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 יורד
 משולבו כוללני, מתוגבר הוסטל

 
 מסגרת תומכת לנפגעי הנפש המתגוררים בקהילה, אך זקוקים לתמיכה -רהוסטל כוללני מתוגב

חלק מהדיירים מאפשר שירותי הוסטל כוללני או מתוגבר,  הוסטל משולב וליווי מוגבר בהוסטל הכוללני. ישנו שירות של רופא פסיכיאטר ואחות, וכן תכנית תעסוקתית כגון ריפוי בעיסוק. 
 ת יום במסגרת ההוסטל.יוצאים לתעסוקת חוץ ולחלק תכני

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

)כנרת קהילה תומכת  טבריה
 שירותי רווחה(

 4השומר  מנהלת גולן,-עדי גריי
 , טבריה845ת.ד. 

052-8886734 04-6725088 adigray@gmail.com 

 כוללני -טבריה
 מתוגבר

בית חנה )כנרת 
 שירותי רווחה(

 04-6717501 , טבריה7זיידל  זיו טל 
052-5385880 

04-6717502 kinerety@netvision.net.il  

 הוסטל כפר יסיף כפר יסיף
 )רשת סראב(

 סחניני עאמר רולה
052-3481717 

Rula_skhneeni@hotmail.co 04-9963996 04-9560016 24908, כפר יאסיף, 1196ת.ד. 

m  

אבו  כפר כאוכב
 להיג'אא

   ,מנהלת מערך דיורסמיה חדאד תפארת בית חם
052-6466633 

 

 04-9999658 16123נצרת  2378ת.ד. 
 

04-9998167 
 
 

 

Tefert2378@gmail.com  

 -סעד אמיר, עו"ס הוסטל כרמיאל כרמיאל
 050-2630042 

/ רח' מצפה  4/ רח' ורד  96רח' הדס 
 1נוף 

04-9582908 04-9582905 Hostelkarmael@walla.com  

  -ו"סיוסף קשקוש, ע הוסטל הציפורן נהריה
052-5819158   

 206נהריה ת.ד.  8שביל הציפורן 
 )קהילה תומכת(

04-9923066 04-9923066 kashkoshyou@gmail.com  

 -מר דב רייכמן, עו"ס הוסטל קלמן נהריה
 054-7592838 

  Yaritt19@walla.com 04-9929454 04-9929454 206, נהריה, ת.ד.27רח' ז'בוטינסקי 

 עכויליזבטה הוסטל  עכו
 "אוליב מדיקל"

 מנהלת הוסטל –יוליה זקסר 
0525554590  

 יהושפט 
  15: ת.ד. מען למכתבים

 24100עכו 

04-9551885 
 

04-9551887 tmail.comYul_zuk@ho  

 קהילה תומכת  עכו
 יקטרינה

 מנהלת מקצועית ,ספיה שירין
050-2933070 

  04-6384043 052-4625437 29טרומפלדור 

 מעון כפר יסיף כפר יסיף
 )רשת סראב(

 Doda_wassouf@hotmil.com 04-9565465 04-9563085 כפר יאסיף 052-5212951באדירה בולוס 

mailto:adigray@gmail.com
mailto:adigray@gmail.com
mailto:kinerety@netvision.net.il
mailto:kinerety@netvision.net.il
mailto:Rula_skhneeni@hotmail.com
mailto:Rula_skhneeni@hotmail.com
mailto:Tefert2378@gmail.com
mailto:Tefert2378@gmail.com
mailto:Hostelkarmael@walla.com
mailto:Hostelkarmael@walla.com
mailto:kashkoshyou@gmail.com
mailto:kashkoshyou@gmail.com
mailto:Yaritt19@walla.com
mailto:Yaritt19@walla.com
mailto:Yul_zuk@hotmail.com
mailto:Yul_zuk@hotmail.com
mailto:Doda_wassouf@hotmil.com
mailto:Doda_wassouf@hotmil.com
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כוללני  -עפולה
 ומשולב

מרכז קובו,  –הוסטל 
 אנוש

 איילת פאר -אשכול מנהלת 
054-9299596 

 רחלי וולך  -מנהלת  דיור 
054-9299712 

   enosh.org.il@ 04-6591599 04-6528708 עפולה 24רח' הבציר 

 -ימוןמערך דיור הר עפולה
 קהילה תומכת 

 עדי סלע
052-6682242 

  Adisela79@gmail.com 04-6403122 04-6403121 15027ת.ד.  , עפולה34אורנים 

אנוש  קהילה תומכת צפת
 צפת

מיוד  2077, צפת ת.ד 6הר ארבל   ניסים ניר 
13200 

04-6572873 
0549299479 

04-6567684 nissimn@enosh.org.il 

 -בית צידה לדרך רמת ישי
 הפרעות אכילה

 077-4404157 , רמת ישי32רח' הארז  גליה ביגלר
054-4846484 

077-
4404158 

galiabigler@gmail.com  

 , מנהלתגב' סחר סליבא בע"מ מעון סנד שפרעם
  

 04-9501617 20200שפרעם  27רח' אלעין ת.ד. 
054-5292975 

04-9502131 Saharsaliba_s@hotmail.co
m 
  

ליווי ורפוי  –הרדוף  הרדוף
 בקהילה

 אלדד בן דוד, עו"ס
 

 04-9859208 17930קיבוץ הרדוף ד.נ המוביל 
052-5989640 

04-9058543 hardufripuy@gmail.com 
 

 04-9059215 17930קיבוץ הרדוף ד.נ. המוביל  מר רון ליברמן   מרכז חירם הרדוף
04-9059368 

