
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

050-5882139נופר מרשק62893116289297ש"ב, 13זיסו בית ענבליםשלוהוסטל
nofarm@slavpro.c

o.il
www.slavpro.co.il

052-6539197רננה ארליך072-21183626271106ש"ב, 43נגבה נגבהצ שיקום בקהילה.חהוסטל
Hetz.re@gmail.co

m
www.hetzshikum.are

a.co.il

052-6539201ה'ינג'גלית ג072-211835808-6651380ש"ב, 39השלום בית הקשתצ שיקום בקהילה.חהוסטל
Hetz.galit@gmail.c

om
www.hetzshikum.are

a.co.il

שלוהוסטל
– בית מאיר 

קהילה תומכת
, 36שיבטה 

.ש"ב
050-8656944galit@slavpro.co.ilwww.slavpro.co.ilגלית כהן64983706498371

050-8882339blea@slavpro.co.ilwww.slavpro.co.ilון'אילנה פרג64142346443062ש"ב, 3צדקיהו צעירים- בית לאהשלוהוסטל

צעירים- בית גיאא.י.גהוסטל
, 33השלום ' רח

ש"ב
052-5690963ששי כליפא64096646409664

Beit-
guy@guy.org.il

www.guy.org.il

הוסטל
של פרויקטים 

שיקומיים
054-4298415נעמית אהרון61997156199716ש"ב, 41אבישי בית אבישי

avishay@shelpro.c
o.il

www.kidumpro.co.il

אלוניםאלוניםהוסטל
 23השלום 

ש"ב', שכונה ג
66512066655703

חוזה  
כרמלוס

052-4640050
alonimjose@gmail.

com
www.alonim4u.co.il

אביביםלב הנגבהוסטל
מבצע נחשון 

ש"ב, 13
06422919000

www.hetzshikum.are
a.co.il

הוסטל
המרכז לבריאות 

ש"הנפש ב
בית רותם

הצדיק 
, 2מירושלים 

ש"ב
050-626762000ציון בן שלוש640172008-6401783

שירותי שיקום באר שבע



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

דיור מוגןאלוניםדיור מוגן
בן צבי יצחק 

11/22
052-3271307נינה קושניר6232480774242340

Shikum.b.s@gmail
.com

www.alonim4u.co.il

ענבליםשלודיור מוגן
ההסתדרות ' רח

ד .ת. ש"ב, 89
5332

050-8676736ifatc@slavpro.co.ilיפעת כהן08-62290706659400
http://www.slavpro.

co.il

צ שיקום בקהילה.חדיור מוגן
שירותים למגזר 

הבדואי
  33ם "רמב

10254ד .ש ת"ב
052-4476625אורלי אונגר072-211836108-6277756

Hetz.oy@gmail.co
m

www.hetzshikum.are
a.co.il

דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגן
  33ם "רמב

10254ד .ש ת"ב
052-4476625אורלי אונגר072-211836108-6277756

Hetz.ou@gmail.co
m

www.hetzshikum.are
a.co.il

א.י.גדיור מוגן
" דיור– " הרים  

מוגן
דרך ' רח

33השלום 
052-5690963harim@guy.org.ilwww.guy.org.ilששי כליפא64096606409660

דיור מוגןאנושדיור מוגן
שדרות בן 

ד . ת14גוריון 
15116

054-9299739הדר סידס62869156273404
hadar.sidis@gmail.

com
http://enosh.org.il

5208-623209008-6650679העצמאות דיור מוגןשלודיור מוגן
סילבינה 
סטילרמן

050-8656940Dbr7@slavpro.co.il
http://www.slavpro.

co.il

13642291900000מבצע נחשון אביביםלב הנגבדיור מוגן

מועדון 
תעסוקתי

מפעל קורינטשכולו טוב
, 4הדקל ' רח

ש"ב
050-3145358tamid@s-tov.org.ilתמי דדון08-66503656650366

http://www.s-
tov.org.il

מועדון 
תעסוקתי

אפיקיםאנוש
שדרות בן 

ד . ת14גוריון 
15116

628691508-6273404
מירב בן 

צרויה-הרוש
054-9299677

meravb.h.t@gmail.
com

http://enosh.org.il/



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

מועדון 
תעסוקתי

אביביםלב הנגב
שלושת בני עין 

ש"ב, 17חרוד 
050-2716679לימור כהן08-628565908-6285659

limpravivim@gmai
l.com

0

יוצרים הזדמנותשכולו טובמפעל מוגן
, 11היצירה 
. רמלה

2129.ד.ת
050-3147775קו רועי.שי03-920005003-9200339

shayku@s-
tov.org.il

http://www.s-
tov.org.il

מפעל מוגן
עמותה – שווים 

לשיקום תעסוקתי
שווים

יהודה הנחתום 
 1016. ד. ת7

ש"ב
050-4040308חיים פינטו62330526232510

shavimbs.liat1@g
mail.com

http://www.shavim.
net/

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "

העסקה עצמית 
ואימון 
/ לתעסוקה
לקריירה

050-3772136בלהה גולן08-665546208-6651123.ש" ב2ח "הפלמ
rona_kerker@wall

a.com 
www.yozma4u.co.il

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "

 – "יכולות"
 תכנית ייחודית

 לתעסוקה
עצמאית של נשים

050-3772136בלהה גולן665546208-6651123.ש" ב2ח "הפלמ
rona_kerker@wall

a.com 
www.yozma4u.co.il

מפעל קורינטשכולו טובמפעל מוגן
, 4הדקל ' רח

ש"ב
08-66503656650366

נתנאלה 
ללוש

050-2090377
netanela@s-

tov.org.il
http://www.s-

tov.org.il

קרן מפעלי שיקוםמפעל מוגן
מרכז אבחון 

ושיקום

שאול המלך 
 3711ד . ת113

84131מיקוד 
64684446468430

דניאל 
- אזולאי

מנהל תפעול
050-8574224

daneil@keren.org.i
l

http://www.keren.or
g.il/show_item.asp?l

evelId=62912

שלומפעל מוגן
 ,"מיזם קטיף"

