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שירותי דיור
הוסטל כוללני
"של פרויקטים"
הוסטלים כוללניים
ביה"ח "שער מנשה"

מנהלת מקצועית:
תמי מוריס

050-8618173

tamim@shelpro.co.il

"בית נוי":
מנהל :נור כחילי

04-8448546
050-9686008

norarej@gmail.com

פקס04-8448559 -

"בית לשלום":
מנהלת :עדי פז רזגן

04-8448551
050-8220782

beitshalom@kidumpro.co.il

"בית אורות":
הוסטל לאנשים עם תחלואה
כפולה (גופנית ונפשית) -
נדרש אישור לרמה ד'
מנהל :ג'ניה שוורץ

04-8448543

beitorot@kidumpro.co.il

054-4704755

מנהלת :אורית פרלמוטר

054-2278776

orit@ilanit.org.il

עו"ס  /מתאם טיפול
מירי ניסים מצליח

052-3724166

Miri.nissim@ilanit.org.il

ד.נ חפר

"אילנית"
הוסטל כוללני
תחלואה כפולה (פיגור)
הדקלים 129
פרדס חנה
טלפון077-5282005 -
פקס04-6370838 -

"בית ארגמן"
הוסטל (ארגון "רמות")
הגיבורים  46חדרה
ת.ד  239מיקוד 38101
טלפקס077-5282005 -

מנהלת מקצועית "רמות"
חדרה נתניה :רוני רט

052-3453806

מנהלת הוסטל:
קטיה סמיונוב

054-5681182

עו"ס  /מתאם טיפול
מור גרשון

054-7778895

roni@rammot.co.il

katya@rammot.co.il

Morsamia@gmail.com
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"בית אור"
הוסטל (ארגון "רמות")
אהרונסון  2חדרה
ת.ד  58020מיקוד 38425
טלפקס04-6221226 :

הוסטל "עמית"
עמותת קשת -תחלואה כפולה
(לגברים)

מנהלת מקצועית "רמות"
חדרה :רוני רט

052-3453806

מנהלת :אוליסיה פריאל

054-7725950

Ch.olesya@gmail.com

עו"ס  /מתאם טיפול
עתליה בוסקילה
נטלי אוסון

050-6583880
054-2820453

atalyperach@gmail.com
natalie121187@walla.com

מנכ"לית עמותת ק.ש.ת:
מירי שער

054-2402450

מנהל :משה בלומנפלד

menahel@akeshet.co.il

מתאם טיפול:
איציק בניק

054-6804674

mt-amit@akeshet.co.il

הוסטל "בית הילה"

מנהלת :עידית לדאני-כהן

054-7748855

mt-hila@akeshet.co.il

עמותת קשת -תחלואה כפולה (לנשים)

מתאם טיפול:
איציק בניק

054-6804674

"אנוש"
הוסטל נרקיס

מנהלת סניף:
עירית וייס

054-9299462

Iritw@enosh.org.il

מנהלת :מורן מנחם

054-9299595

moranm@enosh.org.il

עו"ס :טלי יוסף

055-6558687

tali.y@enosh.org.il

מנהלת :מיטל וולקוביץ

052-6776899

meitabkv1@gmail.com

אהרונסון  66חדרה

מקווה ישראל  12חדרה

רחוב האגוז  7חדרה
טלפון04-6330357 -
פקס04-6210919 -

"בית הברושים" ק.ט.ב
הוסטל
רחוב הברושים 15
זיכרון יעקב
טלפון077-55007256 -
פקס04-6902217 -

mt-amit@akeshet.co.il

עו"ס  /מתאם טיפול
054-5984049
077-9230495

סלאבה ניזל
איריס איצקוביץ'
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"ק.ט.ב" חדרה
הוסטל
(משולב -כוללני ומתוגבר)
רחוב ביאליק  68חדרה

מנהלת :מיה דמתי

052-4654578

עו"ס  /מתאם טיפול
טל גלסברג

050-2028183

mayasingal@yahoo.com

טלפון04-6335129 -
פקס04-6220167 -

קהילה תומכת
מנהל מקצועי :אורון לשם
מנהלת הקהילה:
נירית מיכאלי (ח.ל)
ליאור פלד

"גשר לקהילה"
אור עקיבא
ת.ד 233

052-5274555

Oron.gesher@gmail.com

054-4640580

Lior.gesher@gmail.com

עו"ס  /מתאם טיפול
טלפון04-6391318 -
פקס04-6396483 -

052-4531664
052-3239373
054-6342741

אורי הוד
לירון טורם
בני שרון

מגורים טיפוליים
"נווה שלווה"

מנהלת :יהודית שייר

054-2134881

א.ת פרדס חנה
ת.ד1039 .
טלפון04-6378358 -
פקס04-6372897 -

עו"ס  /מתאם טיפול
מאלכ מחמיד
צחי צ'חנובר

050-5898819
050-5874499

Info@neve-shalva.com

הוסטל לצעירים
מנהלת :מירב סמג'ה

"בית ענבלים"

052-7462727

קהילה תומכת לצעירים
רחוב ניצנים  8חדרה
טלפון04-6220070 -
פקס04-8731775 -
inbalimhad@gmail.com

עו"ס  /מתאם טיפול
ליאת נוב
אנה אגייב

050-7447472
050-3421242
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דיור מוגן
מנהלת סניף :עירית וייס
מנהלת :שירה שני
(מ.מ)

