
أوالد وشبيبة 
في الّطيف 

التوّحدي

الخدمات الصحية ا�فضل في البالدالخدمات الصحية ا�فضل في البالد
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 تلقى/ت ابنكم/ ابنتكم مؤخرًا تشخيص حول وجود اضطراب في االتصال، 
.ASD (Autistic Spectrum Disorde) وكما يدعى اضطراب التوحد

 فيما يلي معلومات مفيدة وأولية تهدف إلى مد يد العون في بداية الطريق 
 وتسهيل الترتيبات واستخالص الحقوق.

ال تترددوا في التوجه إلينا لطرح المزيد من االسئلة حسب الحاجة.

 نحن هنا من أجل خدمتكم، 
طاقم معهد تطور الولد

األهل 
األعزاء، 
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 ما هو اضطراب التطور من نوع ASD (Autistic Spectrum Disorde)؟
.DSM إنه تشخيص، ويدعى في كتاب التشخيصات النفسية

يجب التأكيد على أن الحديث ال يدور عن مرض نفسي، بل عن اضطراب في التطور من الوالدة.

تتميز هذه االضطرابات بـ: 

صعوبات في مجال االتصال والعالقة بين األفراد واستعمال اللغة.   

أنماط سلوكية، أنشطة ومجاالت اهتمام قليلة، متكررة وذات نمط معين، صعوبات في اللعب وبطريقة    
التصرف مع االغراض.

التشخيص هو تشخيص سريري، يتم بواسطة تشخيصات من قبل طبيب مختص بالتطور/طبيب نفسي/
طبيب أعصاب وتشخيص نفسي. يتم التشخيص أحيانًا من قبل المعالِجة بالتشغيل، المعالجة باالتصال، 

المعالجة بالتدليك وعاملة اجتماعية. يتم التشخيص أيًضا عبر جمع معلومات متعلقة بتطور - سلوك الولد، 
من خالل مشاهدات وتقارير من أشخاص يعرفونه )أهل، أقارب، حاضنة وما شابه(، ومقارنتها مع معايير متبعة 

ومتفق عليها.

تقديم التشخيص يعتبر عملية معقدة، حيث أنه توجد اختالفات كثيرة بين األوالد، أيًضا في فئة التشخيص 
ذاتها. عملية التشخيص هي مرحلة في الطريق إلى الهدف الرئيسي - تقديم توصية حول البرنامج العالجي.

 هل ASD هو اضطراب من الوالدة؟
تدل الكثير من األبحاث على أن الحديث يدور عن اضطراب من الوالدة مع أساس وراثي واضح، بحيث أن للبيئة 

القدرة للتأثير على كيفية تجسدها. إضافة إلى هذا لم يتم حتى اليوم تحديد قاعدة وراثية خاصة لالضطرابات 
من نوع ASD وهنالك عدة جينات تعتبر ذات صلة في االجراءات التي تؤدي إلى تطور هذه االضطرابات.

يجب االشارة إلى أنه في اعقاب االنتشار الكبير لحاالت ASD لدى االوالد في العالم والبالد يتم بحث هذا 
الموضوع بشكل مكّثف.
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 ما هو االختالل الدماغي في االداء لدى أوالد يعانون من ASD؟
 تدل االبحاث النفسية على وجود صعوبة خاصة لدى االوالد المتوحدين في فهم الحالة العقلية 

)التفكير والشعور( لدى اآلخر.

 يستصعب الولد التخيل واالدراك أن هناك فرق بين المعرفة والشعور لديه وبين تلك التي لدى االخرين. 
)Theory Of Mind - هذا الشرح يدعى الـ(

تدل االبحاث على أن االوالد الذين يعانون من التوحد يجدون صعوبة في تحليل تعابير الوجه، لغة الجسد 
والحدس، والتي تعبر عن التفكير والشعور. وبالتالي فانهم أيًضا يستصعبون استعمالها من أجل تحليل 

والتعبير عن األفكار، الرغبات والمشاعر الخاصة بهم. يجد االوالد صعوبة في رؤية الصورة الشاملة، المعنى، 
ويتمحورون أحيانًا خاصة في التفاصيل الصغيرة. من الزائد أن نشير إلى أن لهؤالء االوالد كما لدى أي ولد آخر، 

مشاعر، أفكار، وقدرة االتصال مع أشخاص قريبين منهم، إال أن طرق التعبير والتحليل لديهم تتضمن خلل ما.
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 ماذا يخبئ المستقبل؟
المعلومات في مجال اضطرابات التطور بشكل عام، واضطرابات االتصال بشكل خاص، تزداد جًدا في السنوات 

األخيرة. إضافة إلى هذا ال يمكن للطب التنبؤ بعملية التطور لدى ولد معين.

