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 תיאום טיפול שירות
מעקב ו קומיות בקהילה, שנועד לסייע בגיבוש, יישום, ליווייתיאום טיפול הוא שירות לתיאום תכניות ש

 אחר תכניות שיקום פרטניות. 

תכניות מתאמי  כתובת שם המסגרת
 שיקום

 

 דיאלוג
 

 מנהלת אזור צפון -נועה טוכמן 
054-9299371 

noat@amanet.co.il 
 
 

מנהלת מחוז  -יעל שטיינברג 
 052-6096428   חיפה
 072-2706846  פקס

syael@amanet.co.il 
 
 

 סגנית  –סבהט -אסרסאביב 

054-5921726 
saviva@amanet.co.il 

 
 משרדים 

 
 משרד ראשי

רמת  34רחוב הברזל 
 החייל ת"א

 073-2509587טל': 
 072-2706837פקס: 

 
 -משרד בחיפה

, 72שדרות ההסתדרות 
 2קומה 

 )אזור הצ'ק פוסט(

 

 מתאמי טיפול:

 054-6544467  שחרשירי בן 

bshiri@amanet.co.il 
 

 052-5803549ליאה ויסבריט 
Vliya@amanet.co.il 

 

 054-5921071ענאן אבראהים 
t.co.il058@amane-metaem 

 

-054ג'יאנה תומא חריש 
2308602 

067@amanet.co.il-metaem 
 

 052-3114647ירדן שטוקלמן 
026@amanet.co.il-metaem 

 

 עדי טרטרקובסקי 
054-8965460 

073@amanet.co.il-metaem 
 

 8994337-054נוי שילה 

ilsnoy@amanet.co. 

 
 

 054-2858317רוני בן צבי 

117@amanet.co.il-metaem 
 

 054-9822673 שמשוםדורין 
089@amanet.co.il-metaem 

 
 054-4862590 עמרי בצלאל

025@amanet.co.il-metaem 

 

 054-9790158 אמיר ברזל

124@amanet.co.il-metaem 
 

 052-5890979 הילה ליפמן
055@amanet.co.il-metaem 

 

 054-9822669 סבינה מנשירוב
113@amanet.co.il-metaem 

 

mailto:noat@amanet.co.il
mailto:syael@amanet.co.il
mailto:saviva@amanet.co.il
mailto:bshiri@amanet.co.il
mailto:Vliya@amanet.co.il
mailto:metaem-058@amanet.co.il
mailto:metaem-067@amanet.co.il
mailto:metaem-026@amanet.co.il
mailto:metaem-073@amanet.co.il
mailto:snoy@amanet.co.il
mailto:metaem-117@amanet.co.il
mailto:metaem-089@amanet.co.il
mailto:metaem-025@amanet.co.il
mailto:metaem-124@amanet.co.il
mailto:metaem-055@amanet.co.il
mailto:metaem-113@amanet.co.il


3 

 

 רותי דיוריש

 הוסטל
מסייעת לדייר בתהליך השיקום שלו, באופן ו בקהילה המוצעת לזכאי סל שיקוםמסגרת דיור שיקומית 

החיים בבית  ,איש( 30 -משותפת לאנשים )עד כ שעות ביממה. מדובר במסגרת חיים  24 ,אינטנסיבי
סיוע ותמיכה בתחומי חיים , בקהילה עם ליווי מגוריםאפשר שרותי ההוסטל נועדו ל .בניין מגורים אחד/

. הדיירים, המתגוררים בחדרים ליחידים או לזוגות, לומדים מיומנויות יומיומיות כגון: ניהול תקציב, שונים
ניהול משק בית, בישול, ניקיון, היגיינה אישית, מיומנויות בשוק העבודה, כישורים בינאישיים, פנאי, 

 חברה וכד'. 
השהייה בהוסטל כרוכה בתשלום חודשי המיועד לכיסוי עלויות התפעול, שכ"ד ומסים. בנוסף ישנן 
הוצאות שוטפות עבור רכישת מצרכי מזון וכו' )למקבלי קצבת נכות תיתכן זכאות לסיוע בתשלום שכר 

 הדירה ממשרד הבינוי והשיכון(.
 

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת

 )הנביאים('כוכב הצפון'  הוסטל
 עתיד חדש

Kochav_hatzafon@newatid.c
o.il 

מנהלת מקצועית  –אודליה מלול 
 054-2565988 עתיד חדש

 

 , חיפה10רח' הנביאים 
 

 04-8678539טל': 
 04-8628597פקס: 

 
 

 מנהלת – עה לבקוביץונ
050-2495533 

 טיפול: ימתאמ
 סלסביל בשתאווי כעביה

 ענבל לוי 
 

 הוסטל הגליל
 ק.ט.ב. 

Hostelgalil@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 , חיפה16רח' בן יהודה 
 

 04-8220199טלפקס: 
 

 מנהלת  -קמה קמה 
054-5614871 

kama.gesher@gmail.com  
 מתאמות טיפול:

 מרב"ע - לי שחף
 עו"ס -מיכל שמלצר לייבוביץ' 

 
 
 

 הוסטל
 "אחוזת יחדיו"

 עתיד חדש
Achuzat_yachdav@newatid.c

o.il 
 אתר:

atid.com-www.new 
 

מנהלת מקצועית  –אודליה מלול 
 054-2565988 עתיד חדש

 
 

, קרית 74רח' העצמאות 
 אתא

 
 04-8437255טל': 

04-6151099  
 077-5502803פקס :

 

  אפרת אוטמזגין 
0509020499 

achuzat_yachdav@newatid.co.il 
 

 מתאמות טיפול:
 סלסביל בשתאוי

 
 

 הוסטל "אנוש"
 חיפה -סניף 

 
מנהלת אשכול, -טלי פינסקר עו"ס   

 חיפה קריות וכרמיאל
9299587-054  

 
 

 
  85רחוב ארלוזרוב 
 חיפה. 3פינת בר גיורא 

   04-6877845טל: 
 04-8629132פקס: 

  
 

 

 מנהלת  –יפעת בן ברוך 
054-9299792 

ifatb@enosh.org.il 
 

 מתאמי טיפול:
 ויטה וילנסקי טוצ'קוב

052-5487879 
 vita@enosh.org.ilמייל: 

 יטאיש מרט
054-9299636 

yitayish@enosh.org.il 
 

  

mailto:Kochav_hatzafon@newatid.co.il
mailto:Kochav_hatzafon@newatid.co.il
mailto:Hostelgalil@gmail.com
mailto:kama.gesher@gmail.com
mailto:Achuzat_yachdav@newatid.co.il
mailto:Achuzat_yachdav@newatid.co.il
http://www.new-atid.com/
mailto:achuzat_yachdav@newatid.co.il
mailto:ifatb@enosh.org.il
mailto:vita@enosh.org.il
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 הוסטל לצעירים
 .30אשר יוכלו להתגורר במסגרת לכל היותר עד גיל  18-28יתקבלו דיירים בגילאי  לצעיריםלהוסטל 

 

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת
 

 "ענבלים" 

 theinbalimhome.comאתר: 

 

 , חיפה16הפועל 

 04-8640453טל: 

 04-8640453פקס: 

מייל: 

Inbalim.h@inbalim.org.il 

 

 

 מנהלת -עדי בר וויטסון 

054-5825593 

 הוסטל רמה ד'
, על מנת לפתח מענים עבור 'הוחלט על מעבר של מספר הוסטלים לסטטוס רמה ד 2017במהלך 

אדם  הזדקנות/תשישות. במסגרת כח ,מתמודדים עם ירידה תפקודית משמעותית על רקע מחלות
 .מתוגבר. הפניות באישור רכזת מחוזית בלבד

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת
 

 הוסטל 
 "בית עתיד חדש"

Achi_eilat@newatid.co.il 
 

מנהלת מקצועית  –אודליה מלול 
 עתיד חדש

054-2565988 
 

 
  ,10רח' אח"י אילת 

 ית חייםיקר
 077-5502736טל: 

 04-8435422טלפקס 
 

 
 מנהלת –חנין יעקב

052-5009048  
 
 
 

 
 הוסטל ישעיהו

 ק.ט.ב
Ktv.ysh@gmail.com 

 

 
 , חיפה6רח' ישעיהו 

 
 04-8311113טל: 

077-7660637 
 04-8598086פקס: 

 
 מנהלת - אביה עמיצור

052-4337734 
 
 
 

קהילה תומכת רמה ד' למשתקמים עם בעיות פיזיות 

 נלוות

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת
 

 "הבית בחורשה"
לאנשים   קהילה תומכת

המתמודדים עם בעיות גופניות 
   וצרכים פיזיים נלווים.

 ק.ט.ב.
maor.ktv@gmail.com 

 
 
 

  
 , 1רח' החורשה 

 מרכז הכרמל, חיפה
  

 04-8335511טל: 
 077-7660635: 2טל 

  04-8334488פקס: 
 

 
 מנהל –מאור ביטון 

054-6387794 
  

 סגן מנהל -עמרי לוי 
050-5504444 

  
 
 
 
 

mailto:Achi_eilat@newatid.co.il
mailto:Ktv.ysh@gmail.com
mailto:Ktv.ynof@gmail.com
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 קהילה תומכת
 

קהילה תומכת הינה מודל שיקומי חדשני המבוסס על עקרון של עצמאות מגורים ביחידות קטנות, עם 
תמיכה אינטנסיבית של צוות ובית מרכזי בלב הקהילה. פריסת יחידות המגורים משתרעת על פני 

 ה. הויכולת התמיכה של הצוות לכל שעות היממה הינה גבומרחקים קטנים, 
קהילה התומכת, מהווה מדרגת ביניים בין מגורים בהוסטל המסורתי לבין מגורים עצמאיים בקהילה. ה

הדירות העצמאיות מדמות מגורים כמו בשירותי הדיור המוגן עם רשת תומכת מאוד, ומאפשרות 
יות בקהילה. הקהילה מאפשרת התאמה נורמטיבית וטובה בהמשך מעבר וקידום לדירות מוגנות עצמא

יותר של השירות הניתן לשלב בו נמצא המתמודד בתהליך השיקומי. מודל זה מאפשר למתמודד, 
לקבל רצף שרותי המותאם לקשת רחבה של מצבים, בשלבים שונים ובתקופות שונות בחייו, מאותו 

 צוות שיקומי.

 

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת
 קהילה תומכת 'נוף הדרים'

anat@kidumpro.co.il-Biet 
 

מנהלת  –אירה בנדרסקי בוחבוט 
 0504885411מקצועית 

irab@shelpro.co.il 
 

https://www.facebook.com/kidum
 /pro 

 

 , חיפה16רח' בר גיורא 
 

 04-8640484טל': 
 04-8373171פקס: 

 
hadarim@shelpro.co.il-nof 

 

 מנהלת -הדי רשף 
0548823931 

 
מ"מ  -בנדלק אלמוג 
 מנהלת

0546299137 

 

 החותריםקהילה תומכת 
 ק.ט.בחב' 

 
מנהלת מקצועית חברת  -שירי בולר 

 0523395238ק.ט.ב 

קריית אליעזר, , 9רח' החותרים 
 חיפה

 :חדר צוות 'טל
077-5506590 

 :ות"עוסיחדרי  'טל
04-8533904 

 077-7660638 :פקס
 
 

 מנהלת -חן כץ בן שפר 
050-5232313 

chen.kottev@gmail.c
om 

רנא  -סגנית ואחות
 0546792071ג'ראיסה 

 מתאמות טיפול:
 תכלת שחק

 אורני אלון
 אסיל אבו ורדה

 
 קהילה תומכת בת גלים

 חב' ק.ט.ב.
 

