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  מרכז מחוז שיקום שירותי
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 2-7  עמודים  -מרכז צפון  
 8-00  עמודים –מרכז דרום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 08-9788612  צפון-רכזת שיקום מרכז –בניאל  טובה
 08-9788612  דרום-רכזת שיקום מרכז – ברק דינה

 
 08-988608/9              מזכירות שיקום
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 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב שם המסגרת

     

     מרכזי סיוע למשפחות

 milamneta@enosh.org.il 09-8335042 עין התכלת נתניה 1הזית  נתניה ם"מיל

 milamksaba@enosh.org.il 09-7886434 כפר סבא 77בן יהודה  כפר סבא ם"מיל

 enosh_rs@bezeqint.net 03-5407480 9סמטת במעלה  ש"רמה סניף אנוש

 saril@ami.org.il 03-6144535 בני ברק 5הרב רבינוב  בני ברק מרכז יעוץ למשפחות

     

     פעילויות פנאי וחברה

 כפר סבא אנוש

ח "פינת ר 3סמטת אנוש 
  09-7667457 יש "הח

  03-9309735  77בר כוכבא  פתח תקווה אנוש

 irit.enosh@gmail.com 09-8340050 נתניה 15סמילנצקי  נתניה מבוגרים והודיה צעירים -רעות 

 office@s-tov.org.il 08-9200050 7179. ד.ת, 11היצירה  רמלה -משרדים  שכולו טוב, יאללה מבלים אחרת

99-7839449פקס  ,09-7430253 5קלאוזנר  רעננה  העמותה לשיקום מחלימים, דרור   drorho@zahav.net.il 

 birman_marina@hotmail.com 03-9061800   אריאל תוכנית עמיתים 

 sharonation@gmail.com 03-9098870 ,03-9095533 מתנס אחדות פתח תקווה תוכנית עמיתים 

 tehilataich@gmail.com 03-9095533 תל אביב 1584מרמורק  פתח תקווה תוכנית עמיתים 

 פתח תקווה תוכנית עמיתים 
, יוספטל,  3קהילת יוסטון 

 ת "פ
03-9346812 dafnaelgaba@gmail.com 

 eliasmerav@gmail.com 03-9346812 ת"פ, 1נחמן גלמן  פתח תקווה  תוכנית עמיתים 

 gb_rasha@yahoo.com 09-8783165   קלנסואה תוכנית עמיתים 

 ראש העין  תוכנית עמיתים 
ראש  19מרבד הקסמים 

 העין
03-9382074 amitim@rh.matnasim.co.il 

 תוכנית עמיתים 
רמת  -פתח תקווה

 ורבר
קרית  6879תנועת המרי 

 אונו
03-9240967 daphnalindman@hotmail.com 

 mayabs78@gmail.com 09-8659027 3אריאל לוין  נתניה תוכנית עמיתים 
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 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב שם המסגרת

     

     מרכזי השלמת השכלה

 pelsharon@gmail.com שרון פלד 054-4314177 כפר סבא 197ויצמן  השרון ופת השלמת השכלה

 sharons@nathan.co.il 957-7699434שרון שמש  תניהנ 78ויצמן  נתניה ס להשלמת השכלה אנוש"ביה

 aza@nathan.co.il 957-3446379עזה יחיא  חדרה 76רמבם   משולש דרומי השלמת השכלה

     

     צרכנים

 yozma-07@015.net.il 09-7677557 19ש "התע כפר סבא סוקרי איכות

 yozma-07@015.net.il 99-7656875 -(לירז)משרד  19ש "התע כפר סבא צרכנים נותני שרות

     

     שירותי חונכות

 briut-n@nathan.co.il 99-7673585משרד כפר סבא  197יעל לפידות ויצמן   כל המחוז   נתן שרותי חונכות

 99-4379857אנני נתניה        
  

  

-93פתח תקווה לימור וקורינה        
9391648 

  

   99-7447377ס "סופי כ      

 avital@ors-siud.co.il 958-5686196אביטל  ת "פ 85שטמפפר  ת והשרון"פ חונכות

 avital@ors-siud.co.il     נתניה חונכות

     

     שירותי סמך

  957-9549987איריס    נתניה עזר מציון

 עזר מציון
תח תקווה פ

 והשרון
  

   957-8349196מירה 

 או אר אס שירותי רפואה וקהילה
פתח תקווה 

 והשרון
 ת "פ 85שטמפפר 

03-9041211  
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 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב שם המסגרת