054-9299462
054-7172214

Iritw@enosh.org.il
shira.s@enosh.org.il

טלפון04-6344485 -
פקס04-6322383 -

עו"ס  /מתאם טיפול
שרון גאטומה
כדן יערי
טל פרייסלר

054-9299694
054-7172713
052-3247909

sharong@enosh.org.il
cadan.y@enosh.org.il
tal.p@enosh.org.il

"ק.ט.ב" חדרה

מנהלת :שילהב בצלאל

052-8223649

"אנוש" חדרה
הרברט סמואל 13חדרה

רחוב ביאליק  68חדרה
עו"ס  /מתאם טיפול
הילה שניאור
הדס אשר
נטע ליכטנשטט

טלפון04-6214001 -
פקס04-6221067 -
katavhadera@gmail.com

050-8634726
054-5910232
050-6361016

מנהל מקצועי :אורון לשם
מנהלת דיור מוגן :נעה רבין
מזכירה :אורלי

"גשר לקהילה"
אורנשטיין  4חדרה

052-5274555
052-8833553

Oron.gesher@gmail.com
Rabin.noa@gmail.com
Orli.gesher@gmail.com

טלפון04-6220952 -
פקס04-6249652 -
עו"ס  /מתאם טיפול

"ידיד נפש"
דיור מוגן לבודדים (מקב' "עמל ומעבר
בע"מ") -עבודה בערים מרכזיות
ובפריפריות.
האילן  12אור עקיבא
טלפון074-7292645 -
פקס04-6220447 :

נוי טמסית
מיכל שטרית
אתי סעדה
אנסטסיה שמואלי
אדוה כפיר

054-4536761
054-5754961
052-3944099
050-5338417
054-2620382

מנהלת איזור :נטלי שפירא

054-9292630

Natalie@amalgroup.co.il

סגנית מנהל סניף ומתאמת
טיפול:
שרון גודפרי כורך

054-9292351

מתאמת טיפול בעדה
האתיופית:
אילנה אברה

052-3623322

sharongk@amalgroup.co.il
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מנכ"ל ענבלים :גילה שרבף
מנהלת :שרון שטרנברג

052-6289290
054-8339699

עו"ס  /מתאם טיפול
מילי כהן
מתן וייזר
שמרית יוסף
ענת גלבוע
נועה רגב

052-2733607
054-3374577
050-2700397
050-5863413
050-9405500

"בית ארגמן"
א.אהרון (ארגון "רמות")

מנהלת מקצועית "רמות"
חדרה:
רוני רט
מנהלת :דליה סיאני

052-3453806
054-5766881

dahlya125@gmail.com

פקס04-6052261 -
dahlya125@gmail.com

עו"ס  /מתאם טיפול
מאור ביטון
באנצי שפראו
מוראל זיגדון
גיל בר

052-9590523
054-7906422
050-9910061
055-8837880

maor.ruppin@gmail.com
banchi930@wall.com
morelzigdonalx@gmail.com
bargil1975@gmail.com

מנהלת מקצועית :שירי בולר
מנהלת :רוחמה רפאל

052-3395238
052-7322606

ruhama0906@gmail.com

עו"ס  /מתאם טיפול
אורנה הולצמן
עפיפה ג'בארין
שרון לוין
אפקאר ביאדסה

052-4399131
050-9217297
052-3379723
054-4947091

"ענבלים"
דיור מוגן
קומבה  20א.ת חדרה
בניין עמית מרכז לעסקים
טלפקס04-6210151 -
Inbalim.hadera@gmail.com

הרצל  28חדרה

"ק.ט.ב"
פ"ח -אור עקיבא
הפלמ"ח  1פרדס חנה
טלפקס077-5491309 -

Sharbi1@netvision.net.il
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שירותי תעסוקה
מועדון תעסוקתי
מנהלת :יעל דיין קפלן

"רעות בעמק"

052-3783773

Yael.reut@gmail.com

גשר העץ  30א.ת עמק חפר
עו"ס /מתאם טיפול:
צדיקוב סווטה
פני טוכנר
אליסה בני שור

טלפון04-6344186 -
פקס046344187 -
reutbemek@gmail.com

svetats.reut@gmail.com
fannyt.reut@gmail.com
alyssa.reut@gmail.com

מנהלת הסניף :עירית וייס
מנהלת :ליאת בן גל זילברמן

054-9299462
054-9299640

Iritw@enosh.org.il
Liat.z@enosh.org.il

מרכז תעסוקתי חברתי "אנוש" הרברט
סמואל  13חדרה

מתאם טיפול:
אדיק קפצן

04-8217907

Edik.kap@enosh.org.il

טלפון04-8217907 -

מדריכת שיקום:
ליאן דורון

04-8217907

"המרכז לעיסוק
משמעותי"

מפעל מוגן
מנהל :שלום חזי

"תפארת בית חם"
הדס  2אור עקיבא
ת.ד  13450מיקוד 3060000

052-5797322

עו"ס
דקלה עודד

טלפון04-6260385 -
פקס04-6100761 -

" -work itכל אחד
יכול" -תכנית לפיתוח קריירה
לצעירים בגילאי ( 18-35אישור מפעל
מוגן)

shalom@teferet.org

052-3274445

dekla@teferet.org

מנהלת מקצועית:
דפנה שמואל

054-7183554

dafnas@shikumacher.org.il

מנהלת אזור:
הגר מיכאלי

054-3489888

hagarm@shikumacher.org.il

מתאמת שיקום:
ליאת מזרחי

054-6689034

liatika333@gmail.com
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"ערכותי"
(שכולו טוב)
דוכנים
רוטשילד  36חדרה
משרד ראשי:
בת שבע 1
ת.ד  185לוד
מיקוד 71101

