2019  מחוז מרכז צפון- חוברת שירותי שיקום
2019 יולי
ْ  ي,ت َ ُّموز
2019 ُوليُو

תמוז תשע"ט
2 ' מס,2 מהדורה

צוות המחוז
לשכת הבריאות סל שיקום
72430  רמלה91 הרצל
tova.baniel@lbm.health.gov.il

08-9788612

טובה בניאל

רכזת

dana.labock-gal@moh.health.gov.il

08-9788697

דנה לבוק גל

סגנית

shlomit.tzur@lbm.health.gov.il

08-9788607

שלומית צור נח

רכזות משנה

suzi.levi@lbm.health.gov.il

08-9788607

סוזי לוי

hanin.rabea@lbm.health.gov.il

08-9788607

רביע חנין

dorit.yudeikin@lbm.health.gov.il

08-9788607

דורית יודיקין

smadar.tirer@lbm.health.gov.il

08-9788607

סמדר טירר

sara.dass@lbm.health.gov.il

08-9788607

שרה דעאס

08-9788608

ענת פידרר

08-9788695

פקס

Anat.fiderer@moh.gov.il

מתאמות שיקום

מזכירה

1

הוסטל כוללני ומתוגבר
אזור ההוסטל

פתח תקווה
וראש העין
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שם ההוסטל

מנהל/ת

כתובת

מבצע קדש

אורית לוי

מבצע קדש  ,11פ"ת

מונטיפיורי

שולי ג'ורג

מונטיפיורי  ,8פ"ת

נייד

טלפון

0508425949

03-9390490

פקס

כתובת מייל
hostel.kadesh@gmail.com

077-9313302

077-9313303

hostel.m8@gmail.com

אגם שיקום בקהילה

אביטל הגר

איכילוב  ,13פ"ת

053-7210717

03-9706971
077-9313300

03-9706977

diyur.mugan@gmail.com

קהילה תומכת עוז
(אומץ)

הדסה טבילה

שלמה שדרוביצקי  18פ"ת

054-3110040

03-9244437

03-9244473

hadassat@slavpro.co.il

אנוש פ"ת – קהילה
תומכת

אורי אבל

בר גיורא  ,29פ"ת

054-9299733

03-9322571

uria@enosh.org.il

גשר  -פתח תקווה
קהילה תומכת

שיר נויבואר

דובדבני  ,2פ"ת

052-8669897

03-9089250

03-5565337

shirnewb@gmail.com

בית יהושע  -תחלואה
כפולה  -התמכרויות
ונפש

נהורה סהר

צה"ל  ,99ראש העין

050-8557761

03-9032623

03-9032607

norashar@gmail.com

בית אסתר  -קהילה
תומכת

סמדר בן לולו

יורם חתוכה  ,44ראש העין

050-4556066

03-9387157

03-7287680

smadarb@slavpro.co.il

אזור ההוסטל

שם ההוסטל

מנהל/ת

כתובת

נייד

טלפון

פקס

054-9299691

097667457

097667457

09-7738457

09-7738433

marpehks@walla.co.il

0509286888

09-7744621

09-7744967

hostelraanan@gmail.com

052-5040660

09-7727687

09-7727687

ilana.ia@outlook.com

נייד

טלפון

פקס

בית גדעון

אילנה שני

רח' האלון  56כפר יונה

052-3899396

077-4030935

077-4030933

beitgideon@gmail.com

הוסטל האורן

דרורית צוקרמן
מנצ'ל

רח' גרנדוס  5נתניה

0525965277

09-8841260

09-8337966

dzoren@gmail.com

הוסטל הארז

מיכל בכור

רח' יואב  7נתניה

0526612586

09-8841776

09-7627133

michal@rammot.co.il
hostelerez@gmail.com

חיי עזרא

ויס יהודה

רח' פייר ג'ילבר  ,21נתניה

052-8777190

09-98875040

09-9587164

yehuda.weis@gmail.com

הוסטל זנגביל

ליאור כהן

רח' זנגביל  ,17נתניה

054-5265710

09-8329744

09-8329744

liorkohen@gmail.com

קהילה תומכת  -א.ג
דיור בע"מ

ארצי לוזון
ליטל

נילי  ,18שכ' רמת אפרים,
נתניה

050-9284888

09-8333445

09-8846475

kehila.ag@gmail.com
metaamot@gmail.com

קהילה תומכת  -בית
התקווה

ליאת בן זקן

רח' האגוז  ,13כפר יונה

050-8638385

09-8912056

hostel.tikwa@gmail.com

אנוש – הוסטל מתוגבר .נטע שטיינר לבל סמטת אנוש  ,3כפר סבא
הוסטל כוללני במודל
"הוסטל מעברי".

