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 טלפון מנהל/ת היחידה כתובת שם היחידה 

 אזור ירושלים ומודיעין

 עדילהתפתחות הילד, יחידה  1

 ירושלים

עיינה טהורי גב'  ירושלים, 9רח' הרקמה 

 נובוסלסקי

 02-6242872 טל:

 02-5011014 פקס: 

 יחידה להתפתחות הילד  2

 רמות –פתחיה 

, 956, ת.ד. 43רח' מינץ 

 ירושלים

 02-5716767 טל: יוכי פלשניצקיגב' 

 02-5716768 פקס:

, קרית מנחם, 7 רח' דהומי מרכז רחל לקידום הילד 3

 ירושלים

 02-6446819 טל: גב' יעל להב

 02-6429989 פקס:

יחידה להתפתחות הילד  4

 אשכולות ירושלים

שמואל  ,3רח' מגן האלף 

 ירושליםהנביא, 

 02-5951233 טל:  פרידמן מירי' גב

 02-5951234 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד מרכז  5

 אלמוסטקבל, בית חנינה

מזרח , 102רח' בית חנינה 

 ירושלים

 ד  ד"ר דענא מוהנד

 

 02-5638292 טל:

 02-5306305 פקס: 

 0722729699 

יחידה להתפתחות הילד,  6

 מיתרים, מ.א. הר חברון

 073-2370600 טל: גב' יוכי קלמנזון 94100 הר חברוןד.נ. 

 073-2370651 פקס:

היחידה להתפתחות הילד  7

 מטה בנימיןגוונים 

מטה מועצה אזורית  ד.נ. 

  בנימין

 02-5848600 טל:  גב' עליזה נבו

 02-5848623 פקס: 

 היחידה להתפתחות הילד  8

 ה אברהםונו

קרית  ,17יהושוע בן נון 

 עארב

יהודית  מינהגב' 
 גוררי

 02-9964045  :טל

   02-9964335 פקס:

רמת בית , 9שד' הדקל  מתנ"ס בית שמש 9

 שמש

 02-6333754 טל: ריקי לויגב' 

 02-9991522 פקס: 

 02-6500502 טל: חשין מירהגב'  בית שמש 16רח' בן עזאי  מרכז פעמונים בית שמש 10

 03-6036136 פקס:

לאומית  בית שמשיחידה  11

 שירותי בריאות

 יתב 7יהודה הנשיא רח' 

 שמש

    02-9939555:טל גב' הופנר שרה

      02-9939552:  פקס

יחידה להתפתחות הילד ביג,  12

 , בריאות כלליתשירותי 

 בית שמש

 02-9937277 טל:  יוסף מיכאלי יעל ר"ד   שמש בית ,1 אלון יגאל' רח

 02-9937288 פקס:
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 טלפון מנהל/ת היחידה כתובת שם היחידה 

רח' אבני נזר  1סמטת אחיעזר  טף לטף 13

  מודיעין עלית 51

 9741163-08 טל:  גב' תרצה שרייבר

 9741833-08 פקס: 

תפתחות הילד יחידה לה 14

 מודיעין מאוחדת

 08-9737002 טל:  גב' ליאור עמית  מודיעין, 16רח' לב העיר 

 08-9737003 פקס: 

 היחידה להתפתחות הילד 15
 מתנ"ס מודיעיןסחלבים, 

 

 08-9727156 טל: אורית חסןגב'  מודיעין, 6רח' תלתן 
 08-9732084 פקס:

יחידה להתפתחות הילד  16

 ביתר עילית שלבים, 

ביתר  ,1רח' דברי חיים 

 עילית

 02-5803294 טל: זיסי מלוביצקיגב' 

 15325803294פקס: 

יחידה טיפולית להתפתחות  17
י"ש אור מרכז חוסן  -הילד 

 טיפולי
 כפר עציון

  רונן רוזנזוןמר  כפר עציון

 אזור ת"א והמרכז

 72503 רמלה, 13א.ס.לוי  מרכז לגיל הרך רמלה 18

 

