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רקע
בשנת  2000חוקק במדינת ישראל חוק שיקום נכי נפש בקהילה .חוק זה מושתת על האמונה כי אדם
המתמודד עם מחלת נפש ראוי לחיים איכותיים ומספקים כי מקומו בקהילה.
על מנת לתמוך בשילובם של אלו ,המתמודדים עם פגיעה נפשית ,הוקמו מסגרות שיקומיות בקהילה.
מסגרות השיקום מלוות את האדם בדרכו להשתלבות מחודשת בתחומי החיים השונים :דיור ,תעסוקה,
ושעות פנאי.
המסגרות בנויות על הרצף שבין תלול לעצמאות ,כאשר ישנן מסגרות המספקות תמיכה אינטנסיבית
יותר עבור אלו הזקוקים לכך וכן מסגרות עבור אנשים הנזקקים לפחות תמיכה.

מי זכאי לקבל שירותי סל שיקום

גברים ונשים בגילאי  18-65הזכאים ל 40% -נכות מהמוסד לביטוח לאומי לפי סעיפים  33או 34
ונמצאים במעקב פסיכיאטרי רציף בתחנה לבריאות הנפש  ,בקופות החולים או פרטי.

כיצד מיישמים את החוק

על מנת ליישם את החוק ולבנות תוכנית שיקומית מותאמת לרצונותיו וצרכיו נשל הפרט .מתכנסתץ
ועדת סל שיקום ,את הועדה מנהלת רכזת סל שיקום ומשתתפים עוד  2חברי ועדה שהם אנשי מקצוע
מתחום בריאות הנפש ,וזאת בכדי לאפשר דיון עשיר ולתת מקום לעמדות שונות.
מטרת הועדה היא להכיר את הפונה ואת צרכיו ולנסות מתוך הכרות זו להציע לפונה ,שירותי שיקום
העשויים להתאים לו ולקדם אותו.
בוועדה נוכחים האדם עבורו נתכנסה הועדה והגורם המפנה .רצוי שיגיעו לועדה בני משפחה המעורבים
בחיי הפונה.

כיצד פונים לועדה?
קיימים בקהילה מסגרות רבות דרכם ניתן להגיש בקשה לזימון ועדת סל שיקום כך למשל :בתי חולים
פסיכיאטריים ,מרפאות לבריאות הנפש ,מסגרות שיקום ,גורמי רווחה ,מטפלים פרטיים .כמו כן
משפחות ומתמודדים יכולים ליזום בעצמם פניה למשרדי סל שיקום בליווי גורם טיפול המכיר המופנה.
חשוב לציין כי הגורם המפנה לוועדה הוא זה האחראי למילוי טופס סל שיקום וליישום ההחלטות
שתתקבלנה בוועדה.
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מה מכיל טופס ההפניה לועדת סל שיקום?
טופס ההפניה מורכב כך שמעיון בו יוכלו חברי הועדה לקבל תמונה רחבה לגבי האדם עבורו הוגשה
הבקשה ,טופס מלא וברור יסייע לקבלת החלטות מושכלות ויעילות ,לכן חשוב להקדיש תשומת לב
לאופן מילוי הטופס.
חלקי הטופס:
.1
.2
.3
.4
.5

פרטים דמוגרפיים של הפונה.
דו"ח רפואי -חלק זה ימולא ע"י פסיכיאטר מטפל.
דו"ח פסיכוסוציאלי -חלק זה ימולא ע"י עו"ס ,פסיכולוג או כל איש טיפול המלווה את הפונה.
בפניה עצמאית נסו למלא את הטופס בצורה כך שתתאפשר לועדה הכרות עם הפונה.
סיכום והמלצות – בחלק זה מציינים למעשה מהם השירותים עבורם אתם פונים לוועדה ומהו
נימוק הבקשה.
טופס ויתור סודיות ואישורים מביטוח לאומי על קבלת הנכות .

האם ניתן לערער על הועדה?
על החלטות לועדת הערער יש לפנות במכתב למוקד קול הבריאות .*5400
יצירת קשר עם סל שיקום
טל'  08-9788609בין השעות  9:00-12:00פקס 026473960 :
רכזת סל שיקום  :רותי בן שטרית
רכזי משנה:
מתאמות טיפול :שרון הברון
ד"ר סיגל מאוטנר
תמר אלטשולר
שירה ביגון

מזכירת סל שיקום :אפרת אטיאס
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מסגרות דיור
רמת דיור -הוסטל כוללני
רמת דיור עבור נפגעי נפש הזקוקים לתמיכה וליווי מוגבר במסגרת מגורים בקהילה.
הצוות כולל רופא פסיכיאטר ואחות וכן אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש (עובדים סוציאליים,
פסיכולוגים ,מרפאים בעיסוק) מדריכים ,אם בית ומדריך לילה.
על המסגרת להיות ערוכה למתן מענה תעסוקתי בשעות הבוקר כגון תוכנית של ריפוי בעיסוק.

רמת דיור -הוסטל מתוגבר
הוסטל המיועד לאוכלוסייה של נפגעי נפש העצמאיים בלקיחת תרופות ,מסוגלים לצאת לתוכנית
יומית מחוץ להוסטל ומסוגלים לקחת חלק בניהול משק הבית.
הדיירים נמצאים במעקב פסיכאטרי במרפאות הקהילה.
צוות ההוסטל כולל אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש (עובדים סוציאלים ,פסיכולוגים ,מרפאים
בעיסוק) מדריכים ,אם בית ומדריך לילה.