סונראל"מפעל  "
העצמאות ' רח
באר שבע, 52

62320906650679
אלכס 

ויינטרוב
050-5882137

alexv@slavpro.co.i
l

http://www.slavpro.
co.il/



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

קרן מפעלי שיקוםמפעל מוגן
מרכז אבחון 

ושיקום

שאול המלך 
 3711ד . ת113

84131מיקוד 
64684446468430

- הדר עוזרי 
ס"עו

050-87209940
http://www.keren.or
g.il/show_item.asp?l

evelId=62912

שכולו טובמפעל מוגן
 -"שכולו טוב"

סיפור חוזר
050-59320690עדי נוריאל000

http://www.s-
tov.org.il/

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "
צרכנים נותני 

שירות

, 10ש "התע' רח
, 2240. ד.ת

אזור התעשייה 
. כפר סבא
44641

009-7663108
יעל שביט 
שוטלנד

050-37721260
http://www.yozma4

u.co.il/

תעסוקה נתמכתקרן מפעלי שיקוםתעסוקה נתמכת
שאול המלך 

3711ד . ת114
052-3035546מירב יאול64684446468430

merav@shikum.or
g.il

http://www.keren.or
g.il/show_item.asp?l

evelId=62912

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכת
העצמאות ' רח
באר שבע, 52

62320906650679
אלכס 

ויינטרוב
050-5882137

alexv@slavpro.co.i
l

http://www.slavpro.
co.il/

תעסוקה נתמכת
האגודה לבריאות 

הציבור
תעסוקה נתמכת

, 27כפר עציון 
, ארנונה

ירושלים
050-621192100נוהר קרן0073-2101631

תעסוקה נתמכתאנושתעסוקה נתמכת
שדרות בן 

ד . ת14גוריון 
15116

054-9299626מיה קוגן628691508-6273404
maya_k@enosh.or

g.il
http://enosh.org.il/

חונכות 
וסומכות

סומכותחונכות וסמך– נתן 
סמילנסקי ' רח

ש"ב, 37
052-6961880ינאי גוטליב08-641884608-6418849

somchut-
bs@nathan.co.il

http://www.nathan.c
o.il



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

חונכות 
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות
054-6665008דנה חיים08-665003303-7957522ש"ב, 16הרצל 

dana@ors-
siud.org.il

www.ors-siud.co.il

חונכות 
וסומכות

חונכותחונכות וסמך– נתן 
סמילנסקי ' רח

ש"ב, 37
052-8924519שני פלג08-641884608-6418849

briut-
be@nathan.co.il

http://www.nathan.c
o.il

השכלה נתמכתנתןהשכלה
סמילנסקי ' רח

ש"ב, 37
08-641884608-6418849

מיכל 
'ברקוביץ

052-6665817
michalnathan@gm

ail.com
http://www.nathan.c

o.il

השכלה 
אקדמאית 

נתמכת
נתן

השכלה 
אקדמאית נתמכת

אוניברסיטת בן 
גוריון

 052-7560470מיטל תבור00
nathan.bgu@gmail.

com
http://www.nathan.c

o.il

תמיכה 
למשפחות

מרכז לבריאות 
ש"הנפש ב

שירותי יעוץ 
ותמיכה 
- למשפחות 

ל"מית

הצדיק 
, 2מירושלים 

4600ד .ת
08-6401561/15 6401727000

http://www.mentalb
7.org.il/default3.asp?
kat=products_chanel

.asp&num=311

טיפולי שיניים0טיפולי שיניים
בית סקנדינביה 

ק 'שפרינצ' רח- 
11

649163500000

מועדון חברתיאנושמועדון חברתי
שדרות בן 

ד . ת14גוריון 
15116

054-6202433ניר פרץ628691508-6273404
peretznir@gmail.c

om
http://enosh.org.il/



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

408-991051608-3736616 בנין 24שכונה דיור מוגןאלוניםדיור מוגן
-מלאק אבו 

אלעסל
052-3038181

alonimrahat@gmail.co
m

www.alonim4u.co.il

מועדון 
תעסוקתי

אלזהראאליאלי
מרכז מסחרי 

ד .ת, השלום
.רהט, 416

08-991731608-9917316
גיהאד 

אלאפיניש
050-8246874alafenis@gmail.comhttp://www.liali.org.il/

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

 – "יכולות"
 תכנית ייחודית

 לתעסוקה
 עצמאית של

נשים

050-3772136rona_kerker@walla.com בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
http://www.yozma4u.c

o.il/

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

העסקה 
עצמית ואימון 

/ לתעסוקה
לקריירה

050-3772136Info@yozma.bizwww.yozma4u.co.ilבלהה גולן08-665546208-6651123.ש" ב2ח "הפלמ

- דיור מוגן 
פזורה בדואית

צ שיקום .ח
בקהילה

דיור מוגן
  33ם "רמב

10254ד .ש ת"ב
052-4476625Hetz.ou@gmail.comאורלי אונגר072-211836108-6277756

www.hetzshikum.area.
co.il

רהט - שירותי שיקום 



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

גווניםדיור מוגן
שרות - הד 

לאומי לצעירים
054-4689088niritrimon@gmail.com0נירית רימון06892638הקיבוץ הצעיר

דיור מוגן
צ שיקום .ח

בקהילה
052-6539204Hetz.shlomit@gmail.comשלומית דגן29072-2500105072-2451318בניין גילת דיור מוגן

www.hetzshikum.ar
ea.co.il

דיור מוגןאנושדיור מוגן
 23 ברית הרים 

ד .ת- שדרות 
 שדרות204

054-9299722אילה מאיר077-4380427077-4380427
Enosh.shderot@gmail.co

m
http://enosh.org.il

000נינה שהם000ידיד נפשעמקדיור מוגן

מועדון 
תעסוקתי

"הבית הירוק"אנוש
 מיקוד 204ד .ת

87011
054-92994500http://enosh.org.ilאסתי דיקין66101246610124

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

 – "יכולות"
 תכנית ייחודית

 לתעסוקה
עצמאית של נשים

050-3772136rona_kerker@walla.com בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
http://www.yozma4

