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לשכת הפסיכיאטר המחוזי – סל שיקום

לשכת הבריאות מחוז צפון
שרותי שיקום -מחוז צפון
יולי 2017

רכזות משנה:

ענת דרורי רונן
רונית סטרולוביץ
סיגל בן שבת
שני יערי

מתאמות סל שיקום:

דורית אלכסנדרוביץ'
רובא אליאס
נוריאל זר
אורלי מדמון

מנהלת משרד שיקום:

אתי בוריס
בת שרות לאומי
פקס במשרד

04-6557878
04-6557902
04-6557937
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שירותי דיור
מסגרות הוסטל וקהילות תומכות
מיקום
טבריה

טבריה-
הוסטל רמה ד'
כפר יסיף
כפר כאוכב
אבו אלהיג'א

הוסטל
קהילה תומכת
כנרת
(כנרת שירותי
רווחה)
בית חנה (כנרת
שירותי רווחה)
הוסטל סראב
כפר יסיף
תפארת בית חם
משולב

מנהל/ת מקצועי/ת
עדי גריי-גולן ,מנהלת

כתובת
השומר 4
ת.ד ,845 .טבריה 1410702

טלפון
052-8886734

מור קירזנר

זיידל  ,7טבריה 1422452

04-6717501

רולה סחניני עאמר

ת.ד ,1196 .כפר יאסיף24908 ,

סמיה חדאד ,מנהלת מערך
דיור

ת.ד 2378 .נצרת 16123

052-3481717
04-9560016
052-6466633
04-9999658

סעד אמיר ,עו"ס

רח' סתוונית  / 30רח' ורד

050-2630042
04-9582905

049582905

יוסף קשקוש ,עו"ס-

שביל הציפורן  8נהריה ת.ד206 .

052-5819158
04-9923066

049923066

kashkoshyou@gmail.com

רח' ז'בוטינסקי  ,27נהריה ,ת.ד.
206

054-7592838
04-9929454

049929454

Yaritt19@walla.com

יהושפט 32

052-5554590

049550797

yul_zuk@hotmail.com

עכו 24100

054-7623384
04-9550796

כרמיאל

הוסטל כרמיאל
מתוגבר ,כוללני
ודיור מוגן
הוסטל הציפורן
קהילה תומכת

נהריה

הוסטל קלמן כוללני

מר דב רייכמן ,עו"ס-

עכו

הוסטל בית
אליזבטה עכו
"אוליב מדיקל"

יוליה זקסר – מנהלת הוסטל
עד יוני
טאיה לייקין  -מנהלת הוסטל
מיוני

נהריה

פקס
046725088

כתובת מייל
adigray@gmail.com

052-3197197

046717502

morlivni8@gmail.com

049963966
049998167

Hostelkarmael@walla.com

Rula_skhneeni@hotmail.com
Tefert2378@gmail.com

taisia1989@gmail.com
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עכו
כפר יסיף

קהילה תומכת שקד
(יקטרינה)
מעון סראב
כפר יסיף

כפיר 1
ברק 7
כפר יאסיף

050-8775783
04-6355263
04-9563085

046384043
049565465

רוסלן פיקר

מנהל דיור – גלי הלר

רח' הבציר  24עפולה

054-9299712
077-3200248

046591599

galih@enosh.org.il

עדי סלע

הצפצפות  5עפולה
למשלוח דואר :ת.ד  24חוצות
אלונים 3657701

04-6403121
052-6682242

046403122

Adisela79@gmail.com

הר ארבל  ,6צפת ת.ד 2077
מיקוד 13200

054-9299794
04-6572873

046567684

kerena@enosh.org.il

03-3741118

07744041
58

galiabigler@gmail.com

באדירה בולוס
052-4577153

עפולה

הוסטל כוללני
ומשולב קהילה
תומכת – מרכז
קובו ,אנוש
קהילה תומכת רימון
(כנרת שירותי
רווחה)

צפת

קהילה תומכת אנוש
צפת

קרן עזוז

רמת ישי

בית צידה לדרך-
הפרעות אכילה
מעון סנד בע"מ

גליה ביגלר

רח' הארז  ,32רמת ישי

גב' סחר סליבא ,מנהלת
054-5292975

רח' אלעין ת.ד 27 .שפרעם
20200

הרדוף

הרדוף – ליווי וריפוי
בקהילה
חירם מרכז שיקומי
בהרדוף בע"מ
(חל"צ)
בית לחיים כישורית

עפולה

שפרעם

הרדוף
כישור (יישובי
משגב )

0542883538

04-9501618

04-9502131

04-9591617

Piker1985@gmail.com
Badera.boulos16@gmail.com

Saharsaliba_s@hotmail.com

sanad63@hotmail.com

אלדד בן דוד ,עו"ס

קיבוץ הרדוף ד.נ המוביל 17930

רון ליברמן

קיבוץ הרדוף ד.נ .המוביל
1793000

04-9859208
052-5989640
04-9059215
04-9059368

049058543
049059395

גב' הגר טפר מנהלת השירות
הסוציאלי

קיבוץ כישור ,ד.נ בקעת בית הכרם
2012300

04-9085110

049986810

hardufripuy@gmail.com
hiram@harduf.org.il

Welfare.hagar@kishorit.org.il
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שירותי דיור מוגן בקהילה
אזור
ישובי עמק יזרעאל ,מגדל
העמק ,רמת ישי ,טבעון
יוקנעם ,ישובי מועצה
איזורית מגידו.