052-8710954 

04-9059395  

.Welfare.hagar@kishorit.org 04-9986810 04-9085110 25149בית הכרם כפר כישור, ד.נ  גב' הגר טפר כפר טפול כישורית תפן
il  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ofra@enosh.org.il
mailto:ofra@enosh.org.il
mailto:Adisela79@gmail.com
mailto:Adisela79@gmail.com
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mailto:Saharsaliba_s@hotmail.com
mailto:hardufripuy@gmail.com
mailto:hardufripuy@gmail.com
mailto:Welfare.hagar@kishorit.org.il
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 דיור שיקומי בקהילה
 

 דיור מוגן

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

 צפוןמחוז ורי, מנהלת  אסנת ואת ידיד נפש כל מחוז צפון
 413, ת.ד., קרית שמונה77שד' תל חי 

054-9292493 
04-8325455 

 

04-6997246 
 

osnat129@gmail.com 

  , עכו44רח' טרומפלדור  ידיד נפש מגזר ערבי
 פראן -מרווה שאהין

 רשא אבו ליל שחאדה
 מייסון סלאח 

0549292543 
 

0549292634 
0549292348 

0732680409 Mrmr-s@hotmail.com  

 פאני שמעי   דרך הלב  
 

04-6940877 
050-6467900   

04-6903113 shifi_@walla.com  

  052-5385880 טבריה 845ת.ד.   -זיו טל  טבריה כנרת 
 

kinerety@netvision.net.il  

עפולה, נצרת 
עילית, מגדל 

 העמק

 hadas_maayan@hotmail.com 04-6403122 052-6682248 הדס גל 

טבריה, גליל  ידיד נפש
, בית תחתון

שאן, עפולה, 
מגדל העמק 

 והעמקים

   9292395-054 ברוריה הרחול

דויר בקהילה בכל 
 האזורים

   סמיה חדאד תפארת בית חם
 אחלאם עלי 

 16123נצרת  2378ת.ד. 

052-6466633 
050-3466641 

04-9998167 Tefert2378@gmail.com 

 04-9582905 אמיר סעד הוסטל כרמיאל כרמיאל
050-2630042 

04-9582905 Hostelkarmael@walla.com 

mailto:osnat129@gmail.com
mailto:osnat129@gmail.com
mailto:shifi_@walla.com
mailto:shifi_@walla.com
mailto:kinerety@netvision.net.il
mailto:kinerety@netvision.net.il
mailto:hadas_maayan@hotmail.com
mailto:hadas_maayan@hotmail.com
mailto:Tefert2378@gmail.com
mailto:Tefert2378@gmail.com
mailto:Hostelkarmael@walla.com
mailto:Hostelkarmael@walla.com
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דיור  -  אנוש כרמיאל
מוגן+ תחלואה 

 כפולה

 04-9584425 פנינה אשכנזי
04-9580164 

 
054-9299437 

04-9584427  
pninaa@enosh.org.il 

 ל עכו, נהריה, כרמיא
 גליל מערבי

 nir.rada@gmail.com 04-6997246 054-9292619 ניר ראדה ידיד נפש

 מגדל העמקעפולה, 
 

   054-9299744 וולךרחלי  אנוש

 עדי אמסלם  אנוש נהריה, עכו
 פינת החמנית, 40רח' ארלוזורוב 

 נהריה 1067ת.ד.

077-7928243 
 
 

077-7928243 adia@enosh.org.il 

 alinanidam@walla.com 04-9511708  יוסף קשקוש רן נהריהפויהצ נהריה, עכו

  330ת.ד.–קרית שמונה 
 

 מגור, מנהל אשכול ק"ש וצפת-שעיה אי אנוש
054-9299447. 

 10200, ק"ש 8841, ת.ד 85רח' הרצל 
 

 077-7044009ק"ש טלפקס 

 
shayai@enosh.org.il 

 מגור, מנהל אשכול ק"ש וצפת-שעיה אי ושאנ צפת
054-9299447 

, 2077, כנען, ת.ד 98רח' הגדוד השלישי 
 13100צפת 

  shayai@enosh.org.il 6820365פקס צפת טל 

קרית שמונה, גליל 
עליון, רמת הגולן, 

 מבואות חרמון

  04-6997246 0549292397 אדוה סויסה ידיד נפש

מערך -סראב עכו
ברי דיור מוגן לדו

 רוסית

 yul_zuk@hotmail.com  052-5554590 דיור מוגןיוליה זקסר, מנהלת 

 –תכנית הד  יקנעם
 שירות לאומי

 מנהלת שותפה –ליאת וקנין 
 מנהלת שותפה –עדי אלמליח 

054-5266806 
054-4404771 

 

7100290-077 Liatvak21@gmail.com 
adidaelma@gmail.com 

שחרות ליווי  יקנעם
 קהילתי

 גיגר, מנהלת דיור מוגן-הילה טוהר
 , יקנעם עילית6רח' השקמה 

052-6797493 
 

-077פקס 
7100290 

Hila.shaharut@gmail.com 

mailto:pninaa@enosh.org.il
mailto:pninaa@enosh.org.il
mailto:alinanidam@walla.com
mailto:alinanidam@walla.com
mailto:Liatvak21@gmail.com
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 חיים עצמאיים לנכים-נועםקהילות 
 ב בית לתיקונים ועזרה בבית ופעילויות חברתיות בקהילה רב נכותית. המספק שיחות עם עו"ס בתדירות נמוכה יחסית, סיוע של אשרות קהילה תומכת הינה 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת מקצועי/ת חברה מפעילה מיקום