تشير التجربة إلى أن غالبية االوالد يتطورون ويظهرون تحّسًنا.

درجة التحّسن تتعلق بشكل خاص بمستوى الذكاء لدى الولد وقدرته على تطوير اللغة. غالبية األوالد 
سيحتاجون إلى دعم ما على مدار السنوات إال أن هناك أوالد يندمجون في التعليم العادي. المعلومات بالنسبة 

للبالغين ال زالت قليلة جًدا لكي نتعلم منها عن العام.

 عالج
يحتاج األوالد الذين يعانون من اضطراب في االتصاالت ASD إلى عالج متخصص، والموجه قبل أي شيء إلى 

صعوبات االتصاالت من خالل التطرق إلى معطياتهم التطورية. بكلمات أخرى، على األوالد أن يتعلموا مهارات 
اتصاالتية واجتماعية بتوجه تطوري خاص ومناسب لهم.

على العالج أن يتم من خالل معالج مهني وخبير في عالج اضطرابات االتصاالت وعلى األغلب يشمل برنامج 
العالج عالج مساِعد طبي مثل: عالج من قبل معالجة باالتصال، معالجة بالتشغيل، فيزيوترابيا، وعمل عالجي 

)إرشادي( مع األهل يتم من قبل عاملة اجتماعية أو طبيب نفسي. االهمية وفًقا لكثير من االبحاث هي في 
تقديم التدخل العالجي المكثف مبكرًا قدر الممكن، من خالل التعاون بين األهل والمعالجين.

على ضوء هذا يجب التفكير وفي مرحلة مبكرة في دمج الولد ضمن إطار تربوي عالجي مناسب. معهد تطور 
 الولد يمنح الولد والعائلة عالج أولي، أو بداًل من هذا يوجههم إلى جهة عالجية في صندوق المرضى.

 يتمحور العالج في المعاهد في األساس حول صعوبات الولد وإرشاد االهل.
 يجري العالج بشكل فردي ويكون خاضع العتبارات مهنية، نوّسع الدائرة أيًضا ألبناء الجيل والتفاعل 

 مع أوالد آخرين. يعتمد عالج االوالد ممن يعانون من اضطراب التوحد على عالج تطوري، عاطفي وسلوكي 
وليس على عالج طبي/بالدواء. مع هذا توجد أحيانًا توصية لعالج بالدواء لمرض الصرع )ابيليبسيا(، مشاكل 

االصغاء والتركيز، مشاكل السمع أو مشاكل سلوكية تعيق تقّدم الولد.
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 أساليب عالج اضطراب االتصاالت*
 - ABA (Applied Behavior Analysis) االسلوب السلوكي 

 والمعروف أيًضا بطريقة لوباس. وتتواجد في أساس هذا االسلوب فرضية أن الصعوبة االساسية هي 
 في عمليات التعلم التلقائي لدى االوالد.

ويّدعي هذا االسلوب انه باإلمكان تعليم سلوكيات اتصاالتية كما يمكن تعّلم أي سلوك آخر- عبر تشجيع 
التقليد وبمساعدة التعزيزات االيجابية.

من خالل هذه الطريقة يتم بناء برنامج تعليم مفّصل يعتمد على مراقبة وتحليل سلوكيات الولد من خالل 
األخذ بعين االعتبار المرحلة التطورية التي يتواجد بها. كل مهمة هدف يتم تحليلها إلى مهام صغيرة يمكن 

للولد تقليدها وتعّلمها وفقط بعد أن يكتسب المهارات األولية، نتقّدم إلى مهارات أكثر تعقيًدا.

 يتم التعليم على األغلب على طاولة ويشمل مهام سلوكية وادراكية. عملية العالج مكثفة جًدا، ويمكنها 
أن تتم من قبل عدة معالِجين في الجولة، مع مرشد مسؤول عن البرنامج بأكمله.