u.co.il/

שדרות- שירותי שיקום 



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

מפעל מוגןגווניםמפעל מוגן

 שכונת 1יחזקאל 
. הנביאים

ד .ת: למכתבים
87013 מיקוד 346

054-6689044ori355@walla.co.ilwww.gvanim.org.ilאורלי קבלו68938066611241

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב
צרכנים נותני 

שירות

, 10ש "התע' רח
אזור , 2240. ד.ת

התעשייה כפר 
44641. סבא

009-7663108
איילת 
צוקרמן

 050-3772146ayelethz@gmail.com
http://www.yozma4

u.co.il/

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

העסקה עצמית 
ואימון 
/ לתעסוקה
לקריירה

050-37721310מלי ויצמן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
http://www.yozma4

u.co.il/

תעסוקה 
נתמכת

תעסוקה נתמכתגוונים
' י רח"בית אמ

ד . ת6העבודה 
.אשקלון, 5530

08-675790208-6756063
-נעמי ברזל
רוטפלד

054-6689045naomi@gvanim.org.ilwww.gvanim.org.il

תעסוקה 
נתמכת

תעסוקה נתמכתאנוש
 23ברית ערים 
שדרות

054-9299648iritdm@walla.co.ilenosh.org.ilאירית דנינו008-6322053

חונכות 
וסומכות

ORS רפואה 
 - וקהילה
 חונכות
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות

, 116מנחם בגין 
א"ת

054-6665008hanal@ors-siud.co.ilwww.ors-siud.co.ilחנה ליבמן003-7957562



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

השכלה 
אקדמאית 

נתמכת
נתן

השכלה 
אקדמאית 

נתמכת

נ .מכללת ספיר ד
חוף אשקלון 

79165
00

אריאנה 
דוקרקר בקר

050-9112052nathan.sapir@gmail.com
http://www.nathan.

co.il

טיפולי 
שיניים

טיפולי 
שיניים

0
בית ברית הרום 

1 קומה 14
689439400000

מועדון 
חברתי

אנוש
מועדון חברתי 

"הבית הירוק"
077-2188177077-2188177 שדרות50הרצל 

ריבה 
ספיבקוב

054-9299475Riva1952@walla.comhttp://enosh.org.il/



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
מיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

כתובת אתר 
אינטרנט

דיור מוגןגווניםדיור מוגן

י "בניין בית אמ
 6רחוב העבודה 

 5530ד .ת
אשקלון

054-6689022noa@gvanim.org.ilנועה סבג67579020
www.gvanim.org.

il

דיור מוגןשלודיור מוגן
רחוב השושנים 

12/1
050-5702747לבנת תפריזי08-860231708-8602317

livnatt@slavpro.co
.il

http://www.slavp
ro.co.il

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

 – "יכולות"
 תכנית ייחודית

 לתעסוקה
 עצמאית של

בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
 050-

3772136
rona_kerker@wall

a.com
http://www.yozm

a4u.co.il/

שכולו טובמפעל מוגן
יוצרים 
הזדמנות

050-2090369inbal@s-tov.org.ilענבל לבנה00 רמלה2129ד .ת
http://www.s-

tov.org.il

מפעל אופקאופקמפעל מוגן
מועצה אזורית 

ד .ת, באר טוביה
658

052-66240080אברהם ארז08-858734308-8601755
http://www.ofek-

israel.org/

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

העסקה עצמית 
ואימון 
/ לתעסוקה
לקריירה

08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
סברינה  
סזליאק

 050-
3772134

0
http://www.yozm

a4u.co.il/

קריית מלאכי- שירותי שיקום 



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
מיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

כתובת אתר 
אינטרנט

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב
צרכנים נותני 

שירות

, 10ש "התע' רח
אזור , 2240. ד.ת

התעשייה כפר 
44641. סבא

009-7663108
יעל שביט 
שוטלנד

050-37721260
http://www.yozm

a4u.co.il/

גווניםתעסוקה נתמכת
תעסוקה 
נתמכת

' י רח"בית אמ
ד . ת6העבודה 

.אשקלון, 5530
08-675790208-6756063

-נעמי ברזל
רוטפלד

054-6689045
naomi@gvanim.or

g.il
www.gvanim.org.

il

שלותעסוקה נתמכת
תעסוקה 
נתמכת

העצמאות ' רח
באר שבע, 52

62320906650679
אלכס 

ויינטרוב
050-5882137

alexv@slavpro.co.i
l

http://www.slavp
ro.co.il/

חונכות וסומכות

ORS רפואה 
 - וקהילה
 חונכות
וסומכות

ORS רפואה 
 - וקהילה
 חונכות
וסומכות

, 116מנחם בגין 
א"ת

054-6665008חנה ליבמן003-7957562
hanal@ors-

siud.co.il
www.ors-
siud.co.il

505850206700000י "רש0טיפולי שינייםטיפולי שיניים

מועדון חברתי
החברה 

סים"למתנ
עמיתים

ס קריית "מתנ
מלאכי

000שלומית צור08-85813318503558



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגן
 39/2הרצל 

אופקים
052-6539204שלומית דגן072-2500106077-5001363

Hetz.shlomit@gmail.
com

www.hetzshikum.
area.co.il

דיור מוגןאלוניםדיור מוגן
מרכז מסחרי 

6-7בנין , הריף
08-996014408-3736611

בת שחר 
נוביקוב

052-5412040
alonimbatshahar@gm

ail.com
www.alonim4u.co

.il

מפעל מוגןקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגן
 5הפלדה ' רח

אופקים
www.keren.org.il0  050-8574157יוסי רחמים08-992332708-9923327

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "

