
 

 המחלקה לאוטיזם
 משרד הבריאות

 

Department of Autism 
Ministry of Health 

 07979ירושלים  7711ת.ד.
Call.Habriut@moh.health.gov.il דוא"ל    

   02-5655969 פקס  5400*טל:

P.O.B 1176, Jerusalem 91010 
Call.Habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400   Fax: 02-5655969 

 

 רשימת העמותות המספקות את הטיפולים בתוך המסגרת.
השתתפות עצמית( לטיפולים מקדמי בריאות, זכויות התלמיד ) תשלומי הוריםניתן לפנות אליהן בנושא 

 .במסגרת, נהלים ומידע כללי
 כתובת מייל כתובת  פקס טלפון שם הספק

 ednm@merchavia.org.il קיבוץ מרחביה 90-1091116 90-1805557 א.ד.נ.מ. מעון ניצנים

 7רחוב כורזין  90-8175700  90-8175755 אלו"ט
 80850גבעתיים 

ednak@alut.org.il 

  keren@israelelwyn.org.il , כרמיאל81רחוב הגליל  90-0050907 90-0050981 אלווין כרמיאל

  e.org.il-racheli@b קיבוץ גן שמואל 90-1600771 90-1600771 בית אקשטיין

  90-1890981 בית החולים הצרפתי
90-1959110 

  89600ת.ד.  90-1017916
 71796נצרת 

j.andrawes@gmail.com 
 

 הלב הקדוש
 

 70רחוב אלנבי  90-5110598 90-5110509
 חיפה 6791ת.ד. 

Heart_sch@hotmail.com 
 

המכון להתפתחות 
 הילד קש"ת תה"ש 

90-8096606 
 
 

פתחות הילד המכון להת 90-8090750
המרכז הרפואי המשולב ע"ש 

 שיבא תה"ש

shira.moshe@sheba.health.gov.il 
 
 

התפתחות הילד 
 קרית שמונה

 559ת.ד.  90-1090607 90-1090607
 קרית שמונה

@gmail.comIritchen129 

 71רחוב דיסקין  96-8007070 96-8007077 וראייטי
 01009ירושלים 

adit@zmicha.co.il 

  61רחוב אור החיים  95-0107500  95-0107710 טף לטף
 מודיעין עילית

.orgtaflataf@taflataf 

  magen@gmail.co.il אשדוד 5הצבעוני  95-5110816  95-5810099 מגן הלב

 Merkazm003@gmail.com , אלעד8רחוב רש"י  90-0717770 90-0906776 מוסדות אלעד

 מעון יום פס'
 תה"ש

90-8096971 
 

המרכז הרפואי המשולב ע"ש  90-8096551
 שיבא תה"ש

Varda.dolev@sheba.health.gov.il  
 

 @mhazait.org.ilmazkira פתח תקוה 1רחוב פינקל  90-1710161 90-1801590 מרכז חינוכי הזית

 90-5068709 מרכז מילמן
90-5607819 

 00רחוב חטיבת כרמלי  90-5661819
 06160חיפה 

milmnctr@bezeqint.net 
 

מרכזי תמיכה 
 משלבים

96-8066810 
 

 8רחוב עציון גבר  96-8061868
 01590ירושלים 

matam@netvision.net.il 
 

 7-800-889-009 סולם
 

 75691ת.ד.  96-8569869
 07757ירושלים 

sulam@sulam.net 

 90-170085510 עזר מציון
 

90-1700851 
 

 מעון שקד
 בני ברק,8רחוב רבינוב 

horvijyakov@ami.org.il 
sunding@ami.org.il 

 90-8109709 עמותה לילדים בסיכון
 

 70רחוב גוש עציון  90-8100106
 גבעת שמואל

Artzi_g@netvision.net.il 
 

 gelbach@magenavot.org.il צפת  869ת.ד.   90-1060676 פתעמותת ילדי צ

 מ.ש.ל.  –פש"ר 
 מעון שיקומי לוד

 Maons.gilr@gmail.com לוד 5901ת.ד.  0אוסישקין  95-0695600 95-0675978

  911-0996105 קלוןצ'יימס אש
 

 70רחוב הארד  95-1175000
 10179תל אביב 

pola.malki@chimesisrrael.org.il  

 95-1051007 צעד קדימה
96-1809916 

 77רחוב בית הדפוס  96-1809910
 ירושלים,00001ת.ד. 

info@tsadkadima.org.il  

 r725189@gmail.com ביתר עילית 78אוירבך  78068168750 96-8168750 רמת דוד ביתר עילית

  pbaom@seso.co.il ירושלים,רמות,6רחוב זריצקי  96-8066050  96-8176109 שיח סוד

שתילים רכים 
 ירושלים

 7סמטת בית יצחק  90-1705609 980-5009760
 ירושלים

sy@shtilim.org  
ll@shtilim.org 
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