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  סל שיקום – לשכת הפסיכיאטר המחוזי

 לשכת הבריאות מחוז צפון
 

 צפוןמחוז  -שרותי שיקום
 

 3102דצמבר 
 

 19-5556565  151-5393435  יוסי קונוטופסקי    שיקום: רכז
 19-5556419  151-5393565   נת דרוריע    רכזת משנה:

 19-5556423  151-5392002 דורית אלכסנדרוביץ'     :שיקוםמתאמות 
 19-5556420  151-5392432   בן שבת סיגל     
 19-5556421  151-5392000  סטרולוביץ' רונית      
 19-5556413        נוריאל זר     
 19-5556424  151-5393555   רובא אליאס     

 
   19-5556565              בוריסאתי    שיקום: מנהלת משרד

   19-5556426       פקס במשרד     
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 דיור 
 משולבו כוללני, מתוגבר להוסט

 מסגרת תומכת לנפגעי הנפש המתגוררים בקהילה, אך זקוקים לתמיכה -הוסטל כוללני מתוגבר
חלק מהדיירים מאפשר שירותי הוסטל כוללני או מתוגבר,  הוסטל משולב ישנו שירות של רופא פסיכיאטר ואחות, וכן תכנית תעסוקתית כגון ריפוי בעיסוק. וליווי מוגבר בהוסטל הכוללני. 

 יוצאים לתעסוקת חוץ ולחלק תכנית יום במסגרת ההוסטל.

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

)כנרת קהילה תומכת  טבריה
 שירותי רווחה(

 4השומר  מנהלת גולן,-עדי גריי
 , טבריה548ת.ד. 

280-5556884 24-6808255 adigray@gmail.com 

כוללני  -טבריה
 מתוגבר

בית חנה )כנרת 
 שירותי רווחה(

  kinerety@netvision.net.il 24-6868820 24-6868826 , טבריה8זיידל  280-6650046 –איילה גולן 

 הוסטל כפר יסיף כפר יסיף
 )רשת סראב(

 סחניני עאמר רולה
280-8456868 

  Rula_skhneeni@hotmail.com 24-1168116 24-1862266 04125, כפר יאסיף, 6616ת.ד. 

אבו  כפר כאוכב
 להיג'אא

-קואופרטיב  "ביחד" 
 תפארת בית חם

   ,מנהלת מערך דיורסמיה חדאד
280-6466688 

 , עוסי"תמנאל ח'ורי
282-8411188 

 24-1111685 66608נצרת  0885ת.ד. 
 

24-1115668 
 
 

24-6864158 

Tefert2378@gmail.com  

 -סעד אמיר, עו"ס הוסטל כרמיאל כרמיאל
 282-0682240 

/ רח' מצפה  4/ רח' ורד  16רח' הדס 
 6נוף 

24-1850125 24-1850128 Hostelkarmael@walla.com  

  -יוסף קשקוש, עו"ס הוסטל הציפורן נהריה
280-8561685   

 026נהריה ת.ד.  5שביל הציפורן 
 )קהילה תומכת(

24-1108266 24-1108266 mkashkoshyou@gmail.co  

 -מר דב רייכמן, עו"ס הוסטל קלמן נהריה
 284-8810585 

  Yaritt19@walla.com 24-1101484 24-1101484 026, נהריה, ת.ד.08רח' ז'בוטינסקי 

 עכויליזבטה הוסטל  עכו
 "אוליב מדיקל"

 יאסרה ספיה מנהלת מקצועית
2808450088 

 מנהלת הוסטל – יוליה זקסר
2808884812  

 24-1882816 80יהושפט 
 

24-1882818 Doda_wassouf@hotmail.com 

Yul_zuk@hotmail.com  

 קהילה תומכת  עכו
 יקטרינה

 יאסרה ספיה מנהלת מקצועית
2808450088 

    01טרומפלדור 

 מעון כפר יסיף כפר יסיף
 סראב()רשת 

 Doda_wassouf@hotmil.com 24-1868468 24-1868258 כפר יאסיף 2804888688באדירה בולוס 

 

כוללני  -עפולה
 ומשולב

מרכז קובו,  –הוסטל 
 אנוש

  -גב' עפרה פלינט
284-1011816 
 גלית גרינשטיין 
284-1011886 

   ofra@enosh.org.il 24-6816811 24-6805825 עפולה 04רח' הבציר 
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 -מערך דיור הרימון עפולה
 קהילה תומכת 

 עדי סלע
280-6650040 

  Adisela79@gmail.com 24-6428600 24-6428606 , עפולה84אורנים 

 284-1011481איילת לוי   וש צפתהוסטל אנ צפת
 284-1011446נמרוד דורון 

 nimrodkd@enosh.org.il 24-6502868 24-6102044 68622, צפת, מיקוד 0288ת.ד.  

 -בית צידה לדרך רמת ישי
 הפרעות אכילה

-288 288-4424688 , רמת ישי80רח' הארז  284-4546454 -גליה ביגלר
4424685 

galiabigler@gmail.com  

 , מנהלתגב' סחר סליבא מעון סנד בע"מ שפרעם
 284-8010188  

  a_s@hotmail.comSaharsalib 24-1820686 24-1826668 02022שפרעם  08רח' אלעין ת.ד. 

לאנשים עם בעיות מורכבות. פניה אליהן תעשה באמצעות רכז השיקום ובהתייעצות עם רכזת שיקום ישנן מסגרות בגליל מערבי, 
 9292505050ארצית גב' בתיה ליידנר 
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 דיור שיקומי בקהילה
מטעם החברות המשכנות, או דירות המופעלות ע"י עמותות. הממומנת באופן עצמאי ים בשכירות הגר ירים המתגוררים בדירות שבבעלותם,השירות ניתן לדי

 שלוש רמות של הדיור: הדיירים מתגוררים בקהילה, מתפקדים באופן עצמאי, אך זקוקים להדרכה וליווי.
  ייערכו ביקורים עד פעמיים בשבוע, בהתאם לצורך. –דיור לוין 

  פעמים בשבוע בהתאם לצורך. 8 -ל 8 ייערכו ביקורים בדירות בין –דיור מוגן 

  ומדריך שיקומי.צוות המלווה כולל עו"ס  פעמים בשבוע, בהתאם לצורך. 8 –ל 6יערכו ביקורים בדירות בין  –דיור מוגן מתוגבר 

 דיור מוגן

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

עירונית התישבות 
ערים  -כפרית ארציתו

 בגליל ועמקיםוישובים 

ידיד " –עמל 
 נפש" 

 ורי, מנהלת  מחוז צפון אסנת ואת
 

 284-1010062אמיר נאור, עו"ס 
 , קרית שמונה88שד' תל חי 

 
 68445עמק הירדן, קיבוץ אפיקים 

 
 284-1010856רכזת ארצית: נינה שוהם 

 

284-1010418 
24-5808488 

 
 
 
 
 

284-8010686 
 

24-6118046 
 

24-6118046 
 
 
 
 

24-6118880 

osnat129@gmail.com 
 

anaor2004@gmail.com 

 284-1010848פראן -מרווה שאהין עמל "ידיד נפש" מגזר ערבי
 , עכו44רח' טרומפלדור 

284-8010658 24-1882262 Edreesraneen@yahoo.com  

 התישבות כפרית בגליל
ועמקים וכן במספר 

 ערים

   282-6468122פאני שמעי   דרך הלב 
  280-4882880שפרה מזוז , מרכזת 

 קרית שמונה. 88רח' ברנר 

24-6142588 24-6128668 shifi_@walla.com  

derechhalev59@gmail.com  

 טבריה
 רמת ישי

 טבריה 548ת.ד.  -עו"סזיו,  כנרת דיור מוגן
 , רמת ישי60רח' האורן 

 , חוצות אלונים04למשלוח דואר: ת.ד. 
 68846882088-פקס נ"ע 

280-8858552  
 

 

kinerety@netvision.net.il  

 מגדל העמק,  עפולה, 
 נצרת עילית

 כנרת דיור מוגן
 

  הדס גל
  284-0466622לטיפה אמארה  -יליתענ.