מסגרת
ידיד נפש-סניף
אורנים

כתובת

מנהל/ת מקצועי/ת
מורן ברעם -מנהלת
מחוז צפון+הסניף

טלפון
054-8338010

04-9831136

כתובת מייל
moran@amalgroup.co.il

מגזר ערבי

ידיד נפש-סניף
יסעור
ידיד נפש -סניף
אפיקים

קיבוץ יסעור

ניר ראדה

054-9292619

0732680409

nir@amalgroup.co.il

אפיקים

עדי לושי

054-9292395

04-6754145

adi@amalgroup.co.il

ידיד נפש-סניף ק"ש

שדרות תל חי 77
קרית שמונה

אדוה סויסה

0549292397

04-6997246

advas@amalgroup.co.il

ידיד נפש -סניף
גליל מערבי
דרך הלב שיקום
בע"מ

גליל מערבי

ניר ראדה

054-9292619

073-2680409

nir@amalgroup.co.il

מתן קולומבוס
050-7299917
פאני שמעי (יזמית)
050-6467900

04-6940877

04-6903113

matanc81@gmail.com

טבריה

השומר 4
ת.ד ,845 .טבריה
1410702
הצפצפות  5עפולה
למשלוח דואר :ת.ד
 24חוצות אלונים
3657701

נועם לנדסמן

052-4441363

04-6725088

noamlan1@walla.com

הדס גל

052-6682248

04-6403122

hadas_maayan@hotmail.co
m

טבריה ,גליל תחתון ,בית
שאן ,עפולה ,דרום רמת
הגולן ועמק הירדן
קרית שמונה ,גליל עליון,
רמת הגולן ,מבואות
חרמון ,מרום גליל ,צפת,
חצור הגלילית ,ראש פינה,
קצריז
עכו ,נהריה ,כרמיאל
גליל מערבי
גליל עליון ,צפת ,טבריה,
כרמיאל ,עפולה ,רמת
הגולן ,קריית שמונה
וההתיישבות הכפרית בכל
אזור
כנרת

עפולה ,נצרת עילית,
מגדל העמק

פקס
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דיור בקהילה בכל האזורים

תפארת בית חם

כרמיאל

הוסטל כרמיאל

כרמיאל

אנוש  -דיור מוגן+
תחלואה כפולה

בית שאן ,עפולה ,מגדל
העמק

אנוש

נהריה ,עכו

אנוש

רח' ארלוזורוב ,40
פינת החמנית
ת.ד 1067.נהריה

קרית שמונה

אנוש

הרצל  85ת.ד 8841
קריית שמונה 10200

קרן עזוז

צפת

אנוש

הגדוד השלישי 98
כנען ,ת.ד  2077צפת
13100

קרן עזוז

054-9299794

עכו

אוליב מדיקל-מערך
דיור מוגן
לדוברי רוסית
תכנית הד – שירות
לאומי ,דיור,
התנדבות לצבא,

יוליה זקסר ,מנהלת

052-5554590
04-9550796

04-9550797

עדי אלמליח – מנהלת
שותפה
איתי שלם  -מנהל

054-4404771

0777100290

יקנעם

ת.ד 2378 .נצרת
16123

הברושים 31

השקמה  ,6יקנעם
עלית

אחלאם עלי

050-3466641

04-9998167
153503466641

אמיר סעד

050-2630042
04-9582905

04-9582905

פנינה אשכנזי

054-9299437
04-9584425
04-9580164

04-9584427

גלי הלר

054-9299712
077-3200248

04-6591599

galih@enosh.org.il

סיגל קולטון ישראלי
נייד0549299549 :

נהריה:
077-7928243
עכו04-9809305 :

נהריה:
077-7928243
עכו04-9809305 :

sigali@enosh.org.il

054-9299794

077-7044009

kerena@enosh.org.il

04-6820365

kerena@enosh.org.il

yul_zuk@hotmail.com

052-4233279

Tefert2378@gmail.com
Ahlam@teferet.org
Hostelkarmael@walla.com

pninaa@enosh.org.il

shelem777@gmail.com
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יקנעם והסביבה
הרדוף

תעסוקה נתמכת
ומועדון חברתי
לצעידים
שחרות ליווי
בקהילה

שפרעם

חירם מרכז שיקומי
בהרדוף בע"מ
(חל"צ)
קידום פרויקטים
שיקומיים -
דיור מוגן לתחלואה
כפולה
דיור מוגן סנד בע"מ

גליל מערבי ועמק יזרעאל

דיור מוגן ק.ט.ב

טבריה

שותף
השקמה  ,6יקנעם
עילית

הילה טוהר-גיגר,
מנהלת דיור מוגן

052-6797493

פקס 077-
7100290

הרדוף

רון ליברמן

04-9059215
04-9059368

04-9059395

רעות וולך 050-855-
0456

050-855-0456
04-8640093

Hila.shaharut@gmail.com

hiram@harduf.org.il

פקס reutv.kidum@gmail.com 04-8640097

רח' אלעין ת.ד27 .
שפרעם 20200

גב' סחר סליבא,
מנהלת
054-5292975

04-9501618
04-9591617

04-9502131

sanad63@hotmail.com

יוחנן הסנדלר ,11
חיפה

דנה אקשטין מימראן

052-8397740

04-6249559

danaex@gmail.com
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שרותי תעסוקה
תעסוקה מוגנת – מפעלים מוגנים ומועדונים חברתיים
מיקום
הר כמון

מסגרת
תעסוקה
חוות רום  -חווה
שיקומית

מנהל/ת מקצועי/ת

כתובת

טלפון

פקס

כתובת מייל

הגר אלקיים

בקעת בית הכרם ,כמון20112 ,

054-3017103
טלפקס 04-
8456858

04-8456858

Romm2012@hotmail.co.il

אימאן חג'אזי
054-5709611

כביש כפר יאסיף ירכא

04-9563069

04-9563069

m.sarab.shekom@gmail.com

עופר מלאכי

הברושים  31כרמיאל

0549299417

04-9584427

רוני רז

שומרה

050-7449450

04-9807137

כפר יאסיף

מועדון
תעסוקתי כפר
יאסיף
מועדון
תעסוקתי
"אנוש"
מפעל מוגן
ומועדון
תעסוקתי
"תלם"
עמותת כוכב
הצפון
"אמאנינא"
מח' רווחה

עפולה

מועדון
תעסוקתי –
מרכז קובו

הרדוף

שסטפן בלוכביץ
חירם מרכז
שיקומי בהרדוף
בע"מ (חל"צ)
אלין קרזנר
מפעל שווים

כרמיאל
מושב
שומרה

נצרת

טבריה

רכז ניזאר סארג'י
סבטלנה שכטמן

מרכז אמאנינא ת.ד 367 .נצרת
16083
רח' הבציר  24עפולה 18313

טלפקס 04-
6080672
050-8502326
04-6528708
סבטלנה
0546889437

04-6080672

Telem2@netvision.net.il
ronyraz53@gmail.com

nizarsa@012.net.il

nizar.s@nazareth.muni.il
046591599
svetlanas@enosh.org.il

קיבוץ הרדוף ד.נ .המוביל
1793000

04-9059215

04-9059395

hiram@harduf.org.il

א.ת .טבריה ,ת.ד 2107 .מיקוד 14121

052-4880463

04-6712492

Eshett1@bezeqint.net
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רוזאן דכור

054-6909973
04-6712484
04-9886631

כרמיאל

מפעל סראב

מועתסם ספיה
052-3482272

רח' הנפח  ,25א.ת .כרמיאל,
ת.ד20100 ,6357.

