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 ומתוגבר הוסטל כוללני
 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת הוסטל

 הוסטל 
 "בית השחר"

, תל 2סמטת בית השואבה  מיכל יטמנו
 אביב

 

 ?10-6510007טלפקס 
 161-3667447 –נייד 

 10-6514640 –פקס 

michaly@slavpro.co.il 
 
 

 
 הוסטל כוכבי

 

  עדי בדיחי
 
 

 10-6006066טל  , אור יהודה76רח' הרצל 
 10-6002766 פקס

 
164-6637226 

 
k.net.ilbcochavi@bara 

 

תל  גשר תיקהילהוסטל 
 אביב

 

, מנהל לשםאורון 
 מקצועי 

 
, מנהל הורוביץעמיעד 

 ההוסטל

 ת"א תל אביב 42ורדיאל 
5771544 

 164-6472666 -אורון
 10-6464147טל 

 10-7016607 פקס
 

 161-4113450 -עמיעד

oronlm1@gmail.com 
 
 

  
Amiad.gesher@gmail.com 

 10-5414753 פקס טל אביב-תל 0יבנה  ויקסלבאום עודד " אביב"בית הוסטל 
 10-5414751פקס 

 161–3600011-נייד
 

Aviv@kidumpro.co.il 
 

 -הוסטל "בית האלון"
 -הוסטל תחלואה כפולה

 נפשיים וגופניים.

  10-5371437 טלפקס תל אביב 3מודינה -ח' דהר בן אהרון אודליה
-161 –טל' נייד של ההוסטל 

4003147 
-161 –אודליה נייד 

4113767 
 

alon@kidumpro.co.il 
 

  10-5335064 אביב -, תל66חזקיהו המלך  שפרית טל  הוסטל ק.ט.ב
  10-5335060פקס 

164-0405652 

talshif@hotmail.com 

 משה הרטוב הרצליה – נעםהוסטל 
 

  0 רח' אהרונסון
 הרצליה

16-6672602 
  16-6667030פקס 
 164-6406046 –נייד 

 

Hostel01@netvision.net.il 
 

 רוני מוסרי  בית נגה הוסטל 
161-3667760 

 ,33יהודה הלוי 
 אביב-תל

10-6024700 
 10-6060250פקס 

 161-3667760-נייד

nogamisrad@kidumpro.co.il 
roni_mosseri@yahoo.com 

 Cheneeman13@gmail.com  10-6070246טלפקס  05 רח' חזנוביץ חן נאמן הוסטל אנו"ש

mailto:michaly@slavpro.co.il
mailto:michaly@slavpro.co.il
mailto:bcochavi@barak.net.il
mailto:bcochavi@barak.net.il
mailto:oronlm1@gmail.com
mailto:oronlm1@gmail.com
mailto:Aviv@kidumpro.co.il
mailto:Aviv@kidumpro.co.il
mailto:alon@kidumpro.co.il
mailto:alon@kidumpro.co.il
mailto:nogamisrad@kidumpro.co.il
mailto:nogamisrad@kidumpro.co.il
mailto:Cheneeman13@gmail.com
mailto:Cheneeman13@gmail.com
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  060626466563 –פקס מייל  אביב.)פינת סלמה(-תל 162-6466563 
  162-6466563-נייד
 162-6466616או 

הדר  –הוסטל ק.ט.ב 
תחלואה כפולה  -יוסף

 קשיים נפשיים+גופניים.

 תומררינת 
 

 10-5233106טל  תל אביב 01קהילת ורשה 
 10-5233103פקס 
 164-3461116נייד 

v.dm.ta@gmail.comrinat.kt 
 

איכות  -הוסטל חולון
 בשיקום

  10-6636337טל  חולון 66הנביאים  קרן ניסן אילסר
 פקס איכות בשיקום:

10-6767740 

hostelholon@gmail.com 
חפשו אותנו בפייסבוק תחת "הוסטל 

 חולון".
 קצת על המסגרת:

קצועית וייחודית עם מסגרת חמה, מ
 תוכנית חד שנתית מובנית לעצמאות.

 

     

 –הוסטל ק.ט.ב לצעירים 
  "התקווה"

 

 מורן הרפז 
164-4436544 

, שונת התקווה, תל 46קלמן 
 אביב

 1777434666טל 
 10-6070670פקס 

harmor@walla.com  

 03-01לאי הוסטל ייחודי לצעירים בגי

ע.מ.ל  –הוסטל אורות 
 נשים דתיות

  מירית קרייזמן
1646406006 

 23אנילביץ' רח' 
 בני ברק

 10-5066614 טל
 10-5032073פקס 

amalorot@gmail.com 

 

 הוסטל "נתן"
 

 קהילה שיקומית נתן

 שירה דורון
164-2503003 

 10-5737121טל  ןרמת ג  35חזון איש 
 10-5737120 פקס

hostelnathan@gmail.com 
הוסטל נתן ייחודי במבנה שלו בשל 

היותו הוסטל דירות, בו כל דירה 
מתפקדת כיחידה עצמאית. בהוסטל 
דירה אחת המיועדת לגברים דתיים 

 וחרדים.

 שלא ענבל סלע הוסטל "בית שני" 
 

 10-5046606טל  רמת גן70זבוטינסקי 
  10-5046646פקס 

 164-0636510יד ני

rg@shany.co.il-bet.shany 
 

"ע.מ.ל"  הוסטל "שערי 
 אורה"

 דורית מלכה
 
 

 61עמק יזרעאל 
 ברק-בני

 10-5032073פקס 

 10-6734510טל 
 10-5030660פקס 

     

mlanfes7@smile.net.il 

 

 הוסטל "בית השני"
 נשים דתיות

 – אודליה עשורי
 מנהלת מקצועית

מנהלת  -שרה לוי
 אדמינסטרטיבית

 10-5724545 בני ברק 74רח' כהנמן 
 איריס פקס 10-5727131

  164-7502635שרה 
 164-0230360אודליה 

 

mailto:rinat.ktv.dm.ta@gmail.com
mailto:rinat.ktv.dm.ta@gmail.com
mailto:hostelholon@gmail.com
mailto:hostelholon@gmail.com
mailto:harmor@walla.com
mailto:harmor@walla.com
mailto:amalorot@gmail.com
mailto:amalorot@gmail.com
mailto:hostelnathan@gmail.com
mailto:hostelnathan@gmail.com
mailto:bet.shany-rg@shany.co.il
mailto:bet.shany-rg@shany.co.il
mailto:mlanfes7@smile.net.il
mailto:mlanfes7@smile.net.il
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 דיור מוגן

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת מסגרת דיור

 רמת השרון-אנו"ש הרצליה
 

  נעה נגר
 

נוה  4סמטת ניסנוב 
 עמל הרצליה

 
 ,6מעלה סמטת ב

 השרון-רמת

16-6660242 
162-7310240 

 
 

noanagar@gmail.com 

 מעיין טוביאנה
 

10-6217231 
 162-6466656 -נייד

 

maayantu@gmail.com 

 01הזרם רח'  עינת לסמן אביב-אנו"ש תל
 6460תל אביב ת.ד. 

