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 חוברת שירותים סל שיקום 

2022 

  2+ ת"א  1מחוזות ת"א 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  1תל אביב 

הרצליה    ,רמת השרון ,תל אביב

 ואור יהודה 

  2תל אביב 

 ,בת ים ,חולון ,גבעתיים ,רמת גן

 אזור   ,קריית אונו ,בני ברק
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 - 1מחוז תל אביב 
Shikum1@telaviv.health.gov.il        

 

 עו"ס גיא אלמוג   -מנהל תחום שיקום פסיכיאטרי   

 עו"ס אורית גולדברג -     רכזת משנה          

 בריאות נפש קהילתית, טל זילברמן               -              רכזת משנה             

 עו"ס, כרמל הראל -מתאמת שיקום                       

  בן גל עו"ס טל -       מתאם שיקום 

                                           

       5634891-03 –פקס  , 5634804-03 –אילנה אליתיב       טלפון  -          מזכירה              

   

 –  2מחוז תל אביב 
Shikum2@telaviv.health.gov.il 

 

 עו"ס דנה שרף -מנהלת תחום שיקום פסיכיאטרי:         

  -נה:                                   רכזת מש

 עו"ס אסנת זילברמן  -                              ת שיקום מתאמ

 עו"ס קיסרית שיינפלד -                               מתאמת שיקום

 עו"ס אביטל בן הרוש -                           מתאמת שיקום  

 עו"ס רוני רפפורט -                            מתאם שיקום     
                            

 5634815-03 -פקס  ,5634806-03   –טלפון             ענת זגה -מזכירה                                         

 09:00-12:00ה' בין השעות: -מענה טלפוני בימים א'
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 תוכן העניינים

 עמוד השירות

 4-6 הוסטל  שירותי דיור                    

 6-7 קהילה תומכת                                        

 7-10 מוגן דיור                                                       

 11 תעסוקתי מועדון                  שירותי תעסוקה   

 12-16 + מעברית      גןמפעל מו                                                     

 17-18 תעסוקה אחרת והכשרות                                                       

 19-22 תעסוקה נתמכת                                           

 23 חונכותחברה ופנאי            שירותי

 24-25 מועדונים חברתיים                                                            

 25-26 תכנית עמיתים                                            

 27 השכלה

 28 סמך

 29 ולמשפחות למתמודדים יעוץ מרכזי+  טיפול תאום

 30 שיניים מרפאות

 30-32 הנפש לבריאות מרפאות
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  הוסטליםדיור:  שירותי

 כתובת מייל / אתר אינטרנט טלפון/פקס כתובת איש קשר  / מנהל/ת המסגרת שם

 אביב-תל 1יבנה  עודד ויקסלבאום קידום –בית אביב 

 03-6202768טלפקס:  

 03-6202760פקס: 

 050–6879202נייד: 

aviv@kidumpro.co.il 

 

www.kidumpro.co.il 

 רוני מוסרי בית נגה
 8אריה דה מודינה 

 אביב-תל 

 03-5342713טלפון: 

 03-6240340פקס:  

 050-8557751נייד: 

nogamisrad@013net.net 

www.kidumpro.co.il 

 מנהל ההוסטל: עדי זקן הוסטל אנוש תל אביב
 16רח' חזנוביץ 

 אביב.)פינת סלמה(-תל

0549299658 

 03-5373425טלפקס: 

Tel-aviv@eneos.org.il 

adi.z@enosh.org.il 

 מנהלת: דורית פררו ק.ט.ב –הוסטל חזקיהו 
 59חזקיהו המלך 

 אביב -תל

 050-6656787נייד: 

 03-6886152טלפון: 

 03-6886153פקס: 

kottev.dorit@gmail.com 

 הוסטל חולון -איכות בשיקום 

 

 

 

 מנהל ההוסטל:      אפי פלג מזרחי

 מנהלת מקצועית  -אפרת ברייטמן

  

 חולון 55הנביאים 

 03-5585887טלפון: 

 03-5757723פקס: 

 052-7301900אפרת: 

 054-5392834אפי: 

 

 

hostel@eychut.org.il 

 

eychut.org.il/hostel  

 

 הוסטל  "בית האלון"  -קידום 

 נפשיים וגופניים. -תחלואה כפולה
 , חולון14רחוב הארי  אודליה בן אהרון

 03-6870287טלפון: 

 03-9749437פקס: 

  050-2118027נייד הוסטל:

 050-2008757אודליה: 

alon@kidumpro.co.il 

 

 

www.kidumpro.co.il 

 רמת גן 73ז'בוטינסקי  מאור כהן הוסטל "בית שני" -שני בקהילה 

 (3)שלוחה  03-03741118טלפון: 

  03-6125525פקס: 

 0508566090נייד: 

 

bet.shany-rg@shany.co.il 

 

http://www.shany.co.il 

 

https://d.docs.live.net/6954fc280477b351/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/aviv@kidumpro.co.il
http://www.kidumpro.co.il/
mailto:nogamisrad@013net.net
http://www.kidumpro.co.il/
mailto:Tel-aviv@eneos.org.il
mailto:adi.z@enosh.org.il
mailto:kottev.dorit@gmail.com
about:blank
mailto:alon@kidumpro.co.il
http://www.kidumpro.co.il/
mailto:bet.shany-rg@shany.co.il
http://www.shany.co.il/
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 בת ים  -ק.ט.ב 

 תחלואה גופנית  -רמה ד' 
 בת ים  17קיבוץ גלויות  ברטליאנה 

 03-7489956טלפון: 

 054-2070201נייד: 
yanabartalktv@gmail.com 

 רמת גן  86חזון איש  שירלי בן דוד הוסטל "נתן" -נתן 

 03-6787040טלפון: 

 03-6787041פקס: 

 052-3593608נייד: 

 052-5609540שירלי 

hostelnathan@gmail.com 

 

  החרדי לציבור תומכות קהילות+  הוסטלים

 

  כתובת מייל / אתר אינטרנט טלפון / פקס כתובת מנהל/ת  שם המסגרת

הוסטל  -"שני בקהילה"  

 "נטיעות" משולב לנשים דתיות

מנהלת  -שרה לוי 

 אדמיניסטרטיבית

 

 בני ברק 72כהנמן 

 03-3741118טלפון: 

 03-6747080פקס: 

 052-7634986שרה: 

sara-levi@shany.co.il 

 

www.shany.co.il 

קהילה  -"שני בקהילה" 

תומכת "מעיינות" לנשים 

 דתיות 

 בני ברק 5חנה סנש  מירי פרייס
 03-9607505טלפקס: 

 054-6987815מירי:   
bet.shany@shany.co.il 

 "אורות" -מרפא לנפש

 קהילה תומכת לנשים דתיות
 בני ברק 49אנילביץ' רח'  פנינה גולומבק

 03-6199502טל: 

 03-6184378פקס: 

 0527181316פנינה: 

ml14@marpeh.co.il 

 "שערי אורה" -מרפא לנפש

 גברים דתיים וחרדים 
 בני ברק 6חיים לנדאו  אלעד שיטרית

 03-5782601טל:  

   03-6181991פקס:

 052-4720582אלעד:

Ml10@marpeh.co.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hostelnathan@gmail.com
mailto:sara-levi@shany.co.il
http://www.shany.co.il/
mailto:bet.shany@shany.co.il
mailto:ml14@marpeh.co.il
mailto:Ml10@marpeh.co.il
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   לצעירים הוסטלים

 

 כתובת מייל / אתר אינטרנט טלפון / פקס כתובת מנהל/ת  שם המסגרת

 הוסטל "התקווה"  ק.ט.ב

תל אביב לצעירים וצעירות )עד גיל 

30) 

 חן ברכה
 , שכונת התקווה29קלמן 

 תל אביב

 050-6794210 -טלפונים

, 03-5371973, 053-7631178 

 03-9684872 -פקס

 

tikvush.kotev@gmail.com 

 

 

 (40הוסטל לצעירים )עד גיל  –'גלים' 

 

 מנהל: שגיא אפרמה

 

 , תל אביב4סמטת בית השואבה 

 

9493308-054 

 טלפון:  035601317 

 פקס: 035602921

sagia@slavpro.il 

 

 

 קהילות תומכות
 

 כתובת מייל / אתר אינטרנט טלפון/פקס כתובת מנהל/ת  קהילה תומכת 

 גשר לקהילה

 מנהל מקצועי: אורון לשם

 מנהל מסגרת: ענת בן שאול

 

תל  24ורדיאל 

 אביב

 03-7305907טלפון: 

 03-7305917פקס: 

 052-5274555מנהל מקצועי: 

 מנהלת מסגרת:  

0508288300 

oron.gesher@gmail.com  

anat.gesher@gmail.com 

 

 

 אורית אייש בית אשכול )טנא שיקום ודיור( 
, אור 75רח' הרצל 

 יהודה

 03-5335195טלפון:   

 03-5334755פקס:  

 0503201449נייד: 

worktene@gmail.com 

הוסטל רמה ד'  -"שני בקהילה" 

 "בית ארבל"
 מילנה שנל

 1החייל האלמוני 

 רמת גן

 03-9679095טלפון: 

 03-9397507פקס: 