 08-201526/7:  טל גב' אסתי קליברג

 08-9253989 פקס: 

מרכז ניצנים לגיל הרך עמותת  19

 פשר לוד

 08-9240884 טל: גב' הלן יעקבסון לוד 6רח' יוברט המפרי 

 08-9208234 פקס:

 03-5090563 טל:  מר גלעד אמשלום בת ים ,9החלוצים רח'  מרכז לגיל הרך בת ים 20

 03-5512969פקס: 

 03-5569693 טל:  גב' אורית צדוקיה חולון, 14ב רח' דובנו מרכז מטר"ה 21

 03-5590850 פקס:

 03-6761166 טל:  גב' יוטי קאופמן בני ברק, 26בעל התניא רח'  יחידה להתפתחות הילד אחי"ה  22

 072-2449193 פקס:

יחידה טיפולית קהילתית עזר  23

 מציון

 03-6144414 :טל רבקה גור אריהגב'  בני ברק 5רח' רבינוב 

 03-6144413 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד  24

בני  לאומית שירותי בריאות

 ברק

 03-6717723 טל: יובל לנדאוד"ר  בני ברק, 86כהנמן רח' 

 03-6717722 פקס: 

 יחידה להתפתחות הילד  25
בני קופת חולים מאוחדת, 

 ברק

 09-9538500 טל: דקלה צוקגב'  בני ברק, 4רח' יעקב לנדאו 

 03-5209712 פקס:

מכבי יחידה להתפתחות הילד  26

 יפו – שירותי בריאות

 

 03-5122173 טל:  ד"ר דניאלה נשרי  יפו, 36רח' התקומה 

 03-5122176 פקס:
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 טלפון מנהל/ת היחידה כתובת שם היחידה 

מרכז יחידה להתפתחות הילד  27

 תמר

תל , 24מור  רח' נתן ילין

 אביב

 03-5445326 טל: מאיה וייס כנען

 03-5445327 ס:פק

יחידה להתפתחות הילד  28

 יהודה-אורמתנ"ס 

-אור 87שד' אליהו סעדון 

 יהודה

 03-7353507 טל:  

 03-5338661 פקס:

יחידה להתפתחות הילד  29

 קרית אונומתנ"ס 

 03-7402202/1 טל:  קרית אונו, 10הדרור רח' 

 03-7364098 פקס: 

 יחידה להתפתחות הילד  30

 רמת שיקמה

 03-6305600 טל: גב' יעל גראור רמת גן 8עוני רח' שמ

 03-6305620 פקס:

 יחידה להתפתחות הילד  31

 רמת עמידר

 03-5747015 טל: גב' תהילה עצמון רמת גן, 41רח' ההגנה 

 03-5747013 פקס:

 יחידה להתפתחות הילד  32

 גרונר 

 03-5712695: טל חן פסקל רמת גן, 129רח' ז'בוטינסקי 

 03-6135747:פקס

 יחידה להתפתחות הילד 33

פתח  מכבי שרותי בריאות

 תקוה

 פתח תקוה, 3רח' שפיגל 

 

 03-9392630 טל: ר אהרון גרומן"ד

 073-2132090 פקס:

יחידה להתפתחות הילד מרכז  34

 שירותי בריאות כללית רום 

 פתח תקוה

 03-6287220 טל:  ד"ר דניאל שפירא פתח תקוה 8רח' יעל רום 

 03-6287221 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד  35

שירותי בריאות אורלנסקי 

 פתח תקוהכללית 

 03-9084407 טל: ד"ר ג'יי צוקרמן פתח תקוה 8רח' אורלנסקי 

 03-9084409 פקס:

אחי"ה יחידה להתפתחות הילד  36

 אלעד

 

 03-6761166 טל: חני לנגסאםגב'  אלעד ,14רח' רבי עקיבא 

 073-2286433 קס:פ

, מועצה אזורית שומרון, 1ת.ד.  פתחות הילד ברקןיחידה להת 37

 44820ברקן 

 03-9066448 טל:  בתיה פרלמןגב' 

 03-9066497 פקס:

יחידה להתפתחות הילד מפתח  38

 מרכז לגיל הרך

 09-7929980טל:  גב' רבקה אילוביץ קרני שומרון מועצה מקומית

 09-7929982פקס: 

יחידה קהילתית להתפתחות  39

 הילד טירה

 09-7932214טלפקס:  גב' מונא קאסם טירה

יחידה מרכז ג'יאנה להתפתחות  40

 הילד

 09-7425596טל:  גב' ג'יאנה נאסר טירה 11רח' אבו בכר 

יחידה מרפאות אוניברסיטת  41

 אריאל

 03-9765722טל:  גב' שרון פלג אריאל ,3רח' המדע 
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 אזור הצפון

מיט"ר היחידה להתפתחות  42

 הילד

בנין מועצה האזורית, גולן 

 12900  קצריןרמת הגולן 

 הדס פרנקוגב' 

 

    04-6969743 טל:

 04-6961360 פקס: 

היחידה האזורית להתפתחות  43

 הילד קרית שמונה

קרית  880ת.ד.  23הרצל 

 שמונה

 6959486-04 טל:  גב' רחל פרץ

 6902098-04 פקס:

ליל, עמותת יעדים אגד לב הג 44

  לצפון

 04-9873134 טל:  חלא שמא סעיד' גב כסרא סמיעמרכז לגיל הרך 

 04-6166922 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד עלה  45

 מתנ"ס כרמיאל

 04-9880504 טל: גב' לאה אלנקווה כרמיאל, 69רח' צה"ל 

 04-9886078 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד  46

 שירותי בריאות כללית

 לכרמיא

 04-9904313 טל: ד"ר דניאל אוריין כרמיאל, 2רח' חבצלת 

 04-9905257 פקס:

יחידה להתפתחות הילד, מרכז  47

 לגיל הרך, מרום הגליל

 9000ת.ד. , מרכז לגיל הרך

  מרום הגלילמועצה אזורית 

 מרכז אזורי מירון

 04 – 6990441טל:  גב' רותם אברהם

 היחידה להתפתחות הילד 48

 נהריהבריאות מכבי שרותי 

 04-9878400 טל: ד"ר נורית אסף נהריה 8אחד העם 

 073-2284309 פקס:

יחידה להתפתחות הילד מילים  49

 וחרוזים

  הדול מר מוסטפא מג'דל שמס

מילים יחידה להתפתחות הילד  50

 וחרוזים 

 04-9019256 טל: גב' חיג'אזי מילא עכו 31 יהושפט' רח

 072-2524253 פקס:

התפתחות הילד יחידה ל 51

חומש שירותי בריאות כללית 

 עכו

 04-6027010 טל:  ד"ר גובראן אבו רחמה עכו, 8רח' שלמה בן יוסף 

 04-9914885 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד  52

 כנען,שירותי בריאות כללית 
 צפת

 04-6994700טל:  גב' בן בנט אפרת צפת, 1רח' גיורא יוספטל 

 04-6922466פקס: 

שירותי ת שאן יחידה בי 53

 בריאות כללית

בית  10' מס  הארבעה' שד

 שאן

 04-6629400 טל:  מר עדי פרי

 04-6629410 פקס: 

 טלפקס: מר מוחמד סלאמה  מג'ארמועצה מקומית,  המרכז לגיל הרך מג'אר 54

 04-6789979 

יחידה להתפתחות הילד כוכב  55

 הילדים

 04-6540082 :טל ענבל לביאגב'  מגדל העמק 29רחוב זבולון 

 04-6541184 פקס: 
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 8575216-04 טל: רשרון שפיגב'  טירת הכרמל   1רח' החצב  מרכז הפעו"ט 56

 8570776-04פקס: טל

 יחידה להתפתחות הילד  57

נוף  מכבי שירותי בריאות

 הגליל

וף נ, 14רח' מעלה יצחק 

 הגליל

 04-6508888 טל: שוקחה מירוותד"ר 

 073-2284310 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד  58

 כלאמת נוף הגליל

  גב' ערין האדיה נוף הגליל

 04-6931320 טל: עינת אפרוןגב'  חצור הגלילית חצור הגלילית 59

 04-6189855 טל: נאיפה חרבאויגב'   ירכא ירכאמרכז לגיל הרך,   60

 04-6650673 פקס:

 04-9564048 טל: מר אבו עקל עסאם 25105 ג'דיידה מכר, 27ת.ד.  מכון מאען, ג'דיידה מכר 61

 15349564048 פקס:

שירותי  יחידה עמק השלום, 62

 קנעםוי בריאות כללית,

 04-6656220 טל: ד"ר אהרון שיף קנעםוי , 8רח' עמק השלום 

 04-6656220 פקס:

מרכז לגיל הרך, בשביל הרך,  63

 עפולה

 04-8810296 טל:  נינה שלום עפולה, 3ספיר  רח'

מרכז העשרה  –יחידה מהו"ט  64

 וטיפוח לגיל הרך

 048456600 טל: גב' אתי אטיאס קרית אתא , 7רח' הרצוג 

 04-8478452 פקס:

יחידה להתפתחות הילד  65

 חיפה שרותי בריאות כללית

ד"ר לילך שמר  חיפה, 104רח' המגינים 

 מאירי

 04-8543900 טל:

 04-8543979 פקס:

יחידה להתפתחות הילד  66

 אמאלי

 12רח' סמיח אל קאסם 

 טייבה המשולש

מר פאדי עבד אל 

 קאדר

 09-7735599 טל: 

יחידה להתפתחות הילד  67
 שירותי בריאות כללית 

 שפרעם

 

מרכז הילד , רח' ארכיבישוף
, סנטר Tוהמשפחה, בנין 

 שפרעם

 04-8432313 טל:  ד"ר מוחמד חוג'יראת

 04-9867446 פקס: 

  יחידה להתפתחות הילד  68

 הימתנ"ס דבורי

 04-6701205טלפקס:  מר וסים מסאלחה  ה יכפר דבורי

  יחידה להתפתחות הילד  69

 מתנ"ס כפר מנדא

 04-9508950 טל:  היבא דיראויגב'   כפר מנדא

 04-9861578 פקס:

יחידה טיפולית להתפתחות  70

   תמרה מתנ"ס, הילד

 04-9949628 :טל מונא חיג'אזיב' ג תמרה 

 04-9949626 פקס:
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 טלפון מנהל/ת היחידה כתובת שם היחידה 

ג'סר  יחידה להתפתחות הילד  71

 זרקא-א

 04-9927479טלפקס:  מר מוחמד גרבאן זרקא-ג'סר א 12אלטאחין 

יחידה להתפתחות הילד  72

 מעאאן

 052-4864616טל:  שהנאז חבשיגב'  משהד, עילוט ועין מאהל

יחידה להתפתחות הילד בית  73

 ג'אן ראמה

  גב' עולה מהנא בית ג'אן

 יחידה להתפתחות הילד  74

 , סח'ניןמרכז בראעם לגיל הרך

 מר אמג'ד גנאים  סח'ניןרח' מרים הבתולה, 

 

 טלפקס:

 04-6740892 

פ.פ.ס. ריהאב  –אלראזי יחידה  75

 עראבה בע"מ

 04-6746688 טל: םגב' נדין קסו 30812 העראב, 200ת.ד 

 04-6744088 פקס:

יחידה להתפתחות הילד,  76

קמפוס לגיל הרך דורה, 

 עראבה

אחלאם ח'אלדי גב'  עראבה

 להואני

 

 

 1022מועצה מקומית, ת.ד.  מרכז לגיל הרך פרדס חנה 77

 פרדס חנה 

 

 04-6371153 טל: עינת מזורסקיגב' 

 04-6274928 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד  78

 דת חדרהמאוח

 04-6639333טל:  גב' וייס דנה חדרה, 6רח' סמטת פלטרון 

 04-6639334פקס: 

 04-6660333 טל:  ורד אורן גרוסגב'  אור עקיבא  1רח' הגילבוע  מרכז טיפולי דגש אור עקיבא 79