  057-2214895 מכללת תל חי, קהילה תומכת עידית חמד בית גיל הזהב גליל עליון

 ellenmasud@gmail.com 050-8388641 , כרמיאל1רחוב העמק  אלן מסעוד תגבור כרמיאל

 050-8388643 , מעלות85רחוב בן גוריון  בתיה טובול תגבור מעלות
 04-9578814פקס 

batya1301@gmail.com 

מדעטק, רחוב העצמאות פינת  סילבי סבו תגבור נהריה
 נהריההתבור, 

050-8388261 sylviehila@walla.com 

 clarita.geva@gmail.com 050-4042108 , עכו16הרצוג  בית היימן, קלריטה גבע תגבור עכו

 clarita.geva@gmail.com 050-4042108 , צפת.116רחוב ירושלים  קלריטה גבע תגבור צפת

קריית 
 שמונה

 naamagilboa@gmail.com  052-3975123 , ק"ש12רחוב הירדן  נעמה גלבוע תגבור

בית שאן 
ועמק 

 המעיינות

מועצה איזורית עמק  צביקי וייל, עו"ס גיל עוז
ן המעיינות, ד.נ. עמק בית שא

 11710מיקוד 

  04-6587270טל.
050-6701430 

 04-6584874פקס 

zvikiw@gmail.com 

, בניין גליל סנטר, 52הגליל  לירז ויצמן, מנהלת מקצועית מטב טבריה
 טבריה

052-5682758 lirazv@matav.org.il 

 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:ellenmasud@gmail.com
mailto:ellenmasud@gmail.com
mailto:batya1301@gmail.com
mailto:batya1301@gmail.com
mailto:sylviehila@walla.com
mailto:sylviehila@walla.com
mailto:clarita.geva@gmail.com
mailto:clarita.geva@gmail.com
mailto:clarita.geva@gmail.com
mailto:clarita.geva@gmail.com
mailto:zvikiw@gmail.com
mailto:zvikiw@gmail.com
mailto:lirazv@matav.org.il
mailto:lirazv@matav.org.il
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 תעסוקהשרותי 
 

מסגרת  מיקום
 תעסוקה

 כתובת מייל פקס טלפון כתובת מנהל/ת מקצועי/ת

 -חוות רום  הר כמון
 חווה שיקומית

 20112בקעת בית הכרם, כמון,  אלקיים הגר
 

 054-3017103הגר 
04-8456858 

 

04-9905964 m2012@hotmail.comRom 

 Clubhouse.tveria@gmail.com  050-77123758 רח' השומר פינת מינו טבריה מיכל גרטל קלאב האוס טבריה

מועדון  כפר יאסיף 
תעסוקתי כפר 

 יאסיף

 04-9563069 כביש כפר יאסיף ירכא אימאן חג'אזי
054-5709611 

 m.sarab.shekom@gmail.com 

מועדון  כרמיאל
תעסוקתי 

 אנוש""

 04-9584425 כרמיאל 31הברושים  מיכל ישכר
054-9299773 

 

  michali@enosh.org 

מושב 
 שומרה

מועדון 
תעסוקתי 

 "תלם"

 רוני רז / שלומית פרנטי
 

 shl0mit@walla.com  050-7449450 שומרה
ronyraz53@gmail.com 

נצרת 
 עילית

, ככר מד"א  ת.ד.  16רח' המלאכה  מיכל גולני קלאב האוס 
 , נצרת עילית1205

6769061-054 
 04-6470308טלפון 

04-6560302 Amitclub32@gmail.com 

אמאנינא" מח' " נצרת
 רווחה

 367ת.ד.  –"אמאנינא"  ניזאר סארג'י
 נצרת

-04טלפקס 
6080672 

050-8502326 

 nisarsa@012.net.il 
samar.mahroum@gmail.com 

מועדון  עפולה
 –תעסוקתי 
 מרכז קובו

18313עפולה  24רח' הבציר  סבטלנה שכטמן  04-6528708 
סבטלנה 

0546889437 
ריפעת 

0549299737 

  
svetlana75k@hotmail.com 

amer_04@hotmail.com 

מרכז  -חירם הרדוף
 שיקומי

 קיבוץ הרדוף ד.נ. המוביל  שטפן בלוכביץ   
1793000 

04-9059215 
054-7920906 

04-9059395 hiram@harduf.org.il 

 אלין קרזנר מפעל שווים טבריה
 רוזאן דכור

 14121מיקוד  2107א.ת. טבריה, ת.ד. 
 

050-4040396 
054-6909973 
04-6712484 

04-6712492 Eshett1@bezeqint.net 

mailto:Romm2012@hotmail.com
mailto:Romm2012@hotmail.com
mailto:shl0mit@walla.com
mailto:shl0mit@walla.com
mailto:nisarsa@012.net.il
mailto:nisarsa@012.net.il
mailto:Eshett1@bezeqint.net
mailto:Eshett1@bezeqint.net
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, 6357, א.ת. כרמיאל, ת.ד.25רח' הנפח  מועתסם ספיה מפעל סארב כרמיאל
20100 

052-3482272 
04-9886631 

 
 

04-9989824 -carmiel@sarab-Mifal
hostel.co.il 

נצרת 
 עילית

מפעל קופרטיב 
 "ביחד"

 פאדיה מוסא
 

איזור תעשייה ג', נצרת  20רח' העבודה 
 ליתעי

04-6564987 
050-5108585 

04-6564987 Tefert2378@gmail.com 

 שכולו טוב עמקים 
 

  שי פריימן
 

 טבריה, עפולה, מגדל העמק, נצרת עילית
 

050-3145341 
 

 
 

tov.org.il-Shaif@s 
 

עכו, נהריה, 

 כרמיאל

 
 שכולו טוב

 קרן לוי
 

 חצור, נהריה, עכו, כרמיאל
 , כרמיאל19דואר לערכותי: רח' היוצרים 
 185, ת.ד. 1למשלוח דואר: רח' בת שבע 