     

רגיל ומתוגבר, לוויין -דיור מוגן      

 oshi054@walla.com 09-8348526 15סמילנצקי  נתניה ש דיור מוגן"אנו

   03-9322571 5הגיתית  תקווה פתח ש דיור מוגן"אנו

 shira_hillel@hotmail.com 09-8651278 17פייר זלבר  נתניה שיקום. ב.א

 ag.diur@gmail.com 09-8335484 8אנילביץ  נתניה ג דיור .א

 mi_kadesh@walla.com 050-9337786 ,077-5313305 89אורלוב  פתח תקווה אגם

 ayeletun@gmail.com  09-8330029 73אלקלעי  נתניה מ"דיור בע.ג.א

 diyur.mugan@gmail.com 054-2307754 ,077-9313304 16תורה ועבודה  פתח תקווה ת"דיור מוגן פ. ג.א

99-7839449פקס  ,09-7430253 רעננה 6משרד כנרת  השרון דרור  drorho@zahav.net.il 

 של פרויקטים
פתח תקווה 

 והשרון
 ת "פ 3המכבים 

03-9130497 mira@shelpro.co.il 

 shlomits@slavpro.co.il 09-7460295 הוד השרון 9הבנים  אזור השרון "ובניו שלו"

 brombergs@gmail.com 09-8877231 בית יצחק 7177. ד.ת גנות הדר בית שפיר

-93 -טלפון , 93-5337364 -פקס  אור יהודה, 179אליהו סעדון  כל המחוז  עמל -ידיד נפש 
5333939 

rz@amalgroup.co.il  

99-4333515 -פקס  ,074-7292652 נתניה,  15הרצל           

 

mailto:danna.bachar@gmail.com
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mailto:ag.diur@gmail.com
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mailto:%20ayeletun@gmail.com
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 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב ם המסגרתש

     

מתוגבר וכוללני, רגיל -הוסטלים      

 mi_kadesh@walla.com 03-9390490 11מבצע קדש  פתח תקווה הוסטל מבצע קדש

 hostelm@walla.com 054-2307754 ,077-9313302 4מונטיפיורי  פתח תקווה הוסטל מונטיפיורי

 omez@zhav.net.il 03-9244437 1טשניחובסקי  פתח תקווה הוסטל אומץ

 norasahar@gmail.com 03-9032623 44צהל  ראש העין ת יהושעבי

 hostel.n.yakov@gmail.com 03-9089250 'ב 77שפרינצק  פתח תקווה נווה יעקוב

   09-8875040 67דיזנגוף  נתניה חיי עזרא

 shlomi.vardinon@gmail.com 09-8329744  17זנגביל  נתניה הוסטל זנגביל

 fikre2000@gmail.com 09-8912056 53קיבוץ גלויות  אבן יהודה בית תקווה

 hostelerez@gmail.com 09-8841776 7יואב  נתניה הוסטל הארז

 dzoren@gmail.com 09-8841260 5גרנדוס  נתניה ןהוסטל האור

 enoshcs@gmail.com 09-7667457 1311. ד.ת 3סמטת אנוש  ס"כ הוסטל אנוש

  03-9322571 5הגתית  ת"פ הוסטל אנוש 

בית יצחק              7177. ד.ת כפר יונה בית גדעון
והצנחנים  58ההוסטל האלון 

1  

977-8939933פקס  077-4030935  ilana-shani@012.net.il 

 iritfef@hotmail.com 09-7727687 3אלי כהן  רעננה בית השקמים

99-4657193פקס  ,09-8652828 שכונת טובורק נתניה החלמה ונופש  nitsa14@walla.com 

 hostelraanan@gmail.com 09-7788862 ,09-7744621 19שבזי  רעננה הוסטל רענן

 ester@slavpro.co.il 03-9387157 88יורם חתוכה ראש העין בית אסתר

 michalaviram@yahoo.com 09-8333445 רמת אפריים, 8אנילביץ  נתניה קהילה תומכת

  09-7738457 כפר סבא 19אצג  כפר סבא מרפא לנפש
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mailto:danna.bachar@gmail.com
mailto:mi_kadesh@walla.com
mailto:hostelm@walla.com
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 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב שם המסגרת

     

