סימוכין370796920 :

רשימת מעונות יום שיקומיים – 9/2020
שם המעון

כתובת

שם מנהל/ת

טלפון

סמל
מסגרת

דוא"ל

מחוז
ירושלים
1

סולם

2

על"ה

רח' סורוצקין ,24
ת.ד18206 .
ירושלים 91181
רח' הרקמה ,9
ירושלים

ציפי מרגלית

לואיזה זוסמן

3

אלי"ע

רח' מעלות זאב ,3
ירושלים

טובה לרנר

4

שמע קולנו

רח' עמוס 23
ירושלים 95506

איילי
גרינפלד

5

מיח"א ירושלים

רח' המפקד 1
ירושלים

מיה צפתי,
חנין מסארווה
נאטור

6

פתחיה רמות

רח' מינץ  ,43רמות
ד' ,ירושלים 95477

ציפי אדלר

7

פתחיה הר-נוף

רח' ברנד  ,13הר
נוף ירושלים

מלכי
דלבקוביץ

8

מש"י – מרכז
שיקום ילדים

רח' שמואל הנביא
 ,69ירושלים
97253

אלישבע
רוטנברג

9

שיח סוד
מעון צור

רח' זריצקי  ,2רמות
ירושלים

תמר יחזקאל

10

גן שיקומי אלווין

רח' זאב חקלאי 21
ירושלים

גילה בן
שימול

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :

טל02-6338550 :
נייד058-3293890 :
פקס02-820520 :
נייד054-5820265 :

טל02-5639164:
נייד054-7927645 :
פקס02-5639162 :
טל02-5002008 :
נייד054-5661631 :
פקס02-002007:
טל02-6250034 :
נייד050-2993443 :
052-5553854
פקס02 -6247652:
טל02-5869648 :
נייד052-4848475 :
פקס02-5716768 :
טלפקס:
02-6516338
נייד054-8470887 :
טל02-5401403 :
נייד052-7631331 :
פקס02-5401495 :
טל02-5388898 :
נייד052-7680389 :
פקס02-5388484 :
טל02-5370489 :
נייד052-6023666 :
פקס02-5389816 :

201891
215080

sulam-bl@actcom.net.il
es@sulam.net
sulammaon@gmail.com
meital@aleh-israel.org
MaonAlalim@aleh-israel.org

202136

tova@eliya.org.il

201892

Sk103@shemakolenu.org
sk100@shemakolenu.org

201901

misrad@michajr.org.il
director@michajr.org.il

210879

202362

shikumi_ramot@petachya.co.il

202363

shikumi_harnof@petachya.co.il

201888

Elish062@gmail.com
meshi@meshischool.com
our@meshischool.com

201800

slevy@seso.co.il
rpshenza@seso.co.il
ckastelanits@seso.co.il
gila6670@gmail.com
kerenam@israelelwyn.org.il

202141

Department of child development & rehabilitation
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

שם המעון

כתובת

שם מנהל/ת

11

מרכז תמיכה
משלבים

12

אלווין אל קודס
(מזרח ירושלים)

רח' עציון גבר ,5
רמות אשכול
ירושלים 97803
אל עטא  ,3בית
חנינא ,ירושלים

13

צור באהר –
חנאן נצרת

אבו באדר  10צור
באהר ,ירושלים

מוהנד סבאח

14

רנד– בית חנינה

בית חנינה ,99
ירושלים

חמד עליאן

15

בי"ח אלי"ן

שמריהו לוין ,קרית
יובל ,ת.ד9117 .
ירושלים 91090

אתי זוהר

16

שלווה

דרך שלווה 1
ירושלים

רותי מרינגר

17

פרח ,רמת דוד
ביתר עילית

דברי חיים ,11
ביתר עילית

דינה סגל

18

רמת דוד גוש
עציון

19

שמע קולנו בית
שמש

מעלה מיכאל 5
אלון שבות ,גוש
עציון
הקישון  ,426בית
שמש

חני נמרובסקי

טלפון

חיה
טייטלבאום

טל02-5322569 :
פקס02-5327525 :