כפר סבא
ורעננה

מרפא לנפש
הוסטל קרן אור

לילך
קהילה תומכת "רעננה" לטקר-סעדיה,
א.ג דיור בע"מ
בית השקמים (צעירים)

אזור ההוסטל

נתניה
והסביבה
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תפארת גיא

שם ההוסטל

אילנה יאר

מנהל/ת

רח' אצ"ג /10ב ,שכ'
אליעזר ,כפר סבא
רח' בילו  ,62רעננה

רח' אלי כהן  ,3רעננה

כתובת

כתובת מייל

כתובת מייל

דיור מוגן
אזור

פתח
תקווה,
בני ברק
ולוד
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מסגרת דיור

כתובת

מנהל/ת

נייד

טלפון

פקס

אנוש פ"ת

קיסרית שינפלד

הגיתית  ,5פ"ת

054-9299504

אגם שיקום בקהילה

אביטל הגר

איכילוב  ,13פ"ת

053-7210717

03-9706971

של פרויקטים –
פתח תקווה והשרון

דויד לוקוף

מכבים  ,17ת.ד  ,9192פ"ת

050-8676735

03-9130497

03-9341485

"שלו" פ"ת

מאיה אייל

שפיגל  ,3פ"ת

050-4095571

03-5096549

03-5099432

כתובת מייל

03-6529702

keisarit@enosh.org.il

03-9706977

diyur.mugan@gmail.com
david@shelpro.co.il
mayae@slavpro.co.il

"ידיד נפש" -דיור מוגן
לבודדים  -בקיבוצים
ובמושבים וגם בפ"ת/ראש
העין /גבעת שמואל/גני
תקווה.

יפית יעקב

גולדנהירש  26פ"ת

054-9292118

153549292118

yafity@amalgroup.co.il

"ידיד נפש" -דיור מותאם
תרבות עבור יוצאי
אתיופיה בפ"ת /ראש העין
ואור יהודה

אלמיטו יצחק

גולדנהירש  26פ"ת

054-9292009

153549292118

Almitui@amalgroup.co.il

קידום חרדי ,דיור מוגן
אזור אלעד ,פ"ת ובני ברק

לאה חסידה

כהנמן  ,92בני ברק

0548457395

"גוונים" ,הד לצעירים

שירה צוויג

לוד

054-4689164

leachasida100@gmail.com

shira.zweig@gmail.com

אזור

מסגרת דיור
ידיד נפש
אזור ת"א וגוש דן

תל אביב וגוש
דן

מנהל/ת

כתובת

נייד

שירה צוברי –
מנהלת

053-4290036

shira@amalgroup.co.il

שולי כתב
סגן מנהלת

050-6918202

shulikatav@gmail.com

לירן מאיר משרד יוני נתניהו  ,5אור יהודה

אזור

03-6418672

anatf@amalgroup.co.il

גשר לקהילה

יודי טייטלבלום

ורדיאל  ,24ת"א

050-7334030

03-7305917

yudi.gesher@gmail.com

"נתן"

צחי קופמן

חזון אי"ש  ,84ר"ג

052-5609429

03-7295626

diurnathan@Gmail.com

מסגרת דיור

מנהל/ת

אנוש כפר סבא

חגית וייסברג

"שלו" השרון

ריקי לבל

כתובת
סמטת אנוש  ,3כפר סבא

074-7292365

נייד

טלפון

פקס

052-6662451
052-3400797

כתובת מייל
hagitv@enosh.org.il

09-7460295

09-7480139

rikil@slavpro.co.il

טשרניחובסקי  ,16כפר
סבא

כפר סבא
ורעננה
ציפור הנפש ,מרכז
להורים מתמודדים

גלית סנה,
מנהלת אזור
השרון
סוזי ג'בוטרו,
מנהלת ארצית
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טלפון

פקס

כתובת מייל

0523437425
רוטשילד  ,39כפר-סבא
0508554584

09-9669451

09-9669455

galits@slavpro.co.il
אתרzipor.slavpro.co.il:
http://www.soulbird.co.il/
suzy@slavpro.co.il

"דרור"

אזור

מסגרת דיור
"אנוש" נתניה

מנהלת הדיור
איה אשל

שברץ  ,1רעננה

050-2907029

09-7430253

מנהלת
מקצועית –
שלומית שולמן

050-8558975

09-7430253

shlomit@dror-amuta.org

ניר כרמל -רכז
מועדון חברתי

052-2500425

09-7430253

nirc@dror-amuta.org

נייד

טלפון

מנהל/ת

כתובת

וייס עירית – מנהלת סניף
נתניה

09-7430880

פקס

054-9299462

ayaa@dror-amuta.org
מייל של המשרד:
office@dror-amuta.org

כתובת מייל
iritw@enosh.org.il

סמילנסקי  ,15נתניה

נתניה
והסביבה

שני שירה (מ"מ)
מנהלת הדיור
א.ג .דיור בע"מ
שירותי דיור מוגן נתניה,
השרון

054-7172214

0509283888

נועה קרוא טוכשניידר
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09-8629062

ag.diurmugan@gmail.com

נילי  ,18נתניה
חלי לוי ,מנהלת מקצועית

א.ב .שיקום – נתניה
והשרון

09-8330029

09-8840876

shira.s@enosh.org.il

אורית זקן זרגרי

052-4228098
רח' דבורה  ,14נתניה

09-8355180 052-3307010

agdiur.cheli@gmail.com
09-8355186

oritzargari@gmail.com

ידיד נפש,
דיור מוגן לבודדים
אזור נתניה ,השרון
והשומרון
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שפירא נטלי – מנהלת

הרצל  ,15נתניה

אלבוים יאנה – סגנית
מנהלת
רואן לחאם  -רכזת דיור
אזור המשולש הדרומי,
מגזר ערבי

ידיד נפש ,שירותי דיור
לקהילת יוצאי אתיופיה
אזור נתניה חדרה

אילנה אברה – מתאמת
שיקום ואחראית השירות

בית שפיר

אילנה שני ,מתאמת
טיפול:רחלי ברומברג

תפארת בית חם ,דיור
מוגן מתוגבר לבודדים

ויויאן אמורי
מנהלת מקצועית

גשר לקהילה  -דיור מוגן
לבודדים באזורים :מ.א
עמק חפר ,לב השרון ,כפר
יונה ,קדימה ,אבן יהודה
והאזורים הסמוכים