 מיקוד 

162-6466613 
 10-5306104 -משרד

einatshl@walla.coml 

  aviv@enosh.org.il-tel -הנהלה

, 07רחוב ברנר  סנטורו -ס סלעאירי עמותת מרפא לנפש הרצליה
 הרצליה

16-6672602 
16-6610736 

164-6406000 

amlhdm@gmail.com 

 10-5335064 אביב –, תל  46קלמן  רויטמן אולגה ק.ט.ב
164-2537322 

  10-5335060פקס 

Olgar.kotev@gmail.com 

 יודי טיטלבוים אביב-תלגשר  
 יעל טוב

, 54מרדכי אנילביץ 
 6066תל אביב, ת.ד. 

 ת"א

10-7016604  
  10–7016607פקס 
  161-7002101יודי 

yudi.gesher@gmail.com 
yaelt.gesher@gmail.com  
yudi.gesher@gmail.com 

 אסנת וילנסקי בית שניר כוכבי
 

רח'ההסתדרות פינת 
 44ישראל פרייב רח' 

 האור יהוד

164-5500565 
162-2726036 

 10-5020657 -פקס

Diur.mugan.nefesh@gmail.com 
 

  –חברת שלו 
 תל אביב הרצליה רמה"ש

 

הוד השרון רח' הבנים  
6  

16-7251466 
 16-7231006פקס 

 

 

הרצליה, רעננה, הוד השרון וכפר  -דרור
 סבא

 רינה לנצ'ר
 מןשלומית שול

 .16-7201460 , רעננה.5רח' כנרת 
 16-7201331 -פקס

164-0270560 

drorho@zhav.net.il 
 

 177-0210404 תל אביב 20/6צ'לנוב  שיר ורבנר אלונים
164-2500404 

 177-0010404פקס 

gmail.comalonim.tlv@ 
 

 

mailto:einatshl@walla.coml
mailto:einatshl@walla.coml
mailto:tel-aviv@enosh.org.il
mailto:yudi.gesher@gmail.com
mailto:yudi.gesher@gmail.com
mailto:Diur.mugan.nefesh@gmail.com
mailto:Diur.mugan.nefesh@gmail.com
mailto:drorho@zhav.net.il
mailto:drorho@zhav.net.il
mailto:alonim.tlv@gmail.com
mailto:alonim.tlv@gmail.com
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 חולון –ש ואנ
 

 יוסף חייק -דורון
 

 בת ים  4אהוד קינמון 
 

10-6103502 
162-6466262 
162-6466702 

 10-5601661פקס 
 

dorony@enosh.org.il 

 

 ים-בת -אנוש 
 

 גילה נבו
 יוסף חייק -דורון

 טלפקס א' בת ים 67בלפור 
10-6130220 
03-7172323 

162-6466262 
162-6466702 

dorony@enosh.org.il 

 

 ברק-בני שאנו
 

 דרור ניזר
 עינב אנסבכר

 ,51אברבנאל 
 ברק –בני 

162-6466605 
162-6466746 

 10-5056734פקס 

omdrornizard@gmail.c 

 

 ש גבעתייםאנו
 

 162-6466605דרור  ר"ג 0בי שד' צ דרור ניזר
 10-6765770פקס 

drornizard@gmail.com 

 10-5742651 ר"ג 0שד' צבי  דרור ניזר גן-ש רמתאנו
 162-6466605דרור 
 10-6765770פקס 

drornizard@gmail.com 

 "איכות בשיקוםעמותת "
 פרוייקט נווה לדיור מוגן

 

 קרמן טניה  
 

, כיכר  0סוקולוב 
 סטרומה חולון

 106662240-קסטלפ
 161-3667761-טניה

 

tanyak0817@gmail.com 
הדיור המוגן כולל דירות שותפים מוגנות )דיור 

 קבוצתי( וכן דיור מוגן ליחידים בבתיהם.
 

 פרוייקטים שיקומייםקידום 
 גוש דן

 0תפוצות ישראל  איריס קאפח
 גבעתיים

10-5361037  
 10-5361026פקס 

161-5630330 

iriskapach@gmail.com 
 

 מזל  רוקח חי מרכז צפריר עמותת מרפא לנפש
 

-,בני61עמק יזרעאל 
 ברק

 , 10-6715762טל': 
161-2040161 

 10-5065145פקס: 

Mazal.ch@gmail.com 
 

מנהלת  -זיטה סידור שני בקהילה
 צועית ארציתמק

162-2265734 

, בני 57רח' הירקון 
 ברק

10-5065022 
 10-5051070פקס 

office@shany.co.il 
 zita@shany.co.il 

 

mailto:dorony@enosh.org.il
mailto:dorony@enosh.org.il
mailto:dorony@enosh.org.il
mailto:dorony@enosh.org.il
mailto:drornizard@gmail.com
mailto:drornizard@gmail.com
mailto:tanyak0817@gmail.com
mailto:tanyak0817@gmail.com
mailto:iriskapach@gmail.com
mailto:iriskapach@gmail.com
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 נכיםקהילה תומכת  –קהילה תומכת "נעם" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דיור מוגן "נתן"
 קהילה שיקומית נתן

 10-7466541 ר"ג 32רח' חזון איש  בת אל קיגל
164-6516246 

diurnathan@gmail.com 
גן כולל דירות שותפים מוגנות )דיור הדיור המו

 קבוצתי( וכן דיור מוגן ליחידים בבתיהם.
 

 עינת לוי סוחמי מרכז -ידיד נפש
 
 

אור  6יהונתן נתניהו 
יהודה)כניסה 

 ת(מערבי

162-6464501 
 172-7464056משרד 

 10-5042172פקס 

EINATLS@AMALSIUDIT.CO.IL 
 
 

dorony@enosh.org.il 

 מסגרת דיור
 

 מנהל/ת מקצועי/ת
 

 כתובת
 

 טלפון/פקס
 

 כתובת מייל
 

 ת"א דרום -קהילת מטב
   

 דנה קוספט
 

  א יפו 6הרבי מקוטוב 
 

10-6033307  
161-5060700  

 kehilayf@matav.org.il 
   

ת"א מרכז  -קהילת תגבור
 וצפון

  
 

 עירית קובו

 

 22פנסקר  

 

161-3461627 

 

 kehilot31@tigbur.co.il 

 

mailto:dorony@enosh.org.il
mailto:dorony@enosh.org.il
mailto:kehilayf@matav.org.il
mailto:kehilot31@tigbur.co.il
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 תעסוקה נתמכת
 

 מיילכתובת  טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת מסגרת תעסוקה

שיקום תעסוקתי 
 אחר

 רונן בכור
 מנהל –וני ניר קטל

 
מנהלת  -עדי אללוף
 מקצועית 

 כ"ס 4החרושת 
 א.ת. כ"ס 4051ת.ד. 