 71101לוד מיקוד 

 
 

050-2090363 
 

 
 

tov.org.il-yaela@s 
 

nabila_as@hotmail.com 

קיבוץ 
 ובהמצ

 מפעל אלומה
 
 

 

 אורנה גולן לנדסברג
 
 

 

 קיבוץ מצובה
 
 

 

050-9567402 
04-9858086 

 
 

04-9570129 
 
 

 

Golan1305@bezeqint.net 
Hataam5@matzuva.org.il 

 
 

סמנכ"ל  –בי פוליצר ג מרכז מארג כפר ורדים
 עמותה

 מירב בן יעקב
 לילך קינן

 0505792790 א', כפר ורדים1רח' מירון 
 

04-9971369 

04-6898378 maaragsw@gmail.com 
meravbj@gmail.com 

 04-9574958 מעלות 5רח' מעלה הבנים  אורה )סבטלנה( בנקובסקי מפעל שיבולים מעלות
054-7953333 

 shiboleim@gmail.com 
 

 

קרית 
 ביאליק

 יעקב פורטנוי מפעל שווים
 מיטל חייט מתאמת שיקום

 

  27000, 1144ת.ד.  96/13רח' החרושת 
04-8772394 

04-8763796 shavimkb@bezeqint.net 
 

קרית 
 שמונה

 ונתןוויל י מפעל שווים
 אתי אוהב ציון

קרית שמונה  361א.ת. דרומי ת.ד.
11012 

050-4040304 
04-6905898 

04-6949714 weilyoni@gmail.com 
etti.shavim@gmail.com 

חממה  מחוז צפון
תעסוקתית 
לאקדמאים 

 ובעלי מקצוע

 איתן קלטוש 
 ליאת ליבלינג

 

 052-2478064  iat@camama.org.ill 

mailto:Tefert2378@gmail.com
mailto:Tefert2378@gmail.com
mailto:Shaif@s-tov.org.il
mailto:Shaif@s-tov.org.il
mailto:yaela@s-tov.org.il
mailto:yaela@s-tov.org.il
mailto:Golan1305@bezeqint.net
mailto:Golan1305@bezeqint.net
mailto:Hataam5@matzuva.org.il
mailto:Hataam5@matzuva.org.il
mailto:maaragsw@gmail.com
mailto:maaragsw@gmail.com
mailto:shavimkb@bezeqint.net
mailto:shavimkb@bezeqint.net
mailto:weilyoni@gmail.com
mailto:weilyoni@gmail.com
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  יזמות עסקית מחוז צפון
 מאיה לביא סילס

 זמיר סבר
 סופי שלו

 
 צפת 1355ת.ד.  30/1גני הדר 

693465004- 
050-2601206 
050-2601263 
050-4305076 

04-6934659  

צרכנים נותני  מחוז צפון
 שירות

מנהלת  –אדוה גפן 
 התכנית

 
רכז אזור  -צביקה אידלברג 

 םעפולה ועמקי
רכזת אזור  –לילך רגב 

 גליל מערבי וגליל עליון

 054-2205291 2240כפר סבא ת.ד.  24התעש 
 

050-3772140 
 
 

054-2205292 

 
09-7663108 

advagefen@hotmail.com 
 
 

tzvika.yozma@gmail.com 
 

lilach.yozma@gmail.com 

 netaedri@gmail.com  050-3772128 נטע אדרי  ליווי למעסיקים

mailto:netaedri@gmail.com
mailto:netaedri@gmail.com


 

 
 
 

10 

 תעסוקה נתמכת
 
 

 

מנהל/ת מקצועי/ת/ רכז  מסגרת תעסוקה מיקום
 השמה

 דוא"ל פקס טלפון

)מגזר אומנות השיקום   
 ערבי(

 מוחמד אבומוך
 

 עבדאללה מחמוד
 תאאר מסאלחה מחמוד

 עאלם אימאן
 אחלאם כנאנה

054-2622002 
 

050-9772337 
054-2297756 
054-7637202 
052-5130222 

04-6342930 Moh0504@yahoo.com 
 

k1@hotmail.com-A7lam 

 

Ma_shakom1@hotmail.com 

 tzviha@bezeqint.net  054-2622006 ליאורה חכמון מרכז תעסוקתי "בית חם" בית שאן

 דרך הלב -יוזמה צפונית  פריסה בכל הצפון
 

 
 מאיה לביא סילס

 זמיר סבר
 סופי שלו

04-6934650 
050-2601206 
050-2601263 
050-4305076 

04-6934659 derechhalev1@gmail.co
m 

dhalev13@gmail.com 
dhalev9@gmail.com 

 רותם פישמן חברת א.ח. אשנב בע"מ גליל מערבי
 חן חזיזה

052-3359826 
052-4058884 

03-7444936 ltd.co.il-chen@eshnav 
 

מנהלת -אתי סידר עמותת אנוש מחוז צפון
 תעסוקה נתמכת צפון

054-9299704 153-54-9299704 Etty.sidar@enosh.org.il 

גליל מערבי 
 )עכו/נהריה(

 טלי ויזל יקוטי עמותת אנוש
 רותם דיעי

 

054-9299798 
054-9299404 

 

077-7928243 Tali.v@enosh.org.il 
 

 אופיר לוי עמותת אנוש כרמיאל
 רבקה סאנאנס

054-9299731 
054-9299661 

 