רמת דיור -קהילה תומכת
מגורים בדירות המיועדים לאוכלוסייה של נפגעי נפש אשר ביכולתם לנהל חיים עצמאיים אך זקוקים
למסגרת תמיכה ולהשגחה.
הדיירים מסוגלים לעבוד מחוץ לדירות ,להכין לעצמם ארוחות באופן עצמאי ולהיות עצמאיים בלקיחת
תרופות.
צוות הקהילה כולל אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש (עובדים סויצאליים  ,פסיכולוגיים ,מרפאים
בעיסוק) מדריכים ,אם בית ,אין מדריך לילה.
בחלק מהדירות משולבים דיירים ברמות דיור שונות.
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הוסטלים
שם השירות
"גיבורים"
קהילה תומכת צעירים

שם המנהל
ענת תנעמי

כתובת
רחוב גיבורי ישראל 5
רחובות 7648411

"סלע"
קהילה תומכת לצעירים

ימית טלה -אלמה

רחוב יהודה הלוי 13א'
רחובות 7653417

"איילת השחר"

ברק מרום

רחוב בר חיים 1
קרית עקרון 7692000

בית חנה

אירית סופרמן

רחוב יהונתן כפר גבירול
 22רחובות

ק.ט.ב הוסטל האלון

ליהיא טוניק

רחוב מסדה  44רמלה

חסדי אנוש

ישראל מיטלמן

ד.נ שמשון מבוא חורון

אנוש -הוסטל הרימון

אילנה יאר

רחוב נורדאו  3רמלה

אנוש -קהילה תומכת
צאלון

לירון דוד

רחוב האילנות  59רמלה

פרטי התקשרות
טלפון 077-3322206

הערות (מאפייני מסגרת)
הוסטל לצעירים

פקס 08-9495016
מייל giborim.rehovot@gmail.com
טלפון 077-5502708

הוסטל לצעירים

פקס 08-9458840
מייל sela.rehovot@gmail.com
טלפון 08-6494898

הוסטל כוללני

פקס 08-6495110
מייל barak.rehovot@gmail.com
טלפון 08-9462390

הוסטל משולב

פקס 08-9319977
מייל iritsof@walla.com
טלפון 08-9207350

הוסטל כוללני

פקס
מייל lihitunik@gmail.com
טלפו ן08-9726697 /9

הוסטל משולב -מותאם לציבור
הדתי /החרדי

פקס 08-9726699
מייל hasdey@gmail.com
טלפון 08-9243378

ניתן ליווי גם בסטטוס רמה ד'
כוללני

פקס 08-9243378
מייל rimonim.hostel1@gmail.com
טלפון 054-9299738
08-9208714

קהילה תומכת הכוללת מבנה
מרכזי ו 2-בתים עצמאיים

פקס 08-9293765
מייל lirond@enosh.org.il
אנוש

הסביון רמלה

א.ג שיקום אריק אלפסי
הוסטל השקמה

השופטים  8רמת אליהו
ראשון לציון
 +אנילביץ'  15ראשל"צ
 +זלמן שניאור 24

טלפון

הוסטל מתוגבר

פקס
מיילarik.c@enosh.org.il
טלפון 03-9415318

הוסטל כוללני +
הוסטל לבעיות גופניות

פקס 03-9415320
מייל shikmahostel@yehoo.com

מרפא לנפש

ליאת לוי

טלפון 08-9348913

מנשה בן ישראל  7רחובות

הוסטל כוללני

פקס
מייל ml3@marpeh.co.il
מרפא לנפש

טלפון 08-9318387

רחוב בארי  18רחובות

פקס
מייל skvoren@yahoo.com
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הוסטל מתוגבר -קהילה תומכת

בית הדקל

דנה דביר פרלשטיין

טלפון 052-5613500
08-9291215

רחוב הדקל א 3 + 3ב 5+
רמלה

(א.ג שיקום אריק
אלפסי)

הוסטל כוללני +הוסטל לבעיות
גופניות  +הוסטל מתוגבר

פקס 08-9256053
מייל bet_hadekel@walla.co.il

הדרים

ילנה גזריאנץ

טלפון 08-9352427

רחוב ההדרים  16א
מזכרת בתיה

הוסטל כוללני

פקס 08-9352428
מייל helenagaz@gmail.com

סעדני ואיוושע

ת.ד  132כפר חב"ד

מרפא לנפש ע.מ.ל

רחוב טייב  39וטייב 3

טלפון 03-9606716

הוסטל כוללני

פקס
מייל saadenichabad@gmail.com
טלפון 03-9400008

הוסטל משולב

פקס 039400008
מייל tali_govany@walla.co.il
ק.ט.ב הוסטל היסמין

עמרי קרן

טלפון 08-6247816

היסמין  5באר יעקב

פקס 08-6247927
מיילBeeryaakov.ktv@gmail.com
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הוסטל רמה ד' – התמודדות
נפשית ופיזית נלווית

דיור מוגן (ליווי בדיור)
השירות ניתן לדיירים המתגוררים בדירות שבבעלותם ,או הגרים בשכירות הממומנת באופן עצמאי ,או בדירות
המופעלות ע"י עמותות .הדיירים מתגוררים בקהילה ,מתפקדים באופן עצמאי ,אך זקוקים להדרכה וליווי.
לכל דייר/ת יש עובד מקצועי – מתאם טיפול המקיים איתו שיחה שבועית וגם מדריך/ה המבקר בדירה ומספק ליווי
מעשי בתפקוד בבית ובקהילה.
שלוש רמות הדיור:
דיור לווין -ייערכו ביקורים עד פעמיים בשבוע ,בהתאם לצורך.דיור מוגן -ייערכו ביקורים בדירות בין  3ל 5 -פעמים בשבוע בהתאם לצורך
דיור מוגן מתוגבר -ייערכו ביקורים בדירות בין  6-7פעמים בשבוע ,בהתאם לצורך.
הצוות המלווה כולל עו"ס ומדריך שיקומי.