يتم تطبيق الطريقة في البالد في بعض المؤسسات النهارية التأهيلية التي تَشّغل من قبل "ألوت"، إال أنه 
باإلمكان تطبيقها أيًضا بالعالج البيتي بمساعدة معالجين ومرشدين سبق أن اجتازوا التأهيل المناسب.

 - DIR االسلوب التكاملي وأسلوب 
هذه االساليب تنظر باهتمام إلى مجمل الجوانب المختلفة في تطور الولد - تطور أجهزة الحواس، الحركة، 

اللغة، التعلم والتطور العاطفي واالجتماعي، DIR هو اسم لألسلوب العالجي المعتمد على النموذج التطوري 
لـ س. غرينشبان. )ويعرف بطريقة Floor Time(. انه يعتمد على الفرضية أن كل ولد يأتي إلى العالم مع 

شحنة خاصة به وأن على العالج أن يتطرق للبروفيل المميز لكل ولد من حيث الشعور، الحركة واللغة. 
 الفرضية الثانية في أساس هذا االسلوب هو أن التعليم الناجع يكون في حاالت المتعة واالرادة الكبيرة 

وعبر التفاعل ما بين االشخاص.

 من خالل العالج يتقن أهل ومعالجو الولد التعرف على المزايا التطورية للولد وطرق استعمال هذه المزايا 
من أجل تشجيع االتصال والتعليم.

وهذا االسلوب يتطلب المشاركة الفعالة من االهل في العالج ويتطلب أيًضا هو العمل المكثف مع الولد.

 يتم تطبيق الطريقة في البالد في الروضات والحضانات النهارية التابعة لـ"جمعية االوالد في خطر"، 
وفي بعض روضات "ألوت" و"عيزير متسيون" من خالل هذه الطريقة أيًضا يمكن تشغيل برنامج عالج بيتي من 

قبل معالجين ومرشدين اجتازوا التأهيل المناسب.

اختيار الطريقة العالجية يجب أن يكون وفًقا لمزايا الولد، العائلة والموارد المتاحة لها. لكل طريقة هناك 
حسنات وسيئات وال توجد اليوم اثباتات قاطعة لتفوق طريقة ما من حيث نجاعة العالج.
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أطر تربوية عالجية - رياض أطفال
قد يندمج األطفال الذين يعانون من صعوبات باالتصاالت في روضات عادية مع دعم من المساِعدة أو في روضات 
عالجية. بشكل عام من المتبع أن تتم التوصية بأن يتعلم الولد ضمن اإلطار العادي وبأعلى مستوى أداء يمكنه 

به التعلم والتطور. إضافة إلى هذا، هناك أهمية كثيرة، خاصة في جيل الطفولة، لعالج مكثف تحت سقف 
واحد، إذا أمكن.

 يتم منح عالج كهذا خاصة في الروضات العالجية، ويتم األخذ بعين االعتبار الروضة المناسبة لكل 
ولد بحسب مزايا الولد، مستواه التطوري وأداءه في الروضة التي يتواجد بها.

سيقوم طاقم المعهد ببلورة توصية حول إطار الروضة المناسب حسب معرفته بالولد وبالتنسيق مع الوالدين.

هنالك طرق عالجية إضافية بمكون 
واحد معين للولد مثل المعالجة 

السمعية أو نوعية الحركة وأيًضا 
أنظمة حميات وعالجات تتعلق 

بالتمثيل الغذائي لدى الولد.

بما أن هذه الطرق ال تتوفر ضمن 
اشراف ومراقبة األبحاث أو الطب 

فليس باإلمكان التوصية عليها أو 
استبعادها.
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يحصل الولد على تشخيص