נעה רבין פלדמן  -מנהלת
אזור השרון הצפוני
אדווה כפיר הרמתי -
מנהלת אזור עמק חפר,
לב השרון והסביבה

054-9292630

natalie@amalgroup.co.il

054-9292274

yanae@amalgroup.co.il

050-6300968

rawan@amalgroup.co.il

052-3623322

סמטת האירוסים 16
גנות הדר

משרדים :אורנשטיין
 ,4חדרה

ilanaa@amalgroup.co.il

09-8877231

09-8620369

beitshafir1@gmail.com
brbrombergs@gmail.com

050-3499926

vivian@teferet.org.il

052-8833553

rabin.noa@gmail.com

054-2620382

04-6220952

04-6249652

תעסוקה נתמכת
מסגרת תעסוקה
המרכז הישראלי
לתעסוקה נתמכת
המרכז הישראלי
לתעסוקה נתמכת-
אזור השרון

המרכז הישראלי
לתעסוקה נתמכת-
אזור המרכז
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מנהל/ת

נייד

טלפון

פקס

מנהלת מקצועית התע"ש  ,23א.ת כ"ס,
ארצית

054-2553350

09-7677006

09-7659698

מור קלניצקי

מנהלת
מקצועית -אזור
השרון

התע"ש  ,23א.ת כ"ס,
ת.ד 4464004 ,2160

050-8256105

1-800-800393

איריס דהן

רכזת

הרצליה ,רמת השרון,
רעננה ,כפר סבא

050-8556883

iris@taasuka.org

ענת וייס

רכזת

הרצליה  ,הוד השרון ,
כפר סבא ,רעננה

050-7668711

anat.w@taasuka.org
anatweiss4@gmail.com

יעל חכים

רכזת

כפר סבא ,רעננה ,הוד
השרון

050-8256096

yael.h@taasuka.org

עמליה ריינס

רכזת -התמחות
תחלואה כפולה

אילנות ,נתניה והשרון

050-8838042

amalya@taasuka.org

הילה חפץ גיגי

רכזת

נתניה והשרון

050-8556882

hila.hg@taasuka.org

עדי מויאל

רכזת

רעננה  ,כפר סבא והוד
השרון

050-8838037

adi.m@taasuka.org
adimoyal87@gmail.com

לימור זהבי
פליק

רכזת

נתניה והשרון

050-8838262

limor@taasuka.org

יריב רוזן

מנהל מקצועי -
אזור המרכז

אזור המרכז  -פ"ת,
רה"ע ,גני תקווה ,גב"ש,
אור-יהודה ויהוד

050-8838282

כרמית גד-כהן

תפקיד

כתובת

carmit.gc@taasuka.org
mor.kalniski@gmail.com
mor@taasuka.org

09-7659698

09-7677006

כתובת מייל

09-7659698

yariv@taasuka.org

מעלות

אור חכים

רכזת

פתח תקווה ,ראש העין,
אור יהודה ויהוד

050-8256093

or.h@taasuka.org

גלית ברקן

רכזת

פתח תקווה ,ראש העין,
אור יהודה ויהוד

050-2930311

galit@taasuka.org

אורית שלו

רכזת

פתח תקווה ,ראש העין,
אור יהודה ויהוד

050-8256101

orit.s@taasuka.org

פתח תקוה ,בני ברק,
רמת גן ,גבעתיים ,תל
אביב

055-6676507

03-5363861

לי צח

מנהלת היחידה
לתעסוקה
נתמכת

המכבים  17פ"ת
פתח תקווה ,ראש העין,
רעננה ,כפר סבא ,הוד
השרון ,אור יהודה

050-6265491
050-6265013

08-9583580

רפאל גניש

האגודה לבריאות
הציבור

08-9471918

leehirak@gmail.com

טגסת היילה

רכזת השמה

המכבים  17פ"ת

050-6242898

08-9583580

03-6776853

tasukaaguda@gmail.com

ראיה אעמר

רכזת השמה
במגזר הערבי

טייבה והמשולש

052-4866439

08-9583580

08-9471918

raya.aamar.1994@hotmail.com

דפנה בא אל

מנהלת אזור
מרכז שרון

050-2622020

ליטל בוך

רכזת השמה

054-9800041

בית חם
אורטל דניאל
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rafigenish11@gmail.com

רכזת השמה

054-2622028

dafna.b@bch.org.il

צ'יימס ישראל

"אנוש" נתניה

"צבעים בפארק"