8

דיור מוגן
שם השירות
"דיור מוגן צעירים"

שם המנהל
אביחי עמרני

פרטי התקשרות
טלפון 08-9236662

כתובת
רחוב הרשנזון 9
רחובות 7648411

הערות (מאפייני מסגרת)
דיור מוגן מתוגבר

פקס 072-2700547
מייל
Danavshalom.mugan@gmail.com
מרפא לנפש

טלפון 052-6976651

רחוב האלה  16ראשון
לציון

דיור מוגן

פקס
מייל tali_govany@walla.co.il
קידום

בילי שפירא

רחוב הרצל  33ראשון לציון

אנוש

שירה קהלני

רחוב בילו  21ראשון לציון

אנוש – רמלה לוד
מודיעין

לימור צוררו

רחוב סעדיה מרדכי 3
ת.ד  919רמלה

אנוש

נעמה חכמון

טשרניחובסקי  55א פינת
הרשנזון רחובות

טלפון 03-6440382
03-9440617
פקס 1533716022

דיור מוגן

מייל rishon@kidumpro.co.il
טלפון 03-9507940
פל 054-9299790
פקס

 12דירות קבוצתיות במרכז
העיר צוות מקצועי הכולל דוברי
רוסית ,נותנים שירות בראשון
לציון ונס ציונה

מייל
טלפון 054-9299452

דיור מוגן לבודדים ודירות
קבוצתיות ברמלה ולוד

פקס 077-9304673
מייל limorc@enosh.org.il
פל 0549299750
פקס
מייל naamah@enosh.org.il
ידיד נפש

טלפון 0549292291

יוני נתניהו  5אור יהודה

פקס 03-6418672

 8דירות קבוצתיות במרכז העיר
שירות ייחודי לאוכלוסייה
הדתית חרדתית נותנים שירות
ברחובות ,יבנה ,גדרה ,מזכרת
בתיה והמושבים בסביבה
מענה של דיור מוגן לבודדים,
מענה בערי השפלה וכן
בפריפיריה –מושבים  ,יישובים,
קיבוצים ועיירות

מייל shirab@amalgroup.co.il
"קידום פרוייקטים
שיקומיים" -רחובות

יפית יעקב

רחוב הרצל  182בית פז
קומה  4רחובות

"קידום פרוייקטים
שיקומיים" -יבנה

י

דואני  33קנדי סנטר יבנה

"קידום פרוייקטים
שיקומיים" -רמלה לוד

שרית רזפורקר

מבצע יהונתן  8רמלה

מרפא לנפש

ליאת לוי

מנשה בן ישראל  7רחובות

טלפון 08-9467822
08-9467892

דיור מוגן

פקס
מייל rechovot1@kidumpro.co.il
טלפון 08-9322825
פל 0508556720

דיור מוגן

פקס
מייל vane@kidumpro.co.il
טלפון 08-9282774
פל' 050-5700109
פקס 08-9282774
מייל rechovot1@kidumpro.co.il
טלפון 08-9351794

מתן ליווי בבית מקבל השירות
הכולל מדריכת שיקום ומתאמת
טיפול (עובדת מקצועית).
ליווי מתואם תרבותית (לדוברי
השפה האמהרית ,חברה
חרדית)
דיור מוגן

פקס
מייל ml3@marpeh.co.il
א.ג שיקום אריק אלפסי

טלפון 08-6410605

רחוב שבזי  2רמלה +
בן גוריון  28/27רמלה

פקס 08-9726699
מייל hasdey@gmail.com
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דיור מוגן

חסדי אנוש

ישראל מיטלמן

ד.נ שמשון מבוא חורון

שליו דיור מוגן

גיא שגיב

החשמונאים  15מודיעין

קידום חרדי

מירב הלוי

רחוב עליאש  8ירושלים

טלפון 08-9726697
ישראל 0505351935
פקס 08-9726699

דיור מוגן

מייל hasdey@gmail.com
טלפון 08-6322381

דיור מוגן

פקס
מייל guys@slavpro.co.il
טלפון 02-6521660

דיור מוגן

פקס 02-6483822
מייל haredi@kidumpro.co.il
מודיעין

אור לנפש

טלפון 02-6223294
פל 054-9730647

דיור מוגן -לווין-רגיל -מתוגבר

מייל ysberko@gmail.com
קידום חרדי

סימה תורגמן

נתיבות המשפט ,38
מודיעין עלית

מרכז ציפור הנפש

עדי כחלון
סוזי ג'יבוטרו

כפר סבא

אירית סופרמן

רחוב יהונתן כפר גבירול
 22רחובות

טלפון 08-6486645
פקס 08-6486645
מיילbsadsima@gmail.com

בית חנה

 054-4818244עדי
 - 054-4818244סוזי
מייל סוזי suzy@slavpro.co.il
עדי adic@slavpro.co.il
טלפון 08-9462390
פקס 08-9319977
מייל iritsof@walla.com
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השירות מותאם לדיירים שומרי
מצוות .צוות גברים מלווה את
הגברים וליווי ע"י נשים לנשים
תוך התאמה מלאה לאורח
החיים הדתי-חרדי ועבודה מול
נותני שירות משלימים מהמגזר.
מרכז ציפור הנפש מספק ליווי
ממוקד הורות למתמודדים עם
בעיות נפשיות

הוסטל משולב

מועדון תעסוקתי
מסגרת טרום תעסוקתית ,המשלבת פעילות חברתית ,לימודית והקנית מיומנויות תעסוקתיות .מיועד לנפגעי נפש
המתקשים להשתלב במסגרות תעסוקה מתקדמות יותר ומתקשים לעמוד בתנאים של תעסוקה רגילה ועבודה רצופה.
שם השירות
בית מדרש "מעלות"