נצרת עילית

מפעל קופרטיב
"ביחד"
מפעל אלומה
עמותת כוכב
הצפון

פאדיה מוסא
אורנה גולן לנדסברג

רח' העבודה  20איזור תעשייה ג',
נצרת עילית
קיבוץ מצובה

04-6564987
050-5108585
050-9567402
04-9858086

כפר ורדים

מרכז מארג
עמותת כוכב
הצפון

גבי פוליצר – סמנכ"ל
עמותה
אתי אוהב ציון

רח' מירון 1א' ,כפר ורדים

0505792790

מעלות

מפעל שיבולים
עמותת כוכב
הצפון
מפעל מוגן
צח"ר עמותת
כוכב הצפון

אורה (סבטלנה)
בנקובסקי

רח' מעלה הבנים  5מעלות

קיבוץ
מצובה

אזור
תעשייה
צח"ר

קרית מפעל שווים
ביאליק ISO
א .סדנאות
יצרה
קרמיקה
וסריגה
ב .קבלנות
משנה
ג .דוכני מכירה

054-2874140
04-9971369
054-7953333
04-9574958

04-9989824

Mifal-carmiel@sarabhostel.co.il

04-6564987

Tefert2378@gmail.com

04-9858086

Orna.golan.1964@gmail.com

04-6898378

maarag.sw@gmail.com
ettihersch@gmail.com

04-9574958

shiboleim@gmail.com

איילת אורן
מאיה דאימנט

אזור תעשייה צח"ר צמוד למפעל
סולרום אלקטרוניקה

058-4423399
050-8539467

04-6249201

ayulikit@gmail.com
diamantmaya@gmail.com

יעקב פורטנוי ,מנהל

החרושת 96

04-8772394

04-8763796

050-8744478

shavimkb@bezekint.net
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מפעל מוגן

ורד דביר ,מתאמת החרושת 96
שיקום

04-6431501

153-46431501

Vered.shavim@gmail.com

החרושת 96

04-6431516

153-46431516

Maayan.shavim@gmail.com

א.ת .דרומי ת.ד 361.קרית שמונה
11012

058-7545540
04-6905898
04-6283090

מעין פרצי כהן,
תעסוקה
מעברית\נתמכת מתאמת קידום
קרית
שמונה

מפעל שווים

זמיר סבר

04-6949714

shavimk8@gmail.com

etti.shavim@gmail.com
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תעסוקה – פרויקטים מיוחדים
מיקום
עכו

מסגרת
תעסוקה
סיפור חוזר
שכולו טוב

מנהל/ת מקצועי/ת

כתובת

ערבה אלתר

טלפון

פקס

0522873845

עמקים

שכולו טוב

מאיה גל אור

טבריה ,עפולה ,מגדל העמק ,נצרת
עילית

נהריה ,עכו,
כרמיאל
חצור

שכולו טוב
דוכנים

קרן לוי

מחוז צפון

חממה
תעסוקתית
לאקדמאים
ובעלי מקצוע

סמדר שפר -מנהלת
מקצועית
ליאת ליבלינג -מנהלת
פרוייקטים

חצור ,נהריה ,עכו ,כרמיאל
דואר לערכותי :רח' היוצרים ,19
כרמיאל
למשלוח דואר :רח' בת שבע  ,1ת.ד.
 185לוד מיקוד 71101
השופטים  27/4תל אביב ,מקשיבים
נט.

מחוז צפון

צרכנים נותני
שירות

אדוה גפן – מנהלת
התכנית

050-3145341

arava@s-tov.org.il

04-6208211

mayag@s-tov.prg.il

04-6213687

kerenle@s-tov.org.il

050-2090363

058-7200229

072-2578924

058-7020222
התעש  24כפר סבא ת.ד2240 .

מייל

smadar@makshivim.net
liat@makshivim.net

050-3772128

adva.yozma@gmail.com
09-7663108
lilach.yozma@gmail.com

לילך רגב – רכזת אזור
גליל מערבי וגליל עליון

054-2205292
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קלאבהאוס
מיקום
טבריה

מנהל/ת
מיכל גרטל

כתובת
העמקים  25טבריה

טלפון
050-7713758
04-6551456

פקס
04-8200042

דוא"ל
tveria@clubhouseamit.org

נצרת עילית

מיכל גולני

רח' המלאכה  , 16ככר מד"א ת.ד.
 ,1205נצרת עילית

054-6769061

04-6560302

ni@clubhouseamit.org

טלפון 04-
6470308

שירות לאומי וגיוס לצבא
מיקום

מסגרת תעסוקה

מחוז צפון

שירות לאומי
תכנית "משלבים"-
עמותת בת עמי
עמותת "גוונים"
"תורמים במדים" –
שילוב בצה"ל
משלבים לצבא – שירות
בצה"ל לבוגרי שירות
לאומי

מחוז צפון
מחוז צפון

מנהל/ת מקצועי/ת /רכז
השמה
אפרת גלעד זילבר

כתובת

טלפון

פקס

052-6070633

דוא"ל
efratg@bat-ami.org.il

מוקד גוונים *9913
ענת ברודה
ענת ברודה

054-5728080

086892638

anatbroda@gmail.com

מוקד גוונים *9913
054-5728080

מוקד גוונים *9913

086892638

anatbroda@gmail.com
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תעסוקה נתמכת
מיקום