 050-3735554מילנה:   

bet.shany@shany.co.il 

mailto:tikvush.kotev@gmail.com
mailto:sagia@slavpro.il
mailto:oron.gesher@gmail.com
mailto:anat.gesher@gmail.com
mailto:worktene@gmail.com
mailto:bet.shany@shany.co.il
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 "נועם הרצליה"

 מרפא לנפש
 יצחק 

 26סעדיה גאון 

 הרצליה
  052-4423685יצחק:  

 קהילה תומכת בית השחר 

 

 

 

 

 

 

 מנהל מסגרת: מיכאל אפלבאום
 17קהילת ונציה 

 ת"א 

  050-2282559נייד: 

 03-9472004טלפון: 

  03-9472008פקס: : 

 

michaelap@slavpro.co.il 

 

 

 דיור מוגן

 כתובת מייל / אתר אינטרנט  טלפון/פקס כתובת  מנהל/ת  דיור מוגן

 דרור

 אזור השרון

 מנהלת מקצועית:ריקי לבל

 
 רעננה 1שברץ  

09-7430253 

 מנהלת: 

 052-3400797 

 

 

rikil@dror-amuta.org 

office@dror-amuta.org 

www.drorho.org.il 

 אנוש

 ת"א:

 קרבס-מנהלת המסגרת: מאיה סגיס 

 

 תל אביב 10הזרם  

 03-6815032משרד: 

 0549299508נייד: 
 03-7589700פקס: 

mayas@enosh.org.il 
 

 בת ים:

 מנהלת אשכול –מרינה פצ'ניק  

 מנהל דיור מוגן –אופיר קיסרי

 א' בת ים 97בלפור  

 

 054-9299565מרינה: 

 054-9299494אופיר: 

 03-7172323/2טלפון: 

 03-5083441פקס: 

marina.pec@enosh.org.il  

ofir.k@enosh.org.il  

 רמת גן וגבעתיים:

 מנהלת אשכול -טלי ווקסמן 

 מנהלת דיור מוגן -עינב דניאל  

 ר"ג 3שד' צבי  

 03-5224881טלפון: 

 03-5796773פקס: 

 054-5208755טלי:

054-7172252 

 

mailto:michaelap@slavpro.co.il
mailto:shlomits@dror-amuta.org
mailto:office@dror-amuta.org
http://www.drorho.org.il/
mailto:mayas@enosh.org.il
mailto:gila@enosh.org.il
mailto:ofir.k@enosh.org.il
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 רמת השרון הרצליה 

  מנהלת אשכול: טלי ווקסמן

 שי -מנהלת מסגרת: שירי צחור 

 

 
  9סמטת במעלה 

 רמת השרון

 054-5208755טלי: 

 054-6738251שירי : 

 03-6221265פקס:

 

tali.a@enosh.org.il 

https://www.enosh.org.il/ 

 ק.ט.ב

 קהילה טיפולית בריאה 

 מנהל:  חמיק קטרי

 ס. מנהל: מור קטן

 

 תל אביב 29קלמן  

 03-5403894טלפקס: 

 0506658806 מנהל:

 0546339555סגנית :  

www.kottev.co.il  

 

ktv.tlv@gmail.com   

 אור יהודה  75הרצל   קרן יעקובי  טנא שירותי שיקום ודיור 
 7501272-050נייד: 

 03-5334755פקס: 
 

 תל אביב 24ורדיאל   יודי טיטלבאום גשר לקהילה 

 03-6878665טלפון: 

 03-7305917פקס: 

 050-7334030נייד: 

yudi.gesher@gmail.com 

 מרפא לנפש -"לבב" 
 מיכל גוטליבמנהלת מסגרת:  

 
 הרצליה 37ברנר  

 052-5239131מיכל: 

 099501789טלפקס:
 

ml11@marpeh.co.il 

www.marpehlanefesh.org.il 

 שיקום בקהילה –אלונים 

 מרחב גוש דן 

 לבודדיםדיור מוגן 

  פאר-מנהלת:  בת הר
 כתובת המשרד בלבד:

 ת"א 41/5צ'לנוב  

 052-4631212טלפון: 

 077-3301212טלפקס:

alonim.tlv@gmail.com 

www.alonim4u.co.il 

 

 ידיד נפש

 לבודדיםדיור מוגן 

 מנהלת מרחב: שירה צוברי 

 מנהלת גוש דן: ליז לוי

 מנהלת הרצליה: ג'סיקה הלוי

 בת ים: שולי כתב  -מנהל חולון 

  

 
 ת"א  33יעב"ץ 

 אור יהודה  5יוני נתניהו 

 053-4290036שירה: 

 054-7297833ליז:

 054-3066195ג'סיקה: 

 050-6918202שולי: 

/  03-64186702פקס: 

039649160 

 0747292200משרד: 

shira@amalgroup.co.il  

www.amalsiudit.co.il  

 "ציפור הנפש"

ליווי הורי ותיאום טיפול  

 להורים מתמודדים

 מנהלת סניף ת"א -דפי קורן

 
 

 

 ת"א  4שילה 

 050-6356172 דפי:

 050-8554584סוזי: 

 15336888903פקס: 

dafik@slavpro.co.il 

suzy@slavpro.co.il  

www.soulbird.co.il 

mailto:hagitv@enosh.org.il
https://www.enosh.org.il/
http://www.kottev.co.il/
mailto:ktv.tlv@gmail.com
mailto:shlomi.vardinon@gmail.com
mailto:yudi.gesher@gmail.com
mailto:ml11@marpeh.co.il
http://www.marpehlanefesh.org.il/
mailto:alonim.tlv@gmail.com
http://www.alonim4u.co.il/
mailto:shira@amalgroup.co.il
http://www.amalsiudit.co.il/
mailto:dafik@slavpro.co.il
mailto:suzy@slavpro.co.il
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 שלו

 השרון

 מנהל: ערן זר

 
  

 052-6071517נייד: 

 09-7480139פקס: 

 

 

www.slavpro.co.il  

 עלות השחר )שלו(

נשים דתיות עם טראומה 

 מורכבת

 שירה פרדמן מילר

 מנהלת
 

  2דב פרידמן 

 רמת גן
 shiraF@slavpro.co.il 058-4493700נייד: 

 איכות בשיקום

 אזורים:  חולון בת ים 

 אפרת ברייטמןמנהלת מקצועית: 

 מנהלת: יעל אשר

 

 , חולון1המשביר  

 03-5539114פקס: 

 052-7301900אפרת: 

 052-2085738יעל: 

https://eychut.org.il/hostel/ho

using/ 

 

housing@eychut.org.il  

 קהילה שיקומית  -"נתן" 
 מורית

 מקצועיתמנהלת  –שירה דורון 
 ר"ג 84רח' חזון איש  

 052-5609429מורית: 

 03-7295626פקס: 
 

קידום פרויקטים “

 שיקומיים"

 

 מנהלת מסגרת:  ולריה בולשינסקי 

 

 

 

 
 .1, קומה 7לה גארדיה 

 תל אביב

-054מנהלת מסגרת:  

6754724 

 03-6850349פקס:  

 03-6850387טלפון:  

         

karins@shelpro.co.il 

www.kidumpro.co.il  

 דיור מוגן "קידום חרדי"

 

ברק : לאה  –רכזת דיור חרדי בני 

 חסידה

 
 3תפוצות ישראל 

 גבעתיים
054-8457395  

 מרפא לנפש

קהילתי תומך  דיור

 'צפריר'

 לציבור החרדי והדתי

מנהלת מערך  –ד"ר מזל  רוקח 

 הדיור

מנהל מסגרת  –יצחק מור יוסף 

 גברים

 מנהלת מסגרת נשים -לייזר רחל 

 
 21אבן גבירול 

 ברק-בני 

 

 053-8312759יצחק:

 057-3188703רחל: 

 03-6196026פקס: 

tsafrir@marpeh.co.il 

ml17@marpeh.co.il 

 שני בקהילה

 דיור מוגן "תבור"

 מנהלת מקצועית: זיטה סידור

 מנהלי דיור: זאבי צוקרמן

 רעי בלאו

 

 רמת גן 73ז'בוטינסקי  

  03-3741118טלפון: 

 050-4085265זאבי:  

 054-4918169 -רעי 

office@shany.co.il  

 zita@shany.co.il 

zevishlomo76@gmail.com  

Roee.b0019@gmail.co 

 

 

http://www.slavpro.co.il/
mailto:housing@eychut.org.il
mailto:karins@shelpro.co.il
http://www.kidumpro.co.il/
mailto:tsafrir@marpeh.co.il
mailto:office@shany.co.il
mailto:zita@shany.co.il
mailto:zevishlomo76@gmail.com
mailto:milana1085@gmail.com
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 דיור מוגן לצעירים 
 

 כתובת מייל / אתר אינטרנט טלפון/פקס כתובת מנהל/ת  דיור מוגן

 שלו  –"מעיין" 

 דיור מוגן לצעירים

 18-35גילאי 

 רמת גן מנהלת מקצועית: נופר מרשק
 050-5882139נייד: 

 03-9389447 ,03-9224288טלפון: 

 

www.slavpro.co.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slavpro.co.il/
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 שירותי שיקום תעסוקתיים
 

 מועדון תעסוקתי

 כתובת מייל / אתר אינטרנט טלפון/פקס כתובת מנהל/ת שם המסגרת

 חרדי -"עזר מציון" 

 גברים-מרכז כישורי חיים

 יעל לקס , מנהלת

 אילת אפל,  רכזת

 6ר' ישמעאל 

 בני ברק

 050-8764661אילת: 

 050-5966566יעל: 

 073-3956230מזכירה: 

 03-6167894פקס: 

kishurim@ami.org.il 

chayaf@ami.org.il 

  

 "שילובים"  -בית חם 

 נשים חרדי –מרכז תעסוקתי 
 רותי גל

 ,13רבי ישמעאל 

 בני ברק

 073-2800595טלפונים: 

 073-2800596פקס: 

 052-2722527רותי גל: 

ruth.g@bch.org.il 

 יחידה לכישורי חיים

 הרצליה

 

 רכזת המועדון: לי סיגלר

 עובדת מקצועית: שלומית צוקרמן

 

 11חובות הלבבות 

 הרצליה

 09-9597220טלפון: 

 09-9586711פקס: 
lee@shikumsharon.org 

 קרן מפעלי שיקום

 מ. שיקום אור יהודה
 מנהלת: אביבה ברקת

 8התעשיה 

 אור יהודה 234ת.ד.  

