
 

 

 

 

 מסגרות סל שיקום

 מחוזות

 1תל אביב 
  2תל אביב 

 
 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 ממנ -גרסה זו נערכה ע"י קהילת בריאות הנפש 



 

 

 

 תל אביב, רמת השרון, הרצליה, אור יהודה – 1מחוז תל אביב 
 

 עו"ס מירית כנעני        רכזת שיקום     

 עו"ס אורית גולדברג          רכזת משנה    

 עו"ס גיא אלמוג                רכז משנה

 עו"ס איילת יבניסק      מתאמי שיקום 

                                           

       5634891-03 -, פקס5634804-03 אילנה אליתיב                      מזכירה    

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

 

 רמת גן, גבעתיים, חולון, בת ים, בני ברק, קרית אונו, אזור – 2תל אביב מחוז 
 

 עו"ס רחלי שטרן          רכזת שיקום 

 עו"ס דנה שרף                                                                                         רכזת משנה 

 מרב"ע רוית שקד קופרק     מתאמות שיקום 

 עו"ס אסנת זילברמן בן משה   

 עו"ס פרסי אדירי   

 

 5634815-03 -, פקס5634806-03          ענת זגה            מזכירה

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



 

 

 

 תוכן עניינים

 

 עמוד השירות

 6-4 הוסטל כוללני ומתוגבר

 10-7 דיור מוגן  

 16-11 תעסוקה נתמכת

 24-17 מפעל מוגן

 28-25 פרויקטים מיוחדים

 30-29 מועדון תעסוקתי

 33-31 חונכות

 34 סומכות

 37-35 מועדון חברתי

 39-38 תכנית עמיתים

 41-40 השכלה

 43-42 תאום טיפול + מרכזי יעוץ למתמודדים ולמשפחות 

 44 מרפאות שיניים

 48-45 מרפאות לבריאות הנפש

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

  1מחוז תל אביב  -הוסטל כוללני ומתוגבר 

 

 מייל כתובת טלפון/פקס כתובת מקצועי/ת מנהל/ת המסגרת שם

, תל 4סמטת בית השואבה  יעל פטיטו בית השחר

 אביב

 

 03-5601317טלפון  

 052-3260544נייד  

 03-5602921 –פקס 

yaelp@slavpro.co.il 

 

 כוכבי 

 

 גלית צימרמן וינשטוק

 

 03-5335195טל  , אור יהודה75רח' הרצל 

 03-5334755פקס 

054-5746099 

 

galit.hostel@gmail.com 

 

קהילה -גשר  לקהילה 

 תומכת 

תל אביב ת"א  24ורדיאל  ענת בן שאול

6770622 

050-8288300 

 03:7305907 -טלפון

 03-7305917 -פקס

Anat.gesher@gmail.com 

 03-6202768טלפקס   אביב-תל 1יבנה  עודד ויקסלבאום בית " אביב" 

 03-6202760פקס 

 050–6879202-נייד

 

Aviv@kidumpro.co.il 

 

 משה הרטוב הרצליה –נעם 

 

 09-9574534-טלפון הרצליה  3רח' אהרונסון 

 09-9557381 -פקס

 052-5239125 -נייד

 

iHostel01@netvision.netl. 

 

 בית נגה 

 

 

 03-5342713 -טלפון אביב-תל8אריה דה מודינה  רוני מוסרי 

 03-6240340 -פקס

 050-8557751 -נייד

 

nogamisrad@ 013net.net 

 

 אנוש 

 

 16רח' חזנוביץ  איתי קנדר

 אביב.)פינת סלמה(-תל

  03-5373425טלפקס 

  054-9299658-נייד

 

 Itay.k@enosh.org.il 

 אבי חברוני  ק.ט.ב  

 חופשת לידה. -בת חן גבע

 

 , 59חזקיהו המלך 

 אביב -תל

 03-6886152 -טלפון

 03-6886153 -פקס

 052-3808996 -נייד )אבי(

 

ahevroni.kotev@gmail.com 

mailto:michaly@slavpro.co.il
mailto:michaly@slavpro.co.il
mailto:Aviv@kidumpro.co.il
mailto:nogamisrad@kidumpro.co.il


 

 

 

 2מחוז תל אביב  –הוסטל כוללני ומתוגבר 

 

 כתובת מייל פקס –טלפון  כתובת מנהל/ת מקצועי/ת שם המסגרת

 -מנהלת מקצועית תחום קהילה  עמותת  איכות בשיקום-הוסטל חולון

 עינת לוי סוחמי

 רינה צמח -מנהלת הוסטל 

  03-5585887טל  חולון 55הנביאים 

 03-5757723פקס: 

 

 

hostelholon@gmail.com  

 

הוסטל תחלואה  -הוסטל  "בית האלון"

 נפשיים וגופניים. -כפולה

  03-6870287טל  , חולון14רחוב הארי  אודליה בן אהרון

 03-9749437פקס 

 טל' נייד של ההוסטל

 050-2118027 

 050-2008757אודליה 

 

alon@kidumpro.co.il 

הוסטל"התקווה"  ק.ט.ב  תל אביב 

 לצעירים     

      

, שונת התקווה, תל 29קלמן  אילנה עילם 

 אביב

 0777282599טל 

 03-5371973פקס 

 052-4842716 -נייד

 

 18-30הוסטל ייחודי לצעירים בגילאי 

 ענבל סלע אשל הוסטל "בית שני" 

 

 3)שלוחה 03-03741118טל  רמת גן73זבוטינסקי 

  03-6125525פקס 

 052-3589603נייד 

 

bet.shany-rg@shany.co.il 

 

 הוסטל "נתן"

 קהילה שיקומית נתן

מנהלת מקצועית,  -שירה דורון

 קהילה שיקומית 

 03-6787040טל  רמת גן  86חזון איש 

 03-6787041פקס 

 052-5609540 -מנהלת

 

 

hostelnathan@gmail.com  

 

 

 

mailto:hostelholon@gmail.com
mailto:alon@kidumpro.co.il
mailto:bet.shany-rg@shany.co.il
mailto:hostelnathan@gmail.com


 

 

 

 2תל אביב  –מסגרות הוסטל מותאמות לציבור החרדי 
 

 

 שם המסגרת

 

 כתובת מייל פקס -טלפון כתובת מנהל/ת מקצועית

 שני" "בית

 משולב לנשים דתיות

מנהלת  -שרה לוי

 אדמינסטרטיבית

מנהלת  -חלי גאדג'

 מקצועית

 03-3731832טל  בני ברק 72כהנמן 

 036747080פקס 

  052-7634986שרה 

 0502245501חלי 

 

sara-levi@shany.co.il  

bet.shany-

bb@shany.co.il  

 "אורות" -מרפא לנפש

 קהילה תומכת 

 נשים דתיות

 שירה אברמי –מ"מ 

 

 03-6199502     -טל בני ברק 48רח' אנילביץ' 

 03-6184378פקס 

 0535242253שירה 

 

amalorot@gmail.com 

 "מרפא לנפש"  

  –"שערי אורה" 

 גברים דתיים וחרדים

 יצחקיאריאל 

 

 

 ברק-בני 50עמק יזרעאל 

 

 /03-5782601טל  

 03-6703965-פקס 

 052-6121631אריאל:

 

ml10@marpeh.co.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sara-levi@shany.co.il
mailto:amalorot@gmail.com


 

 

 

 1מחוז תל אביב  –דיור מוגן 

 

 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת דיור מוגן

הרצליה, רעננה, הוד  -דרור

 השרון וכפר סבא

 

  

 סופיה בן לייש

 שלומית שולמן

 09-7430253 רעננה 1שברץ 

 סופיה 053-7203437

   09-7430880פקס

 

dror.amuta@gmail.com  

Sophia.drorho@gmail.com 

 אנוש 

 רמת השרון הרצליה

רמת השרון  9סמטת במעלה  אלה גלעדי

 )סמוך לתיכון רוטברג(

03-5407480 

054-9299551 

 

ellag@enosh.org.il  

 גוש דן  –אלונים 

 דיור מוגן לבודדים

 ת"א, יפו, אור יהודה

 מנהלת סניף גוש דן  -ליאת באריס

 מנהלת ארצית  -עינת שלומציון

 

 052-4631212 ת"א 41/5צ'לנוב 

 077-3301212פקס 

 

Alonim.tlv@gmail.com  

 מתמחים בדיור מוגן לבודדים

  shlomi.vardinon@gmail.com 050-8438390 תל אביב 29קלמן  שלומי ורדניון  ק.ט.ב

ההסתדרות/ ישראל פרייב  אסנת וילנסקי בית שניר כוכבי

 אור יהודה 22

054-4749389 

 03-63435637 -פקס

 

diur.mugan.nefesh@gmail.com  

 03-6878665 -טלפון תל אביב 24ורדיאל  יודי טיטלבאום גשר

 03-7305917 -פקס

 050-7334030 -נייד

 

yudi.gesher@gmail.com  

 "לבב" הרצליה, 

 עמותת מרפא לנפש

  ml11@marpeh.co.il 0525239131 הרצליה 37ברנר  סנטורו -איריס סלע

 אנוש 

 תל אביב

 054-92999508-נייד תל אביב 10הזרם  קרבס-מאיה סגיס

 03-6815032 -משרד

mayas@enosh.org.il  

תל אביב, מחוז גוש  -ידיד נפש

 דן והמרכז

 

 תל אביב 7קהילת סלוניקי  שירה צוברי

 אור יהודה 5יוני נתניהו 

053-4290036  

 03-6418672פקס 

 

Raines.shira@gmail.com 

 

mailto:Sophia.drorho@gmail.com
mailto:ellag@enosh.org.il
mailto:shlomi.vardinon@gmail.com
mailto:diur.mugan.nefesh@gmail.com
mailto:yudi.gesher@gmail.com
mailto:ml11@marpeh.co.il
mailto:Raines.shira@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "נתן"

 נתן שיקומית קהילה

 דיורה מנהל – קופמן צחי

 מקצועית מנהלת – דורון שירה

 

 צחי 052-5609429 ג"ר 84 איש חזון' רח

 03-7295626 פקס

tzahi@nathan.co.il 

 

מרכז "ציפור הנפש" להורים 

יווי הורי ותיאום ל-מתמודדים 

 טיפול להורים מתמודדים
כולל ליווי של מדריך שיקום 

ואפשרות להשתלב בקבוצות 

 הורים וימי כיף למשפחות
 

 מנהלת סניף ת"א -דפי קורן

 מנהלת מקצועית  -סוזי ג'בוטרו

 

 050-6356172 -דפי ת"א 4שילה 

 050-8554584 -סוזי

 

 

 

suzy@slavpro.co.il  

 הורים, ימי כיף למשפחות.כולל קבוצות 

 0523-400797 כפר סבא 24טשרניחובסקי  ריקי לבל שלו

09-746029 

 09-7480139פקס: 

 

rikil@slavpro.co.il 

 קידום פרויקטים שיקומיים"“

 גוש דן

  03-6850387 אביב -, תל7לה גווארדיה  קרין שחר

 054-6754724קרין 

03-5661405 

 03-6850349פקס 

 

telaviv@kidumpro.co.il  

kushimoni@gmail.com 

 מנהלת מקצועית  -זיטה סידור שני בקהילה 

 

 1שלוחה  03-3741118 , בני ברק67רח' הירקון 

 03-6160373פקס 

 זיטה 054-4456782

 

office@shany.co.il 

 zita@shany.co.il  
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 2מחוז תל אביב  –מוגן דיור 