מסגרת תעסוקה

טמרה

אומנות השיקום (מגזר
ערבי)

בית שאן ,עפולה
וישובי תענך
פריסה מחוזית

מרכז תעסוקתי "בית
חם"
יוזמה צפונית  -דרך
הלב

עפולה ,יקנעם,
נצרת עילית,
גליל מערבי
וכרמיאל

חברת א.ח .אשנב
בע"מ

גליל מערבי

עמותת אנוש

מנהל/ת מקצועי/ת /רכז
השמה
מוחמד אבומוך -מנכ"ל

כתובת

טלפון

פקס

דוא"ל

054-2622002

04-6342930

Moh0504@yahoo.com

עאלם אימאן -מנהלת
מקצועית

054-7637202

ליאורה חכמון

054-2622006

סופיה שלו -סמנכ"לית
רוני מועלם – רכזת מקצועית
גליל עליון
דניאל קנטון -רכזת מקצועית
גליל מערבי
שירי אלמוג יובל -רכזת
מקצועית טבריה
והעמקים

eman.alem@gmail.com

גני הדר  30/1ת.ד.
 1355צפת

050-2601206

tzviha@bezeqint.net
04-6934659

derechhalev1@gmail.c
om

050-4305076
050-3400083

dhalev7@gmail.com
dhalev9@gmail.com

054-2601763

dhalev29@gmail.com

054-6179717

רועי עינבר -תעסוקה נתמכת

052-4058884

03-7444936

מנהלת -טלי ויזל יקוטי
מיטל דוד  -רכזת

054-9299798
054-9299404
0777-928243

0777-928243

dhalev2@gmail.com
roi@eshnav-ltd.co.il

Tali.v@enosh.org.il
rotemd@enosh.org.il
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כרמיאל

עמותת אנוש

נצרת
עלית/עפולה

מרכז תעסוקתי "בית
חם"
עמק יזרעאל
ב.מ .פת"מ

חברה ערבית
מחוז צפון

בית שאן

עמותת אנוש

טבריה

עמותת אנוש

קרית שמונה
והסביבה

עמותת אנוש

יוקנעם/רמת ישי/
עפולה/מגדל
העמק /נצרת
עילית והסביבה
נצרת
אזור חיפה
והצפון
גליל מערבי,

עמותת אנוש
אנוש
אנוש -יזמות עסקית
"תכנית מעוף"
אשנב

מנהלת -טלי ויזל יקוטי
אופיר לוי ,רכז
מעיין סיגל-קורן ,רכזת

054-9299798
054-9299731
054-9299661
04-9580164

אביטל עופר

054-2622007

04-9584427

Tali.v@enosh.org.il
ofirl@enosh.org.il
maayan.s@enosh.org.il

Avital.o@bch.org.il

וסים חדאד -רכז ומנהל
פרוייקט

052-6349992

04-6564987

b.m.patam@gmail.com

מנהלת -טלי ויזל יקוטי
מישל אפשטיין ,רכז

054-9299798
054-7172215

077-870290

Tali.v@enosh.org.il
michele@enosh.org.il

מנהלת -טלי ויזל יקוטי
אביבית חג'בי
מנהלת -טלי ויזל יקוטי
ליאור שגב נחמיה ,רכזת

054-9299798
-054
054-9299798
054-9299471
0777-044009

מנהלת – דיקלה אלימלך
אורטל ביטון,
אורלי דרעי
שירי
אדיב ג'ברין
טלי קדוש שפריר

054-9299743
054-9299543
054-7172265

רכז תעסוקה נתמכת רועי

עפולה מגדל העמק
נצרת עילית
החלוץ  39חיפה

Tali.v@enosh.org.il
Avivit.h@enosh.org.il

0777-044009

Tali.v@enosh.org.il
lior.s@enosh.org.il

153549299743
04-6591599

dikla@enosh.org.il
ortalb@enosh.org.il

orlid@enosh.org.il

054-9299729
058-7423747

04-8236489

adibg@enosh.org.il
talis@enosh.org.il

052-4058884

03-7444936

roi@eshnav-ltd.co.il
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ענבר

כרמיאל ,עמק
יזרעאל
מגדל העמק,
טבעון ,רמת ישי
ויוקנעם

מרכז תעסוקתי "בית
חם"

מנהלת תעסוקה נתמכת
ארצית -יעל אריאל
מעיין בנימין -רכזת השמה

מחוז צפון

מרכז תעסוקתי "בית
חם"
"תעסוקה בדרך
אחרת"
כפר תקוה
המרכז הישראלי
לתעסוקה
(בכור רונן)

איתמר נהרי

מחוז צפון
מחוז צפון

רותי פרי – עו"ס מנהלת
דנה וייל ,מנהלת איזור צפון
משרדים ראשיים בכפר סבא
של כל הארץ – הנהלה

יעל – 0542622016
מעיין054-9006324-

ת.ד17 .
רמת טבעון

054-8400947
055-6609106
050-8529436
04-9931073
050-8256095
09-7677006

03-6782644

maayan@bch.org.il
yael@bch.org.il

Itamar.n@bch.org.il

04-9539746

ruthyp@kfartikva.org.il

09-7659698

hila@taas
dana@taasuka.org
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קרן רשת מרכזי הכשרה אבחון ושיקום מקצועי
מסגרת תעסוקה
מרכז שיקום טבריה