Batgalim1997@gmail.com 
 

מנהלת מקצועית חברת  -שירי בולר 
 0523395238ק.ט.ב 

 , חיפה2רח' פינת גן 
 בת גליםשכונת 

 
 04-8529523: 'טל

 04-8529623פקס: 
 
 

 מנהלת -דורית זינגר 
054-4599194 

סגנית מנהלת  –מיה רון 
 ומתאמת שיקום
054-5881489 
 מתאמי שיקום: 

 עו"ס –חסן היב 
 אנה חמדאן

 
 "בית ירושלים"

 חדשעתיד 
 קהילה תומכת + משולבהוסטל 

 לציבור הדתי והחרדי
Beit_jerusalem@newatid.co.il 

מנהלת מקצועית עתיד  –אודליה מלול 
 054-2565988 חדש

 
 

 א', חיפה 24רח' ירושלים 
 

 04-8660580: 'טל
 04-8640752פקס: 

 
 

 
 מנהלת -טליה בונן

052-6994544 
 

יחידה לנפגעות טראומה מינית 

 "ענבלים"

 theinbalimhome.comאתר: 

 , חיפה 17טבריה 

מייל: 

Inbalimkehila.haifa@inbalim.o

rg.il 

 –חן אור בירנבאום 

 מנהלת 

052-7462828 

 

mailto:Biet-anat@kidumpro.co.il
mailto:irab@shelpro.co.il
https://www.facebook.com/kidumpro/
https://www.facebook.com/kidumpro/
mailto:nof-hadarim@shelpro.co.il
mailto:chen.kottev@gmail.com
mailto:chen.kottev@gmail.com
mailto:Batgalim1997@gmail.com
mailto:Beit_jerusalem@newatid.co.il
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 דיור מוגן
הגרים בקהילה באופן עצמאי, בתחומי החיים למתמודדים שירות דיור מוגן בקהילה נועד ללוות ולסייע 

 .אופטימלית השונים, בשאיפה לאיכות חיים
 :רמות 3הדיור המוגן מתחלק ל 

 .ימים בשבוע 6-7ביקורי בית ע"י איש צוות,  -דיור מוגן מתוגבר א. 
 .ימים בשבוע 3-5קורי בית יב -ב. דיור מוגן רגיל         
 .יום עד יומיים בשבוע -ג. דיור לווין        

 

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת
 דיור מוגן אופקים "עתיד חדש"

 סניף חיפה
 

 בית קבוצתי
 חיפה 32נורדאו 

 
Ofakim_haifa@newatid.co.il  

 
 מנהלת מקצועית  -אודליה מלול 

054-2565988 

 33124, חיפה  32רח' נורדאו 
 

ofakim123@live.com 
 

 טל': 
04-8667868 
04-8699463 

 
 פקס:

04-8699712 
 
  

 מנהלת   -לפל פסיגל 
052-6825526 
 סגנית מנהלת –ענת מוסקוביץ 
050-7273705 
 מתאמי טיפול:

 054-2565983ורביצקי איליה 
 054-2565985ארקדי צ'רפוב 

 050-5966066צח שורני 
 0546418474 –מיכל קורן 

 054-5801053 -מרינה רובסקי 
 058-7048435 -ורה דוידוב 

 055-5506310 -טל הלר 
  052-5826888ענבל דנטה 
 050-5748889אוסנת בלס 

 
סניף חוף  -דיור מוגן אופקים

 הכרמל
 מנהלת מקצועית  -אודליה מלול 

054-2565988 

 טירת הכרמל 2רחוב קרן היסוד 
 04-6813979טלפון ופקס 

מייל: 
Ofakim_hofhacarmel@new

atid.co.il 

 מנהל –נועם לביא 
 050-8333866 

 
 

 דיור מוגן אופקים
 "עתיד חדש"

 סניף קריות
 

Ofakim_krayot@newatid.co.il 
 

 מנהלת מקצועית  -אודליה מלול 
054-2565988 

 

 , קריית אתא 74העצמאות 
 (6)קומה 

 
 04-6556101טל': 

 04-6556294פקס: 
Ofakim_krayot@newatid.c

o.il 
 
 
 

 
 מנהלת –אורית אררה 

0542565984 
 

 מתאמי טיפול:
 055-6656272 -מור ברדוגו

 055-6863717אריאלה שטוסר 
 055-6860144דריה נפורטוביץ 

 

 דיור מוגן אופקים
 "עתיד חדש"

 סניף טבעון ויוקנעם
ofakim_yokneam@newatid.c

o.il 
 מנהלת מקצועית  -אודליה מלול 

054-2565988 

 , יוקנעם1רחוב הגיבורים 
 

 04-6022445טלפקס: 
ofakim_yokneam@newatid

co.il. 

 מנהל -אמיר כהן
052-2359527 

  
 מתאמת טיפול –מיכל קורן 

054-6418474 

לדוברי  -דיור מוגן 'גשר לקהילה' 
 ערבית

חיפה, עוספיא, דלית אל כרמל 
 והסביבה

 מנהל מקצועי –אורון לשם 
 

 אבא חושי עוספיא
 04-8558053טל' ופקס: 

 

 מנהל –מג'די דגש 
 050-8680132 

dagashm@gmail.com 
 

mailto:Ofakim_haifa@newatid.co.il
mailto:Ofakim_hofhacarmel@newatid.co.il
mailto:Ofakim_hofhacarmel@newatid.co.il
mailto:Ofakim_krayot@newatid.co.il
mailto:Ofakim_krayot@newatid.co.il
mailto:Ofakim_krayot@newatid.co.il
mailto:ofakim_yokneam@newatid.co.il
mailto:ofakim_yokneam@newatid.co.il
mailto:ofakim_yokneam@newatid.co.il
mailto:ofakim_yokneam@newatid.co.il
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 בית חםדיור מוגן תפארת 
 לדוברי ערבית
מנהלת מקצועית  -אמאני חמאד 

 05034999924ארצית 
 

 אבא חושי, עוספיא
 

 04-8282279פקס  

רכזת אזורית  -ולאא אטראד
0548740467 

 

 דיור מוגן "חירם"
 קרית טבעון והסביבה

 קרית טבעון
 מזכירות חירם: 

-04, 04-9059215טל: 
  04-9059395, פקס: 9059368

  hiram@hiram.org.il דואל:

 מנהלת –עינת אומנסקי 
 052-5809818 

 
 

 דיור מוגן ק.ט.ב חיפה
 
 
 

 גלים חיפה.-, בת2רח' פינת גן 
 04-8314436טלפקס: 

 
 משרד ראשי חברת ק.ט.ב

 טל':
 04-8346622 
 04-8345522 

 04-8114411פקס: 
 

, חיפה 7064א', ת.ד. 7רח' יותם 
34675 

 
 

 מנהלת חיפה -הדס צור 
052-4267332 

dusi.tzur@gmail.com 

 טיפול מנהל יחידה ומתאם -אור שחר

 מתאמי טיפול:
 אודי שחורי

 אניה צבליחובסקי 
 ג'וליאן דגש

 עביר דראושה
 מריאנה שסטופלוב

 דין חמוד-נטלי שרף א
 ויקי קוטליארסקי

 

 251וי סנטר, שדרות ההסתדרות  וצפון דיור מוגן ק.ט.ב קריות
 חיפה )צומת ביג קריות(,

 04-6249559פקס: 
 

 משרד ראשי חברת ק.ט.ב
 טל':

 04-8346622 
 04-8345522 

 04-8114411 -פקס
חיפה  7064א', ת.ד. 7רח' יותם 

34675 
 

  מנהלת -דנה אקשטיין מימראן 
052-8397740 

ס.מנהלת/מנהלת יחידה  -נועם מאור
 נהריה-אזור עכו 

0547484284 

 
 0532296335רבקה לגסה 

 0545525036מרקוביץ דנית 
 0523928866נטע בזק 

 0524604236נועה שגב 
  0526302926לילך דרור 
 0546909968ג'אנן חליף 

 0523686303גלית נבו מושקוביץ 
 0584367372הישאם עראף 

 0525612499 שימרית שיש
 

 

 

 דיור מוגן "ענבלים" חיפה וקריות

 theinbalimhome.comאתר: 

 

 , חיפה.11כורש 

 04-8667998טל': 

 04-8667998פקס: 

מייל: 

inbalim.haifa@inbalim.org.i

l 

 מנהלת –אנט לייקין 

 052-8481100 

 anet.l@inbalim.org.ilמייל: 

 מתאמי טיפול:

 054-4940793-שחף חזן עובד

 054-9732274חגי דולב 

 052-4619648–יעל גינת 

 054-6910400 –רוני כהן 

מינית דיור מוגן לנפגעות טראומה 

 "ענבלים" בקריות

 theinbalimhome.comאתר: 

 א, קרית חיים.4משה שרת 

מייל: 

trauma.krayot@inbalim.org.il 

 מנהלת –עמליה חיימוביץ' אהרון 

050-6222915 

amalya.h@inbalim.org.il 

 מתאמת טיפול –שחר נוב 

 0547233900טלפון: 
 shahar.n@inbalim.org.ilמייל: 

 

 

mailto:amalya.h@inbalim.org.il
mailto:shahar.n@inbalim.org.il
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דיור מוגן לבודדים  -"ידיד נפש"

 בקהילה
https://yadidnefesh.co.il/ 

 
מנהלת מרחב חיפה  -עדי פז רזגן 

 )חיפה קריות, עמק יזרעאל, עפולה(
 054-9292418 נייד:

 077-3645790פקס: 
adip@amalgroup.co.il 

 
 

 סניף חיפה קריות חוף הכרמל:
 חיפה 32י.ל. פרץ 

 רכזת הסניף -סיון העליון 
  054-9292632 

sivanh@amalgroup.co.il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ידיד נפש עמק יזרעאל )טבעון(:
 , קרית טבעון.1כיכר בן גוריון 

 054-9313019-ד"ר ענת אלבז 
מנהלת הסניף ורכזת תחום 

 נפגעות תקיפה מינית
anatel@amalgroup.co.il 

 
 
 
 

מתאמות שיקום אזור חיפה קריות חוף 
 הכרמל:

רכזת  -054-8338076–מיכל באייך 
 תחום דוברי אמהרית 

 – 054-9292881 -יעל פורגס הברמן
 רכזת תחום להט'ב

 – 054-9292973 –טל בלינשטיין 
 רכזת תחום דוברי רוסית

 054-9292011 -ספיר שקד
 054-8955421 –נועם ריבלין 
 054-9673064 –סיגל בן גיגי 

 054-8338090 –חיון -אור נחום
 

 מתאמות אזור טבעון:
 054-9292236 -ענת היימן
 054-9292629 –יעל רבזין 

 054-2110794 –ליאור ארקין 
 054-9292383 –רעיה לוי אשכנזי 

 
 

רכזת תחום חברה  –מרואה שאהין 
 ערבית
 054-9292543טלפון 

 Marwas@amalgroup.co.ilמייל 

 דיור מוגן 'קידום'
 

 קידום פרויקטים שיקומיים
Haifa@kidumpro.co.il 

 
 חפשו אותנו בפייסבוק:

 קידום פרוייקטים שיקומיים
 

 אתר אינטרנט:
www.kidumpro.co.il 

 
מנהלת מקצועית חיפה  -קרן שי רונן

 וצפון
058-6767344 

 24*"קידום חרדי" מפורט בעמוד 
תחת 'שירותים ייעודיים למגזר 

 חרדי'-דתי
 

 משרדי הדיור המוגן:
 , חיפה145דרך יפו 

  04-8640093טל': 
 04-8640097פקס: 

 
 

-058מנהלת  -שחף זילברמן 
6666810 

 
מנהלת דיור מוגן  -ג'ני קוליקובסקי
 0549016180 תחלואה כפולה

Jenny@shelpro.co.il 
 

 רכזת קריות -מיטל כרמי
 050-4051113 

 
 רכזת מגזר חרדי -מוריה שטרנליכט

054-9223235 
 

https://yadidnefesh.co.il/
mailto:adip@amalgroup.co.il
mailto:sivanh@amalgroup.co.il
mailto:anatel@amalgroup.co.il
mailto:Marwas@amalgroup.co.il
mailto:Haifa@kidumpro.co.il
http://www.kidumpro.co.il/
mailto:Jenny@shelpro.co.il
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 דיור מוגן "אנוש"
 טבעון -אשכול קריות

 
 
 

  טלי פינסקר מנהלת אשכול

0549299587 

  
 

מפורט  -*אנוש לציבור דתי חרדי 
תחת 'שירותים ייעודיים  24בעמוד 

 'חרדי-למגזר דתי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קריית מוצקין 3רחוב, אוסישקין  
 

 טלפונים : -מזכירות 
04-6735839 
04-8455741 

 
 פקס:

 04-8438643 
 
 krayot@enosh.org.il-dm 

 
 
 

 מנהלת   –לירון נווה  

054-9299623 

 מתאמי טיפול:
 054-9299472 -ליאור רוזנברג 

 054-9299407 -מירי יחזקאלי 

 054-7172283 -שלומי אזנקוט 

 054-9299474 -עדי אברהם 
    054-929955 -הילה לוקץ 

 054-7172710 -מעיין גלזמן כספי

 054-7172204 -טל בלינשטיין

 054-8100932 -חווה ארמלין
  054-9299439  -הבטם אברה

 054-9299761 -טימור נטעלי
 054-9299528 -הילה טל

 054-7172261מירב בוקס 
 054-8523326הילה בנאו 

 054-7199091מריה טולצ'ינסקי 
 054-9299582דני גלציאנו 

 
  

 דיור מוגן "אנוש"
 דירת שותפים לצעירים

 קרית ביאליק
 

עו"ס מנהלת  -גלית לוי אהרון 

 054-9299440 מקצועית

 

 
 

 קריית ביאליק 14הגליל  -רחוב

 מנהלת   –לירון נווה 

054-9299623 

 

 עו"ס בית קבוצתי -ליאור רוזנברג 

054-9299472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 דיור מוגן "אנוש" 

  נשר וטירת הכרמל -אשכול  חיפה
keren.l@enosh.org.il   

 
 
 

מנהלת עו"ס  -גלית לוי אהרון 

 054-9299440 מקצועית

 

  
 , חיפה39החלוץ

 
 054-7172227טל: 

 
 04-8236489פקס:  

 

 עו"ס מנהלת מערך הדיור -קרן לוי   

054-7172227 

 מתאמי טיפול:
 

 054-9299639 -אבי לוי 

 054-7110339–יעל שובל 

 054-9299431 -תום עופר

 054-7172709 -אסאלה ח'טיב

 0549299019 -מאיה צליוק שרבני

 

 אור לנפש
 דתי-למגזר חרדי מותאםדיור מוגן 

 חיפה 3רח' ירושלים 
 

 יהודית מנשה פרדה-מנהלת הסניף 
 0549712911-טלפון 

 046815590 -טלפקס
 

 –,  חברת "שני בקהילה" דרכים
שירותי דיור למחלימים ולמחלימות 
מהפרעות אכילה, המסגרת כוללת 
 פגישות עם מדריכי שיקום, עובדת

 סוציאלית ודיאטנית.