 

 דיור מוגן 

 מנהל/ת מקצועית

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת

 עמותת  "איכות בשיקום"

 

-מנהלת מקצועית תחום קהילה 

 עינת לוי סוחמי

  -מנהלת מערך דיור מוגן 

 שירלי אלטמן

 035594421-פקס חולון 55הנביאים 

 03-9133099 -טלפון

 054-2363537שירלי 

 

housing@eychut.org.il 

tanyak0817@gmail.com 

 

 ים + חולון-"אנוש" בת

 

 מנהלת אשכול –גילה נבו 

 מנהלת דיור מוגן –אלינור כהן 

 א' בת ים 97בלפור 

 03-7172323/2טלפון: 

 03-5083441Fפקס: 

 054-9299714גילה 

 054-9299494אלינור 

gila@enosh.org.il 

elinorc@enosh.org.il 

 03-5224881 ר"ג 3שד' צבי  רוזה ברמק גן + גבעתיים-"אנוש" רמת

 03-5796773פקס 

0549299593 

 

rozabar@gmail.com  

 

 "נתן"

 קהילה שיקומית נתן

דיור נתמך ליחידים ברחבי גוש 

שותפים בעיר רמת  דן ודירות

 גן

 מנהל הדיור –צחי קופמן 

 מנהלת מקצועית –שירה דורון 

 

 צחי 052-5609429 ר"ג 84רח' חזון איש 

 03-7295626פקס 

 

tzahi@nathan.co.il 

 

 "קידום פרוייקטים שיקומיים"

 דיור מוגן "קידום חרדי"

 גוש דן

 

 

 קרין שחר

 -רכזת דיור חרדי בני -לאה חסידה

 ברק

  03-6850387 גבעתיים 3תפוצות ישראל 

 054-6754724קרין 

 054-8457395לאה 

03-5661405 

 03-6850349פקס 

 

telaviv@kidumpro.co.il  

kushimoni@gmail.com 

leachasida100@gmail.com 

 עמותת מרפא לנפש 

 דיור קהילתי תומך 'צפריר' 

 לציבור החרדי והדתי

 ד"ר מזל  רוקח 

 

 , 03-5706754טל':  ברק-, בני10שבטי ישראל 

 מזל 0544505955

03-5248531 

 03-6196026פקס: 

 

mazal.ch@gmail.com 

 

mailto:housing@eychut.org.il
mailto:gila@enosh.org.il
mailto:elinorc@enosh.org.il
mailto:rozabar@gmail.com
mailto:kushimoni@gmail.com


 

 

 

 מנהלת מקצועית  -זיטה סידור שני בקהילה 

 

 1שלוחה  03-3741118 , בני ברק67רח' הירקון 

 03-6160373פקס 

 זיטה 054-4456782

 

office@shany.co.il 

 zita@shany.co.il  

מרכז "ציפור הנפש" להורים 

יווי הורי ותיאום ל-מתמודדים 

 טיפול להורים מתמודדים
כולל ליווי של מדריך שיקום 

ואפשרות להשתלב בקבוצות 

 הורים וימי כיף למשפחות
 

 מנהלת -סוזי ג'בוטרו

 רכזת איזור ת"א-דפי קורן

 כפ"ס 24טשרניחובסקי 
 תל אביב 4שילה 

 

 0508554584סוזי  

 0506356172דפי 

 

suzy@slavpro.co.il  

dafik@slavpro.co.il 

 

 

 שירה צוברי דיור מוגן לבודדים -ידיד נפש

0534290036 

 

אור  5יהונתן נתניהו 

 יהודה)כניסה מערבית(

0549292365 

 074-7292365משרד 

 036418672פקס 

 

raines.shira@gmail.com  

 - םלבודדי מוגן דיור ב"קט

   שותפים דירות

 050-8438390נייד   אביב תל 29 קלמן  ורדינון שלומי

 03-5403894פקס  

 

shlomi.vardinon@gmail.com 

 03-6878665 -טלפון תל אביב 24ורדיאל  יודי טיטלבאום "גשר"

 03-7305917 -פקס

 050-7334030 -נייד

 

yudi.gesher@gmail.com  

 גוש דן  –אלונים 

 דיור מוגן לבודדים

ליווי ב: תל אביב, בת ים, 

חולון, רמת גן, גבעתיים, בני 

 ברק, אור יהודה

 מנהלת סניף גוש דן  -ליאת באריס

 מנהלת ארצית -עינת שלומציון

 

 מתמחים בשירות דיור מוגן לבודדים

  

 יפו   –משרד: תל אביב 

 41/5רח' צ'לנוב 

 

052-4631212 

 077-3301212טלפקס: 

 

alonim.tlv@gmail.com 

 

 

דיור מוגן  -חברת שלו

. 18-35לצעירים, גילאי 

השירות יינתן בערים חולון, 

 גן, גבעתיים-ים, רמת-בת

 052-2231706  מנהלת השירות: הדס פלודה.

03-9224288 

 

hadasp@slavpro.co.il 
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 1מחוז תל אביב  –נתמכת תעסוקה 

 

 

 מסגרת תעסוקה

 

 מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת

מנהלת  -עדי אלאלוף המרכז הישראלי לתעסוקה 

 מקצועית  אזורית

052-3370901 

כרמית גד כהן הרצליה 

 רמה"ש

 ת"א 32רחוב בן יהודה 

 635חדר  6קומה  

 

 

 1-800-800-393טלפון:

  09-7659698פקס 

 0523370901 -עדי

 0508838264כרמית 

 

adi@taasuka.org.il  

carmit.gc@taasuka.org.il  

 

שילוב  –צרכנים נותני שרות 

 מתמודדים כעובדי שיקום

שירות ליווי תעסוקתי מומחה 

מתמודדים בשוק  שעוסק בשילוב

העבודה בתחום השיקום 

ומקצועות עזרה כעובדים מן 

 המניין.

 

 

 

 

  -מנהלת ארצית

 אדווה גפן 

050-3772128 

 09-7656475 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

 09-7663108פקס 
yozma-22@015.net.il 

 

 – ת"א והשרוןמנהלת  אזור 

 רותם בצלאל

 

 050-3772140 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

rotem.yozma@gmail.com  

  -יםוצוות מנהלים ליווי רכזת

 יופה בלה

 

 050-3772138 סבא כפר 2 קומה,  24 ש"תעה

bella.yozma@gmail.com  

               -המרכזרכז אזור 

 גיא שגיב

 

 050-3772129 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

guys.yozma@gmail.com  

הרצליה ורמת רכזת אזור 

 ענת כהן -השרון

  050-3772142 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 
anatc.yozma@gmail.com  

 טלי בנימין מרכז שיקום הרצליה

 

 09-9506111 , הרצליה11חובות הלבבות 

  09-9586711פקס 

 052-5283577 -שרית

 052-3842035-גרישה

shikum@shikumsharon.org 
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 בית חם

 

 

 

 0542622001 בני ברק 72כהנמן  מנהלת מקצועית –גיתית כהן 

 
Gitit@bayit-ham.org.il  

בית יעל אריאל מנהלת ארצית 

 חם

 

 בני ברק 72כהנמן 

 

0542622016 

yael@bch.org.il  

 אברימי פרידמן  

 מנהל אזור מרכז
 

 

 

0548400191 

03-6716000 

a.f@bayit-ham.org.il 

  054-7858532 ת"א בטישהילה מאיר 

 Tovi.n@bch.org.il 054-2622077 אור יהודה טובי נפטצי

 Galit.g@bch.org.il 054-2622026 הרצליה רמה"ש גלית גיל

 shira@bch.org.il 054-2622030 ת"א, חולון, בת ים שירה בנימין

מנהלת  -שירה בורשטיין  אשנ           

 תחום תעסוקה

מנהלת  -שירה בורשטיין 

 תחום תעסוקה

רכזת ת. נתמכת  -נבר צומברע

 מחוזית

 

 , תל אביב 116רחוב מנחם בגין 

 03-7444936 -פקס

 משרד אשנב

 03-7444941 

 054-435-3685שירה  

 03-7444936 פקס אשנב

 054-4272892ענבר 

info@eshnav-ltd.co.il  

moran@eshnav-ltd.co.il  

shiraburstein78@gmail.com  

 "כל אחד יכול" 

  -עמותת "שיקום אחר"

 -מנהלת מקצועית ת.נ.

 הדס גלילי

 -מנהל תפעול ושיוק ת.נ

  -שחר שסטצקי

 דלפין גולדשטין

 שרון אדרת

מיכל -מנהלת מקצועית עמותה

 הברפלד

 פתח תקווה 20המרץ 

 

 

 

 תל אביב צפון

 גבעתיים, ר"ג תל אביב דרום

 

 

 054-4400672 -הדס

 

  

 054-4400129שחר  

054-4400671   

054-9043813 

 03-9228743 -טל

 03-9192597פקס 

shikumacher3@gmail.com 

shahar.shikum@gmail.com 

mailto:shahar.shikum@gmail.com 
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 צ'יימס

שירות ארצי מחדרה עד גדרה,  

עוזרים בשילוב במגוון עבודות 

 בשוק הפתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

מנהלת  –רווית אשכנזי 

 שילוב

 אביב-, תל13הארד 

 רמת החייל

03-6442427 

 050-6662263-רווית

 03-6474047פקס 

 050-6666314 -גרי

 050-6993956 -ליאור

 050-6662262 -דן

 050-6662770 -דורית

 050-6662334-טלי

 0506610359-חגית 

 050-6333623דקלה 

 050-6662261ענבל  

 0506610479נעה 

shiluv@chimesisrael.org.il 

ravit.ashkenazy@chimesisrael.org.il 

 

 סגן מנהל ורכז -גרי רובין

 

 

 

 

 

 ליאור אמסלם

 דן שוחט

 דורית ארמי

 טלי רווה

 חגית ריינר 

 דקלה וסרשטיין

 ענבל הראל

 נעה לוי

 פתוח קריירה-מרכז איתן

 עמותת איכות בשיקום

 

 

 

 מנהלת-ליבסקילילי 

מנהלת  -עינת לוי סוחמי 

 תחום קהילה 

 , בית אליהו2רח' אבן גבירול 

 תל אביב -2קומה 

 

 054-7984480נייד: 

 

 

mercaz.eitan@eychut.org.il  

מאמנת  סמדר פרגוסון

 תעסוקתית

 

 גבעתיים-רמת גן -תל אביב

 

 052-3272099נייד 

Smadarf3@gmail.com 

 

  -אילנית אור

 מאמנת תעסוקתית

 054-7719842נייד: גבעתיים-רמת גן-תל אביב
or.ilanitor@gmail.com  

 אנוש

 

  ayelets@enosh.org.il 054-9299546 מרכז-מנהלת תעסוקה נתמכת דרום איילת שמואל

  idita@enosh.org.il 054-9299520 תל אביב עידית ארואטי

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

  tomc@enosh.org.il 054-7172256 א"ת טלמרקטינג תום קורדובה

  liork@enosh.org.il 054-7172207 רמת השרון ליאור קומר

  liorn@enosh.org.il 054-7172294 הרצליה לירן אסיף

 shirac@enosh.org.il 054-9299486 מעבריות שירה קליימן 

 efrat@callyachol.co.il 050-9911888  אפרת שגב וינש כל יכול
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 2מחוז תל אביב  –תעסוקה נתמכת 

 

 מסגרת תעסוקה

 

 מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת

 פתוח קריירה-מרכז איתן

 עמותת איכות בשיקום

 -לילי ליבסקי

 מנהלת תחום תעסוקה

 

 מאמן תעסוקתי-שלומי בר

 מאמנת תעסוקתית -נעמי לרס

 רכזת השמה -ולנטינה פחלוב

עינת לוי  -מנהלת מקצועית תחום קהילה 

 סוחמי

 , חולון1רח' המשביר 

 3פרמיום סנטר, קומה 

 

 

 

 

 03-6722128 :משרד

 054-7984480נייד לילי: 

 058-680080נייד שלומי: 

 050-5404252נייד נעמי : 

 

 

mercaz.eitan@eychut.org.il  

 

Shlomi1921@gmail.com  

naomi.lers@gmail.com  

vala.hasama@gmail.com 

 

 סמנכ"ל שיקום –הגר אלוש  טוב שכולו

  מנהל תעסוקה נתמכת –טל נויברגר 

 050-2090223 

050-2090360  

naomi.lers@gmail.com 

 אשנב

 

 מנהלת תחום תעסוקה -שירה בורשטיין 

 רכזת ת. נתמכת מחוזית -מורן פיקסלר

 , תל אביב 116רחוב מנחם בגין 

 03-7444936 -פקס

 משרד אשנב

 03-7444941 

 054-435-3685שירה  

 03-7444936פקס אשנב 

 052-26115937מורן 

info@eshnav-ltd.co.il 

moran@eshnav-ltd.co.il  

shiraburstein78@gmail.com  

שילוב  –צרכנים נותני שרות 

 שיקוםמתמודדים כעובדי 

שירות ליווי תעסוקתי מומחה 

שעוסק בשילוב מתמודדים בשוק 

העבודה בתחום השיקום ומקצועות 

 עזרה כעובדים מן המניין

  -מנהלת ארצית

 050-3772128אדווה גפן 

 09-7656475 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

 09-7663108פקס 

yozma-22@015.net.il 

 

  rotem.yozma@gmail.com 050-3772140 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש  רותם בצלאל – ת"א והשרוןמנהלת  אזור  

  bella.yozma@gmail.com 050-3772138 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש  בלה יופה -רכזת ליווי מנהלים וצוותים 

  dans.yozma@gmail.com 054-7128976 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש  דן שוחט    - המרכז והשפלהרכז אזור  
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רמת גן, בני ברק רכזת אזור המרכז ) המרכז הישראלי לתעסוקה 

 מיכל וולוצקי -גבעתיים(

 michal3010@gmail.com 050-7258799 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

 איילת גנאור יצחק  אנוש 

 מעין גלזמן

 אדר כהן

 עידית ארואטי

 ענת

 רעות יצחק

 מנהלת מקצועית 

 ר"ג גבעתיים

 בת ים

 חולון

 גבעתיים  -ר"ג

 ר"ג

054-9299019 

054-9299415 

 054-9299562 

054-9299520 

054-9299530  

054-9299681 

 

ayeletg@enosh.org.il 

 

adar@enosh.ogr.il  

idita@enosh.org.il  

 

 

reoti@enosh.org.il  

  

 אודי מרילי  –"מעלות" 

 

 מנהל מקצועי –איתי טימסית 

 מנהלת  –מינה מאיר 

 משה צ'רני

 ברכה לנדמן

 רפאל גניש

 מיכל פומרנץ

 אסתר אברהם

 ראודי אמיר

 עקיבא כהן

 בני ברק 48אברבנאל 

 

 035363861טל 

 035363862פקס 

 

 

  052-7653750 מינה

 055-6661106משה 

 055-6627439ברכה 

 054-8483431רפאל 

 052-7627352מיכל 

 054-8429118אסתר 

 054-8408881אמיר 

 052-5610111עקיבא 

itai81@gmail.com 

minameir8@gmail.com 

0556661106m@gmail.com 

bracha616@gmail.com 

rafigenish11@gmail.com 

michalpom77@gmail.com 

ester.a1642@gmail.com 

a0548408881@gmail.com 

akiva790@gmail.com  

  –מנהל מקצועי –אלעד מילוא  עזר מציון

 מרדכי אזרד - רכז 

  6ר' ישמעאל 

 בני ברק

 אלעד  052-5808981

 מרדכי  052-6831028

eladm@ami.org.il 

tnitmechet@ami.il  

 "כל אחד יכול" 

  -עמותת "שיקום אחר"

 

 הדס גלילי -מנהלת מקצועית ת.נ.

 שחר שסטצקי -מנהל שיווק ותפעול

 דלפין גולדשטין

 שרון אדרת

 מיכל הברפל-מנהלת מקצועית עמותה

 פתח תקווה 20המרץ 

 

 

 

 

 054-4400672 -הדס

 054-4400129שחר 

054-4400671 

054-9043813 

 03-9228743 -טל

 03-9192597פקס 

 

 

shikumacher3@gmail.com 

shahar.shikum@gmail.com 
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 בית חם

 

 

 

 0542622001 בני ברק 72כהנמן  מנהלת מקצועית –גיתית כהן 

 
Gitit@bayit-ham.org.il  

 בית חםיעל אריאל מנהלת ארצית 

 

 בני ברק 72כהנמן 

 

0542622016 
yael@bch.org.il  

 אברימי פרידמן  

 מנהל אזור מרכז
 

0548400191 

03-6716000 

a.f@bayit-ham.org.il  

 

 054-7858532 ת"א הילה מאיר בטיש
 

 054-2622077 אור יהודה טובי נפטצי
Tovi.n@bch.org.il 

 054-2622026 הרצליה רמה"ש גלית גיל
Galit.g@bch.org.il 

 054-2622030 ת"א, חולון, בת ים שירה בנימין
shira@bch.org.il 
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 1מחוז תל אביב  –מפעל מוגן 

 

 מפעל מוגן

 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת

 מנהל  -עדי גדסי אגית טכנולוגיות אגודה לברה"צ 

 

 עו"ס -מעיין כץ

 

 03-7290600 6607709תל אביב  9-11אלפסי 

050-6265012 

050-9581556 

 03-5180353 -פקס

sw@agit.co.il 

adi@aguda.co.il 

 

 -"המתחם"

 -מקום אחד, אינסוף אפשרויות

 עמותת אנוש

 )בית הנייר לשעבר(

 מנהלת –נופר מור 

 מתאמת טיפול -מיקה ליבנה

 

 

 03-6835922 -טל , תל אביב10רח' הזרם 

 03-6826737פקס: 

 054-9299521-נופר

 054-9299767-מיקה

hamitham@enosh.org.il  

WORKIT 

 -( 18-35פיתוח קריירה לצעירים ) 

בניית תוכנית אישית וליווי צמוד 

   לפיתוח מסלול בקהילה

 שיקום אחר“עמותת “

  

 מנהל מקצועי תוכנית -עמית ג'רופי 

מנהלת תפעול  -אילנית אפסאי 

 תוכנית

 

 

מנהלת מקצועית -מיכל הברפלד

 עמותה

 מרכזי הצעירים העירוניים ובקהילה

 

 

 

 פ"ת 20משרדים: המרץ 

 0547009334 -עמית

 0546689102 -אילנית 

 

 054-3335585-מיכל

 

 03-9228743 -טל

 03-9192597פקס 

amiaamit.socialwork@gmail.com 

ilanitaf@gmail.com 

 מפעל קרמיקה -אנוש רמת השרון 

 

 נורית כספי-מנהלת המפעל 

 מתאמת טיפול -חגית ויסברג 

  רמת השרון 9במעלה 

 חגית – 054-7172271
hagitv@enosh.org.il 

 הילטון,דן. -תעסוקה מעברית -אנוש

 

 03-7589706 ת"א.  10רח' הזרם  שירה קליימן

054-9299486 
 

 ללמידה, הכשרה והעשרה מרכז נעמי 

המרכז מציע סדנאות עבודה, קבוצות 

לקידום  העשרה ומגוון תכניות

 תעסוקה בשוק החופשי.

 

 איריס איתמר 

 יעל קרסו

 

 יפו -ת"א 5הרבי מבכרך 

 

03-5151152 

03-5151136 

03-5151143 

050-6243624 

 

Yael.carasso@mky.health.gov.il 

Merkaz.nomi@mky.health.gov.il 

 

mailto:hamitham@enosh.org.il
mailto:amiaamit.socialwork@gmail.com
mailto:amiaamit.socialwork@gmail.com
mailto:Yael.carasso@mky.health.gov.il
mailto:Merkaz.nomi@mky.health.gov.il


 

 

 

 מת"ש  )מע"ש(

 

  –מת"ש מעברית 

 מיחשוב דיגיטלי

 מנהל -יוסי כנעני

 עו"ס -אורית אייש

 

  

 אביב-,תל29הגר"א 

 , ת"א. 18צביה לובטקין 

050-6444581 

 טל 03-6875143

 פקס 03–6880256

050-3201449 

matash@zahav.net.ll 

 

 מנהל -יוסי כנעני חנות בגדים -אהבה שנייה

 

 03-7284085 ת"א 18צביה לובטקין 
 

 שרון חיימי כפר סבא –שווים 

 מיטל דבש

 מנהל -משה כהן

 20עתיר ידע 

 סבא-כפר

 

 09-7658465מיטל 

 050-6578467משה 

 052-6512245שרון 

 09-7665699פקס 

 charna_23@hotmail.comשרון 

 meytal.shavim@gmail.comמיטל 

 moshe@shavim.net tמשה 

 09-7444302טל'   רעננה 4סולד  דפנה שמואל סטודיו לאומנות -בית היוצר 

 09-7418803פקס 

droryo@zahav.net.il 

dafna.droryo@gmail.com 

 קרן מפעלי שיקום

 אור יהודה

 זיוית

 רוני כרמל

 

 טל 03-6340967 אור יהודה  234ת.ד.  8התעשיה 

 טלפקס 03-5332081

0543266319 

or-yehuda@keren.org.il 

rh-sigal@keren.org.il 

sigisela1@gmail.com  

 דר' לקס מרכז שיקום הרצליה

 טלי בנימין

 גלית הילמן

 טל 09-9506111 , הרצליה11חובות הלבבות 

09-9597205 

 פקס 09-9586711

shikum@shikumsharon.org 

 

 כנפיים

 

 

 ארז מולאי

 שרה בכר

 מתנס שפירא

 90805ת"א,  27ישראל מסלנט 

0523555299 

 kenafayim@gmail.com 03-6878981 -פקס

 שכולו טוב 

 

-08לוד פקס  1רח' בת שבע  הגר אלוש, מנהלת שיקום ארצית

9200339 

050-2090221 

050-2090902 
hagar@s-tov.org.il 

  שכולו טוב –ערכותי 

 

  libi@s-tov.org.il 050-9130159  ליבי הרפז מנהלת שיקום ארצית

מנהלת מרחב דרום,  -אתי טרייניס

 ערכותי

 0503143016 eti@s-tov.org.il 

 

מנהלת שיקום תל  -טל חשביה עו"ס

 אביב

 0502090221 
talha@s-tov.org.il  

mailto:matash@zahav.net.ll
mailto:droryo@zahav.net.il
mailto:or-yehuda@keren.org.il
mailto:rh-sigal@keren.org.il
mailto:shikum@shikumsharon.org
mailto:kenafayim@gmail.com
mailto:hagar@s-tov.org.il
mailto:libi@s-tov.org.il
mailto:eti@s-tov.org.il
mailto:lihi@s-tov.org.il


 

 

 

  שכולו טוב -סיפור חוזר

שירות חברתי המעודד שימוש בספרים 

מופעל כולו ע"י אנשים יש דניה אשר 

המתמודדים עם קשיים תעסוקתיים. 