מפעל שווים כפר
סבא
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גלית גיל

רכזת השמה

0542622026

galit.g@bch.org.il

מיכל ראובן

רכזת השמה

054-2622032

michal.r@bch.org.il

טובי נפטצ'י

רכזת

אזור פ"ת ,הוד השרון
וכפר סבא

054-2622077

tovi.n@bch.org.il

ליאור אמסלם

רכז

הארד  ,13ת"א

050-6661852

הדר גרמה

רכזת

lior.amsalem@chimesisrael.org.il

03-6442427

050-6662261

hadar.g@chimesisrael.org.il

שירה קליימן

מנהלת תעסוקה
נתמכת אזור
מרכז

סמילנסקי  ,15נתניה

054-9299486

shirac@enosh.org.il

אייל לבבי

רכז

סמילנסקי  ,15נתניה

054-9299786

ענת פז

רכזת תעסוקה
נתמכת

סמילנסקי  ,15נתניה

054-9299700

פארק כפר סבא

054-9299666

אבישג אשר
חגי לופטה

מנהל המפעל

יעל גזית
מונטנייז

מתאמת שיקום
מפעל שווים

נתן חנינה

רכז השמה כפ"ס

עתיר ידע  20כ"ס

09-8840876

eyal.l@enosh.org.il
anat.p@enosh.org.il

09-7679237

avishag.a@enosh.org.il

054-5382130

09-7658465

09-7665699

hagay.shavim@gmail.com

054-4333617

09-7658465

09-7665699

yael.shavim@gmail.com

052-9272972

natan4183@gmail.com

כל אחד יכול
עמותת
"שיקום אחר"

ערכותי – TNX
שכולו טוב

'עזר מציון'
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דפנה שמואל

מנהלת מקצועית

054-7183664

אדריאנה צור

רכזת פ"ת

054-7793994

נעמי כליפא

רכזת פ"ת

054-6517511

קרני גרוסמן

רכזת כפ"ס,
רעננה

054-5595266

אורלי פלד

רכזת נתניה

054-3335585

טל דוידוביץ
חשביה

מנהלת שיקום
אזור מרכז

שרון מילר

מנהלת אזור

סניף ראשי-
03-9228743

03-9192597

dafnas@shikumacher.org.il

המרץ  20פתח תקווה

פ"ת ,כ"ס ,נתניה ,חדרה,
ר"ג ,ת"א

050-2090221

talha@s-tov.org.il

052-5918754

sharon@s-tov.org.il
073-3951054

azrad@ami.org.il

מרדכי אזרד

מנהל אזור

רח' ישמעאל  ,6בני ברק

052-6831028

073-3956230

יהודה גוזלן

רכז גברים

רח' ישמעאל  ,6בני ברק

052-2375603

073-3956230

yehudag@ami.org.il

דוד לייכטמן

רכז גברים

רח' ישמעאל  6בני ברק

052-2970196

073-3956230

davidl@ami.org.il

רויטל אברג'ל

רכזת נשים

רח' רבינוב  ,5בני ברק

052-8398822

073-3956230

revitala@ami.org.il

חני אברג'ל

רכזת נשים

רח' רבינוב  ,5בני ברק

052-5386204

073-3956230

chania@ami.org.il

בית קלקא רח' מנחם
בגין  ,116ת"א

052-2231428

עינת חפר

מנהלת ארצית

שחר
רוסטובסקי

חדרה ,פרדס חנה ,אור
עקיבא ,כפר יונה ,אבן
יהודה ,נתניה

052-6115937

אשנב

אומנות השיקום –
תעסוקה נתמכת
במגזר הערבי
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03-7444941

03-7444936

einat@eshnav-ltd.co.il
shachar@eshnav-ltd.co.il

עדי סטרול

פתח תקווה ,קריית אונו

050-8373032

adi@eshnav-ltd.co.il

ענת בקלש

כפר סבא ,רעננה ,הוד
השרון ,הרצליה

050-2179601

anat@eshnav-ltd.co.il

050-3772111

adi_t@eshnav-ltd.co.il

050-8622006

alaaga2@yahoo.com

עדי טיטלמן

רכזת פ"ת

עלאא גאנם

מנהל מקצועי

מיסאא נאסר

רכזת השמה

אסלאם חאג
יחיא

רכזת השמה

משולש דרומי:
קלנסוואה עד כפר
קאסם

054-5429204
טייבה ,טירה ,כפר ברא,
כפר קאסם ,ג'לג'וליה

052-3669647

mysa.nasser84@gmail.com
eslamha3@hotmail.com

מפעל מוגן
מפעל מוגן
יוצרים אור

מנהל/ת

תפקיד

פרקש קרן

מנהלת שיקום

שוורץ גלית

מנהלת מקצועית

קורינט

כלב טוב

מפעל סבונים
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התעשיה  ,4ראש העין
גיבורי ישראל  10נתניה

נייד

טלפון

פקס

052-5234815

03-9381888

03-9382444

kerenf@s-tov.org.il

050-2090264

09-8351589

09-8350164

galits@s-tov.org.il

סיוון מנשה

מנהלת תפעול

054-2404276

לני (מ"מ)

מנהלת שיקום

052-3503426

chen@s-tov.org.il

אילת היילוייל

מנהלת

אזור השרון

052-3291000

ayelet@s-tov.org.il

שוסט כפיר

מנהל

פתח תקווה והסביבה

052-3332510

kfir@s-tov.org.il

שונית שני

מנהלת

נתניה

052-9619076

shunit@s-tov.org.il

טייבה המשולש

052-2143557

yaqeen@s-tov.org.il

052-5346071

meital@s-tov.org.il

050-2090816

meitalr@s-tov.org.il

יקין חרוב
מיטל אלבכרי
שרגל

מנהלת שיקום
מרחבית

מיטל רונן

מנהלת אזור
השרון

סיוון שלום

מנהלת אזור
בקעת אונו

טל דוידוביץ
חשביה

מנהל שיקום
אזור מרכז

שרון מילר

מנהלת אזור

סיפור חוזר

דוכנים
ערכותיTNX -

כתובת

כתובת מייל

כ"ס ,רעננה ,הוד השרון,
נתניה ,הרצליה ,רמת
השרון

פ"ת ,כ"ס ,נתניה ,חדרה,
ר"ג ,ת"א

050-2090941

sivansh@s-tov.org.il

050-2090221

talha@s-tov.org.il

052-5918754

sharon@s-tov.org.il

מפעל מוגן

מנהל/ת

תפקיד

רונן שרן

מנהל מפעל

שירי ניר

מתאמת שיקום

שווים פ"ת

שווים כפ"ס

שווים נתניה
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052-3255652
בן ציון גליס ,34
פ"ת