 משרדים ברמת ישי.
 השירות ניתן מעפולה עד חיפה

 
 0525617781מנהלת הדיור  -ניצן 
 0525006007 –עובדת סוציאלית  -חן 

 
 

mailto:dm-krayot@enosh.org.il
mailto:keren.l@enosh.org.il
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 והצפון פרים טיפוליים מחוז חיפהכ
 כפר תקווה 

 בית לחיים עבור אנשים בוגרים עם צרכים מיוחדים.
 המסגרת כוללת סדנאות תעסוקה ופעילות פנאי ענפה.

 אבירם זמירמרכזת היחידה לבריאות הנפש: 
 04-9539708פקס:   04-9539721 :טל'

 aviramz@kfartikva.org.il דוא"ל:
 
 
 

 1793000  קיבוץ הרדוף, ד.נ. המוביל  –חירם מרכז שיקומי בהרדוף בע"מ 
 המותאם באופן אינדיווידואלי לצרכיו של המשתקם. המרכז מציע תהליך שיקום ארוך טווח

-בסדנאות חקלאות ומלאכה מגוונות, פעילות חברתית תהליך השיקום כולל מגורים בקהילה, עבודה
 אומנותית וליווי אישי ופסיכיאטרי.

 הוסטל מתוגבר/ הוסטל לצעירים/ מפעל מוגן+ מועדון חברתי. -שירותים
 ד"ר שמעון כץ - מנהלת השיקום

 hiram@hiram.org.il דוא"ל: 9059395-04, פקס: 9059368-04, 9059215-04טל: 

 

 תכניות דיור לצעירים בצפון
לצעירים  הינה חלק מתוכניות עמותת גוונים ומיועדת תכנית "חבר הד" )קיימת בעפולה וביקנעם(

שעברו משבר נפשי משמעותי. התכנית מהווה עבורם גשר לחיי קהילה ועבודה  18-32בגילאי 
יכות למסגרת חברתית צעירה ודינאמית. עצמאיים. התכנית כוללת מגורים בדירות שותפים והשתי

 במסגרת התכנית ניתן להשתלב בשירות לאומי או צבאי, לימודים או תעסוקה בשוק החופשי.
 

-052, יקנעם עילית, מנהל/עו"ס: רון פיזרו, טל' 6פרטי תכנית חבר הד יקנעם: כתובת: השקמה 
, מייל 3733141-052 -, סיון כהן תלם, טל' ronpizarro@gvanim,org.il, מייל 3474481

sivantelem@gmail.com 
 

-053, עפולה. מנהלת/עו"ס: אלה בטר, טל' 17פרטי תכנית חבר הד עפולה: כתובת: בית וגן 
 yaelp@gvanim.org.il, מייל 5617003-054 -, יעל פז, טל' lab@gvanim.org.ilel, מייל 5314518

 gvanim@gvanim.org.il -מייל עמותת גוונים 
 9913* -מוקד עמותת גוונים 

 

 

  

mailto:aviramz@kfartikva.org.il
mailto:hiram@hiram.org.il
http://org.il/
mailto:sivantelem@gmail.com
mailto:ellab@gvanim.org.il
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mailto:gvanim@gvanim.org.il
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 ירותי חונכות וסמךש

 שרותי חונכות
שיקומי( במטרה להגיע להישגים שירות המוצע לאנשים המתגוררים בקהילה )לא במסגרות של דיור 

 חברתי, תעסוקתי, העשרה וכד'. פנאי,בתחומים שונים: 
כנית שיקום רחבה תשירותי החונכות ניתנים בצורה אינדיבידואלית ולעיתים מהווים צעד ראשון לקראת 

 יותר.
 שלוש שעות בשבוע.עד , שלוש שניםהשירות ניתן עד 

 שם המסגרת
 
 
 
 
 

 שם המסגרת

 מנהל/עו"ס כתובת
 

 סיעוד ושיקום בקהילה -חברת "נתן"
 

  –סעדון  -תמר פופר -מנהלת ארצית 
052-8531610 

 
 

 ניתן גם שרות למגזר החרדי
 

 *מנהלת ארצית של השירות החרדי:
 054-4685706ליש -סופיה בן

 
 סניף חיפה:

 , חיפה4הרצל 
 04-8536447טל': 

 04-8538288פקס: 
 

 סניף קריות:
 מוצקין , קריית9גושן 
 04-6665590טל': 

 04-6668530פקס: 
 
 

 
 רכזת חיפה - נפורטוביץ דריה

052-3437857 
 
 
 

רכזת חונכות וסומכות למגזר  –דינה פל 
 החרדי חיפה וקריות 

052-236-3211 
 

 
 "קידום פרויקטים שיקומיים"

 
 מנהלת ארצית -שני טויטו 

050-8556710 
shani@kidumpro.co.il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 04-8640093  טל':

 04-8640097פקס: 
 
 

 והסביבהרכזת חיפה  -מיטל גרוס 
054-6899556 

meitalg@kidumpro.co.il 
 קריותרכזת -אירנה קוקוליאנסקי, 

054-7295548 
 irinak@shelpro.co.il  אימייל:

 
 

 
ORS  רפואה וקהילה 

 שירותי חונכות
 

 מנהלת חונכות ארצית -רחל לונדון 
0545646684 

  
 

 
נווה גנים  –סניף חיפה 

10 
 

 04-8514748פקס: 
 

דרך עכו  –סניף קריות 
 )צומת צבר( 140

 
 04-8733005טל': 

 

 
 חונכותרכזת  -ענת נעמני

0545646116 
siud.co.il-anatn@ors 

 
 
 

 

  

mailto:irinak@shelpro.co.il
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 שרותי סמך
שירות המוצע לאנשים המתגוררים בקהילה )לא במסגרות של דיור שיקומי( במטרה לעבוד עמם על 

 וקונקרטית. מטלות הקשורות לתפקודים בבית ובסביבה הקרובה בצורה אינסטרומנטאלית
 שירותי הסמך ניתנים בצורה אינדיבידואלית בביתו של המשתקם מספר פעמים בשבוע.

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת
 

סיעוד ושיקום  -חברת "נתן"
 בקהילה

 
 -מנהלת ארצית

 052-7833764 -מירב קישון
 

 ניתן גם שרות למגזר החרדי
 

*מנהלת ארצית של השירות 
 החרדי:

 054-4685706ליש -סופיה בן

 
 , חיפה4סניף חיפה: הרצל 

 04-8536447טל: 
 04-8538288פקס: 

 
קריית  ,9סניף קריות: גושן 

 מוצקין
 04-6665590טל': 

 04-6668530פקס: 
 

 
 רכזת סומכות חיפה  -דליה גבריאלי 
052-4888645 

 
 

רכזת חונכות וסומכות למגזר  –דינה פל 
 ורכסיםקריות , החרדי חיפה

052-3633211 
 
 

 
 קידום פרוייקטים שיקומיים 

 לידור פימה,
  מנהלת מקצועית

lidor@shelpro.co.il 
0508557819 

 

 
כתובת המשרד: דרך יפו 

 א', חיפה145
 

  
, רכזת סומכות אזור חיפה, עדי מינקוביץ'

050-8911828 
 
 
 

  

mailto:lidor@shelpro.co.il
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 ירותי שיקום תעסוקתייםש
לצורך , מתמודדיםהרגלי עבודה לבקהילה נועדות להקנות מיומנויות וי מסגרות השיקום התעסוקת

 שיפור תפקודם התעסוקתי וקידומם ככל שמתאפשר.

 מועדון תעסוקתי

 לימוד חיזוק ושימור יסיים,מסגרת טרום תעסוקתית עם דגש לפיתוח מיומנויות חיים והרגלי עבודה בס
  ד.היגיינה, הופעה ועו ,תפקודי יום יום בסיסיים, כולל תקשורת בינאישית

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת
 

מועדון תעסוקתי  -"ניצוצות" 

מערך שירותי -'אופק תעשיות' 

שיקום תעסוקתי, האגודה 

 לבריאות הציבור.

במקום קיימת תוכנית לגיל 
  השלישי

 

 

 , טירת הכרמל 2התנופה 

 , טירת הכרמל9למכתבים: ת.ד. 

  04-7705799, 047705802טל': 

 047705801פקס: 

 

 

 מנהלת -ענת בלגרוד 

050-6265026 

anatbraver@gmail.com 

 

מנהלת מקצועית  -גילה כהן 

0546353018 

 

  
לגיל  -עיסוק משמעותי 

השלישי של בריאות הנפש 
 אנוש -ואילך(  55)מגיל 

 
 

מרפאה  -שני -יעל צברי
 בעיסוק

 מנהלת תעסוקה אשכולית 
052-4432544 

yael.zs@enosh.org.il 
 
 
 

 
 , הדר 2רחוב דבורה 

 39)ירידה צמודה לרח' החלוץ
 חיפה(

 

 
 

 בעיסוקמרפאה  -שני -יעל צברי
 מנהלת תעסוקה אשכולית 

052-4432544 
yael.zs@enosh.org.il 

 

 "39"החלוץ 
 אנוש -סדנת עץ חברתית 

 
מרפאה  -שני -יעל צברי

 בעיסוק
 מנהלת תעסוקה אשכולית 

052-4432544 
yael.zs@enosh.org.il 

 

 , הדר חיפה 2רחוב דבורה 
 39)ירידה צמודה לרח' החלוץ 

 חיפה(
 
 

 
 מרפאה בעיסוק -שני -יעל צברי

 מנהלת תעסוקה אשכולית 
052-4432544 

yael.zs@enosh.org.il 
 

 

  

mailto:anatbraver@gmail.com
mailto:yael.zs@enosh.org.il
mailto:yael.zs@enosh.org.il
mailto:yael.zs@enosh.org.il
mailto:yael.zs@enosh.org.il
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 מפעל מוגן
מפעל מוגן מהווה מסגרת תעסוקה באווירה תומכת. המסגרת פועלת במתכונת הדומה למסגרת 

עבודה בשוק החופשי, אך בתנאים מוגנים ומאפשרת למשתקם לממש את היכולת התעסוקתית שלו 
של שעות עבודה וזכאים לקבל העובדים מצופים לעמוד במסגרת  ולעבוד בהתאם לכישוריו ויכולתו.

 תגמול שהוא פחות משכר מינימום.
 

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת
חיפה 'אופק  ISOמפעל מוגן 

מערך שירותי שיקום  -תעשיות'
תעסוקתי, האגודה לבריאות 

 הציבור.
 

 , חיפה10רח' שבתאי לוי 
 

04-7708756 
04-7708757 

 -864347504פקס 

 עובדת מקצועית –יעל בירן 
0559949116 
aguda.co.il-yaelb@ofek. 

 
 
 
 
 

 טירת כרמל ISOמפעל מוגן 
מערך שירותי  -'אופק תעשיות'

שיקום תעסוקתי, האגודה 
 לבריאות הציבור.