באמצעות התעסוקה בסיפור חוזר 

המתמודדים מקבלים כלים מקצועיים 

והזדמנות להסתגלות מחדש לשוק 

  העבודה

 מנהל תחום ארצי -יגאל סלמה

 מ.שיקום ארצית -רינה שפיגל

 מ.שיקום אזורית -אורטל ציגלר

 ת"א, חולון, בת ים -לי רופס

ר"ג , גבעתיים, פ"ת  -אריאלי שני

 ובקעת אונו

 אזור השרון -מיטל רונן

 050-9028902יגאל  

 05020903-רינה

 050-2091281-אורטל

 0502090227-טל

 0502090941 -שני 

 050-2090816 -מיטל

 

 

rebooks@s-tov.org.il 

 שכולו טוב   –כלב טוב 

שירות שיקום תעסוקתי המציע 

השתלבות בקהילה דרך למידה 

 מקצועית ועבודת שטח כדוגווקרים.

פתוח לאנשים שאוהבים בעלי חיים 

ומעוניינים לעבור שיקום תעסוקתי 

מותאם אישית, ולהשתלב בעבודה 

בשוק החופשי . יש לפנות עם אישור 

 מפעל מוגן או תעסוקה נתמכת .

 תמ. שיקום ארצי –פאר -בת הר

 מנהלת תחום ארצית  –עדי חרלפ 

אחראית איזור  –ספיר ויגודצקי 

 ת"א 

אחראית איזור  –אילת היילוייל 

 מרכז והשרון

 050-2090379 –בת   

 050-2091366 –עדי 

 052-3332510 –ספיר 

 052-6782679 –אילת 

bette@s-tov.org.il 

adih@s-tov.org.il 

sapir@s-tov.org.il 

 

Ayelet@s-tov.org.il 

 

 שכולו טוב –דנדשה 

רשת חנויות יד שניה ועודפי מעצבים 

המהווה מרכז לשיקום והכשרה 

למתמודדות בעלות אישור מפעל 

מוגן/תעסוקה נתמכת בתחומי האופנה 

 והסטיילינג

 מ. שיקום ארצית –פאר -בת הר

 מנהלת מיזם –ליאור רוזנצוויג 

 מנהלת חנות –אסיה וייסברג 

 050-2090379 –בת  רמת גן 49ביאליק 

 050-2090906 –ליאור 

 050-2091053 –אסיה 

 

Bette@s-tov.org.il 

liorr@s-tov.org.il 

assia@s-tov.org.il 

שכולו טוב  מפעל מוגן בו  –כוורת 

מעצבים ומפיקים משחקים בהתאמה 

 פרטיים אישית ללקוחות

 

 

 מ. שיקום ארצית –פאר -בת הר

 מנהלת מיזם כוורת –מעיין פז 

 050-2090379 –בת  חולון 29הבנאי 

 050-2090368 –מעיין 
bette@s-tov.org.il 

maayanp@s-tov.org.il 

 

 

  -בית חם

 תעסוקה מעברית 

 דפנה בראל

 

 054-2622020 , בני ברק72כהנמן 

 03-6782644פקס 
Dafna.b@bch.org.il  

mailto:rebooks@s-tov.org.il
mailto:bette@s-tov.org.il
mailto:adih@s-tov.org.il
mailto:sapir@s-tov.org.il
mailto:Ayelet@s-tov.org.il
mailto:Bette@s-tov.org.il
mailto:liorr@s-tov.org.il
mailto:assia@s-tov.org.il
mailto:bette@s-tov.org.il
mailto:maayanp@s-tov.org.il
mailto:Dafna.b@bch.org.il


 

 

 

אנוש תכנית ליווי ליזמים -מעוף""

 ועידוד יזמות עסקית

 

 

 

 מנהלת ארצית  -שחר שפירא

 רכזת תל אביב -רוני כץ

 רכזת השרון  -נעמה יעקובוביץ

 30משה דיין 

 כפר סבא

 054-9299420 -שחר

 054-9299735 -רכזת 

maofs@enosh.org.il 

מנהלת  –שרון גודפרי כורך  חממה תעסוקתית

 מקצועית

 מנהלת פרויקטים –ליאת ליבלינג 

 

 תל אביב 27/4השופטים 

 072-2578924 -פקס 

 0587200229 –שרון/סמדר 

 0587200222 -ליאת

 

sharon@camama.org.il 

smadar@makshivim.net  

 )מחליפה של שרון בחופשת לידה -סמדר (

liat@makshivim.net  

תוכנית לשילוב  -במדיםתורמים 

התנדבות בצבא כלובשי מדים   בצה"ל

 בבסיסי צה"ל.

 מנהלת ארצית –גיתית הרלב 

 מנהלת מחוז מרכז –נועה קליין 

 עמותת גוונים

 

 0546689067גיתית  

 0544689023נועה 

 08-6621330גוונים 

gititharlev@gmail.com  

klein.noa@gmail.com  

 מנהלת ארצית-דבורי מרגלית   שרות לאומי אזרחי –משלבים 

 מנהלת מחוז מרכז –לי פישנזון 

 עמותת גוונים 

 ועמותת בת עמי

 0543521033דבורי 

 0528763386לי 
 

"יוצרים באהבה" מבית עמותת שיקום 

יצירתיות אחר עמדות מגוונות  

 ויצרניות 

 "חופשי אישי"ושירות ייחודי חדשני 

השתלבות בשוק העבודה בליווי אישי 

 מותאם.

אביה  -מנהלת מקצועית שירות 

 אולדסמן עלפי

מיכל  -מנהלת מקצועית עמותה 

 הברפלד

 054-4588661 פתח תקוה 20המרץ  

 טלפון

03-9228743 

 03-9192597פקס: 

shikumacher@gmail.com 

 

 

 -דיור לצעירים בקהילה –חבר הד 

 בשילוב צבא ושירות לאומי.

 ערן וישנקו –בית שמש 

 עדי בן זאב -שדרות

 עדי אלמליח

   052-4638573  -ערן 

  052-8283069-עדי בן זאב

 054-4404771אלמליח עדי 

wishenko10@gmail.com 

adi.adyssey@gmail.com 

adidaelma@gmail.com 

 רוחה גולן  קפה בעלמא 

 

 03-9040727 יכין,פתח תקוהמרכז 
ruhabealma@gmail.com 

 יוזמה דרך הלב

 

 מנהלת -היא לי קורסי נבו 

 רכזת מקצועית –לרה איצקוביץ 

 רכז מגזר חרדי –אבינעם הרוש 

 ב"ש 2הפלמח 

 08-6651123פקס 

 050-3772135היא לי 

 054-2205290 –לרה 

 052-3675246אבינעם 

lerayozma@gmail.com 

 

mailto:maofs@enosh.org.il
mailto:sharon@camama.org.il
mailto:smadar@makshivim.net
mailto:gititharlev@gmail.com
mailto:klein.noa@gmail.com
mailto:shikumacher@gmail.com
mailto:wishenko10@gmail.com
mailto:adi.adyssey@gmail.com
mailto:adidaelma@gmail.com
mailto:ruhabealma@gmail.com
mailto:lerayozma@gmail.com


 

 

 

 מפעל מוגן – מחוז תל אביב 2
 

 

 שם המפעל

 מנהל/ת מקצועי/ת

 

 כתובת מייל פקס –טלפון  כתובת

מרכז וחנות לייצור ומכירת  -"טבעי" 

 ים(-מוצרי טיפוח טבעיים )אנוש  בת

 03-5064028 א בת ים 97בלפור רחוב  נעמי רוטפלד

03-7172323 

054-9299425 

naomib@enosh.org.il 

 ייצור סבונים ומוצרי עץ

 שווים 

 

 רחלי אלגבסי 

0502888177 

 ,14הבנאי 

 א.ת., חולון

 03-5569213 -טל

 03-5569215 -פקס

rachel.shavim@gmail.com 

  – שרון גודפרי כורך תעסוקתיתחממה 

 מנהלת מקצועית

מנהלת  –ליאת ליבלינג 

 פרויקטים

 תל אביב 27/4השופטים 

 072-2578924 -פקס 

 

 0587200229 -שרון/סמדר 

 

 0587200222 -ליאת

 

sharon@camama.org.il 

smadar@makshivim.net ( סמדר

 (מחליפה של שרון בחופשת לידה -

liat@makshivim.net 

 אנוש

 המטבח של טוביה

 

 

 

 באופן אחר

 מנהלת סניף –מלי קניאס 

 

רכזת קורס   –תמר מגנזי 

 הכשרה  המטבח של טוביה

מנהלת עגלת קפה  -הדר בורמן

 וקייטרינג

 

רכזת באופן  –שרון לופשיס 

 אחר

 

מנהלת הכשרות –תמר שגיא 

 ותעסוקה 

 רמת גן 3שד' הצבי 

03-5224881 

 03-5796773פקס 

 

 0549299693מלי 

 

 0549299697תמר מ. 

 

 0523398600שרון  

 

 0549299489תמר ש. 

 

 

mali@enosh.org.il  

 

tamarm@enosh.org.il  

 

  

 

tamars@enosh.org.il 

תעסוקה  -איכות בשיקום     מרכז איתן 

 מעברית

, חולון, פרימיום סנטר, קומה 1המשביר  לילי ליבסקי

3 

 03-6722128משרד: 

 054-7984480נייד: 

 

lililiwski@gmail.com 

 

 

mailto:naomib@enosh.org.il
mailto:sharon@camama.org.il
mailto:smadar@makshivim.net
mailto:mali@enosh.org.il
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 דוכנים –ערכותי  –שכולו טוב 

 

 

מנהלת  -טל חשביה עו"ס

 שיקום תל אביב

 רמת גן  93ז'בוטינסקי 

 

050-2090221 

 

talha@s-tov.org.il 

 

שכולו טוב  -סיפור חוזר  

שירות חברתי המעודד שימוש בספרים 

יש דניה אשר מופעל כולו ע"י אנשים 

המתמודדים עם קשיים תעסוקתיים. 

באמצעות התעסוקה בסיפור חוזר 

המתמודדים מקבלים כלים מקצועיים 

והזדמנות להסתגלות מחדש לשוק 

 העבודה

 

 מנהל תחום ארצי -יגאל סלמה

 מ.שיקום ארצית -רינה שפיגל

 מ.שיקום אזורית -אורטל ציגלר

 חולון, בת יםת"א,  -לי רופס

ר"ג , גבעתיים, פ"ת  -שני אריאלי

 ובקעת אונו

 אזור השרון -מיטל רונן

 050-9028902יגאל  

 05020903-רינה

 050-2091281-אורטל

 0502090227-טל

 0502090941 -שני 

 050-2090816 -מיטל

 

 

rebooks@s-tov.org.il 

שכולו טוב   –כלב טוב   

שירות שיקום תעסוקתי המציע 

השתלבות בקהילה דרך למידה מקצועית 

 ועבודת שטח כדוגווקרים.

פתוח לאנשים שאוהבים בעלי חיים 

ומעוניינים לעבור שיקום תעסוקתי 

מותאם אישית, ולהשתלב בעבודה בשוק 

החופשי . יש לפנות עם אישור מפעל 

 מוגן או תעסוקה נתמכת .