עביר מנסור

טל02-6261042 :
נייד052-6024560 :
פקס02-6560751 :
טל04-6567748 :
נייד050-5524123 :
פקס:
15346111054
טל02-5839117 :
נייד053-7769928 :
נייד0545740769 :
טל02-6494386 :
02-6494285
02-6494288
נייד052-8915912 :
פקס02-6494294 :
טל02-6519555 :
שלוחה 265
נייד0587700223 :
פקס02-6510676 :
טל5800506-02 :
נייד050-4371000 :
פקס153-:
25725189
נייד052-4234808 :

20

פתחיה בית
שמש

חיים הלוי  ,17בית
שמש

רבקה אינגבר

21

סולם בית שמש

22

טף לטף

מצדה  ,16בית
שמש
סמטת אחיעזר ,1
מודיעין עילית
71919

שרה שטרק

טל02-9993024 :
נייד052-7612689 :
פקס02-9993034 :
טל02-9991968 :
נייד050-4106025 :
פקס02-9911317 :
נייד058-3288263 :

חני קנופף

יהודית
שלזינגר

טל9741163-08 :
פקס9741833-08 :

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :

סמל
מסגרת
202444

207187

דוא"ל
chayat1@gmail.com
matam@netvision.net.il
michalkar5@gmail.com
abeerm@elwynelquds.org
issamj@elwynelquds.org

207631

hananjerus@gmail.com

210956
212198

hamad20_al@yahoo.com
ellayanh20@gmail.com

202265

ezohar@alyn.org

202380

MaonYom@shalva.org
rutmeringer@gmail.com

201836

dinas@orperach.org.il

213811

maon.alon@orperach.org.il

206817

sk403@shemakolenu.org
chnii@shemakolenu.org

202361

9991968@gmail.com

210887

sarashtark@gmail.com

201885

kantor@taflataf.org
nechama@taflataf.org

Department of child development & rehabilitation
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

שם המעון

כתובת

שם מנהל/ת

23

פתחיה מודיעין
עילית
שמע קולנו
מודיעין עילית

רשב"י ,16
מודיעין עילית
מרומי שדה ,8
מודיעין עילית

25

לב בנימין
עופרה

עופרה מ.א .מטה
בנימין

שלומית קהן

26

יחדיו קרית
מלאכי

קרית מלאכי

נעמה פוקס

27

מעון שיקומי
יובלים א' ,ב' ,ג'

אפרסק ,16
אשדוד
אליאשוילי ,3
אשדוד
הר נבו  ,13אשדוד

סיגל בר-לב

28

שמע קולנו
אשדוד

הארי הקודש ,19
אשדוד

גאולה רז

29

צ'יימס שקד

שני אליהו 12
אשקלון

ענת שחר

30

צ'יימס שולמית

הצבעוני 34
אשקלון

ענת דותן

24

דבורי יונה
ציפורה
נוישטט

טלפון
טל08-6846103:
נייד058-3247627 :
טל08-9285534 :
נייד052-7690292 :
פקס089768892 :
טל02-9978231 :
נייד052-3300484 :
פקס02-9978232 :
טל08-6118744 :
נייד054-7933955 :
פקס08-6494120 :
טל08-8565512 :
נייד052-5708266 :
פקס08-8568240 :

טל08-8641413 :
נייד055-2277605 :
פקס08-8641437 :
טל0773002698 :
נייד053-2845866 :
פקס:
0777570539
טל0773002698 :
נייד050-6660865 :
פקס:
0777570539

סמל
מסגרת
211702

דוא"ל
shikumi_modiin@petachya.co.il

211779

sk303@shemakolenu.org

211629

shka67@gmail.com

211308

naamaf@yachdav.org.il

201900
208387
211589
213171

sigalb@ashdod.muni.il

202422

sk203@shemakolenu.org

203568

anat.shachar@chimesisrael.org.il

211701

anat.dotan@chimesisrael.org.il

מחוז מרכז
31

צוהר לטוהר גן
יבנה
פתחיה גן יבנה

33

רמת דוד אלעד

34

רמת דוד פרח
אלעד

32

ההדרים  ,15גן
יבנה
הר ציון  ,31גן
יבנה
אבטליון  ,28בעלי
התוספות ,26
אלעד
אבטליון  ;28אלעד

מלכה
פילפובסקי
רוזי סאסי
אביגיל
לחמנוביץ'