 – "יכולות"
 תכנית ייחודית

 לתעסוקה
עצמאית של נשים

050-3772136 בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
rona_kerker@walla.c

om
http://www.yozm

a4u.co.il/

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "
צרכנים נותני 

שירות

, 10ש "התע' רח
, 2240. ד.ת

אזור התעשייה 
. כפר סבא

009-7663108
איילת 
צוקרמן

 050-3772146ayelethz@gmail.com
http://www.yozm

a4u.co.il/

62320906650679קיבוץ מגןתעסוקה מעבריתשלומפעל מוגן
אלכס 

ויינטרוב
050-5882136alexv@slavpro.co.il

http://www.slavp
ro.co.il/

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "

העסקה עצמית 
ואימון 
/ לתעסוקה
לקריירה

050-37721310מלי ויצמן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
http://www.yozm

a4u.co.il/

שירותי שיקום אופקים



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכת
העצמאות ' רח
באר שבע, 52

62320906650679
אלכס 

ויינטרוב
050-5882137alexv@slavpro.co.il

http://www.slavp
ro.co.il/

חונכות 
וסומכות

חונכות וסמך– נתן 
חונכות – נתן 

וסמך
סמילנסקי ' רח

ש"ב, 37
052-8924519briut-be@nathan.co.ilשני פלג08-641884608-6418849

http://www.natha
n.co.il

מועדון חברתיאלוניםמועדון חברתי
מרכז מסחרי 

6-7בנין , הריף
08-996014408-3736611

בת שחר 
נוביקוב

052-5412040
alonimbatshahar@gm

ail.com
www.alonim4u.co

.il



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

דיור מוגןאנושדיור מוגן
 14600ד .ת

בית אסי
077-531861108-6318611

תמרה 
קונסטנטינובסקי

054-9299571
enosheilat@gmail.c

om
http://enosh.org.il

אנושמועדון תעסוקתי
מועדון 

תעסוקתי
 14600ד .ת

בית אסי
077-531861208-631861200

enosheilat@gmail.c
om

http://enosh.org.il

מפעל מוגןקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגן
. ד.גולני ת' רח

 אילת5068
050-8574253מאיר אליהו08-631584508-6315845

meireliyahu11@gma
il.com

www.keren.org.il

אנושתעסוקה נתמכת
תעסוקה 
נתמכת

 14600ד .ת
בית אסי

077-531861208-631861200
enosheilat@gmail.c

om
http://enosh.org.il

קרן מפעלי שיקוםתעסוקה נתמכת
תעסוקה 
נתמכת

. ד.גולני ת' רח
 אילת5068

050-85741440www.keren.org.ilמוטי צפריר08-631584508-6315845

0טיפולי שינייםטיפולי שיניים
ד . ת14אילות 

9035
634155100000

מועדון חברתיאנושמועדון חברתי
 14600ד .ת

בית אסי
077-531861308-631861300

enosheilat@gmail.c
om

http://enosh.org.il

אילת- שירותי שיקום 



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

050-8557819לידור פימה2886509160כינרת בית כנרתקידוםהוסטל
lidor_saffar@walla.co

m
http://www.kidum

pro.co.il

נחליםשלוהוסטל
רחוב הר מצדה 

 אשדוד51
08-699906008-9106721

ענבל עוז 
פורמן

050-6978090
bashdod@slavpro.co.il
, inbalo@slavpro.co.il

http://www.slavpr
o.co.il/

הוסטל
של פרויקטים 

שיקומיים
050-8618173ashdod@shelpro.co.ilתמי מוריס1585217388521169קדושי בלזן ליד הים

http://www.kidum
pro.co.il

דיור מוגן
של פרויקטים 

שיקומיים
050-8557762yam@shelpro.co.ilענת משי1585217388521169קדושי בלזן ליד הים

http://www.kidum
pro.co.il

קידוםדיור מוגן
דיור מוגן 

חרדי
050-4143953רחלי שמואל000

rachelishm@walla.co
m

http://www.kidum
pro.co.il

דיור מוגןאנושדיור מוגן
 חיבת 6792ד .ת

8ציון 
85613118604692

קרן בישיץ 
שיין

054-9299507
Keren.bischitz@gmail.

com
http://enosh.org.il

שלודיור מוגן
דיור מוגן 

חרדי
00 אשדוד11הלל 

ישראל 
מורזיקובסקי

054-8448319israelb@slapro.co.il
http://www.slavpr

o.co.il

מועדון 
תעסוקתי

הרשות העירונית 
למלחמה 

בהתמכרויות

– מרכז מאור 
יחידה 

לשיקום 
והכוונה 

תעסוקתית

ס "מתנ-  25סיני 
4בנין , עוזיאל

054-3220216maorsh@hrashut.org.il0הדס מגנס85628918562772

מועדון 
תעסוקתי

אנוש
מועדון 

תעסוקתי
 חיבת 6792ד .ת

8ציון 
85613118604692

יעל –מננה 
מיכאלשווילי

054-9299413manana@enosh.org.ilhttp://enosh.org.il

מועדון 
תעסוקתי

האגודה לבריאות 
הציבור

מועדון - כח 
תעסוקתי

050-6242713adela@koak.co.ilwww.koak.co.ilאדלה ניסן585625638561403סטרומה 

אשדוד- שירותי שיקום 



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "

 – "יכולות"
 תכנית

 ייחודית
 לתעסוקה

 עצמאית של
נשים

050-3772136 בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
rona_kerker@walla.co

m
http://www.yozma

4u.co.il/

שכולו טובמפעל מוגן
יוצרים 
הזדמנות

, 11היצירה 
רמלה

050-3143016eti@s-tov.org.il0אתי טרייניס92000509200339

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "
צרכנים נותני 

שירות

, 10ש "התע' רח
אזור , 2240. ד.ת

התעשייה כפר 
44641. סבא

050-3772146ayelethz@gmail.comאיילת צוקרמן009-7663108
http://www.yozma

4u.co.il/

קרן מפעלי שיקוםמפעל מוגן
מרכז אבחון 

ושיקום

ד .בוטינסקי ת'ז
:  מיקוד12342

77101
08-852812208-8568577

יהושוע 
אפשטיין

050-8574219ashdod43@zahav.net.il
http://www.keren.