מ. שיקום  –פאר -הרבת 

 ארצית

מנהלת תחום  –עדי חרלפ 

 ארצית 

אחראית איזור  –ספיר ויגודצקי 

 ת"א 

אחראית איזור  –אילת היילוייל 

 מרכז והשרון

 050-2090379 –בת  

 050-2091366 –עדי 

 052-3332510 –ספיר 

 052-6782679 –אילת 

bette@s-tov.org.il 

adih@s-tov.org.il 

sapir@s-tov.org.il 

 

Ayelet@s-tov.org.il 

 

שכולו טוב –דנדשה   

רשת חנויות יד שניה ועודפי מעצבים 

המהווה מרכז לשיקום והכשרה 

למתמודדות בעלות אישור מפעל 

מוגן/תעסוקה נתמכת בתחומי האופנה 

 והסטיילינג

 

 

מ. שיקום  –פאר -בת הר

 ארצית

 מנהלת מיזם –ליאור רוזנצוויג 

 מנהלת חנות –אסיה וייסברג 

 050-2090379 –בת  רמת גן 49ביאליק 

 050-2090906 –ליאור 

 050-2091053 –אסיה 

 

Bette@s-tov.org.il 

liorr@s-tov.org.il 

assia@s-tov.org.il 

mailto:talha@s-tov.org.il
mailto:rebooks@s-tov.org.il
mailto:bette@s-tov.org.il
mailto:adih@s-tov.org.il
mailto:sapir@s-tov.org.il
mailto:Ayelet@s-tov.org.il
mailto:Bette@s-tov.org.il
mailto:liorr@s-tov.org.il
mailto:assia@s-tov.org.il


 

 

 

אנוש תכנית ליווי לעצמאים -"מעוף" 

 ועידוד יזמות עסקית

 מנהלת –שחר שפירא 

 2רכזת ת"א  -נעמה יעקובוביץ 

 30משה דיין 

 כפר סבא

 054-9299420 -שחר 

  054-9299735 -רכזת

 

 

maofs@enosh.org.il 

שכולו טוב  מפעל מוגן בו  –כוורת 

מעצבים ומפיקים משחקים בהתאמה 

 םאישית ללקוחות פרטיי

 

 

 מ. שיקום –פאר -בת הר

 ארצית

 מנהלת מיזם כוורת –מעיין פז 

 050-2090379 –בת  חולון 29הבנאי 

 050-2090368 –מעיין 
bette@s-tov.org.il 

maayanp@s-tov.org.il 

 

 

 -עזר מציון

 מרכז תעסוקה חרדי

 

 גברים  -תעסוקה 

 

 נשים –מטעמים מהלב 

 מטבח שיקומי

 

 גברים –מרכז לאומנויות המוסיקה 

 "צלילי הנפש" 

 מרכז הכשרה לנגנים ומוסיקאים

 מרכז לשירת מקהלה

 אלעד מילוא

052-5808981 

 , 6ר' ישמעאל 

 בני ברק

073-3956237 

 03-6167894פקס 

eladm@ami.org.il 

 גברים-מפעל מוגן 

 עו"ס-יוסי שעיבי

0528271401 

  6ר' ישמעאל 

 ברק-בני

 

 073-3956232-ישיר

  03-6167894פקס 

 073-3956230 -מזכירה

mugan@ami.org.il 

  073-3956211טל' ברק-, בני5רח' רבינוב  עו"ס-רחלי דנוך וגר

 03-7710501-פקס

 

Shikumn2@ami.org.il 

 

  6ר' ישמעאל  בני שוורץ 

 ברק-בני

052-9580062 

 073-3956236-משרד

 03-6167894פקס 

Music.shikum@ ami.org.il 

 

אביה  -מנהלת מקצועית שירות  "יוצרים באהבה" -עמותת "שיקום אחר"

 אולדסמן עלפי

מיכל  -מנהלת מקצועית עמותה 

 הברפלד

 054-4588661 פתח תקוה 20המרץ 

 טלפקס

03-9228743 

 

shikumacher@gmail.com 

 דפנה בראל  תעסוקה מעברית -בית חם

 

 054-2622020 , בני ברק72כהנמן 

 03-6782644פקס 

Dafna.b@bch.org.il 

mailto:maofs@enosh.org.il
mailto:bette@s-tov.org.il
mailto:maayanp@s-tov.org.il
mailto:eladm@ami.org.il
mailto:shikumacher@gmail.com


 

 

 

 

 

 

  

 יוזמה דרך הלב

 

 

 מנהלת -היא לי קורסי נבו 

רכזת  –לרה איצקוביץ 

 מקצועית

רכז מגזר  –אבינעם הרוש 

 חרדי

 ב"ש 2הפלמח 

 086651123פקס 

 0503772135היא לי 

 0542205290 –לרה 

 0523675246אבינעם 

lerayozma@gmail.com 

שילוב מתמודדים  –צרכנים נותני שרות 

 כעובדי שיקום

שירות ליווי תעסוקתי מומחה שעוסק 

בשילוב מתמודדים בשוק העבודה 

בתחום השיקום ומקצועות עזרה 

 מן המניין. כעובדים

 

 

  -מנהלת ארצית

 050-3772128אדווה גפן 

 09-7656475 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

 09-7663108פקס 

yozma-22@015.net.il 

 

 – ת"א והשרוןמנהלת  אזור  

 רותם בצלאל

 050-3772140 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 
 @gmail.comrotem.yozma 

 -רכזת ליווי מנהלים וצוותים 

 בלה יופה

 050-3772138 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 
bella.yozma@gmail.com  

    - המרכז והשפלהרכז אזור  

 דן שוחט

 054-7128976 כפר סבא 2קומה ,  24התע"ש 
dans.yozma@gmail.com 

רמת גן, בני רכזת אזור המרכז ) 

 מיכל וולוצקי -ברק גבעתיים(

 

 michal3010@gmail.com 050-7258799 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

mailto:yozma-22@015.net.il
mailto:guys.yozma@gmail.com
mailto:bella.yozma@gmail.com
mailto:guys.yozma@gmail.com
mailto:guys.yozma@gmail.com


 

 

 

 2מחוז תל אביב  –פרויקטים תעסוקתיים יחודיים לצעירים 

 ) * אישור "מפעל מוגן"(

 

 

 שם התוכנית

 

 כתובת מייל טלפון כתובת מנהל/ת מקצועי/ת

Work it-            

בניית תוכנית אישית  -( 18-35פיתוח קריירה לצעירים )

 וליווי צמוד לפיתוח מסלול בקהילה  

 עמותת שיקום אחר

 

 מנהל מקצועי שירות -עמית ג'רופי 

מנהלת תפעול  -אילנית אפסאי 

 שירות.

מנהלת מקצועית  -מיכל הברפלד 

 עמותה

 מרכזי הצעירים העירוניים ובקהילה

 

 

 פ"ת 20משרדים: המרץ 

 

 0547009334 -עמית

 0546689102 -אילנית 

 03-9228743 -טל

 03-9192597פקס 

amiaamit.socialwork@gmail.com 

ilanitaf@gmail.com 

 איכות בשיקום 

 מסגרת יומית לצעירים  –אלמו"ג 

 4שלוחה  03-5018331 ככר סטרומה חולון 1סוקולוב  

 5584841פקס 

 

 

   , בני ברק111כהנמן  מנהלת -רותי גל  מרכז צעירות -ראשית

 יוזמה

 

 

  -מנהלת ארצית

 050-3772128אדווה גפן 

 09-7656475 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

 yozma-22@015.net.il 09-7663108פקס 

רותם  – ת"א והשרוןמנהלת  אזור  

 בצלאל

 050-3772140 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 
rotem.yozma@gmail.com  

בלה  -רכזת ליווי מנהלים וצוותים

 יופה

 050-3772138 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 
bella.yozma@gmail.com  

דן     - המרכז והשפלהרכז אזור 

 שוחט

 054-7128976 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 
dans.yozma@gmail.com 

רמת גן, בני רכזת אזור המרכז )

 מיכל וולוצקי -ברק גבעתיים(

 michal3010@gmail.com 050-7258799 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

mailto:amiaamit.socialwork@gmail.com
mailto:amiaamit.socialwork@gmail.com
mailto:yozma-22@015.net.il
mailto:guys.yozma@gmail.com
mailto:bella.yozma@gmail.com
mailto:guys.yozma@gmail.com
mailto:guys.yozma@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 2מחוז תל אביב  –פרויקטים תעסוקתיים יחודיים  -המשך 

 

 מייל טלפון כתובת מנהל/ת מקצועי/ת שם התוכנית

  -תורמים במדים

 תוכנית לשילוב בצה"ל

 

  –גיתית הרלב 

 מנהלת ארצית

  –נועה קליין 

 מנהלת מחוז מרכז

 עמותת גוונים

 

 0546689067גיתית  

 0544689023נועה 

 08-6621330גוונים 

gititharlev@gmail.com 

klein.noa@gmail.com 

מדים בבסיסי התנדבות בצבא כלובשי 

 צה"ל.

  -משלבים לצבא

 שילוב שירות לאומי צבאי

 מנהלת ארצית  -גיתית הרלב

 מנהלת מחוז מרכז  –נועה קליין 

 0546689067גיתית   עמותת גוונים 

 0544908626נועה 

 08-6621330גוונים 

gititharlev@gmail.com  

לצבא לאחר שנת שירות גיוס 

 לאומי/אזרחי.

 -דבורי מרגלית  שרות לאומי אזרחי –משלבים 

 מנהלת ארצית

  –לי פישנזון 

 מנהלת מחוז מרכז

 עמותת גוונים 

 ועמותת בת עמי

 0543521033דבורי 

 0528763386לי 

 

 שירות לאומי עמותת שלומית.-'שיבולת

בעלי  ( זכאי סל שיקום18-24התוכנית מיועדת לצעירים )

פטור צבאי המעוניין להשתלב במערך השירות הלאומי 

 ולתאום למדינה בתחומים שונים ומגוונים

 mirit@shlomit.org.il 050-8440060  מירית כץ

mailto:gititharlev@gmail.com


 

 

 

 שם התוכנית

 

 כתובת מייל טלפון כתובת מנהל/ת מקצועי/ת

Work it-            

בניית תוכנית אישית  -( 18-35פיתוח קריירה לצעירים )

 וליווי צמוד לפיתוח מסלול בקהילה  

 עמותת שיקום אחר

  

 מנהל מקצועי שירות -עמית ג'רופי 

מנהלת תפעול  -אילנית אפסאי 

 שירות.