שרית בינט

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :

נייד050-4172019 :

212545

malkai8899@gmail.com

טל08-6607074 :
נייד054-6288001 :
טל03-9324602 :
נייד052-4458472 :
פקס:
0737017676
טל03-9324602 :
נייד052-6307670 :
פקס:
0737017676

212651

rozita279@gmail.com

209932
211057

avigail@orperach.org.il

211611
212692

sarit.bh296@gmail.com

Department of child development & rehabilitation
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

שם המעון
35

רמת דוד פדואל

פדואל

הדס הרטמן

נייד054-7953456 :

סמל
מסגרת
213122

36

צ'יימס מודיעין

שדרות עומרים ,33
רעות

ברק פימה

טל08-9751522 :
פקס08-9264098 :

203668
212737

Barak.Fima@ChimesIsrael.org.il
modiin@chimesisrael.org.il

37

אלוטף מודיעין

38

אלי"ע פתח
תקוה
אלוטף פתח
תקוה

נחל זוהר ,49
מודיעין
לבון  3פתח תקוה

שירן ורסנו

210919

shiranv@alut.org.il

363018

ganpetachtikva@eliya.org.il
kadem@eliya.org.il
alutaf-pt@alut.org.il

39

כתובת

שם מנהל/ת

205231

zivcohen55@gmail.com

טל03-9622043 :

205231

נאווה ניצן

טל9672388-03 :
נייד052-4550373 :
פקס9646818-03 :
טלפקס:
03-9512302

201902

ramateli@matnasim.org
Sarit.bh29@gmail.com
navanitzan15@gmail.com

אלה זרחיה

טל08-9542092 :
נייד0537346406 :
פקס08-9542087 :
טל9206291-08 :
פקס9206311-08 :
טל08-6618079 :
נייד052-3360300 :
נייד 052-3360300
פקס03-9046388 :

קדם נתן

זליג בס  ,17פתח
תקוה

40

פ.ש.ר – לוד

41

צעד קדימה
אוטיזם ראשל"צ

עמותת פש"ר ,רח'
יוברט המפרי ,6
לוד
מעונות ברכה 7
ראשון לציון

בשמת בן
יעקב

42

עמותה לילדים
בסיכון  -אביב
צעד קדימה
נכותי

שאול המלך ,5
ראשון לציון
הרב חיד"א ,4
ראשון לציון

44

אלוטף ראשון
לציון

45

קטקטים ילדי
לימר

הצנחנים  ,22שכ'
נווה חוף ,ראשון
לציון
מרכז רפואי אסף
הרופא

46

אלוטף אסף
הרופא
רמת דוד באר
יעקב
רמת דוד באר
יעקב

מרכז רפואי אסף
הרופא
האורן  ,2באר
יעקב
האלונים  11באר
יעקב

49

עלה יד לטף בני
ברק

הרי גולן  1בני
ברק

47
48

harhadas@gmail.com

טל08-9317155 :
נייד052-6567731 :
טל9336840-03 :
פקס9336837-03 :
טלפקס:
03-9090324
נייד0528-577824 :
טל089240884 :
פקס08-9208234 :
נייד050-2026868 :
נייד0526772260 :

יסמין לביא

43

טלפון

דוא"ל

זיו כהן

שרית בן חיון

שני נווה

דקלה קדמון
איילת סלומון
איילת סלומון

שרי ורטהימר

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :

טל03-6711800 :
נייד052-7685860 :
פקס03-6711808 :

201880

201890
211058

peshergil.r@gmail.com

211656

rishon@tsadkadima.org.il
shanin@alut.org.il

201884

ElaZR@asaf.health.gov.il

201209

diklac@alut.org.il
etih@asaf.health.gov.il
mtbyakov@gmail.com

212738

mtbyakov@gmail.com

201893

sariw@aleh.org

201884

Department of child development & rehabilitation
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

שם המעון

כתובת

שם מנהל/ת

טלפון

50

עזר מציון
גוטמכר

גוטמכר  2בני ברק

אביטל נאמן

טל073-3953736 :
נייד052-9580038 :