ronenshavin@gmail.com

03-9308087 054-6262428

03-9046997

shiri.shavimpt@gmail.com

עדי גוטהייט

רכזת מחוזית תעסוקה
מעברית ונתמכת מרכז

054-5366566

adig.shavim@gmail.com

ליאת
אסתרוביץ

רכזת השמה

054-6002228

leita1964@gmail.com

חגי לופטה

מנהל המפעל

054-5382130

hagay.shavim@gmail.com

עדי גוטהייט

רכזת מחוזית תעסוקה
מעברית נתמכת השרון

יעל גזית
מונטנייז

מתאמת שיקום

054-4333617

נתן חנינה

רכז השמה

052-9272972

יונתן סנצ'יק

מנהל המפעל

עדי לוי תרשיש מתאמת שיקום
נטע גל

בית היוצר

כתובת

נייד

טלפון

פקס

כתובת מייל

שאנה קרוק

עתיר ידע  20כפ"ס

054-5366566

09-7665699 09-7658465

adig.shavim@gmail.com
yael.shavim@gmail.com

shavim.netanya@gmail.com
המסגר  43נתניה

09-8619041

רכזת השמה

09-8619133

netg55@gmail.com
רחוב סולד  4רעננה

09-7444302 052-6867756

beit-hayotzer@dror-amuta.org

מנהל/ת

תפקיד

מפעל מוגן
עמותת "שיקום
אחר" כלים
שלובים

מרב בן דור

מנהלת שיקום

קפה טוב

שמעוני שני

קפה בעלמא

רוחה גולן

מנהלת מקצועית

נייד

טלפון

כתובת
המרץ /20ז'בוטינסקי
 ,102פ"ת

054-4588661

03-9228743

MICROFOCUS
בניין אלטלף  , 5יהוד

052-7091382

יכין סנטר ,יצחק רבין
 ,17פ"ת

054-4949945

אורי רוזנר
צ'יימס

מעוף – יזמות
עסקית .ליווי
עסקי ושיקומי
בתהליך הקמת
עסק עצמאי

פארק אפק ,ראש העין

חן אלדר נס

מנהלת התוכנית

נעמה
יעקובוביץ'

רכזת אזור השרון

דבי קלפר

רכזת אזור השרון

אנוש כ"ס
תעסוקה מעברית
בית חם

דפנה בר-אל

מנהלת משרד ראשי

משה דיין  30כפר סבא

"קסם של
מעברית"
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shanis@s-tov.org.il
03-9040727

ruhabealma@gmail.com

054-6699850

urirozner1@gmail.com
077-2006527

sgulit.maman@chimesisreal.org.il

054-7172223

maofs@enosh.org.il
chene@enosh.org.il

054-9299735

naama.y@enosh.org.il

054-9299408

debbie.k@enosh.org.il

סמטת אנוש  ,3כפר סבא

054-5844716

כהנמן  ,72בני ברק

073-2800503 054-2622020

שרון רוזנברג
תומר דולב

merav@shikumacher.org.il

050-6242896

סגולית ממן

ורד מאוגמי

פקס

vered@enosh.org.il

09-7679237
073-2800509

052-8540793
רכז השירות

אזור התעשייה צומת
קסם

כתובת מייל

052-3857989

dafna.b@bch.org.il
sharon.r@bch.org.il

073-3956237

073-3951054

musical@ami.org.il

מפעל מוגן

מנהל/ת
ליאת ליבלינג

חממה תעסוקתית נירית בנימיני

תפקיד
מנכ"לית מקשיבים
נט
סמנכ"ל מקצועית

כתובת

058-7200222
כתובת למשלוח דואר:
חבצלת  ,23בנימינה

דנדשה

עזר מציון

דוד מלכה

מקדם תעסוקתי

לובנה נאטור

מקדמת תעסוקתית

050-4506376

077-4704568

054-7183664

לילך
רגנשטרייף

מתאמת פיתוח
קריירה

נילי קאפח

מתאמת פיתוח
קריירה

המרץ  ,20פתח תקווה

0546474688

03-9192597
סניף ראשי-
03-9228743

liat@makshivim.net
nirit@makshivim.net

dafnas@shikumacher.org.il
lilachr@shikumacher.org.il

054-2446460

nilik@shikumacher.org.il

אורטל ציגלר

רכזת אזור השרון

ביאליק  ,49רמת גן

050-2091281

ortalz@s-tov.org.il

גלית שמחי

מנהלת מקצועית

הרצל  ,27נתניה

050-2090287

galitsi@s-tov.org.il

אלעד מילוא

מנהל שירותי
תעסוקה שיקומית

ישמעאל  ,6בני ברק

יוסי שעיבי

רכז השירות

"צלילי הנפש"
"מטעמים מהלב" אסף כהן
יעל שקד
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077-4704568