 
 

 ,טירת הכרמל, 2התנופה 
 7בנין  ,מתחם גב ים

 
   04-8580473טל': 

 15347705795פקס: 

 מנהלת מקצועית –קרין אטיאס 
050-6265015 

karin@ofek-aguda.co.il 
 

 'הקונדיטוריה'
 קבוצת 'שכולו טוב'

tov.org.il-www.s 
 
 

 , מפרץ חיפה9הקורנס 
 

 04-8401171טל' מפעל: 
 04-8402343פקס מפעל: 

 
 
 

 מנהלת שיקום –עינת מינקוביץ' 
0502090149 

סגנית שיקום  –איילת להט 
0523529078 

 נתמכת:רכזות תעסוקה 
 0502090229 – הדר ביטון

 מפעל מחזור חברתי –הגלסריה  
 קבוצת שכולו טוב

tov.org.il-www.s 
 

 מפעליםמנהלת מקצועית תחום 
 טל בן זקן זנא - קב' שכולו טוב 
0502090286 

 

, חיפה )צ'ק 51המוסכים 
 פוסט(

 
 04-9876056טלפון מפעל: 
 049876060פקס מפעל: 

 
 

 –יוסף מנהל שיקום -ן בןואל
 052-3894195 

tov.org.il-alonb@s 
 

 רכזת תעסוקה נתמכת:
 052-3935877 –רבינוביץ' לנה 

tov.org.il-lana@s 
מרכז שירות להכשרה ושילוב  

 תעסוקתי 'שווים', קריית ביאליק.

 

ויצרן מוכר   ISOמפעל בעל תקן

 בהתאחדות התעשיינים בישראל.

 

 

 

 

 

 

א.ת. קריית  96רח' החרושת 

 ביאליק

 

 04-8772394טל: 

 04-8763796פקס: 

 מנהל -יורם כהן 

054-2342283 

מתאמת שיקום אזור  – שני מעיין

 חיפה והקריות

0535232880 

shani@amutatshavim.co.il 

מתאמת שיקום  – אסמא אבו רומי

 גליל מערבי

0506713192 

Lora.shavim@gmail.com 

מרכז שירות  -מרכז אומנויות 

 להכשרה ושילוב תעסוקתי 'שווים' 

 271דרך עכו 

 קרית מוצקין

 מתאמת שיקום –הגר אלקיים 

 0543017103 

hagar@amutatshavim.co.il 

 חיפה ISOמפעל "שווים" 

מרכז שיקום להכשרה ולשילוב 

 תעסוקתי 

, חיפה 3עתלית סמטת 

33501 

 04- 8620840טלפון: 

           04-6195320 

 04-6195321פקס: 

 רוני רגב –מנהלת 

054-7796149 

roni@amutatshavim.co.il 

 

mailto:yaelb@ofek-aguda.co.il
mailto:karin@ofek-aguda.co.il
http://www.s-tov.org.il/
http://www.s-tov.org.il/
mailto:alonb@s-tov.org.il
mailto:lana@s-tov.org.il
mailto:shani@amutatshavim.co.il
mailto:hagar@amutatshavim.co.il
mailto:roni@amutatshavim.co.il


15 

 

 מעברית תעסוקה
שירות תעסוקה המסייע לאדם להשתלב במקום עבודה בשוק החופשי הנמצא בהסדר עם אותו 

השירות. השירות ניתן לתקופה קצובה בזמן, תוך ליווי צמוד של צוות, על מנת לאפשר הסתגלות 
 עבודה.   ורכישת מיומנויות 

 מנהל/עו"ס כתובת שם המסגרת
מרכז שירות להכשרה תעסוקתי 

 "שווים", 
 קרית ביאליק.

 
 תעסוקה מעברית פרטנית

 תעסוקה מעברית קבוצתית
 

 , 96רח' החרושת 
 אזור תעשייה קרית ביאליק

 
 

 04-8772394טל' 
 04-8763796פקס:

 מנהל -יורם כהן 

054-2342283 

 רכזת השמה –שיר סודרי 
 0525791895 

Shirsudri.shavim@gmail.com 
 

 מרכז שיקום  שווים חיפה
 

 תעסוקה מעברית פרטנית
 תעסוקה מעברית קבוצתית

 

 , חיפה3סמטת עתלית 
 04- 8620840טלפון: 
           04-6195320 

 04-6195321פקס: 

 רוני רגב –מנהלת 
054-7796149 

roni@amutatshavim.co.il 
 

 ליאת אסטרוביץ 
054-6002228 

Leiita1964@gmail.com 
רכזת השמה  -מירי עטייה 

0522614714 
miri@amutatshavim.co.il 

 
 תעסוקה מעברית –בית חם  

 יעל אריאל
 מנהלת ארצית
054-2622016 

yael@bch.org.il 
 

 מנהלת אזור צפון  -נוי כוכבא  
054-2622024 

 noy@bch.org.il 
רכזת תעסוקה חיפה  -סיסי וינשטיין 

 קריות
0525907278 

sisi.w@bch.org.il 
 
 עזר מציון   

למגזר  מעבריתתעסוקה  
 החרדי

 
מנהלת ארצית רצף  -יעל לקס 

 0505966566שירותי תעסוקה  
 

 
 , חיפה92הרצל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנהלת מקצועית  –סימה תורג'מן 
0528075535 

 רכז תעסוקה -יגאל מאיר 
0522982701 
 רכזת תעסוקה –נעמה פרידמן 
0523075240 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

mailto:Shirsudri.shavim@gmail.com
mailto:miri@amutatshavim.co.il
mailto:yael@bch.org.il
mailto:noy@bch.org.il
mailto:sisi.w@bch.org.il
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 ומיזמים תעסוקתיים ייחודיים פרויקטים
לצורך שילוב נדרשת החלטת וועדת שיקום ל"מפעל מוגן"; פרט לקלאבהאוס אשר דורש החלטת 

 וועדה ל"מועדון חברים" או "מועדון חברתי" )במידה ומשולב עם מסגרת תעסוקתית אחרת(.

 איש קשר כתובת שם המסגרת
 -חיפה קלאבהאוס גלים

קהילת חברים המציעה הזדמנויות 
לתעסוקת יום, תעסוקה נתמכת 
 ומעברית, השכלה, פנאי וחברה

 
Clubhousehaifa1@gmail.com 

 
 לאבהאוס "גלים" חיפהק 

Clubhouse "galim" 
haifa 

, חיפה 35נחס מרגולין פ
(בת גלים )הכניסה מטיילת  

 
6323997-04  טל': 

6323984-04פקס   
 
 

 לוסה קוגן. מנהלת המסגרת. 
5836787-054 

lusa.gesher@gmail.com 
 

רכזת  -אתי אופיר כהן
 050-9222480  מקצועית

estrya85@gmail.com 
 

  
 

048558053טלפקס:  עוספיא -קלאבהאוס כרמל  מג'די דגש מס' נייד:  -מנהל 
0508680132 

מריאנא פרו מס'  -רכזת מקצועית
 0544259400נייד: 

 
 

דרך יוזמה צרכנים נותני שרות '
 הלב'

yozma4u.co.il 
 
 

 טל' משרד )לירז(: 
7656475-09  

7663108-09פקס:   
 

, כפר סבא02התע"ש   
2240ת.ד.   

44641מיקוד:   
yozma-07@015.net.il 

מנהלת אזור  -טליה ימיני גואטה 
 הצפון

 054-2492875טלפון: 
talia.yozma@gmail.com 

 
אחראית תחום ליווי  -דניאל קיסרי 

 מנהלים וצוותים )צפון(
050-3772139 

danielle.yozma@gmail.com 
 

רכזת ליווי צנ"ש חיפה  -קרין רוניס 
 והקריות

054-2205291 
karin.rl.yozma@gmail.com 

עמיתה מומחית  -מירב רביניאן 
ורכזת ליווי 

: meravr1.yozma@gmail.com 
052-8941467 

 
 

מרכז הכוון תעסוקתי  -"שוות" 
 לנפגעות טראומה מינית

  
 

 , קרית מוצקין271דרך עכו 
  

 04-9077169טלפון 
 

 מנהלת -שלי גטיה זיידל
052-4334446 

shelley@amutatshavim.co.il 

mailto:Clubhousehaifa1@gmail.com
mailto:lusa.gesher@gmail.com
mailto:lusa.gesher@gmail.com
http://yozma4u.co.il/
mailto:yozma-07@015.net.il
mailto:talia.yozma@gmail.com
mailto:danielle.yozma@gmail.com
mailto:karin.rl.yozma@gmail.com
mailto:meravr1.yozma@gmail.com
mailto:shelley@amutatshavim.co.il
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Workit 
 עמותת שיקום אחר

-18פיתוח קריירה לצעירים בגילאי  
. השרות מציע בניית מסלול 35

קריירה אישי ופיתוח קריירה תוך 
 חקירה בקהילה ובשוק העבודה.

 
מנהלת ארצית  – עינת כהן

0548840664 
 
 
 
 
 

קורס הכנה  -  Lets workקורס
קורס בן חודשיים  .לעולם העבודה

המתקיים בקבוצה ועוסק בהכוונה 
תעסוקתית והכנה לעולם העבודה. 

עתיד להיפתח פעמיים בשנה 
 במחוז חיפה. 

-03פתח תקוה,  20המרץ 
9228743 

 
המפגשים נערכים בקהילה 

במרכזי צעירים באזור חיפה 
 והקריות.

 
 

 רכזת אזור  –ענת לאור 
054-9355163 

anatl@shikumacher@org.il 
מתאמת פיתוח  -ליאור שיבר מילר 

 -קריירה חיפה וקריות
0548690060 

מתאם פיתוח קריירה  -כרמל רז
 -איזור חוף הכרמל, חיפה וקריות

0542080086 
פיתוח קריירה מתאמת  -ג'נאן עווד

גם  -חיפה, קריות וגליל מערבי
 0548767687 -לדוברי ערבית

רכזת תעסוקה חיפה  -אירה בייקר
 0542147403 -וקריות

קריות,  –רכזת תעסוקה  –יערה רז 
 0548133392 -טבעון ועמקים

 
 -מנהלת מרכז הכשרות וקורסים

 0547574151  -מיטל אדלר
 -מדריכה אחראית ורכזת קורסים

 0542406553 -יעל לוי

 
B4WORK – חברת מקשיבים נט 

הכוון מקצועי הכולל אבחון 
תעסוקתי, חקר מקצוע והכנה 

לעולם תעסוקה בשילוב אמצעים 
 טכנולוגיים חדשניים
 במסלול קצר וארוך

מנכ"לית  –ליאת ליבלינג  
 מקשיבים נט

liat@makshivim.net 
 

 
office@makshivim.net 

 
 

 
מנהלת מקצועית   -ילנה דמנטייב

 ארצית
058-7200220 

elena@makshivim.net 
רכזת פיתוח  –אביטל שביט 

 קריירה אזור חיפה, קריות.
058-7200224 

 

מיזם מקבוצת "שכולו  -  כלב טוב
 טוב" 

הכשרה כדוגווקרים )מוליכי 
 וליווי שיקומי תעסוקתי.  (כלבים

 

 מנהלת שיקום תחומית  –רן -חן שיר 
050-3144048 

tov.org.il-chen@s 
 

 עפר רהב
052-236-0066 

oferrahav@s-tov.org.il 
 

 חנות בגדים יד שנייה -דנדשה 

 מקבוצת שכולו טוב 

ליווי שיקומי והכשרה מעשית 
הכוללת: מיומנויות מכירה, 

סטיילינג, שירות לקוחות, תפירה, 
ניהול תקציב, מלאי וזמן, עבודה 

בצוות ועוד. תפעול אתר מסחרי של 
הרשת, צילום פריטים ושימוש 

 באפליקציות.
 

מנהלת שיקום  -רוני פוטיבסקי 
 0523503426 -תחומית 

 

, חיפה24יפו   

מנהלת חנות  -גלדיס רצקובסקי
050-2090367 

 
מנהלת שיקום מרחב  -שרה קטן 

 052-7864232חיפה  
 

 רכזת תעסוקה  -טטיאנה צגה 
052-2588124 

 

mailto:anatl@shikumacher@org.il
mailto:liat@makshivim.net
mailto:office@makshivim.net
mailto:elena@makshivim.net
mailto:chen@s-tov.org.il
mailto:oferrahav@s-tov.org.il


18 

 

 

TNX-  ,רשת מכירה ושירות לקוחות
שירות מכירה און ליין. "קבוצת 

  טוב"שכולו 
 

 עידית טל, מנהלת אזור צפון
3145207-050 

tov.org.il-idit@s 
 

 
 קבוצת "שכולו טוב"

 קריות -חיפה
,צ'יק פוסט, 25רחוב ההסתדרות 

 חיפה.
 