מנהל/ת מקצועי/ת
ירמי מזרחי

מפעל מקדם תעסוקה
בית שאן

עו"ס מיכל פרידמן
נייד:
0524468595
עו"ס מיכל פרידמן
נייד:
0524468595

מפעל מקדם תעסוקה-
יעל

טלפון
046723560
046586142

פקס
04-6791488
04-6585490

כתובת
רח' ברנר ,פינת
המלאכה,טבריה
אזור תעשייה
בית שאן

דוא"ל

tveria@keren.org.il
צפוני

046401847

04-6401847

מרכז שיקום מגדל
העמק

ירמי מזרחי

046440610

04-6443231

מפעל מקדם תעסוקה
נצרת עילית

מנהל :מר קובי
דניאלי

מרכז שיקום נצרת

המנהלת :גב'
מייסא מרג'יה

04-6566850

בנין אבו אלעסל ת.ד.
 50501נצרת .16135

מפעל מקדם תעסוקה
טמרה
מפעל מקדם תעסוקה
נצרת
מפעל מקדם תעסוקה
מג'אר גברים ונשים

מדריך :מר סלים
סבית
מדריך :מר סלימאן
קובטי
מדריך :מר סעד
אדיב
מדריכה :גב' פנינה
עזאם
מדריך :מר נג'יב

046562278
05588353
36
046570263
046550772
049940198
046555012
046789959

04-6562278

א.ת .דרומי ת.ד,170.
מגדל העמק 10551
ת.ד 666 .א.ת.ג.
איזור תעשייה ג נצרת Mifal.kobi@gmail.com
עילית בין רחוב
העבודה לרחוב היצירה

מפעל מקדם תעסוקה

04-

מושב אביטל
magi@keren.org.il
tami-mg@keren.org.il

maysa@keren.org.il

04-9940376
04-6566850

בנין אבו אלעסל ת.ד.
 50501נצרת .16135
מג'אר
ת.ד 260שכונה
מזרחית 20128

טלפקס04- -

כפר כמא

04-6789959

maysa@keren.org.il

אין מייל-שייכים לקרן מפעלי
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6772119
04-9551881

כפר קמא
מרכז שקום עכו

גהשאן
המנהלת :גב'
איריס קרן

מפעל מקדם תעסוקה
אבו סנאן

המנהלת :גב'
איריס קרן

6772119
049811406
שלוחה 101
04981140
 6שלוחה
111

מפעל מקדם תעסוקה
פקיעין

מדריך :מר כהן
דניאל

049571467

04-9571467

מפעל מקדם תעסוקה
מג'דל כרום

מדריכה :גב'
חמיס ריחאב

048757232

04-8757232

מפעל מקדם תעסוקה
בית ג'אן

מדריך  :חיר
מערוף

049803776

04-9803776

04-9560083

רח' הארבעה  ,34עכו
(ליד אגד).

שיקום
iris-ako@keren.org.il

Iris-ako@keren.org.il
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חברה ופנאי
מועדון חברתי
מיקום

מועדון
חברתי

בית שאן

אנוש

ירכא

אנוש

כרמיאל

אנוש

מנהל מקצועי

פיני פואה

טלפון

כתובת
מול בנק הפועלים ת.ד ,372 .בית
שאן
מועדון חברתי נשים -מועצה

סארה סלאמה

סארה סלאמה

מג'אר

אנוש

תמר קלר

עלי קיזל -רכז

מקומית
מועדון חברתי גברים
ת.ד ,5050.מ24967.
רח' הברושים  , 31ת.ד,202 .
מעל בית הספר הדקל
מועדון הסתדרות לשעבר
(מרכז הכפר)

אנה לדביץ
נהריה

אנוש

נצרת

"אמאנינא"

054-7172297

רח' ארלוזורוב  40פינת החמנית,
.ת.ד1067 .

רכז ניזאר סארג'י

מרכז אמאנינא ת.ד 367 .נצרת

פקס

054-7172716

054-7172701

054-7172701

כתובת מייל

pinip@enosh.org.il
04-8236489
saras@enosh.org.il
04-8236489
04-9584427

050-8783200

saras@enosh.org.il
tamark@enosh.org.il

04-9584425
04-6785672
050-4030884

טלפקס-

akezel@walla.com
077-7928243

077-7928243
טלפקס 04-

Anna.l@enosh.org.il

04-6080672

nizarsa@012.net.il

18

מח' רווחה
מייסא ח'לאילה

סכנין

אנוש

עכו

אנוש

עפולה

אנוש

איאת

אנוש

אלאא אבו סלאח

אנה לדביץ
054-7172297

16083

6080672
050-8502326

ת.ד ,6085 .סכנין 3710

054-7172720

04-6742773
04-9553591

רח' פנקס  ,10עכו
רח' הבציר  24עפולה

nizar.s@nazareth.muni.il

054-7172717

046591599

04-6528708

Maisa.k@enosh.org.il

Anna.l@enosh.org.il

aiat.a@enosh.org.il

04-8236489
עראבה

צפת

קריית
שמונה
קריית
שמונה
שפרעם
נהריה ,עכו

אנוש

אנוש

לילך הדסי
שרונה קייסר

ליד המועצה המקומית

רח' הרצל , 5
ליד מרכז לקידום העיוור
רחוב הרצל  ,85קריית שמונה

054-7172721

054-9299492

allas@enosh.org.il

04-6820157

04-6820157
054-9299544

lilachh@enosh.org.il
0777044009

Sharona.k@enosh.org.il

"קפה
מותק"-

אושרת הבט

"קפה מותק" -תאטרון מראה ק"ש

.054-4500242

אנוש
"אליאסמין
"
מח' רווחה
"יאללה

רכזת עביר בחוס
צליל חילו (מנהלת)

בנין מרש"ל

04-8219374
050-2421412
050-3140135

abeer_ba@hotmail.com
153503140135

tslil@s-tov.org.il
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כרמיאל

טבריה
ועמק הירדן

טמרה
אל שאג'ור
(דיר אל
אסד ,בענה,
מג'ד אל
כרום)

מבלים
אחרת"
מיזם
לקידום
חברה
ופנאי
"יאללה
מבלים
אחרת"
מיזם
לקידום
חברה
ופנאי
סווא שכולו
טוב (חברה
ערבית)