51

עזר מציון שקד

רבינוב  ,5בני ברק

רחל ברבר

52

שמעיה בני ברק

53

מרכז
להתפתחות
הילד תה"ש
מיח"א תל אביב

טולדנו ;12
רח' עזרא  ,11בני
ברק
מרכז רפואי שיבא,
תל השומר

שרה כהן

55

עמותה לילדים
בסיכון -
לבוטקין
עמותה לילדים
בסיכון  -אשרמן

טל03-6144451 :
נייד0546232062 :
פקס036144405 :
טל03-6165736 :
נייד050-4171757 :
פקס03-5787514 :
טל03-5302592 :
נייד052-3854568 :
פקס03-5302297 :
טל03-6994778 :
נייד0546-530390 :
פקס03-6996821 :
טל03-6319493 :
נייד052-3295517 :
פקס03-5739642 :
טל03-6319493 :
נייד052-8342124 :

54

ד"ר מורן
צמח

רידינג  ,23רמת
אביב ת"א

לוסי מלכי-לוי

לבוטקין  ,30כפר
שלם ת"א

יפעת
ברונשטיין

אשרמן יוסף 18א',
ת"א

ענת ברטל

57

מעון הולנד
צ'יימס

אריסטו  ,16יפו

לילך נהרי
פדל

58

עמותה לילדים
בסיכון -הגן
הקסום
עמותה לילדים
בסיכון  -קשת
וצבעוני
מעון רננים
א.ד.נ.מ

א.ס.לוי  ,13רמלה

מירי אביטל

השומר  ,17בת ים

דניאל קסלר

הגבול  ,26בת ים

גילה קורן

61

מעון גוונים
בת ים

62

אלוטף חולון

56

59

60

חלמית  7בת ים

הפרדס  ,39תל
גיבורים ,חולון

דניאל קסלר

ענבר מניס

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :

טל03-6571374 :
נייד050-6653678 :
פקס03-657137 :
טל08-9201527 :
פקס08-9201526 :
נייד052-4602520 :
טל03-5730130 :
פקס03-5739642 :
נייד052-3298600 :
טל03-5069946 :
נייד054-4763838 :
פקס03-5082847 :
נייד052-3298600 :

טלפקס:
03-6512730
נייד050-6998629 :

סמל
מסגרת

דוא"ל
maongt@ami.org.il

216430
202563

shaked@ami.org.il
rachelb@ami.org.il

205756
212251

cs@shmaya.org.il
sara@shmaya.org.il

201895

201872

201734

211339

201894

moranze@gmail.com
child.dev.center@gmail.com
lucy@michata.org.il

shinaryifat@gmail.com

bartal.anat@gmail.com

Lilach.Nahary@chimesisrael.org.il

211183

mazkirutgh@ramla.muni.il
Avital.miri@gmail.com

211182

kerenie@012.net.il

210979

gila@ednm.org.il

216452

Kess.daniel@gmail.com.il

210914

inbarm@alut.org.il

Department of child development & rehabilitation
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

כתובת

שם המעון

שם מנהל/ת

63

מיכל צ'יימס
חולון

נוח קפלינסקי ,3
חולון

יוסרה נאשף

טלפון
טל03-7100-446 :
נייד052-6922874 :

סמל
מסגרת
211847

דוא"ל
Yosra.nashef@ChimesIsrael.org.
il

64

הדס צ'יימס
חולון

רחוב הדס  5א'
חולון

הודיה יגל

טל03-7100-446 :

216725

Hodaya.yagel@chimesisrael.org.
il

65

עזר מציון
דנמרק

דנמרק  38ב' ,פתח
תקוה

ורדית משי

טל073-3953762 :
נייד052-3353425 :

210878
210893

varditm@ami.org.il

66

עזר מציון פתח
תקוה

הנשיאים ;30
פינטו  ,10פתח
תקוה

כוכבה ביטון

67

עזר מציון רמת
גן

אלימלך  ,9רמת גן

שרה בנטל

201895
210894

maonRG@ami.org.il

68

בית איזי שפירא

איזי שפירא ת.ד.
 ,29רעננה 43100

עדנה קרני

201882

edna@beitissie.org.il

69

בית איזי שפירא
סנדיאן -
קלנסואה
הדרים א.ד.נ.מ.