 3140485-050טל': 
 0733503235 טלפקס

 

 אנגאם כנען, מנהלת שיקום צפון.
052-2640436 

tov.org.il-anghamk@s 
 

  אחראית סניפים -אביטל ברזילי
052-5674567 

tov.org.il-avitalb@s 
 

רכזת תעסוקה  -מאיה בן יוסף
 נתמכת

3345903-052 
tov.org.il-mayaben@s 

 
ת קפה חברתי קבוצת בי - קפה טוב 

 שכולו טוב
 

 , שכונת רמת חן, חיפה7בת חן 
04-8877276 

שיקום מנהלת –רוני פוטיבסקי  
2946255-052  

roni@s-tov.org.il  

המרכז לבריאות הנפש מעלה  סניף "מעלה כרמל" –קפה טוב 
 17רחוב האלה  –הכרמל 

מנהלת שיקום  – שרי חמו
0525965753 

tov.org.il-sherri@s 

 סיפור חוזר
 שכולו טובקבוצת 

 חיפה 68העצמאות 
 

מנהלת אזור חיפה  - אורלי קובי
 והקריות

050-8550489 
 
 
 

 מותג ביאליקה
 מבית עמותת שווים

 
 דוכני מכירה של 

 מוצרים מעוצבים בעבודת יד 

 , 96רח' החרושת 
 אזור תעשייה קרית ביאליק

 
 

 04-8772394טל' 
 04-8763796פקס:

 מנהל -יורם כהן 

054-2342283 

 
מתאמת שיקום  -אסמא אבו רומי 

  0506713192דוכני מכירה 

asma.shavim@gmail.com 

 
רכזת תפעול דוכני  -עדי אנדרסון

 מכירה
04-6431516 

adi.shavim@gmail.com 
 

תכנית הכנה לשוק  –תכנית גשרים 
העבודה החופשי. השתתפות 
בתכנית מותנית גם באישור 
 מחלקת שיקום ביטוח לאומי

 כניתהתרכזת  -רעות אלון 
054-6399893 

Reuta@galcollege.org.il 
 

 קרית טבעון -חירם
 תחנת רוח

 

 קרית טבעון
 

 מזכירות חירם: 
-04, 04-9059215טל: 

 04-9059395, פקס: 9059368
 hiram@hiram.org.ilדואל: 

 מנהל תעסוקה –עמית לוי 

052-7928822 

 

 

 

  

mailto:idit@s-tov.org.il
mailto:anghamk@s-tov.org.il
mailto:avitalb@s-tov.org.il
mailto:mayaben@s-tov.org.il
mailto:sherri@s-tov.org.il
mailto:asma.shavim@gmail.com
mailto:adi.shavim@gmail.com
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 תעסוקה נתמכת
 שי,משתקמים במקומות עבודה בשוק החופ השתלבותשירות תעסוקה נתמכת הינו שירות המסייע ל

ל מנת לסייע בקליטתו השירות כולל גם תמיכה במשתקם לאחר השמתו ע .לכישוריהם ורצונם בהתאם
ובהישארותו לאורך זמן במקום התעסוקה. השרות ניתן לאנשים שהביטוח הלאומי לא מצא אותם 

 .לשיקום מסוג זה או אשר מיצו זכאותם מתאימים או זכאים

 שם המסגרת
 

 מנהל/רכז כתובת
 

האגודה -"אופק תעסוקתי"
 לבריאות הציבור.

שירות הכוון תעסוקתי ופיתוח 
 קריירה.

  
 -VRסימולטור מציאות מדומה 

תכנית חדשנית לפיתוח 
מיומנויות תעסוקתיות, 

באמצעות סימולציות 
 בטכנולוגיית מציאות מדומה.

 

 
 , חיפה32י.ל.פרץ 

 
 04-7708766טל': 

 153-47705797פקס: 
 

 מנהלת -עדי לזר
052-4340901 

adil@ofek-aguda.co.il 
 

 מנהלת מקצועית -רוזנברג עדי
050-9501531 

 aguda.co.il-adir@ofek 
 

 רכזות תעסוקה:
קרית טבעון והעמקים  -לידסקי רותם

052-4090664 
roteml@ofek-aguda.co.il 

 
-050חיפה קריות  -משה מירב
6890203 

meiravm@ofek-aguda.co.il 
 

-052חיפה קריות  -בכר ליאת
2867447 

liatb@ofek-aguda.co.il 
 

-053חיפה קריות  -רוזובסקי מאשה
3387177 

mashar@ofek-aguda.co.il 
  

-053חיפה קריות  -אבוקסיס אוסנת
7173307 

aguda.co.il-osnata@ofek 
-054המגזר הערבי  - סאלם עדוויה

8797077 
adawyas@ofek-aguda.co.il 

-054חיפה קריות  -שמו הילה-לאופר
5632524 

hilal@ofek-aguda.co.il 
 

mailto:adil@ofek-aguda.co.il
mailto:adir@ofek-aguda.co.il
mailto:roteml@ofek-aguda.co.il
mailto:meiravm@ofek-aguda.co.il
mailto:liatb@ofek-aguda.co.il
mailto:mashar@ofek-aguda.co.il
mailto:osnata@ofek-aguda.co.il
mailto:adawyas@ofek-aguda.co.il
mailto:hilal@ofek-aguda.co.il
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 - חדשהדרך 
ותעסוקה יזמות עסקית 

 נתמכת. 
 

 מנכלי"ת -חנה שמעי 
050-2601206 

Derechhalev1@gmail.co
m 
 
 מנהלת מקצועית-דניאל קנטון 

054-2601763 
Dhalev29@gmail.com 

 

 
, ת.ד 30/1משרד: גני הדר 

 , צפת1355
  

 04-693465פקס 
 

derechhalev1@gmail.com 
 

https://www.facebook.co/
m/yuzmazfonit  
 
 
 

חיפה   מנהלת איזור -גילה קרבי 
 והקריות

050-2601263  
dhalev45@gmail.com 

 
מנהלת אזור טבעון  –מיה גולדשמידט 

 והעמקים 
 0548917769 

mayag@dhalev.co.il 
 

 וקריות רכז מקצועי חיפה –אמיר מעוז 
054-5301256  

 Amir@dhalev.co.il  
 

 רכז מקצועי חיפה וקריות –רני וצח ש
0543482330 

Dhalev156@gmail.com 
 

 רכזת מקצועית טבעון –ענת כהן 
054-2940042  

Dhalev95@gmail.com 
 

 מתאמי תעסוקה ויזמות:
 054-6410478 -יבגניה ויסמן 

Dhalev55@gmail.com 
 0545354217 –שרית אגרי 

sarite@dhalev.co.il 
 0542638029 –בן ציון קפלן 

benz@dhalev.co.il 
 054-2603459-דורין אמסלם

Dhalev38@gmail.com 
 
 
 
 
 

המרכז הישראלי לתעסוקה 
 נתמכת בקהילה

 
 

 מנהלת מקצועית - רינת דגן
052-8947726 

Rinat@taasuka.org 
 
 
 

 -משרד ראשי
 ,2160, ת.ד 23התע"ש 

 4442525כפר סבא 
 1800-800-393טל': 

 09-7659698פקס: 
 

 חיפה  65העצמאות 
(wework  )של מט"י 
 

info@taasuka.org 
 

 מנהלת חיפה והצפון   -הילה כהן 
0508838264  

hila.cohen@taasuka.org 
 

 רכזות תעסוקה:
 0508838034ניצה כהן : 
 0508256097הילה רוקח:

 0508838041חן ביטון: 
 0508838039גילת קיסוס: 
 0545551754נועה סופר: 

 0542344660 שירי סבן:
 
 
 
 
 
 

 תעסוקה נתמכת –בית חם 
 

 יעל אריאל
 מנהלת ארצית
054-2622016 

yael@bch.org.il 
 

 מנהלת אזור צפון  -נוי כוכבא  
054-2622024 

 noy@bch.org.il 
 

רכזת תעסוקה חיפה  -סיסי וינשטיין 
 קריות

0525907278 
sisi.w@bch.org.il 

 
 רכזת תעסוקה טבעון –יעל חן 

0542622007 
Yael.k@bch.org.il 

  

mailto:Derechhalev1@gmail.com
mailto:Derechhalev1@gmail.com
mailto:Dhalev29@gmail.com
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=derechhalev1@gmail.com
https://www.facebook.co/m/yuzmazfonit
https://www.facebook.co/m/yuzmazfonit
mailto:dhalev45@gmail.com
mailto:mayag@dhalev.co.il
mailto:Amir@dhalev.co.il
mailto:Dhalev156@gmail.com
mailto:Dhalev95@gmail.com
mailto:Dhalev55@gmail.com
mailto:sarite@dhalev.co.il
mailto:benz@dhalev.co.il
mailto:Dhalev38@gmail.com
mailto:Rinat@taasuka.org
mailto:info@taasuka.org
mailto:hila.cohen@taasuka.org
mailto:yael@bch.org.il
mailto:noy@bch.org.il
mailto:sisi.w@bch.org.il
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פתרונות  -ב.מ.פת"מ

 תעסוקתיים מתקדמים 
 לדוברי ערבית

 
 פרויקטמנהל  -ד וסיםאחד

0526349992 
 
 

 
 50079, ת.ד. 16160נצרת 
  046564987פקס: 

 
w.h.patam@gmail.com 

 -ב.מ.פת"מ -דף פייסבוק
 פתרונות תעסוקתיים מתקדמים

 

 
 רכזת השמה  -אמארהנין ר

0507763440 

 
 

 תעסוקה נתמכת -אנוש
ראש צוות  –דקלה אלימלך 

 חיפה וקריות 
 

054-9299743 
 
 dikla@enosh.org.il  

 
מנהלת תעסוקה -יעל צברי שני

 אשכולית חיפה וקריות
yael.zs@enosh.org.il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 39רח' החלוץ  -חיפה
 
 
 

 19רחוב צה"ל  -קריית ים 
 
 

 054-9299505 -ברוך ריבקין 
 מתאם טיפול

baruchr@enosh.org.il 
 

 054-7172220הדס שקד 
hadas.s@enosh.org.il  

 
 054-7172210ברוך לוין 

baruch.Levin@enosh.org.il 
 

  7172264-054הילה גרחי 
hila.bg@enosh.org.il 

 
  054-8102809-אלין טרכטנברג

elina.t@enosh.org.il 
 

  054-9299782-מוריה גוזלן
 מתאמת טיפול

moria.g@enosh.org.il 
 

 054-7110343 -עינב אלבז
 רכזת תעסוקה

einav.e@enosh.org.il 
 

 054-7110346-עתליה מור
 רכזת תעסוקה

atalya.r@enosh.org.il 
 

 054-7172262 -אורלי נבעה
 רכזת תעסוקה

h.org.ilorli.n@enos 
 
 
 

 "תעסוקה בדרך אחרת"
 שרות תעסוקה נתמכת

 
 

 מנהלת
 עו"ס  -רותי פרי  

050-8529436 
ruthyp@kfartikva.org.il 

 
 
 
 
 

 קריית טבעון -משרד ראשי 
 

  04  – 9931073  טל' :
              04-9838619     

            
 04 - 9539746פקס :  

 רכז תעסוקה אזור חיפה
 

 050-8529435דני בורטמן:   
                       052-4742050    

danyb@kfartikva.org.il 
 

 רכזת תעסוקה קריות וצפון
 

 050-8529433גלית קריצמר: 
galitk@kfartikva.org.il 

 
 רכזת תעסוקה אזור טבעון והעמקים

 
 050-8293084ברכה מלכה דוקטורש 

bracham@kfartikva.org.il 

mailto:w.h.patam@gmail.com
mailto:%20dikla@enosh.org.il
mailto:yael.zs@enosh.org.il
mailto:baruchr@enosh.org.il
mailto:hadas.s@enosh.org.il
mailto:baruch.Levin@enosh.org.il
mailto:hila.bg@enosh.org.il
mailto:elina.t@enosh.org.il
mailto:moria.g@enosh.org.il
mailto:einav.e@enosh.org.il
mailto:atalya.r@enosh.org.il
mailto:orli.n@enosh.org.il
mailto:ruthyp@kfartikva.org.il
mailto:danyb@kfartikva.org.il
mailto:galitk@kfartikva.org.il
mailto:bracham@kfartikva.org.il
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 "אשנב"

 עינת חפר -מנהלת ארצית 
052-2231428  

ltd.co.il-Einat@eshnav 
        

-http:/www.eshnav
ltd.co.il 

 
https://www.facebook.co/

m/eshnavcareer 
  

  -משרד ארצי 
 , תל אביב116מנחם בגין 

 
  03-7444941טל': 