  04-6261522 פקס:

 יחידה להתפתחות הילד  80

 אום אל פאחם

 04-6110582 טל:  דר' מחאג'נה מוחמד   אום אל פאחם

 04-6110581 פקס:

 04-6384142 טל: דקה מר בורהאן  בקה אל גרבייה יחידה מתנ"ס בקה אל גרבייה 81

 04-6280610 פקס:

יחידה קהילתית התפתחותית  82

 קלנסואה

 09-8780387טל:  גב' מיסם יאסין קלנסואה

 יחידה להתפתחות הילד  83

נתניה  מכבי שרותי בריאות

 דרום

 09-8924260 טל: לזובר שולמיתגב'  נתניה, 21שד' בנימין 

 09-8924279 פקס:

יחידה להתפתחות הילד  84
 לאומית שירותי בריאות

 נתניה

 09-8607294 טל: ד"ר אריה אשכנזי נתניה, 17רח' שטמפפר 
 09-8607286 פקס:
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ע"ש הארי מרכז לגיל הרך,  85

 , נתניה וז'אנט וינברג

 09-8359939 טל: פריבה בוסתנאיגב'  נתניה ,6רחוב גולדה מאיר 

 09-8857166 
 09-8827838 פקס:

בית  –המרכז לגיל הרך  86

 גינסבורג, נתניה

 24רח' אבא הלל סילבר 

 נתניהסלע, נאות הרצל, 

 09-8346847 טל:  גב' מבל פיינר

 09-7719622 

 09-8339064 פקס:

נאות שקד, המרכז לגיל הרך  87

 נתניה

 09-7735352 טל: גב' פריבה בוסתנאי נתניה 25רח' ד"ר שמורק 

 09-8859218 

 09-7745932 פקס:

 אזור הדרום

 08-9454650 טל:  קלאודיה כהןגב'  רחובות ,52רח' סירני  יחידה רשת חוויות 88

 08-9454208 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד  89

 רחובות

 שירותי בריאות כללית

 8פינת רוזנסקי  71' רמז רח

 רחובות

 9445158-08 טל: ד"ר דניאל ספיר

 9445188-08 פקס:

יחידה להתפתחות הילד קרית  90

 משה רחובות

 

, שכ' 40רח' מרבד הקסמים 

 רחובותקרית משה, 

 08-6498967 טל: איילת הראלגב' 

 08-9468960 פקס:

מכבי יחידה להתפתחות הילד  91

 שירותי בריאות

 

 08-6866716 טל:  ד"ר מריאנה הסן רחובות 1ן אריה רח' שוש

 073-2132483 פקס: 

מכבי  להתפתחות הילד יחידה 92

  שירותי בריאות

 

 08-8688111 טל:  ד"ר מרטין פולק אשדוד, 15רח' רשב"י 

 073-2284712 פקס: 

כז קהילתי טיפולי לגיל הרך מר 93

 אשדוד

 

 08-8559826 טל:  יגב' חגית צבר שדוד א  8 חיים משה  שפירא

 08-8651163 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד  94

  אשדוד סיטי

 שירותי בריאות כללית

 , רובע ד',19רח' זלמן ארן 

 אשדוד

 08-8623222 טל: ד"ר אירנה פרנקל

 08-8623233 פקס:

יחידה להתפתחות הילד  95

 מאוחדת אשדוד

 08-8579111 טל: גב' עמית סמני אשדוד 41 רח' רוגוזין

 08-8579122 פקס:

היחידה להתפתחות הילד  96

 קרית מלאכי

 קרית מלאכי,1רח' הגליל 

 

-גב' נילי ענברי

 קאופמן

 08-6494003 טל:

 08-6494120 פקס:

מכבי יחידה להתפתחות הילד  97

 שירותי בריאות

 08-6747703 טל:  גב' נטע בן ישראל אשקלון, 3רח' הגבורה 

 073-2284748 פקס:
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יחידה להתפתחות הילד  98