שם המנהל
בנימין בודנהימר

כתובת
רחוב הרצל  148רחובות

אנוש – מרכז שילובים

לילי פרוכט

מרדכי סעידה  3רמלה

אנוש צבע הנפש

זוהר בקאל

רחוב בילו  21ראשון לציון

מועדון נשר -מתנ"ס
רמת אליהו

חנה שרמן

רחוב אבא סילבר ראשון
לציון

אנוש – בית יפעת

ענת ישעיה

רחוב ישראל שמידט  1נס
ציונה

פרטי התקשרות
טלפון 055-6677745

הערות (מאפייני מסגרת)
מסגרת לימוד תורה ושילוב
תורני בקהילה לגברים

פקס 077-4703924
מייל maalot08@gmail.com
טלפון 08-9202745
פקס
מייל lilifrucht@gmail.com
פל 0528310130
פקס 03-9650433
מייל Zohar.b@enosh.org.il

מרכז יצרני עם התמחות
בעבודות קרמיקה .בנוסף מניתן
להשתלב בעבודות לוגיסטיות,
עבודות אריזה ,תשלום
תגמולים למתמודדים בנוסף
לנסיעות

טלפון 03-9611385
פקס
מייל ramateli@matnasim.org.il
פל 054-9299409
פקס
מייל anat.y@enosh.org.il
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מרכז אומנות הכולל מיזמים
בתחומי הצורפות ,מוזאיקה,
ספריה ,מטבח ואירועים בשעות
 8:00-13:00פעול בשיטת
ה"קלאב האוס"

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 ולעבוד בהתאם לכישוריו ויכולותיו.
העובדים מצופים לעמוד במסגרת של שעות עבודה וזכאים לקבל תגמול שהוא פחות משכר המינימום.
שם השירות
"הגלריה"
דן אבשלום

שם המנהל
מיכל מדהלה

כתובת
רחוב הרצל 163
רחובות 7626713

מוזיקה
דן אבשלום

אורה יעיש

רחוב הרצל 163
רחובות 7626713

"דנדשה" -שכולו טוב

אורטל ציגלר

רחוב הרצל  79רמלה

עמותת רעות

הדס בלוטשטיין

רחוב הירקון  36יבנה

"קפה טוב"
שכולו טוב

דנה פרישר קוגן

בת שבע  1לוד

פרטי התקשרות
טלפון 08-9450102

הערות (מאפייני מסגרת)
מפעל מוגן

פקס 072-2500672
מייל hagaleryare@walla.com
טלפון 08-8681252

מפעל מוגן

פקס 08-8681244
מייל shlom_ot@walla.com
טלפון 08-92003389
 050-3140493יעל
פקס

מפעל מוגן

מייל yaely@s-tov.org.il
טלפון 08-8528720
פקס 08-8528719
מייל reutiavne@gmail.com

התנסויות והכשרות במפעלים
נורמטיביים בתגמול גבוה
(לתקופה זמנית בדרך
לתעסוקה נתמכת)
אפשרות להתנסות מקצועית
במכונת לייזר והדפס
סובלימציה
תוכנית אפיקים  -תוכנית
הכשרה לשיקום תעסוקתי.
קבוצה מתקיימת בחדרי
ההדרכה של חברת" טויוטה

טלפון 0502091051
פקס
מייל danak@s-tov.org.il

רחוב החרושת  4כפר סבא

המרכז הישראלי
לתעסוקה

טלפון 054-4737830
פקס
מייל

הכשרה מקצועית
ותעסוקה נתמכת

איה חסדאי

ברון אגדתי  22תל אביב

טלפון 052-3685611
פקס
מייל eshnav1@bezeqint.net

ד.נ שמשון מבוא חורון

חסדי אנוש

טלפון 08-9726697

מפעל מוגן

פקס
מייל hasdey@gmail.com
שכולו טוב לוד

רעות שחל אשכנזי

רחוב בת שבע  1ת.ד 185
לוד

טלפון 050-3144049
פקס 08-9154285
מייל reuts@s-tov.org.il
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מגוון רחב של תעסוקה בייצור
בעבודות נייר וכן בעבודות
ליקוט ומחסנאות במרלו"ג ,כמו
כן ישנם תפקידים חדשים כגון
תפקידי אדמיניסטרציה ,בקרי
איכות ,עוזר נהג ועוד.
התעסוקה כוללת הכשרות,
קבוצות וקורסים בתחומים
שונים חשוב לציין כי ניתן
להיעזר בליווי של רכזת
תעסוקה נתמכת במפעל
לחיפוש עבודה בשוק חופשי

מרכז שיקום רחובות
קרן מפעלי שיקום-
פרוייקט זינוק
מפעלים מוגנים

יסמין
רוני כרמל

רחוב קלמן גבריאלוב 41
רחובות

רעות

יחיאל חייקין

רחוב נפתלי פלתין  3א.ת
החדש ראשל"צ

שכולו טוב -גוד מוד

אביב לוי

הכשרת היישוב  5ראשל"צ

טלפון 08-9461133
פקס 08-6371391
מייל shikyasmin@gmail.com
טלפון 03-697080

מפעל מוגן

פקס 03-9509584
מייל reutrishon@gmail.com
טלפון 03-9525272
פל – 050-2090373

מפעל מוגן

פקס
מייל office@s-tov.org.il
קרן מפעלי שיקום

רחוב קלמן גבריאלו ת.ד
 3882רחובות

שק"ל

שוהם

טלפון 08-9316144

מפעל מוגן

פקס
מייל shikroni@gmail.com
טלפון 03-9702551
פקס
מייל ilanita@shekel.org.il
שכולו טוב -כלב טוב