03-7444936 
 

ltd.co.il-info@eshnav 
 

 תעסוקה נתמכת תמנהל – קרן גביש
 052-4058884בצפון     
ltd.co.il-keren@eshnav 

 רכזי תעסוקה נתמכת
 050-5861311אורטל כהן 

ltd.co.il-ortal@eshnav 
 שרות לחברה הערבית – נסרין חביב

 050-2854812 
ltd.co.il-nisreen@eshnav 

 רכזת חיפה והקריות –מיכל וסרמן 
0503772111 

ltd.co.il-michal@eshnav 
 

 מציון עזר 
תעסוקה נתמכת למגזר  

 החרדי
 

מנהלת ארצית רצף  -יעל לקס 
שירותי תעסוקה  

0505966566 
 

 
 , חיפה92הרצל 

 
 שירות תענ"תמנהל  –מרדכי אזרד 

 0526831028 
 מנהלת מקצועית –סימה תורג'מן 

 תענ"ת
0528075535 

 
 רכז תעסוקה -יגאל מאיר 

0522982701 
 רכזת תעסוקה –נעמה פרידמן 
0523075240 

 
 
 
 
 

 
קבוצת  –'מודל ההמראה' 

שילוב בשוק  –שכולו טוב 
החופשי במקביל לתרגול 

מיומנויות תעסוקתיות ביחידות 
 של 'שכולו טוב'

  
 מנהל תעסוקה ארצי –טל נוירברגר 

050-2090360 
taln@s-tov.org.il 

 

  

mailto:Einat@eshnav-ltd.co.il
mailto:info@eshnav-ltd.co.il
mailto:keren@eshnav-ltd.co.il
mailto:ortal@eshnav-ltd.co.il
mailto:nisreen@eshnav-ltd.co.il
mailto:michal@eshnav-ltd.co.il
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 ליווי יזמות עסקית

 איש קשר תיאור תפקיד שם המסגרת

 
 יזמות עסקית -מעוף

 
 עמותת "אנוש"

 
 

 39רח' החלוץ  -חיפה

 מתאמת טיפול –נדין חלבי 
7199083-054 

nadeen.h@enosh.org.il 
 

  –מיכל בלייכפלד משיטה 
 מתאמת טיפול 

9299434-054 
michalb@enosh.org.il 

 

 
 -דרך חדשה 

יזמות עסקית 
 ותעסוקה נתמכת. 

 
 מנכלי"ת -חנה שמעי 

050-2601206 
Derechhalev1@g

mail.com 
 
מנהלת -דניאל קנטון 

 מקצועית
054-2601763 

Dhalev29@gmail.
com 

 

 
 , צפת1355, ת.ד 30/1משרד: גני הדר 

  
 04-693465פקס 

 
derechhalev1@gmail.com 

 
https://www.facebook.co/m/yuzmazf
onit  
 
 
 

 מנהלת איזור -גילה קרבי 
050-2601263  

dhalev45@gmail.com 
 

מנהלת אזור  –מיה גולדשמידט 
 טבעון והעמקים 

 0548917769 
mayag@dhalev.co.il 

 
 

רכז מקצועי חיפה  –אמיר מעוז 
 וקריות

054-5301256  
 Amir@dhalev.co.il  
 

רכז מקצועי חיפה  –צח שורני 
 וקריות

0543482330 
Dhalev156@gmail.com 

 
 רכזת מקצועית טבעון –ענת כהן 

054-2940042  
Dhalev95@gmail.com 

 
 
 
 

  

mailto:nadeen.h@enosh.org.il
mailto:michalb@enosh.org.il
mailto:Derechhalev1@gmail.com
mailto:Derechhalev1@gmail.com
mailto:Dhalev29@gmail.com
mailto:Dhalev29@gmail.com
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=derechhalev1@gmail.com
https://www.facebook.co/m/yuzmazfonit
https://www.facebook.co/m/yuzmazfonit
mailto:dhalev45@gmail.com
mailto:mayag@dhalev.co.il
mailto:Amir@dhalev.co.il
mailto:Dhalev156@gmail.com
mailto:Dhalev95@gmail.com
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 או צבאי/תכניות לשילוב בשירות לאומי ו

 איש קשר תיאור תפקיד ם המסגרתש

 
 

 'תורמים במדים'
 
 
 
 

התנדבות אזרחית בצה"ל עבור צעירים 
 , זכאי סל שיקום.18-30בגילאי 

תכנית להשתלבות בהתנדבות משמעותית 
בצה"ל תוך עבודה רציפה על מיומנויות 

 תעסוקתיות, חברתיות ואישיות.
התכנית מאפשרת השתלבות במגוון 

תפקידים המתאים לרצף רחב של שלבי 
 תפקוד ובסיסים רבים ברחבי הארץ. 

בסיסי חיל הים, חיל האוויר, הקומנדו 
פתוחים ומחכים  –והמשטרה הצבאית 

 לצעירים באזור חיפה! 
*ניתן להשתלב בתכנית ובשירות צבאי גם 

 אזרחי  -לאחר ובנוסף לשירות לאומי

 רן הילה או
 מנהלת מחוז צפון 

 054-6689711טלפון : 
 hilao@gvanim.org.ilמייל: 

 
 *9913  -מוקד טלפוני גוונים 

  -מייל גוונים 
gvanim@gvanim.org.il 

 
 

 
 
 

 'משלבים לצבא'
 
 

התנדבות כחיילים לצה"ל לבוגרי שנה או 
 אזרחי.-לאומישנתיים של שירות 

התנדבות לצה"ל לאחר תכנית הכשרה 
והכנה וליווי בהליכי קבלת אישור להתנדב 

 אזרחי.-לצה"ל, במקביל לשרות הלאומי
 התכנית ממשיכה ללוות לכל אורך השירות

 הצבאי.
 

 054-6689711 –הילה אורן 
 hilao@gvanim.org.ilמייל: 

 
 054-5450717 –נתן הרשקוביץ 

 054-8000236 –נעם אלון 
 052-34749302 –גלית אורן 

 

-'תכנית משלבים'
שרות לאומי לצעירים 

 עם מגבלה
 עמותת בת עמי

 עמותת גוונים
 

 משלבים מיועדת לצעירים בגילאי תכנית
,  שקיבלו פטור מהצבא על רקע 18-23 

מגבלה )נפשית, פיסית, קוגניטיבית, 
תקשורתית( ומעוניינים להתנדב לשירות 

 לאומי אזרחי. 
המתנדבים משרתים במקום שירות הנבחר 

ביחד איתם, בהתאם לרצונותיהם, בהיקף של 
 שעות שבועיות. 30

לאורך השירות, ניתן ליווי פרטני וקבוצתי. 
בלים את מלוא הזכויות המתנדבים מק

שמקבלים מתנדבים אחרים בשירות לאומי 
 או צבאי, בהתאם לתקופת השירות.

טלפון לפניות מוקד בת עמי: 
2696* 

 
 mishlavim@batami.org   

 
 מנהלת התכנית - נעמה מיכאלי

054-5684728 

ami.org.il-naamam@bat 

 שלומית" "עמותת
 -שיבולתתכנית 

תכנית מותאמת 
 לשירות לאומי 

בשיתוף עמותת 
תכנית  אלווין ישראל,

 פסיפס
 

 עמותה להפעלת מתנדבים בשירות לאומי
 

 , חיפה25שדרות ההסתדרות 
 

רמת גן  1738ת.ד.  16רחוב מנחם בגין 
5211701  

  036129202טלפון: 
 036129402פקס: 

 
 

 התכניתמנהלת  -ענת ארדיטי 
050-8884454 

anat@shlomit.org.il  
שיבולת רכזת  -איריס סופר ממיה 

 קריות
0506588810 

 iriss@shlomit.org.il  
 רכזות:

 טלי וסרמן 
Taliw@shlomit.org.il 

0508884490 
 גילי ינקו רוטנברג 

0508874394 
Gili@shlomit.org.il 

 

 

mailto:hilao@gvanim.org.il
mailto:hilao@gvanim.org.il
mailto:mishlavim@batami.org
mailto:anat@shlomit.org.il
mailto:iriss@shlomit.org.il
mailto:Taliw@shlomit.org.il
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 שרותי השכלה והכשרה מקצועית
במסגרות להשתלב בתוכניות לימודיות  סטודנטים ותלמידים, ,מתמודדיםנועדו לסייע ל שירותים אלו

לסייע בפתרון בעיות יומיומיות בתהליך ו לתמוךללוות, או בתנאי למידה ייחודיים. מטרתם  רגילות
 .הלמידה

 איש קשר מיקום גיאוגרפי שם המסגרת
חברת נתן השלמת 

  -השכלה
תכניות למוד: אולפנים 

ללימוד עברית, השכלת 
שנות למוד(,  10יסוד)עד 

 12תעודת גמר תיכון )
שנות למוד(, השלמת 

בגרויות, יישומי מחשב, 
קרוא וכתוב, אנגלית 

 אוניברסיטה בעם
 מנהלת ארצית-פנינה שמאי

052-5477990 
pnina@nathan.co.il 

 - עביר עבד אל חלים
מנהלת אזורית לשירותי 

 נתן בחברה הערבית
 3240503-052 

abir@nathan.co.il 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , חיפה4הרצל 
 04-8536707טל': 

 04-8538288פקס: 
 
 
 

 , קרית מוצקין9גושן 
 04-6665588טל': 

 6668530-04פקס: 

 חיפה -נטלי וייצמן  פישבין 
052-2637861 

w@nathan.co.il-Natali 
 קריות -יעל אבן 

052-5842497  
ab@nathan.co.il-Yael 

רכזת השלמת –ג'ומאנה אשקר 
השכלה בחברה הערבית 

0522317286 
gumana@nathan.co.il 

   

 המכינה ללימודים על
 אשנב -תיכוניים

 
מטרת המכינה להקנות 

למשתתפים כלים לקראת 
לימודים על תיכוניים וליווי 

טווח -פרטני וקבוצתי ארוך
בתהליך בחירת תחום 

הלימודים ובמהלך 
הלימודים עצמם. התכנית 

מתקיימת בחיפה, ת"א, 
 ירושלים, באר שבע וראשון

 לציון
 

, צ'ק 3המכללה למנהל, רח' האשלג 
 )מול קניון לב המפרץ(פוסט, חיפה 

 
 משרדי אשנב:

 , תל אביב116מנחם בגין 
  03-7444941, 03-7444936טל':  

ltd.co.il-info@eshnav 
 מנהלת השכלה ארצית  -טל גומא

052-4058881 
ltd.co.il-tal@eshanav 

 
 
 
 
 

מנהלת השכלה מחוז  -הדס שחם
 חיפה

050-6727416 
ltd.co.il-hadas@eshnav 

 רכזת השכלה -מירב שרגא
050-6485758 

ltd.co.il-meirav@eshnav 
 רכזת השכלה -זורחענבר אהרוני 

050-4051008 
ltd.co.il-inbar@eshnav 

 רכזת השכלה -נסטיה ברנגולץ
050-2855058 

ltd.co.il-nastiya@eshnav 
 

mailto:pnina@nathan.co.il
mailto:abir@nathan.co.il
mailto:Natali-w@nathan.co.il
mailto:Yael-ab@nathan.co.il
mailto:gumana@nathan.co.il
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mailto:hadas@eshnav-ltd.co.il
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ליווי בלימודים מקצועיים 
 אשנב.  -)לל"מ(

 
ליווי פרטני של רכזת 

השכלה בלימודים מקצועיים 
 ומסלולי הנדסאים. 

הכוונה אישית והנגשת 
 ,מידע על מסלולי לימודים

ליווי לאורך תקופת 
מתמקד בפיתוח  ,הלימודים

אסטרטגיות ללמידה 
  ,ולניהול עצמי

חיבור לשירותי תעסוקה 
בסיום הלימודים למציאת 

 עבודה בתחום הנלמד. 
 

, צ'ק 3רח' האשלג  המכללה למנהל,
 פוסט, חיפה )מול קניון לב המפרץ(

 
 משרדי אשנב:

 
 , תל אביב116מנחם בגין 

  03-7444941, 03-7444936טל':  
 

ltd.co.il-info@eshnav 
 

 מנהלת השכלה ארצית  -טל גומא
052-4058881 

ltd.co.il-tal@eshanav 
 
 

מנהלת השכלה מחוז  -הדס שחם
 חיפה

050-6727416 
ltd.co.il-hadas@eshnav 

 
 

 רכזת השכלה -נסטיה ברנגולץ
050-2855058 

ltd.co.il-nastiya@eshnav 
 

 

 חב' נתן

 תמיכה בלימודים אקדמיים

 

 

השירות מיועד לסטודנטים הלומדים 

לתואר אקדמי בהיקף של לפחות חצי 

תוכנית ולסטודנטים הלומדים במכינה 

 קדם אקדמית.