  03-6340967טלפון: 

 03-5332081טלפקס: 

 054-4456996נייד: 

or-yehuda@keren.org.il  

ziviterez@gmail.com  

הדפסה דיגיטלית,  -הסטודיו בבלפור 

 מתנות וסבונים

 ים(-)אנוש בת 

 איתמר קנדלר
 א  97רחוב בלפור 

 בת ים

 03-7172323טלפון: 

 054-9299425נייד: 

 03-5083441פקס: 

itamark@enosh.org.il 

 מרכז הדרכה אקולוגי  -סודות ירוקים 

 )אנוש גבעתיים(

 ענבר 

 

 12אלישע רודין 

 גבעתיים

 03-7314981טלפון: 

 03-5227570פקס: 

054-4272892 

 

 

 

 

 

mailto:kishurim@ami.org.il
mailto:chayaf@ami.org.il
mailto:ruth.g@bch.org.il
mailto:or-yehuda@keren.org.il
mailto:ziviterez@gmail.com
mailto:itamar.k@enosh.org.il
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 שירותי שיקום תעסוקתיים:

 
 מפעל מוגן

 כתובת מייל / אתר אינטרנט טלפון/פקס  כתובת מנהל/ת מפעל מוגן

 אגית טכנולוגיות 

 אגודה לבריאות הציבור

 מנהלת שיקום: אירנה מרקוס

 מנהל מסגרת: עדי גדסי
 6607709תל אביב  9-11אלפסי 

 אירנה מרקוס  054-4603932 

 050-6265012עדי גדסי:  

 03-5180353פקס: 

 03-7290600טלפון: 

 

sw@agit.co.il  

adi@aguda.co.il 

agit@agit.co.il 

 עמותת אנוש  

  המתחם

 אחראית תעסוקה אנוש  -ענבר 

 נטע  -מנהלת מפעל 

 
 אביב, תל 10רח' הזרם 

 054-8101547 -ענבר 

 נטע  -054-9299521

 03-6835922טלפון: 

 03-7589700/03-6826737פקס:  

 

 

hamitham@enosh.org.il  

 

 

 הילטון -תעסוקה מעברית

 אחראית תעסוקה אנוש -ענבר 

 

 054-8101547 -ענבר 
ilanar@enosh.org.il 

 מפעל קרמיקה -רמת השרון 

 מעיין ולצ'ר -מנהלת המפעל 

 ליאת בקר –מתאמת טיפול 

 רמת השרון 9במעלה 

 050-8850068מעיין 

 054-5808033ליאת 

 03-6221265פקס 

 

liat.b@enosh.org.il 

מרכז אבחון ושיקום מקצועי  

 הרצליה

 

 לי סיגלר רכזת מקצועית:
 , הרצליה11חובות הלבבות 

-09, 09-9597200טלפון: 

9597205 

 09-9586711פקס: 

 

lee@shikumsharon.org 

orit@shikumsharon.org 

 

 

 

 

 

 

mailto:shikum@agit.co.il
mailto:adi@aguda.co.il
mailto:agit@agit.co.il
mailto:hamitham@enosh.org.il
mailto:liat.b@enosh.org.il
mailto:shikum@shikumsharon.org
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 כתובת מייל / אתר אינטרנט טלפון/פקס כתובת מנהל/ת  מפעל מוגן

 מת"ש  )מע"ש(

 מרכז הגר"א: נגה ליברמן
 אביב-,תל29הגר"א 

 

 052-6338518נייד: 

03-9005195 
Noga.matash@gmail.com 

 20אסא קדמוני  מרכז אסא קדמוני: אליה 
 

03-5221459 
 

 מרכז לובטקין: רותם
,  33צביה לובטקין 

 ת"א
   052-8754094 נייד:

פרויקטים תעסוקתיים: עבודה בבית קפה + 

 מחלקת סריקה: ענבר פרלמוטר 
 inbar.matash@gmail.com  052-4376844נייד:  בניין עיריית תל אביב 

 חולון –שווים  

 יעל פטיטו –מנהלת מקצועית ארצית

 שוקי קראים -מנהל מפעל 

 ויקטוריה לפידוס –מתאמת שיקום 

 ,14הבנאי 

 א.ת., חולון

 0523-260544 –פטיטויעל 

 050-4040320–שוקי 

 051-5773381 –ויקי 

 03-5569212/3–טלפון מפעל 

 03-5569213-פקס 

Shavim.holon@gmail.com 

Victoria.shavim@gmail.com 

 קרן מפעלי שיקום 

 אור יהודה
 אביבה ברקת 

 

 234ת.ד.  8התעשיה 

 אור יהודה

 03-6340967טלפון: 

 03-5332081טלפקס: 

 נייד:  054-3266319

or-yehuda@keren.org.il  

rh-sigal@keren.org.il  

sigisela1@gmail.com  

 כנפיים

 ליהיא מלכהמנהל מקצועית: 

 מנהל: איתן בן חיים

 

  21רח בן דוסא 

 תל אביב יפו

 053-3351771ליהיא:  

 050-5727946איתן: 

 072-2151909טלפון: 

 03-6878981פקס: 

kenafayim@gmail.com  

www.knafayim.org  

ENTER digital studio - 

 

 קבוצת ׳שכולו טוב׳

טודיו לעבודות דיגיטל, עיצוב ותוכן המיועד 

לאנשים עם חסמים תעסוקתיים המעוניינים 

בפיתוח קריירה והשתלבות בעולמות 

 הדיגיטל

 

 ליבנה דגני -מנהל סטודיו 

, בניין 21הארבעה 

 5פלטינום, קומה 

 תל אביב 

052-283-4321    

tov.org.il-livne@s 

 

 פרטים נוספים באתר החדש שלנו

https://enterdigitalstudio.squares

 pace.com 

  - TNXדוכנים 

 שכולו טוב 
 מנהלת שיקום מרכז: יעל פרנקל

  93ז'בוטינסקי 

 רמת גן

-050מנהלת שיקום מרכז והשרון:  

2091008 
yael@s-tov.org.il 

mailto:or-yehuda@keren.org.il
mailto:rh-sigal@keren.org.il
mailto:sigisela1@gmail.com
mailto:kenafayim@gmail.com
http://www.knafayim.org/
mailto:livne@s-tov.org.il
https://enterdigitalstudio.squarespace.com/
https://enterdigitalstudio.squarespace.com/
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אורטל  אחראית סניפים ר"ג  ת"א:

 ברקובסקי

 

 0523706142  אורטל

 

 טוב  קפה

 

 

 

+ ופלורנטין איש  ארלוזורובסניף  -ת"א 

 הקשר: עפרי לויטין גילדן

 

תל  115ארלוזורוב 

 אביב,

 

תל  2ידידיה פרנקל 

 אביב, 

 

 052-9669480עפרי: 

 

 052-3992954רן: 

www.s-tov.org.il  

ofril@s-tov.org.il 

 עפרי לויטין גילדן מגזר חרדי  -קופיקס  -שכולו טוב 
בני  34רבי עקיבא 

 ברק
  052-9669480עפרי: 

 סיפור חוזר

 טובקבוצת שכולו 

 מנהלת מקצועית: מיטל אלבכרי שרגל 

 מנהל אזור ת"א: מיקי לוי -

מנהלת אזור הרצליה, רמת  -

 מיטל -השרון

מנהלת אזור קרית אונו, ר"ג,  -

 סיוון  -גבעתיים 

  73ז'בוטינסקי 

 רמת גן 

 

  55מנחם בגין 

 יפו –תל אביב 

 050-2090227מנהלת מקצועית: 

 050-2090227 -מיקי

 050-2090941-סיון

 0502090816 -מיטל 

www.rebooks.org.il  

kobiy@s-tov.org.il 

meitalr@s-tov.org.il 

rebooks@s-tov.org.il 

 כלב טוב

 קבוצת שכולו טוב

 מנהלת שיקום ארצית: קארן שמריהו 

 אחראי אזור ת"א:   אפרת נחום

 ר"ג: מקסין לבל-רכזת תעסוקה נתמכת ת"א

 