     מועדונים תעסוקתיים

 shiluv@chimesisrael.org.il 077-2006529 9המלאכה  ראש העין יימס'צ

 ruti.rozenthal@gmail.com 09-7401060 'ב 97דרך רמתיים  הוד השרון עמותת חן

 nurit63@netvision.net 09-8329536  15סמילנסקי  נתניה שרהמרכז הכ

   09-7444302 סולד רעננה דרור

 enoshks@gmail.com 09-7679237 1311. ד.ת 3סמטת אנוש  ס"כ ס"מועדון אנוש כ

977-5177986-פקס  054-2262667 'א 83עמק רפאים  י ברק וירושליםבנ בית מדרש    

 ny@bch.org.il 050-6428330 הוד השרון 11הפטיש  הוד השרון נישה ירוקה

     

     מפעלים מוגנים

 anatanamy@gmail.com 054-4737839 8החרושת  כפר סבא חממה תעסוקתית

93-6747685פקס  03-6716000 77כהנמן  בני ברק תעסוקה מעברית  office@bayit-cham.org.il 

 office@s-tov.org.il 08-9200050 7179. ד.ת, 11היצירה  רמלה -משרדים  סיפור חוזר 

 office@s-tov.org.il 08-9200050 7179. ד.ת, 11היצירה  רמלה -משרדים  יוצרים הזדמנות -פרויקט הדוכנים 

 office@s-tov.org.il 08-9200050 7179. ד.ת, 11היצירה  רמלה -משרדים  פרויקט הסוכנים

 office@s-tov.org.il 09-8351589 3המלאכה  נתניה נתניה" מתוקים"מפעל 

 office@s-tov.org.il 09-7997489 75צפוני ' רח טייבה טייבה" Wood Work"מפעל 

 office@s-tov.org.il 03-9381888 7העבודה  ראש העין ראש העין" יוצרים אור"מפעל 

99-4619133פקס  ,09-8619041 83המסגר  נתניה שווים נתניה  shavim.netanya@gmail.com 

      shiff.limor@gmail.com   

      nati@shavim.net 

93-9986997פקס  ,03-9308087 38בן ציון גליס  ת"פ ת"שווים פ  solo@shavim.net 

      dvora.shavim@gmail.com 

 moshe@shavim.net פקס 09-7665699 ,09-7658465 79עתיר ידע  ס"כ ס"שווים כ

        dafnaraftin@yahoo.com 

 eshnav1@bezeqint.net 052-3685611 תל אביב , 77ברוך אגדתי  ארצי  אשנב 

 shkumacher@gmail.com 9228743--03 תל אביב  197זבוטנסקי  ת"פ שיקום אחר

        michal.haberfeld@gmail.com 

   957-6677911לירז    ת"פ שכולו טוב

 ruhabealma@gmail.com 03-9040727 11איכלוב  ת"פ קפה בעלמא 

      3החרושת  רמת השרון מעוף

 shiluv@chimesisrael.org.il 077-2006529 9המלאכה  ראש העין יימס'צ
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mailto:office@s-tov.org.il
mailto:office@s-tov.org.il
mailto:office@s-tov.org.il
mailto:office@s-tov.org.il
mailto:office@s-tov.org.il
mailto:shavim.netanya@gmail.com
mailto:shiff.limor@gmail.com
mailto:nati@shavim.net
mailto:solo@shavim.net
mailto:dvora.shavim@gmail.com
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 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב שם המסגרת

     

     תעסוקה נתמכת

 rutyk11@walla.com 09-8348526 15סמילנסקי  נתניה תעסוקה נתמכת

 eshnav1@bezeqint.net 052-3685611 תל אביב , 77ברוך אגדתי  ארצי  אשנב 

93-6747688פקס  ,03-6778513 בני ברק , 13רבי ישמעאל  מרכז צפון בית חם   

 office@s-tov.org.il 08-9200050 7179. ד.ת, 11היצירה  רמלה -משרדים  עושים עסקים

 ronen310@bezeqint.net 959-4756993 -אור   7169. ד.ת, 8החרושת  כפר סבא לתעסוקה נתמכת המרכז הישראלי 

   959-4756996 -עבד       

   959-4434747 -יפה       

93-9313171פקס  03-9309735 79בר כוכבא  פתח תקווה  אתגר  harelmiri@hotmail.com 

 shiluv@chimesisrael.org.il 03-6442427 13הארד  ארצי שילוב

     

     מרפאות שיניים

     פרטים יעודכנו בהמשך

 

mailto:danna.bachar@gmail.com
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 www.maman.org.ilנ   "מוצג בחסות אתר ממ