מנהלת מקצועית  -מיכל הברפלד 

 עמותה

 מרכזי הצעירים העירוניים ובקהילה

 

 

 פ"ת 20משרדים: המרץ 

 

 0547009334 -עמית

 0546689102 -אילנית 

 

 03-9228743 -טל

 03-9192597פקס 

amiaamit.socialwork@gmail.com 

ilanitaf@gmail.com 

 איכות בשיקום 

 מסגרת יומית לצעירים  –אלמו"ג 

 4שלוחה  03-5018331 ככר סטרומה חולון 1סוקולוב  

 5584841פקס 

 

 

 

   , בני ברק111כהנמן  מנהלת -רותי גל  מרכז צעירות -ראשית

 יוזמה

 

 

  -מנהלת ארצית

 050-3772128אדווה גפן 

 09-7656475 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

 09-7663108פקס 
yozma-22@015.net.il 

 

רותם  – ת"א והשרוןמנהלת  אזור  

 בצלאל

 050-3772140 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 
rotem.yozma@gmail.com  

בלה  -רכזת ליווי מנהלים וצוותים

 יופה

 050-3772138 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 
bella.yozma@gmail.com  

דן     - המרכז והשפלהרכז אזור 

 שוחט

 054-7128976 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 
dans.yozma@gmail.com 

רמת גן, בני רכזת אזור המרכז )

 מיכל וולוצקי -ברק גבעתיים(

 

 michal3010@gmail.com 050-7258799 כפר סבא 2, קומה  24התע"ש 

 

 

 

 

mailto:amiaamit.socialwork@gmail.com
mailto:amiaamit.socialwork@gmail.com
mailto:yozma-22@015.net.il
mailto:guys.yozma@gmail.com
mailto:bella.yozma@gmail.com
mailto:guys.yozma@gmail.com
mailto:guys.yozma@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2מחוז תל אביב  –פרויקטים תעסוקתיים יחודיים  -המשך 

 

 מייל טלפון כתובת מנהל/ת מקצועי/ת שם התוכנית

  -תורמים במדים

 תוכנית לשילוב בצה"ל

 

  –גיתית הרלב 

 מנהלת ארצית

  –נועה קליין 

 מנהלת מחוז מרכז

 עמותת גוונים

 

 0546689067גיתית  

 0544689023נועה 

 08-6621330גוונים 

gititharlev@gmail.com 

klein.noa@gmail.com 

מדים בבסיסי התנדבות בצבא כלובשי 

 צה"ל.

  -משלבים לצבא

 שילוב שירות לאומי צבאי

 מנהלת ארצית  -גיתית הרלב

 מנהלת מחוז מרכז  –נועה קליין 

 0546689067גיתית   עמותת גוונים 

 0544908626נועה 

 08-6621330גוונים 

gititharlev@gmail.com  

לצבא לאחר שנת שירות גיוס 

 לאומי/אזרחי.

 -דבורי מרגלית  שרות לאומי אזרחי –משלבים 

 מנהלת ארצית

  –לי פישנזון 

 מנהלת מחוז מרכז

 עמותת גוונים 

 ועמותת בת עמי

 0543521033דבורי 

 0528763386לי 

 

 שירות לאומי עמותת שלומית.-'שיבולת

בעלי פטור  ( זכאי סל שיקום18-24התוכנית מיועדת לצעירים )

צבאי המעוניין להשתלב במערך השירות הלאומי ולתאום למדינה 

 בתחומים שונים ומגוונים

 mirit@shlomit.org.il 050-8440060  מירית כץ

mailto:gititharlev@gmail.com


 

 

 

  1מחוז תל אביב -מועדון תעסוקתי 
 

 שם המסגרת

 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת

 יחידה לכישורי חיים 

 הרצליה

 דגנית זהבי

09-9563472 

 11חובות הלבבות 

 הרצליה

09-9563472 

09-9506111 

kh9563472@gmail.com 

ללמידה,  מרכז נעמי 

 הכשרה והעשרה

המרכז מציע סדנאות 

עבודה, קבוצות העשרה 

ומגוון תכניות לקידום 

 תעסוקה בשוק החופשי.

 יעל קרסו

 

 יפו -ת"א 5הרבי מבכרך 

 

03-5151152 

03-5151136 

03-5151143 

050-6243624 

 

Yael.carasso@mky.health.gov.il 

Merkaz.nomi@mky.health.gov.il 

 

 קרן מפעלי שיקום

 מ. שיקום אור יהודה

אור  234ת.ד.  8התעשיה  זיוית ארז 

 יהודה 

 טל 03-6340967

 טלפקס 03-5332081

054-4456996 

or-yehuda@keren.org.il 

ziviterez@gmail.com  

מכינה ללימודי -הגראז'

 אמנות ותרבות

 dalitsharonb@Gmail.com 052-8348839 תל אביב 5סמטת שלוש  דלית שרון

מסגרת לימודית שנועדה להכין צעירים מתמודדים עם משברים 

והמוסיקה ולסייע נפשיים ללימודים גבוהים בתחום האמנות 

 בשילוב בעבודה בתחום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kh9563472@gmail.com
mailto:Yael.carasso@mky.health.gov.il
mailto:Merkaz.nomi@mky.health.gov.il
mailto:or-yehuda@keren.org.il
mailto:ziviterez@gmail.com


 

 

 

 2מחוז תל אביב  –מועדון תעסוקתי 

 

 שם המסגרת

 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת

מרכז וחנות לייצור ומכירת מוצרי  -"טבעי" 

 ים(-טיפוח טבעיים )אנוש  בת

 03-5064028 א בת ים 97רחוב בלפור  נעמי רוטפלד

03-7172323 

054-9299425 

naomib@enosh.org.il 

 ייצור סבונים ומוצרי עץ

 מרכז הדרכה אקולוגי  -סודות ירוקים 

 ))אנוש גבעתיים

 נועה גז

 

 ,12אלישע רודין 

 גבעתיים

 טלפון 03-7314981

 פקס 03-5227570

 נייד  054-9299592

noa.g@enosh.org.il 

 

מרכז תעסוקה ברוח הקיימות 

 ואקולוגיה

 חרדי -"עזר מציון" 

 גברים-מרכז כישורי חיים

 מנהל-אלעד מילוא

052-5808981 

 עו"ס-אפרת אריה

  6ר' ישמעאל 

 בני ברק

 אפרת 073-3956233

 מזכירה073-3956230

 03-6167894פקס 

eladm@ami.org.il 

kishurim@ami.org.il 

 

      מרילי אודי "מעלות"/ שיקומי מדרש בית

 חרדי  

 ** אישור "מועדון תעסוקתי מבנה שכור"

  – מרכז מחוז מנהל

 טמסית איתי

   48 אברבנאל

 )בית כנסת אור מלא(

 ברק בני

054-5233856 

 03-5363861 - משרד

 03-5363862 פקס

itai81@gmail.com 

 

 "שילובים"   -בית חם 

 נשים חרדי –מרכז תעסוקתי 

 052-2722527רותי גל 

 

 ,13רבי ישמעאל 

 בני ברק

  0733956211טלפונים : 

 036740875 -פקס 

-amichaik@bayit

cham.org.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:naomib@enosh.org.il
mailto:noa.g@enosh.org.il
mailto:eladm@ami.org.il
mailto:itai81@gmail.com


 

 

 

 1מחוז תל אביב  -חונכות 

 מסגרת החונכות

 

 טלפון/פקס כתובת רכזת -מנהל/ת מקצועי/ת 
 כתובת מייל

 

 סיעוד ושיקום בקהילה -נתן 

 052-7456201 , בני ברק17בן גוריון  מנהלת מקצועית –אנני עמרני 

 03-6727686טל 

 פקס 03-6725044

annie@nathan.co.il 

  www.nathan.co.il -אתר

 נתן סיעוד ושיקום בקהילה -פייסבוק

רכזת חונכות  -דורית פרארו, עו"ס 

  .שיקומית

 אזורים: אור יהודה, דרום ת"א, יפו

 052-3886388 -דורית  בני ברק 17גוריון בן 

  03-6727686טל 

 03-6727569פקס 

 

Bruit-r@nathan.co.il 

 

 רכזת חונכות שיקומית.  -אילנית כהן, עו"ס 

 אזורים: ת"א )מרכז וצפון(, רמה"ש, הרצליה

 

 בני ברק 17בן גוריון 

 052-7588958 -אילנית 

  03-6725044פקס 

 03-6725044טל 

Ilanit-c@nathan.co.il 

 

 

 קידום פרויקטים שיקומיים

   , ת"א6קויפמן  מנהלת ארצית -ריקי אוחנה כהן

  מנהלת אזור מרכז  –עינב שוינקלשטיין  

 

 , ת"א7לה גווארדיה 

050-8554438 Shirikidum7@gmail.com 

 050-8556718 הרצליה, רמה"ש, ת"א אזור -שירי אביב

 036850349-פקס
einavshelpro@gmail.com 

 baruchkidum@gmail.com 0548154958 אזור אור יהודה -.ברוך קורמביין

ORS 054-5646274 , תל אביב116מנחם בגין  מנהלת ארצית-רחלי וולך רפואה וקהילה 

03-7648000 

 03-7957521פקס 

racheliv@ors-siud.co.il 

 054-5646376   א"ת אזור מנהלת-נהרי חן מירב 

 
meiravh@ors-siud.co.il  

 alona@ors-siud.co.il 054-5646103 הרצליה ותל אביב אלונה רז  

 MERITA@ors-siud.co.il 054-5646322 רמת השרון, אור יהודה מירית עקיבא

 

https://192.168.2.97/owa/redir.aspx?C=da9654547a2e4c339faad770894e68a4&URL=http%3a%2f%2fwww.nathan.co.il
https://192.168.2.97/owa/redir.aspx?C=da9654547a2e4c339faad770894e68a4&URL=http%3a%2f%2fwww.nathan.co.il
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 2מחוז תל אביב  -חונכות 

 

 מסגרת החונכות

 

 כתובת מייל טלפון כתובת רכזת -מנהל/ת מקצועי/ת

ORS רפואה וקהילה 

 

 

 

 

 

 (ORSעזר מציון )קבלני משנה של 

 

 054-5646274 , תל אביב116מנחם בגין  מנהלת ארצית-רחלי וולך

03-7648000 

 03-7957521פקס 

racheliv@ors-siud.co.il  

 

 meiravh@ors-siud.co.il 054-5646376  נהרי, מנהלת אזור -מירב חן

חולון, בת ים, רמת גן, גבעתיים  תאיר שפריר

 בני ברק

054-3342317 

03-7648007 

tair@ors-siud.co.il 

  5רבינוב  נעמי לוטן

 בני ברק

073-3956206 

 03-7710501פקס 

mentoringbb@ami.org.il 

 מנהלת מקצועית  –אנני עמרני סיעוד ושיקום בקהילה -נתן 

 

 

 

 , בני ברק17בן גוריון 

  

 052-7456201אנני 

 

 

briut-r@nathan.co.il  

  www.nathan.co.il -אתר

ת רכזת חונכו -אילנית כהן, עו"ס 

רמת גן,  ,בני ברק  –שיקומית

 גבעתיים

 052-7588958אילנית  

 03-6727686טל 

 פקס 03-6725044

 

ilanit-c@nathan.co.il 

 בת ים, חולון –דורית פרארו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 052-3886388דורית 

 03-6727686טל 

 פקס 03-6725044

 

 

mailto:inbal@ors-siud.co.il
mailto:briut-r@nathan.co.il
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  riki@kidumpro.co.il ריקי 054-9464005 , ת"א7גווארדיה לה  מנהלת ארצית -כהן -ריקי אוחנה קידום פרויקטים שיקומיים

 

מנהלת אזור  -עינב שוינקלשטיין 

 מרכז ורכזת באזור בני ברק

 עינב 050-8556718

 

einavshelpro@gmail.com  

 

 חונכות רכז -. קרומביין  ברוך

 בני, אונו קרית ,גבעתיים, ג"ר

 ברק

 ברוך 0548154958

baruchkidum@gmail.com 

רכזת חונכות חולון  –שרה ינקו 

 בת ים

 שרה 05232289192

 

saraykidum@gmail.com 
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 2+  תל אביב  1מחוז תל אביב  –סומכות 

 

 מסגרת סומכות

 