כתובת לשליחת 

לוד  1דואר: בת שבע 

 7120101מיקוד 

 

 052-2409555מנהלת שיקום ארצית: 

 050-3145358אחראי אזור ת"א:  

-052ר"ג: -רכזת תעסוקה נתמכת ת"א

6782679 

 072-3937732שירות לקוחות: 

 08-9200339פקס:  

https://allgood.org.il/domains/kel

/tov-ev 

 

chen@s-tov.org.il  

efrat@s-tov.org.il  

maxin@s-tov.org.il 

 "שילובים"  -בית חם 

מרכז תעסוקתי לנשים דתיות 

 חרדיות/

 רותי גל
 ,13רבי ישמעאל 

 בני ברק

 073-2800595טלפונים: 

 073-2800596פקס: 

 052-2722527רותי גל: 

ruth.g@bch.org.il  

 זאתזאת 

 

 מנהל מקצועית  -חגי בחטיזן

 מנהלת חנות –לימור בנאסולי

 חולון 29הבנאי 

 

 0502090373חגי:

 050-2091039לימור: 

chagai@s-tov.org.il 

 tov.org.il-limor@s 

http://www.s-tov.org.il/
http://www.rebooks.org.il/
mailto:kobiy@s-tov.org.il
mailto:meitalr@s-tov.org.il
mailto:rebooks@s-tov.org.il
https://allgood.org.il/domains/kelev-tov/
https://allgood.org.il/domains/kelev-tov/
mailto:ayelet@s-tov.org.il
mailto:asaf@s-tov.org.il
mailto:assaf@s-tov.org.il
mailto:ruth.g@bch.org.il
mailto:chagai@s-tov.org.il
mailto:limor@s-tov.org.il
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 דנדשה 

 קבוצת שכולו טוב

 מנהלת שיקום –אורטל ציגלר 

 מנהלת חנות –סתיו ביטון 

 מנהלת חנות ת"א -רינת בן סימון 

 רמת גן 49ביאליק 

 050-2091281אורטל: 

 050-2091053סתיו: 

 052-5912401רינת: 

ortalz@s-tov.org.il  

stac@s-tov.org.il  

 בית חם

 נתמכת-תעסוקה מעברית

בת ים:  דפנה  -מנהלת אזור רמת גן, חולון

 בראל.

 מנהל אזור בני ברק: יעקב דזימטרובסקי

 , בני ברק72כהנמן 

 0506829666דפנה:

 0548400196יעקב: 

 03-6782644פקס:  

 

Dafna.b@bch.org.il  

 

www.bayit-cham.org.il 

 חממה תעסוקתית

 "מקשיבים" נט

 מנהלת מקצועית:  שירה בורנשטיין

 
 בנימינה 23החבצלת 

 058-7200220מנהלת מקצועית:  

 072-2578924פקס:  

nirit@makshivim.net  

liat@makshivim.net 

office@makshivim.net   

הדפסה  -הסטודיו בבלפור 

 דיגיטלית, מתנות וסבונים

 ים(-)אנוש  בת 

 איתמר קנדלר
א בת  97רחוב בלפור 

 ים

03-7172323 

 054-9299425נייד: 

 03-5083441פקס: 

itamark@enosh.org.il 

 -עזר מציון 

 מרכז תעסוקה חרדי

 

 יעל לקס מנהלת מקצועית:

 

 ,6ר' ישמעאל 

 בני ברק

 073-3956237טלפון: 

 03-6167894פקס: 

 050-5966566יעל: 

 

yaell@ami.org.il 

 

 גברים –מפעל מוגן 

 עו"ס-יוסי שעיבי 

 

 6ר' ישמעאל 

 ברק-בני

 

 073-3956232ישיר:

 03-6167894פקס: 

 073-3956230מזכירה: 

 0528271401יוסי שעיבי: 

mugan@ami.org.il  

 נשים –מטעמים מהלב 

 מטבח שיקומי 

 עו"ס יעל שקד

-, בני5רח' רבינוב 

 ברק

 073-3956211טלפון: 

 03-7710501פקס: 
Shikumn2@ami.org.il  

 מרכז לאומנויות המוזיקה 'צלילי הנפש'  

 אסף כהן

 6ר' ישמעאל 

 ברק-בני
  Music.shikum@ami.org.il 052-9580062נייד: 

 
 תעסוקה מעברית

 מרדכי אזרד 

 6ר' ישמעאל 

 ברק-בני
052-6831028 

azrad@ami.org.il 

 

mailto:ortalz@s-tov.org.il
mailto:stac@s-tov.org.il
mailto:Dafna.b@bch.org.il
http://www.bayit-cham.org.il/
mailto:nirit@makshivim.net
mailto:liat@makshivim.net
mailto:office@makshivim.net
mailto:itamar.k@enosh.org.il
mailto:yaell@ami.org.il
mailto:mugan@ami.org.il
mailto:Shikumn2@ami.org.il
mailto:Music.shikum@ami.org.il
mailto:azrad@ami.org.il
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 ים-טרמינל עיצוב בת

 "הלב הכתום"

 הכנת מוצרי מעצבים.

עבודה בגינה  -"החצר" 

 ובמשתלה.

 לימור פרץ
 32אהוד קינמון  

 ים-בת 
050-5789388 terminal1@outbox.org.il 

 

 תעסוקה מעברית

 מייל/ אתר אינטרנט  טלפון/פקס  כתובת  מנהלת תעסוקה מעברית 

 עדי אלאלוף  -מנהלת שילוב תעסוקתי  שווים רמת גן 

מנהלת מקצועית  -ליאת אסתרוביץ 

 מעבריות

 0523370901  -עדי  

 0546002228 -ליאת 

 

adi@amutatshavim.co.il 

leita1964@gmail.com 

תעסוקה מעברית עזר מציון 

 בני ברק והסביבה -

  050-5966566 -יעל   יעל לקס 

 עדי אלאלוף  -מנהלת שילוב תעסוקתי  ויקטורי תל אביב 

 מנהלת מקצועית מעבריות

 ליאת אסתרוביץ

 משה רכז תעסוקה 

 0523370901  -עדי  מתחם התחנה המרכזית תל אביב 

 0546002228 -ליאת 

 0507625030 -משה 

adi@amutatshavim.co.il 

leita1964@gmail.com 
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 אחרת והכשרותתעסוקה 

 אתר אינטרנט \כתובת מייל  טלפון כתובת מנהל/ת  שם התוכנית

 –בית חם 

תכנית הכשרה לצעירות לנשים  -"ראשית"

 דתיות /חרדיות

 , בני ברק111כהנמן  מנהלת -רותי גל 

 052-2722527-רותי 

 073-2800595משרד : 

 07300596 -פקס 

ruth.g@bch.org.il 

 מועדון הגראז'

 ללימודי אמנויותמכינה 

 מוסיקה , כתיבה ,אמנות חזותית ומדיה

 מנכ"לית: דלית שרון

 רכז בוגרים: צחי קגן

 רכזת המכינה: אילנה בר 

 תל אביב 51דרך בגין 

 052-8348839נייד: 

 052-4222012נייד צחי: 

 0528947485נייד אילנה: 

kagantzachi@gmail.com 

www.hagarage.org 

 תורמים במדים

 תוכנית לשילוב בצה"ל
 עמותת גוונים מיכל דבש –מנהלת מחוז מרכז 

 054-6689718מיכל:  

9913* 

michald@gvanim.org.il 

gvanim@gvanim.org.il 

 משלבים לצבא

 שילוב שירות לאומי צבאי

 מנהלת ארצית -גיתית הרלב

 מנהלת מחוז מרכז –נועה קליין 
 

 054-6689067גיתית:  

 054-4908626נועה: 

 08-6621330גוונים: 

gititharlev@gmail.com 

 לאומי אזרחישרות  –משלבים 

 בת עמי  וגוונים

 מנהלת מחוז נמרכז וצפון: נעמה מיכאלי

 מנהל: עטרה אפל  
 עמותת בת עמי

 0545684728נעמה: 

 

 2696בת עמי: *

naamam@bat-ami.org.il 

mishlavim@bat-ami.org.il  

  mirit@shlomit.org.il 050-8440060נייד:   מירית כץ שירות לאומי עמותת שלומית-שיבולת

 מרכז הכוון תעסוקתי  ר"ג  -שווים פלוס      
 עדי אלאלוף -מנהלת שילוב תעסוקתי 

 שירה טל  -מנהלת המרכז 
 ר"ג  18רחוב היצירה 

 0523370901 -עדי 

  03-6857958 -טלפון המרכז 

adi@amutatshavim.co.il 

shira@amutatshavim.co.il 

 מרילי אודי

  - "מעלות"

 וישיבה לצעירים  שיקומי מדרש בית

 גיל מירוויס  -מנהל  

 הרב צבי רובין -ראש הישיבה לצעירים 

 48 אברבנאל

 )בית כנסת אור מלא(

 ברק בני

 0542193726 גיל:

 0556801990הרב צבי: 

 03-5363861 משרד:

 03-5363862 פקס:

gilmirvis1@gmail.com 

trubin50@gmail.com  

 מנהלת ארצית

 050-3772128אדווה גפן 

כפר 3, קומה  20התע"ש 

 סבא

 09-7656475נייד: 

 09-7663108פקס: 
yozma-22@015.net.il  

mailto:kagantzachi@gmail.com
http://www.hagarage.org/
mailto:michald@gvanim.org.il
mailto:gititharlev@gmail.com
mailto:naamam@bat-ami.org.il
mailto:mishlavim@bat-ami.org.il
mailto:mirit@shlomit.org.il
mailto:gilmirvis1@gmail.com
mailto:yozma-22@015.net.il
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 מומחה תעסוקתי ליווי – שרות נותני צרכנים

 לעבוד המעוניינים / העובדים למתמודדים

 והטיפול השיקום במקצועות

 סימה גולדשטיין -  1+2מנהלת  ת"א 

 רכזי ליווי תעסוקתי:

 לימור לוי

 מיכל וולוצקי

 מאי עוזיאל

 

 

 050-3772145סימה:  

 0546535188לימור:  

 0545677290מיכל:  

  0547703662מאי: 

 

 

 

www.yozma4u.co.il 

simag.yozma@gmail.com 

 

הילה טל  -רכזת ליווי מנהלים וצוותים

 שחר
 0542205289הילה: 

 

hila.yozma@gmail.com 

ליווי שיקומי ועסקי בתהליך   -אנוש "מעוף" 

 הקמת עסק עצמאי

 

 מנהלת תוכנית: חן אלדר

 רכזת אזור: טלי וקסמן 

 30משה דיין 

 כפר סבא

 054-7172223חן: 

 054-9299592טלי:  

 

www.enosh.org.il  

chene@enosh.org.il 

tali.w@enosh.org.il  

 שירות לעצמאיים  –יוזמה דרך הלב 

ומרכז דרום:   1+2מנהלת אזור ת"א 

 רויטל שחר

 רכזת ת"א:  עצי שילון 

 רכז מגזר חרדי ארצי: אבינעם הרוש 

 באר שבע  2הפלמ"ח 

-050מנהלת מקצועית:  

3772144 

 054-4325852רכזת ת"א: 

-054רכז מגזר חרדי: 

5944364 

 

 08-6651123פקס:  

revitalyozma@gmail.com  

etziyozma@gmail.com 

avinoam.yozma@gmail.com 

 

www.yozma4u.co.il  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yozma4u.co.il/
mailto:simag.yozma@gmail.com
http://www.enosh.org.il/
mailto:chene@enosh.org.il
mailto:tali.w@enosh.org.il
mailto:revitalyozma@gmail.com
mailto:etziyozma@gmail.com
mailto:avinoam.yozma@gmail.com
http://www.yozma4u.co.il/
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 שירותי שיקום תעסוקתיים
 

 תעסוקה נתמכת
 

 כתובת מייל / אתר אינטרנט טלפון/פקס כתובת מנהל/ת  תעסוקהמסגרת 

 המרכז הישראלי לתעסוקה

 

 

 מנהלת מקצועית ארצית: רינת דגן 

מנהלת מקצועית איזור תל אביב: רינת 

 דגן

 רכזות השמה: 

 גיא פסקל 

 חלי שחר 

 זאנין מורנו 

 יפעת גליק

 אלה ברמן

 קרן זינגר

 חני אשר

, 23רח התע"ש 

א.ת  2160ת.ד. 

כפר סבא 

4442525 

 1-800-800-393טלפון:

 09-7659698פקס: 

 052-8947726רינת דגן: 

 050-8838260גיא פסקל 

 050-8256091חלי שחר 

 050-8556884זאנין מורנו 

 050-8838033יפעת גליק 

 054-7230377אלה ברמן: 

 054-3911761קרן זינגר: 

 054-2536647חני אשר: 

rinat@taasuka.org 

guy@taasuka.org  

cheli@taasuka.org  

janine@taasuka.org 

ela@taasuka.org 

keren@taasuka.org 

hanny@taasuka.org  

yifat.g@taasuka.org 

www.taasuka.org  

 

 

מנהלת אזור השרון )כולל הרצליה ורמת 

 השרון( : עידית פלצ'ר

 רכזות תעסוקה 

 באזור מרכז ודרום השרון:

 איריס דהן

 ענת וייס 

 מויאלעדי 

 רעות ארביב

 , 23רח' התע"ש 

 כפר סבא

 

 

 050-8256105עידית פלצ'ר: 

 050-8556883איריס דהן: 

 050-7668711ענת וייס: 

 050-8838037עדי מויאל: 

 050-8256103רעות ארביב: 

 

 09-7677006משרד: 

 09-7659698פקס משרד: 

 

rgidit@taasuka.o 

iris@taasuka.org 

anat@taasuka.org 

reut@taasuka.org 

adi.m@taasuka.org 

 

 

www.taasuka.org 

  

 מנהלת מקצועית אזור המרכז: טליה כהן.

 רכזות השמה:

 אור חכים

 אורית שלו

 גלית ברקן

 סרקלם גטה

, 23רח התע"ש 

א.ת  2160ת.ד. 

כפר סבא 

4442525 

 0508256104טליה כהן: 

 0508256093אור חכים: 

 0508256101אורית שלו: 

 0502930311גלית ברקן: 

 0508838282סרקלם גטה: 

talia@taasuka.org 

or.h@taasuka.org 

orit.s@taasuka.org 

galit@taasuka.org 
sarkalem@taasuka.org 

mailto:carmit.gc@taasuka.org
mailto:nir@taasuka.org
mailto:nili@taasuka.org
mailto:maayan@taasuka.org
http://www.taasuka.org/
mailto:idit@taasuka.org
mailto:iris@taasuka.org
mailto:anat@taasuka.org
mailto:reut@taasuka.org
mailto:adi.m@taasuka.org
http://www.taasuka.org/
mailto:talia@taasuka.org
mailto:or.h@taasuka.org
mailto:orit.s@taasuka.org
mailto:galit@taasuka.org
mailto:sarkalem@taasuka.org
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  אשנב

 מנהלת ארצית: עינת חפר  

 מנהלת אזור מרכז: שחר רוסטובסקי

 רכזת הרצליה והשרון  -דניאל כאוי 

 רכזת הרצליה והשרון -גילי קפלוטו 

 רכזת תל אביב -שיר פורטוגלי 

 רכזת תל אביב וגוש דן–שיר דנה  

 רכזת תל אביב וגוש דן -לירון ששון 

 רכזת תל אביב וגוש דן -נוי סלינס 

רחוב מנחם בגין 

 , תל אביב116

 052-2231428מנהלת ארצית:  

 052-2231428מנהלת אזור: 

 0505773172דניאל כאוי: 

 0503063740גילי קפלוטו: 

 0507210788פורטוגלי: שיר 

 0503102696שיר דנה: 

 0502219209לירון ששון: 

 0502359033נוי סלינס: 

www.eshnav-ltd.co.il   

einat@eshnav-ltd.co.il 

shachar@eshnav-ltd.co.il 

daniel@eshnav-ltd.co.il 

gili@eshnav-ltd.co.il   

shir_p@eshnav-ltd.co.il 

ltd.co.il-shiri_d@eshnav 

ltd.co.il-lirons@eshnav 

noysa@eshnav-ltd.co.il 

 מרכז איתן

 עמותת איכות בשיקום
 

 מנהלת מקצועית: אפרת ברייטמן

 מנהלת המרכז:  דורית רוד לוי

  מאמנות חולון:

 סתיו ברקת

 אביבה קסטן

 בת שבע שינדלהיים

 גילה מוסרי

 מאמנות תל אביב:

 סופיה צייטלין

 סמדר פרגוסון

מנהלת קשרי מעסיקים ומאמנת דוברי   

 רוסית: ולנטינה פלחוב 

 חולון 1המשביר 

פרימיום סנטר 

 3קומה 

 

תל  2אבן גבירול 

אביב, בית אליהו 

  2קומה 

 03-6722128משרד: 

 052-7301900אפרת: 

 050-8177687דורית:   

 052-6245655סופיה:

 054-3000870סתיו: 

 052-3272099סמדר:

 050-6265651אביבה:

 054-7404056בת שבע: 

 052-5018397ולנטינה: 

 054-6483292גילה: 

 

/%d7%9e%d7https://eychut.org.il

-a8%d7%9b%d7%96%

d7%90%d7%99%d7%aa%d7%%

/9f 

 

merkaz.eitan@eychut.org.il  

dorit.eitan@eychut.org.il 

sofia.eitan@eychut.org.il  

stav.eitan@eychut.org.il  

smadar.eitan@eychut.org.il  

avivak@eychut.org.il  

batsheva.eitan@eychut.org.il  

valentina.eitan@eychut.org.il  

gila.eitan@eychut.org.il  

 

 בית חם

 
 

 מנהלת מקצועית:  יעל אריאל

 מנהל אזור בני ברק: יעקב דזימיטרובסקי

בת ים:  -מנהלת איזור רמתן גן וחולון

 דפנה בראל

בני  72כהנמן 

 ברק

 1599-510550טלפון שירות: 