"קפה טוב"
(שכולו טוב)

מנהלת שיקום :דקלה
גלעד(ח.ל)
טל חשביה

050-2090221

talha@s-tov.org.il

אחראית סניף חדרה:
אילנה אחרק

050-8556981

ilana@s-tov.org.il

רכזת תעסוקה נתמכת:
גינת יונג

050-2015655

מנהלת שיקום:
חוה רווח
רכזת תעסוקה נתמכת:
קרן בן ישראלי

הנשיא ויצמן  45חדרה
כתובת למשלוח דואר:
בת שבע  1ת.ד 185
לוד

מנהלת שיקום:
חוה רווח

"קפה טוב"
(שכולו טוב)

050-6574636

hava@s-tov.org.il

052-5435465

kerenb@s-tov.org.il

050-6574636

hava@s-tov.org.il

מנהלת בית קפה

בית חולים שער מנשה

"סיפור חוזר"
(שכולו טוב)
חנות
רחוב הנשיא  26חדרה
/https://rebooks.org.il

"כלב טוב"
(שכולו טוב)
'כלב טוב' מקבוצת שכולו טוב הינו
שירות תעסוקתי המכשיר את מקבלי
השירות לעבודה כדוגווקרים ,זאת
במטרה לפתח כישורי עבודה ולרכוש
כלים שיסייעו בהשתלבות בשוק העבודה
הטבעי .
בת שבע  1לוד (כתובת למשלוח דואר)

ארסאן מרעי

052-9261987

מנהלת אזור :רינת טוויג
אחראי חנות :יעקוב פרדו

050-3067887
050-3145236

רכזת תעסוקה נתמכת:
גיל לבני שלומי

050-2091224

אחראי סוכנים:
אריאלה אלבג

052-3282987

מנהלת מיזם ארצית:
עדי חרל"פ

050-2091366

adih@s-tov.org.il

מנהלת אזורית:
שונית שני
מנהלת מקצועית:
חן שיר-רן עטר

052-9619076

shunit@s-tov.org.il

050-3144048

chen@s-tov.org.il
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לשכת הבריאות חדרה

שיקום נפגעי נפש בקהילה

"חממה תעסוקתית"
פיתוח קריירה מקצועית לשכירים

מנכ"ל חברת מקשיבים נט:
ליאת ליבלינג
מנהלת מקצועית:
נירית בנימיני

מייל משרדי:
office@makshivim.net

liat@makshivim.net
058-7200220

nirit@makshivim.net

רכזת איזור חיפה 2

אביטל שביט
לובנה נאטור ח'רובי

058-7200224
050-4506376

"צרכנים נותני שרות"
(דרך הלב)

מנהלת אזור צפון:
לילך רגב
מנהלת מקצועית:
יעל שביט שוטלנד

054-2205292
050-3772126

Lilach.yozma@gmail.com
Yaels.yozma@gmail.com

050-3772128

Adva.yozma@gmail.com

טלפון09-7656475 -
פקס09-7663108 -
Yozma-07@015.net.il

מנהלת תוכנית :אדווה גפן

התע"ש  24כפר סבא
ת.ד  2240מיקוד 44641

מנהלת משרד :לירז גריידי
רכזת אזור חדרה:
רביד פלד לאופר
ליווי צרכנים:
שמרי הדס גרונדמן
ליווי מעסיקים :דניאל קיסרי

"נתיב הלב"

054-7298104

Ravib.yozma@gmail.com

052-3357163
050-3772139

Danielle.yozma@gmail.com

בעלי המלאכה 3א' חדרה

מנהל המפעל:
דני של

054-9778252

nativ.yozma@gmail.com

מנהל מקצועי:
אבי חברוני

052-3802996

מייל משרדי:

Avi.yozma@gmail.com

טלפון04-9827256 :
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לשכת הבריאות חדרה

שיקום נפגעי נפש בקהילה

תעסוקה נתמכת
"המרכז הישראלי
לתעסוקה"

מנהלת מקצועית:
איילת בסיס

הלל יפה  11בניין קורן
קומה  8חדרה

050-8838046

ayelet@taasuka.org

מחלקת השמה:

כתובת למשלוח דואר:
התע"ש  23ת.ד 2160
כפר סבא

עמית שגי
גלית
הילה
עמרי
הני

050-8838268
050-8838040
050-8838269
050-5286092
050-8838047

amit.sagi@tassuka.org

מנהלת מקצועית:
דפנה שמואל

054-7183554

dafnas@shikumacher.org.il

מנהל אזור:
הגר מיכאלי

054-3489888

hagarm@shikumacher.org.il

דוא"ל:
shikumacher3@gmail.com

מלווה תעסוקתית:
אורלי פלד
אביבית חילובסקי
שירלי אטלס

054-3335585
054-2926854
054-3335123

orly@shikumacher.org.il
aviviit@shikumacher.org.il
shirlya@shikumacher.org.il

"קלאב האוס"