פעילות במקומות בילוי בקהילה
נאור ויונטה

050-2091207

153502091207

naor@s-tov.org.il

מירב קוטניק

050-8550476

153508550476

meravk@s-tov.org.il

052-5468214

153525468214

naamag@s-tov.org.il

נעמה ג'ובני
פעילות במקומות בילוי בקהילה
ישובב קלינשפיז

עביר ותד מנהלת

פעילות במקומות בילוי בקהילה

052-5778085

153525778085

yeshovev@s-tov.org.il

050-3140494

153503140494

abeer@s-tov.org.il

קלאבהאוס
מיקום
טבריה

מנהל/ת
מיכל גרטל

כתובת
העמקים  25טבריה

טלפון
050-7713758
04-6551456

פקס
04-8200042

דוא"ל
tveria@clubhouseamit.org

נצרת עילית

מיכל גולני

רח' המלאכה  , 16ככר מד"א ת.ד.
 ,1205נצרת עילית

054-6769061

04-6560302

ni@clubhouseamit.org

טלפון 04-
6470308
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תוכנית 'עמיתים'
תוכנית משותפת למשרד הבריאות והחברה למתנ"סים ,אשר מטרתה לסייע לנפגעי הנפש להשתלב בפעילויות פנאי וחברה בקהילה
באמצעות חוגים ופעילויות המתקיימים במרחב המתנסי.
מנחות מחוז צפון :
גב' טל בר ,טל 054-4431312 :מיילtalbar26@gmail.com:
גב' אלונה קייזרמן דינרמן  050-5741314 :מיילalona_d@matnasim.org.il :
גב הודיה זיו ברגר:

0524662491

hodayaberger@gmail.com

לפרטים ניתן לפנות למתנ"ס המקומי.
מתנ"ס
בית שאן ,ת.ד10900 35.

שם הרכז
יהודית גולדשטיין

טלפון עבודה
04-6060500

פקס
04-6480706

טלפון נייד
0504211146

דבוריה ,ת.ד16910 ,430 .
תמרה ,ת.ד 2161 .תמרה 24930
יקנעם
מגדל העמק ,רמת יזרעאל  ,5ת.ד
183
עפולה  ,בית אשכול

מנאל איברהים
נור איסמעיל
כנרת קאופמן
לימור שגב

04-6702362
04-9946628

04-6702414
04-9946059

050-9222020
050-2263800

כתובת מייל
יהודית גולדשטיין
()yudzvi@walla.co.il
manolaze@gmail.com
nor.303@hotmail.com

04-6417001

04-6417022

0545266234

limor.segev.g@gmail.com

רעות

046609062

יסמין עבד אלחלים-
מירי קורמילצב

04-9508381
04-6470566

046426738
046557937
04-9861578
04-6014736

0542373106

reuta@matnas-eshkol.org.il

0524280809
050-3618363

yasmeen_heb@hotmail.com
mirikor9@gmail.com

מור נוי לוי

9580063 -04

0542874366

כפר מנדא ,ת.ד17907 ,415.
נצרת עילית ,מתנ"ס ברקוביץ,
מעלה יצחק  ,4ת.ד1144 .
מתנס כרמיאל  ,צהל 105

mornoylevi@gmail.com
omeramitim@walla.com
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מתנ"ס עכו ,א.בן שושן 22
מתנ"ס קצרין ,מרכז מסחרי איתן
ת.ד :ת"ד 147
מתנ"ס אבו-סנאן ,ת.ד25 .
מתנ"ס בלום צפת ,הרצל 15
מרכז קהילתי אוהל משה,
ההסתדרות  ,1חצור
מתנ"ס קרית שמונה ,דוד רזיאל
13
ת.ד :ת"ד 890

052-8746796
9918101 -04

עומר וייס
מרים מיארה

050-5810236

miriam@akko.matnasim.co.il

6753001 -04

נטע דרורי

04-6964111

04-6961770

052-4283370

meitavbn@gmail.com

האדי עזאם
ליאת בן ציון
איילת לוי

04-9964527
04-6869616
04-6935754

04-8141128
04-6921211
04-6935760

050-3242003
0505-4300184
052-3743813

hadi_27@walla.com
liatbzamitim@gmail.com
ayle30@hotmail.com

מור שמיאן

04-6036828

04-6902888

052-5211391

morshamian@gmail.com
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✓ חונכות וסומכות
חברה  /תפקיד
חברת "נתן"-סיעוד וקהילה

מנהל מקצועי
חיית ברגר -מנהלת
שירות ארצית שירותי
חונכות
תמר פופר סעדון -מנהלת
ארצית שירות סומכות

כתובת
משרד ראשי" -נתן"
גילסדגיים , 9
תל השומר
רמת גן

רכזת הגליל המערבי  :עכו נהריה וישובי
הסביבה

מירב קישון

לוחמי הגטאות  18קומה 1
נהריה

רכזת כרמיאל  ,צפת וישובי הסביבה +
מגזר חרדי צפת וטבריה
רכזת נצרת עילית וגליל תחתון -ליה יניב
נוי.

נסיה גלפמן

טלפון/פקס
052-5643317

כתובת מייל
hait@nathan.co.il

052-8531610

tamar_s@nathan.co.il

052-7833764
פקס04-8273556 :
052-3231053

nesia@nathan.co.il

052-8573712
04-6668025

Briut-a@nathan.co.il

052-2687293

shai@nathan.co.il
shani1@nathan.co.il

Briut-y@nathan.co.il

ליה יניר-נוי

רכזת עמק המעיינות :עפולה ,מגדל
העמק ,מגידו
חיפה ויוקנעם

רח' ציפורן 4א' ,נצרת עילית
מען למכתבים :ת.ד5502 .
נצרת עילית-מיקוד
1754207

שני שגיא

הנביאים  ,8חיפה

052-3437857
פקס04-8538288 :

רכזת טבריה ועמק הירדן

כרמל אליהו זינגר

הנשיא ,18טבריה

שירות למגזר החרדי ניתן באזור גליל
מערבי ע"י

טליה ויסברג

052-7555692
04-7707480
פקס04-7707479 :
052-2363211

שי פריימן

שירות למגזר הערבי ניתן בפקוח חברת נתן ע"י:

somchut-k@nathan.co.il

Briut-h@nathan.co.il
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חנן נצרת בע"מ -שירותי בית ורווחה
למגזר הערבי