 22521מיקוד 

161-3465163  
 16-7577115טלפון:
  16-7566563פקס 

164-0071610 

Nir.tal.kataloni@gmail.com 
ronen310@bezeqint.net 

 
adi@taasuka.org.il 

 161-3465160 פתח תקוה אור יהודה אור חכים 
 

or.h@taasuka.org 
 

 Amitnili1@walla.com 161-3377210 תל אביב   נילי פידלר
 

 yaffa.baran@gmail.com 161-3303434 הרצליה, רמה"ש, כ"ס יפה ברן
 

 michal@taasuka.org 161-3465162 הרצליה, רמה"ש, כ"ס נעיםמיכל 
 

 irit@taasuka.org 161-3303455 תל אביב אירית גלינה
 

 טלי בנימין מרכז שיקום הרצליה
 שרית

1646430677 
 גרישה

164-0324106 

, 00חובות הלבבות 
 הרצליה

16-6615000 
  16-6635700 פקס

shikum@shikumsharon.org 
 

 10-5705111 בני ברק 74כהנמן  מנהלת - גיתית כהן בית חם
 10-5734522פקס 

 162-4544110 

ham.org.il-gitit@bayit 
cham.org.il-office@bayit 

 

יעקוב שכטר מגזר 
 חרדי גברים

 162-3211065  

מגזר  פרידמןאברימי 
 חרדי גברים

 162-3211060 
 

 

 שמעון אפללו
 מגזר חרדי גברים

 054-8400198  

מגזר -אסתי עדנען 
 חרדי נשים

 162-4544145  

mailto:Nir.tal.kataloni@gmail.com
mailto:Nir.tal.kataloni@gmail.com
mailto:ronen310@bezeqint.net
mailto:ronen310@bezeqint.net
mailto:or.h@taasuka.org
mailto:or.h@taasuka.org
mailto:Amitnili1@walla.com
mailto:Amitnili1@walla.com
mailto:yaffa.baran@gmail.com
mailto:yaffa.baran@gmail.com
mailto:michal@taasuka.org
mailto:michal@taasuka.org
mailto:irit@taasuka.org
mailto:irit@taasuka.org
mailto:shikum@shikumsharon.org
mailto:shikum@shikumsharon.org
mailto:gitit@bayit-ham.org.il
mailto:gitit@bayit-ham.org.il
mailto:office@bayit-cham.org.il
mailto:office@bayit-cham.org.il
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מגזר -אפרת בקרמן
 חרדי נשים

 162-3211067  

 -ישראל קונסניצקי
 מגזר חרדי גברים

 162-3211072  

תל אביב  -בנימין  שירה
 בת ים ,חולון

 162-4544101 shira@bch.org.il 
 

  Shlomit.p@bch.org.il 162-7363604  קודרין-שלומית פרוז 

רמת גן  -תמר בן עמי
 גבעתיים

 162-4544102  

 מנהלת –ית אשכנזי ורו צ'יימס
 שילוב

 אביב-, תל00הארד 
 רמת החייל

10-5224247 
 161-5554450-רווית
 10-5272127 פקס

shiluv@chimesisrael.org.il 
שירות ארצי מחדרה עד גדרה, עוזרים בשילוב במגוון 

 עבודות בשוק הפתוח

סגן מנהל -גרי רובין
 ורכז

 161-5555002 

 161-5660665  רכז-ליאור אמסלם

 161-5554454  רכז-דן שוחט

 161-5554771  רכזת-דורית ארמי

 161-5554002  רכזת-חר קרפש

 161-5000540  רכזת -עדי מוסצ'ו

 161-5554450  רכזת-אשרת דניאלי

 
 אנוש

 

איילת, מנהלת 
 ארצית מקצועית

 162-6466106  

 Tamar4378@yahoo.com 162-6466206 ר"ג גבעתיים לקיצביץתמר 
 

   162-6466654  בת ים עדי שקד 

  162-6466664 חולון על אושר עטרי

 162-6466567 חולון תמר זילברבוש
 6130220פקס 

Tama.z@enosh.org.il 
 
 

 Inbar,@enosh.org.il 162-6466256 ותל אביב בת ים ענבר מסילתי
 

 Sivan.b@enosh.org.il 162-6466235 , ת"א01הזרם תעסוקה -סיון בכר

mailto:shira@bch.org.il
mailto:shira@bch.org.il
mailto:Shlomit.p@bch.org.il
mailto:Shlomit.p@bch.org.il
mailto:shiluv@chimesisrael.org.il
mailto:shiluv@chimesisrael.org.il
mailto:Tama.z@enosh.org.il
mailto:Tama.z@enosh.org.il
mailto:Sivan.b@enosh.org.il
mailto:Sivan.b@enosh.org.il
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 10-7636715 מעברית ת"א. 
 10-7636711 -פקס

 

 10-7636715 , ת"א01הזרם  ת"א -לאני גוטמן
 10-7636711 -פקס
 162-6466567 -לאני

lanig@enosh.org.il 
 

 162-6413766 רמת השרון, הרצליה מיכל גלימדי
 

michalg@enosh.org.il 
 

 אשנ"ב
 
 
 
 
 
 

מנכ"ל  -מור פנפיל
 אשנב

164-2163330 
מנהלת  -מיה הובר 
-164-מקצועית 
5006603 

 רחוב דובנוב 
 תל אביב,  01
 

 10-7222620 -משרדים
 רכזת תכניות-הדס רגב 

 164-0061100 
-164 רכזת תכניות -אתי קזדו 
5406060 

-רכזת תכניות  -בז'רנו  עינם 
164-2163334 

ltd.co.il-hani@eshnav 

 
 שירותי ליווי בתעסוקה, 

מכינת הכנה ללימודים גבוהים במכללה הטכנולוגית 
 בראשל"ץ

עמותת "שיקום 
גוש דן  -אחר"

 והשרון

 הדס גלילי
 

 162-2211574 -הדס ווהפתח תק 41המרץ 
 10-6443720 -סניף ראשי

shikumacher@gmail.com 
 

 אודי מרילימעלות / 

מנהל  –איתי טמסית 
 מחוז
מנהל  –אריאל יצחקי 
 מקצועי

 ב "ב 23אברבנאל 

162-6400365 
162-6267006 

shafyativ2@gmail.com 
עסוקה ת –משה צ'רני 

 גברים
166-5550015 

תעסוקה  –מינה מאיר 
 נשים

164-7500761 

 –תעסוקה מעברית 
 אלי מנה

166-5550013 

 עמותת
 איכות בשיקום

 מנהלת-לילי ליבסקי
"הגשמה תעסוקתית       

 ופתוח קריירה"
 

 מאמנת-סמדר פרגוסון
 

 מאמן-שלומי בר 

 , 0סוקלוב רח' 
 חולון, כיכר סטרומה

 
 

 רמת גן -ביבתל א
 

 בת ים -חולון

 10-6103000משרד: 
 10-6104640 -פקס
                      162-7632231 נייד:

 
164-0474166 

 
163-5311313 

ili.liwski@gmail.coml 
 

 אימון להגשמה תעסוקתית ופתוח קריירה
 

Smadarf3@gmail.com 

 

Shlomi1921@gmail.com 

 מנהלת-אילנה מונייה 
 ריתתעסוקה מעב

 , 0סוקלוב רח' 
 חולון, כיכר סטרומה

 10-6103000משרד: 
 161-3022345נייד:

ilana@mugnier.co.il 

mailto:lanig@enosh.org.il
mailto:lanig@enosh.org.il
mailto:michalg@enosh.org.il
mailto:michalg@enosh.org.il
mailto:hani@eshnav-ltd.co.il
mailto:hani@eshnav-ltd.co.il
mailto:shikumacher@gmail.com
mailto:shikumacher@gmail.com
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 ל מוגןעמפ
 