 68846882088פקס טבריה,  548ת.ד.

280-6650045 
 

24-6428600 omhadas_magyan@hotmail.c 

דויר בקהילה בכל 
 האזורים

 280-6466688  -סמיה חדאד, עו"ס תפארת בית חם
 282-8466646אחלאם עלי 

 66608נצרת  0885ת.ד. 

 24-1115668 Tefert2378@gmail.com 

 Hostelkarmael@walla.com 24-1850128 24-1850128מר אמיר סעד, מנהל דיור מוגן /הוסטל  הוסטל כרמיאל כרמיאל

mailto:osnat129@gmail.com
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mailto:anaor2004@gmail.com
mailto:anaor2004@gmail.com
mailto:Edreesraneen@yahoo.com
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mailto:kinerety@netvision.net.il
mailto:hadas_magyan@hotmail.com
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mailto:Hostelkarmael@walla.com
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 282-0682240-כרמיאל 

 מנהלת דיור מוגן אילנה דוידזון,  אנוש כרמיאל
284-1011851 

 284-1011845תחלואה כפולה -גליה שוורץ
 מרוד דורוןנ

24-1854408 
24-1852664 

 
284-1011446 

24-1854408 enoshca@bezeqint.net 
 

@enosh.org.ilnimrodk 

 amircohenw@gmail.com  284-1011844 אמיר כהן אנוש מגדל העמק

  284-1011818 עינב שגית,עו"ס אנוש נהריה, עכו
 נהריה 6268.ת.ד, 88רח' ארלוזורוב 

077-7928243 288-8105048 enonahariya@enosh.org.il 

 alinanidam@walla.com 24-1866825  282-8681656מנהלת אלין אטיאס  הצפורן נהריה נהריה, עכו
  882.ת.ד–קרית שמונה 

 
 284-1011446זור נמרוד דורון מנהל א אנוש

 מגור, מנהל דיור מוגן -שעיה אי
284-1011448 

 288-8244221ק"ש טלפקס 

 צפת  
mShaya1004@gmail.co 

 

 

 מגור, מנהל דיור מוגן-שעיה אי אנוש צפת
284-1011448 

 Shaya1004@gmail.com -650286804פקס       24-6102044

  מנהלת אשכול עמקים, איילת פאר אנוש רמת ישי, יקנעם
284-1011816 

גלית גרינשטיין, מנהלת דיור מוגן וקהילה 
 תומכת אשכול עמקים

24-6805825  ayeletp@enosh.org.il 
 

galitg@enosh.org.il 

מערך -סראב עכו
דיור מוגן לדוברי 

 רוסית

 yul_zuk@hotmail.com  280-8884812 דיור מוגןיוליה זקסר, מנהלת 

 

mailto:enoshca@bezeqint.net
mailto:enoshca@bezeqint.net
mailto:amircohenw@gmail.com
mailto:amircohenw@gmail.com
mailto:enonahariya@enosh.org.il
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mailto:Shaya1004@gmail.com
mailto:Shaya1004@gmail.com
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mailto:Shaya1004@gmail.com
mailto:ayeletp@enosh.org.il
mailto:ayeletp@enosh.org.il
mailto:galitg@enosh.org.il
mailto:galitg@enosh.org.il
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 חיים עצמאיים לנכים-נועםקהילות 
עזרה בבית ופעילויות חברתיות בקהילה רב המספק שיחות עם עו"ס בתדירות נמוכה יחסית, סיוע של אב בית לתיקונים ושרות קהילה תומכת הינה 

 נכותית. 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת חברה מפעילה מיקום

  288-0064518 מכללת תל חי, קהילה תומכת עידית חמד בית גיל הזהב גליל עליון

 ellenmasud@gmail.com 282-5855646 , כרמיאל6רחוב העמק  אלן מסעוד תגבור כרמיאל

 batya1301@gmail.com 282-5855648 , מעלות58רחוב בן גוריון  בתיה טובול תגבור מעלות

, רחוב העצמאות פינת מדעטק סילבי סבו תגבור נהריה
 התבור, נהריה

282-5855066 sylviehila@walla.com 

 clarita.geva@gmail.com 282-4240625 , עכו66הרצוג  בית היימן, קלריטה גבע תגבור עכו

 clarita.geva@gmail.com 282-4240625 , צפת.666רחוב ירושלים  קלריטה גבע תגבור צפת

קריית 
 שמונה

 adiloy@gmail.com 282-4240666 , ק"ש60רחוב הירדן  עדי לוי תגבור

בית שאן 
ועמק 

 המעיינות

מועצה איזורית עמק  צביקי וייל, עו"ס גיל עוז
ן המעיינות, ד.נ. עמק בית שא

 66862מיקוד 

  24-6858082טל.
282-6826482 

 24-6854584פקס 

zvikiw@gmail.com 

, בניין גליל סנטר, 80הגליל  לירז ויצמן, מנהלת מקצועית מטב טבריה
 טבריה

280-8650885 lirazv@matav.org.il 

 ישנם עוד מספר סניפים פרטים יעודכנו בהמשך

   
 מסגרות שיקומיות נוספות  

 בכל המסגרות הנ"ל הסדרי התשלום הנם ייחודיים ואישיים בתאום עם הנהלת המסגרת.
 תיאור פקס טלפון כתובת מנהל/ת מקצועי/ת הוסטל מיקום

ליווי  –הרדוף  הרדוף
 ורפוי בקהילה

 אלדד בן דוד, עו"ס
 280-8151642 

קיבוץ הרדוף ד.נ המוביל 
68182 

24-1281025 128584804- . 

קיבוץ הרדוף ד.נ. המוביל  280-5862184מר רון ליברמן   מרכז חירם הרדוף
68182 

24-1281068 
24-1281865 

  

כפר טפול  תפן
 כישורית

כפר כישור, ד.נ בית הכרם  גב' הגר טפר
08641 

24-1258662 24-1156562 Welfare.hagar@kishorit.org.il  

 

mailto:ellenmasud@gmail.com
mailto:ellenmasud@gmail.com
mailto:batya1301@gmail.com
mailto:batya1301@gmail.com
mailto:sylviehila@walla.com
mailto:sylviehila@walla.com
mailto:clarita.geva@gmail.com
mailto:clarita.geva@gmail.com
mailto:clarita.geva@gmail.com
mailto:clarita.geva@gmail.com
mailto:adiloy@gmail.com
mailto:adiloy@gmail.com
mailto:zvikiw@gmail.com
mailto:zvikiw@gmail.com
mailto:lirazv@matav.org.il
mailto:lirazv@matav.org.il
mailto:Welfare.hagar@kishorit.org.il
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 תעסוקה
דרך מפעלים מוגנים ועד לתעסוקה נתמכת ממועדון תעסוקתי,  –תעסוקה בסל שיקום נחלקת לרמות התעסוקה השונות. ישנן שלוש רמות תעסוקה 

 ורמות אחרות כמו יזמות ופרויקטים מיוחדים נוספים.

 וקתימועדון תעס
מסגרת טרום תעסוקתית, המשלבת פעילות חברתית,לימודית, והקנית מיומנויות תעסוקתיות. מיועד לנפגעי נפש המתקשים להשתלב במסגרות 

 תעסוקה מתקדמות יותר ומתקשים לעמוד בתנאים של תעסוקה רגילה ועבודה רצופה.

