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 60801715סימוכין: 
         

 (2022ספטמבר )מכונים מוכרים להתפתחות הילד                

  טלפון מנהל/ת המכון כתובת שם המכון 

    משרד הבריאות 

 פתחות הילד המכון להת 1

 מרכז רפואי שיבא

 מרכז רפואי שיבא 

 תל השומר

-עומר ברד"ר 

 יוסף

 5302592-03 טל: 

 5302297-03 פקס: 

 הרפואי המרכז, הילד להתפתחות המכון 2

 (איכילוב) סוראסקי ש"ע א"ת

 03-6947333 טל: ד"ר יעל לייטנר 6423906 א"ת 6 ויצמן

 03-6974100 פקס:

ונוירולוגית המכון להתפתחות הילד  3

 ילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

 מרכז רפואי אסף הרופא 

    70300צריפין 

 9779944-08 טל:  חיים בסןד"ר 

 9779945-08 פקס: 

 המכון להתפתחות הילד  4

 מרכז רפואי הלל יפה

מרכז רפואי הלל יפה 

 חדרה

ד"ר מחאג'נה 

 מוחמד

 7744463-04 טל: 

 7744641-04 פקס: 

 חות הילדהמרכז להתפת 5

 יבי"ח  לגליל המערב 

 21בי"ח לגליל מערבי ת.ד. 

  נהריה

 9107622-04 טל:  סבצקי דוד ר"ד

 9107595-04 פקס: 

 המכון להתפתחות הילד  6

 ומרכז רפואי רבקה זי

מרכז רפואי רבקה זיו  

 צפת

ד"ר מוניה 

 שעלאן

 6828043-04 טל: 

 6828040-04 פקס: 

 מכון להתפתחות הילד  7

 יואי ברזילמרכז רפ

מרכז רפואי ברזילי 

 ןאשקלו

 6745210-08 טל: ד"ר עדן אבי

         6745411-08 

 6745425-08 פקס:

 מכון להתפתחות הילד 8

 באר שבעמרכז לבריאות הנפש, 

ת.ד.  2הצדיק מירושלים 

 באר שבע    4600

 6401704-08 טל:  יאיר צדקהד"ר 

 6401771-08 פקס: 

  

 שירותי בריאות כללית

   

 מכון להתפתחות הילד  9

  ירושלים שירותי בריאות כללית,

 

, 75רח' דרך בית לחם 

מרפאת לב תלפיות, 

 ירושלים

סיון ד"ר 

 אקשטיין

 02-5457111 טל:

 02-5457110 פקס: 

  המכון להתפתחות הילד 10

 בבלי ת"א ,שירותי בריאות כללית

 

 03-5433500 טל: ד"ר גרי רובינסון תל אביב 11רח' ירושלים 

 03-5433501 פקס:

 המכון להתפתחות הילד 11

 בי"ח שניידר לילדים בישראל 

 

בי"ח שניידר לילדים , רח' 

  פתח תקוה,14קפלן 

תמי  ד"ר

 שטיינברג

 9253614-03 טל: 

 9253871-03 פקס: 
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 כללית בריאות שירותי - המשך

 טלפון מנהל/ת המכון כתובת שם המכון 

 בלומנטלמכון להתפתחות הילד  12

 שירותי בריאות כללית בני ברק

 

 03-5779630 טל: דיאמונד גרי ר"ד בני ברק, 13 עלי' רח

 03-5779631 פקס:

 ראשוניםהמכון להתפתחות הילד  13

 שרותי בריאות כללית

, קניון 2שדרות נים 

 ראשל"צעזריאלי, 

ד"ר דניאלה 

 לובל

 9429220-03 טל:

 9429230-03 פקס:

 הילד המכון להתפתחות  14

 מרכז רפואי מאיר

כפר מרכז רפואי מאיר 

 סבא

 7471541-09 טל: מיקי הר גיל ר"ד

 7471283-09 פקס: 

המכון להתפתחות הילד והיחידה  15

 הנוירופדיאטרית שיקומית בי"ח  לוינשטיין

בי"ח לוינשטיין , רח' אחוזה 

  רעננה 3, ת.ד. 278

43100 

ד"ר אביבה 

 מימוני בלוך 

 7709085-09 טל: 

 7709036-09 פקס: 

 

 המכון להתפתחות הילד 16

 נתניה שרותי בריאות כללית

 נתניה ,21 שד' בנימין 

 

 09-8304700 טל: טוהר ריגלרד"ר 

 09-8334390 פקס: 

 מכון להתפתחות הילד, 17

 שירותי בריאות כללית חדרה

 04-6124229 טל:  ד"ר אורית הדר חדרה, 11רח' הלל יפה 

 04-6214226 פקס:

 מכון להתפתחות הילד,  18

 שירותי בריאות כללית עפולה

 04-8271255 טל: ברוש נירית ר"ד עפולה, 3 ספיררח' 

 04-8271266 פקס: 

  הילד להתפתחות המכון 19

 ביאליק קרית,  כללית בריאות שירותי

קרית , 11רח' זבולון 

 ביאליק

 04-8789529 טל: ד"ר רמי קאופמן

 04-8789531 פקס:

 תפתחות הילדמכון לה 20

 נהריה  שירותי בריאות כללית

ד"ר טטיאנה  נהריה, 2רח' אירית 

 גינזבורג

 04-8143810 טל:

 04-8143815 פקס: 