 כתובת מייל  טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת מפעל מוגן

טכנולוגיות אגית 
 (isoאגודה לברה"צ )

תל אביב  6אלפסי  סמדר קרת
55177 

10-5340002  
 עו"סיות -414מזכירות,  -410
 10-6031060 -פקס

smadar@agit.co.il  

 אנו"ש-בית הנייר
 "ידידי אנוש" 

 סולמוןענת 
 
 

 לירון בניה 
 

מוקד  -נטע קוגן
 טלפוני

 , תל01 הזרםרח' 
 אביב

 5306644-10 טל
 פקס 10-5345707

162-6466640 
162-6466757 
162-6466250 

 
162-6466250 

 
haniar@enosh.org.il-beit 

 
liron_lb@yahoo.com  

חנות  -כלים שלובים
 שיקום אחר

 עו"ס –שמרית בוצר 
 

  תל אביב 446דיזנגוף 
162-2633550 

 

 
shimritbotzer@walla.com 

 שווים 
 )אשת לשעבר(

 מינה סיסאי
 

 ,02הבנאי 
 א.ת., חולון

 טל 03-5569213
 פקס 10-6656406

mina12360@walla.co.il 

מרכז נעמי לשיקום, 
 מרכז קהילתי 

 לברה"נ יפו

תעסוקה  –נגה 
 מעברית

 
 איריס איתמר 

 03-5151152טל  , יפו 01 הרבי מבכרך
 
 

161-6274476 

 
 
 

irisitamar@gmail.com 

 מנהל -יוסי כנעני מת"ש  )מע"ש(
 אורית אייש

 שמעונירננה 
  

 ,46הגר"א 
 אביב-תל

 ,  03 צביה לובטקין
 ת"א.

161-5222630 
 טל 10-5376020

 פקס 10–5331465
161-0410226 

matash@zahav.net.ll 
 

חנות  -אהבה שנייה
 בגדים

 מנהל -יוסי כנעני
 אורית אייש

 03צביה לובטקין 
 ת"א

10-7432136  

 שרון חיימי כפר סבא – שווים
1645604466 

 41עתיר ידע 
 סבא-כפר

 16-7563256טל 
 16-7556566פקס 

 

 גברים-מפעל מוגן 
 

 10-6710467-ישיר בני ברק 5ר' ישמעאל  מנהל-אלעד מילוא
  10-5057362פקס 

 106400014 -מזכירה
 

 
 

 yehuda@keren.org.il-or טל 10-5021657 402ת.ד.  3התעשיה  זיוית ארז  שיקום קרן מפעלי

mailto:smadar@agit.co.il
mailto:smadar@agit.co.il
mailto:beit-haniar@enosh.org.il
mailto:beit-haniar@enosh.org.il
mailto:liron_lb@yahoo.com
mailto:liron_lb@yahoo.com
mailto:matash@zahav.net.ll
mailto:matash@zahav.net.ll
mailto:or-yehuda@keren.org.il
mailto:or-yehuda@keren.org.il
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  "אור יהודה
 
 

 – דנה רכבי הלר
 מנהלת מקצועית בקרן

 

 טלפקס 10-6004130 אור יהודה 
162-2265665 

 
164-6162135 

ziviterez@gmail.com  

 מרכז "אלמו"ג"
מרכז הכוונה  -צעירים

 וכישורי חיים לצעירים

 ,0רחוב סוקולוב  גילי חטר ישי
 ככר סטרומה חולון

10-6103000  
  10-6104640פקס 

 

almogshikum@gmail.com 

בשיקום,  איכות
אלמוג, תעסוקה 

 מעברית 

 -, חולון 0סוקולוב  אילנה מונייה
 סטרומהכיכר 

10-6103000 
 10-6104640 -פקס

1613-022345 

ILANA@mugnier.co.il 

 

 אנו"ש רמת השרון
 

  162-731024010-6217231 רמת השרון 6במעלה  נועה 

תעסוקה  -אנוש
 הילטון,דן. -מעברית

 10-7636715 ת"א.  01רח' הזרם  סיוון בכר 
162-6466235 

Sivan.b@enosh.org.il 
 

 דר' לקס מרכז שיקום הרצליה
 עינב שהם

, 00חובות הלבבות 
 הרצליה

 טל 16-6615000
16-6667416 
 פקס 16-6635700

shikum@shikumsharon.org 
omesh100@gmail.c 

עמותת שיקום אחר 
 יוצרים באהבה

 014ז'בוטינסקי  שמרית בוצר
 פתח תקוה

 טלפקס
10-6443720 

shikumacher@gmail.com 
 

פתח  00איכילוב   קפה בעלמא
 תקוה

10-6121747  

תעסוקה  -בית חם
 )ארצי(מעברית 

 162-4544141 ק, בני בר74כהנמן  נצחיה פרוכטר
 10-5734522פקס 

cham.org.il-n.f@bayit 

 "שכולו טוב"
 
 
 

 תל אביב 
 רמלה 00היצירה 

161-0021660 
161-4161614 

 13-6411006פקס 

 

סמנכ"ל  -הגר אלוש
 שיקום

 @ tov.org.il-shagar 050-2090223  לוד  0רח' בת שבע 

 -עינב שוינקלשטיין
משחק "מנהלת שיקום 

  "חוזר
 

תל  66מנחם בגין 
 אביב

161-0021660 tov.org.il-einav@s 

mailto:ziviterez@gmail.com
mailto:ziviterez@gmail.com
mailto:ILANA@mugnier.co.il
mailto:ILANA@mugnier.co.il
mailto:Sivan.b@enosh.org.il
mailto:Sivan.b@enosh.org.il
mailto:shikum@shikumsharon.org
mailto:shikum@shikumsharon.org
mailto:shikumacher@gmail.com
mailto:shikumacher@gmail.com
http://s-tov.org.il/
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מנהלת  –אביטל רוזן 
 תפעול 

 "משחק חוזר"פרויקט 

תל  66מנחם בגין 
 אביב

161-4161053 tov.org.il-avitalr@s  

מנהלת  -הדס אלבו 
 אזור ת"א והשרון

 ערכותי

  tov.org.il-hadas@s 161-4161655 רמת גן 75ביאליק 

 -אורטל אברג'יל עו"ס
מנהלת שיקום תל 

 ערכותי -אביב

 רמת גן 75ביאליק 
 

161-4161440 
 

tov.org.il-ortal@s 
 

 –דנה פרישר קוגן 
  פרויקט וניליה

 tov.org.il-danak@s 161-0021662 אהרון קציר פ"ת 

מנהלת  –דורית פררו
מקצועית מפעל 

paper work  

 6הכשרת הישוב 
 ראשון לציון

161-4161070  

 תוכנית מעוף-אנו"ש
 עידוד יזמות עסקית

 עופר מלאכי
 
 

 שפיראשחר 

 162-6466207 
 
 