058-7200220
058-7200226

דפנה שמואל
Workit
שיקום אחר

נייד

טלפון

פקס

כתובת מייל

052-5808981

073-3951054 073-3956237

eladm@ami.org.il

0733-956232

mugan@ami.org.il

מנהל מוזיקלי

ישמעאל  ,6בני ברק

052-9580062

073-3956236

רכזת

רח' רבינוב  ,5בני ברק

052-5386204

0733-956230

073-3951054

music.shikum@ami.org.il
shikumn2@ami.org.il

מועדון תעסוקתי
כתובת

נייד

מועדון

מנהל/ת
מקצועי/ת

מרכז הכשרה לתעסוקה
אנוש נתניה

דקלו רחלי

סמילנסקי  ,15נתניה (קומה )1

054-9299721

טלפון

פקס
09-8333875

כתובת מייל
rachel.d@enosh.org.il

מרכז הכשרה לתעסוקה
אנוש כפ"ס

ורד מאוגמי

סמטת אנוש  ,3כפר סבא

054-5844716

09-7679237

vered@enosh.org.il

צ'יימס רה"ע
מפעל מוגן רב נכותי

סגולית ממן

המלאכה  ,9פארק אפק,
ראש העין

0546699850

077-2006527

sgulit.maman@chimesisreal.org.il

בית מדרש ב"ב

שמיר לנדאו

אברבנאל  ,48בני ברק

03-5363861

shamir.landau@gmail.com

'עזר מציון'

מיכאל אונגר

ישמעאל  ,6בני ברק

073-3956230

kishurim@ami.org.il

17

צרכנים
מסגרת תעסוקה
Mind&Fitness 2GO
מועדון ספורט חברתי
וחוגי ספורט ניידים
המתקיימים במסגרת
השיקומית לפי ביקוש

מנהל/ת
מקצועי/ת
יואב ארז (מ"מ)
כדורסל :כפר
סבא ,תל אביב,
רמת גן ,בת ים,
לוד ראשון לציון

מינד&פיטנס ת"א – שד' רוקח 054-9299482
 2תל אביב
054-7172255
מינד&פיטנס רמלה  -סעדיה
מרדכי ,רמלה
054מיינד&פיטנס 'טו-גו'
9299692
פריסה ארצית – יואב ארז

אדווה גפן -
מנהלת ארצית

התע"ש  ,20כפר סבא
ת.ד2240 .

050-3772128

דניאל קיסרי

אחראית תחום ליווי מנהלים
וצוותים

050-3772139

צרכנים נותני שירות –
שילוב מתמודדים כעובדי
שיקום
רותם בצלאל
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כתובת

נייד

טלפון

פקס

כתובת מייל
yoav.e@enosh.org.il
דף פייסבוק':מיינד אנד פיטנס'

09-7656475

yozma-07@015.net.il
danielle.yozma@gmail.com

מנהלת אזור ת"א והשרון
ורכזת באזור נתניה

050-3772140

rotem.yozma@gmail.com

ענת כהן

רכזת אזור השרון

050-3772142

anatc.yozma@gmail.com

גולדשטיין אודי

רכז אזור השרון

050-6614594

udi.yozma@gmail.com

שירות לאומי וצבא
שם המסגרת

נייד

טלפון

מנהל/ת
מקצועי/ת

פריסה ארצית

050-8289301

משרד ראשי
037564815
036129402

דבש מיכל

מחוז מרכז -שרון

054-6689718

נעמה מיכאלי

פריסה ארצית

054-5684728

מנהל/ת
מקצועי/ת

כתובת

מור אפרים
עמותת שלומית "תוכנית נחמיאס
שיבולת"
תורמים במדים
תכנית "משלבים"
עמותת בת -עמי
(שירות לאומי)

כתובת

פקס

כתובת מייל
more@shlomit.org.il

08-9161132
מוקד בת -עמי
*2696
16:00-21:00

michald@gvanim.org.il
mishlavim@bat-ami.org.il
naamam@bat-ami.org.il

תיאום טיפול
שם המסגרת
דיאלוג
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נייד

טלפון

פקס

כתובת מייל

דנה צרפתי -
מנהלת אזור
מרכז

הברזל  ,34ת"א

052-3134306

073-2509587

073-2706777

sdana@amanet.co.il

אורן סלמניק -
מנהל מחוז
מרכז צפון

התע"ש  ,21כפ"ס

054-6550473

soren@amanet.co.il

חונכות
מסגרת
חונכות

נתן

או.ר.ס
רפואה
וקהילה
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מנהל/ת מקצועי/ת