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

 Clubhouse.tveria@gmail.com 280-6650666 טבריהמינו, רח' השומר פינת  גב' רותי גל קלאב האוס ריהטב

 24-1862005  גב' רעיה ספיה מועדון תעסוקתי כפר יסיף כפר יסיף
280-4562188 

 

 enoshca@bezeqint.net 282-8081624 כרמיאל 86ברושים ה הדר מירון מועדון תעסוקתי "אנוש" כרמיאל

מושב 
 שומרה

 / שלומית פרנטי רוני רז מועדון תעסוקתי "תלם"
' רותי מנהלת העמותה גב

 גופר

עמותת מרכז כוכב  רח' הוורד 
 מעלות 6002, ת.ד. 0

 shl0mit@walla.com 282-8441482רוני 
 
 

 מועדון תעסוקתי "שיבולים" מעלות
 מנוהל ע"י עמותת כוכב

מעלות  8רח' מעלה הבנים  גב' אורה בינקובסקי
 פארק קרן היסוד, מעלות

24-1884185 
284-8188888 

shibole@013net.net 

י גופר, מנהלת גב' רות
 העמותה

עמותת מרכז כוכב  רח' הוורד 
 מעלות 6002, ת.ד. 0

 24-1884868טלפון 
 24-1882601פקס 

cohav@netvision.net.il 

נצרת 
 עילית

, ' סמדר רובינשטייןגב עמית -קלאב האוס 
 מנהלת

, ככר מד"א   66רח' המלאכה 
 , נצרת עילית6028ת.ד. 

 284-4885805מנהלת 
 24-6482825טלפון 
 24-6862820פקס 

Amitclub32@gmail.com 

מרכז  –מועדון תעסוקתי  עפולה
 קובו

 הילה קינןמנהלות 
 וסבטלנה שכטמן

 24-6805825 65868עפולה  04רח' הבציר 
 280-8602646 הילה

 284-6551488סבטלנה 

hilaenosh@walla.com    
svetlana75k@hotmail.com 

 04-6828060טלפון  בי"ח ע"ש "רבקה זיו" צפת רבקה חזן משתלה שיקומית צפת
 04-6828059פקס 

Rivka.h@ziv.health.gov.il 

קיבוץ 
 הרדוף

 -חקלאות מרפאת בהרדוף
 משתלת צמחי מרפא ומים

קיבוץ הרדוף, ד.נ. המוביל,  אלדד בן דוד, עו"ס
 68182נצרת עילית 

280-8151642 eldadbd@gmail.com 

 868ת.ד.  –"אמאנינא"  ניזאר סארג'י, רכז ח' רווחה"אמאנינא" מ נצרת
 נצרת

 24-6252680טלפקס 
282-5820806 

nisarsa@012.net.il 

samar.mahroum@gmail.com 

( מתקיים הסדר מיוחד ,עמק המעיינותנצרת עילית, טבריה מועצה אזורית עמק יזרעאל, כרמיאל, מועצה אזורית גליל תחתון, במספר רשויות )נהריה, עכו, -מרכז יום לקשיש
 לפי ההגדרה של מועדון תעסוקתי. המאפשר קליטת נפגעי נפש מבוגרים למסגרות הנ"ל

 

mailto:Clubhouse.tveria@gmail.com
mailto:Clubhouse.tveria@gmail.com
mailto:enoshca@bezeqint.net
mailto:enoshca@bezeqint.net
mailto:shl0mit@walla.com
mailto:shl0mit@walla.com
mailto:shibole@013net.net
mailto:shibole@013net.net
mailto:cohav@netvision.net.il
mailto:cohav@netvision.net.il
mailto:Amitclub32@gmail.com
mailto:Amitclub32@gmail.com
mailto:hilaenosh@walla.com
mailto:hilaenosh@walla.com
mailto:svetlana75k@hotmail.com
mailto:svetlana75k@hotmail.com
mailto:Rivka.h@ziv.health.gov.il
mailto:Rivka.h@ziv.health.gov.il
mailto:eldadbd@gmail.com
mailto:eldadbd@gmail.com
mailto:nisarsa@012.net.il
mailto:nisarsa@012.net.il
mailto:samar.mahroum@gmail.com
mailto:samar.mahroum@gmail.com
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 ל מוגןעמפ
מסגרת עבודה בשוק החופשי אך בתנאים מוגנים. המסגרת מאפשרת מסגרת תעסוקה שיקומית מוגנת לנפגעי נפש הפועלת במתכונת הדומה ל

 למשתקם לממש את היכולת התעסוקתית שלו ולעבוד בהתאם לכישוריו ויכולתו.

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

 -חוות רום  הר כמון
 חווה שיקומית

 עמית רום, יזם
 מנהלת שיקום -הגר

 02660הכרם, כמון, בקעת בית 
 

 284-8268628הגר 
24-5486585 

24-1128164 Romm2012@hotmail.com 

 64606מיקוד  0628טבריה, ת.ד.  א.ת. אליו קרזנר, מנהלת מפעל שווים טבריה
 

282-0666626 

282-4242816  Eshett1@bezeqint.net 

   284-6121188 עו"סית רוזאן דכור 
  24-6860410 24-6860454 אלי חילווה, מדריך 

, 6888, א.ת. כרמיאל, ת.ד.08רח' הנפח  מואתסם ספיהמנהל  מפעל סארב כרמיאל
02622 

280-8450080  hotmail.comJojo_in_sea@ 

   24-1556686 
24-1151504 

24-1151504  

נצרת 
 עילית

מפעל קופרטיב 
 "ביחד"

 מוסא מנהלת, פאדיה
282-8625858 

נצרת איזור תעשייה ג',  02רח' העבודה 
 עילית

24-6864158 24-6864158 Tefert2378@gmail.com 

מותת "שכולו ע עמקים צפון
 טוב"

 שי פריימן, עוסי"ת
 מנהלת שיקום "ערכותי"

יעל עזריה, מנהלת אזור 
 צפון "ערכותי"

 ליבי הרפז, מרפאה בעיסוק 
 מנהלת שיקום ערכותי

 , נצרת עיליתטבריה, עפולה, מגדל העמק
 

 חצור, נהריה, עכו, כרמיאל

282-8648846 
 

282-1682668 
 

282-1682681 

 tov.org.il-Shaif@s 
 

tov.org.il-yaela@s 
 

tov.org.il-libi@s 

 

, ת.ד. 66ח' היצירה למשלוח דואר: ר 
 80602, א.ת. רמלה 0601

282-0212868  tov.org.il-sarit@s 

 tov.org.il-ayelet@s  282-8642455 ס. רכזת ארצית: איילת מתן
קיבוץ 
 מצובה

 מפעל אלומה
 
 

 מרכז מארג

 מנהלת אורנה גולן
 
 

 שלומי כהן, מנהל מארג
 לילך קינן, עוסי"ת

 קיבוץ מצובהעמותת כוכב, 
 
 

 ר ורדיםא', כפ6רח' מירון  –עמותת כוכב 
 

282-1868420 
24-1585256 

 
24-1186861 

24-1882601 
 
 

24-1882601 

Golan1305@bezeqint.net 

Hataam5@matzuva.org.il 

ל "גבי פוליצר, עו"ס, סמנכ 
 העמותה

 282-8810812 לות תרשיחא, מע0רח' הוורד 
24-1884868 

24-1882601  

קרית 
 שמונה

 מנהל -יונתן ווילעו"ס  מפעל שווים
 אתי אוהב ציון, עוסי"ת

 weilyoni@gmail.com  282-4242824 66260קרית שמונה  866א.ת. דרומי ת.ד.
etti.shavim@gmail.com 

 anaor2004@walla.com 24-6141864 24-6128515 280-8885008 נאור רעו"ס אמי 

mailto:Romm2012@hotmail.com
mailto:Romm2012@hotmail.com
mailto:Eshett1@bezeqint.net
mailto:Eshett1@bezeqint.net
mailto:Jojo_in_sea@hotmail.com
mailto:Jojo_in_sea@hotmail.com
mailto:Tefert2378@gmail.com
mailto:Tefert2378@gmail.com
mailto:Shaif@s-tov.org.il
mailto:Shaif@s-tov.org.il
mailto:yaela@s-tov.org.il
mailto:yaela@s-tov.org.il
mailto:sarit@s-tov.org.il
mailto:sarit@s-tov.org.il
mailto:ayelet@s-tov.org.il
mailto:ayelet@s-tov.org.il
mailto:Golan1305@bezeqint.net
mailto:Golan1305@bezeqint.net
mailto:Hataam5@matzuva.org.il
mailto:Hataam5@matzuva.org.il
mailto:weilyoni@gmail.com
mailto:weilyoni@gmail.com
mailto:anaor2004@walla.com
mailto:anaor2004@walla.com
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קרית 
 ביאליק

 יעקב פורטנוי מפעל שווים
 יערה צור מתאמת שיקום

 24-6486826טל. 