org.il/show_item.as
p?levelId=63005

מפעל מוגן
האגודה לבריאות 

הציבור
050-6242713adela@koak.co.ilאדלה ניסן5860428408-8561403סטרומה כח

http://www.koak.c
o.il/

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "

העסקה 
עצמית ואימון 

/ לתעסוקה
לקריירה

08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
סברינה  
סזליאק

 050-37721340
http://www.yozma

4u.co.il/



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

גווניםתעסוקה נתמכת
תעסוקה 
נתמכת

' י רח"בית אמ
ד . ת6העבודה 

.אשקלון, 5530
08-675790208-6756063

-נעמי ברזל
רוטפלד

054-6689045naomi@gvanim.org.il0

אנושתעסוקה נתמכת
תעסוקה 
נתמכת

054-9299514aviv@enosh.org.il0אביב שולמן679208-85613110 8חיבת ציון 

חונכות 
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות

ORS רפואה 
 - וקהילה
 חונכות
וסומכות

, 116מנחם בגין 
א"ת

054-5646376meiravh@ors-siud.co.ilwww.ors-siud.co.ilנהרי-מירב חן003-7957562

חונכות 
וסומכות

חונכות וסמך– נתן 
חונכות – נתן 

וסמך
גוריון -בן' רח

אשקלון, 14/14
052-56094270אתל עמר08-621032808-6210327

http://www.nathan.
co.il

תמיכה 
למשפחות

אנוש
מרכז ייעוץ 
למשפחות 

(ם"מיל)

 רחוב העצמאות 
 ,'קומה ב ,93

312משרד  , 
אשדוד

08-85512250
 אורנה 
קורלנדר

0
milamashdo@enosh.or

g.il
0

508-852291900000סטרומה טיפולי שינייםלי- מרפאת שןטיפולי שיניים

/diana@enosh.org.ilhttp://enosh.org.il 054-9299575דיאנה אטלס679208-856131108-8604692 8חיבת ציון מועדון חברתיאנושמועדון חברתי



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

 יפה נוףעמותת מרפא לנפשהוסטל
'  א64צבי סגל 

אשקלון
052-5239122mogilena@yahoo.comילנה אמרם08-671115308-6711240

http://marpehlanefesh.
org.il/hos.asp?hos=5

"דרך הים"עמותת מרפא לנפשהוסטל

, 12נועה 
. אשקלון

: למשלוח דואר
 6017. ד.ת

אשקלון

057-7419906marpe1@bezeqint.netענת ענבר08-671767708-6843690
http://marpehlanefesh.

org.il

"צעדים"עמותת מרפא לנפשדיור מוגן

',  ב312הבנים 
אשקלון 

: למשלוח דואר
, 6017. ד.ת

אשקלון

054-7895273takovka@walla.comwww.gvanim.org.il לנה סטפ08-684368908-6843689

דיור מוגןאנושדיור מוגן
' רח

טשרניחובסקי 
אשקלון, 10

08-6788262,  
 08-6788196 

08-6788197
רחלי 

אסולין
054-9299438

Rachely.os@gmail.co
m

http://enosh.org.il

דיור מוגןגווניםדיור מוגן

י "בניין בית אמ
 6רחוב העבודה 

 5530ד .ת
אשקלון

054-6689022noa@gvanim.org.ilwww.gvanim.org.ilנועה סבג67579020

052-6539204שלומית דגן29072-2500105072-2451318בניין גילת דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגן
Hetz.shlomit@gmail.c

om
www.hetzshikum.area.

co.il

אשקלון- שירותי שיקום 



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

מועדון 
תעסוקתי

אנוש
מועדון 

תעסוקתי

 7229ד .ת
 40ההסתדרות 

קניון לב אשקלון
08-678819608-6788197

יעל –מננה 
מיכאלשוויל

י
054-9299413manana@enosh.org.ilhttp://enosh.org.il/

מועדון 
תעסוקתי

גוונים
מועדון 

תעסוקתי

' י רח"בית אמ
ד . ת6העבודה 

.אשקלון, 5530
08-675790208-6756063

אלישבע 
-לנצקרון

וכמן
054-6689104

elisheva@gvanim.org.
il

www.gvanim.org.il

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "

העסקה 
עצמית ואימון 

/ לתעסוקה
לקריירה

08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
סברינה  
סזליאק

 050-3772134
sabrina@yozma4u.co.i

l
http://www.yozma4u.c

o.il/

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "

 – "יכולות"
 תכנית

 ייחודית
 לתעסוקה

 עצמאית של
נשים

050-3772136 בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
rona_kerker@walla.co

m
http://www.yozma4u.c

o.il/

שכולו טובמפעל מוגן
יוצרים 
הזדמנות

050-2090369inbal@s-tov.org.ilhttp://www.s-tov.org.ilענבל לבנה00 רמלה2129ד .ת

מפעל מוגןגווניםמפעל מוגן
' י רח"בית אמ

ד . ת6העבודה 
.אשקלון, 5530

08-675790208-6756063
אלישבע 
-לנצקרון

וכמן
054-6689104

elisheva@gvanim.org.
il

www.gvanim.org.il



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

גוונים בקפהגווניםמפעל מוגן
, ס ברנע"מתנ

20רחוב הר כנען 
00

אלישבע 
-לנצקרון

וכמן
054-6689104

elisheva@gvanim.org.
il

www.gvanim.org.il

קרן מפעלי שיקוםמפעל מוגן
מרכז אבחון 

ושיקום

רמז שכונת '  רח
: מגדל מיקוד

133ד . ת78101
050-8574040dinashk@keren.org.ilwww.keren.org.ilדינה אלון08-672240208-6726182