טל סופר

רחוב בת שבע  1לוד

מת"ת – רעות יד בנימין

ניקול רוזנבלום

הראל  10יד בנימין

יוזמה
יוזמה דרך הלב

רויטל שחר

רחוב הפלמ"ח  2באר שבע

מעוף

שחר שפירא-מנהל
התכנית
מלווה שיקומי -חן
אלדר

רחוב רש"י 2א קרית אונו

שכולו טוב -סיפור חוזר

דפנה נ יר

רחוב בת שבע  1לוד

שכולו טוב -ערכותי

קרן חן פלג

רחוב הרצל  21ראשל"צ

טלפון 052-9619319
פקס 15329619319
מייל talso@s-tov.org.il

טלפון 08-6105135
פקס 08-6105135

"כלב טוב" -מיזם מקבוצת
שכולו טוב שירות המציע לבעלי
כלבים שירות הולכת כלבים ע"י
דווגווקרים" .כלב טוב" מסייע
ברכישת מיומנויות להתפתחות
אישית ומציע השתלבות
בקהילה דרך למידה מקצועית
ועבודת שטח .פתוח לאנשים
שאוהבים בעלי חיים ומעוניינים
לעבור שיקום תעסוקתי מותאם
אישית ולהשתלב בעבודה בשוק
החופשי.
"מפעל תורני תעסוקתי
לאוכלוסייה דתית

מייל mattsorek@gmail.com
טלפון 0503772144

אימון קריירה

פקס 08-6651123
מייל revitalyozma@gmail.com
טלפון שחר 054-9299420
חן 054-7172223
מייל maofs@enosh.org.il
חן chene@enosh.org.il
פל 050-4255637

מייל dafna@s-tov.org.il
פל 0508599223
פקס
מייל kerenc@s-tov.org.il
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רשת עמדות מכירה למתנות ערכיות ואיכותיות
אשר מתופעלות בדוכנים בקניונים ברחבי הארץ.
ברשת זו מוכרים מתנות ומארזי חג ,של כל
התוצרים של המפעלים שלנו.
ההכשרה המקצועית ב'ערכותי' מעניקה בניה של
"זהות תעסוקתית חיובית".
במהלך ולאחר תהליך של הכשרה
בדוכנים ,למיומנויות עבודה ,ניתן להתחיל תהליך
ליווי של תעסוקה נתמכת ,באותה המסגרת,
ולהשתלב בעבודה מתאימה,בשוק הטבעי.

תעסוקה נתמכת
היחידות להשמה נתמכת פועלות לשילוב משתקמים בשוק החופשי בתנאים מותאמים להם ולמקום העבודה ,תוך מתן
ליווי והדרכה.
כתובת

שם השירות
דן אבשלום

שם המנהל
ענת קורן

בית חם

ליאת אזולאי

תורמים במדים

מיכל דבש ארמוני/
נועה קליין

תעסוקה בדרך אחרת

טלי בן שבת
ענת שאלתיאל

רחוב חיש  36רחובות

אשנב

חני אוביץ

רחוב דובנוב  10תל אביב
64792

צ'ימס

רווית אשכנזי

הארד  13תל אביב

אנוש

ורדינה אבן בר

רחוב בילו  21ראשל"צ

פרטי התקשרות
טלפון 08-9333742

הערות (מאפייני מסגרת)

רחוב הרצל 163
רחובות 7626713
פקס 153722500672
מיילdanavshalom.os@gmail.com
רחוב כהנמן 72
בני ברק

טלפון ליאת אזולאי 0549007917
אודליה דנן054-2622035 ,
הילה אביבי054-2622031 ,
פקס 0732800509
מייל
טלפון  054-4807677מיכל
 054-4689023נועה
פקס 08-8692638

מסגרת תעסוקה מיועדת לצעירים
בגילאי  18-30לרמות תפקוד שונות

מייל dvash.gvanim@gmail.com
טלפון 08-9356688

תעסוקה נתמכת

פקס 08-93567776
מייל taasuka@netvision .net.il
טלפון 03-7444941

הכשרה מקצועית ותעסוקה נתמכת

פקס
מייל eshnav1@bezeqint.net
טלפון  03-6442427שלוחה 110
פל 050-6662263
פקס 03-6474047
מייל
ravit.ashkenazy@chimesistrael.org.il

טלפון .03-9507940
פל 054-9299702
פקס
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כל רכזי התעסוקה של מסגרת
(עו"ס,
אקדמאים
שילוב
נפש
בריאות
פסיכותרפסטים,
עברו הכשרה
קהילתית) אשר
מתאימה בביה"ס לשיקום ,וכולם
בעלי רקע וניסיון בתחום השיקום
בבריאות הנפש .המסגרת שמה דגש
על עבודה עם מקבל השירות בבניית
תוכנית מטרות המותאמת לצרכיו
וליכולותיו .כמו כן ,אנו עובדים ברוח
גישת הכוחות ,בגישת ההחלמה ,ו-
 CBTעם מקבל השירות.
העבודה מתמקדת בפיתוח תהליכי
במסגרת
השתלבות
קריירה,
מקדמת
כמסגרת
תעסוקתית,
המהווה ציר מרכזי בחייו של מקבל
השירות .במקביל ,אנו פועלים
בשיתוף פעולה מלא עם גורמי
הטיפול והשיקום מתוך נקודת הנחה
כי לכל אדם מגיעה הזדמנות שווה
ואנחנו מכבדים את בחירותיו
ורצונותיו של האדם ,העומד במרכז
התהליך.
בנוסף לליווי התעסקותי ,אנו
משמשים לעיתים כמתאמי טיפול
למקבל השירות ודואגים במקביל
לפיתוח הקריירה ,גם לפיתוח שעות
הפנאי ,שירותי דיור והשכלה .אנו
רואים את האדם כשלם ,ומאמינים כי
יש לפעול ולקדם את האדם במספר
מישורים במקביל.
תעסוקה נתמכת