دمج ضمن مؤسسة عاديةدمج ضمن مؤسسة عادية+ مساِعدةمؤسسة نهارية تأهيلية

اعتراف من التأمين الوطني
اعتراف من دائرة الرفاه

أجيال
3-0

أجيال
18-7

أجيال
7-3

روضة 
عادية

يحصل الولد على تشخيص

 اعتراف من قسم 
الثقافة البلدية

دمج في روضة عادية مع مساعدة روضة ألطفال يعانون من اضطرابات اتصال

بدون سلة صحية مطورةمع سلة صحية مطورة

يحصل الولد على تشخيص

اعتراف من قسم الثقافة البلدية

مدارسة خاصة 
الضطرابات االتصال

مدارس للتربية 
الخاصة غير خاصة 
باضطرابات االتصال

صف اتصال داخل 
مدارس عادية

مدارس عادية مع 
مساِعدة

مدارس عادية بدون مساِعدة



من المهم 
أن نعرف!
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من أجل نيل الخدمات التربوية، يتم توجيه العائلة إلى لجنة التنسيب المتواجدة في الخدمة   .1
النفسية التربوية )شفاح( في البلدية، من قبل المعالجة النفسية في المعهد، إضافة إلى 

تقرير مناسب حول الحالة النفسية والصحية/ التطورية. يتم منح هذه الخدمات من قبل لجنة 
التنسيب في أجيال 3-18.

باإلمكان الحصول على مخصصة من التأمين الوطني المسماة "مخصصة إعاقة" وتهدف   .2
إلى مساعدة العائلة في تغطية نفقات العالج. من أجل تلقي اعتراف من التأمين الوطني يجب 

إعداد المستندات التالية: تشخيص طبي حديث من قبل طبيب مختص بالتطور/ االعصاب/ علم 
النفس وتشخيص نفسي. يمكن تنزيل استمارة طلب لمخصصة ولد معاق من موقع التأمين 

الوطني أو في فرع التأمين الوطني القريب من مكان سكناك. 

من المفضل التوجه إلى عاملة اجتماعية في خدمات الرفاه، من أجل نيل اعتراف في   .3 
"قسم معالجة شخص يعاني من التوحد" وللحصول على تفاصيل حول خدمات إضافية.

االوالد الحاصلون على عالجات ضمن "السلة الصحية المتطورة" و /أو من يمكثون في مؤسسة   .4
نهارية تأهيلية ال يستحقون عالجات عبر مكابي.

"سلة صحية متطورة" 
تمّول وزارة الصحة وصناديق المرضى )باالشتراك مع 

االهل( عالجات الطب المساعد بحجم حتى 10.5 ساعات 
 أسبوعية خاصة للولد وتجري في بعض أنظمة الروضات 

أو في هيئات مهنية معترف بها.
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2. أحقية لعالجات في سلة الصحة

أجيال 3-0     
عالجات تطور الولد أو من قبل معالجين ضمن االتفاقية بدون اشتراك ذاتي.

أجيال 18-3     
 عالجات تطور الولد، ضمن السلة، سيتم منحها في معهد تطور الولد 

 أو لدى معالجين ضمن االتفاقية.
تُمنح هذه العالجات باشتراك ذاتي بإظهار التعهد.

 أحقية حسب التأمينات المكملة في مكابي )الخدمات الصحية االضافية(
مؤمنو مكابي كيسيف )أجيال 6-3(

كل ولد من حقه الحصول على 30 عالج من التأمين المكمل، وفًقا للتوصية المهنية: 

إضافة عالجات طبية مساعدة، فقط بعد االستفادة من كافة العالجات الموجودة ضمن   .1 
السلة الصحية.

عالجات مكملة - تعبير وابداع )فن، دراما، موسيقى، حركة، عالج بالكتب(، عالج بالحيوانات،   .2 
ركوب عالجي، نشاط عالجي في الماء، رياضة عالجية.

مؤمنو مكابي زهاڤ )أجيال 18-3(
يستحقون الحصول على 30 عالج من التأمين المكمل، بحسب التوصية المهنية: عالجات مكملة - 
تعبير وابداع )فن، دراما، موسيقى، حركة، عالج بالكتب(، عالج بالحيوانات، ركوب عالجي، نشاط عالجي 

في الماء، رياضة عالجية.

مؤمنو مكابي شلي )أجيال 18-3(
 يستحقون الحصول على 20 عالج مكمل سنويًا إضافة إلى االستحقاق الممنوح 

في مكابي زهاڤ، بحسب توصية مهنية، العالجات منوطة باالشتراك الذاتي.