"מפעל מוגן דרך הלב- יוזמה  "
צרכנים נותני 

שירות

, 10ש "התע' רח
אזור , 2240. ד.ת

התעשייה כפר 
44641. סבא

009-7663108
איילת 
צוקרמן

 050-3772146ayelethz@gmail.com
http://www.yozma4u.c

o.il/

מפעל מוגןקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגן
, 4המחוגה ' רח

אזור תעשייה 
133ד .ת. צפוני

050-85741280www.keren.org.ilאורית אדרי08-672416208-6724322

בית חםתעסוקה נתמכת
תעסוקה 
נתמכת

 בני 72כהנמן 
ברק

003-6782644
יואל 

הלפגוט
054-8400199yoel@bch.org.il0

בית חםתעסוקה נתמכת
תעסוקה 
נתמכת

 בני 72כהנמן 
ברק

054-2622087revital@bch.org.il0רויטל בר003-6782644

גווניםתעסוקה נתמכת
תעסוקה 
נתמכת

' י רח"בית אמ
ד . ת6העבודה 

.אשקלון, 5530
08-675790208-6756063

-נעמי ברזל
רוטפלד

054-6689045naomi@gvanim.org.ilwww.gvanim.org.il



כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרת

חונכות 
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות

ORS רפואה 
 - וקהילה
 חונכות
וסומכות

, 116מנחם בגין 
א"ת

003-7957562
-מירב חן

נהרי
054-5646376

meiravh@ors-
siud.co.il

www.ors-siud.co.il

חונכות 
וסומכות

חונכות וסמךחונכות וסמך– נתן 
גוריון -בן' רח

אשקלון, 14/14
052-5609427briut-as@nathan.co.ilאתל עמר08-621032808-6210327

http://www.nathan.co.i
l

השכלהחונכות וסמך– נתן השכלה
גוריון -בן' רח

אשקלון, 14/14
052-2637654karmit@nathan.co.ilכרמית ברגר08-621032808-6210327

http://www.nathan.co.i
l

תמיכה 
למשפחות

אנוש
מרכז ייעוץ 
למשפחות 

(ם"מיל)

 רחוב העצמאות 
 ,'קומה ב ,93

312משרד  , 
אשדוד

08-85512250
 אורנה 
קורלנדר

0
milamashdo@enosh.o

rg.il
0

טיפולי שינייםטיפולי שיניים
בית אבות 

הלפרין
6679579500000אבשלום חביב 

גווניםמועדון חברתי
מועדון חברתי 

מרכז – 
העשרה

 20הר כנען 
אשקלון

054-6689072letmoshe@gmail.com0איילת משה00

אנושמועדון חברתי
מועדון חברתי 

"התקווה- "

 7229ד .ת
 40ההסתדרות 

קניון לב אשקלון
08-676240708-6762407

דיאנה 
אטלס

054-9899575 diana@enosh.org.ilhttp://enosh.org.il/



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

דיור מוגןשלודיור מוגן
בוטינסקי 'כיכר ז

דימונה, 1
050-8556958יעקב מולכו08-6572181  08-6571270 

yaakov@slavpro.co.
il

http://www.slavpro.c
o.il

דיור מוגן
צ שיקום .ח

בקהילה
דיור מוגן

ד . ת33ם "רמב
ש" ב10254

052-4476625Hetz.ou@gmail.comאורלי אונגר072-211836108-6277756
www.hetzshikum.area

.co.il

מועדון 
תעסוקתי

לבביחדיו

, המעפילים' מד
ס יוסף "מתחם בי

 1937. ד.טל  ת
דימונה

08-620801708-6552648
-ליאורה פרץ

ו'בנג
052-2967424

moadonlevav@beze
qint.net

http://yachdav.rashi.o
rg.il/hebrew/product.a
spx?product=109&m=

29

שכולו טובמפעל מוגן
יוצרים 
הזדמנות

, 11היצירה 
2129.ד.ת. רמלה

050-3147775shayku@s-tov.org.ilקו רועי.שי03-920005003-9200339
http://www.s-

tov.org.il

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

 – "יכולות"
 תכנית

 ייחודית
 לתעסוקה

 עצמאית של
נשים

050-3772136 בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
rona_kerker@walla.

com
http://www.yozma4u.

co.il/

08-620801308-6579851ש"ב, 10בן צבי מרכז רב נכותייחדיומפעל מוגן
- רפי ביטון 

ס"עו
052-5424192

rafi19550@walla.co
m

http://yachdav.rashi.o
rg.il/hebrew/product.a
spx?product=108&m=

29

דימונה- שירותי שיקום 



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

050-69545500שמעון אילוז08-620801308-6579851ש"ב, 10בן צבי מרכז רב נכותייחדיומפעל מוגן

http://yachdav.rashi.o
rg.il/hebrew/product.a
spx?product=108&m=

29

050-695455000שמעון אילוז008-65713120מאיר פניםמאיר פניםמפעל מוגן

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב
צרכנים נותני 

שירות

, 10ש "התע' רח
אזור , 2240. ד.ת

התעשייה כפר 
44641. סבא

009-7663108
יעל שביט 
שוטלנד

050-37721260
http://www.yozma4u.