 המכון להתפתחות הילד  21

 כללית מרפאת רקתי, שרותי בריאות

 טבריה ,10מורן 

 

ד"ר אחמד 

 דעאס

 04-6629400 טל: 

 04-6729561פקס: 

 המכון להתפתחות הילד 22

 מרכז רפואי קפלן

 רחובותמרכז רפואי קפלן 

 

 9441940-08 טל:  יובל שילוןד"ר 

 9441923-08 פקס: 

שירותי בריאות להתפתחות הילד מכון  23

 מודיעיןכללית 

ד"ר אורנה  מודיעין 70רח' גינות דותן 

 אפשטיין

 08-9736113 טל: 

 08-9736114 פקס: 

 המכון להתפתחות הילד  24

 קהמרכז רפואי סורו

מרכז רפואי סורוקה, ת.ד. 

 84104 באר שבע 151

 

אנליה ד"ר 

 מיכאלובסקי

 6400293-08 טל: 

 08-6400427 

 6403264-08 פקס:

 המכון להתפתחות הילד  25

 בי"ח  יוספטל

 אילת ,9סמטת עופרים 

 

 ד"ר יעל כהן

 רפפורט

 08-6334836 טל: 

 08-6315593 פקס: 
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    מכבי שירותי בריאות 

 להתפתחות הילדהמכון  26
 ירושלים-מכבי שרותי בריאות

, 42בנין כי"ח, רח' אגריפס 

 ירושלים

-ר דפנה גולן"ד

 משולם

 02-6461900 טל: 

 073-2132204 פקס:

 

 מכבי שירותי בריאות -המשך 

 טלפון מנהל/ת המכון כתובת שם המכון 

 המכון להתפתחות הילד  27

 מודיעין-מכבי שירותי בריאות

אורנה ורדי ד"ר  מודיעין, 53רח' עמק דותן 

 בלנק

 08-9735666 טל:

 073-2284426 פקס:

 המכון להתפתחות הילד  28

 מרכזת"א -מכבי שרותי בריאות

פינת רח'  96רח' יגאל אלון 

 תל אביב, 2תובל 

 03-7614060 טל: ד"ר אורלי נקר

 03-7614076 פקס: 

 המכון להתפתחות הילד 29

 בני ברק-מכבי שירותי בריאות

בני , 86ח' רבי עקיבא ר

 ברק

 03-5771313 טל:  ד"ר נירית כרמי

 073-2132139 פקס:

 המכון להתפתחות הילד 30

 ראשל"צ-מכבי שרותי בריאות

 ראשל"צ 1לישנסקי 

 

קלרה ד"ר 

 סולומון

 03-9634777 טל: 

 073-2284407 פקס:

 המכון להתפתחות הילד 31

 חולון –מכבי שירותי בריאות 

 03-5085666 טל:  ד"ר חיה פרנקל לוןחו, 9רח' צאלים 

 077-2284423 פקס:

 המכון להתפתחות הילד 32

 כפר סבא הירוקה-מכבי שרותי בריאות

כפר סבא , 3רפפורט 

 הירוקה

 

שפרה ר "ד

 מוגילנר בן גור

 09-7478130 טל:

 073-2132096 פקס: 

 המכון להתפתחות הילד 33

 חיפה-מכבי שרותי בריאות

גרנד , 54דרך שמחה גולן 

 חיפה  קניון, 

בת חן ד"ר 

 פרידמן

 04-8796920 טל:

 2284336-073 קס:פ

 המכון להתפתחות הילד 34

 באר שבע-מכבי שירותי בריאות

 08-6267255/6טל:  ד"ר חן שטיירמן באר שבע, 4רח' התקווה 

 073-2132489 פקס:

    מאוחדת 

 המכון להתפתחות הילד 35

 קופ"ח מאוחדת ירושלים 

,בית 13נשרים  רח' כנפי

 ירושליםענבר, 

שפרה בן  ר"ד

 גור

 02-6302222 טל: 

 02-6302219   :פקס

 המכון להתפתחות הילד  36

 קופ"ח מאוחדת כפר סבא

 כפר סבא,  9הצומת רח' 

 

 09-9538500 טל:  ד"ר דניאל ספיר

 03-7251936 פקס:

 המכון להתפתחות הילד 37

 קופ"ח מאוחדת רחובות 

  ותרחוב 182רח' הרצל 

 

ד"ר ג'פרי 

 לוונגריב

 08-9482888 טל: 

 08-9482889 פקס: 

 המכון להתפתחות הילד 38

 קופ"ח מאוחדת חיפה

 

ד"ר מיטשל  חיפה 6רח' סמטת עתלית 

 שערץ

 04-8612300 טל:  

 04-8612301 פקס: 
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 לאומית        

 מרכז לבריאות הילד של  39

 שירותי בריאות לאומית

 ,3רח' טרומפלדור הגידם 

 ירושלים

    5675111-02  טל:  ד"ר מיכל בגין

 02-5675173 פקס: 

    פרטי 

 נוף הגלילמכון להתפתחות הילד  40

 בי"ח צרפתי 

 וף הגלילנ, 50294ת.ד. 

16102 

וס אד"ר אנדר

 ג'מיל

 04-6509056 טל:

 04-6461072 פקס:

, מועצה אלזהראא מכון להתפתחות הילד 41

 מקומית זמר

 09-8743569טל:  ד"ר קעדאן וליד 38828, זמר, 3777ת.ד 
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