מנהל מקצועי :אורון לשם
מנהלת :שובל דניאל

052-5274555
052-6321078

Oron.gesher@gmail.com
shovaldaniel@gmail.com

רכזת מקצועית:
סיוון פראג

052-8570101

sivanlavender@gmail.com

רכזת תעסוקה נתמכת:
ליטל בעבור

054-6445166

litalraziel@gmail.com

רכז/ת תחום חברתי:
זיגי סהר

052-3635765

"שיקום אחר"
תעסוקה נתמכת
שילוב בתעסוקה בשוק החופשי ופיתוח
קריירה לצעירים

אתר העמותה:
www.shikumacher.org.il

מועדון חברים המספק שירות הוליסטי
הכולל תעסוקה ,השמה ופנאי המבוסס
על קהילה שוויונית ושיתופית.
אורנשטיין  4חדרה
טלפון04-6344757 -
פקס 04-6249652 -
bereshitclubhouse@gmail.com
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לשכת הבריאות חדרה

שיקום נפגעי נפש בקהילה
מנהלת אזור צפון:
מעין בנימין

"בית חם"
כהנמן  72בני ברק
טלפון03-6716000 -
פקס03-6782644 -
office@bayit-cham.org.il

054-9006324

maayan@bch.org.il

מנהלת תעסוקה נתמכת:
יעל אריאל

054-2622016

yael@bch.org.il

מנהלת תחום שיקום:
גיתית כהן

054-2622001

gitit@bayit-cham.org.il

רכזת תעסוקה נתמכת:
קרן ניסנבאום

054-2622245

keren.n@bch.org.il

דרך הלב יוזמה צפונית-
יזמות עסקית  -שירות יזמות עסקית
בליווי פרטני להקמת או קידום עסק
עצמאי (אישור של מפעל מוגן).
תעסוקה נתמכת  -ליווי בתעסוקה
בשוק החופשי.
תעסוקה מעברית -תעסוקה בשוק
החופשי בליווי פרטני יומיומי (אישור של
מפעל מוגן).
ת.ד  1355צפת
טלפון04-6934650 -

פקס04-6934659 -
Dhalev13@gmail.com

"מעוף" יזמות עסקית
"מעוף" הנה תוכנית המספקת לבעלי
עסקים חדשים וקיימים מאושרי סל
שיקום ליווי עסקי אישי ,ליווי שיקומי
וסיוע במתן כלים לבניית תוכנית שיווקית
לעסק.

מנהל תפעול:
אוריאל מאור
רכזת מקצועית:
דפנה נחשון
מנהלת מקצועית:
דניאל קנטון
רכזת תעסוקה מעברית:
ליאת גורן
רכזת שיווק אזורית:
ליאת גורן
מתאם תעסוקה ויזמות:
מיכל ברך שטיין
מירב רוזנבלום

054-5402160
054-2441313

Dhalev10@gmail.com
dhalev31@gmail.com

054-260763

dhalev29@gmail.com

054-9171313

dhalev48@gmail.com

054-9171313

dhalev48@gmail.com

054-2854366
052-9533099

dhalev43@gmail.com
dhalev4@gmail.com

מנהלת ארצית:
חן אדלר

054-7172223

רכזת תוכנית מעוף:
עירית ציפורי

054-7110346

Irit.z@enosh.org.il
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לשכת הבריאות חדרה

שיקום נפגעי נפש בקהילה

שירותים חברתיים
מועדון חברתי
"אנוש" חדרה
 מועדון כלל -
גילאי  35ומעלה
 מועדון לצעירים -
עד גיל 35

מנהלת סניף :עירית וייס

054-9299462

iritw@enosh.org.il

רכזת מועדונים:
אורית קינן

054-7172279

Orit.keinan@enosh.org.il

מדריכים
טניה סלומון (מבוגרים)
טהון ממניה (צעירים)

054-7317745
054-4425457

הרברט סמואל  13חדרה
טלפון04-6344485 -
פקס04-6322383 -

"אנוש"
פרדס חנה
התחייה  27שכונת שב"ל
פרדס חנה

רכזת המועדון :אורית קינן

054-7172279

מדריכים:
טניה סלומון

054-7317745

Orit.keinan@enosh.org.il

טלפון04-6445395 -

"קלאב האוס"
מועדון חברים המספק שירות הוליסטי
הכולל תעסוקה ,השמה ופנאי המבוסס
על קהילה שוויונית ושיתופית.
אורנשטיין  4חדרה
טלפון04-6344757 -
פקס 04-6249652 -
bereshitclubhouse@gmail.com

מנהל מקצועי :אורון לשם
מנהלת :שובל דניאל

052-5274555
052-6321078

Oron.gesher@gmail.com
shovaldaniel@gmail.com

רכזת מקצועית:
סיוון פראג

052-8570101

sivanlavender@gmail.com

רכזת תעסוקה נתמכת:
ליטל בעבור

054-6445166

רכז/ת תחום חברתי:
זיגי שחר

050-3015357

litalraziel@gmail.com
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לשכת הבריאות חדרה

שיקום נפגעי נפש בקהילה

עמיתים
"עמיתים"
גבעת אולגה
הראשונים 1
ת.ד  1100מיקוד 38110
גבעת אולגה

מנהלת ארצית:
נועה גל אור

052-3555290

Noagalor10@gmail.com

מנחה מחוזית :יעל דור

054-6367317

yael.dor4@gmail.com

רכזת :הילי סוקולובר

054-2608760

טלפון( 04-6330825 -שלוחה)3-
פקס04-6247156 -
ימים :א' ,ג' ,ד' ,ה'

רכזת :דנה הקרי

"עמיתים"
מתנ"ס קלור חדרה

052-8566863

Dana.shpira@gmail.com

מיכאל חזני 9ב' -שיכון פאר חדרה
טלפון( 04-6248378 -שלוחה )1
פקס04-6213005 -
ימים :א – ה