162-6466241 

maof@enosh.org.il 
 
 

maofs@enosh.org.il  

 עופר מלאכי אנוש -קפה רייך
1626466207 

, תל 015ארלוזרוב 
 אביב

162-6466241 h.org.ilcafereich@enos 
 

 כנפיים
 

 מיכל ארז
 

 מתנס שפירא
 47ישראל מסלנט 

 61316, ת"א

10-5373630 
 14-6761553פקס 

kenafayim@gmail.com 
 

 תקוות השני
Green hands 

 הדס יפה
 מאיה הלר ברקאי

 06הירדן 
 ברק-בני

 10-5065024טלפון 
164-2620137 

 10-6712030-פקס

hadasy@shany.co.il 
 

http://shany.org.il/ 

 מייצרים מוצרים מעוצבים מחומרים ממוחזרים

איכות בשיקום 
 תעסוקה בונה

 

ככר  0סוקולוב  יעל איזמירלי
 סטרומה חולון

 2שלוחה  10-6103000
 

yaeladi3@gmail.com 

 

 -איתן בן יצחק קלוטש חממה תעסוקתית
 מנהל פרויקט
רכזת  -ליאת ליבלינג

 חממה תעסוקתית

 
 

 164-4273152 -איתן
 0587200222 -ליאת

 

eitan@makshivim.com  
liat@camama.org.il 

mailto:avitalr@s-tov.org.il
mailto:avitalr@s-tov.org.il
mailto:hadas@s-tov.org.il
mailto:hadas@s-tov.org.il
mailto:maof@enosh.org.il
mailto:maof@enosh.org.il
mailto:maofs@enosh.org.il
mailto:maofs@enosh.org.il
mailto:cafereich@enosh.org.il
mailto:cafereich@enosh.org.il
mailto:kenafayim@gmail.com
mailto:kenafayim@gmail.com
mailto:hadasy@shany.co.il
mailto:hadasy@shany.co.il
http://shany.org.il/
http://shany.org.il/
mailto:yaeladi3@gmail.com
mailto:yaeladi3@gmail.com
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מנהל  -דולב גוטליב סיפור חוזר
 רציתחום א

מנהלת  -רינה שפיגל
 שיקום ארצית

מנהלת  -ניצן לביא
ת רמ)אזור בקעת אונו 

גן, גבעתיים, בני ברק, 
 (גבעת שמואל

מנהלת  -טל הונציקר
 אזור תל אביב

 דן משייק
ליטל פייקובסקי 
 )אחראית חנות(

 

 , 03ז'בוטינסקי 
 רמת גן

 161-6143614 -דולב
 0502090375-רינה
 0502090941-ניצן
 0502090227-טל
 161-4161447-דן

 161-5627060 -ליטל
 13-6411006פקס 

tov.org.il-rebooks@s 
 

 -מרכז תעסוקתי 
שיקומי "שילובים" 

 -עמותת בית חם 
 מועדון ומפעל מוגן

 ,00רבי ישמעאל  מיטל רוגוזינסקי
 בני ברק

  10-5003666טלפונים : 
 105721376 -פקס 

lmr@bch.org.i 
 www.bayit-cham.org.ilכתובת האתר: 

 שיפור מיומנויות וכישורים חברתיים, חיזוק התנהגות
מיומנויות תפקודיות , עיסוקית, כגון, הרגלי עבודה

ה ניתן בעבודה קבוצתית מענוהכנה לעולם העבודה . ה
 .דרך בניית תוכנית שיקומית אישיתבוהן 

 -תורמים במדים
תוכנית לשילוב 

 בצה"ל

 מנהלת: גיתית הרלב
רכזת אזור מרכז: 

  מיכל שילוח

 עמותת גוונים
http://www.gvani

m.org.il/ 

 1625536157גיתית  
 1625702737 מיכל

 13-5540001וונים ג

gititharlev@gmail.com 
zoharyon@gmail.com 

 התנדבות בצבא כלובשי מדים התורמים בבסיסי צה"ל
התכנית מאפשרת התנסות  למשך חצי שנה עד שנה.

בשירות צבאי תוך הקניית מיומנויות תעסוקתיות, 
אה לחיים עצמאיים. תלבות חברתית והכנה ליציהש

ולמתאימים ורוצים מהווה מסלול לקראת גיוס 
 .להתנדבות פורמאלית

דיור  -חבר הד 
 -לצעירים בקהילה

בשילוב צבא ושירות 
 לאומי.

 רן וישנקוע -בית שמש 
 עדי בן זאב -שדרות

 עדי אלמליח

   164-2503670  -ערן 
  0528283069-עדי בן זאב

  162-2212770עדי אלמליח 
 

wishenko10@gmail.com 
adi.adyssey@gmail.com 
adidaelma@gmail.com 

תוכנית רב שנתית המהווה תוכנית חבר הד הינה 
,משלבת שירות ' לחיי קהילה ועבודה עצמאייםשער'

אי. כל זאת  במסגרת לאומי/צבא, השכלה, חברה ופנ
 חברתית צעירה ודינאמית 

mailto:rebooks@s-tov.org.il
mailto:rebooks@s-tov.org.il
mailto:mr@bch.org.il
mailto:mr@bch.org.il
http://www.bayit-cham.org.il/
http://www.gvanim.org.il/
http://www.gvanim.org.il/
mailto:zoharyon@gmail.com
mailto:zoharyon@gmail.com
mailto:wishenko10@gmail.com
mailto:wishenko10@gmail.com
mailto:adi.adyssey@gmail.com
mailto:adi.adyssey@gmail.com
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-משלבים לצבא
תוכנית המשלבת 

 שירות לאומי וצבאי

גיתית  -מנהלת ארצית
 הרלב

עמותת 
גוונים

http://www.gvani
m.org.il/ 

 1625536157גיתית  
 13-5540001גוונים 

gititharlev@gmail.com  
ס לצבא לשירות משמעותי, לאחר שנת שירות גיו

לאומי/אזרחי! . קבלת ליווי מותאם בכל שלבי התהליך 
  ולכל אורך השירות הצבאי.

 

 -עזר מציון
מרכז תעסוקה 

 והכשרה

 , 5ר' ישמעאל  מנהל-אלעד מילוא
 בני ברק

164-6313630 
10-6400014 

 10-5057362פקס 

eladm@ami.org.il 

 גברים-מפעל מוגן 
 

  5ישמעאל ר' 
 ברק-בני
 

 10-6710467-ישיר
  10-5057362פקס 

 106400014 -מזכירה

  

 נשים-מפעל מוגן
 מטעמים מהלב

 שמרית רבינוביץ 

 
-, בני6רח' רבינוב 

 ברק

 10-5022645טל'
 10-7701571-פקס

 106400014 -מזכירה

 
Shikumn2@ami.org.il 

 

מרכז -צלילי הנפש
 לאומנויות המוסיקה

 בני שוורץ

  5ר' ישמעאל 
 ברק-בני

164-6631154 Music.shikum@ ami.org.il 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gvanim.org.il/
http://www.gvanim.org.il/
mailto:gititharlev@gmail.com
mailto:gititharlev@gmail.com
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 מועדון תעסוקתי