 טל. מזכירות  08222 ,6644ת.ד.  16/68רח' החרושת 
24-5880814 

24-5868816 
688-4-

5880280 

shavimkb@bezeqint.net 

נהריה, 
 עכו,כרמיאל

 nabila_as@hotmail.com  282-0212868  עו"ס בו סאלח נבילה שכולו טוב 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nabila_as@hotmail.com
mailto:nabila_as@hotmail.com
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 תעסוקה נתמכת

 וכלוסייה בריאה.ליווי מקצועי של המשתקם בעבודה בשוק החופשי בתנאים המתאימים ליכולתו ולכישרונותיו. המשתקם משתלב בעבודה עם א

 
 

 דוא"ל כתובת טלפון/פקס מנהל/ת מקצועי/ת מסגרת תעסוקה מיקום

)מגזר אומנות השיקום   
 ערבי(

 מנכ"ל -מוחמד אבומוך
 רכז – עבדאללה מחמוד

 השמה
מנהל  –תאאר מסאלחה 

 מקצועי
רכזת  –עאלם אימאן 

 השמה

284-0600220 
282-5600221 

 
284-0018886 

 
284-0600261 

 גרבייהאל באקה 
 61ת.ד. 

 82622מיקוד 

Moh0504@yahoo.com 

רכזת  -ליאורה חכמון מרכז תעסוקתי "בית חם" בית שאן
 השמה

 tzviha@bezeqint.net 61886, גנר. 1סביון  084-0600226

 –גליל 
פריסה בכל 

 הצפון

סילס,  הגב' מאיה לביא דרך הלב - יוזמה צפונית
 מנהלת

 רכז מקצועי -זמיר סבר

282-0626026 
 24-6184681פקס 
 24-6184682טל. 

282-0626068 

  82/6גני הדר רח' 
 , צפת6888ת.ד. 

derechhalev1@gmail.com 
dhalev13@gmail.com 
dhalev9@gmail.com 

 ltd.co.il-galit@eshnav , ת"א62רח' דובנוב  050-7995116 גלית עוז חברת א.ח. אשנב בע"מ גליל מערבי

גליל מערבי 
 )עכו/נהריה(

 טלי ויזל יקוטי עמותת אנוש
 טללי אלמגור

284-1011815 
284-1011424 

 288-8105048משרד

, שכ' 42רח' ארלוזורוב 
 עמידר נהריה.

Tali.v@enosh.org.il 
Tallee@enosh.org.il 

 ltd.co.il-tal@eshnav   שירן חברת א.ח. אשנב בע"מ טבריה

 רכזי תעסוקה נתמכת עמותת אנוש כרמיאל
 שולמית ירושלמי

 אופיר לוי
 

 24-1854408משרד 
284-8680026 
284-1011886 

 

  , כרמיאל86הברושים 
shulamit@enosh.org.il 

ofirl@enosh.org.il 

 מרכז תעסוקתי "בית חם" 
 עמק יזרעאל

 maayans@bch.org.il  284-0600228 דינרמן-מעיין שמיר

  /עפולהנצרת

 280-6841110 רכז וסים חדאד, )מגזר ערבי( ב.מ. פת"מ נצרת 
 

פתרונות תעסוקתיים 
מתקדמים בע"מ ת.ד. 

נצרת מיקוד  82281
66662 

b.m.patam@gmail.com 

mailto:tzviha@bezeqint.net
mailto:tzviha@bezeqint.net
mailto:derechhalev1@gmail.com
mailto:derechhalev1@gmail.com
mailto:dhalev13@gmail.com
mailto:dhalev13@gmail.com
mailto:dhalev9@gmail.com
mailto:dhalev9@gmail.com
mailto:galit@eshnav-ltd.co.il
mailto:galit@eshnav-ltd.co.il
mailto:Tali.v@enosh.org.il
mailto:Tali.v@enosh.org.il
mailto:tal@eshnav-ltd.co.il
mailto:tal@eshnav-ltd.co.il
mailto:shulamit@enosh.org.il
mailto:shulamit@enosh.org.il
mailto:ofirl@enosh.org.il
mailto:ofirl@enosh.org.il
mailto:maayans@bch.org.il
mailto:maayans@bch.org.il
mailto:b.m.patam@gmail.com
mailto:b.m.patam@gmail.com
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 284-1011824טל.  אתי סידר, מנהלת צפון אנוש מחוז צפון
 688841011824פקס

 Etty.sidar@enosh.org.il 

 284-8680068 מישל אפשטיין, רכז  אנוש בית שאן
 288-8582021משרד

 , 48יעקב מכלוף 
 בית שאן

micheie@enosh.org.il 

 284-1011860 גיא טריגלו, רכז אנוש טבריה
 24-6808850משרד 

 quyt@enosh.org.il , טבריה08אלחדיף 

 284-1011486 רכזת נגה כץ, אנוש קרית שמונה
 288-8244221משרד

 noqak@enosh.org.il , קרית שמונה58הרצל 

עפולה,נצרת 
עילית/מגדל 

 העמק

 רכזי תעסוקה נתמכת אנוש 
 יעדי לוש

 טל רובינס
 מיכל צלאל

 שרית מתתיהו

 288-8022045משרד
284-8680028 
284-1011612 
284-1011848 
284-8680002 

 

עפולה  04רח' הבציר 
65868 

 
 

 

Adi.l@enosh.org.il 
Tal.r@enosh.org.il 

michalz@enosh.org.il 

saritm@enosh.org.il 

 

זת רכ -ליאורה חכמון מרכז תעסוקתי "בית חם" עפולה
 השמה

084-0600226  tzviha@bezeqint.net 

 ltd.co.il-naor@eshnav  280-4285554 נאור קאשי חברת א.ח. אשנב בע"מ עפולה

מגדל העמק, 
רמת ישי, 

קריית טבעון 
 + יקנעם

 maayan@bch.org.il  284-1226804 מעיין בנימין מרכז תעסוקתי "בית חם"

 ת טבעוןיקרי
+רמת ישי,  

יוקנעם 
 והסביבה

 
גליל מערבי  

 עכו ונהריה

  תעסוקה בדרך אחרת
 כפר תקוה

 
 
 

 תעסוקה בדרך אחרת 
 כפר תקוה

 גב' רותי פרי, מנהלת  
מדריך  –מן דני בור
 שיקום

 
 

 רותי פרי, עוסי"ת
מדריכת -קלית קריצמר

 שיקום

282-5801486 
282-5801488 
24-1186288 

 24-1881846פקס: 
 