co.il/

תעסוקה 
נתמכת

שלו
תעסוקה 
נתמכת

העצמאות ' רח
באר שבע, 52

62320906650679
אלכס 

ויינטרוב
050-5882137alexv@slavpro.co.il

http://www.slavpro.c
o.il/

חונכות 
וסומכות

חונכות – נתן 
וסמך

חונכות – נתן 
וסמך

סמילנסקי ' רח
ש"ב, 37

052-8924519שני פלג08-641884608-6418849
briut-

be@nathan.co.il
http://www.nathan.co

.il

תמיכה 
למשפחות

מרכז לבריאות 
ש"הנפש ב

שירותי יעוץ 
ותמיכה 
- למשפחות 

ל"מית

בוטינסקי 'כיכר ז
1

08-
6401561/15 

00רותי6401727

http://www.mentalb7.
org.il/default3.asp?kat
=products_chanel.asp

&num=311

טיפולי שינייםטיפולי שיניים
מרפאה 
עירונית

1שקד 
6554553/657

1114
00000

מועדון חברתי
החברה 

סים"למתנ
052-83452660מוריה08-655993508-6558306ס דימונה"מתנעמיתים

http://www.matnachi
m.org.il/?CategoryID

=173

050-341098000אתי אלבז00י"רחבת רשמועדון חברתייחדיומועדון חברתי



סוג 
המסגרת

שם 
עמותה\חברה

כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

דיור מוגןשלודיור מוגן
כיכר 

, 1בוטינסקי 'ז
דימונה

050-8556958יעקב מולכו08-6572181  08-6571270 
yaakov@slavpro.co.i

l
http://www.slavpro.c

o.il

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

 – "יכולות"
 תכנית

 ייחודית
 לתעסוקה

 עצמאית של
נשים

050-3772136 בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
rona_kerker@walla.c

om
http://www.yozma4u

.co.il/

מפעל מוגן
קרן מפעלי 

שיקום
מפעל מוגן

ת מצפה רמון .א
3711ד .ת

050-85741390www.keren.org.ilפיטר65866730

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב
צרכנים 

נותני שירות

, 10ש "התע' רח
, 2240. ד.ת

אזור התעשייה 
44641. כפר סבא

009-7663108
יעל שביט 
שוטלנד

050-37721260
http://www.yozma4u

.co.il/

תעסוקה 
נתמכת

שלו
תעסוקה 
נתמכת

העצמאות ' רח
באר שבע, 52

050-5882137alexv@slavpro.co.ilאלכס ויינטרוב62320906650679
http://www.slavpro.c

o.il/

מועדון 
חברתי

אנוש
מועדון 
חברתי

שדרות בן גוריון 
בית , 463ד . ת3

גיל הזהב
054-9299728אולגה שישיקין00

Shishkinaolga67@g
mail.com

http://enosh.org.il/

מצפה רמון- שירותי שיקום 



סוג 
המסגרת

שם 
עמותה\חברה

כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

דיור מוגן
צ שיקום .ח

בקהילה
דיור מוגן

 24הירדן 
נתיבות

052-6539204שלומית דגן072-211835408-9941277
Hetz.shlomit@gmail.c

om
www.hetzshikum.area

.co.il

יוצרים הזדמנותשכולו טובמפעל מוגן
, 11היצירה 

2129.ד.ת. רמלה
050-3147775shayku@s-tov.org.ilקו רועי.שי03-920005003-9200339

http://www.s-
tov.org.il

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

 – "יכולות"
 תכנית ייחודית

 לתעסוקה
עצמאית של נשים

050-3772136 בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
rona_kerker@walla.co

m
http://www.yozma4u.

co.il/

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב
צרכנים נותני 

שירות

, 10ש "התע' רח
, 2240. ד.ת

אזור התעשייה 
. כפר סבא
44641

009-7663108
איילת 
צוקרמן

 050-3772146ayelethz@gmail.com
http://www.yozma4u.

co.il/

מפעל מוגן
קרן מפעלי 

שיקום
מפעל מוגן

ד .חזון איש  ת
3711

00www.keren.org.ilאלי כהן08-99454310

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ

סברינה  
סזליאק

 050-37721340
http://www.yozma4u.

co.il/

נתיבות- שירותי שיקום 



סוג 
המסגרת

שם 
עמותה\חברה

כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

תעסוקה 
נתמכת

תעסוקה נתמכתגוונים
' י רח"בית אמ

ד . ת6העבודה 
.אשקלון, 5530

08-675790208-6756063
-נעמי ברזל
רוטפלד

054-6689045naomi@gvanim.org.ilwww.gvanim.org.il

תעסוקה 
נתמכת

/054-9299648iritdm@walla.co.ilhttp://enosh.org.ilאירית דנינו000תעסוקה נתמכתאנוש

תעסוקה 
נתמכת

תעסוקה נתמכתשלו
העצמאות ' רח
באר שבע, 52

62320906650679
אלכס 

ויינטרוב
050-5882137alexv@slavpro.co.il

http://www.slavpro.c
o.il/

חונכות 
וסומכות

חונכות – נתן 
וסמך

חונכות – נתן 
וסמך

סמילנסקי ' רח
ש"ב, 37

052-8924519briut-be@nathan.co.ilשני פלג08-641884608-6418849
http://www.nathan.co

.il

מועדון 
חברתי

/054-9299648iritdm@walla.co.ilhttp://enosh.org.ilאירית דנינו00 נתיבות2ההדס מועדון חברתיאנוש



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

הוסטל
צ שיקום .ח

בקהילה
"נווה מדבר"

בן יאיר 
ערד, 19/20

052-6539195Hetz.mz@gmail.comמור צמח072-211835208-9952961
www.hetzshikum.are

a.co.il

דיור מוגן
צ שיקום .ח

בקהילה
דיור מוגן

 33ם "רמב
 10254ד .ת

ש"ב
052-6539199אושרית מזוז008-9979175

Hetz.oshrit@gmail.c
om

www.hetzshikum.are
a.co.il

054-9299739הדר סידס08-955151508-9552038 ערד63ד .תדיור מוגןאנושדיור מוגן
hadar.sidis@gmail.c

om
http://enosh.org.il

מועדון 
תעסוקתי

054-5332661הורציו ליקח008-955151508-9952038מלב ולבמלב ולב
horasio@arad.matna

sim.co.il
0

יוצרים הזדמנותשכולו טובמפעל מוגן
, 11היצירה 
. רמלה

2129.ד.ת
050-3147775shayku@s-tov.org.ilקו רועי.שי03-920005003-9200339

http://www.s-
tov.org.il

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

 – "יכולות"
 תכנית ייחודית

 לתעסוקה
 עצמאית של

נשים

 2ח "הפלמ
ש"ב

050-3772136 בלהה גולן08-665546208-6651123
rona_kerker@walla.