מייל vardinaeb@gmail.com
אנוש

אודליה בקרסקי

מרדכי סעדיה  3רמלה

אנוש

רקפת תלם

טשרניחובסקי  55פינת
הרשנזון רחובות

שיקום אחר

שימרית בוצר
מרקוס -ניהול
מקצועי
שרון טרובינר פרי-
מלווה אזורית

רחוב המרד  20פתח
תקוה

שכולו טוב

משרדים רמלה

היצירה  11ת.ד 2129
רמלה

טלפון 08-9104725

מרכז הכשרה יצרני ותפעולי

פקס 08-9104725
מייל odeliab@enosh.org.il
טלפון 054-9299465

תעסוקה נתמכת

פקס
מייל rakefett@enosh.org.il
טלפון שימרית – 054-7183664
שרון054-4689148 -
פקס 03-9192597
מייל שמרית-
shimritbotzer@gmail.com
מייל שרון-
sharon111968@gmail.com
טלפון 08-9200050

שירות תעסוקה נתמכת המלווה
ומכשיר באופן מקצועי בשלבים
השונים של פיתוח ויקודם קריירה
ומימוש החלום התעסוקתי בשוק
העבודה ,זאת תוך ליווי אישי
והתייחסות לצרכים ,ליכולות ומטרות
האדם
תעסוקה נתמכת

פקס
מייל office@s-tov.org.il
חסדי אנוש

ד.נ שמשון מבוא חורון

קרן מפעלי שיקום

רחוב קלמן גבריאלוב
א .תעשיה רחובות

טלפון 08-9726697

תעסוקה נתמכת

פקס
מייל hasdey@gmail.com
טלפון 08-9461133

תעסוקה נתמכת

פקס
מייל shikroni@gmail.com
האגודה לבריאות
הציבור

בתאל זעיר

רחוב גד פיינשטיין 13
רחובות

טלפון 08-9315517

תעסוקה נתמכת

פקס 15389463996
מייל tasukaaguda@gmail.com
רחוב הירקון  36יבנה

רעות

טלפון 08-8528720
פקס 08-8528719

תוכנית אפיקים-תוכנית הכשרה
לשיקום תעסוקתי .קבוצה מתקיימת
בחדרי ההדרכה של חברת "טויוטא
ישראל"

מייל reutiavne@gmail.com
המרכז הישראלי
לתעסוקה נתמכת

נצחיה פרוכטר-
מנהל ארצית

התע"ש  23כפר סבא

פקס 09-7659698
ברוכים יהודית -רכזת
ראשל"צ 050-8838261

יעל אפל -מנהלת
אזור דרום
0508256096

טלפון 09-7677006

מייל

אירית גלינה -רכזת
רחובות 050-8838266
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"קידום ופיתוח קריירה ,ליווי להשמה
מתוך תפיסת עבודה הוליסטית
שיתופית

שירותי חונכות
שירות המוצע לאנשים המתגוררים בקהילה (לא במסגרות דיור שיקומי) במטרה להגיע להישגים בתחומים שונים:
חברתי ,תעסוקתי ,העשרה וכו'
שירות החונכות ניתנת בצורה אינדיבידואלית בביתו של המשתקם ולעיתים מהווים צעד ראשון לקראת תוכנית שיקום
רחבה יותר.
השירות ניתן עד שנתיים  ,שלוש שעות בשבוע.
שם השירות
חברת "נתן"

שם המנהל
רחל שרגאי

כתובת
רחוב הרצל  71ראשון לציון

פרטי התקשרות
טלפון 03-6030983
פל 052-5609428
פקס

הערות (מאפייני מסגרת)
חונכות שיקומית

מייל bruit-rs@natan.co.il
אונ' בן גוריון שחר שטלריד052-7560470 -

חברת נתן

חונכו ת שיקומית

אונ' בר אילן והעברית-אריאל ברטוב 0509112055
מכללת ספיר -אריאנה דוקרקר 050-9112052
או.אר.אס-

סיון ביטרן

בניין בשפל ,רחוב
ז'בוטינסקי  18קומה 3
ראשון לציון

עזר מציון

ענת חזן

מסילת ישרים  5מודיעין
עילית -כתובת העמותה
רחוב רבינוב  5בני ברק

או.אר.אס

נעמה פורת

בגין  116בית קלקא ת"א

או.אר.אס

מירב חן מנהל אזור

או.אר.אס

רחלי וולך מנהלת חונכות
ארצית

קידום

דקלה אדלר רכזת חונכות
אזור השפלה

עזר מציון

ענת חזן

טלפון 03-9415702
פל 054-3341298
פקס 03-5795331

חונכות ושירותי סמך

מייל sivanb@ors-siud.co.il
טלפון 052-9580049

חונכות

פקס 0733951141
מייל somchutmodi@ami.org.il
טלפון 054-5646342
פקס 03-78957568
מייל
פל 054-5646376
פקס 03-7957562
טלפון 054-5646274
פקס 03-7957521

רחוב הרצל  182רחובות

פל 0549209141
פקס 089467822
מייל diklaadkidum@gmail.com
טלפון 052-9580049

מודיעין והסביבה
רח' מסילת ישרים 5
מודיעין עילית

פקס 0733951141
מייל somchutmdi@ami.org.il
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חונכות