רכזת :ענת ברקאי

"עמיתים"
מתנ"ס פרדס חנה

bamitim@pardesha.matnasim.co.il

הבוטנים פרדס חנה
טלפון077-7378500 -
ימים :א,ג,ד

מנהלת :אביטל אוסטרליץ

"עמיתים"
מתנ"ס בנימינה

054-4968007

Avital88@gmail.com

(שרות גם ליישובי אור עקיבא ,קיסריה
וזיכרון)
דרך נילי  28בנימינה
טלפון( 04-6288292 -שלוחה )108
ימים :א ,ב ,ג
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לשכת הבריאות חדרה

שיקום נפגעי נפש בקהילה

עמיתים לזכויות
הנגשת מידע על זכויות למתמודדים
בבריאות הנפש ועידוד למיצוי הזכויות
באמצעות הרצאות מפי מתמודדים בעלי
ידע מניסיון בתחום

אחראית אזור צפון:
נוגה אקוני

050-9222149

יאללא מבלים/מבלים
פלוס

מנהלת אזור:
צליל חילו

050-3140135

רכזת שיקום:
גל וייסברגר

052-4283366

מיזם לקידום עצמאות חברתית ופנאי
משמעותי דרך בילויים וחוויות.
אזור חדרה והסביבה

nogaak@matnasim.org.il

Gal@s-tov.org.il

מועדון חברים
"קלאב האוס"
מועדון חברים המספק שירות הוליסטי
הכולל תעסוקה ,השמה ופנאי המבוסס
על קהילה שוויונית ושיתופית.

מנהלת:
שובל דניאל

052-6321078

רכזת מקצועית:
סיוון פראג

052-8570101

shovaldaniel@gmail.com

sivanlavender@gmail.com

אורנשטיין  4חדרה
טלפון04-6344757 -
פקס 04-6249652 -
bereshitclubhouse@gmail.com

תעסוקה נתמכת:
ליטל בעבור

054-6445166

רכז/ת תחום חברתי:
זיגי שחר

052-3635765

litalraziel@gmail.com
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לשכת הבריאות חדרה

שיקום נפגעי נפש בקהילה

חונכות וסומכות
נתן
רמב"ם  26חדרה

 o.r.sרפואה וקהילה
מנחם בגין  116ת"א
פקס03-7957533 -

מנהלת אזור:
אנני עמרני

052-7456201

annie@nathan.co.il

רכזת חונכות וסומכות:
חוה רווח

052-6961882

bruit-hd@nathan.co.il

052-6682244

racheliv@ors-siud.co.il

054-5646684

rachell@ors-siud.co.il

מנהלת ארצית חונכות:
גפן ניסים
מנהלת ארצית סומכות:
רחל לונדון ויסברט
רכזת חונכות וסומכות:

חונכות שיקומית
חברתית

מירב בוסתנאי
פקס
מנהלת איזור צפון:
מיטל אלבכרי שרגל

054-5646352
04-6221103

meravbs@ors-siud.co.il

054-5646250

meitalal@ors-siud.co.il

מנהלת ארצית :ריקי אוחנה

054-9464005

rikibentzvi@gmail.com

מנהלת איזור השרון והצפון:
גלית גור

054-3456694

Galitgur100@gmail.com

054-8154958

baruchkidum@gmail.com

רכז חונכות (חדרה
והסביבה) :ברוך קרומביין
קויפמן  6תל אביב
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לשכת הבריאות חדרה

שיקום נפגעי נפש בקהילה

שירותים במגזר הערבי
שירותי דיור
הוסטל כוללני
"תפארת כפר
קרע"
ת.ד  299מיקוד 30075
טלפון04-6357708 -
פקס04-6357914 -

מנהל :מוחמד אבו פול

050-3499941

Mohamad.abofoul@teferet.org

מנהלת מקצועית:
סמיה חדאד

052-6466633

sameih@teferet.org

עו"ס/מתאם טיפול:
רנא אבו חסין

052-5687423

rana@teferet.org

דיור מוגן
"ג'אסר אל
אמאל"
(גשר לקהילה)
רחוב אלמוארס ג'ת
המשולש
פקס04-8235450 -

"תפארת בית
חם"
המשולש הצפוני כולל
ג'סר אל זרקא ופרדיס
ת.ד  2378נצרת
מיקוד 16123
טלפקס04-6564987 -

מנהל מקצועי :אורון לשם

052-5274555

Oronl.gesher@gmail.com

מנהל מסגרת :טאלב נדאף

050-3300342

Talib.nadaf@gmail.com

עו"ס/מתאם טיפול
מעאלי אמארה
סלאם אבו בכר
רנאד אבו מוך

מנהלת דיור מוגן ארצי:
ויווין עמורי
רכזת אזורית:
נסרין אגאבריה

050-4007702
050-9033392

Mamara07@campus.haifa.ac.il
salamjamalz@gmail.com
renad.93a@gmail.com

050-3466641
050-3499926
050-9972272

Nisreen.teferet@gmail.com

עו"ס/מתאם טיפול
גדיר אבו סרייה
לינה מראענה
מייסם יאסין

050-5999737
052-3315656
050-8110201

ghadeer.a93@hotmail.com
maisam.yaseen95@gmail.com
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שירותי תעסוקה
מועדון תעסוקתי
"אנוש" אום אל
פחם-