يمكن الحصول على التسعيرات المحتلنة في فروع مكابي، 

 في مركز "مكابي بال توقف" 3555* 

www.maccabi4u.co.il وفي موقع االنترنت

تمنح كافة العالجات باشتراك ذاتي وتخضع لنظام 
خدمات الصحة االضافية.
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3. صندوق الرفاه

يمنح صندوق الرفاه التابع لمكابي المساعدة المادية لعائالت أوالد تلقوا تشخيص عن وجود توحد. 
هذه المساعدة مشروطة بوجود عضوية في الصندوق بأقدمية سنتين وبمعايير اضافية.

تمنح هذه المساعدة في حالة كان الولد يتعالج بشكل دائم وخاص بعالجات تمت توصيتها من 
قبل معهد تطور الولد أو الهيئة المشخصة.

تقديم المنحة مشروط بتقديم طلب منظم عبر سكرتيرة مكتب الفرع القريب من بيتك.

من أجل االستفسار عن أحقيتك الرجاء، توجه/ي إلى مكتب الفرع.

maccabi4u.co.il معلومات إضافية تجدونها في موقع مكابي
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االعتراف من قبل التأمين الوطني يتيح للعائلة الحصول على تخفيضات وامتيازات 
إضافية، مثل: نقاط استحقاق في ضريبة الدخل، تخفيض في ضريبة االمالك )ارنونا(، 

تخفيض في "بيزك"، تصريح لتشغيل عامل أجنبي، الصقة وقوف للسيارة للمعاق.

حقوق 
وخدمات 

إضافية

خ اعتراف من قبل مؤسسة التأمين الوطني
 يحق لولد ُشّخص كمن يعاني من اضطراب التوحد االعتراف من قبل مؤسسة التأمين الوطني 

والحصول على مخصصة ولد معاق.

 يجب التوجه إلى فرع التأمين الوطني القريب من بيت العائلة مع 
المستندات التالية: 

.)www.btl.gov.il استمارة طلب لمخصصة ولد معاق )يمكن تنزيلها من موقع التأمين الوطني  .1

شهادة طبية  .2

تشخيص مفصل من قبل طاقم معهد تطور الولد/عيادات الصحة النفسية/عيادات مهنية   .3 
في مستشفيات. ويتضمن تشخيص طبي ونفسي.

تفاصيل الحساب الشخصي.  .4

الهوية الشخصية لألهل/ الوصي على الولد.  .5

تصريح دراسة وعالجات.  .6
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 أقسام للخدمات االجتماعية
 الوحدة القطرية لعالج شخص يعاني من التوحد والتابعة لوزارة الرفاه تمنح الرد عبر 

 األقسام المحلية للخدمات االجتماعية.
 من أجل الحصول على اعتراف في الوحدة يجب االتصال بالعاملة االجتماعية المسؤولة عن القسم البلدي.

يمنح االعتراف االولي بشكل مؤقت حتى جيل 6 سنوات. يجب تجديد االعتراف قبيل جيل 6 سنوات وعندها يتم 
 منح االعتراف الدائم.

 الحقوق الممنوحة لألوالد المعترف بهم في الوحدة هي: دمج موّجهين، نوادي، مخيمات، 
 مساعدات في مؤسسة نهارية عادية، سكن محمي، نُزل.

www.molsa.gov.il :تلقي الخدمات مشروط بالميزانية المتوفرة. تفاصيل اضافية

 حقوق السكن
 هنالك تخفيضات وإعفاءات في المجاالت التالية: 

 ضريبة الشراء، إعفاء من رسوم التسجيل في وثيقة الملكية - 
 الطابو للمعاقين ومساعدة في شراء شقة عبر منح قرض. 

من المفضل التوجه إلى استشارة قضائية في االمر
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 ألوت
 جمعية أهالي تهدف إلى العمل من أجل تطوير أوالد يعانون من التوحد. 