 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת מועדון  

  10-6126000 בת ים 4אהוד קינמון  נעמי רוטפלד חולון –אנוש 
 10-5601661ס פק

162-6466246 

naomib@enosh.org.il 
 

א בת  67רחוב בלפור  נעמי רוטפלד ים-בת –אנוש 
 ים

10-6152143 
03-7172323 

162-6466246 

naomib@enosh.org.il 
 
 

 נוימן שירלי  אנוש גבעתיים
 

 ,04אלישע רודין 
 גבעתיים

10-7002630 
162-6466266 

shirleyn@enosh.org.il  

מרכז תעסוקה ברוח הקיימות ואקולוגיה השם דגש על 
הן ע"י  והכנה לעולם העבודה הדרכהמיומנויות לימוד 

ומית דרך בניית תוכנית שיקבעבודה קבוצתית והן 
. בעתיד הקרוב יתחיל המקום לקיים ימי אירוח אישית

 .חוויתיים לבתי ספר וקשישים בנושא אקולוגיה

 גן-אנוש רמת
הכשרה למקצועות 
המטבח ולמכונאות 

 אופניים

 0שד' הצבי  מלי קניאס
 רמת גן 

10-5755656 
 

mali@enosh.org.il 

 קרן מפעלי שיקום
 מ. שיקום "אור יהודה

 402ת.ד.  3תעשיה ה זיוית ארז 
 אור יהודה 

 טל 10-5021657
 טלפקס 10-6004130

162-2265665 

yehuda@keren.org.il-or 
ziviterez@gmail.com 

 "עזר מציון"
-מרכז כישורי חיים

 גברים

 מנהל-אלעד מילוא
 

 אפרת אריה
 

  5ישמעאל 
 בני ברק

 עדאל-164-6313630
 אפרת 10-5065364
 מזכירה 10-6400014

 10-5057362פקס 

eladm@ami.org.il 

 

 -מרכז תעסוקתי 
שיקומי "שילובים" 

 -עמותת בית חם 
 מועדון ומפעל מוגן

 ,00רבי ישמעאל  מיטל רוגוזינסקי
 בני ברק

  10-5003666טלפונים : 
 105721376 -פקס 

lmr@bch.org.i 
 www.bayit-cham.org.ilכתובת האתר: 

 שיפור מיומנויות וכישורים חברתיים, חיזוק התנהגות
מיומנויות תפקודיות , עיסוקית, כגון, הרגלי עבודה

בודה ה ניתן בעמענוהכנה לעולם העבודה . ה
 .דרך בניית תוכנית שיקומית אישיתבקבוצתית והן 

 רי חיים ויחידה לכיש
 הרצליה

 רוסנה רזניק אזיקרי
161-3663741 

 00חובות הלבבות 
 הרצליה

16-6650274 kh9563472@gmail.com 
 

mailto:naomib@enosh.org.il
mailto:naomib@enosh.org.il
mailto:naomib@enosh.org.il
mailto:naomib@enosh.org.il
mailto:shirleyn@enosh.org.il
mailto:shirleyn@enosh.org.il
mailto:or-yehuda@keren.org.il
mailto:or-yehuda@keren.org.il
mailto:eladm@ami.org.il
mailto:eladm@ami.org.il
mailto:mr@bch.org.il
mailto:mr@bch.org.il
http://www.bayit-cham.org.il/
mailto:kh9563472@gmail.com
mailto:kh9563472@gmail.com
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 – שיקום הרבי מבכרך
 מרכז נעמי

 10-6060064 "את 6בכרך הרבי מ איריס איתמר 
 

Iris.Itamar@MKY.HEALTH.GOV.IL 

/ בית מדרש "מעלות" 
 אודי מרילי

 –מנהל מחוז מרכז 
 איתי טמסית

 162-6400365 
 10-6050350 -משרד 

 10-6050354פקס 

shafyativ2@gmail.com 

אריאל  -בית מדרש 
 יצחקי

 23ל אאברבנ
 בני ברק

162-6267006 

 – ישיבה לצעירים
ב אפריים הר

 ורטהיימר
 

164-7506374 

חגי  –שילוב בקהילה 
 אדלר

164-7744303 

- 
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 חונכות
 

 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת מסגרת חונכות

 
 נתן

ת"א צפון  –עדי גילת
ומרכז, הרצליה, ר"ג 

גבעתים, בני ברק, 
 רמת השרון

 164-7633663 , בני ברק07בן גוריון 
 10-5747535טל 

 פקס 10-5746122

r@nathan.co.il-briut 
 

 www.nathan.co.il -אתר
 

 נתן סיעוד ושיקום בקהילה -פייסבוק
 

שירות החונכות השיקומי  נותן מענה למרכיב   -תיאור
החברתי בתהליך השיקומי של האדם המתמודד, דרך 

 הרחבת עולמו החברתי והעשרת שעות הפנאי
 

lea@nathan.co.il 

 
 

ת"א  –יערה ריצ'קר 
דרום, יפו, חלון, בת 
 ים, אור יהודה יהוד

 164-0335033 
  10-5747535טל 

 10-5747656פקס 

 - מנהלות אזור המרכז
 שרון תמיר
 לאה סוכר

 162-2616272 
164-3263264 

 

מנהלת -ענבל יוחנן או.אר.אס
 שרותי חונכות

, תל 005מנחם בגין 
 אביב

162-6525154 
10-7523111 

 10-75231110פקס 

siud.co.il-al@orsinb 
 

 4מחוז תל אביב  יערה עופר
 

162-6525472 
10-7523117 

siud.co.il-yaara@ors 

אליהן ניתן להצטרף  SCITבשרות מתקיימות קבוצות 
 יחד עם החונך.

 

 ויינגרטןבנית 
 

162-0024007 
10-7523144 

siud.co.il-banit@ors  

"עזר מציון" קבלני 
 משנה של או.אר.אס

 105022642 בני ברק מרים כהן
 107701571 -פקס

   mentoringbb@ami.org.il 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:briut-r@nathan.co.il
mailto:briut-r@nathan.co.il
mailto:inbal@ors-siud.co.il
mailto:inbal@ors-siud.co.il
mailto:yaara@ors-siud.co.il
mailto:yaara@ors-siud.co.il
mailto:banit@ors-siud.co.il
mailto:banit@ors-siud.co.il
mailto:mentoringbb@ami.org.il
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 סומכות
 

 כתובת מייל סטלפון/פק כתובת מנהל/ת מקצועי/ת מסגרת סומכות

 "עזר מציון"
 

 מולדובן מירה
 מנהלת מקצועית

 6רבינוב 
 ברק-בני

10-5022561 
10-5022642 

 10-5022640 -פקס
 
 

Somchut_tv@ami.org.il 

 

רמת גן , ת"א איריס בנין
 וגבעתיים

164-6631127 
 

irisbanin@gmail.com 
 

גברים  תרכז -יעל לקס
 מגזר חרדי

 10-5054307 בני ברק 5ר' ישמעאל 
161-6655655 

yaell@ami.org.il 

 @ami.org.il simag 1647663636 בת ים, חולון, אזור סימה גולדשטיין

רכזת  -קלרה עובדיה
 נשים מגזר חרדי

 10-5022646 בני ברק
 107701571-פקס

talivin@ami.org.il 

מנהלת -יעל פיזם או.אר.אס
 שרותי סומכות

, תל 005מנחם בגין 
 אביב

162-6525532 
10-7523111 

 10-7667640פקס 

siud.co.il-yaelp@ors 
 

ת"א, קרית אונו, אור  ציגלר אורטל
יהודה, יהוד, רמה"ש, 

, הרצליה, גבעתיים
 בני ברק, חולון, בת ים

162-6525506 
10-7523140 

siud.co.il-ortalz@ors 
 

ת"א, חולון, בני ברק,  מירית עקיבא
בת ים, גבעתיים, 
 הרצליה, רמה"ש.