282-5801486 
282-5801488 
24-1186288 

קרית טבעון  68ת.ד. 
86622 

ruthyp@kfartikva.org.il 

חדרה 
 וצפונה

 285-8022006 אורנה הולדמן "רחממה תעסוקתית שת
 288-8826242פקס 

 orna@camama.org.il 

הילה רוקח, מנהלת  המרכז הישראלי לתעסוקה מחוז צפון
 איזורית

282-5086218 
21-8688226 

 21-8681615פקס 

 4רח' החרושת 
 כפר סבא

info@taasuka.org              
hila@taasuka.org 

 ozni@netvision.net.il  280-6668188 גלית עוז אשנב מחוז צפון

mailto:Etty.sidar@enosh.org.il
mailto:Etty.sidar@enosh.org.il
mailto:micheie@enosh.org.il
mailto:micheie@enosh.org.il
mailto:quyt@enosh.org.il
mailto:quyt@enosh.org.il
mailto:Adi.l@enosh.org.il
mailto:Adi.l@enosh.org.il
mailto:Tal.r@enosh.org.il
mailto:Tal.r@enosh.org.il
mailto:michalz@enosh.org.il
mailto:michalz@enosh.org.il
mailto:tzviha@bezeqint.net
mailto:tzviha@bezeqint.net
mailto:naor@eshnav-ltd.co.il
mailto:naor@eshnav-ltd.co.il
mailto:maayan@bch.org.il
mailto:maayan@bch.org.il
mailto:ruthyp@kfartikva.org.il
mailto:ruthyp@kfartikva.org.il
mailto:orna@camama.org.il
mailto:orna@camama.org.il
mailto:info@taasuka.org
mailto:info@taasuka.org
mailto:hila@taasuka.org
mailto:hila@taasuka.org
mailto:ozni@netvision.net.il
mailto:ozni@netvision.net.il
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 פרוייקטים תעסוקה מיוחדים

 
 

 דוא"ל כתובת טלפון/פקס מנהל/ת מקצועי/ת תעסוקהמסגרת  תחום

הגב' מאיה לביא סילס,  דרך הלב - יוזמה צפונית יזמות עסקית
 מנהלת

 עו"ס רכז מקצועי -זמיר סבר

282-0626026 
 24-6184681פקס 
 24-6184682טל. 

282-0626068 

  ,    82/6גני הדר רח' 
 , צפת6888ת.ד. 

derechhalev1@gmail.com 

dhalev13@gmail.com 

dhalev9@gmail.com 

צרכנים נותני 
 שירות

 יובל קובי צרכנים נותני שירות
 
 

צביקה אידלברג, רכז אזור 
 צפון

284-0028016 
 21-8668625פקס 

 
284-6566466 

 
 

 advagefen@hotmail.com 
 
 

tzvikaei@gmail.com 

 

 

 edri@gmail.comneta  282-8880605 ליווי מעסיקים-אדוה גפן ליווי למעסיקים

      

פרויקט לימודים  -פל"א תוכנית פל"א
 אישי

 

התוכנית עוברת לאחר מכרז  
לחברת אשנ"ב פרטים ימסרו 

 בהמשך

   

חממה תעסוקתית  
 לאקדמאים ובעלי מקצוע

 איתן קלטוש 
280-0485264 

 אורנה הולצמן, רכזת צפון

285-8022006   
orna@camama.org.il 

 

mailto:derechhalev1@gmail.com
mailto:derechhalev1@gmail.com
mailto:dhalev13@gmail.com
mailto:dhalev13@gmail.com
mailto:dhalev9@gmail.com
mailto:dhalev9@gmail.com
mailto:advagefen@hotmail.com
mailto:advagefen@hotmail.com
mailto:tzvikaei@gmail.com
mailto:tzvikaei@gmail.com
mailto:netaedri@gmail.com
mailto:netaedri@gmail.com
mailto:orna@camama.org.il
mailto:orna@camama.org.il
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 קרן רשת מרכזי הכשרה אבחון ושיקום מקצועי 
 קורסי הכשרה מקצועית בפיקוח מלא של משרד התמ"ת. -
 שרותי אבחון תעסוקתי, הקניית מיומנויות תומכות עבודה ושרותי השמה בעבודה, בפיקוח משרד הרווחה. -
 אישית, במסגרת "סל שיקום" ובפיקוח משרד הבריאות. ם, בסיוע עובדי השמה, שילוויובתנאים מוגנים ומיוחד בעבודה בהתאם לכישורים שילוב -

 דוא"ל כתובת פקס טלפון מנהל/ת מקצועי/ת מסגרת תעסוקה

 24-6856640 שם המנהל: מר אריה רווה בית שאן מפעל שיקום
24-6452818 

בית שאן  ,064ת.ד.  א.ת. צפוני, 24-6858412
62122 

 

רח' ברנר, פינת המלאכה,  24-6816455 24-6808862 282-5884658מגי קינן   מרכז שיקום טבריה
 64040טבריה 

 
   24-6851181 מדריך: מר סעד אדיב ג'אריח' תעסוקתית מ

   24-6880661 מדריך: מר אסמעיל אשמוז יח' תעסוקתית כפר קמא

   282-5884684 גב' דבורי טובול תעסוקה מוגנת-לב פתוח

 מר הלל לביא שם המנהל: מגדל העמקמרכז שקום 
יהודית : שירות סוציאלימנהלת 
 שמעוני

24-6442662 
24-6468822 

282-5884288 

מגדל , 682דרומי ת.ד.א.ת.  24-6448086
 62886העמק 

 

 מנהל: מר קובי דניאל מפעל שקום נצרת עילית 
 

24-6860085 
282-5884008 

  א.ת.ג. 666ת.ד.  

  מושב אביטל  24-6426548   יח' תעסוקתית מרכז יעל

    24-6442662  תעסוקתית מ.העמק 'יח

  24-6882068 המנהל: מר איברהים ח'ורי מרכז שיקום נצרת
24-6882880 

 82826בנין אבו אלעסל ת.ד.  24-6866582
 .66688נצרת 

 

    24-6846866 מדריך: מר ג'ריס שאמא יח' תעסוקתית סכנין

    24-1142615 : מר מייסרה עואדמדריך יח' תעסוקתית תמרה

    24-6888260 קוטר חייםרכז סדנאות:  יח' תעסוקתית נצרת

 המנהל: מר הלל לביא מרכז שקום עכו
282-5884028 

 

24-1566426 
24-1168008 
24-1561848 

  , עכו )ליד אגד(.84רח' הארבעה  24-1886556

    24-1862258 מרכז המפעל: יגאל סעדי יח' תעסוקתית אבו סנאן

    24-1886468 מרכז המפעל: כהן דניאל מפעל תעסוקתי פקיעין

    24-1556606 מר סייף האני מדריך: יח' תעסוקתית מג'דל כרום
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 חברה ופנאי
 מועדון חברתי

מועדון  מיקום
 חברתי

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל מקצועי

 66102איכסאל  ,682ת.ד. אניסה דראושהגב'  אנוש איכסאל
 )המועדון נמצא ברווחה(

282-5842085  

  284-8685886 , בית שאן880מול בנק הפועלים ת.ד.  דנון עינת אנוש בית שאן

 284-1682606יוסי:  64622טבריה  45ת.ד. , 08רח' אלחדיף  יוסי כהן אנוש טבריה
 24-6808850: מועדון

cohen@hotmail.com-Yosi 

  Naifi177@bezeqint.net 282-8588405  אג' נאיףחיג' שכולו טוב טמרה

 רכזת הזאר סלאמי אנוש  ירכא
 מדריכה -היאם

 מועצה מקומית -מועדון חברתי נשים
 ומועדון חברתי

24-1865666 
282-4166115 
054-4854515 

Hazar.Salamy@gmail.com  

, 8282, ת.ד.מועדון חברתי גברים נירומר חביש מ
 04168מ.