כתובת

נייד

טלפון

פקס

כתובת מייל

חיית ברגר

מנהלת חונכות ארצית

054-5643317

hait@nathan.co.il

אנני עמרני  -מנהלת מחוז
מרכז צפון

חיפה  ,2צפון

052-7456201

annie@nathan.co.il

רואן מסראווה  -רכזת
אזור המשולש

ויצמן  ,107כפר סבא

052-3070661

briut-ks@nathan.co.il

רמי ברש  -רכז אזור פ"ת
והסביבה

אורלוב  ,77פ"ת (קומה )1

052-6961881

03-7719807

03-7719800

briut-p@nathan.co.il

שרון רייס -סמולקוב -
רכזת חונכות אזור נתניה
והסביבה

ויצמן  24נתניה

052-8112619

09-9665393

09-9665395

briut-n@nathan.co.il

עדי פלישמן  -רכזת אזור
השרון

ויצמן  ,107כפר סבא

052-5643316

09-7673803

briut-sh@nathan.co.il

054-5646274

gefen@ors.siud.co.il

גפן ניסים  -מנהלת חונכות דרך מנחם בגין  ,116תל אביב
ארצית
כחלון עדי  -רכזת נתניה

קראוזה  ,1נתניה

054-5646250

adik@ors-siud.co.il

מורן שמר  -רכזת פתח
תקווה והשרון

המגשימים  20,פתח תקווה

054-5646106

morans@ors-siud.co.il

מסגרת
חונכות
עזר מציון
קבלני משנה
של או.אר.אס

מנהל/ת מקצועי/ת
מירית עקיבא  -מנהלת
שירות החונכות בפ"ת,
אלעד וראש העין

כתובת
ישמעאל  ,7בני ברק

חונכות למגזר מינה מאיר – רכזת חונכות פ"ת ,אלעד ,והסביבה
החרדי/דתי
ריקי אוחנה כהן  -מנהלת
חונכות ארצית

052-3883136

073-3956228

mirita@ami.org.il

054-2924998

073-3951157

chonpe@ami.org.il
riki@shelpro.co.il

galitgur100@gmail.com

054-3456692

גלית גור  -מנהלת אזור
השרון ,חיפה וצפון
ברוך קרומביין – מ.מ
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נייד

טלפון

054 -9464005

גלית גור  -רכזת חונכות
אזור פ"ת ,גבעת שמואל,
ראש העין והסביבה
קידום

פקס

כתובת מייל

כפר סבא ,רעננה ,הוד השרון,
נתניה וסביבותיה

054-8154958

09-7673803
mila.fridman247@gmail.com

סומכות
מסגרת
סומכות

מנהל/ת מקצועי/ת
מירב חן נהרי  -מנהלת
שירות סומכות ארצי

דרך מנחם בגין  116תל אביב

054-5646376

meirav@ors-siud.co.il

המגשימים  ,20פתח תקווה

054-5646322

vikib@ors-siud.co.il

קראוזה  ,1נתניה

054-5646250

adik@ors-siud.co.il

מייסם רשיד יאסין –
רכזת משולש דרומי

דרך מנחם בגין  116תל אביב

054-5646368

maisam@ors-siud.co.il

ויקי בן יוסף  -רכזת פ"ת
או.ר.ס רפואה והשרון
וקהילה
עדי כחלון  -רכזת נתניה

עזר מציון
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כתובת

נייד

טלפון

פקס

כתובת מייל

מירה מולדובן

ישמעאל  ,7בני ברק

052-4380106

073-3956205

03-7710501

miram@ami.org.il

יעל לקס  -ס .מנהלת

ישמעאל  ,7בני ברק

050-5966566

073-3956238

073-7710501

yaell@ami.org.il

מדליין קיט

פ"ת ,אלעד והסביבה

052-5797859

פ"ת073-3957804 -
אלעד073-395737-

073-3951042

einatg@ami.org.il

תומר דולב

נתניה והסביבה

052-3857989

073-3951082

tomerd@ami.org.il

דבורה בנזריהם

אזור השרון והשומרון

052-7970447

073-3951043

som.hasharon@ami.org.il

מועדון חברתי
מועדון חברתי

רכז/ת

מנהלת ארצית-
Mind&Fitness
 Mind&Fitness 2GOמיכל וירון
מועדון ספורט חברתי
וחוגי ספורט ניידים
המתקיימים במסגרת
השיקומית לפי ביקוש
"יאללה מבלים אחרת"
אזור נתניה והשרון
"יאללה מבלים פלוס"

"בשותף"
אנוש

דרור
עזר מציון
'שעות טובות'
עזר מציון חברותא
לגברים
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כתובת
מינד&פיטנס ת"א  -רוקח ,2
ת"א
מינד&פיטנס רמלה  -סעדיה
מרדכי ,רמלה
מיינד&פיטנס 'טו-גו'  -פריסה
ארצית