 تمنح الجمعية استشارة ودعم للعائالت وتشّغل أطر تربوية وعالجية.
www.alut.org.il هاتف: 5718188-03 معلومات إضافية في موقع

 بيت لورن )تابع أللوت(
مركز مساعدة للعائلة لمواجهة الولد الذي يعاني من PDD / التوحد. يقدم المركز خدمات معلومات، 

 استشارة، دعم شخصي وجماعي. "خط مفتوح" لألهالي ورقمه 03-6709094. 
www.beit-lauren.org.il معلومات إضافية في موقع

 جمعية أوالد في خطر
 جمعية تشّغل روضات ومؤسسات نهارية تأهيلية.

www.childrenatrisk.coil هاتف: 5730130-03. معلومات إضافية في موقع

 جمعية كيشير
خدمات معلومات، توجيه، دعم واستشارة ألهالي أوالد ذوي احتياجات خاصة. خط قطري: 1-700-501-601. 

www.makom-m.cet.ac.il معلومات اضافية في موقع

 جمعية اسي
 مجموعة المتوحدين في البالد.

 مجموعة بإدارة ذاتية عبر ومن أجل المتوحدين في البالد. 
www.aci.sefiip.org :معلومات إضافية في موقع

 جمعية افي
جمعية أهالي ألوالد ولكبار يعانون من متالزمة أسبرجر، استشارة ودعم للعائالت. هاتف: 09-7651031، 

www.asperger.org.il معلومات إضافية في موقع

 جمعية عيزير متسيون
 تشّغل مشاريع وبرامج تدعم شرائح ذات احتياجات خاصة. هاتف: 03-5257010، 

www.ami.org.il :معلومات إضافية في موقع

جمعيات 
ومنظمات
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تاريختوقيع الوالد/ةاسم الوالد/ة

نموذج طلب 
 لالستفسار 
عن األحقية

أسم الولد + أسم العائلة 

تاريخ الوالدة  رقم الهوية الشخصية  

أسم االم  أسم االب  

هاتف البيت  العنوان  

خلوي األم  خلوي األب  

إطار تربوي لهذه السنة الدراسية  

هاتف اإلطار التربوي 

اسم المعهد المشّخص 

 ابني يحصل/ال يحصل )أحط بدائرة( على عالجات ضمن "السلة الصحية المتطورة" 
من جمعية أوالد في خطر/ألوت/بيت ميلمان أو آخر
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ملحق لنموذج 
 االستفسار 
عن األحقية

 

الحاضنة العزيزة، تحية وبعد،

الهوية الشخصية  الموضوع: أسم الولد/البنت  

في تاريخ 1.1.2009 أصبح تصحيح االضافة الثانية على قانون تأمين الصحة الحكومي في موضوع االحقية 
للعالجات الطبية المساعدة من أجل أوالد تم تشخيصهم كمتوحدين ساري المفعول. ضمن تصحيح القانون، 

ستقوم صناديق المرضى بتزويد عالجات لألوالد المتوحدين، منذ جيل الوالدة وحتى جيل 18. باستثناء االوالد حتى 
جيل 7، ممن يحصلون على عالجات من قبل وزارة الصحة ضمن "السلة الصحية المتطورة" وأوالد يمكثون في 
مؤسسة نهارية تأهيلية. وبالتالي كشرط من أجل الحصول على هذا الحق، علينا االستيضاح ما إذا كان الولد/ 

البنت يذهب/ تذهب في مؤسسة نهارية تأهيلية أو يحصل على عالجات بتمويل من وزارة الصحة وباشتراك 
مالي من االهل )"السلة الصحية المتطورة"(.

من أجل االستفسار حول الحق، نشكرك إذا تفّضلت باإلشارة إلى إحدى هذه االجوبة: 

أريد أن أصرح أن الولد/ البنت يحصل/ تحصل على عالجات ضمن الروضة، بتمويل من وزارة الصحة   
وباشتراك مالي من االهل )"سلة صحية متطورة"(.

حسب ما أعلم، فان الولد/ البنت يحصل/ تحصل على عالجات بعد الظهر، بتمويل من وزارة الصحة   
وباشتراك مالي من االهل )"سلة صحية متطورة"(.

حسب ما أعلم، فان الولد/ البنت ال يحصل/ ال تحصل على عالجات بعد الظهر، بتمويل من وزارة الصحة   
وباشتراك مالي من االهل )"سلة صحية متطورة"(.

ال أعلم إن كان الولد/ البنت يحصلون على عالجات ضمن الروضة أو ما بعد الظهر، بتمويل من وزارة   
الصحة وباشتراك مالي من االهل )"سلة صحية متطورة"(.

الولد/ البنت يذهب / تذهب إلى مؤسسة نهارية تأهيلية.  