 מיילכתובת  טלפון/פקס כתובת רכזת -מנהל/ת מקצועי/ת 

 עזר מציון

 

מנהלת  -מירה מולדובן 

 מקצועית

 

 ס. מנהלת –יעל לקס 

 בניין גרנד הול 

 בני ברק 111כהנמן 

 037710670 -פקס

 

0733956205 

073-3956238 

 מירה 052-4380106

 יעל 050-5966566

miram@ami.org.il  

 

yaell@ami.org.il 

 ריקי שווד

 

תל אביב, גבעתיים,רמת גן הרצליה, 

 רמת השרון

052-9580047 

0733953900 

somchut_tv@ami.org.il  

irisbanin@gmail.com 

  

 רכזת גברים  -מירית קרייזמן

 מגזר חרדי

 0733956238 בני ברק

 03-7710670פקס 

 

Somchutgv1@ami.org.il  

 בת ים, חולון, אזור מוריה אנגל

 

052-7558989 

 x 03-6595164פקס  

Somchut.hby@ami.org.il 

רכזת נשים  -קלרה עובדיה

 מגזר חרדי

 073-3956208 בני ברק

 

talivin@ami.org.il 

 

ORS 

 

  -רחל לונדון ויסברט

 מנהלת ארצית 

 054-5646684 , תל אביב116מנחם בגין 

03-7648000 

rachell@ors-siud.co.il 

 meiravh@ors-siud.co.il 054-5646376  נהרי, מנהלת אזור -מירב חן

 054-5646234 חולון, בת ים דוד–אייל גינוסר 

03-7648000 

eyalg@ors-siud.co.il  

 054-5646615 רמת גן, גבעתיים בני ברק, תל אביב תמי וילדמן

03-7648024 

tamiv@ors-siud.co.il 

 alona@ors-siud.co.il 054-5646103 הרצליה אלונה רז

 MERITA@ors-siud.co.il 054-5646322 רמת השרון, אור יהודה, קריית אונו עקיבאמירית 

 

mailto:miram@ami.org.il
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 1מחוז תל אביב  –מועדון חברתי 

 

 מועדון חברתי

 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת רכז/ת

  -"שכולו טוב"

 "יאללה מבלים אחרת"

 רכזת יאללה -ניבי להבי

 מבלים פלוס -רונה פרנק 

 אזור השרון-אורית חיים

מיזם לקידום עצמאות  

חברתית ופנאי משמעותי 

 דרך בילויים וחוויות בת"א

 ניבי 050-3140488

 רונה 050-2091301

 אורית -050-3145232

 153-50-3140488 -פקס

moadonyalla@gmail.com 

 "יאללה מבלים אחרת" –בפייסבוק 

איכילוב הנרייטה סאלד  מרלן לוי מועדון דקל

 ת"א 13

03-6974707 
marlen@tsmc.helth.gov.il 

 אנוש -מועדון קקטוס

 

 5הרבי מבכרך  טליה שיאון

 מרכז לברה"נ יפו

03-6828150 

054-7172290 
 

 מועדון הגאראז'

 מוסיקה וציור

 052-8348839 מוזיאון תל אביב דלית שרון 
 

 מועדון ספורט 

 מיינד אנד פיטנס

 קידום אורח חיים בריא

 מ. ארצית –מיכל ויירון 

 סניף ת"א–נאוה שוורץ 

מרכז דניאל לחתירה שד' 

ת"א )פארק  2רוקח 

 הירקון(

 מיכל 054-9299637

 נאוה 054-9299482

michalw@enosh.org.il  

nava.s@enosh.org.il 

 פיטנס"בפייסבוק "מיינד אנד 

 

 צ'יימס ישראל

 מועדון פנאי לנפש

 רוית אשכנזי

  

 שלי כהן

 26פ' ולנברג  13הארד 

 03-6442427ת"א 

 03-6474047פקס 

03-6442427 

 03-6474047פקס 

 050-6662263רוית 

 050-6662367שלי 

shiluv@shiluv@chimesisrael.org.il 

shelly11co@gmail.com   

 

 

מרכז חברתי "בשותף" 

 אנוש  הרצליה

 054-9299568 הרצליה 11הבנים  טלי כנפי
talik@enosh.org.il 

מרכז חברתי "בשותף" 

tאנוש רמת השרון 

 

 

 03-5407480 רמת השרון ,9במעלה  נועה חלפון

054-5882825 
noaf@enosh.org.il 

mailto:michalw@enosh.org.il
mailto:nava.s@enosh.org.il
http://h/
http://h/
mailto:talik@enosh.org.il
mailto:noaf@enosh.org.il


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -אנוש  תל אביב

 מבוגרים

 054-9299696 כיכר מסריק, ת"א. מור וקסמן

03-5239036 
morv@enosh.org.il 

 תום קורדובה צעירים -אנוש תל אביב

 

 כיכר מסריק ת"א
03-6815032   

054-7172291 
tel-aviv@enosh.org.il  

 פינת אחוזה 1שברץ  ניר כרמל דרור רעננה

 מרכז אליאב, רעננה

 052-6010911ניר 

 nirc.drorho@gmail.com 09-7430880פקס 

mailto:tel-aviv@enosh.org.il
mailto:nirc.drorho@gmail.com


 

 

 

 2מחוז תל אביב  –מועדון חברתי 

 

 מועדון חברתי

 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת רכז/ת

 03-5038614 חולון 3פבריגאט  אדר כהן אנוש  חולון

054-9299562 

adarc@enosh.org.il 

 

  –איכות בשיקום 

 "פנאי בכיכר"

 ,1רח' סוקולוב  נטע רומנו

 ככר סטרומה חולון

03-5018331 

 03-5584841פקס 

social@eychut.org.il 

 יבגניה קודינוב אנוש  בת ים 

 

 0549299598 א בת ים 97בלפור 

 03-5083441פקס 

evgeniak@enosh.org.il 

 03-5083441 א בת ים 97בלפור  מור בן ישי אנוש בת ים צעירים 

03-7172323 

 

 צעירים: תהילה כהן אנוש  קרית אונו

 בוגרים:  איתי בלייברג

 0547172702תהילה   קריית אונו ,2רחוב רש"י 

 איתי 

tehilac@enosh.org.il 

racheld@enosh.org.il 

 אנוש  רמת גן

 

 4שלוחה  03-6724960 ר"ג 3שד' צבי  יעל ימיני

0549299419 

yael.y@enosh.org.il 

 

 עזר מציון "חברותא"

 חרדי -גברים

 073-3956231 , בני ברק6רבי ישמעאל  ליטונופאליהו 

 03-6167894פקס: 

social.club@ami.org.il  

 עזר מציון "שעות טובות"

 נשים חרדי

 0733956203 בני ברק 5רבינוב   מוריה גורן

 03-7710501פקס:

gomoria@ami.org.il 

  -"שכולו טוב"

 "יאללה מבלים אחרת"

 רכזת יאללה -ניבי להבי

 רכזת מבלים פלוס -רונה פרנק

מיזם לקידום עצמאות חברתית  

ופנאי משמעותי דרך בילויים 

 וחוויות  בת"א

 ניבי 050-3140488

 רונה050-2091301

 153-50-3140488 -פקס

moadonyalla@gmail.com 

"יאללה מבלים  –בפייסבוק 

 אחרת" 

 

 

 

 

 

 

mailto:yael.y@enosh.org.il
mailto:social.club@ami.org.il


 

 

 

 1מחוז תל אביב  –'עמיתים' תכנית 

 

 עיר

 

 כתובת מייל  טלפון/פקס שם רכז

 מחוז מרכז  –תל אביב 

 מחוז מרכז -תל אביב

 מנחה –חן זיו 

 מנחה -יעל מזור

 

 54-7393981 

0545303708 

chenziv77@gmail.com 

yael.amitim@gmail.com 

 

 הדר הורקה בית תמי –תל אביב 

 ירון ברנדט

03-6201449 

 פקס 03-5288873

 

hadarhorka@gmail.com 

yaron.amitim@gmail.com  

 03-7391441/2 יעל קרימגולד בית ברבור –תל אביב 

 פקס03-6310358
 

 03-7353516 מעיין אייזנר אור יהודה

 
amitim@my-or.org.il  

  09-9708217 עדי מגדל  בית פוסטר -נווה עמל -הרצליה

adi.amitim@gmail.com 

 Gilor.amitim@gmail.com 105שלוחה  09-9591050 גילור זלצר יד התשעה -הרצליה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chenziv77@gmail.com
mailto:yael.amitim@gmail.com
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 2מחוז תל אביב  –תכנית 'עמיתים' 

 

 

 עיר

 

 כתובת מייל טלפון שם הרכז

 YaffitNaor@gmail.com 050-7697698 מנחה –יפית נאור  מחוז מרכז והשפלה 

 לירון גלדור לאופר נאות רחל/בת ים  -חולון

 

03-5035499  

 4שלוחה 

 03-5019386פקס 

Liron.galdor@gmail.com 

 03-5528490 קרן לירם חולון  ק.בן גוריון

 7שלוחה  

keren_ll@walla.com 

 amitim-ps@holonet.org.il 03-6530306 ליהי שרמן שמחי פסגות –חולון 

 

 אונו קרית

)וגבעת שמואל וגני תקווה( 

)מנחה מחוזית: יעל מזור, ראו 

 לעיל(

 

 אלה זבזיקוב

 

 03-5396021  

 03-5396011פקס: 

amitim@kono.matnasim.co.il 

 

רמת שקמה )מנחה  -רמת גן

 מחוזית: יעל מזור, ראו לעיל(

 ניצן שקדי

 אלבזשירה 

  4שלוחה  03-6311410

 03-6314789פקס 

nitsan.amitim@gmail.com 

shira.amitim@gmail.com 

 

בני ברק  -מתנ"ס פרדס כץ

)מנחה מחוזית: יעל מזור, ראו 

 לעיל(

-03 -טלפון מזכירות )נכנסת לתפקיד במרץ(יעל מתן 

6188825 

-03 03-6165782 -פקס

6188825 

yaelmatan.amitim@gmail.com 

 
  

mailto:YaffitNaor@gmail.com
mailto:Liron.galdor@gmail.com
mailto:keren_ll@walla.com
mailto:amitim-ps@holonet.org.il
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 2תל אביב  – 1מחוז תל אביב  –השכלה 

 

 עיר

 

   הרכז שם

 

 מייל טלפון/פקס

 

 :השלמת השכלה

השלמת בגרויות, יישומי 

שנות  12מחשב, השלמת 

לימוד, אולפן, לימוד קרוא 

 וכתוב.

 פנינה שמאי 

 

 מנהלת ארצית

 

052-5477990 

 
 nathan.co.ilאתר:  

 Sharonp@nathan.co.il 054-4314177 המרכז מנהלת איזור שרון פלד

 גליה לוי

 

 

 ר"ג, גבעתים, תל אביב, יפו

 ב"ב( 17)בן גוריון 

052-7833762 

03-6721469  

 03-6725044פקס: 

Galia-l@nathan.co.il 

 קורןמורן 

 

 הרצליה, רמה"ש

 כפר סבא( 107)ויצמן 

052-8194091 

 moran@nathan.co.il 09-7673803פקס 

 אור יהודה, בני ברק, קרית אונו רחלי ברודר

 ב"ב( 17)בן גוריון 

0525670229 

 Racheli-b@nathan.co.il 03-6725044פקס 

 0522636471 חולון, בת ים נסלי צברי 

 nesli@nathan.co.il 03-6721469פקס: 

 ונכות אקדמית נתןח

 אוניברסיטת תל אביב

 

 

 

 

 

, 5דקאנט הסטודנטים, אונ' ת"א. בניין קיקואין חדר  נטע טריגרמן

 )ידוע כבניין "ספרות זולה"(

052-7387003 

 natan.tluniv@gmail.co

m 

חונכות המיועדת לסטודנטים 

זכאי סל שיקום 

 באוניברסיטת תל אביב.

mailto:bar@nathan.co.il


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חונכות אקדמית נתן

 אוניברסיטת בר אילן

  407היחידה למעורבות חברתית, בניין  מרים שכטר

 אוניברסיטת בר אילן ר"ג

050-9112055 

 03-5354846פקס 

nathan.barilan@gmail.

com 

המיועדת לסטודנטים חונכות 

זכאי סל שיקום 

 באוניברסיטת בר אילן.