יזם חברת "חנן" עו"ס
אגבריה מוחמד

דרך נמסאוי– ת.ד2150 .
נצרת 1612002

052-3782198
טל04-6567748 .
פקס 04-6015061

Hanan.org@gmail.com

נצרת והסביבה

סמא זידאן

דרך נמסאוי– ת.ד2150 .
נצרת 1612002

054-6107205

hanansamazi@gmail.com

גליל מערבי – סחנין וישובי הסביבה

רנין חורי

דרך נמסאוי– ת.ד2150 .
נצרת 1612002

050-5833390

raneenbarham@gmail.com

שפרעם ,עכו וישובי הסביבה

ניהאל ספי

052-2263833

nehalsafe@hotmail.com

צפון רמת הגולן ,הגליל המערבי –
שירותים עבור האוכלוסייה הדרוזית
 ORSרפואה וקהילה

אחלאם פלאח

052-6570607

ahlam.falah49@gmail.com

מנהלת חונכות ארצית

דרך נמסאוי– ת.ד2150 .
נצרת 1612002

מנהלת סומכות ארצית

רחלי וולך
רחל לונדון

מנהלת מחוז צפון

יסמין פז

רכזת סומכות וחונכות :עכו ,נהריה,
כרמיאל והסביבה
רכזת סומכות וחונכות:טבריה ורמת
הגולן

יעל אור יהלום ,עו"ס

סניף :רח' הפלמ"ח 11
קרית מוצקין

תמר חסין ,עו"ס

רח' טרומפלדור  4בניין שער
העיר ,טבריה

רכזת סומכות וחונכות :ק"ש ,חצור
הגלילית ,ראש פינה ,צפת ,והסביבה.
רכזת סומכות וחונכות :מגדל העמק,
עפולה והעמקים ,בית שאן והסביבה.
קידום פרויקטים שיקומיים
מנהלת ארצית

מיכל מולר
אירנה שוחט

ריקי אוחנה כהן

054-5646274

racheliv@ors-siud.co.il

טל054-5646684 :

Rachell@ors-siud.co.il

טל054-5646146.
פקס04-6894668.
טל054-5646310 .
פקס 03-7957638
טל054-5646015 .
פקס03-7957508 :

@ors-siud.co.il yasmin

טל'0545646153.
פקס03-7957509:
טל054-5646116 .
פקס03-7957638.
054-9464005

yaelorya@ors-siud.co.il

tamarh@ors-siud.co.il
michalm@ors-siud.co.il
irenasho@ors-siud.co.il

riki@shelpro.co.il
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רכזת חונכות חיפה ,עכו,נהריה וכרמיאל

מיטל גרוס

רכזת חונכות שיקומית:
טבריה והסביבה ,עמק הירדן ,רמת
הגולן ,גליל עליון ( צפת  ,קרית שמונה
וסביבותיהן)

רעות וולך

054-6899556
טל04-8640093.
פקס 04-8640097
050-855-0456
פקס04-6764583:

grossmeital@gmail.com

reutv.kidum@gmail.com
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השכלה
במסגרת תכנית זו ניתן סיוע בהפניה ובמימון למסלולי הלימוד הבאים:
 15תג"ת – תעודת גמר תיכונית 12 ,שנות לימוד.
השלמת בגרויות.
אולפנים – לימוד עברית באולפן שלב א' ושלב ב'.
קורס הכרת המחשב – ברמת יח' לימוד אחת.
תוכניות תהילה – תעודה ללומד המבוגר.
ניתנת אפשרות ללמידה בשילוב בכיתות רגילות או בקבוצות ייחודיות למשתקמים .תכנית הלימודים מותאמת למשתקם וניתנת תמיכה על ידי המלווים בכל אזור.

✓ השכלה
תפקיד
אחראית ארצית שירות השלמת השכלה

שם הרכז/כתובת
פנינה שמאי
גילדסגיים  9תל השומר רמת גן

טלפון/פקס
052-5477990

מייל
pnina@nathan.co.il

רכזת השלמת השכלה גליל מערבי
כרמיאל ,עכו ,נהריה

נופר שויד

נייד 052-8924521
פקס 04-8273556

nofar@nathan.co.il

נייד 052-3240503
פקס 04-6668025

abir@nathan.co.il

רכזת השלמת השכלה חברה ערבית
נצרת  ,כפר כנא ,דבוריה והסביבה.

לוחמי הגטאות  18נהריה
עביר מאגד עבד אלחלים
רח' ציפורן  4נצרת עילית

רכזת השלמת השכלה חברה ערבית
גליל מערבי ,תמרה ,שפרעם
רכזת השלמת השכלה חברה ערבית
כאוכב ,מנדה ,סכנין והסביבה

ריהאם חדאד
לוחמי הגטאות  18נהריה
רים אבו ריא

נייד 052-3331369
פקס 04-8273556
נייד 052-6481029
פקס 04-6668025

riham@nathan.co.il

reem@nathan.co.il

רח' ציפורן  4נצרת עילית
רכזת השלמת השכלה גליל עליון
קרית שמונה ,חצור וצפת.

נעם ביטון

נייד 052-3313326
פקס 153523313326

noam@nathan.co.il
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קרן כרמלי
רח' ציפורן  4נצרת עילית

רכזת השלמת השכלה עמקים
עפולה ,מגדל העמק ,טבריה ,בית שאן ,ישובי
עמק הירדן ויוקנעם

נייד 052-8498457
פקס 04-6668025

keren-c@nathan.co.il

✓ השכלה אקדמאית
שם הרכז

טלפון/פקס
052-9112031

מייל
ariele@nathan.co.il

תפקיד
מנהלת ארצית שירותי חונכות אקדמית

אריאל עזרא

Natan.uh@univ.haifa.ac.il

רכזת שירותי חונכות אקדמית באונ' חיפה

סמדר כורם

050-6819209

nathan.technion@gmail.com

רכזת שירותי חונכות אקדמית בטכניון

סמדר כורם

050-6819209

מכינה ללימודים על תיכוניים
תפקיד
מנהלת המכינה אשנב

שם רכז
כנרת גוטליב

כתובת
האשלג  3חיפה

טלפון/פקס
050-4058047

מייל
kineret@eshnav-ltd.co.il

27

מרפאות שיניים
ניתן לפנות למרפאת שיניים הנמצאת בהסדר עם משרד הבריאות ,עם "טופס הפניה לטיפול דנטלי" .אחת לחמש שנים.
מקום
טבריה