קלנסואה

מאג'דה מרעי

טל073-3953761 :
נייד053-9656952 :
פקס073- :
3951771
טל073-3953721 :
פקס073- :
3953725
טל09-7701232 :
09-7701297
נייד054-6161232 :
פקס097701609 :
טל09-8780168 :
פקס09-8788226 :

210893
212957

maonptos@ami.org

206939

majda@beitissie.org.il

קבוצת הל"ה ,4
כפר סבא

נור נאסר

טל09-7722974 :
נייד050-2788455 :

211368

noor@ednm.org.il

71

אלוטף כפר
סבא

דניאל הנביא ,15
כפר סבא

רוית יעקובי

72

אלוטף הרצליה

202197

dalia_bitai@walla.com

73

מיח"א כפר
קסאם

בר כוכבא ,84
הרצליה
עבד אל כרים ,10
כפר קאסם

דליה אביוב
סלאח
שורבג'י

טל09-7653481 :
נייד052-4707981 :
פקס09-7653467 :
טל09-9513278 :
נייד054-7655107 :
טלפקס:
03-9074988

201208

ravity@alut.org.il

203996

shorbage1@michata.org.il

74

רנד

טירה

רובא סמארה

212087

r.samarah@hotmail.com

75

אוהל פרידה
לאה ,עלי שפר

הכלנית  ,27כפר
יונה

אלמוג
גולדשטיין

211788

almogold01@gmail.com

70

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :

טל09-7424373 :
נייד054-6663011 :
טל09-9516669 :
נייד052-5716014 :

Department of child development & rehabilitation
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

שם המעון

כתובת

76

בית גיא נתניה

אייר  ,6קרית
השרון ,נתניה

אילנית מימון

77

אלוטף נתניה

אלנקווה  ;8נתניה

ענת צור

78

אלוטף נתניה
התנהגותי
אלוטף רחובות

היסמין  ,16רמת
פולג ,נתניה
דוד אלעזר 29
רחובות

ענת צור

80

אלי"ע רחובות

משה פריד ,2
רחובות

אנה שנייר

81

עזר מציון

יהודה המכבי,
רחובות

יעל ונה

טל0733958711 :
פקס08-6495866 :

82

על"ה מוריה

חפץ חיים

מיטל יפרח

נייד054-2471207 :

79

שם מנהל/ת

טלפון
טל09-8337483 :
פקס09-8321579 :
טל072-2213330 :
נייד052-2998032 :
טל072-2213330 :
נייד052-2998032 :
טל08-9466307 :
נייד050-8728880 :
פקס08-9469820 :
טל08-9408201 :
נייד054-4909562 :

שושי דומרני-
חדד

סמל
מסגרת
201534
201549

דוא"ל
ilanit.mym@netanya.muni.il

203525

anattz@alut.org.il

210916

anattz@alut.org.il

210917

shoshi144@walla.co.il

212340

anna@eliya.org.il

209289
210892

yaelv@ami.org.il

meitalev@aleh-israel.org

מחוז צפון
83

זוהור אלג'ד

ת.ד 106 .אום
אלפחם

ג'אדה אבו
בכר ערו

84

רנד איכסאל

ת.ד,1043 .
אכסאל

מראם עומרי

85

מרכז רפואי
הגליל
ניצני יערה
א.ד.נ.מ

באקה אלגרביה

עלי קאסום

גבעת עדה

לימור אלף

87

יסמין א.ד.נ.מ

קיבוץ גן שמואל
ד.נ .חפר 38810

עדי פישר

טל04-6270417 :
נייד0523990735 :
פקס04-6270265 :
טל046125997 :
נייד055-6999836 :

88

פרח ,חריש

אלון  29חריש

מיטל גורלניק

טל046583996 :
נייד052-6530063 :

89

צהר הלב
רכסים

השקמים ,20
רכסים

נעמי פלקסר

טל072-3324625:
נייד052-7155200:

86

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :

טלפקס:
04-6112593
נייד050-2870079 :
טלפקס04- :
6460636
נייד0508325049 :
טל04-9111555 :

201910

jadaarrow@yahoo.com

201763

m.ma3oon@gmail.com

210788

osama.t9@gmail.com

203782

nyednm@gmail.com

211289

adif@ednm.org.il
yasmin.ednm@gmail.com
meital@orperach.org.il

214399

nomifl@tzlev.com

Department of child development & rehabilitation
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

שם המעון

כתובת

שם מנהל/ת

טלפון

90

אלונים א.ד.נ.מ.