המכינה ללימודים  -אשנב 

התכנית . על תיכוניים

מיועדת לצעירים 

המעוניינים ללמוד במסגרת 

לימודים מקצועית או 

אקדמית וזקוקים להכוונה 

והכנה לקראת לימודים 

אלה, וללווי מקצועי 

 במהלכם.

 

 -לילך שני 

 מנהלת ארצית 

 -קמחין אורית 

מנהלת המכינה 

 בראשל"צ

איילת זלוטניק 

רכזת במכינה  -

 בראשל"צ

 המכללה למנהל 

-03, ראשון לציון פקס:  7שדרות יצחק רבין 

7444936 

 052-6239191 -לילך 

 lilachs@eshnav-ltd.co.il 

 050-405-8093 אורית

 orit@eshnav-ltd.co.il 

  052-405-8885 - איילת

ayeletzlo@eshnav-ltd.co.il 

ayeletzlo@eshnav-

ltd.co.il 

shira@eshnav-ltd.co.il  

תכנית לשילוב במסגרות 

 לימודים בקהילה

 -עינם בז'רנו 

מנהלת המכינה 

 בתל אביב

רכז  –עומר שקד 

 המכינה בת"א

לבנון  .(לאונ' ת"אבית ספר שנקר הנדסאים )סמוך 

 ת"א 30

 052-4058882עינם 

-einam@eshnav 050-6355904עומר 

ltd.co.il 

omer@eshnav-ltd.co.il 

הכנה ללימודים  -מעברים

בשיתוף  –מקצועיים 

 הביטוח הלאומי  

 09-7719444  , רעננה278אחוזה  חגית וייס

hagitv@meshi.org.il 

mailto:nathan.barilan@gmail.com
mailto:nathan.barilan@gmail.com
mailto:shira@eshnav-ltd.co.il
mailto:einam@eshnav-ltd.co.il
mailto:einam@eshnav-ltd.co.il


 

 

 

 1+2ת"א  -טיפולתיאום 
 

 

 

 מייל  טלפון כתובת מנהל שירות

  – תאום תוכניות שיקום פרטניות

שירות המסייע בבנייה ופיתוח תוכנית 

שיקום אישית, חיבור למענים וליווי 

 במהלך יישום התוכנית

 

 מנהלת אזור מרכז –דנה צרפתי 

 

 

 

  –ידידיה סנדמן 

 2תא -ס. מנהלת אזור מרכז 

 073-2508795 -משרד  רמת החייל תל אביב 34הברזל 

  -דנה 

052-3134306 

 072-2706830 -פקס

  -ידידיה 

052-2448335 

 072-2706853 -פקס

sdana@amanet.co.il  

 

 

 

syedidya@amanet.co.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sdana@amanet.co.il


 

 

 

 

 מרכזי יעוץ למתמודדים ולמשפחות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מייל טלפון כתובת מנהל שם המרכז

מרכז "מילמ" מרכז ליעוץ 

ותמיכה למשפחות נפגעי 

 נפש

בית אמות  8שאול המלך  אורה חן

קומת מסד, תל  -משפט

 אביב

03-5368101 

 

milamtlv@enosh.org.il  

 

מרכז יעוץ  –עזר מציון 

 למשפחות

 03-6144535 בני ברק 5רבינוב  רבקה צוקרמן

 03-7710501פקס  

 

Saril@ami.org.il 

 

 ארגון בזכות

 

  02-6521308 

 02-6521219פקס 

 

mail@bizchut.org.il 

 

 

מרכז להורים  -ציפור הנפש

 מתמודדים

דפי קורן, רכזת אזור 

 ת"א

 סוזי ג'בוטרו, מנהלת

 050-6356172דפי  שרות לכל מחוז ת"א

 050-8554584סוזי 

09-7460295 

 09-7480139 -פקס

 

dafik@slavpro.co.il 

suzy@slavpro.co.il  

לשילוב -עמותת לשמ"ה 

מתמודדים והעצמה 

 בבריאות הנפש

  ayala.lishma@gmail.com 052-2744427 בקרן היינריך בל תל אביב הדס לוי

mailto:milamtlv@enosh.org.il
mailto:Saril@ami.org.il
mailto:mail@bizchut.org.il
mailto:dafik@slavpro.co.il
mailto:suzy@slavpeo.co.il
mailto:suzy@slavpeo.co.il
mailto:suzy@slavpeo.co.il
mailto:ayala.lishma@gmail.com


 

 

 

 מחוז תל אביב -מרפאות שיניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טלפון עיר

 03-6588647 בת ים

 03-6197631 בני ברק

 09-9582777 .8רחוב רביבים  -הרצליה

 09-9517718פקס 

 03-5133439 מרפאת צהלון



 

 

 

 מרפאות ציבוריות   דף  קשר מרפאות

 

 אימייל  פקס טלפון כתובת  שם איש קשר שם המרפאה

 תל השומר -שיבא

 

מרכז רפואי ע"ש שיבא ,  רבקה אלטמרק

 רמת גן

03-5303349 03-6358599 

 035346628 -פקס

rivka.altmark@sheba.health.gov.il 

 איכלוב

 

, מרכז 13הנרייטה סולד  מרלן לוי

 שיקום, איכלוב, תל אביב

6973485-03 

4262132-052 

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

 לילי ירון מלמד יפו

 קוראל מיכאל

-אביב , תל  5הרבי מבכרך 

 יפו

03-5151097 

03-5151125/184 

03-5151114 

03-5151094 

03-6817546 

lili.ym@mky.health.gov.il 

coral.michael@mky.health.gov.il 

 edna.michaeli@mky.health.gov.il 09-9554241 09-9581811 הרצליה 2הדר   עדנה מיכאלי הרצליה

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

03-5552609 

03-5552842  

מרפאת חיב"ה              

 מעייני הישועה 

בני         17הרב פוברסקי  מיכאל הלברשטט

 ברק

 03-5775417 

050-5738301   

   03-5775403 daycare@mhmc.co.il 

 מרפאת בני ברק        

 תל השומר 

מרכז רפואי ע"ש שיבא  ימי פירר

 רמת גן

03-53202508 03-5302990  

 -מרפאה לבריאות הנפש 

  תרצ"ו
א'. חולון ,  34רח' תרצ"ו  רעות גבאי

 58316 

 7944720/1-03מזכירות 

03-7944742.  

   6515880 -03 פקס

 

 

מרפאת בית חם)מרפאה 

פרטית העובדת מול כל 

 קופות החולים(

 אילה ארנפלד-מזכירות

 שמעון אפללו-סל שיקום

 6716016-03 , בני ברק72רח' כהנמן 
03-5476043 bchbb@bayit-cham..org.il 

mailto:rivka.altmark@sheba.health.gov.il
mailto:marlen@tsmc.helth.gov.il
mailto:lili.ym@mky.health.gov.il
mailto:edna.michaeli@mky.health.gov.il
mailto:daycare@mhmc.co.il
mailto:bchbb@bayit-cham..org.il


 

 

 

 קופת חולים כללית

 פקס טלפון כתובת  שם איש קשר שם המרפאה

     

המרכז הקהילתי לבריאות הנפש 

 ת"א ע"ש בריל )רמת חן(

 נורית בן ארצי

 

רמת הטייסים תל  9רח' הצבי 

 67197אביב 
03-5720866 

 035720819פקס 

 

 מירית קציר  בארי 

 יונתן סולץ אזולאי 

 03-6714701 03-6714700 בני ברק 5בארי 

 

 קופת חולים מכבי 

 

 פקס טלפון כתובת  שם איש קשר שם המרפאה

 תל אביב 7הש"לה  מירב שירמן  השלה-תל אביב 
03-5425285 

 

 

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

 09-9528461 7השרון  סיגל טרדיני הרצליה

050-8672225 

073-2284028 

 03-7178277 03-6750317 רמת גן  4אורה  ליאת פלדמן, נעם סגל  רמת גן 

מרפאה לבריאות הנפש מכבי   

 בת ים -חולון-ראשל"צ מערב

 מורן ליפשיץ

 מיכל בן נביא

 

, 10רח' השירה העברית 

 ראשל"צ מערב

03-6476111 

 

08-8618938/17  

073-2284467 



 

 

 

 קופת חולים מאוחדת

 

 פקס טלפון כתובת  שם איש קשר שם המרפאה

 6941555 -טלפון תל אביב 15שפרינצק  דינה סלע מרפאה ראשית -תל אביב

 

 6941593 -פקס

 

, קניון 53דרך יצחק רבין  עו"ס עדי הלר רמת גן -גבעתיים

 5 גבעתיים, קומה

  5721907 -פקס 5721919 -טלפון

, קניון 37ר"ח ירושלים  עו"ס ליאת מורבצ'יק  -קרית אונו

 1קרית אונו, קומה 

 7371401 -פקס 7371414 -טלפון 

 09-9540896 -פקס 09-9706111 -טלפון ,6ש"ד יעקב לנצט  ועו"ס אילנה נוי  -הרצליה

  -רמת השרון

 

 03-5471598 -פקס 03-5481515 -טלפון השרוןרמת  91סוקולוב  עו"ס אילנה נוי 

 עו"ס יהודית שיבר  -בני ברק

 

  17רחוב ירושלים 

 בני ברק

 ,6152626 -טלפון

 משרד 6152611

 6159601-פקס

   חולון 45שדרות קוגל  גילה בן יוסף חולון

 03-5003345 03-5003333 בת ים 82יוספטל  גילה בן יוסף בת ים

תושבי מקבלים גם  –פ"ת 

 ב"ב ור"ג
  03-9184111 פ"ת 1ראשל"צ  תהילה קובץ

 

 



 

 

 

 קופת חולים לאומית

 

 פקס טלפון כתובת  שם איש קשר שם המרפאה

  09-8607222 6נתניה. קומה  17שטמפפר  עו"ס מרסלה קליימן מרפאת ברה"ן ראשית

 6950544 69703060 ת"א 4הפטמן  עו"ס חני גליק ת"א 

6970458 

 7915808 7915800 ת"א 79אצ"ל  גליקעו"ס חני  ת"א 

 09-9727505 09-9727500 הרצליה 13הרצוג  עו"ס איתן אברהם הרצליה 

 5308303 5308300 ק. אונו 31וולך מיכאל  עו"ס איתן אברהם קרית אונו

 6756833 6756888 ר"ג 76ביאליק  עו"ס חני גליק רמת גן 

 5556919 5556900 יםבת  3מוכרי הסיגריות  עו"ס ליאת יוסף בת ים

 5514396 5519999 58רבינוביץ יהושע  עו"ס ליאת יוסף חולון

 