נייד

טלפון

פקס

כתובת מייל

054-9299637

michalw@enosh.org.il
פייסבוק :מיינד אנד פיטנס

אמיר בן יאיר

050-3145232

amir@s-tov.org.il

שלי עוקב

050-3147772

08-9200050

sheli@s-tov.org.il

אלאא יונס

רח'  24הצפוני ,טייבה המשולש

050-2091298

alaay@s-tov.org.il

קרן טל  -אנוש פתח
תקווה

הגיתית  ,5פתח תקווה

054-9299690

keren.t@enosh.org.il

ויואלט נודל  -אנוש
נתניה

סמילנסקי  ,15נתניה

054-4568350

violetn@enosh.org.il

דנה גורל  -אנוש כפר
סבא

סמטת אנוש  ,3כפר סבא

054-9299736

ניר כרמל

שברץ  ,1רעננה

052-2500425

אורית וינגרטן

09-7430253

office@dror-amuta.org

רבינוב  5,בני ברק

073-3956203

oritw@ami.org.il

ישמעאל  ,6בני ברק

0733-956225

social.club@ami.org.il

תוכנית 'עמיתים'
עיר

טלפון

פקס

לילא עיסא -עבד
אלחי

09-8783165

09-8783164

פתח תקווה – עמישב

לירן נוריך

03-9339393

liran.amitim@gmail.com

פתח תקווה – רמת ורבר

נעמה דרור

03-9281738

naamad.amitim@gmail.com

פתח תקווה – יוספטל

מיכל סתיו

03-9348264

michals.amitim@gmail.com

עדי מגדל אבדר

09-9708217

adi.amitim@gmail.com

הרצליה  -מתנ״ס
יד התשעה

גילור זלצר

09-9591050
שלוחה 105

gilor.amitim@gmail.com

כפר סבא -המרכז
להשכלת מבוגרים

זוהר גל נחמיאס
רותם דיעי

09-7640703

zohar.amitim@gmail.com
rotem.diei@gmail.com

אזור המשולש
טירה ,טייבה ,קלנסוואה

הרצליה  -נווה עמל

ראש העין
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מנהל/ת
מקצועי/ת

כתובת

נייד

רח' זאב גלר  ,4כפר סבא

אופי דרדיקמן

כתובת מייל
amitim.layla@gmail.com

077-2203455 054-4940538

נתניה

אדיר גושן

אריה לוין  ,3קרית נורדאו

052-5635679

09-8971912

amitim@netanya-dar.matnasim.co.il

נתניה

אור גטר

שמעון ברכה  ,12נאות הרצל

050-4558537

09-8625059

or.amitim@gmail.com

נתניה

נטלי כראדי

עובדיה אברהם הכהן ,33
נאות גנים

09-8619911
 151שלוחה

natalie.amitim@gmail.com

השכלה
שם המסגרת

כתובת

מנהל/ת

נייד

טלפון

פקס

כתובת מייל

פנינה שמאי

פריסה ארצית

052-5477990

pnina@nathan.co.il

שרון פלד

אזור תל אביב והשרון

054-4314177

sharonp@nathan.co.il

לאה רובין

נתניה

052-2609838

נטלי מגרין

פתח תקווה ,בני ברק ואלעד

052-5670229

מורן קורן

כפר סבא ורעננה

052-8194091

moran@nathan.co.il

"נתן "
חונכות אקדמית

אריאל עזרא

פריסה ארצית

050-9113021

ariele@nathan.co.il

אונ' תל אביב

אליה אבירם

אוניברסיטת תל אביב

052-7387003

natan.tluniv@gmail.com

אונ' בר אילן

שכטר מרים

רמת גן

050-9112055

nathan.barilan@gmail.com

מוריה טרבלסי -
מנהלת ארצית

פריסה ארצית

052-4058881

"נתן"
השלמת השכלה

"אשנב"
מכינה ללימודים על
תיכונים

03-7444941

moria@eshnav-ltd.co.il

רונית קרקר

מנהלת המכינה בתל אביב

052-4058882

ronit@eshnav-ltd.co.il

אניטה בורשטיין

רכזת המכינה

050-6355904

anita@eshnav-ltd.co.il

תוכנית מעברים -הכנה חגית ויס
ללימודים מקצועיים
תוכנית ורד
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03-7719800

nataliem@nathan.co.il

מכללת גל  -אחוזה  278רעננה

09-7705710
09-7705714

hagitv@galcollege.org.il

שירות למשפחות
שם המסגרת
מיל"ם
מרכז ייעוץ
למשפחות

מנהל/ת

כתובת

נייד

טלפון

פקס

09-8335042

09-8332616

milamneta@enosh.org.il

09-7738508

09-7999905

m.h.c.t.2012@gmail.com

09-7624040

yahelk@eychut.org.il

02-6221283

mail@bizchut.org.il

יעל אייזנברג

הזית  ,1שכונת עין התכלת,
נתניה

ליית' ג'יוסי

ראס עאמר  ,24טירה
המשולש
משלוח דואר :ת.ד  ,19רח'
אלמקריזי ,באקה אלגרבייה

יה"ל
מרכז ייעוץ
למשפחות

 טל מרום ,מנהלת יהלי בן נוןוהורוביץ נעמה,
טלי גרינבויים
עובדים מקצועיים
 משה נצר ,בןמשפחה מומחה
אסתר פורת-כהן,מזכירה

התע"ש  ,23כפר סבא

09-7402223

ארגון בזכות

מילכה שביט

כנפי נשרים  ,3ירושלים

02-6521308

כהן אוהד –
רכז מרכז הפעילים
בת"א

משרדי לשמ"ה:
בר אילן  ,5פתח תקווה

054-6909575

גילי שייקביץ

רח' רבינוב  ,5בני ברק

052-3374076

מרכז ייעוץ
למשפחות

עמותת לשמ"ה -
לשילוב
מתמודדים
והעצמה בבריאות
הנפש
'עזר מציון'
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052-5433882

כתובת מייל

tammy.lishma@gmail.com

073-3956218

073-3951079

gilis@ami.org.il

מרפאות שיניים  -מחוז מרכז
עיר

כתובת

טלפון

פקס

מרפאה עירונית עיריית פ"ת

אחד העם  ,31פ"ת

03-9052550

03-9130209

"הדר" העמותה למען הקשיש והגמלאי

הרב קוק  ,31נתניה

09-8826917

09-8844648

העמותה למען הקשיש טייבה

טייבה ,מיקוד ,40400:ת.ד820 .

09-7991575

09-7991294

האגודה למען העיוור הרצליה והשרון

חובות הלבבות  ,11הרצליה

09-9504369

09-9586711
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