162-6525044 
10-7523142 

siud.co.il-merit@ors 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:Somchut_tv@ami.org.il
mailto:Somchut_tv@ami.org.il
mailto:irisbanin@gmail.com
mailto:irisbanin@gmail.com
mailto:yaelp@ors-siud.co.il
mailto:yaelp@ors-siud.co.il
mailto:ortalz@ors-siud.co.il
mailto:ortalz@ors-siud.co.il
mailto:merit@ors-siud.co.il
mailto:merit@ors-siud.co.il
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 מועדון חברתי
 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל מקצועי מועדון חברתי

 10-6103502 חולון 0פבריגאט  שרון ליברמן ש  חולוןאנו
 טלפקס 10-6126000

162-6466667 

sharonl@enosh.org.il 
 

 164-0642026 א בת ים 67בלפור  גילה נבו  ש  בת יםאנו
03-7172323 
10-6130220 

 

 10-6130220 א בת ים 67בלפור  מור בן ישי אנוש בת ים צעירים 
03-7172323 

 

 

 ש  גבעתייםאנו
 א', ג', ה'

 ,04אלישע רודין  אביעד גרין
 60512גבעתיים 

 
10-7002630 

 

 ש  רמת גןאנו
 0701-4111א', ג', ה' 

 gmail.comnatalie.marty@ 2שלוחה  10-5742651 ר"ג 0שד' צבי  נטלי מרטי ששון

 אור אביב ש  בני ברקאנו
 

 10-6737036 בני ברק 51אברבנאל 
1644-201232 

 

 פולינה לב אנו"ש  הרצליה
 

סמטת ניסימוב, נוה 
 עמל

162-6664403 polinalev@gmail.com   

 צעירים: הדס בר הלל אנו"ש  קרית אונו
 בוגרים : הדס בר הלל

 

 10-6060200הדס  קרית אונו 4י "רש
 

hko@gmail.comenos 
hadasbh@enosh.org.il 

 

 10-6217231 רמת השרון 6במעלה   אנו"ש  רמת השרון
 

 

 מסריק -שרון רגב אנו"ש  תל אביב
450-2922929 

 

 10-5306104 , ת"א.ככר מסריק
 פקס 10-5345705
10-6406105 

Sharon@enosh.org.il 

 

 -אנוש תל אביב
 צעירים

  אילה אליס
 

 03-6815032 כיכר מסריק ת"א

 

 

 "עזר מציון"
מרכז גברים -גברים

 חברותא

, בני 5רבי ישמעאל  אליהו ליטונופ
 ברק

10-6710467 
 10-5057362פקס: 

 

social.club@ami.org.il 
 

mailto:Sharon@enosh.org.il
mailto:social.club@ami.org.il
mailto:social.club@ami.org.il
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 נשים –עזר מציון 
 עות טובותש

 10-5022271 בני ברק 6רבינוב   מוריה גורו
 10-7701571פקס:

gomoria@ami.org.il 

ים -בת 00הראשונים  מאומן איזי אנו"ש מועדון נוער 
בת ים  026ת.ד. 

66014 

10-6130220  

 47יצחק שדה  אפלמן דורה
 66060בת ים 

10-6152143  

 
 מועדון אלמו"ג

 
 רונית גוליק

 
 ,0 רח' סוקולוב

 ככר סטרומה חולון

 
10-6103000 

 10-6104640פקס 

 

 
 צ'יימס ישראל

 מועדון פנאי לנפש

 
 רוית אשכנזי

 ליאור אמסלם
 

 
פ' ולנברג  00הארד 

 ת"א  45

 
10-5224247 

 10-5272127פקס 
 161-5554450 רוית

 1615660665ליאור 

 
esisrael.org.ilshiluv@chim 

 
 
 

מועדון  -"שכולו טוב"
 חברתי בקהילה
"יאללה מבלים 

אחרת"/"מבלים 
 פלוס"

 ענבל בועז
 ירדן כהן

 ענבר שיינפלד

מיזם לקידום עצמאות 
חברתית ופנאי 

משמעותי דרך בילויים 
 וחוויות

161-4161654 
161-0021233 
161-4161617 

tov.org.il-inbalb@s 
tov.org.il-yarden@s 
tov.org.il-inbars@s 

moadonyalla@gmail.com 
 "יאללה מבלים אחרת" –בפייסבוק 

 

איכילוב הנרייטה  עינב מועדון דקל
 ת"א 00סאלד 

10-5672717 einav@tlvmc.gov.il  

 אנוש -מועדון קקטוס
 

 6הרבי מבכרך  אביב עדשי
 יפו מרכז לברה"נ

10-5343061  

 מועדון הגאראז'
 מוזיאון תל אביב

  164-3023306 מוזיאון תל אביב שרון  דלית

 מיינד אנד פיטנס
מועדון לקידום אורח 

 חיים בריא

מרכז דניאל לחתירה  ויירון  מיכל
 ת"א 4שד' רוקח 

162-6466507 michalw@enosh.org.il  

 
 

 
 
 
 
 

mailto:shiluv@chimesisrael.org.il
mailto:shiluv@chimesisrael.org.il
mailto:inbalb@s-tov.org.il
mailto:inbalb@s-tov.org.il
mailto:yarden@s-tov.org.il
mailto:yarden@s-tov.org.il
mailto:inbars@s-tov.org.il
mailto:inbars@s-tov.org.il
mailto:einav@tlvmc.gov.il
mailto:einav@tlvmc.gov.il
mailto:michalw@enosh.org.il
mailto:michalw@enosh.org.il
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 'עמיתים'תכנית 
 

 מיילכתובת  פקסטלפון/ רכזשם  עיר

 מנחה – שרון גל  מרכזמחוז  –תל אביב 
 

 מנחה-ברבינגעדי 

162-2464322  
162-2367044 

 

sharongal24@gmail.com 
 

adi.lidar@gmail.com 
 

 יעל מזור בית תמי –תל אביב 
 
 

 ירון ארנדט

10-5410226 
 פקס 10-6433370

162-6010713 

mitim@gmail.comyael.a 

 yaron.amitim@gmail.com ירון ברנדט מייל:

 10-7060220/4 קרין עירוני בית ברבור –תל אביב 
 פקס10-5001063

karin.amitim@gmail.com 

  03-0306000  נגה שטיימן קרית אונו

 03-0306055קס: פ
amitim@kono.matnasim.co.il 

 

 10-6643261 זיוחן  חולון ק.בן גוריון
 7שלוחה  

chenziv77@gmail.com 
 

 ps@holonet.org.il-amitim 10-5601015 מור בנדה פסגות –חולון 
 

 10-6005724 אביטל גרא אור יהודה
 046שלוחה 

162-6076307 

avital.amitim@gmail.com  
 

 16-6713407 אלון אבירם הרצליה
 16-6655727פקס 

alonaviram84@gmail.com  
 
 