054-5630856 Monir1970@walla.com 

 020, ת.ד.  86הברושים רח'  תמר קלר אנוש כרמיאל
 ליד הרבנות

 24-1852664טלפקס 
282-5858022 

int.netenoshca@bezeq  

, מגדל העמק  )למשלוח 0רח' שפירא  מיכל ספיר הגב'  אנוש מגדל העמק
 , עפולה(04רח' הבציר -דואר

280-0456888  

 מר עלי קיזל אנוש מג'אר
 באסל הזימה

 מועדון הסתדרות לשעבר
 רמרכז הכפ

282-4282554 
282-8264266 
284-0066660 

ezel@walla.comak  

  enonahariya@enosh.org.il 288-8105048 עמידר, 6268ת.ד.  42ארלוזורוב  שרי יוסףגב'  אנוש נהריה

 "אמאנינא" נצרת 
 מח' רווחה

 24-6252680טלפקס  נצרת 868אמאנינא" ת.ד."   רכז ניזאר סארג'י
282-5820806 

nizarsa@012.net.il 

samar.mahroum@gmail.com 

  Ramosh_1987@hotmail.com 280-6820868 02688, סכנין 6 085ת.ד. גב' רים סלמאן אנוש סכנין
 

 enonahariya@enosh.org.il 24-1888816  גב' מיכל ישכר אנוש עכו

  24-6805825 עפולה 04רח' הבציר   אנוש עפולה

 שלוש עאידה אנוש עראבה
 נעאמנה שפיק

 280-4826811 ליד המועצה המקומית
280-0084856 

mShfeka_n@hotmail.co 

      

mailto:Naifi177@bezeqint.net
mailto:Naifi177@bezeqint.net
mailto:Hazar.Salamy@gmail.com
mailto:Hazar.Salamy@gmail.com
mailto:enoshca@bezeqint.net
mailto:enoshca@bezeqint.net
mailto:akezel@walla.com
mailto:akezel@walla.com
mailto:enonahariya@enosh.org.il
mailto:enonahariya@enosh.org.il
mailto:nizarsa@012.net.il
mailto:nizarsa@012.net.il
mailto:samar.mahroum@gmail.com
mailto:samar.mahroum@gmail.com
mailto:enonahariya@enosh.org.il
mailto:enonahariya@enosh.org.il
mailto:Shfeka_n@hotmail.com
mailto:Shfeka_n@hotmail.com
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 צפת
 

 אנוש
 

 

 24-650268 כז לקידום העיוורבמררח' הרצל,  גב' לילך הדס
284-1011410 

nimrodkd@enosh.org.il  

מועדון  עפולה
-באלגג

שלוחה של 
 קלאבהאוס

 280-5211052 , עפולה8רח' הצפצפות  גב' נועה ברנד
288-8440062 

 

מועדון  יקוםמ
 חברתי

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל מקצועי

קריית 
 שמונה

 077-7044009 קרית שמונה 5546ת.ד. , 58 רח' הרצל ' מירי מרדכיגב אנוש
280-8816862 

galiteper@gmail.com    
mimrodk@gmail.com 

  284-4155884 המעיין ליד המועצה המקומית גב' בסול בסמה אנוש ריינה

 "אליאסמין" שפרעם
 מח' רווחה

 24-5061884 בנין מרש"ל רכזת עביר בחוס  
282-0406460 

_center_shf@hotmail.comYasmin 

 

mailto:nimrodkd@enosh.org.il
mailto:nimrodkd@enosh.org.il
../../../../../etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/liran/Downloads/galiteper@gmail.com
../../../../../etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/liran/Downloads/galiteper@gmail.com
mailto:mimrodk@gmail.com
mailto:mimrodk@gmail.com
mailto:Yasmin_center_shf@hotmail.com
mailto:Yasmin_center_shf@hotmail.com
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 תוכנית עמיתים
 אשר מטרתו לסייע לנפגעי נפש להשתלב בפעילויות של המתנ"סים. , קיים פרוייקט משותף של משרד הבריאות וחברת המתנ"סים

  ornakl@gmail.comמייל:  153-9555559גב' אורנה קליין.  –רכזת מחוז הצפון 
 alona_d@matnasim.org.ilמייל:  151-5690209גב' אלונה קייזרמן דינרמן:  

 .לפרטים ניתן לפנות למתנ"ס המקומי
 
 
 

 

 כתובת מייל טלפון נייד פקס טלפון עבודה שם הרכז מתנ"ס

 yudzvi@walla.co.il  24-6452826 24-6262822  11911 35ת.ד. , ןבית שא

 manolaze@gmail.com 282-1000202 24-6820464 24-6820860 אל איברהיםמנ 66162, 482, ת.ד. דבוריה
  Rimonhoter82@gmail.com 280-5684641 24-6188862 24-6188884 וולפהרימון  688,ת.ד 6ההסתדרות , חצור

 carmulla@gmail.com 280-8182682 24-1586286 24-1586855 כרמל אביבי , ק.טבעון60דגניות  ,יוקנעם

 n_heb@hotmail.comyasmee 280-4052521 24-1566885 24-1825856 יסמין עבד אלחלים 17917, 415ת.ד. , כפר מנדא

  omeramitim@walla.com 284-1485688 04-9580064 04-9580063 עומר וייס 4552חטיבת גבעתי  , כרמיאל
 8, רמת יזרעאל מגדל העמק

 658ת.ד. 

 comaberger@gmailhoday. 280-4660416 24-6468200 24-6468226 הודיה ברגר

 מתנ"ס ברקוביץ , נצרת עילית
 1144, ת.ד.4מעלה יצחק 

 מורן גל

 מ.מ.-שירי רובין סירקין

24-6482886 04-6014736 280-6810668 

280-4616581 

morangall@gmail.com  
shirul.rubinsyrkin@gmail.com 

 מתנ"ס בית היימן,   עכו
 2169, ת.ד16רח' הרצוג 

 24-1560500 הדס שלמה מ"מ

24-1561684 

24-1882558 284-0624444 tamirhadas@hotmail.com 

 15ח הרצל מתנ"ס בלום ר , צפת
13251 

 בן סימון -נעומי עלפי

 מ.מ.-ליאת ברון

04-6829473 04-6921211 052-8688717 
284-6805012 

naomimial@gmail.com 
liatr8@walla.co.il 

 shluliti1984@gmail.com 050-9989909 24-6166882 24-6164666 דקלה אברג'יל קצרין

 בן גוריון –קרית מוצקין 

 אלי כהן                     

 

 שובניסקי רחמימוב אילנה

 נגה ויינבגר

24-5826882 

24-5826682 

24-5824864 

24-5826666 

282-8085221 

282-1000641 

Ilamar07@gmail.com 

Noga1w@gmail.com 

 nor.303@hotmail.com 282-0068522 24-1146281 24-1146605  איסמעיל נור 13942תמרה  1212ת.ד.  , תמרה

mailto:yudzvi@walla.co.il
mailto:yudzvi@walla.co.il
mailto:manolaze@gmail.com
mailto:manolaze@gmail.com
mailto:Rimonhoter82@gmail.com
mailto:Rimonhoter82@gmail.com
mailto:carmulla@gmail.com
mailto:carmulla@gmail.com
mailto:yasmeen_heb@hotmail.com
mailto:yasmeen_heb@hotmail.com
mailto:omeramitim@walla.com
mailto:omeramitim@walla.com
mailto:hodayaberger@gmail.com
mailto:hodayaberger@gmail.com
mailto:morangall@gmail.com
mailto:morangall@gmail.com
mailto:shirul.rubinsyrkin@gmail.com
mailto:shirul.rubinsyrkin@gmail.com
mailto:tamirhadas@hotmail.com
mailto:tamirhadas@hotmail.com
mailto:naomimial@gmail.com
mailto:naomimial@gmail.com
mailto:liatr8@walla.co.il
mailto:liatr8@walla.co.il
mailto:shluliti1984@gmail.com
mailto:shluliti1984@gmail.com
mailto:Ilamar07@gmail.com
mailto:Ilamar07@gmail.com
mailto:Noga1w@gmail.com
mailto:Noga1w@gmail.com
mailto:nor.303@hotmail.com
mailto:nor.303@hotmail.com
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 וסומכות ותונכח
ניות שירות "סומכות" המוצע לאנשים המתגוררים בקהילה )לא בדיור שיקומי( במטרה לסייע בהתארגנות, ניהול משק בית, הגיינה אישית וסביבתית, ק