04-9584425  
 

ofirl@enosh.org.il 

 נצרת עלית/עפולה
 

 תי "בית חם"מרכז תעסוק
 עמק יזרעאל

 Avital.o@bch.org.il  054-2622007 אביטל עופר

mailto:Moh0504@yahoo.com
mailto:Moh0504@yahoo.com
mailto:A7lam-k1@hotmail.com
mailto:A7lam-k1@hotmail.com
mailto:Ma_shakom1@hotmail.com
mailto:Ma_shakom1@hotmail.com
mailto:tzviha@bezeqint.net
mailto:tzviha@bezeqint.net
mailto:derechhalev1@gmail.com
mailto:derechhalev1@gmail.com
mailto:dhalev13@gmail.com
mailto:dhalev13@gmail.com
mailto:dhalev9@gmail.com
mailto:dhalev9@gmail.com
mailto:chen@eshnav-ltd.co.il
mailto:chen@eshnav-ltd.co.il
mailto:Tali.v@enosh.org.il
mailto:Tali.v@enosh.org.il
mailto:ofirl@enosh.org.il
mailto:ofirl@enosh.org.il
mailto:Avital.o@bch.org.il
mailto:Avital.o@bch.org.il
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 052-6349992 וסים חדאד, רכז ב.מ. פת"מ )מגזר ערבי( נצרת
 

 b.m.patam@gmail.com 

 054-7172215 , רכזמישל אפשטיין אנוש בית שאן
 077-7870209משרד

 micheie@enosh.org.il 

 quyt@enosh.org.il  054-9299762 חנה ברודמן אנוש טבריה

 naamam@enosh.org.il  054-9299471  נעמה מנג'ם אנוש הקרית שמונ

עפולה,נצרת 
 עילית/מגדל העמק

  אנוש
 אורטל ביטון

 רוברט איסקוב
 לימור חיים

 חן כץ

 077-3200248משרד
054-9299543 
054-7172220 
054-9299434 
054-7172265 

  
 
 

 adibg@enosh.org.il  054-9299729 אדיב ג'ברין אנוש נצרת

רכזת  -ליאורה חכמון מרכז תעסוקתי "בית חם" עפולה
 השמה

054-2622006  tzviha@bezeqint.net 

גליל מערבי, רמת 
 ישי

  03-7444936 052-4058884 חן חזיזה אשנב
 \ltd.co.il-chen@eshnav 

 

מגדל העמק, רמת 
 ישי, + יוקנעם

 maayan@bch.org.il  054-9006324 מעיין בנימין מרכז תעסוקתי "בית חם"

רמת ישי, יוקנעם 
 והסביבה

 
 

גליל מערבי  עכו 
 ונהריה

 תעסוקה בדרך אחרת
 כפר תקוה

 
 

 בדרך אחרתתעסוקה 
 כפר תקוה

 גב' רותי פרי, מנהלת
 טלי ליפוביץ

 
 

 גלית קריצמר

050-8529436 
8293084 – 050 
 
 

050-8529433 
04-9931073 

953974604- ruthyp@kfartikva.org.il 

 orna@camama.org.il 077-5501040 058-7200221 אורנה הולדמן חממה תעסוקתית שת"ר חדרה וצפונה

 המרכז הישראלי לתעסוקה מחוז צפון
 )בכור רונן(

הילה רוקח, מנהלת 
 איזור צפון

050-8256097 
09-7677006 

 

765969809- hila@taasuka.org 

 
 
 

mailto:b.m.patam@gmail.com
mailto:b.m.patam@gmail.com
mailto:micheie@enosh.org.il
mailto:micheie@enosh.org.il
mailto:quyt@enosh.org.il
mailto:quyt@enosh.org.il
mailto:naamam@enosh.org.il
mailto:naamam@enosh.org.il
mailto:adibg@enosh.org.il
mailto:adibg@enosh.org.il
mailto:tzviha@bezeqint.net
mailto:tzviha@bezeqint.net
mailto:chen@eshnav-ltd.co.il/
mailto:maayan@bch.org.il
mailto:maayan@bch.org.il
mailto:ruthyp@kfartikva.org.il
mailto:ruthyp@kfartikva.org.il
mailto:orna@camama.org.il
mailto:orna@camama.org.il
mailto:hila@taasuka.org
mailto:hila@taasuka.org
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 קרן רשת מרכזי הכשרה אבחון ושיקום מקצועי 
 

 דוא"ל כתובת פקס טלפון מנהל/ת מקצועי/ת מסגרת תעסוקה

 טבריהרח' ברנר, פינת המלאכה, 04-6791488 04-6723560 מגי קינן  גב'  מרכז שיקום טבריה
  אזור תעשייה צפוני  בית שאן

 מושב אביטל
 

 

tveria@keren.org.il 

  מקדם תעסוקהמפעל 
 בית שאן

רמי מנהל: מר מ.מ שם 
 פחימה

04-6586142 
 

04-6585490  

רמי מנהל: מר מ.מ שם  יעל  -מפעל מקדם תעסוקה
 פחימה

04-6401847   

שם המנהלת: גב'  מתת הן  מרכז שקום מגדל העמק
 מלכימן

, מגדל 170א.ת. דרומי ת.ד. 04-6443231 04-6440610
 10551העמק 

 ת.ג.א. 666ת.ד. 

mg@keren.org.il-matat 

 מפעלמקדם תעסוקה 
 נצרת עילית

    04-6562278 מנהל: מר קובי דניאל

 מדריך: מר אלפרד גואטה  מ.העמק מפעל מקדם תעסוקה
 מר ג'קי תורג'מן           

מגדל , 170דרומי ת.ד.א.ת.   04-6440610
 10551העמק 

 