מועדון לגברים
מועדון לנשים

מנהלת סניף:
עירית וייס

054-9299462

מנהלת מועדון:
ריחאן ג'בארין

054-4296843

iritw@enosh.org.il

רחוב אלשאפעי -ליד מרכז הילן
דורון
מיקוד  30010א.א.פחם
טלפון 04-6310411 -

תעסוקה נתמכת
מנכ"ל :מוחמד אבו מוך

054-2622002

Moh504@yahoo.com

מנהל מקצועי:
עלא גנאם

050-8622006

Alaaga2@yahoo.com

רכז השמה (משולש צפוני):
אחמד עוויסאת

054-2622003

p.t.ahm@hotmail.com

רכז השמה(א.א פחם):
נאדר אגבאריה

050-5769557

nader41@walla.com

רכז השמה( ג'יסר ופורידיס):
בקר גורבאן

052-3694327

backer27.3@gmail.com

"אנוש"
אום אל פחם

אחראי רכזים:
אדיב ג'ברין

054-9299729

שכונת מחאגנה
ת.ד  35מיקוד 30010

אומנות השיקום
("בית חם")
רחוב אלמקריזי
ת.ד  19באקה אל גרבייה
מיקוד 3010000

adibg@enosh.org.il

רכז השמה:
טאהר ג'ברין (זמר ג'ת פארדיס
וג'סר)

054-9299515

taherj@gmail.com

סלמה אגאבריה

054-6654048

salma.a@enosh.org.il

מפעל מוגן
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""Bricks&More
(שכולו טוב)
מפעל משלב
באקה אל גרבייה
ת.ד  121מיקוד 30100

מנהלת שיקום :דאנא יאסין

054-7569694

danay@s-tov.org.il

רכז תעסוקה נתמכת
"שכולו טוב" :נדים יונס

050-2091302

nadeem@s-tov.org.il

מנהלת תפעול:
דוניה עותמאן

054-7780067

donia@s-tov.org.il

טלפון04-6280359 -

חממה תעסוקתית
משולש צפוני

רכזת פרויקט :לובנה נאטור

050-4506376

lobna@makshivim.net
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שירותים חברתיים
מועדון חברתי
מנהל סניף :עירית וייס
רכזת מועדון :ריחאן

"אנוש"
אום אל פחם

054-9299462
054-4296843

iritw@enosh.org.il
Renan.g@enosh.org.il

רחוב אלשאפעי -ליד מרכז הילן
דורון
אום אל פחם
טלפון04-6110735 -
פקס04-6110735 -

מנהלת תחום חברתי ארצי:
ענבל בועז

"שכולו טוב"
מועדון חברתי
מרכז פעילות חברתית סווא
(באקה אלג'רבייה ,ערערה,
ג'סר א זרקא)
כתובת משרדים:
בת שבע  1לוד
ת.ד 185
מיקוד 7110101
טלפון08-9200050 -
פקס08-9200339 -

050-2090962

inbalb@s-tov.org.il

מנהל מערך סווא :עביר ותד
סגנית מנהלת סווא:
אכראם ג'כלה
רכזת סווא -באקה אלג'רביה:
אינאס מרזוק

050-3140494

abeer@s-tov.org.il

050-8556983

ekram@s-tov.org.il

050-3140501

enasm@s-tov.org.il

רכזת סווא -ערערה:
אינאס מרזוק

050-3140501

enasm@s-tov.org.il

רכז סווא ג'סר א זרקא-
פורדיס:
חנין איוב

052-3755753

haneen@s-tov.org.il

עמיתים
"עמיתים"
מתנ"ס באקה אל
גרביה

רכזת :רים דרובי

reem.droby@gmail.com

ת.ד  126מיקוד 30100
טלפון04-6384142 -
פקס04-6280610 -
ימים  :ג' ,ד' ,ה'
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חונכות וסומכות
"נתן/חנן"
ת.ד  2150נצרת
מיקוד 16000
פקס04-6312358 -

 o.r.sרפואה
וקהילה
מנחם בגין  116ת"א
פקס03-7957533 -

רכזת חונכות וסומכות אום אל-
פחם:
רואן מסארוה-גרה

050-3020733

רכזת חונכות וסומכות משלוש
צפוני:
בנאן ח'טיב

054-2877311

מנהלת ארצית חונכות:
גפן ניסים

massarwi.rawan@gmail.com

benanhanan@gmail.com

052-6682244

מנהלת ארצית סומכות:
רחל לונדון ויסברט (ח.ל)
מירב חן נהרי

054-5646684

rachell@ors-siud.co.il

רכזת חונכות שיקומית:
שימאא מחאג'נה (אומנות
השיקום)

054-7311895

honkhot@gmail.com

בניין "פנינת הנשיא" רח' הנשיא  2חדרה מיקוד  3842214טל'  ,04-8390069פקס 0737941615
بنايه " بنيناتهنسي " شارع هنسي  2خضيرهميكود  3842214هاتف  ،04-8390069فاكس 0737941615
"Pninathanasi" building, 2 hanasist.Hadera3842214, , Tel 048390069, Fax 0737941615

22

לשכת הבריאות חדרה

שיקום נפגעי נפש בקהילה

שירותים מיוחדים
השלמת השכלה
שירותי תמיכה וסיוע במימוש היכולת הלימודית .לימודי תג"ת (תעודת גמר תיכונית 12 .שנות לימוד),
השלמת בגרויות ,אולפנים לעברית ,קורס מחשבים.
אפשרות ללמידה בשילוב בכיתות רגילות או בקבוצות ייחודיות.
להשתלבות בתוכנית יש לפנות למלוות ההשכלה בחברת "נתן":
רחוב רמב"ם  26חדרה