 03-6716000טלפון: 

 0548400196יעקב: 

 0506829666-דפנה 

 073-2800509פקס:   

yaakov.d@bch.org.il 

 

www.bayit-cham.org.il  

http://www.eshnav-ltd.co.il/
mailto:einat@eshnav-ltd.co.il
mailto:anat@eshnav-ltd.co.il
mailto:anita@eshnav-ltd.co.il
mailto:adi_t@eshnav-ltd.co.il
mailto:shiri_d@eshnav-ltd.co.il
mailto:lirons@eshnav-ltd.co.il
https://eychut.org.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/
https://eychut.org.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/
https://eychut.org.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/
https://eychut.org.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/
http://www.bayit-cham.org.il/
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  צ'ימס

 אסנת מדר  -מנהלת מקצועית 

 דורית רובינשטיין  -סגנית מנהלת 

 

תל  13הארד 

 אביב

 רמת החייל

 

 054-4749389 -אסנת 

 050-6662770דורית: 

 03-6442427טלפון: 

 03-6474047פקס: 

Ravit.ashkenazi@chimesisrael.or

g.il  

 אנוש 

 
מנהלת תעסוקה  -ראט   -ענבר צומבר 

 אנוש 
 054-8101547  

www.enosh-tlv.com 

 

 רט -מנהלת אזור: ענבר סומבר 

 לירון כהן

רמת השרון 

 והרצליה

, רמת 9במעלה 

 השרון

   liron.c@enosh.org.il 054-9299709נייד: 

  0549299725 רמת גן שני מור 

  054-9299584 תל אביב יוני כהן
yonic@enosh.org.il  

 

 מנהל אזור: איתמר קנדלר

054-9299425 

itamark@enosh.org.il 

  liliya.m@enosh.ogr.il נייד:  054-9299580 בת ים ליליה מילר

 עידית ארואטי 

 
  idita@enosh.org.il נייד:  054-9299520 חולון

 reoti@enosh.org.il 054-9299681נייד:  קריית אונו, יהוד רעות יצחק  

 
 טלמרקטינג  -מוקד תקשוב אנוש

 רכזת פרויקט ענבר 
   תל אביב 

  מנהל תעסוקה נתמכת –טל נויברגר   טוב שכולו
 050-2090223נייד: 

 050-2090360נייד: 
naomi.lers@gmail.com 

 amir@callyachol.co.il 050-5909048נייד:   אמיר בר נתן  כל יכול

 עמותת "שיקום אחר"

 
 

 אילנה סקליאר

 1+2מנהל אזור ת"א  –

 

פתח  20המרץ 

 תקווה

 

 054-4253824אילנה: 

welcome@shikumacher.org.il 

www.shikumacher.org.il  

Work it -  פיתוח

-18קריירה לצעירים )

35) 

 

 אילנה סקליאר

 1+2מנהל אזור ת"א  –מיכל וינקור 

 

מרכזי הצעירים 

העירוניים 

 ובקהילה

 

 

 054-4253824אילנה: 

welcome@shikumacher.org.il 

www.shikumacher.org.il  

mailto:Ravit.ashkenazi@chimesisrael.org.il
mailto:Ravit.ashkenazi@chimesisrael.org.il
mailto:ido.ben@enosh.org.il
mailto:yonic@enosh.org.il
mailto:adar@enosh.ogr.il
mailto:idita@enosh.org.il
mailto:reoti@enosh.org.il
mailto:naomi.lers@gmail.com
mailto:naomi.lers@gmail.com
mailto:naomi.lers@gmail.com
mailto:naomi.lers@gmail.com
mailto:naomi.lers@gmail.com
mailto:naomi.lers@gmail.com
http://www.shikumacher.org.il/
http://www.shikumacher.org.il/
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  עמותת שיקום אחר

משרדים: 

שדרות 

תל  8ההשכלה 

 אביב

  עזר מציון
 מנהלת מקצועית -יעל לקס 

 מרדכי אזרד -מנהל אזור  

 6ר' ישמעאל 

 בני ברק

 050-5966566יעל:

 0526831028מרדכי: 

yaell@ami.org.il 

azrad@ami.org.il 

  

 אודי מרילי

 פתרונות תעסוקה יצירתיים

 סניף מרכז ושרון

 אסתר אברהם

 מנהלת סניף מרכז ושרון

054-8429118 

 

 054-8429118 -מנהלת -אסתר

 052-7627352 -מיכל פומרנץ

 055-6627-439 -עמית טליקר

 054-8484-703 -חיים זופניק

 054-855-9342 -אסתר גרינוולד

 

 

 73אברבנאל 

 בני ברק

 03-5015901משרד: 

 077-555-8398פקס: 

 054-8429118אסתר:  -מנהלת

taasuka.merkaz@udimarili.co.il 

http://www.udimarili.co.il/ 

 עדי אלאלוף  -מנהלת שילוב תעסוקתי   שווים 

 

אזור רכז תעסוקה מעברית ונתמכת 

 ענבר לביא   השרון:

 

רכז תעסוקה מעברית ונתמכת  אזור 

 -חולון בת ים, תל אביב ר"ג וגבעתיים

 משה שקי 

 ליאת אסטרוביץ 

 

 

 20עתיר ידע 

 כפר סבא

א.ת.  14הבנאי 

 חולון

 052-3370901 -עדי 

 0545382130-חגי

  054-4772051-ענבר

 0507625030 -משה 

 054-6002228 -ליאת 

adi@amutatshavim.co.il 

hagay.shavim@gmail.com 

inbarshavim@gmail.com 

moshe.shavim@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:azrad@ami.org.il
mailto:taasuka.merkaz@udimarili.co.il
mailto:hagay.shavim@gmail.com
mailto:inbarshavim@gmail.com
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 חברה ופנאי שירותי

 חונכות
 

 אתר אינטרנט \כתובת מייל  טלפון/פקס כתובת רכז/ת -מנהל/ת    מסגרת החונכות

 סיעוד ושיקום בקהילה -נתן 

 משרד ראשי מנהלת אזור:  אילנית כהן

 רמת גן 9גילדסגיים 

 

 בני ברק 17בן גוריון 

 )קומה א(

 052-5765401מנהלת מקצועית: 

 03-6727686טלפון: 

 03-6725044פקס: 
ilanit-c@nathan.co.il 

 

briut-r@nathan.co.il 

 

www.nathan.co.il 

 רכזת חונכות רמן גן, גבעתיים -  ליטל לוי
 052-7588958ליטל : 

 

 בת ים חולון –נסלי צברי 

 בת ים חולון -שירה בנימין 

 052-3886388נסלי:  

 052-5232976שירה: 

  054-4685706סופיה:   מגזר חרדי בני ברק -סופיה בן לייש 

  תל אביב -אייל הר גיל 

 

 

 052-6961881אייל: 

 

 

 קידום פרויקטים שיקומיים

 שני טויטו  מנהלת ארצית:

 רווית בדוסה -רכזת בת ים 

 נעמה  -רכזת רמת גן גבעתיים 

 אדר – 2רכזת איזור ת"א 

 , ת"א7גוורדיה לה 

 050-8556710 –שני טויטו 

 0546642783 -רוית בדוסה 

 050-8554438 -נעמה 

 0542056504 -אדר

 

 

www.kidumpro.co.il 

 

 

 עזר מציון

 orsקבלן נ משנה של 

 

 מנהלת: דבורה בנזריהם
 

 בני ברק 7רבי ישמעאל 

 

052-5802898 

 

 

 

 

dvorab@ami.org.il 
 רכזת בני ברק: נעמי לוטן

ORS  054-5646103  אלונה רז  

http://www.nathan.co.il/
http://www.kidumpro.co.il/
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 שירותי חברה ופנאי

 מועדונים חברתיים
 

 אתר אינטרנט \כתובת מייל  טלפון/פקס כתובת רכז/ת המועדון

 מיינד אנד פיטנס תל אביב

 עמותת אנוש -)מרכז דניאל( 

  מנהלת אשכול טלי פרץ

 

 2שדרות רוקח 

 פארק הירקון

 מול מסוף רידינג

 054-9299707טלי : 

  

 "פיטנס אנד מיינדבפייסבוק: "

www.enosh.org.il 

shachar.a@enosh.org.il 

yoav.e@enosh.org.il 

 אנוש  "מרכז חברתי" הרצליה
 

  
 הרצליה 11הבנים 

 09-7932314טלפון:  

 09-7932314פקס:   
michalg@enosh.org.il 

 054-9299709נייד:  , רמת השרון9במעלה   לירון כהן חברתי" רמה"שאנוש "מרכז 
liron.c@enosh.org.il 

 

 זוהר  מועדון דקל
 13איכילוב הנרייטה סאלד 

 ת"א
  טלפון: 03-6974707

 חולון 3פבריגאט  ג'ני קודינוב אנוש  חולון
 0549299598נייד: 

 03-5083441פקס: 
evgeniak@enosh.org.il 

 אנוש  בת ים
 ג'ני קודינוב

 
 א בת ים 97בלפור 

 0549299598נייד: 