  04-6570263 גב' מייסא מרג'ה: תהמנהל מרכז שיקום נצרת
04-6550772 

 50501בנין אבו אלעסל ת.ד.  04-6566850
 .16135נצרת 

maysa@keren.org.i 

    04-9940198 מר סלים סביתמדריך:  מרהט מפעל מקדם תעסוקה

    04-6555012 מדריך: מר סלימאן קובטי נצרת מפעל מקדם תעסוקה

מפעל מקדם תעסוקה מאג'ר 
 גברים ונשים

 אדיבמדריך: מר סעד 
 מדריכה: גב' פנינה עזאם

04-6789959    

  מפעל מקדם תעסוקה
 כפר קמא

    04-6772119 נג'יב גהשאןמדריך: מר 

 ako@keren.org.il-iris , עכו )ליד אגד(.34רח' הארבעה  04-9551881 04-9811406 איריס קרן גב'  :תהמנהל מרכז שקום עכו

  מפעל מקדם תעסוקה
 אבו סנאן

    04-9560083 גאל סעדימר י: מדריך

    04-9571467 כהן דניאלמר  מדריך:  פקיעין מקדם תעסוקהמפעל 

מג'דל  מפעל מקדם תעסוקה
 כרום

    04-9881126 חמיס רחב מדריכה: גב' 

 מפעל מקדם תעסוקה 
 בית ג'אן

    04-9803776 מדריך : חיר מערוף
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 חברה ופנאי
 מועדון חברתי      

 

מועדון  מיקום
 רתיחב

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל מקצועי

 אנוש איכסאל

 רכז -יוסף שלבי

 -אניסה דראושה

 מדריכה

 16920, איכסאל 630ת.ד.

 )המועדון נמצא ברווחה(

054-5942145 

050-8340238 
twasol376@yahoo.com 

 lizb@enosh.org.il 054-9299710 , בית שאן372מול בנק הפועלים ת.ד.  ליז שפרן אנוש בית שאן

 netNaifi177@bezeqint. 050-5853428  חיג'אג' נאיף שכולו טוב טמרה

 אנוש ירכא

 הזאר סלאמי

 

 מועצה מקומית -מועדון חברתי נשים

 

050-4966998 

04-9568111 
Hazar.Salamy@gmail.com 

 חביש מוניר
 מועדון חברתי גברים

 24967, מ.5050ת.ד.
054-5630856 Monir1970@walla.com 

 תמר קלר אנוש כרמיאל
 ,202, ת.ד.  31רח' הברושים 

 מעל בית הספר הדקל

 

050-8783200 

 04-9580164טלפקס 

 

tamark@enosh.org.il 

tfmith@gmail.com 

 

 אנוש מג'אר
 רכז -י קיזלעל

 

 מועדון הסתדרות לשעבר

 )מרכז הכפר(

 

050-4030884 

 

kezel@walla.coma 

 אנה לדביץ אנוש נהריה
פינת החמנית,         40רח' ארלוזורוב 

 1067.ת.ד. 

054-7172297 

077-7928243 
Anna.l@enosh.org,il 

file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/twasol376@yahoo.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/twasol376@yahoo.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/lizb@enosh.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/lizb@enosh.org.il
mailto:Naifi177@bezeqint.net
mailto:Naifi177@bezeqint.net
mailto:Hazar.Salamy@gmail.com
mailto:Hazar.Salamy@gmail.com
mailto:Monir1970@walla.com
mailto:Monir1970@walla.com
mailto:tamark@enosh.org.il
mailto:tamark@enosh.org.il
mailto:tfmith@gmail.com
mailto:tfmith@gmail.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/akezel@walla.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/akezel@walla.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/Anna.l@enosh.org,il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/Anna.l@enosh.org,il
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 "אמאנינא" נצרת
 מח' רווחה

 04-6080672טלפקס  נצרת 367"אמאנינא" ת.ד. רכז ניזאר סארג'י
050-8502326 

nizarsa@012.net.il 
samar.mahroum@gmail.com 

 052-6702513 20173, סכנין 6 085ת.ד. רים סלמאן אנוש סכנין

 

Ramosh_1987@hotmail.com 

 

 , עכו10רח' פנקס  מיכל ישכר אנוש עכו
054-9299773 

04-9553591 
Michali@enosh.org.il 

 עפולה 24רח' הבציר  רוברט איסקוב אנוש עפולה
054-7172220 

04-6528708 
ruberti@enosh.org.il 

 אנוש עראבה

 -חטיב אסאלה

 רכזת

 -נעאמנה שפיקה

 מדריכה

 

 ליד המועצה המקומית

 

 

050-8318758 

052-2254381 

Assala_nassar@hotmail.com 

 

 צפת

 

 אנוש

 
 לילך הדסי

 ,  5רח' הרצל 

 קידום העיוורמול מרכז ל

054-9299492 

04-682015 
lilachh@enosh.org.il 

קריית 

 שמונה
 קרית שמונה 8841, ת.ד. 85רח' הרצל  מירי מרדכי אנוש

052-3791760 

077-7044009 

mirim@enosh.org.il 

shayai@enosh.org.il 

 אנוש ריינה
 בסול בסמה

 שייח חליל  מאמון
 m19651@walla.com 054-4988354 ליד המועצה המקומית

 "אליאסמין" שפרעם
 מח' רווחה

 04-8219374 בנין מרש"ל רכזת עביר בחוס
050-2421412 

Yasmin_center_shf@hotmail.com 

נהריה, עכו 
 כרמיאל

ייאללה 
מבלים 
 אחרת

נהלת צליל חילו מ
 מחוז צפון

 נאור ויונטה

 050-3140135 
 

050-2091207 

tov.org.il-tslil@s 
 

tov.org.il-naor@s 

mailto:nizarsa@012.net.il
mailto:nizarsa@012.net.il
mailto:samar.mahroum@gmail.com
mailto:samar.mahroum@gmail.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/Ramosh_1987@hotmail.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/Ramosh_1987@hotmail.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/Michali@enosh.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/Michali@enosh.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/ruberti@enosh.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/ruberti@enosh.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/Assala_nassar@hotmail.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/Assala_nassar@hotmail.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/lilachh@enosh.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/lilachh@enosh.org.il
mailto:mirim@enosh.org.il
mailto:mirim@enosh.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/shayai@enosh.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/shayai@enosh.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/m19651@walla.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shahaf/Desktop/m19651@walla.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8321XGSV/Yasmin_center_shf@hotmail.com
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 שילוב אנשים עם מגבלה נפשית בפעילויות פנאי וחברה בקהילה -תוכנית 'עמיתים'
 