التاريخ   أسم الحاضنة   أسم الروضة  

نوع الروضة  هاتف الروضة   عنوان الروضة  
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طاقم منطقة الشمال
 عاملة اجتماعية، سكرتيرة، مديرة إدارية 

zafon_pdd@mac.org.il | 073-2284383 :هاتف: 8810700-04 | فاكس

طاقم منطقة الشارون
 عاملة اجتماعية، سكرتيرة، مديرة إدارية 

هاتف: 7478130-09 )تحويلة 5( | فاكس: 073-2132094

طاقم منطقة المركز
 عاملة اجتماعية، سكرتيرة، مديرة إدارية 

 hashalom_pdd@mac.org.il | 03-7178286 :هاتف: 7614060-03 | فاكس

طاقم منطقة القدس
 عاملة اجتماعية، سكرتيرة، مديرة إدارية 

هاتف: 9634777-03 )تحويلة 2( | فاكس: 073-2284407

طاقم منطقة الجنوب
 عاملة اجتماعية، سكرتيرة، مديرة إدارية 
 هاتف: 08-8688146، 08-06267255 

فاكس: 073-2132489

عناوين 
المسؤولين 
في المناطق 
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قائمة بأسماء معاهد تطور الولد

مالحظاتعنوان معهد تطور الولدالمدينةالمنطقة
 هتكـڤـا 4، بئر السبع كل فروع النقبالجنوب

رمز بريدي 84893
فاكس: 0732132489

رحوڤـوت، ياڤـنه مزكيريت باتيا الجنوب
وچـديرا

 مركز همخونيم 
أوفنهايمر 2، رحوڤـوت

فاكس: 0732123838

فرع راشبي، شارع راشبي 15، روڤـاع ز، أشدود، چـان ياڤـنهالجنوب
أشدود 77650

فاكس: 0732284712

أشكلون، سديروت والبلدات الجنوب
المجاورة

هاتف: 086747666هـچـبورا 3، أشكلون
فاكس: 073228748

يافا، تل أبيب، رمات چـان، بني المركز
براك، چـفعاتاييم، بكعات أونو، 

شوهم، إلعاد وايالت

 مكابي هشالوم شارع توڤـال، 
 2 پـينات يـچـئال ألون تل أبيب رمز بريدي 

67897

فاكس: 0739178291

سكان الشارون يشمل پـيتاح الشارون
تكـڤـا، نتانيا والخضيرة

فاكس: 0732132094هبنيم 14، هود هشارون رمز بريدي 45268

 تشيك بوست مركوني10،حيفا والمنطقةالشمال
حيفا رمز بريدي 32951

فاكس: 0732284336

 كرميئيل وچـوش سيـچـيف - كرميئيل وچـوش سيـچـيفالشمال
هشوشنيم 128، كرميئيل

فاكس: 0732132747

فاكس: 0732284310معاليه يتسحاك رابين 14، الناصرة العليا سكان األغوارالشمال

فاكس: 0732284407إحاد هعام 8، نهاريا رمز بريدي 22442سكان الجليل الغربي والسفليالشمال

فاكس: 035032671تسأليم9، حولون رمز بريدي 58308حولون، ازورالقدس

بات يام، ريشون لتسيون، نس القدس
تسيونا، الرملة، اللد

ليشينسكي1، ريشون لتسيون رمز بريدي 
75650

فاكس: 0732284407

 أچـريباس 42، بناية كيح طابق 1، القدس، بيتار عيليت، إفراتالقدس
القدس رمز بريدي 94301

فاكس: 026238240

فاكس: 0732132204األصفهاني 8، القدسشرقي القدسالقدس

 ناحال دوليـڤ 19، رمات بيت شيمش بيت شيمشالقدس
رمز بريدي 99090

فاكس: 0732132643

 عيميك دوتان 53، ص.ب 36 موديعين، مكابيم، موديعينالقدس
رمز بريدي 7170301

فاكس: 0732284426

فاكس: 0732284427أڤـني نزر 46، مركز ك.س.م موديعين عيليتموديعين عيليتالقدس
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تدوين



2222

تدوين
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الخدمات الصحية ا�فضل في البالدالخدمات الصحية ا�فضل في البالد
في صناديق مرضى  وفي مكابي 