91

אלוין שטיין
חיפה

ליבריה  ,13דניה
חיפה
מעלות הבוצרים ,7
חיפה

גל ספיר-רונן

92

מיח"א חיפה

93

מרכז מילמן –
נצר חיפה
מיח"א טבריה

המגינים ,111
חיפה
שקמה  ,29חיפה

95

עמותה לילדים
בסיכון  -צופית
מעון בית אלחנן

97

רנד

טל04-6142219 :
נייד058-7545305 :
טל04-8384121 :
04-8511812
פקס04-8314433 :
04-8311117
טל8538276-04 :
פקס8528689-04 :
טל04-8242987 :
נייד052-4226193 :
טל04-6724340 :
פקס04-6790894 :
טל04-6207298 :
פקס09-8923043 :
טל9866477-04 :
נייד050-6862788 :
פקס04-9508506 :
נייד054-6265985 :

94

96

סטרת ארליך ,5
טבריה
ברנר  ,15טבריה

סבטה אלקין

ליאל שורר
שיר תורגמן-
דנגור
דבינה הומינר
עדי גזית

רח' אלעמארה,
חברת חנן-נצרת,
כפר מנדא
כפר קרע

יומנא אבו פני

98

אלווין  -סיגליות,
צופית

שיזף  ,14כרמיאל

מעיין אלה

99
100

אלראזי מעלות
תרשיחא
ניצנים א.ד.נ.מ.

החרוב  4מעלות
תרשיחא
ת.ד ,319 .קיבוץ
מרחביה 19100

שאדא חוסיין

נייד052-6635750 :

יעלה ישראל

101

שיקמה  -נהריה

102

המשפחה
הקדושה נצרת
מרכז רפואי
הגליל

מכון להתפתחות
הילד ,בי"ח לגליל
מערבי ,ת.ד21 .
נהריה
פאולוס השיש
 6021/76נצרת
סחנין 20173

104

אלראזי עראבה

ת.ד ,200 .עראבה
30812

טל04-598881 :
נייד0505516523 :
פקס:
153508842085
טלפקס:
04-9107216
טל04-9107121:
נייד050-7645080 :
טל04-6573443 :
פקס04-6550299 :
טל046740576 :
טלפקס:
046748085
טל04-6743743 :
פקס04-6744088 :
נייד054-8042285 :

103

ערין ח'טיב

קיקי שאהין
טנוס

סילוויא
אסאמה
טרביה
אתאר אבו
מאדי

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :

טל04-9925054 :

סמל
מסגרת
211608

דוא"ל
gals@ednm.org.il

201898

sveta@israelelwyn.org.il

201873

hafmicha@bezeqint.net
liel.shorer@gmail.com
milmnctr@bezeqint.net

211579

davinamm@gmail.com

215074

Adiku13@gmail.com

201864

bait_hanan@hotmail.com

208490

yumna-169@outlook.com

205837
210904
211600

mayane@IsraelElwyn.org.il

202165

elrazi@elrazi.org
211202

nitzanim@ednm.org.il

201704

KikyS@gmc.gov.il

210888

holyfamilycenter@hotmail.com

203638

osama.t9@gmail.com

201821

elrazi@elrazi.org

m-elrazi@elrazi.org

Department of child development & rehabilitation
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

שם המעון

כתובת

שם מנהל/ת

טלפון

סמל
מסגרת

דוא"ל

טל04-8688758:
נייד054-5869619 :
טל04-8458566:

203686

shirik@IsraelElwyn.org.il

דנה בן הרוש

נייד053-3299932 :

210903

danabh@israelelwyn.org.il

אורטל שוורץ

נייד052-5671222 :

213112

109

אלי"ע – כפר
המכבי

קיבוץ כפר המכבי

מירי לוי

נייד052-3930019 :

215074

miri@eliya.org.il

110

אלוין קרית
מוצקין

דרך עכו  ,257נווה
גנים ,קרית מוצקין

דנה בן הרוש

נייד053-3299932 :