8 

 

 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב שם המסגרת

     

     סיוע למשפחות

 milamashdo@enosh.org.il 08-8551225 317משרד ', קומה ב, 93העצמאות  אשדוד ם אשדוד"מיל

 yahelfa@gmail.com 03-7164474 8קומה , 64הרצל  ראשון לציון ל"יה
 enoshove@enosh.org.il 0775513305, 077-5513306 א פינת הרשינזון 55טשרניחובסקי  רחובות אנוש רחובות

      ,08-9452956   

     

    יעוץ והכוונה למשפחות ומשתקמים

 marit@enosh.org.il 03-9507940 71בילו  ראשון לציון פרוייקט אופק

     

     פעילות חברה ופנאי

   054-9299714 38אלמוגן  מודיעין עמותת אנוש 

 eitan@makshivim.com 052-2478064   וירטואלי מקשיבים

 'עמיתים'תכנית 
 יבנה

: מיקוד, 199. ד.ת, יבנה, גיבורי החיל
41199 08-9439491 einatshl@walla.com 

 sh_ru@hotmail.com 241 שלוחה ; 03-9615133 7אבא הלל סילבר  ראשון לציון "עמיתים"תוכנית 

 oritamitim@gmail.com   08-9232542  9ויצמן  רמלה "עמיתים"תוכנית 

   08-9437799 7סביון  יבנה עמותת אנוש

 marit@enosh.org.il 03-9507940 71בילו  ראשון לציון עמותת אנוש

 marit@enosh.org.il 03-9507940 אליהו ס רמת"מתנ ראשון לציון עמותת אנוש

   08-9201353 3סעדיה מורדכי  רמלה עמותת אנוש סניף רמלה

 lud@enish.org.il 077-9304673 ,08-9204673 אלטר' פינת רח, 1דוד המלך ' שד לוד עמותת אנוש סניף לוד

 lud@enish.org.il 077-9304673 ,08-9204673 אלטר' פינת רח, 1דוד המלך ' שד לוד עמותת אנוש סניף לוד

עמותת אנוש סניף 
 enoshove@enosh.org.il 077-5513305, 077-5513306 א פינת הרשינזון 55טשרניחובסקי  רחובות רחובות

      ,08-9452956   

 

mailto:milamashdo@enosh.org.il
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mailto:oritamitim@gmail.com
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mailto:marit@enosh.org.il
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 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב שם המסגרת

     

     מרכזי השלמת השכלה

   08-9437799 7סביון  יבנה עמותת אנוש

 marit@enosh.org.il 03-9507940 71בילו  ראשון לציון עמותת אנוש

     

     צרכנים 

צרכנים נותני "תוכנית 
 yozma-07@smile.net.il 09-7656475 19ש "התע' רח ס"כפ "שירות

 yozma-07@015.net.il 99-7656875 -(לירז)משרד  19ש "התע כפר סבא צרכנים נותני שרות

     

     שירותי חונכות

 "נתן"
איזור 

 briut-rs@nathan.co.il 077-2122101 ראשון לציון 71הרצל  השפלה

  rz@amalgroup.co.il 074-7292652 אור יהודה, 179אליהו סעדון  כל המחוז ידיד נפש

   רביב סלע 054-9292306      
 yasmin@ors-siud.co.il 03-9415702 ,054-3341298 19עין הקורא ראשון לציון ס רפואה וקהילה.ר.או

     

     שירותי סומכות

  rz@amalgroup.co.il 074-7292652 אור יהודה, 179אליהו סעדון  כל המחוז ידיד נפש

   רביב סלע 054-9292306      
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mailto:yozma-07@smile.net.il
mailto:yozma-07@015.net.il
mailto:briut-rs@nathan.co.il
mailto:rz@amalgroup.co.il
mailto:yasmin@ors-siud.co.il
mailto:rz@amalgroup.co.il


 

 www.maman.org.ilנ   "מוצג בחסות אתר ממ

01 

 

 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב שם המסגרת

     