 03-5083441פקס: 
evgeniak@enosh.org.il 

 אנוש  קרית אונו
 צעירים: איה

 , קריית אונו2רחוב רש"י 
  barb@enosh.gov.il 054-7172702איה: 

 shani.h@enosh.org.il 054-9299725שני:  בוגרים:  שני

 ר"ג 3שד' צבי  מירי סרברו אנוש רמת גן
 4שלוחה  03-6724960טלפון: 

 054-9299419נייד: 
miris@enosh.org.il 

 אנוש "מסריק" ת"א

 אסף קוזי  מבוגרים:

 כיכר מסריק ת"א

 054-9299696נייד: 

 03-5239036טלפון: 

Neta.k@enosh.org.il 

hadasn@enosh.org.il 

tel-aviv@enosh.org.il 

 בפייסבוק:

 "צעירים מסריק חברתי מרכז" 

 

 גיל פרייס: צעירים

 

 054-9299624נייד:  

 03-6815032טלפון: 

https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%A1-1888516458039364/
mailto:talik@enosh.org.il
mailto:noaf@enosh.org.il
mailto:evgeniak@enosh.org.il
mailto:evgeniak@enosh.org.il
mailto:barb@enosh.gov.il
mailto:shani.h@enosh.org.il
mailto:miris@enosh.org.il
mailto:tel-aviv@enosh.org.il
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
https://www.facebook.com/MASARIKYOUNG/
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 "יאללה מבלים אחרת"

 קבוצת שכולו טוב

טל דוידוביץ חשביה מנהלת מרחב 

 מרכז

 עתליה אמיתי רכזת חברתית ת"א

מורן נקר רכזת חברתית מבלים.ות 

 בגאווה

 כתובת משרד:

 7120101, לוד 1בת שבע 

 

 

  

 050-3140488עתליה: 

 052-2701356מורן: 

 052-7237500טל: 

 

 "אחרת מבלים יאללהבפייסבוק: "

www.s-tov.org.il 

rita@s-tov.org.il 

atalia@s-tov.org.il 

moran@s-tov.org.il 

talha@s-tov.org.il 

 

 ת"א  9אלפסי  אשד  קקטוס 
 054-2067513אשד:  

 
Amos.g@enosh.org.il 

 עזר מציון "חברותא"

 חרדי-גברים
 , בני ברק6רבי ישמעאל  אליהו ליטונופ

 073-3956231טלפון: 

 03-6167894פקס: 
social.club@ami.org.il 

 עזר מציון "שעות טובות"

 נשים חרדי
 בני ברק 5רבינוב   אורית וינגרטן

 073-3956203טלפון: 

 03-7710501פקס:

oritw@ami.org.il 

 

 אליה אסולין  מועדון חברתי מת"ש
תל אביב  20אסא קדמוני 

 יפו
052-5664367 / 03-5221459  

 

 תכנית 'עמיתים'
 

 אתר אינטרנט \כתובת מייל  טלפון/פקס שם רכז עיר

 מחוז מרכז –תל אביב 

 מנחה מחוזית

 2תל באיב  -דקלה ביאליק

 1תל אביב  -קותי גולדשמיד

 1תל אביב  -נחמיאס-זהר גל

 054-2472006מנחה מחוזית: 

052-6444978 

052-2254652 

diklab@matnasim.org.il 

kuti.amitim@gmail.com 

zohar.amitim@gmail.com 

 "אחרת חושבים - עמיתים תכנית"פייסבוק: 

 יוסי עמרני בית תמי –תל אביב 
 03-6201449ון: טלפ

 03-5288873פקס: 
josamrani.amitim@gmail.com 

 פנינה מולר בית ברבור –תל אביב 
 03-739-1440טלפון: 

 03-6310358פקס 
pninamoll@gmail.com 

https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-1481311985478348/
mailto:rachelig@s-tov.org.il
mailto:social.club@ami.org.il
mailto:oritw@ami.org.il
mailto:diklab@matnasim.org.il
mailto:kuti.amitim@gmail.com
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
https://www.facebook.com/Remind4/
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 מרכז קהילתי דב הוז –תל אביב 

 )ע"ש אריק אינשטיין(
 דורון דן

 03-7247910טלפון: 

050-7666504 
doronamitim@gmail.com 

 amitimyaeli@gmail.com 03-7242719 יעלי כנען מרכז קהילתי בת ציון -תל אביב 

 neta.amitim@gmail.com 09-9708217טלפון:  נטע ארזי                     בית פוסטר -נווה עמל -הרצליה

 amitim@my-or.org.il 03-7353516טלפון:  מעיין אייזנר מתנ"ס -אור יהודה  

 idanp@tarbu-bayam.co.il 058-6002375נייד:  פלשעידן  בת ים

 amitim-nr@holonet.org.il 054-2561397 שני ריינה נאות רחל –חולון 

 דיקלה סוראבי ק.בן גוריון  –חולון 
 5שלוחה  03-5528490טלפון: 

054-7436007 
amitim- bg@hokonet.org.il 

 סיגל ברידג'ר פסגות חנקין –חולון 
 03-5590021טלפון: 

 0548191033טלפון: 
amitim-ps@holonet.org.il 

 סולי וקנין מרכז קהילתי קליין –חולון  
 3שלוחה  03-5038083

 0548981594טלפון נייד:  
amitim@holonet.org.il 

 קרית אונו )גבעת שמואל וגני תקווה(

 )מנחה מחוזית: אסף ברקוביץ(  
 דור אבירם

 03-5396021טלפון: 

 03-5396011פקס: 
amitim@kono.matnasim.co.il 

רמת שקמה )מנחה מחוזי: קותי גולדשמיד,  -רמת גן

 ראו לעיל(

 שיר סירקוביצי

 

 4שלוחה  03-6311410טלפון: 

 03-6314789פקס: 
shir.amitim@gmail.com 

 חוי שוורצברט בני ברק  -מתנ"ס פרדס כץ
 2שלוחה  03-6188825טלפון: 

 03-6165782פקס: 
chavi.amitim@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:amitim-ps@holonet.org.il
mailto:amitim@kono.matnasim.co.il
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 שירותי השכלה והכשרה מקצועית השכלה 
 

 אתר אינטרנט \כתובת מייל  טלפון/פקס כתובת הרכז שם מסגרת

 השלמת השכלה:

בגרויות, יישומי מחשב, השלמת השלמת 

שנות לימוד, אולפן, לימוד קרוא  12

 וכתוב

 אוניברסיטה בעם, לגלוש בלי לחשוש.

 www.nathan.co.il 052-5477990טלפון:  מנהלת ארצית פנינה שמאי

 Sharonp@nathan.co.il 054-4314177נייד:  מנהלת אזור המרכז שרון פלד

   גילת קאופמן
 ת"א, רמת גן 

 
 gilat@nathan.co.il 052-7833762נייד: 

 מירב רוזנר

 
 meirav-r@nathan.co.il 0524461109נייד:  הרצליה, רמה"ש

 liron-h@nathan.co.il 052-5670229נייד:  אור יהודה, בני ברק, קריית אונו לירון הכהן

 חולון, בת ים הילה עודד
 

 052-2636471 :נייד          
hila-o@nathan.co.il 

 חונכות אקדמית נתן

 

 הדס גל  –מנהלת ארצית 

 גליה אדרת

מנהל איזור  – אריאל עזרא

 דרום  -מרכז

 

 

 052-8802115הדס: 

 052-7387003 :גליה

 0509112031אריאל: 

 03-5354846פקס: 

 

 

אשנב  -המכינה ללימודים על תיכוניים 

 ת"א

 אזור ת"א: אמיר בן יאיר מנהל

מכינה: אביב יהלום, טל רכזות 

 אשכנזי.

 שנקר הנדסאים 

 ת"א 30)סמוך לאונ' ת"א( לבנון 

 052-4058882 אמיר

 050-5860029 :טל 

 050-2855097אביב: 

Amir@eshnav-ltd.co.il 

Tala@eshnav-ltd.co.il 
Aviv@eshnav-ltd.co.il 

אשנב מחוז  -ליווי בלימודים מקצועיים 

  2+ 1ת"א 

השירות כולל ייעוץ והכוונה, ליווי במהלך 

הלימודים וחיבור לשירות תעסוקה עם 

 סיום הלימודים

 מנהל אזור ת"א: אמיר בן יאיר

רכזות ליווי בלימודים 

מקצועיים: עילית פליישר, 

 איילת קדם 

 משרד:  שנקר הנדסאים

 ת"א 30)סמוך לאונ' ת"א( לבנון 

 052-4058882אמיר 

 

 050-5718005איילת: 

 050-7687885עילית:

 

Amir@eshnav-ltd.co.il 

Ayelet@eshnav-ltd.co.il 

eillit@eshnav-ltd.co.il 

 

 

 

http://www.nathan.co.il/
mailto:Sharonp@nathan.co.il
mailto:gilat@nathan.co.il
mailto:moran@nathan.co.il
mailto:natalie@nathan.co.il
mailto:inbals@eshnav-ltd.co.il
mailto:anita@eshnav-ltd.co.il
mailto:inbals@eshnav-ltd.co.il
mailto:inbals@eshnav-ltd.co.il
mailto:inbals@eshnav-ltd.co.il
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 שירותי סמך 

 