שם המרפאה
מרפאת ד"ר דלאשה

מנהל/ת מרפאה
ד"ר מחמוד דלאשה

כפר יאסיף

מרפאת ד"ר דרויש מרואן

ד"ר דרויש מרואן

טלפון  /פקס
04-6723897
0525935750פקס046716187:
04-9961082
050-5526077
04-6419958

כפר כנא

מרפאת ד"ר חטיב סמיר

ד"ר חטיב סמיר

04-6516836
04-9862912

טמרה

מרפאת ד"ר יאסין מוניר

ד"ר יאסין מוניר

נהריה

מרפאת שיניים בבית הקשיש

נצרת עילית

"עלמה"
מרפאת שיניים במרכז יום לקשיש
מרפאת ד"ר ספדי חאלד

ד"ר משארקי זוהיר
054-5508201
גב' מירי בר יוסף

כפר כנא

כפר עילוט

ד"ר חטיב אשרף

אבו סנאן
טמרה

דיר חנא
מעלות תרשיחא

ד"ר חדאד אליאס

ד"ר ספדי ח'אלד
מוהנא
ד"ר יוסף מוסא
ד"ר יאסין מוניר

ד"ר נזיה ג'מאל
ד"ר חדאד אליאס

052-7366206
04-9940879
054-5934442
04-9827976
04-6560861
04-6011175
050-7460842
04-6551501
052-8709238
04-9940879
052-8261666
04-9973078
052-2831847

כתובת
רח' הפרחים  ,3טבריה (מול "אמסלם
טורס").
ת.ד 140 .כפר יאסיף 24908
ת.ד 2412 .כפר כנא 16930
כפר כנא 16930

טמרה 30811
רח' העצמאות  ,6נהריה
רח' יזרעאל  21ת.ד15801 .
נצרת עילית 17000
כפר עילוט 16970
ת.ד 49 .אבו סנאן 24905
טמרה 300811

ת.ד 18065 .דיר חנא 24973
ת.ד 5499 .מעלות תרשיחא 21560
מעלי המסגד 28
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כאבול
נצרת עילית
פקיעין
בועיינה
כאבול
כאוכב היגא
כפר אכסאל
טבריה

מרפאת ד"ר אכרם
מרפאת ד"ר סימון

נצרת

ד"ר עיאשי עמאד
חואיטה מוחמד
ד"ר ג'ובראן אברהים
ד"ר דלאשה מחמוד
ד"ר מוחמד שחאדה
ד"ר אחמד אבואלהיגא
ד"ר אכרם שלבי
ד"ר יעקב סימון
ד"ר סעיד עונאללה

נצרת

מקום לחיוך בע"מ

קרית שמונה

בית בתיה בית חם בקיריה ע"ר

כפר אכסאל

ג'ואברה שירותים רפואיים בע"מ

ד"ר חליל בקלי
ד"ר רים בקלי

כאבול 24963
דליה  1/9נצרת עילית 17000
ת.ד 658 .פקיעין 24914
ת.ד 338 .בועיינה 16924
ת.ד 2303.כאבול 24963
ת.ד 186 .כפר כאוכב היגא
ת.ד 447 .כפר אכסאל 16920
רח' ביאליק  12טבריה

 050-5833401לא מחובר
052-8932408
054-4823198
052-5935750
052-8844150
052-2610726
052-6241129
04-6720570
04-6712905
04-6453816
050-5410908
077-2060976
04-6081379
04-6943770

קרן היסוד  10קרית שמונה 10200

04-6012362

כפר אכסאל  ,19920ת.ד906 .

רח' הגליל  1025/16נצרת 16000
רח'  5000/4נצרת  16000ת.ד10480 .
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מרכזי יעוץ למשפחות
המרכז מיועד לסייע למשפחות בתהליך ההתמודדות עם הפגיעה הנפשית ממנה סובל אחד מבני המשפחה .הייעוץ ניתן במסגרת פגישות פרטניות ,קבוצות ,סדנאות
למיניהן ,ביקורי בית וייעוץ משפטי .השירות ניתן בשפה העברית והערבית.
שם המסגרת ומיקום
מילם כרמיאל
מורד הגיא  ,100קניון לב
כרמיאל קומה 2
מילם עפולה
רח' יהושוע חנקין ,34
בית עטרת קומה  ,2עפולה
הנגשת שירות מילם בנהריה,
קרית שמונה וטבריה
מרכז ייעוץ למשפחות חברה
ערבית בכל המחוז "אלהאדי"
נצרת עילית

מנהל מקצועי

טלפון

פקס

כתובת מייל

נטע גלמידי
04-6882898

משרד 04-6882898

04-6882894

milamca@enosh.org.il

כרמל מעוז דותן
04-6882898

משרד 04-6882898

04-6882894

milamca@enosh.org.il

סטפני בלק -קרית שמונה
וגליל עליון
נילי גרעיני -נהריה
אורנה שי -טבריה
ערין דראושה

משרד 04-6882898

04-6882894

milamca@enosh.org.il

050-3499923

04-8333584

areend@teferet.org
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תיאום טיפול
חברת "דיאלוג" מתאימה שירות של תיאום תוכניות שיקום פרטניות.
השירות ניתן על מנת לתמוך באדם המשתקם לאחר שעבר ועדת סל שיקום ביישום וקידום תוכניותיו.
השירות ניתן דרך הפנייה מצוות השיקום של משרד הבריאות.

אזור

מנהל/ת מקצועי/ת

טלפון נייד

פקס

כתובת מייל

ארצי

מיה כהן ספקטור -מנהלת
ארצית דיאלוג
נועה טוכמן -מנהלת אזור
הצפון

052-3483853

פקס 072-2706837

cmaya@amanet.co.il

054-9299371

072-2706794

noat@amanet.co.il

מחוז צפון