 רשףדליה  שקמה -רמת גן
 נועה אשד

10-7063164 
 10-5002736פקס 

dahliareshef@gmail.com 
noa.eshed77@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:sharongal24@gmail.com
mailto:sharongal24@gmail.com
mailto:adi.lidar@gmail.com
mailto:adi.lidar@gmail.com
mailto:yael.amitim@gmail.com
mailto:yael.amitim@gmail.com
mailto:yaron.amitim@gmail.com
mailto:karin.amitim@gmail.com
mailto:karin.amitim@gmail.com
mailto:amitim@kono.matnasim.co.il
mailto:amitim@kono.matnasim.co.il
mailto:chenziv77@gmail.com
mailto:chenziv77@gmail.com
mailto:amitim-ps@holonet.org.il
mailto:amitim-ps@holonet.org.il
mailto:avital.amitim@gmail.com
mailto:alonaviram84@gmail.com
mailto:alonaviram84@gmail.com
mailto:dahliareshef@gmail.com
mailto:dahliareshef@gmail.com
mailto:noa.eshed77@gmail.com
mailto:noa.eshed77@gmail.com
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 השכלה
 

  טלפון/פקס כתובת שם הרכז עיר

 מחוז ת"א
השלמת בגרויות, קורס 

 04מחשבים, השלמת 
שנות לימוד, אולפן, 

 לימוד קרוא וכתוב.

 רותם צרפתי
 
 
 

 שרון פלד

 10-5740256 
164-4505270 

 10-5746122פקס: 
 

162-2002077 
 16-7570310פקס: 

 
otem@nathan.co.ilr 

 
 

sharonp@nathan.co.il 

 

 חונכות אקדמית נתן
 ברסיטת תל אביביאונ
 

דקאנט הסטודנטים, אונ'  עינת אקרמן
, 6ת"א. בניין קיקואין חדר 

 )ידוע כבניין "ספרות זולה"(

164-7037110 
 

natan.tluniv@gmail.com 
יועדת לסטודנטים זכאי סל שיקום חונכות המ

 באוניברסיטת תל אביב.
 nathan.co.ilאתר:  

 חונכות אקדמית נתן
 ברסיטת בר אילןיאונ
 

היחידה למעורבות  אריאל בר טוב
  217חברתית, בניין 

 אוניברסיטת בר אילן
 רמת גן

161-6004166 
 10-6062325פקס 

nathan.barilan@gmail.com 
חונכות המיועדת לסטודנטים זכאי סל שיקום 

 באוניברסיטת בר אילן. 
 nathan.co.ilאתר:  

המכינה ללימודים על 
 חברת אשנב – תיכוניים

פרויקט ייחודי לליווי 
מודים גבוהים בלי

בשיתוף בטל"א 
ראשון  והמכללה למנהל

 לציון

 שירה טל
 

 
ן , ראשו7שדרות יצחק רבין 

 לציון

 
 164-6333540 -שירה 
 162-7666053 -יוליה

 10-7222605פקס:  

 
ltd.co.il-shira@eshnav 
ltd.co.il-yulia@eshnav 

הכנה ללימודים  -מעברים
בשיתוף  –מקצועיים 

 הביטוח הלאומי  

  16-7706222  , רעננה473אחוזה  

 
 

 
 
 

mailto:rotem@nathan.co.il
mailto:rotem@nathan.co.il
mailto:sharonp@nathan.co.il
mailto:sharonp@nathan.co.il
mailto:nathan.barilan@gmail.com
mailto:nathan.barilan@gmail.com
mailto:shira@eshnav-ltd.co.il
mailto:shira@eshnav-ltd.co.il
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 טיפול תאום

 
 

תאום תוכניות שיקום 
 פרטניות

רמת החייל  02הברזל  דנה צרפתי
 תל אביב

164-0002015 
170-4613766 

 10-7566501-פקס

sdana@amanet.co.il 
שירות המסייע בבנייה ופיתוח תוכנית שיקום אישית, 

 ניתחיבור למענים וליווי במהלך יישום התוכ

 
 

 למתמודדים ולמשפחות מרכזי יעוץ

 

מרכז "מילמ" מרכז 
ליעוץ ותמיכה 

 למשפחות נפגעי נפש

בית  3שאול המלך  גוטרזוןיגל ס
קומת  -אמות משפט

 המסד
 תל אביב

164-6626554 
 

milamtlv@enosh.org.il  
 

מרכז יעוץ  –עזר מציון 
 תלמשפחו

 10-5022606 בני ברק 6רבינוב  רבקה צוקרמן
 10-5022640פקס  

 

Saril@ami.org.il 
 

 בזכותארגון 
 

  14-5640013 
 14-5640406פקס 

 

mail@bizchut.org.il 
 
 

 מרכז -ציפור הנפש
 יםלהורים מתמודד

 וילדיהם

, 42טשרניחובסקי  ג'בוטרו סוזי
 , כפר סבא. 6קומה 

16-7251466 
 16-7231006 -פקס
 1613662632 -סוזי

ilo.co.rsuzy@slavp 
 

- עמותת לשמ"ה
לשילוב מתמודדים 
והעצמה בבריאות 

 הנפש

בקרן היינריך בל תל  הדס לוי
 אביב

164-4722247 ayala.lishma@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sdana@amanet.co.il
mailto:sdana@amanet.co.il
mailto:milamtlv@enosh.org.il
mailto:milamtlv@enosh.org.il
mailto:Saril@ami.org.il
mailto:Saril@ami.org.il
mailto:mail@bizchut.org.il
mailto:mail@bizchut.org.il
mailto:suzy@slavpro.co.il
mailto:suzy@slavpro.co.il
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 צרכנים
 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת  מסגרת תעסוקה

 –צרכנים נותני שרות 
שילוב מתמודדים 

 כעובדי שיקום

 אדווה -מנהלת ארצית
 

 -רכז הסברה ושיווק
 בני כהן

ת.ד.  01התע"ש 
 כפר סבא 4421

22520 

09-7656475 
161-0774043 

 16-7550013פקס 

22@015.net.il-yozma 
 

161-0774006  

 -צרכנים נותני שירות
 אזור המרכז והשרון

 
 דינה סלע

 161-0774046 Dsela19@gmail.com  

המרכז  -צרכנים
 והשפלה

 Adi_naaman@hotmail.com 161-0774026  רכזת -מןעדי נע
 

פרויקט  -צרכנים
 וליווי מעסיקים יזמות

  161-0744047  רכזת -נטע

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yozma-22@015.net.il
mailto:yozma-22@015.net.il
mailto:Dsela19@gmail.com
mailto:Dsela19@gmail.com
mailto:Adi_naaman@hotmail.com
mailto:Adi_naaman@hotmail.com
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 מחוז תל אביב -מרפאות שיניים

 
 
 טלפון עיר 

 10-5633527 בת ים    

 10-5067500 בני ברק

 16-6634777 .3וב רביבים רח -הרצליה
 16-6607703פקס 

 10-6000206 מרפאת צהלון