com
http://www.yozma4u

.co.il/

054-5332661הורציו ליקח008-955151508-9952038כריכייהמלב ולבמפעל מוגן
horasio@arad.matna

sim.co.il
0

ערד- שירותי שיקום 



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

העסקה עצמית 
ואימון 
/ לתעסוקה
לקריירה

 2ח "הפלמ
ש"ב

050-37721310מלי ויצמן08-665546208-6651123
http://www.yozma4u

.co.il/

מפעל מוגן
קרן מפעלי 

שיקום
מפעל מוגן

רחוב 
 34התעשייה 

ד .ערד ת' א
ש " ב3711

84131

08-9971826, 
08-6468444

050-85741430שלמה ליאני08-9971826
http://www.keren.org

.il

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב
צרכנים נותני 

שירות

ש "התע' רח
. ד.ת, 10

אזור , 2240
התעשייה כפר 

44641. סבא

009-7663108
יעל שביט 
שוטלנד

050-37721260
http://www.yozma4u

.co.il/

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכת
העצמאות ' רח
באר שבע, 52

62320906650679
אלכס 

ויינטרוב
050-5882137alexv@slavpro.co.il

http://www.slavpro.c
o.il/

תעסוקה נתמכתאנושתעסוקה נתמכת
שדרות בן 

ד . ת14גוריון 
15116

054-9299626מיה קוגן628691508-6273404
maya_k@enosh.org.i

l
http://enosh.org.il/

חונכות 
וסומכות

חונכות – נתן 
וסמך

חונכות – נתן 
וסמך

' רח
, 37סמילנסקי 

ש"ב
052-8924519שני פלג08-641884608-6418849

briut-
be@nathan.co.il

http://www.nathan.c
o.il



סוג המסגרת
שם 

עמותה\חברה
כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

תמיכה 
למשפחות

מרכז לבריאות 
ש"הנפש ב

שירותי יעוץ 
ותמיכה 
- למשפחות 

ל"מית

0
08-

6401561/15 
6401727

אסתר 
קנייבסקי

00

http://www.mentalb7
.org.il/default3.asp?ka
t=products_chanel.as

p&num=311

מועדון חברתיאנושמועדון חברתי
 28בן יאיר 

ד .ס ת"מתנ
1465

08-955151508-9552038
איזידור 

איטח
054-7212081Isidore.i@gmail.comhttp://enosh.org.il/



סוג 
המסגרת

שם 
עמותה\חברה

כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

הוסטל אדורייםקידוםהוסטל
 13אדוריים 

קריית גת
050-8492323adoraim@kidumpro.co.ilקנית רגב08-6880144 08-6600556

http://www.kidum
pro.co.il

דיור מוגן
צ שיקום .ח

בקהילה
052-6539204שלומית דגן29072-2500105072-2451318בניין גילת דיור מוגן

Hetz.shlomit@gmail.co
m

www.hetzshikum.
area.co.il

דיור מוגןאנושדיור מוגן
ד . ת93היסמין 

30
054-9299708gochayon@gmail.comhttp://enosh.org.ilגיל אוחיון08-681191108-6811911

קידוםדיור מוגן
דיור מוגן בן 

יקר
, קניון גת סנטר

5רח הרימון 
050-2118036נגה טמיר08-681840308-6810219

adoraym10@kidumpro.c
o.il

http://www.kidum
pro.co.il/

מועדון 
תעסוקתי

אנוש
מועדון 

תעסוקתי 
"יובלים"

 17/4לכיש 
קריית גת

/054-9299663oritzeneva@enosh.org.ilhttp://enosh.org.ilאורית זנבה08-688439808-6884398

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

 – "יכולות"
 תכנית ייחודית

 לתעסוקה
 עצמאית של

נשים

050-3772136rona_kerker@walla.com בלהה גולן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
http://www.yozma

4u.co.il/

מפעל מוגן
– שווים 

עמותה 
לשיקום 

שווים
 קריית 8הזרחן 

גת
66033856812098

נטלי 
אסולין

054-2638626
natali.shavim@bezeqint.

net
http://www.shavi

m.net/

שכולו טובמפעל מוגן
יוצרים 
הזדמנות

050-2090369inbal@s-tov.org.ilענבל לבנה00 רמלה2129ד .ת
http://www.s-

tov.org.il

קריית גת- שירותי שיקום 



סוג 
המסגרת

שם 
עמותה\חברה

כתובת אתר אינטרנטמיילטלפון ניידת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרת

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב
צרכנים נותני 

שירות

, 10ש "התע' רח
, 2240. ד.ת

אזור התעשייה 
44641. כפר סבא

009-7663108
איילת 
צוקרמן

 050-3772146ayelethz@gmail.com
http://www.yozma

4u.co.il/

מפעל מוגן
" דרך- יוזמה   

"הלב

העסקה עצמית 
ואימון 
/ לתעסוקה
לקריירה

08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ
סברינה  
סזליאק

 050-37721340
http://www.yozma

4u.co.il/

תעסוקה 
נתמכת

גוונים
תעסוקה 
נתמכת

' י רח"בית אמ
ד . ת6העבודה 

.אשקלון, 5530
08-675790208-6756063

-נעמי ברזל
רוטפלד

054-6689045naomi@gvanim.org.il
www.gvanim.org.i

l

תעסוקה 
נתמכת

אנוש
תעסוקה 
נתמכת

ד . ת93היסמין 
30

08-681191108-68119110000

טיפולי 
שיניים

0טיפולי שיניים
בתוך ) 6מולדת 

(בית הקשיש
08-660336700000

מועדון 
חברתי

מועדון חברתיאנוש
 מיקוד 30ד .ת

82100
057-3413614יוסי מטולה68119116811911

yossim@barzi.health.gov
.il

http://enosh.org.il/