שירותי סמך
שירות המוצע לאנשים המתגוררים בקהילה (לא במסגרות של דיור שיקומי) במטרה לסייע בהתארגנות ,ניהול משק
בית ,היגיינה אישית וסביבתית ,קניות וכו'
שירותי הסמך ניתנים בצורה אינדיבידואלית בביתו של המשתקם מספר פעמים בשבוע.
שם השירות
עזר מציון

שם המנהל
לאה

כתובת
מודיעין והסביבה

או .אר.אס

אייל גינוסר -דוד

בניין בשפל ,רחוב
ז'בוטינסקי  18קומה 3
ראשון לציון

עזר מציון

ענת חזן

מסילת ישרים  5מודיעין
עילית -כתובת העמותה
רחוב רבינוב  5בני ברק

פרטי התקשרות
טלפון 08-9743838
פל 052-5808981
פקס

הערות (מאפייני מסגרת)

מייל ungelea@ami.org.il
טלפון 0545646234

שירותי סמך

פקס 03-5795331
מייל eyal@ors-siud.co.il
טלפון 052-9580049

שירותי סמך

פקס 0733951141
מייל somchutmdi@ami.org.il

רכז מודיעין והסביבה

טלפון 0545646342

שירותי סמך

או .אר .אס
או .אר .אס

מירב חן

מנהלת שירות סמך באזור
מרכז ודרום

טלפון 054-5646376-

שירותי סמך

או.אר.אס

רחל לונדון וייסברום

עזר מציון

אילן בן מאיר

מנהלת שירות סמך באזור
מרכז ודרום
מנדלי מוכר ספרים 18
רחובות

פקס 03-7957562
מייל meiravh@ors-siud.co.il
טלפון 054-5646684

שירותי סמך

טלפון 0527558989

שירותי סמך

פקס 0733951142
מייל ilanbm@ami.org.il
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השכלה
שם השירות
אשנב

שם המנהל

כתובת
מכללה למנהל

נתן

רחל גנור

רחוב ביאליק 9א ראשל"צ

נתן

תמר פרמינגר

רחוב בילו  26רחובות

פרטי התקשרות
טלפון 03-7444941

הערות (מאפייני מסגרת)
מכינה ללימודים גבוהים

פקס
מייל eshnav1@bezeqint.net
טלפון 052-7272512
03-7948460
פקס 03-9563591
מייל Rachel-g@nathan.co.il
טלפון 0523886379
036117338
פקס
מייל tamar-p@nathan.co.il
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השכלה נתמכת

תאום תוכניות שיקום פרטניות -דיאלוג
תאום טיפול הוא שירות לתיאום תוכניות שיקום בקהילה ,הנועד לסייע בבניה ,יישום ,ליווי ,מעקב אחר תוכניות
שיקום פרטניות.
השירות ניתן על מנת לתמוך באדם המשתקם לאחר שעבר ועדת סל שיקום ביישום וקידום תוכניותיו.
השירות ניתן דרך הפניה מצוות השיקום של משרד הבריאות.
כתובת -רחוב הברזל  ,34תל אביב
טלפון073-2509587 -
פקס072-2706777 -
מיילmmoran@Amanet.co.il -
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שעות פנאי
ועדת סל שיקום מאשרת מימון של מועדון חברתי אחד לכל פונה
קיימים מספר מועדונים חברתיים כמו כן ניתן להשתלב בחוגים במתנסים השונים בליווי איש צוות.
שם השירות
תיאטרון
דן אבשלום

שם המנהל
אורה יעיש

כתובת
רחוב הרשנזון 9
רחובות 7648411

פרטי התקשרות
טלפון 08-8681252

הערות (מאפייני מסגרת)
מועדון חברתי

פקס 08-8681244
מייל shlom_ot@walla.com
גיבורי החייל ת.ד 199יבנה
81100

עמיתים

טלפון 08-9439491

חברה ופנאי

פקס
מייל
אנוש

חזי אליהו

רחוב הגלבוע  16יבנה

פל 054-9299521

מרכז רב גילאי הפועל בימים
א,ג,ד בשעות 15:30-18:30

פקס
מייל hezi@enosh.org.il
רחוב אלמוגן  34מודיעין

אנוש

טלפון 055-8819509

מועדון חברתי

פקס
מייל lud@enosh.org.il
אנוש

לילך דאלי

רחוב בילו  21ראשל"צ

אנוש

גל גולדברג

רחוב סעדיה מרדכי 3
רמלה

טלפון 054-9299790

מועדון חברתי

פקס 153549299790
מייל lilach.d@enosh.org.il
טלפון 08-9201353
054-9299692

מועדון חברתי מיינד אנד פיטנס

פקס

מייל michalw@enosh.org.il
Gal.g@enosh.org.il
שד' דוד המלך  1פינת
אלטר לוד

אנוש

טלפון 08-9204673
077-9304673
פקס
מייל

אנוש

נוית כהן

רחוב טשרניחובסקי 55א
פינת הרשנזון רחובות

פל 052-6464253
פקס

מרכז רב גילאי הפועל בימי
ב,ד,ה בשעות 15:00-19:00

מייל navit.c@enosh.org.il
רחוב ישראל שמידט 1
נס ציונה

אנוש

טלפון 08-9403684
פקס
מייל enones.tz@enosh.org.il

שכולו טוב -יאללה
מבלים אחרת

ענבל בועז
מרקו וקנין
0502090966
רכזת יאללה-
בל מילר
0502091052
רכזת פלוס-הדס
ברסקי
0522701356

בת שבע  1לוד

עמיתים ראשל"צ

הדר אבני

שד' יעקב 50

טלפון 0522701356
פקס 153522701356
מייל inbalb@s-tov.org.il

טלפון 03-9688106
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פעילות במקומות בילוי שונים
בקהילה
מסלול ייחודי לקידום
מיומנויות חברתיות