מנהלת ארצית :פנינה שמאי

052-5477990

מנהלת אזור המרכז:
שרון פלד

054-4314177

מלווה השכלה:
לאה רובין

052-2609838

lea-r@mail.nathan.co.il

מרכז ייעוץ למשפחות כפר קרע
מרכז ייעוץ למשפחות הינו מרכז המיועד למתן ייעוץ ,הכוונה ותמיכה לבני המשפחה הערבית המלווים בן משפחה
שמתמודד עם מגבלה נפשית
מנהלת המרכז:
רחמה מחאמיד

כפר קרע
טלפון04-7797931 -

יועצת במרכז:
סג'א חמארשה

פקס04-6660291 -
נייד054-9493102 -
m.h.c.k.2012@gmail.com
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שירותים מיוחדים -מחוזיים וארציים
שירותי השכלה נתמכת
השלמת השכלה
שירותי תמיכה וסיוע במימוש היכולת הלימודית .לימודי תג"ת (תעודת גמר תיכונית 12 .שנות לימוד),
השלמת בגרויות ,אולפנים לעברית ,קורס מחשבים.
אפשרות ללמידה בשילוב בכיתות רגילות או בקבוצות ייחודיות.
להשתלבות בתוכנית יש לפנות למלוות ההשכלה בחברת "נתן":
רחוב רמב"ם  26חדרה

מנהלת ארצית :פנינה שמאי

052-5477990

pnina@nathan.co.il

מנהלת אזור :שרון פלד

054-4314177

sharonp@nathan.co.il

מלוות השלמת השכלה:
הילה עודד

052-2609838

hila-o@nathan.co.il

חונכות אקדמית

מנהל ארצי :אריאל עזרא

050-9112031

ariele@nathan.co.il

שירותי חונכות המותאמים לסטודנטים
המתמודדים עם מגבלה נפשית

רכזת חונכות אקדמית
(אונ' תל-אביב):
נטע גלברד

052-7387003

רכזת חונכות אקדמית (אונ' חיפה
והטכניון):
ילנה דמנטייב

050-6819209

המכינה ללימודים על תיכוניים -אשנב

natan.tluniv@gmail.com

natan.hu@univ.haifa.ac.il

(בשיתוף סל שיקום מטעם משרד הבריאות וביטוח לאומי)

מטרת המכינה להקנות למשתתפים כלים לקראת לימודים על תיכוניים וליווי פרטני וקבוצתי ארוך טווח בתהליך בחירת תחום הלימודים
ובמהלך הלימודים עצמם .התוכנית מתקיימת בת"א,חיפה ,ירושלים ,באר שבע וראשון לציון.
מנהלת ארצית:
052-4058881

מוריה טרבלסי
מנהלת המכינה בחיפה:
מירב שרגא

050-6485758

meirav@eshnav-ltd.co.il

מנהלת המכינה בתל אביב:
רונית קרקר

052-4058882

ronit@eshnav-ltd.co.il
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יה"ל  -ייעוץ והכוונה לבני משפחה של מתמודדים
מרכז יה"ל  -מרכז ייעוץ לבני משפחה של מתמודדים ושייך לעמותת "איכות בשיקום".
השירותים ניתנים ללא תשלום.
סמטת פלטרין  6קומת קרקע (בניין קופ"ח מאוחדת)
טלפון04-6367686 -
yahelh@eychut.org.il
מנהלת :שירי חפץ
מזכירה :מדלן אילוז

תיאום טיפול -תכניות שיקום פרטניות
חברת "דיאלוג" מתאימה שירות של תיאום תכניות שיקום פרטניות.
השירות ניתן על מנת לתמוך באדם המשתקם לאחר שעבר ועדת סל שיקום ביישום וקידום תכניותיו.
השירות ניתן דרך הפנייה מצוות השיקום של משרד הבריאות.
רחוב הרברט סמואל  44חדרה

מנהלת ארצית:
מיה כהן ספקטור

052-3483853

cmaya@amanet.co.il

מנהל אזור צפון:
נועה טוכמן

054-9299371

noat@amanet.co.il

מתאמת תוכניות שיקום:
רוני אהרון

052-5613296

aroni@amanet.co.il

מתאמ/ת תוכניות שיקום:
אפרת אלבכרי-שרגל

052-6835194

aefrat@amanet.co.il

תורמים במדים
תוכנית המאפשרת לצעירים בגילאי  18-30להשתלב במסלול התנדבות בצה"ל כלובשי מדים ובתפקידים משמעותיים ומגוונים.

עמותת גוונים:

מנהלת ארצית:
גיתית הרלב

054-6689067

*9913

מנהלת מחוז מרכז:
נועה קליין

054-4908626

מנהלת אזור חדרה
והצפון:
ענת ברודה

054-6689711

klien.noa@gmail.com

anatbroda@gmail.com
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שירות לאומי
תוכנית "משלבים" של עמותת "בת עמי" ,בליווי מקצועי של עמותת גוונים ,מעודדת שירות משמעותי ותהליך אישי ומקצועי.
לצעירים/ות בגילאי  23 - 17.5בעלי פטור מצהל.