 שעות שבועיות. 9וכו'. השירות ניתן בהיקף של עד 
תחום החברה והפנאי, והעצמה. שירות זה ניתן לתקופה של עד מטרת השרות של "חונכות שיקומית" היא לסייע בפיתוח קשרים חברתיים, העשרת 

  שעות הדרכה ורישום(. 2שעות שבועיות, +  2שעות עבודה ישירה, עד  03שעות חודשיות ) 05שנתיים בהיקף של 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל מקצועי / תפקיד חברה

 04-8536707  טל. 88826 חיפה ,5רח' הנביאים  ווחהנתן" שירותי חונכות /סומכות  שירותי סיעוד בריאות ור"
 24-5885055פקס 

 

 Yael_l@nathan.co.il 280-8565888  יעל לפידות   מנהלת תחום בריאות הנפש

 24-6665202טל. א' נצרת עילית 4רח' ציפורן  280-8648868 חיית ברגר נהלת חונכותמ
 24-6665208 פקס

hait@nathan.co.il 

 Tamar_s@nathan.co.il 280-5886662  סעדון-תמר פופר מנהלת סומכות

 280-8621484   קרית מוצקין ,68דרך עכו  מיוד קישון מחוז צפון -רכזת סומכות שיקומית
 24-6665882פקס 

k@nathan.co.il-Somchut   

יקנעם, נצרת עילית, עפולה, מגדל  רכזת
 , עמק יזרעאלהעמק

 280-5888860 א', נצרת עילית4רח' ציפורן  נוי-ליה יניר
 

.ilnathan.co@a-Briut 

  , קרית מוצקין68רח' דרך עכו  טליה וייסברג שלומי, מעלות , עכו,, צפתרמיאלכ רכזת
 24-6668855פקס 

4@nathan.co.il-Briut 

 h@nathan.co.il-tBriu 280-8588864  טליה וייסברג רכזת קריות ונהריה

 y@nathan.co.il-Briut 280-8888610 א', נצרת עילית4רח' ציפורן  שירי אלמוג רכזת טבריה ועמק הירדן

 :שירות למגזר הערבי ניתן  בפקוח חברת נתן ע"י

שירותי בית ורווחה למגזר  -חנן נצרת בע"מ
 הערבי

יקט: עו"ס אגבריה מרכז פרוי
 052-3782198 מוחמד

 280-5581828תוג'אן עזאם 
 282-1581012-נאהד-נצרת

  0682ת.ד.  –רח' אלעמארה 
 66222נצרת 

 6-522-882-442טל. 
 24-6868845טל. 

 24-6268266פקס 

 

  atoujan@yahoo.com 280-5581828    תוג'אן עזאם  -רכזת גליל מערבי                                            

 ORS   28-8188808 פקס תל אביב   666מנחם בגין  שירותי רפואה וסיעוד  

 siud.co.il-inbal@ors 28-8188808פקס  284-8646260טל:  ענבל יוחנן   חונכות –רכזת ארצית 

 siud.co.il-yaelp@ors 28-8645226פקס  284-8646654טל:  יעל פיזם   סומכות –רכזת ארצית 

 24-5864848 , חיפה624העצמאות  שמוליק ורדי מחוז צפון מנהל
284-8818818 

siud.co.il-shmulik@ors 

 ,עכו, נהריה :חונכותרכזת סומכות ו
 ,מעלותכרמיאל

 o.ilsiud.c-svetlana@ors 24-6142010פקס  280-5461206טל.  סבטלנה לבקוביץ, עו"ס

mailto:Yael_l@nathan.co.il
mailto:Yael_l@nathan.co.il
mailto:hait@nathan.co.il
mailto:hait@nathan.co.il
mailto:Tamar_s@nathan.co.il
mailto:Tamar_s@nathan.co.il
mailto:Somchut-k@nathan.co.il
mailto:Somchut-k@nathan.co.il
mailto:Briut-a@nathan.co.il
mailto:Briut-a@nathan.co.il
mailto:Briut-4@nathan.co.il
mailto:Briut-4@nathan.co.il
mailto:Briut-h@nathan.co.il
mailto:Briut-h@nathan.co.il
mailto:Briut-y@nathan.co.il
mailto:Briut-y@nathan.co.il
mailto:atoujan@yahoo.com
mailto:atoujan@yahoo.com
mailto:inbal@ors-siud.co.il
mailto:inbal@ors-siud.co.il
mailto:yaelp@ors-siud.co.il
mailto:yaelp@ors-siud.co.il
mailto:shmulik@ors-siud.co.il
mailto:shmulik@ors-siud.co.il
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 siud.co.il-Lior@ors 28-8188825פקס  284-8646268טל:  ליאור לוי, עו"ס גולןעליון ורמת ה גליל :חונכותוכות רכזת סומ

 siud.co.il-orite@ors 28-8188685פקס  284-8646666טל:  אורית אלניר רכזת סומכות וחונכות: עפולה והעמקים

mailto:Lior@ors-siud.co.il
mailto:Lior@ors-siud.co.il
mailto:orite@ors-siud.co.il
mailto:orite@ors-siud.co.il
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 השכלה
 במסגרת תכנית זו ניתן סיוע בהפניה ובמימון למסלולי הלימוד הבאים:

 שנות לימוד. 03תעודת גמר תיכונית,  –תג"ת  05
 השלמת בגרויות.

 לימוד עברית באולפן שלב א' ושלב ב'. –אולפנים 
 ברמת יח' לימוד אחת. –קורס הכרת המחשב 

 תעודה ללומד המבוגר. –תוכניות תהילה 
 

מותאמת למשתקם וניתנת תמיכה על ידי המלווים  ניתנת אפשרות ללמידה בשילוב בכיתות רגילות או בקבוצות ייחודיות למשתקמים. תכנית הלימודים
 בכל אזור.

 

 מייל טלפון/פקס שם הרכז אזור

 pnina@nathan.co.il 280-8488112 גב' פנינה שמאי שירות מלווי השכלה ארציתאחראית 

 Pninaw.nathan@gmail.com 280-1660286 גב' פנינה וייס מנהלת ארצית שירותי חונכות אקדמית

  280-5104806נייד  נופר שויד מלוות השכלה נתמכת גליל מערבי
 24-6406808 פקס

nofar@nathan.co.il 

 אפשטיין-גליה אשבל העמקים וגליל עליון
 א' נצרת עילית4פורן רח' צי

 280-5415488נייד 
 24-6665208 פקס

galia@nathan.co.il 

 280-8556881נייד  עזה יחיא מגזר ערבי
 24-6666580פקס 

 

 hu@univ.haifa.ac.il.Natan 280-6561020 צאלה שיין גוטמן רכזת שירותי חונכות אקדמית באונ' חיפה

  280-668565 צורית גוטפריד רכזת שירותי חונכות אקדמית בטכניון

 
 
 
 

 קרן שיקום
 קרן המאפשרת מענק כספי לטובת סיוע ברכישת ציוד ביתי, בסכום מוגבל בזכאות אחת לחמש שנים.