פקס 03-9688106

מתנ"ס שיכוני המזרח

מייל hadar.amitim@gmail.com
עמיתים ראשל"צ רמת
אליהו

הדס לחר

אבא הלל סילבר 2

עמיתים רחובות -חוויות
שוויץ

נעמה צוקרברג

רחוב חיים סירני 52

עמיתים רחובות -מתנ"ס
אושיות

קרן רודיטי

רחוב החבורה 20

עמיתים רמלה -מתנ"ס
היכל התרבות

מזל סהלו

רחוב ויצמן 9

מנחה אזורית
מחוז מרכז שפלה

יפית נאור

עמיתים יבנה

רויטל צור

רחוב גיבורי החייל  1ת.ד.
 199יבנה 81106

אנוש

נועה אבני

רחוב סעדיה מרדכי 3
רמלה

אנוש

אוריה הנסל

סעדיה מרדכי 3

אנוש ראשל"צ

שרון גל

רחוב בילו  21ראשל"צ

טלפון 03-5219224
פקס 03-9615796
מייל hadass.amitim@gmail.com
טלפון 08-9310719
פקס 08-9310719
מייל amitim@havayot.org.il
טלפון 08-9377708
פקס 08-9355869
מייל kerenrod88@gmail.com
טלפון 073-2717911
פקס 08-9226403
מייל mazisahalo@gmail.com
פל 050-7697698

מייל yaffitnaor@gmail.com
טלפון 08-9436466
פקס 08-9436456

תכנית המקדמת השתלבות של
מתמודדים בפעילויות פנאי
וחברה בקהילה

מייל revitalltzor@gmail.com
טל 0775617918
054-71722860
פקס 077-9304673

פעילות בדגש על שילוב
קהילתי .מתקיימת פעילות
נפרדת למתמודדים צעירים

מייל noa.h@enosh.org.il
טל 08-9104725
פקס 08-9104725

המרכז פועל פעם בשבוע בימי
שלישי

מייל oriya.h@enosh.org.il
פל 0549299578
פקס 039650433
מייל Sharon.g@enosh.org.il
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מרכז רב גילאי הפועל בימים
א,ג,ה בשעות 15:30-19:00

צרכנים נותני שירות

ליווי תעסוקתי
מומחה למתמודדים
העובדים  /מעוניינים
לעבוד במקצועות
השיקום והטיפול
(דרוש אישור מפעל
מוגן)

אדוה גפן – מנהלת ארצית של
התכנית.
מיכל רונאל – מנהלת אזור.
סימה גולדשטיין – רכזת ליווי
תעסוקתי.
דן שוחט – רכז ליווי תעסוקתי.
שני לנדאו – ליווי מנהלים
וצוותים.

משרד ארצי:
התע"ש  24כפר
סבא
ת.ד2240 .

טלפון משרד 09-7656475
פקס משרד 09-7663108
מייל משרד – yozma-07@smile.net.il
מיכל – 050-3772130
michal.yozma@gmail.com
סימה – 050-3772145
simag.yozma@gmail.com
דן – 054-7128976
dans.yozma@gmail.com
שני – 050-3772127
shanis.yozma@gmail.com
כתובת אתרwww.yozma4u.co.il :
פייסבוק:
https://heil.facebook.com/consumers.providers/
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ליווי ייעודי לצרכנים נותני
שירות – מתמודדים אשר
עושים שימוש בידע מניסיון
מתוך תהליכי החלמה
אישיים על מנת לעזור
לאחרים ,במסגרת של
עבודה בשכר באחד
מתחומי השיקום והטיפול.
לקבלת הליווי נדרש אישור
"מפעל מוגן" .ניתן לקבל
ליווי כפול למשך חודשיים
במקרים בהם האדם מקבל
ליווי של תעסוקה נתמכת.
מומלץ מאוד לתאם פגישות
היכרות לפני בקשת אישור.
מסגרות
המעסיקות/מעוניינות
להעסיק צרכנים נותני
שירות יכולים להיעזר
ברכזות ליווי מנהלים
וצוותים ,ללא עלות וללא
קשר לשאלה האם התכנית
מעניקה ליווי פרטני לעובד
או לא.

מרפאת שיניים
שם השירות
טיפול שיניים

שם המנהל

כתובת
רותם  11לוד

פרטי התקשרות
טלפון 08-9230307
פקס
מייל
טלפון
פקס
מייל
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הערות (מאפייני מסגרת)

ייעוץ משפחות
שם השירות
"יה"ל"

שם המנהל

כתובת
רחוב הרצל  68ראשל"צ

פרטי התקשרות
טלפון 03-7164474
פקס 03-6222354
מייל families@eychut.org.il -

אנוש

טשרניחובסקי 55א פינת
הרשנזון

מית"ל

ת"ד  1באר יעקב

הערות (מאפייני מסגרת)
מרכז ייעוץ והכוונה למשפחות
שירות למשפחות בתחום בריאות
הנפש מכל האיזור .השירות ניתן
ללא תשלום ,אין צורך בהפניה /
הכרה בביטוח לאומי או סל שיקום.
שירות גם בשפה הרוסית.

טלפון 08-9452956
פקס 077-5513306
מייל enoshove@enosh.org.il
טלפון 08-9258339
פקס
מייל
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maital@beerness.health.gov.il

שירות לאומי

סוג השירות :שירות לאומי לצעירים עם מגבלה
שם השירות :תכנית משלבים  -בת עמי
יישוב :פריסה ארצית
קבוצת גיל :גילאי 18-27
טלפון :מוקד בת עמי *2696 -
פלאפון052-6070633 :
מנהל :אפרת גלעד-זילבר
דוא"לmishlavim@bat-ami.org.il, efratg@bat-ami.org.il :
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