הליווי כולל חונכות ו/או רכזת מקצועית, 

המסייעים בין השאר בתיווך מול 

הלימודי הגורמים השונים במוסד 

ומחוצה לו, בהקניית מיומנויות 

חברתיות ואקדמיות ובתמיכה בזמן 

 משבר.

 

  –מירום  -רחלי ברגר

  -רכזת תמיכה בלימודים אקדמיים

אוניברסיטת חיפה, טכניון, מכללה 

 אקדמית גורדון

050-6819209 

b@nathan.co.il-racheli 

  –כספי  -ליסק אילנית

רכזת תמיכה בלימודים 

 מכללת אורנים -אקדמיים

052-3153136 

l@nathan.co.il-ilanit 

-מנהלת אשכול צפון -הדס גל

 052-8802115שרון 

g@nathan.co.il-hadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י

 

 תוכנית 'אוניברסיטה בעם'
 בליווי חברת נתן:

 
תוכנית לימודים העשרתית 
וחברתית המיועדת לבעלי 

 שנות לימוד 12השכלה של 
 . 18-55בטווח הגילאים 

נלמדים קורסי מבוא 
תחומים:  3 -בסיסיים ב

פסיכולוגיה, משפטים 
 ורפואה.

 
הלימודים מתקיימים 

 בקמפוס אוניברסיטת חיפה

 

 אזור חיפה –פישבין  –נטלי וייצמן  

052-2637861 

v@nathan.co.il-Natalie 

 אזור קריות -יעל אבן  

052-5842497  

ab@nathan.co.il-Yael 

 
 

 

  

mailto:info@eshnav-ltd.co.il
mailto:tal@eshanav-ltd.co.il
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 שרותי חברה ופנאי
 מיזם לקידום עצמאות חברתית ופנאי משמעותי דרך בילויים וחוויות. ,מועדון חברתי בקהילה

 רכזמנהל/ כתובת שם המסגרת
 יאללה 

 
מבלים פלוס - מסלול ייחודי 
 לקידום מיומנויות חברתיות

 

פעילות במקומות בילוי שונים 
 בקהילה בחיפה ובקריות

 
 –בפייסבוק 

 ""יאללה מבלים אחרת
 

 

-052 –מנהלת אזור  –גל וייסברגר 
5787534 

tov.org.il-gal@s 
 :חיפה

 רכזת חברתית - שני גאיה
 050-6659554   

tov.org.il-Netali@s 
 רכזת חברתית –לי מור 

052-9619554 
tov.org.il-LEE@s 

 קריות:
-050רכז חברתי   -נאור ויונטה

2091207 
tov.org.il-naor@s 

 153502091207פקס 
 
 
 
 
 

 יאללה גאווה
שירות חברה ופנאי 

למתמודדים.ות מהקהילה 
 הלהט"בית

פעילות במקומות בילוי שונים 
 בקהילה בחיפה ובקריות

 
 

 רכזת חברתית –רלי כהן 
052-7209439 

tov.org.il-Reli@s 
 

 
 מרכז חברתי אנוש

 ק. ים
 

 ימים א', ב', ה'
16:00-19:00 

 
 ,1225, ת.ד. 19רח' צה"ל 

 ים -קריית
 

 04-8743135טל': 
 04-8743329פקס: 

מנהלת מרכזים   -אורית אוליאל 
 חברתיים 

054-7172282 
  Orit.o@enosh.org.il 

 רכזת  –ססיל פרינץ 
054-7172701 

czil.p@enosh.org.il 

 מרכז חברתי "אנוש"
 חיפה -בשותף  

 ימי א', ב', ד
15:00-19:00 

 

 , הדר 2רחוב דבורה 
 39)ירידה צמודה לרח' החלוץ

 חיפה(
 054-7172282טל: 

 רכזת  -יובל ויסבאום
0547172224 

yuval.w@enosh.org.il  
 

 "עמותת אתגרים"
פעילות אתגרית קבוצתית 

 לזכאי סל שיקום
 

  054-3376600 - ענבר  
 רכז תחום חבל

  052-3337599 -אורלי דרי 
 רכזת תחום שייט

 

 

  

mailto:gal@s-tov.org.il
mailto:Netali@s-tov.org.il
mailto:LEE@s-tov.org.il
mailto:naor@s-tov.org.il
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 כנית עמיתיםת

אשר מטרתה לסייע לאנשים המתמודדים עם  כנית משותפת למשרד הבריאות והחברה למתנסים,ת
באמצעות חוגים ופעילויות  ,האדם בפעילות פנאי וחברה בקהילה מגבלה נפשית להשתלב כאחד

 השירות כולל קשר רציף עם רכז התכנית .םהמתקיימים במרחב המתנסי

   3847934-052נועה טנא  – קריות מנחה מחוזית

 רכז כתובת שם המסגרת
 מתנ"ס בן גוריון,

 ת מוצקיןיקרי
 
 

  ,76שד' בן גוריון 
 קריית מוצקין

 04-6439640 טל' משרד:
 8746919-04פקס: 

 ויינטראוב ליאל יוליה
054-214-3213 

waintraubu@gmail.com 
 054-9260450 - שושנה אורייאב

shoshamitimoztkin@gmail.com 

 ח,"מתנ"ס פלמ
 ת אתאיקרי

 

 

  ,11 למ"חהפ
 ת אתאיקרי

-073טל' משרד:  
3236875 

 6875-323-73-153פקס: 

 :קרית אתא
 אודליה מרקוס

053-331-0483 
odeliama@ka.matnasim.co.il 

 מתנ"ס טבעון

 

 

 

 ,ק.טבעון נסיםמתרשת ה
  ק.טבעון, 12הדגניות 

 04-9836588טל' משרד: 
 04-9831076פקס: 

 גילי פוקס
052-342-7691 

gili.amitim@gmail.com 
 

 עינת דוחובני
052-448-2949 

eynat.amitim@gmail.com 

קרית המרכז הקהילתי  מתנ"ס קרית ביאליק
 ביאליק

 56רחוב דפנה 
04-6499292 

  04-9128340פקס: 

 חלימי -מיכל בן הרוש
 103שלוחה  04-9128341

 

 קרית ים 15רחוב תבור  קרית ים תבור מתנ"ס
04-8762741 

 סוני לוינסון
052-613-0677 

ns.levinson@gmail.com 
אסתי קימלוב: : 

estik.ky@kiryatyam.matnasim.co.il 

 נשר, 26דרך השלום  מתנ"ס נשר
04-8210875 

 04-8210852פקס: 

 עידן-ליז שטרן
 206שלוחה  048105510

lizsamitim22@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:waintraubu@gmail.com
mailto:shoshamitimoztkin@gmail.com
mailto:odeliama@ka.matnasim.co.il
mailto:gili.amitim@gmail.com
mailto:eynat.amitim@gmail.com
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 8566863-052  דנה הקרי – חיפה מנחה מחוזית
 

 מתנ"ס לאו בק
 
 
 
 

  ,90דרך צרפת 
 חיפה

 04-8300513טל' משרד: 
 04-830050פקס: 

 

 אלה קרפ
050-3734636  

ElaC@leobaeck.org.il 
 

 דניאל שלמונה
052-5115176  

Danielleamitim553@gmail.com 

 מתנ"ס רמות
 
 

  חיפה, א'22רח' גוט לוין 
 04-8328505טל' משרד: 

 
 04-8328330פקס: 

 
 מריאנה דורוז'
04-6670798 

haifa.matnasim.co.il-amitim@ramot 

 
 מתנ"ס נווה יוסף

 
 

 
   א', 1 הרב משאש

 חיפה
 04-8129200טל' משרד: 

 

 
 יעל דז'אק

04-8129232  
yaelz@nycc.org.il 

 הדר חיפה 15טבריה  הדר 15מתנ"ס טבריה 
04-8507785 

 מתן נעמני
050-2173493 

Matan.naamani@gmail.com 

 חיפה 29ירושלים  מתנ"ס הדר
04-8624231 

 שביטמור 
04-6662714 

Mor.shavit@gmail.com 
 גלי למברגר

052-9751820 
galilemberger915@gmail.com 

 מריה ביבליק חיפה 23ירדן ה חליסה מתנ"ס
050-3956599 

mariab@nycc.org.il 

 

mailto:ElaC@leobaeck.org.il
mailto:amitim@ramot-haifa.matnasim.co.il
mailto:yaelz@nycc.org.il
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 שירותים ייעודיים לחברה הערבית
 

 

לדוברי  -דיור מוגן 'גשר לקהילה' 
 ערבית

חיפה, עוספיא, דלית אל כרמל 
 והסביבה

 אבא חושי עוספיא
 04-8558053טל' ופקס: 

 

 מנהל מקצועי –אורון לשם 
 מנהל –מג'די דגש 

 050-8680132 
dagashm@gmail.com 

 
 דיור מוגן תפארת בית חם

 לדוברי ערבית
מנהלת מקצועית  -אמאני חמאד 

 05034999924ארצית 
 

 אבא חושי, עוספיא
 

 04-8282279פקס  

רכזת אזורית  -ולאא אטראד
0548740467 

 

 "דנדשה"

 חנות בגדים יד שנייה

 מקבוצת "שכולו טוב" 

בנוסף לליווי השיקומי, מקבלות 
השירות נהנות מהכשרה מעשית 

הכוללת: מיומנויות מכירה, סטיילינג, 
שירות לקוחות, תפירה, ניהול תקציב, 

מלאי וזמן, עבודה בצוות ועוד, במטרה 
להכשירן לעבודה בשוק העבודה 

 הטבעי. 

 

 

 

, חיפה24יפו   

 מנהלת חנות -גלדיס רצקובסקי
050-2090367 

 
 מנהלת שיקום תחומית -רות מגיד 

052-3503426 
 

048558053טלפקס:  עוספיא -קלאבהאוס כרמל  מג'די דגש מס' נייד:  -מנהל 
0508680132 

מריאנא פרו מס' נייד:  -רכזת מקצועית
0544259400 

 
פתרונות תעסוקתיים  -ב.מ.פת"מ 

 מתקדמים 
 לדוברי ערבית

 
 פרויקטמנהל  -ד וסיםאחד

0526349992 
 
 

 
 50079, ת.ד. 16160נצרת 
  046564987פקס: 

 
w.h.patam@gmail.com 

 -ב.מ.פת"מ -דף פייסבוק
 פתרונות תעסוקתיים מתקדמים

 

 
 רכזת השמה  -אמארהנין ר

0507763440 

  -השלמת השכלה

ללימוד  אולפניםתכניות למוד: 
שנות  10)עד השכלת יסודעברית, 
שנות  12) תעודת גמר תיכוןלמוד(, 

יישומי , (, השלמת בגרויותלמוד
 .אנגלית, קרוא וכתוב, מחשב

 מנהלת ארצית-פנינה שמאי

052-5477990 

pnina@nathan.co.il 

 

 

 

 

 

 

 

 -חברת נתן

 , חיפה4הרצל 

 04-8536707טל': 

 04-8538288פקס: 

 

 

 

 

מנהלת אזורית  -עביר עבד אל חלים 
 לשירותי נתן בחברה הערבית

 3240503-052 
abir@nathan.co.il 

 

רכזת השלמת –ג'ומאנה אשקר 
השכלה בחברה הערבית 

0522317286 
gumana@nathan.co.il 

   

מרכז יעוץ ותמיכה  –מרכז האדי 

 למשפחות בחברה הערבית

facebook: Hadi Merkaz 
 

, מול בית מלון 1רחוב חרמון 
 -עילית, טלפקס  פלזה, נצרת

דוא"ל: ,  04-8333584
hadi@teferet.org 

 

מנהלת מרכז האדי  -ארג'ואן שחאדה
0503499923  

 

mailto:dagashm@gmail.com
mailto:w.h.patam@gmail.com
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חרדי-דתיהשירותים ייעודיים למגזר   
 "בית ירושלים"

 עתיד חדש
 הוסטל משולב + קהילה תומכת

 לציבור הדתי והחרדי
Beit_jerusalem@newatid.co.il 

 

 א', חיפה 24רח' ירושלים 
 

 04-8660580טל': 
 04-8640752פקס: 

 
 

 מנהלת -טליה בונן
052-6994544 

 

 
דיור מוגן 'אנוש' לציבור החרדי דתי, 

  טבעון -אשכול חיפה, רכסים, קריות
 

  קריית מוצקין 3אוסישקין 
  מזכירות טלפונים : 

04-6735839  
04-8455741  

  פקס:
 04-8438643  
  kata@enosh.org.il-dm 

 