'עמיתים' היא תכנית ארצית, המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות. מטרתה קידום השתלבותם של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית 
( ליווי 1ה במרכז הקהילתי הקרוב לביתם ובקהילתם. עושים זאת באמצעות עבודה בשני מישורים: בקהילה. זאת באמצעות השתלבותם בפעילויות פנאי וחבר

עבודה למען שינוי עמדות וסטיגמות בקהילה כלפי  -(  מישור קהילתי2פרטני של משתתפי התוכנית, בו מתרחשת עבודה שיקומית ברוח קהילתית 
 מתמודדים עם מגבלה נפשית. 

 
 קת לשני מחוזות צפוניים ולכל מחוז מנחה: תוכנית 'עמיתים' מחול

 מחוז צפון א':
 

  ornakl@gmail.comמייל:  4686584-052מנחה: אורנה קליין.  
 

 כתובת מייל טלפון נייד פקס טלפון עבודה שם הרכז מתנ"ס

 35בית שאן,  ת.ד.

10900 

יהודית ולדשטיין חל"ד עד 

  2015בר נובמ

 מיכל זולטי מ.מ. 

04-6060500 04-6480706  yudzvi@walla.co.il 
michal amitimbs@gmail.com. 

דבוריה, ת.ד. 

430 ,16910 

 ze@gmail.commanola 050-9222020 04-6702414 04-6702362 מנאל איברהים

 jennyzverev@gmail.com 054-2336203 04-9893110 04-9935468 גיני קוליקובסקי 45יקנעם, אלונים 

 mulla@gmail.comcar 052-7950630 04-9831076 9836588 -04 כרמל אביבי רמת ישי  –טבעון 

מגדל העמק, רמת 

 5יזרעאל 

 183ת.ד. 

 limor.segev.g@gmail.com 054-5266234 04-6417022 04-6417001 לימור שגב
 

 ישיר . 04-6609062 ליאור משלי  6עפולה, קפלן 

6591005- 04  

לבית אשכול  1שלוחה 

 124ואז שלוחה 

04-6528798  amitimlior@gmail.com 

 35בית שאן,  ת.ד.

10900 

יהודית ולדשטיין חל"ד עד 

  2015נובמבר 

 מיכל זולטי מ.מ. 

04-6060500 04-6480706  yudzvi@walla.co.il 
@gmail.com.michal amitimbs 

mailto:ornakl@gmail.com
mailto:yudzvi@walla.co.il
mailto:yudzvi@walla.co.il
mailto:manolaze@gmail.com
mailto:manolaze@gmail.com
mailto:jennyzverev@gmail.com
mailto:jennyzverev@gmail.com
mailto:carmulla@gmail.com
mailto:carmulla@gmail.com
mailto:limor.segev.g@gmail.com
mailto:limor.segev.g@gmail.com
mailto:amitimlior@gmail.com
mailto:amitimlior@gmail.com
mailto:yudzvi@walla.co.il
mailto:yudzvi@walla.co.il
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 מחוז צפון ב': -תכנית עמיתים
 

 חל"ד – alona_d@matnasim.org.ilמייל:  5741314-050מנחה: אלונה קייזרמן דינרמן: 
 

 hodayaberger@gmail.comמייל:  4662491-052הודיה זיו ברגר :  -מ.מ 
 
 
 
 

 כתובת מייל טלפון נייד פקס טלפון עבודה שם הרכז מתנ"ס

-04 04-6964111 מיטב בר ניצן קצרין והגולן

6961770 

0523115613 amitim@katsrin.matnasim.co.il 

 ה,קרית שמונ

 מתנ"ס ארתור פוקס 

-04  מור שמיאן

6036828 

04-

6473134 

0525211391 morshamian@gmail.com 

,ת.ד 1חצור, ההסתדרות 

175 

-04 04-6935754 איילת לוי

6935760 

052-3743813 Ayle30@hotmail.com 

צפת,  מתנ"ס בלום רח 
 15הרצל 

13250 

-04 04-6829473 חל"ד  –ברון  ליאת
6921211 

054-6328290 liatr8@walla.co.il 

 כרמיאל, מתנ"ס מרכז

 105רחוב צה"ל 

-04 04-9580063 עומר וייס 

9580064 

054-9458135 omeramitim@walla.com  

-04 04-6282736 מור נוי לוי רמיאלכ

9580064 

0542874366 mornoylevi@gmail.com 

 עכו  מתנ"ס בית היימן, 
 2169, ת.ד16רח' הרצוג 

 04-9812822 מרים מיארה

04-9819174 

04-

9550885 

0506810236 miriam@akko.matnasim.co.il 

-04 04-9964527 די עזאםהא אבו סנאן

8141128 

0503242003 hadi_27@walla.com 

תמרה  2161תמרה,  ת.ד. 
24930 

-04 04-9946628 נור איסמעיל 

9946059 

050-2263800 nor.303@hotmail.com 

, 415כפר מנדא,  ת.ד.