 אתר אינטרנט \כתובת מייל  טלפון/פקס כתובת מנהל/ת רכז/ת מסגרת

סיעוד ושיקום  -נתן 

 בקהילה

 מנהלת אזור:  אילנית כהן

 משרד ראשי

 רמת גן 9גילדסגיים 

 

 

 052-5765401מקצועית: מנהלת 

 03-6727686טלפון: 

 03-6725044פקס: 
 

 אילנית כהן:

ilanit-c@nathan.co.il 

 ליטל לוי:

lital-lb@nathan.co.il 

 שירה בנימין:

shira-b@nathan.co.il 

 אייל הר גיל:

p@nathan.co.il-briut 

 סופיה:

sophia-bl@nathan.co.il 
 

 052-7588958ליטל :  רמת גן, גבעתיים -ליטל לוי  

 בת ים, חולון –נסלי צברי 

 בת ים, חולון -שירה בנימין 

 0523886388נסלי:  

 0525232976שירה: 

 

 054-4685706סופיה:  מגזר חרדי בני ברק -סופיה בן לייש  

 
 תל אביב  -אייל הר גיל 

 אור יהודה 
 052-6961881אייל: 

 פרויקטיםקידום 

 שיקומים 

מיכל  - 2+  1מנהלת מקצועית מחוזית ת"א 

 יהודה

 תל אביב  אזוררכזת  -חן אהרון 

 

 הרצליה, רמה"ש  אזוררכזת  -סנדי 

 

 

 

 052-2855581מיכל: 

 

 054-8061219 -חן 

 

 054-9637041 -סנדי 

 

 

 

mailto:briut-p@nathan.co.il
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 תיאום טיפול
 מייל טלפון כתובת מנהל שירות

 דיאלוג:

 תיאום תכניות שיקום פרטניות

שירות המסייע בבנייה ופיתוח תכנית 

שיקום אישית, חיבור למענים וליווי 

 במהלך יישום התוכנית

 מנהלת אזור מרכז –דנה צרפתי 

 34הברזל 

רמת החייל 

 תל אביב

 

 052-3134306דנה: 

 

sdana@amanet.co.il 

 : דגנית זהבי1מנהלת מחוז ת"א 

 

: אדוה בלוך )מנהלת 1מנהלת צוות תל אביב 

 רמה"ש/הרצליה(

    7ריב"ל 

 תל אביב

 

 052-4204529דגנית: 

  

 054-2256187אדוה: 

 

 

zdganit@amanet.co.il 

 

badva@amanet.co.il 

 

 

 : ידידיה סנדמן2מנהל מחוז ת"א 

 

 אמת-מנהלת צוות חולון בת ים: מירב כותב

, 30בן גוריון 

 רמת גן
 052-2448335ידידיה: 

syedidya@amanet.co.il 

 

, 39 המלאכה

 חולון
 052-6659769מירב: 

003@amanet.co.il-metaem 

 

 מרכזי יעוץ למתמודדים ולמשפחות

 מייל טלפון כתובת מנהל שם המרכז

מרכז "מילם" מרכז ליעוץ ותמיכה 

 למשפחות נפגעי נפש 

 

 תל אביב

 

 

 בת ים 

 אורה חן

 צרףמזכירה:  אסנת 

 

 

 

 

 , תל אביב 5, קומה 82מנחם בגין 

 

 

 

 , בת ים 6קומה  29מגדל רוטשילד 

 03-5368101טלפון: 

 03-5368102פקס:  

 

milamtlv@enosh.org.il 

 

  "מילם"פייסבוק: 

 

 בני ברק 5רבינוב  גילי שייקביץ מרכז יעוץ למשפחות –עזר מציון 
 073-3956218טלפון: 

 03-7710501פקס: 
havae@ami.org.il 

לשילוב מתמודדים -עמותת לשמ"ה 

 והעצמה בבריאות הנפש
 www.lishma.co.il   בקרן היינריך בל תל אביב 

 עמיתים לזכויות 

הרצאות ומפגשים עם מסבירנים בעלי 

   ידע מניסיון בתחום מיצוי זכויות

מנהלת מ"מ  –שירה שטרנפלד 

 תוכנית עמיתים לזכויות
  

 073-2870248מזכירת עמיתים 

 

Amitim.shira@gmail.com 

amitim@matnasim.org.il 

mailto:sdana@amanet.co.il
mailto:zdganit@amanet.co.il
mailto:badva@amanet.co.il
mailto:syedidya@amanet.co.il
mailto:metaem-003@amanet.co.il
mailto:milamtlv@enosh.org.il
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-1163192440369256/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-1163192440369256/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-1163192440369256/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-1163192440369256/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-1163192440369256/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-1163192440369256/
mailto:Amitim.shira@gmail.com
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 מרפאות שיניים

 

 טלפון עיר

 03-6588647 בת ים

 03-6197631 בני ברק

 

 מרפאות ציבוריות  –דף  קשר מרפאות 
 

 אתר אינטרנט \אימייל  פקס טלפון כתובת שם איש קשר המרפאה שם

 בת אל זפט תל השומר -שיבא
 מרכז רפואי ע"ש שיבא 

 רמת גן
03-5303349 

03-6358599 

03-5346628 
rivka.altmark@sheba.health.gov.il 

 איכלוב
 טל אלעזר 

 ברק תור

  13הנרייטה סולד 

 מרכז שיקום, איכילוב

 תל אביב 

03-6973485 

 
03-6974586 marlen@tsmc.helth.gov.il 

 אביטל למס יפו
 5הרבי מבכרך 

 יפו-תל אביב 

03-5151097 

03-5151125/184 

03-5151114 

03-5151094 

03-6817546 

lili.ym@mky.health.gov.il 

coral.michael@mky.health.gov.il 

 הרצליה 2הדר   עדנה מיכאלי הרצליה
09-9581811 

050-2056272 
09-9554241 edna.michaeli@mky.health.gov.il 

 בת ים 15קרן קיימת  עינב בן חור אברבנאל 
03-5552611 

03-5552609 
03-5552842  

מרפאת חיב"ה              

 מעייני הישועה 
 בני ברק 17הרב פוברסקי  מיכאל הלברשטט

03-5775417 

050-5738301 
03-5775403 daycare@mhmc.co.il 

 מרפאת בני ברק        

 תל השומר  
  03-5302990 03-53202508 מרכז רפואי ע"ש שיבא רמת גן ימי פירר

 -מרפאה לבריאות הנפש 

 תרצ"ו 
 58316א'. חולון   34רח' תרצ"ו  איריס אביבי

 03-7944720/1מזכירות 

037944742 
03-6515880  
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 מרפאת בית חם

העובדת מול )מרפאה פרטית 

 כל קופות החולים(

לאה וידברג -מזכירות

 ובתיה סמקוב

 אסתר ענדען-סל שיקום

 bchbb@bch.org.il 073-2800551 2800550-073 , בני ברק72רח' כהנמן 

 קופת חולים כללית

 פקס טלפון כתובת שם איש קשר שם המרפאה

המרכז הקהילתי לבריאות הנפש 

 ת"א ע"ש בריל )רמת חן(
 יואל בלום

רמת הטייסים תל  9רח' הצבי 

 03-5720819 03-5720866 67197אביב 

 בארי 
 עמיעד הורביץ

 טלי פרקש
 03-6714701 03-6714700 בני ברק 5בארי 

 

 קופת חולים מכבי 

 

 פקס טלפון כתובת שם איש קשר שם המרפאה

 תל אביב 7הש"לה  נילי עמוס איטמן השלה–תל אביב 
03-5425285 

 
 

 03-7178272 03-7910146 תל אביב 41דרך ההגנה   התקווה –תל אביב 

 7השרון  סיגל טרדיני הרצליה
09-9528461 

0508672225 
073-2284028 

 03-7178277 03-6750317 רמת גן  4אורה  נעם סגל  רמת גן 

מרפאה לבריאות הנפש מכבי   

 בת ים -חולון-ראשל"צ מערב

 אלעד מילוא 

 

, 10רח' השירה העברית 

 ראשל"צ מערב

03-6476111 

 

08-8618938/17 

073-2284467 



 

32 

  

 קופת חולים מאוחדת

 

 פקס טלפון כתובת שם איש קשר שם המרפאה

 -רמת גן  -גבעתיים  -תל אביב

 קריית אונו 
 03-6941593 03-6941555 תל אביב 15שפרינצק  דינה סלע

  -בני ברק

 עו"ס יהודית שיבר

 

  17רחוב ירושלים 

 בני ברק

03-6152626 

   03-6152611משרד: 
03-6159601 

 בת ים -חולון 
 03-5003345 03-5003333 בת ים 82יוספטל  ענבל 

 

 קופת חולים לאומית

 

 פקס טלפון כתובת שם איש קשר שם המרפאה

 03-6970306 ת"א 4הפטמן  עו"ס חני גליק גבעתיים  -רמת גן  -ת"א 

03-6950544 

03-6970458 

 03-5308303 03-5308300 ק. אונו 31וולך מיכאל  עו"ס איתן אברהם בני ברק -קרית אונו 

 03-5556919 03-5556900 בת ים 3מוכרי הסיגריות  עו"ס ליאת יוסף חולון  -בת ים 

 