עו"ס מנהלת מערך  -לירון נווה  
  הדיור

054-9299623  
עו"ס מנהלת תחום  - חכמוןנעמה  

   חרדים
054-9299750  

 
"קידום חרדי" פרוייקטים דיור מוגן   

 שיקומיים
 חיפה, רכסים קריות

עו"ס מנהלת תחום  -רחלי שמואל חיפה והסביבה
 חרדים

050-4143953 
עו"ס מנהלת  –זילברמן שחף 

 058-6666810מערך הדיור 

-058עו"ס  -מוריה שטרנליכט
3211292 

 053-3121810עו"ס   -ישראל גנוט

 אור לנפש
 דתי-דיור מוגן מותאם למגזר חרדי

 חיפה 3רח' ירושלים 
 

יהודית מנשה -מנהלת הסניף 
 פרדה
 0549712911-טלפון 

 046815590 -טלפקס
 

 שירותי חונכות וסמך
 

 סיעוד ושיקום בקהילה -חברת "נתן"
 
 

 מנהלת ארצית של השירות החרדי:
 054-4685706ליש -סופיה בן

 סניף חיפה
 , חיפה4הרצל 
 04-8536447טל': 

 04-8538288פקס: 
 סניף קריות

 , קריית מוצקין9גושן 
 04-6665590טל': 

 04-6668530פקס: 
 
 

 
 

רכזת חונכות וסומכות  – דינה פל
 למגזר החרדי חיפה וקריות 

052-236-3211 
 
 

 
נתמכת מעברית ותעסוקה  –עזר מציון 

 למגזר החרדי

 
 , חיפה92הרצל 

מנהלת רצף שירותי  -יעל לקס 
 0505966566תעסוקה  

 מנהל שירות תענ"ת –מרדכי אזרד 
 0526831028 

מנהלת מקצועית  –סימה תורג'מן 
 0528075535 תענ"ת

 רכז תעסוקה -יגאל מאיר 
0522982701 
 רכזת תעסוקה –נעמה פרידמן 
0523075240 

 
 
 

 רכז –שלמה טאוסקי 
052-2428845 

shlomot@ami.org.il 
 רכזת-ברכי 

 מרכז תכלת –בית חם 
המגזר הדתי  -מרכז תמיכה למשפחות

 והחרדי באזור חיפה
פגישות וייעוץ פרטני עם בני משפחה, 
קבוצות וסדנאות, סיוע במיצוי זכויות 

וייעוץ משפטי, קבוצות לעזרה עצמית, 
לפי צורך, הרצאות וימי עיון  -ביקורי בית 

לאנשי מקצוע בקהילה, נופש לבני 
 משפחה

 
פינת  3רחוב נורדאו 
 בלפור חיפה

 0732800580טל 
 0732800581פקס 

tchelet@bch.org.il  
 

 
 מנהל מקצועי –אברימי פרידמן 

0548400191 
af@bch.org.il 

 

mailto:Beit_jerusalem@newatid.co.il
mailto:dm-kata@enosh.org.il
mailto:dm-kata@enosh.org.il
mailto:shlomot@ami.org.il
mailto:tchelet@bch.org.il
mailto:af@bch.org.il
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 שונות
  מרכז ייעוץ למשפחות מתמודדים -מיל"ם

ים, אחים, בני זוג ולילדים להור  -מרכז ייעוץ למשפחות נועד לסייע לכל מי שמתמודד עם בן משפחה נפגע נפש
  , חיפה.8של נפגע נפש. חסן שוקרי 

 , קרית ביאליק.70שדרות קק"ל  -שלוחת מילם בקריות 
  .04-8642644ניתן להשאיר הודעה ליצירת קשר בטלפון: 

  מנהלת מילם חיפה-שירי חוצב שפירא, עו"ס
  milamhaifa@enosh.org.ilדוא"ל: 

facebook:  מרכז ייעוץ למשפחות מתמודדים –מילם  

 מרכז יעוץ ותמיכה למשפחות בחברה הערבית - מרכז האדי

  המרכז מעניק יעוץ, תמיכה וליווי למשפחה שאחד או יותר מחבריה מתמודד עם מגבלה נפשית.

 משפטי, ימי עיון, כנסים וליווי בתהליך סל שיקום.שירותי המרכז : מפגשים פרטניים, קבוצות, סדנאות, יעוץ 
  0503499923מנהלת מרכז האדי  -ארג'ואן שחאדה

  עילית , מול בית מלון פלזה, נצרת1רחוב חרמון 
   04-8333584 -טלפקס 
 hadi@teferet.orgדוא"ל: 

facebook: Hadi Merkaz 
 

 מגזר הדתי והחרדי באזור חיפה -מרכז תמיכה למשפחות ,תכלתמרכז – בית חם
פגישות וייעוץ פרטני עם בני משפחה, קבוצות וסדנאות, סיוע במיצוי זכויות וייעוץ משפטי, קבוצות לעזרה 

 .לפי צורך, הרצאות וימי עיון לאנשי מקצוע בקהילה, נופש לבני משפחה -עצמית, ביקורי בית 
 בלפור חיפהפינת  3רחוב נורדאו 

 0732800580טל 
 0732800581פקס 

tchelet@bch.org.il  
 

 מנהל מקצועי –אברימי פרידמן 
0548400191 

 
  סוקרי איכות

 סוקרי איכות הינה תוכנית הבודקת שביעות רצון של המשתקמים משרותי השיקום שלהם.
 אל פנים עם המתמודד על ידי סוקר שאף הוא משתקם.הסקר אנונימי ומבוצע פנים 

 מנהלת, חב' יוזמה דרך הלב –אסתי ויסברג 
 09-7677557טל' 

 09-7677570פקס 
estiw@yozma.bi 

 
 עמיתים לזכויות

מידע בנושא זכויות  תכנית "עמיתים לזכויות" של החברה למתנ"סים ומשרד הבריאות, נועדה להנגיש
 בתחום בריאות הנפש ולעודד מתמודדים ובני משפחה למצות את זכויותיהם. 

עובדי התוכנית, עמיתים לזכויות,   ייחודיות התוכנית היא שההרצאות והייעוציים האישיים מועברים ע"י
   המתמודדים עם מגבלה נפשית בעצמם ובעלי ידע מקצועי וניסיון אישי.

 רצאות: לפרטים ותאום ה
 sagi@matnasim.org.il  0509923033מנהלת אזור חיפה והעמקים  -שגיא רודוי

 aliza.shaya@gmail.com 0503990260עמיתה לזכויות אזור חיפה והקריות  -עליזה שעיה
 u@org.il4amitimבקשות לייעוציים אישיים ניתן לשלוח דרך האתר שלנו : 

 

 

  

mailto:milamhaifa@enosh.org.il
mailto:hadi@teferet.org
mailto:tchelet@bch.org.il
mailto:estiw@yozma.bi
mailto:sagi@matnasim.org.il
mailto:sagi@matnasim.org.il
mailto:aliza.shaya@gmail.com
mailto:amitim4u@org.il
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 טיפולי שיניים
 ,ניתן במסגרת סל שירותים של חוק שיקום נכי נפש בקהילה לזכאי סל שיקום טיפולי פה ושיניים

 .על מנת לאפשר טיפול שיניים לאנשים שהטיפול מהווה חלק מתוכנית שיקומם
 :טיפול משמר וטיפול משקם הזכאות כוללת

הדרכה להיגיינה אוראלית פעם ברבעון, סילוק אבנית והקצעת שורשים, הפנייה  :סל השירות המשמר .1
למומחה למחלות חניכיים במקרים שמצריכים טיפול בחניכיים, סילוק עששת, סתימות, סתימות 

 .ש, חידוש טיפולי שורש, עקירות, מבנה מידיבשיניים חותכות וניבים לפי סתימות מורכבות, טיפולי שור
כתרים  5עד  –תותבות שלמות וחלקיות, כתרים זמניים, כתרים קבועים מחרסינה :סל השירות המשקם .2

 .בכל לסת, שני שתלים לעגון תותבת בלסת תחתונה

 טלפון כתובת שם המרפאה
 

 מרפאת יאורית
 

 חיפה 26רחוב הגפן 
 

  04-8525266טל': 

 
 ע"רלב ח"ש 

 
 
 levchash@levchash.co.il 

 
 5673חיפה ת.ד.  7רחוב יל"ג 

 

 
 04-8672999 טל':

 
 לקביעת תורים:טל' 

04-8672666 

 
 לב ח"ש ע"ר

 

 
 36רחוב יצחק שדה 

 ת אתאיקרי

 
 לקביעת תורים: טל'

04-8672111 
 

 

 מנהל מרפאת השן במשרד הבריאות 

 האגף לבריאות השן-ל סמיע מסארווהא עבד

 נפש מרכז שירות דנטלי למתמודדי

Abed.masrwa@woh.health.gov.il 

 ירושלים  39 ירמיהו : מגדלי הבירה,כתובת למשלוח דואר

  

http://www.btl.gov.il/laws/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/laws/Pages/default.aspx
mailto:levchash@levchash.co.il
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 מוקדי מידע, שירותי טיפול וייעוץ
 6241010-08* ,5400מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות  - קול הבריאות

 שעות פעילות המוקד בשגרה

 18:00-08:00חמישי בשעות -בימים ראשון 
  13:00-08:00בימי שישי וערבי חג בשעות 

 מענה מהיר ניתן לפנות למוקד גם בערוצים הבאים:לנוחיותכם, לקבלת 

 :02-5655969 בפקס 
 :בדוא"ל Call.Habriut@moh.health.gov.il 
 באתר קול הבריאות ישירה בפנייה  

 

 אתרי אינטרנט

 משרד הבריאות, בריאות הנפש
www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Pages/default.aspx 

 משרד הבריאות, שיקום בקהילה
www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Pages/default.aspx 

 www.voices.co.il –עמותת "קולות" 

 .מידע ושיתוף לקהילת משפחות מתמודדי נפשמרכז ל -ממ"נ

 http://www.abiliko.co.il אתר קהילות ומומחים המקיף בישראל בתחום המוגבלויות -אביליקו 

 

 המוסד לביטוח לאומי

 , חיפה.8, שד' פלי"ם 8544111-04: סניף חיפה

 .04-8134941פקס , 04-8544702שיקום: טל': מחלקת 

 .8467500-04, טל': )קריית חיים( 50אח"י אילת  :סניף קריות

 04-8467575 :מחלקת נכותפקס 

 .04-8467548פקס  ,04-846751טל'  :שיקוםמחלקת 

 אפוטרופסות

 .9517225-04 ':טל :עמותת ש.פ.ר

 .04-8665069, 04-8640990 :'טל ., חיפה41 רח' החלוץ :המרכז הישראלי לאפוטרופסות

 ,04-8414183 'טל .ית ביאליקיקר 5484ת.ד.  1ההגנה  :גג לנזקק ולחוסה

 .מנהל העמותה( –)משה ברנד  077-7577590פקס:  ,077-7577580

 
 

mailto:Call.Habriut@moh.health.gov.il
http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Pages/default.aspx
http://www.voices.co.il/
http://www.abiliko.co.il/


35 

 

 מרפאות לבריאות הנפש

 לשכת פסיכיאטר מחוזי
 .04-8632936 :פקס 04-8632935, טל': טלי -מזכירה

 .04-8632938 , טל':אורלי רגב-מנהלת לשכה

 .04-8632934 , טל':פסיכיאטר מחוזי ד"ר רוזנצוויג

 .04-863294 , טל':אייזקס סגנית פסיכיאטר מחוזי ד"ר אילנית

 .153052433646 :פקס

 מרפאה מרכז רפואי מעלה הכרמל

.8559256-04או במזכירות:  8559259-04   

 מרפאה פסיכיאטרית, בית חולים רמב"ם

 ,8יה ירחוב העל 04-8548851/2/3 

 ., חיפה9602ת.ד. 

 י"ח בני ציוןב

 , חיפה.43רח' אליהו גולומב  

 :חולים כללית ת קופתופסיכיאטרי ותמרפא

 04-8590202/1 -ת אליעזריסניף חיפה, קרי

 04-8470074/8 -ת חייםיסניף קריות, קרי

 :קופת חולים מכבי מרפאות לבריאות נפש מבוגרים

 073-2284301, פקס:   04-6164351: 'טל .3גושן ית מוצקין, יקר

 073-2284392, פקס: 04-8351113: 'טל .73חיפה, הרצל 

 גרנד קניון, חיפה.מרפאה מחוזית, 

 073-2284326פקס: , 04-8477922טל': 

 :מרפאות פסיכיאטריות קופת חולים לאומית

 .20יקנעם עלית, הרדופים  -פאה הרב מקצועית של לאומית בצפוןהמר

 04-9091909, פקס: 04-9091900טל': 

 :מרפאות פסיכיאטריות קופת חולים מאוחדת

 *3833 , חיפה.6סמטת עתלית 

 

 

 

 