211599

danabh@israelelwyn.org.il

111

בית דינה קרית
שמונה

הרצל  ,23ת.ד.
 ,880קרית שמונה

רחל פרץ

טל6959486-04 :
04-6940253
פקס6902098-04 :

201896

rachel.hity@gmail.com

105

אלווין צפת

נופך  ,72צפת

אודיה מילר

106

אלווין – אושה

קיבוץ אושה

שירי קריטין

107

אלווין  -וילנר

108

אלוין קרית אתא

סיגליות  ,9קרית
ביאליק
חפץ חיים  12קרית
אתא

odeyam@IsraelElwyn.org.il

מחוז דרום
112

מרכז מריאן

העצמאות ,28
קרית גת 82100

זהר אסיף

טל08-6812368 :
פק08-6601857 :

113

לב מנחם

רח' נפתלי  ,5קרית
גת

רעכי ירט

114

אלראזי רהט

115

מיח"א ב"ש

שכונה  ,5בית ,19
ת.ד ,898 .רהט
85357
עין גדי  ,10שכ' ט',
באר שבע

ווטני אבו
סאלח

טל08-6882025 :
נייד054-8491112 :
פקס077- :
5411526
טל08-9211193 :
נייד052-6361012 :
פקס08-9917747 :
טל08-6433315 :
פקס08-6103298 :

116

אלי"ע באר שבע

חבצלת הנגב ,21
באר שבע 84849

חנית כהן

117

א.ד.נ.מ .גבים
באר שבע

ז'בוטינסקי ,30
באר שבע

טלי
בלומנפלד

שירלי קפלן

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :

טל08-270971 :
נייד054-4230905 :
פקס08-6270671 :
טל08-9198703 :
נייד050-3313738 :
פקס08-9293669 :

201881
212812

zoharassif@gmail.com

ry8491112@gmail.com

205294
210882

m-rahat@elrazi.org

201871

michabsh@bezeqint.net

202134

hanit@eliya.org.il

211944

tali@ednm.org.il

Department of child development & rehabilitation
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

שם המעון

כתובת

שם מנהל/ת

טלפון

118

אלוטף באר
שבע

גוש עציון  ,10באר
שבע

נטלי
אבועגאג'

119

צעד קדימה-
זוהר באר שבע

אשר ברש  ,7באר
שבע

שלומית
רוזנברג

120

שמעיה

121

בית אלחנן שגב
שלום

החידא  ,8באר
שבע
שכ' ד' ,מס' 94
שגב שלום

שרה כהן

טלפקס:
08-6280431
נייד052-4237534 :
טל08-6486341 :
נייד0509909309 :
פקס086414087 :
נייד050-4171757 :

עביר אבו
עראר

122

עלה נגב מ.א.
מרחבים

נחלת אירן ,מ.א
מרחבים

לימור פרץ

123

נתיבים

הגפן  ,1נתיבות

נירית בכר

טל08-6209482 :
נייד0549844862 :
פקס08-6280162 :
טלפון:
073-2360589
נייד052-8262278 :
נייד054-8073004 :

124

צעד קדימה ,גן
ניצן

סמטת מנהרות
 ,331אילת

סיון סהלו

טל08-6316341 :
פקס08-315593 :

סמל
מסגרת
2017331

דוא"ל
natalia@alut.org.il

203569
210886

shlomitrose1@gmail.com

213810

sara@shmaya.org.il

204015

hanan.org4@gmail.com

210920

limorp@aleh-israel.org

216203

niritbahar@gmail.com

210880

sivantasa@gmail.com

הרשימה כוללת את מעונות היום השיקומיים בעלי סמל מסגרת מטעם משרד הרווחה ,הפועלים כיום במדינה.
הרשימה אינה מהווה אישור על כך שמעון או מעונות המופיעים בה עומדים בדרישות משרד הבריאות אלא אם
כן המעון מציב רשיון בתוקף או אישור עמידה בדרישות מטעם משרד הבריאות.
על מנת לבדוק עמידה או אי עמידה בדרישות אלה ניתן לפנות למחלקה להתפתחות הילד ושיקומו במשרד.

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
hadar.yardeni@moh.gov.il
טלפון 02-5080434/5 :פקס02-6474839 :
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39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176
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hadar.yardeni@moh.gov.il
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839