    רגיל ומתוגבר, לוין-דיור מוגן

 tali_govany@walla.co.il 03-9442291 ,052-5239136 6האגוז  ראשון לציון ל.מ.ע
 rishon@kidumpro.co.il 03-9440382 33הרצל  צ"ראשל קידום

 marit@enosh.org.il 03-9507940 71בילו  ראשון לציון עמותת אנוש

 marit@enosh.org.il 03-9507940 71בילו  אשון לציוןר עמותת אנוש

   08-9201353 3סעדיה מורדכי  רמלה אנוש סניף רמלה 

 enoshove@enosh.org.il 077-5513305, 077-5513306 א פינת הרשינזון 55טשרניחובסקי  רחובות אנוש רחובות

      08-9452956   

 lud@enish.org.il 077-9304673 ,08-9204673 אלטר' פינת רח, 1דוד המלך ' שד לוד סניף לוד-אנוש 

    077-3322206 ,08-9495016  ' א 5גיבורי ישראל  רחובות " צעירים"הוסטל 

  rz@amalgroup.co.il 074-7292652 אור יהודה, 179אליהו סעדון  כל המחוז נפשידיד 

   חיים טל 054-9292349      

     

    מתוגבר וכוללני, רגיל-הוסטלים

 iritsof@walla.com 08-9462390 77הר המוריה  רחובות בית חנה

   077-2133535 88מסדה  רמלה הוסטל האלון

 hasdey@gmail.com 08-9726697 שמשון. נ.ד מבוא חורון חסדי אנוש

   08-9208714 3נורדאו  רמלה רימון

   08-9208714 7ביתר  רמלה צאלון

 shikmahostel@yahoo.com 03-9415320 פקס, 03-9415318 רמת אליהו, 4השופטים  ראשון לציון הוסטל השקמה

 haofarim@netvision.net.il 08-9496006 א19העופרים  קריית עקרון הוסטל עופרים

    077-3322206 ,08-9495016 ' א 5גיבורי ישראל  רחובות " צעירים"הוסטל 

    077-5502708 ' א 13יהודה הלוי  רחובות  המשך " צעירים

 

mailto:tali_govany@walla.co.il
mailto:rishon@kidumpro.co.il
mailto:marit@enosh.org.il
mailto:marit@enosh.org.il
mailto:enoshove@enosh.org.il
mailto:lud@enish.org.il
mailto:iritsof@walla.com
mailto:hasdey@gmail.com
mailto:shikmahostel@yahoo.com
mailto:haofarim@netvision.net.il


 

 www.maman.org.ilנ   "מוצג בחסות אתר ממ

00 

 

 דואר אלקטרוני טלפון כתובת יישוב שם המסגרת

     

     מועדונים תעסוקתיים

 shiluvim@enosh.org.il 08-9202745 3מרדכי סעדיה  רמלה שילובים

   08-9462390   מושב גאליה להמשת

 marit@enosh.org.il 03-9507940 71בילו  ראשון לציון סטודיו לאומנויות

 ramateli@matnasim.org.il 03-9611385 אבא סילבר  צ"ראשל "נשר" מועדון
 mashak@aguda.co.il 03-9697080 9בקר  צ"ראשל ק"מש

     

     

     מפעלים מוגנים

 anatanamy@gmail.com 054-4737830 8החרושת  כפר סבא חממה תעסוקתית

 eshnav1@bezeqint.net 052-3685611 תל אביב , 77ברוך אגדתי  ארצי  אשנב 

 hasdey@gmail.com 08-9726697 שמשון. נ.ד מבוא חורון חסדי אנוש
 mashak@aguda.co.il 03-9697080 9בקר  צ"ראשל ק"מש

     

     תעסוקה נתמכת

תעסוקה בדרך  -אקים 
 אחרת

 taasuka@netvision.net.il   רחובות 1418ד .ת רחובות

   08-9437799 7סביון  יבנה אנוש

 michall@b-e.org.il 050-5987430 , 050-5567958 תל אביב, יד אליהו 67מרדכי אנילביץ  שפלה השמהבית אקשטיין 

 eshnav1@bezeqint.net 052-3685611 תל אביב , 77ברוך אגדתי  ארצי  אשנב 

 shiluv@chimesisrael.org.il 03-36442427 ארצי ארצי שילוב

 marit@enosh.org.il 03-9507940 71בילו  ראשון לציון עמותת אנוש

 vardinaeb@gmail.com 054-9299705   רחובות אנוש 

 enoshove@enosh.org.il  077-5513305, 077-5513306 א פינת הרשינזון 55טשרניחובסקי  רחובות אנוש רחובות

      08-9452956   

 mashak@aguda.co.il 03-9697080 9בקר  צ"ראשל ק"מש
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