 מרכז הקהילתי לבריאות הנפש ביפו.ב 55594יפו, מיקוד -, ת"א05כתובת: הרבי מבכרך 
 12-5050035גב' מזל מנשה: מזכירה: 

 12-5050053גב' איילה לוי, מרפאה בעיסוק אחראית המרכז לברה"נ יפו: 

mailto:pnina@nathan.co.il
mailto:pnina@nathan.co.il
mailto:Pninaw.nathan@gmail.com
mailto:Pninaw.nathan@gmail.com
mailto:nofar@nathan.co.il
mailto:nofar@nathan.co.il
mailto:galia@nathan.co.il
mailto:galia@nathan.co.il
mailto:Natan.hu@univ.haifa.ac.il
mailto:Natan.hu@univ.haifa.ac.il
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 מרפאות שיניים                                        
 אחת לחמש שנים.. "פול דנטליניתן לפנות למרפאת שיניים הנמצאת בהסדר עם משרד הבריאות, עם "טופס הפניה לטי

 

 כתובת טלפון / פקס מנהל/ת מרפאה שם המרפאה מקום

 )מול "אמסלם טורס"(. , טבריה8רח' הפרחים  24-6808518 מוחמד דלאשה ד"ר  טבריה

  24-1166250 ד"ר דרויש מרואן  כפר יאסיף

 24-6461185 ד"ר חטיב אשרף   כפר כנא
 

 66182כפר כנא  0460ת.ד. 

 24-1560160 סמיר ד"ר חטיב  נאכפר כ
 

 66182כפר כנא 

 , חיפה06רח' הגפן  24-5866882  מרפאת יאורית חיפה

 24-1142581 ד"ר יאסין מוניר  טמרה
 

 82566טמרה 

 24-1508180 ד"ר משארקי זוהיר מרפאת שיניים בבית הקשיש נהריה
24-1508186 

 , נהריה6רח' העצמאות 

 נהריה  45רח' וייצמן   280-8886466 ד"ר אלי סט  נהריה 

 נצרת עילית
 

 "עלמה" 
 מרפאת שיניים במרכז יום לקשיש 

 24-6862566 גב' מירי בר יוסף               
24-6266688 

  68526ת.ד.  06רח' יזרעאל 
 68222נצרת עילית 

 66182כפר עילוט  282-8462540 ספדי ח'אלד מוהנאדר'    כפר עילוט

 ליד מכון דיאליזה –אשכול א'( ) 62רח' קרן היסוד    24-6124882 : ציפימזכירה מרפאת שיניים קהילתית -תיהבבית  ת שמונהיקרי

 24-6111112  המרכז לבריאות השן בגליל צפת
 

 צפת 6רח' שפרינצק 

 04128אבו סנאן  41ת.ד.   ד"ר יוסף מוסא  אבו סנאן

 822566טמרה  280-5821085 ד"ר יאסין מוניר  טמרה

 04188דיר חנא  65268ת.ד.  280-5066666 ד"ר נזיה ג'מאל  דיר חנא

 00060נהריה  6דרך העצמאות  284-8184440  עמותה למען הקשיש נהריה

 06862מעלות תרשיחא  8411ת.ד.  280-0586548 ד"ר חדאד אליאס  מעלות תרשיחא

 04168כאבול  282-8588426 ד"ר עיאשי עמאד  כאבול

 68222נצרת עילית  6/1דליה  280-5180425 "ר חואיטה מוחמדד  נצרת עילית

 04125כפר יאסיף  642ת.ד.  282-8806288 ד"ר מרואן דרויש  כפר יאסיף

 66182כפר כנא 0562ת.ד.  280-6028858 ד"ר חטיב חוסאם  כפר כנא
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 04164פקיעין  685ת.ד.  284-4508615 ד"ר ג'ובראן אברהים  פקיעין

 66104בועיינה  885ת.ד.  280-8188882 לאשה מחמודד"ר ד  בועיינה

 04168כאבול  0828ת.ד. 280-5544682 ד"ר מוחמד שחאדה  כאבול

 כפר כאוכב היגא 656ת.ד.  280-6046601 ד"ר אחמד אבואלהיגא  כאוכב היגא

 66102כפר אכסאל  448ת.ד.  280-6046601 ד"ר אכרם שלבי  כפר אכסאל

 טבריה 62רח' ביאליק  284-4415288 ד"ר יעקב סימון  טבריה

 60488כפר מסעדה  128ת.ד.  282-8652851 ד"ר באסל בטחיש  כפר מסעדה

 66222נצרת  6208/66רח'  282-8462125 ד"ר סעיד עונאללה  נצרת

 62452ת.ד.  66222נצרת  8222/4רח'  288-0262186  מקום לחיוך בע"מ נצרת

 חיפה
 

 24-5680111  לב ח"ש ע"ר  
 

 חיפה 8688ת.ד.  8רח' ילג 

 קרית שמונה
 

 24-6148882  בית בתיה בית חם בקיריה ע"ר
 

 62022קרית שמונה  62קרן היסוד 

 כפר אכסאל
 

 24-6260860  ג'ואברה שירותים רפואיים בע"מ
 

  126, ת.ד. 61102כפר אכסאל 
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 רשימת מסגרות דיור לצעירים
 
 

 

 כתובת מייל כתובת  טלפון/פקס מנהל מקצועי שם המסגרת מיקום

   282-5550881 אילנה פרג'ום, מנהלת בית לאה באר שבע

 280-8612168 מר ששי כליפא, מנהל   הוסטל "גיא" באר שבע
 25-5622208פקס 

  , באר שבע6דרך מצדה 

ליווי וריפוי  הרדוף 
 בקהילה

  68182קבוץ הרדוף. ד.נ. המוביל  24-1281025 מר אלדד בן דוד

 24-1281068/865 מר רון ליברמן, מנהל מרכז חירם הרדוף
 24-1281818פקס 

  

   מירב סמדג'ה, מנהלת הוסטל בית ענבלים חדרה
 שרון שטרנברג, מנהלת דיור מוגן

   24-6002282טל. 

  , חיפה66רח' הפועל  24-5642488טל.  שי מענית, מנהל הוסטל ענבלים חיפה

  , חיפה46רח' פינסקי  24-5624468 כהן-רה טילמןמנהלת: שי ענבלים בכרמל חיפה

   280-5456622 גיל ברונובסקי, מנהל דיור מוגן  

   050-2025656 ענבל צונף, מנהלת אחוזת רעים ירושלים

 20-6800646 מנכ"ל יוני בוגט מכון סאמיט ירושלים
20-6888845 

 81משרדי ההנהלה רח' הרצוג 
 ירושלים

 

 – הד הצפון יקנעם
 ות לאומישר

, 6השקמה עמותת שחרות, רח'  284-4424886 עדי אלמליח, מנהלת
 .02610נעם עילית, יק

hedtzafon@gmail.com 

  Liat_vak@netvision.net.il 288-8622012טלפקס:  284-8066526 ליאת וקנין, עו"סית ומנהלת מקצועית

 קהילה תומכת רחובות
 הגיבורים

  Giborim.rehovot@gmail.com עמותת "דן אבשלום". 284-4888581 ענת, מנהלת  

 288-8820825 מנהלת גב' ימית הוסטל לצעירים רחובות
 25-1485524פקס. 

 Sela.rehovot@gmail.com הודה הלוי , רחובותרח' י

  רעננה   8אלי כהן  21-8808658 עירית פפרמן, מנהלת בית השקמים רעננה
מסגרת מיוחדת לאנשים עם  26-6622110 עמרי פריש, מנהל   כפר איזון שדות ים

 התמכרויות

 

     הד שדרות שדרות

הוסטל לצעירים  תל אביב
 "התקווה"

 מנהלת גב' נתנאלה ארציון
 שיר נוי באוור

280-8454451 
280-5661518 

 28-8886188פקס. 

  Shir.ktv.ho.ta@gmail.com שכונת התקווה
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