מנהלת ארצית :אפרת גלעד 052-6070633 -

efratg@bat-ami.org.il

רכזת אזור חדרה והסביבה :יערה – 050-2881006

תוכנית "שיבולת" של עמותת "שלומית"
מור אפריים נחמיאס 050-8289301-
more@shlomit.org.il

תוכנית חבר הד-מכינה לחיים

(צעירים הרוצים לתרום במסגרת השירות הלאומי)

מנהלת ארצית :נירית רימון

054-4689088

הד הצפון יוקנעם :ליאת וקנין

050-3833989

הד הצפון יקנעם :מיכל אלף שילה 050-3668874

פרויקט מדדי תוצאה
פרויקט מדדי תוצאה שואף לאסוף ,לנתח ולהנגיש נתונים רלוונטיים עבור בעלי עניין שונים (צרכנים,בני משפחה ,נותני שירותים וקובעי
מדיניות) על מנת לנווט ולסייע בתהליך השיקום.
כתובת האתרpsroutcomes.haifa.ac.il -
טלפון04-8288894 :
פקס04-8288982 :
outcome@univ.haifa.ac.il
רונית אוליאל מירקין054-2688303 :

קהילה טיפולית לתחלואה כפולה -קהילת "שילוב"
בית אור אביבה אילנות -עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי סמים
מנהלת :ורד נצר shiluv@ilanot.org.il 052-3920099
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"עמיתים לזכויות"

תכנית "עמיתים לזכויות" היא תכנית ייחודית וחדשנית של משרד הבריאות והחברה למתנ"סים שנועדה להנגיש זכויות בתחום בריאות
הנפש ולעודד מתמודדים ובני משפחה למצות את זכויותיהם .מי שמוביל את ההרצאות והמפגשים הם מסבירנים שמתמודדים עם מגבלה
נפשית בעצמם ובעלי ידע וניסיון אישי בתחום הזכויות.
פירוט סוגי ההסברות:
 oסיפור אישי  -מסע בשבילי ההחלמה והזכויות
 oטיפול נפשי בקהילה  -בנבכי הרפורמה בבריאות הנפש
 oסל שיקום
 oאיפה הרמפה שלנו  -נגישות בבריאות הנפש
 oסינגור עצמי
 oמפגש בקבוצות קטנות של מימוש זכויות אישיות
ההרצאות הן ללא תשלום ומתקיימות בכל רחבי הארץ.
לתיאום הסברות –
אחראית אזור צפון מטעם תכנית עמיתים לזכויות -נוגה אקוני
טלפון0509222149 -
מייל nogaak@matnasim.org.il
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שירותים נוספים
מוקדי מידע טלפוניים ושירותי תמך לגורמי טיפול וצרכנים
קול הבריאות  -*5400מוקד שירות הטלפוני של משרד הבריאות
שפות :עברית ,רוסית,אנגלית ,צרפתית ,וערבית
ימים :א'-ה' 08:00-18:00
08:00-13:00
ו'
מוקד מידע ארצי לשירותי בריאות הנפש09-8621201 -
שפות :עברית ,רוסית ,אנגלית ,צרפתית וערבית
ימים :א'-ה' 08:00-20:00
08:00-14:00
ו'
קו מידע בנושא בריאות הנפש (מידע על שירותים רפואיים בתחום השיקום)1-700-500-930 -
א'-ה' 09:00-17:00
09:00-13:00
ו'

טיפולי שיניים

(מרפאות שיניים בהסדר עם סל שיקום)

ד"ר מסראווה -מנהל אגף השן במשרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ירושלים 9101002
טלפון050-6242421 02-5080706 -
Abed.masarwa@moh.health.gov.il

שם המרפאה

טלפון

"הדר" -העמותה למען הקשיש והגמלאי בנתניה
הרב קוק  31נתניה

09-8826917
052-3045247

מקום לחיוך

077-2060977

רחוב פנחס לבון  18קריית נורדאו נתניה

מרפאת שיניים קהילתית

04-6265697

רחוב הרצוג  ,11אור עקיבא

ד"ר אסלי אנס

054-6631423

ת.ד  2183כפר קרע 30075

ד"ר אשקר מג'די

054-4916256

באקה אל -גרביה 30100
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מרפאות לבריאות הנפש
טלפון:
04-6304835
04-6304836
פקס:
04-6334526
טלפון:
04-6278111
פקס:
04-6278980

מרפאת חדרה
בית חולים "הלל יפה"
ת.ד  169חדרה 38100

מרפאת עירון
ביה"ח "שער מנשה"
ד.נ מנשה

קופות חולים

(יש להצטייד בהפניה מרופא משפחה או רופא יועץ ובטופס  .17כרוך בתשלום רבעוני)

כללית

04-8271200

רחוב רוטשילד  70חדרה

מאוחדת

04-6240000
*3833

רחוב הרצל  21חדרה

טלפון:
04-6126600
פקס:
04-6126616

לאומית
רחוב רוטשילד  66חדרה

אתרי אינטרנט
אתר כל הבריאות

www.call.gov.il

בריאות הנפש

www.health.gov.il

עמותת "קולות"

www.voices.co.il

עמותת "אנוש"

www.enosh.org.il

מ.מ.ן (אתר למידע ושיתוף לקהילת משפחות
מתמודדי נפש)

www.maman.org.il

מרכז תמיכה למעסיקים (מטעם מטה לשילוב אנשים
עם מוגבלות בעבודה)

www.mtlm.org.il

ארגון "בזכות" (המרכז לזכויות אדם של אנשים עם
מוגבלויות)

02-6521308

כל זכות (אתר עדכני ביותר בו ניתן למצוא זכויות
האזרח בכל תחום)

www.kolzchut.org.il
077-9555705

מבטים (אופטיקה הנותנת סבסוד למשקפיים לזכאי
סל שיקום)
פורטל" עבודה נגישה" (הצעות עבודה כולל צ'ט חי)

www.avodanegisha.org.il
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