוב 
 משפחה. 

עבדות אימונולוגיות בבתי מ
החולים : שיבא, סורוקה, 

עין כרם, רמבם  , הדסהשניידר
  ועוד. 

  
  
  
  
  
  
  
 

המעבדה לאימונולוגיה/המטולוגיה 
    03-5302389זקלין   -  שיבא

  
המעבדה לאימונולוגיה/מחלות 

פרופ רחל   - זיהומיות סורוקה 
 086403186לוי/דר נורית חדד 

086400676 ,  
  

 בן ציון גרטי) פרופ' שניידר (

86353 

Regulatory T cells 
CD4CD25FOXP3 

EDTA ,
 3פקק סגול 

 מל

   –שיבא  שיבא -אימונולוגיה ילדים 
  0526666311רז סומך 

  בני ציון
 אהרון קסל/אליאס טובי

 ללא קוד 

T cell receptor 
repertoire VB - 

FACS 

EDTA ,
 3פקק סגול 

  מל
 

   –שיבא  שיבא -אימונולוגיה ילדים 
 0526666311רז סומך 

88299 

T cell receptor 
repertoire VG - PCR 

spectratyping 

EDTA ,
 3פקק סגול 

  מל
 

   –שיבא  שיבא -אימונולוגיה ילדים 
 0526666311רז סומך 

88299 

T cell receptor 
excision circles 

(TRECs  ( 

EDTA ,
 3פקק סגול 

  מל
 

   –שיבא  שיבא -אימונולוגיה ילדים 
 0526666311רז סומך 

0526666311  

 ללא קוד 

ADA -enzyme 
activity ו- PNP 

מזרק שטוף 
 2הפרין, 

מלל (רק ימי 
  שני)

מהשנה הבאה  יבוצע החל
 בשיבא 

   L1015  



 

איכילוב  -מרפאה אימונולוגית    מבחן עורי לקנדידה
  ת"א

 

 פרופסור קיוויתי

95044 
Th17   EDTA ,

 3פקק סגול 
 מל

   –שיבא  שיבא -אימונולוגיה ילדים 
 0526666311רז סומך 

 ללא קוד 

 משלים 
C3,C4  כימיה, פקק

 מל 3אדום, 
רוטינה בכל בית חולים או 

   קופה

  

 CH100 / CH50  כימיה, פקק
מל  3צהוב, 

 בקור -

בבתי החולים ברזילי  איכילוב 
  ובלינסון. 

  מרבית בתי החולים 
 (דרך קופות חולים: מכבי)

   –בברזילי 
  דר אלי מגן , ציונה כהן

054-5243424 

86162 

C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8, C9,   

C3Nef (C3 nephritic 
factor),  

Factor B,  
Factor D,  
Factor H,  
Factor I,  
Factor P,  

C1q,  
C1r,  
C1s,    

Complement 
activation and 

degradation products: 
C3a, C3b,  
C4a, C4b,  
C4d, C5a,  

Ba, Bb.   
 
 

כימיה, פקק 
מל  3צהוב, 

 בקור -

   –רזילי ב ברזילי 
  דר אלי מגן , ציונה כהן

054-5243424 

  

C2, C3, C4, C5, C6, 
C7, C8, C9 

 
 
 
 

כימיה,  
פקק צהוב, 

 -מל  3
 בקור

  שניידר
 ציון גרטי -פרופ' בן 

  

Antigen –  
C1 esterase 

inhibitor  
  
  
  

מבחנת 
 כימיה 

בקופות החולים, ובתי חולים 
, שונים שיבא, שניידר, ברזילי

 . בני ציון

  890765890765  

Functional- 
C1 esterase 

inhibitor 
 
 

מבחנות  2
  קרישה

יש  (ציטרט) 
להביא 

למעבדה 
  מיד. 

 

 –מרכז למחלות אוטואימוניות  שיבא, מעבדה אוטואימונית 
  שיבא 

03-5308060  
  
  

890765890765  



 
  

  2013הנתונים נערכו באוקטובר 
  על ידי

  רז סומך ופרופ' אילן דלאל פרופ'דר' ננסי אגמון לוין, 
 

 
 

 

 
 

 פגוציטוזיס
 NBT Neutrophil 

odixation:DHR and 
Superoxide, 
Chemotaxis, 

Bactericidal activity ,
Adhesion,Integrins, 

Skeletal F Actin 

EDTA  פקק
מל,  3סגול 

כימיה פקק 
-מל 3צהוב 

בקור,  
מזרק שטוף 

הפרין 
מל , 10

נדרש 
תיאום 
 מוקדם

   –מאיר  המטולוגיה ילדים בדהמע
פרופ' ברוך וולך 

0506260342/097472399 

86344 

Superoxide 
production: DHR 
and Superoxide  

release  ,NBT 
reduction   ,

Chemotaxis   
   Phagocytosis   

Bactericidal activity  ,
adherence ,MPO 

activity   
).CGD 

determination 
(subunits deficiency 

מזרק  
שטוף 

 10בהפרין 
מל  + 

מבחנת 
 3כימיה  

מל.  יש 
לשלוח גם 

דם ביקורת 
מנבדק 

בריא שאינו 
קרוב 

משפחה .              
נדרש 
תיאום 
 מוקדם.

מעבדה לאימונולוגיה ומחלות       
 זיהומיות, 

   –סורוקה 
  פרופ' רחל לוי
  ד"ר נורית חדד
086403186  
086400676  

  
  

   –מעבדה אימונולוגית 
 . ד"ר  זהבה ודס -בני ציון

86155                                                     
86344 

CD11 CD18 EDTA ,
 2פקק סגול 

 מל

  מעבדה המטולוגית 
 

   –שיבא 
  0526666311רז סומך 

 רמב"ם

706358 

Th17 
  

   –שיבא  שיבא -אימונולוגיה ילדים   
  0526666311רז סומך 

 ללא קוד 