 שירותי בריאות כללית

 אשקלון

, 1רח' הנחל פנית בן גוריון 

 אשקלוןקניון חוצות, 

 08-6770720טל:  גב' חפצי שגיא

 08-6215606פקס: 

יחידה להתפתחות הילד שער  99

 הנגב ושדרות

מרכז לשירות פסיכולוגי שער 

 מכללת ספירהנגב בתוך 

 16הבית הפתוח אהבת ציון 

 שדרות

 08-6899110 טל:  גב' נועה צחור

 08-6442036 פקס: 

 08-6812368 טל:  זהר אסיףגב'  קרית גת  28העצמאות שד'  המרכז לגיל הרך קרית גת 100

  

 היחידה להתפתחות הילד 101

 אשכולמ.ט.מ., 

 08-9982629 טל: דגנית הוךגב'   אשכולמועצה אזורית 

 08-9982032 קס:פ

יחידה להתפתחות הילד  102

 אופקים

-גב' לאה קבסה אופקים 11רח' גולומב 

 דמרי

 08-9923725 טל:

 08-6995654 פקס:

יחידה להתפתחות הילד  103

  שירותי בריאות כללית

 באר שבע

, מגדלי קניון רח' אלי כהן

 באר שבעהנגב 

 08-6299600 :טל גב' ניבה מעודה

 086299619 פקס: 

 טלפקס: מתנאל  , באר שבע21רח' רד"ק  כז לגיל הרך באר שבעמר 104

 08-6460909 

יחידה להתפתחות הילד  105

 תל שבעמתנ"ס 

 08-6467589 טל: גב' חאולה אסד תל שבע

 08-6466356 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד  106

 מתנ"ס חורה

מר באקר אבו   חורה

  עדרה

 08-6519318 טל:

 08-6519319 פקס:

ידה להתפתחות הילד יח 107

 נתיבים

גב' חמוטל אבן חן  נתיבות, 138 צבאן הרב' רח

 נויבואר

 073-2903676 טל: 

 073-2903670 פקס:

יחידה להתפתחות הילד  108
 שירותי בריאות כללית

 נתיבות

גילי לקסמן גב'  נתיבות 1הרב צבאן רח' 
 רכלס

 08-6425220 טל:
 08-9555384 פקס: 

ילד עדי יחידה להתפתחות ה 109

 נגב, נחלת ערן

  מר מוחמד אלקרנאוי נחלת ערן

 נווה מדבר יחידה  110
 
 

-מרוה חגאב גב'  נווה מדברמועצה אזורית 
 חליחל

 08-66177760 טל:
 08-66177762 פקס:

 ליאלי יחידה רהט 111
 

 

 416 ד.ת השלום מרכז 17' שכ
 רהט

 08-9910616 טל: עומר מדאגמהמר 
 08-9910618 פקס:
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 טלפון מנהל/ת היחידה כתובת יחידהשם ה 

 08-9551502 טל: גב' שני חנדלי המלי  ערד 28רח' אלעזר בן יאיר  יחידה להתפתחות הילד ערד 112
 08-9551537/9 
 077-5558437 פקס:

יחידה להתפתחות הילד שדות  113

 נגב

 08-9938962 טל:  גב' איריס קרונמן שדות נגבמועצה אזורית 

 08-9938968 פקס:

 08-6583412 טל:  חגית אלושגב'  ירוחם 1רח' אליהו הנביא  ירוחםיחידה להתפתחות הילד  114

 08-6583392 פקס:

 שמרית לסריגב'  דימונה  המרכז לגיל הרך דימונה 115

 גב' אורית בן סימון

 073-2756150 טל: 

 

מצפה , 2נחל גרופית רח'  המרכז לגיל הרך מצפה רמון 116

 רמון 

                                                                         6587348-08 טל: יחיא תנאויגב' 

 6587370-08 פקס: 

יחידה להתפתחות הילד ערבה  117
 תיכונה

ערבה מועצה אזורית 
, מרכז ספיר, ד.נ. תיכונה
 ערבה 

 08-6592230 טל: גב' דורית פאיאנס
 08-6592232 פקס:
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