17907 

-04 04-9508381 יסמין עבד אלחלים

9861578 

052-4280809 yasmeen_heb@hotmail.com 

file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8321XGSV/alona_d@matnasim.org.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8321XGSV/hodayaberger@gmail.com
mailto:Ayle30@hotmail.com
mailto:Ayle30@hotmail.com
mailto:liatr8@walla.co.il
mailto:liatr8@walla.co.il
mailto:omeramitim@walla.com
mailto:omeramitim@walla.com
mailto:mornoylevi@gmail.com
mailto:mornoylevi@gmail.com
mailto:hadi_27@walla.com
mailto:hadi_27@walla.com
mailto:nor.303@hotmail.com
mailto:nor.303@hotmail.com
mailto:yasmeen_heb@hotmail.com
mailto:yasmeen_heb@hotmail.com
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 חונכות וסומכות

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל מקצועי / תפקיד חברה

מנהלת שירות   -רגרחיית ב סיעוד ושיקום בקהילה-חברת "נתן"
 ארצית שירותי חונכות 

מנהלת  -תמר פופר סעדון
 ארצית שירות סומכות

 "נתן" -משרד ראשי
 , 9גילסדגיים 
 תל השומר

 רמת גן

052-5643317 
 

052-8531610 

hait@nathan.co.il 
 

tamar_s@nathan.co.il 
 

 

רכזת הגליל המערבי : עכו נהריה וישובי 
 הסביבה

 
 רכזת כרמיאל , צפת וישובי הסביבה

 אורנה שי/ מירב קישון
 
 

 אורנה שי

 1קומה  18לוחמי הגטאות 
 נהריה

 מירב 052-7832764
052-5609434 

 אורנה
 

 04-6668530פקס 

orna@nathan.co.il 
 

k@nathan.co.il-Somchut 
 

רכזת העמקים:  יקנעם, נצרת עילית, 
עפולה, מגדל העמק, עמק יזרעאל, גליל 

 תחתון

 א', נצרת עילית4רח' ציפורן  נוי-ליה יניר
 5502מען למכתבים: ת.ד. 

 1754207מיקוד -נצרת עילית

052-8573712 
666802504- 

a@nathan.co.il-Briut 

 052-3437857 , חיפה8הנביאים  שני חג'בי יוקנעם
 04-8538288פקס: 

shani1@nathan.co.il 
 
 

 052-7555692 ,טבריה18יא הנש כרמל אליהו זינגגר רכזת טבריה ועמק הירדן
04-7707480 

 04-7707479פקס: 

y@nathan.co.il-Briut 

 שירות למגזר הערבי ניתן  בפקוח חברת נתן ע"י:

שירותי בית ורווחה למגזר  -חנן נצרת בע"מ
 הערבי

יזם חברת "חנן|" עו"ס 
-052אגבריה מוחמד 

3782198 
 וה מקצועית חיית ברגרמלו

  2150ת.ד.  –רח' אלעמארה 
 16000נצרת 

 1-800-770-440טל. 
 04-6567748טל. 

 04-6015061פקס 
 

 

 raneenbarham@gmail.com 050-5833390  רנין חורי גליל מערבי 
 

 ranabtau@campus.haifa.ac.il  052-2263833  רנא  ענבתאווי  גליל מערבי
 

 atoujan@yahoo.com 052-8839307  תוג'אן עזאם   הנצרת והסביב

mailto:hait@nathan.co.il
mailto:hait@nathan.co.il
mailto:tamar_s@nathan.co.il
mailto:tamar_s@nathan.co.il
mailto:orna@nathan.co.il
mailto:orna@nathan.co.il
mailto:Somchut-k@nathan.co.il
mailto:Somchut-k@nathan.co.il
mailto:Briut-a@nathan.co.il
mailto:Briut-a@nathan.co.il
mailto:shani1@nathan.co.il
mailto:shani1@nathan.co.il
mailto:Briut-y@nathan.co.il
mailto:Briut-y@nathan.co.il
mailto:raneenbarham@gmail.com
mailto:raneenbarham@gmail.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8321XGSV/ranabtau@campus.haifa.ac.il
mailto:atoujan@yahoo.com
mailto:atoujan@yahoo.com
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ORS    שירותי רפואה וסיעוד    

 siud.co.il-inbal@ors 054-5646062טל:   ענבל יוחנן   חונכות –רכזת ארצית 

 siud.co.il-Rachell@ors 054-5646684טל:   יעל פיזם   סומכות –רכזת ארצית 

 -סניף נהריה יסמין פז מנהל מחוז צפון
 , נהריה 20הגעתון 

 054-5646146טל.
 04-6894668פקס.

siud.co.il-@orsyasmin  

רכזת סומכות וחונכות: עכו, נהריה, 
 כרמיאל,טבריה

 ,נהריה20הגעתון -סניף נהריה , עו"סאור יהלוםיעל 
רח'  –סניף טבריה 
 , טבריה38טרומפלדור 

 054-5646310טל. 
 03-7957638פקס 

siud.co.il-yaelorya@ors 

רכזת סומכות וחונכות: גליל עליון ורמת 
 הגולן

מרכז מסחרי מול קופ"ח  -חצור , עו"סיהודית אברהמי
 מכבי, חצור

,  132צה"ל  -קריית שמונה
 קריית שמונה

 , צפת6ויצמן  -צפת 

 054-5646015טל. 
 03-7957508פקס. 

siud.co.il-judithavr@ors 

 054-5646116טל.   אירנה שוחט רכזת סומכות וחונכות: עפולה והעמקים
 072-2449001פקס. 

siud.co.il-@orsirenasho  

 
 קידום פרויקטים שיקומיים

    

 riki@kidumpro.co.il 054-9464005  ריקי אוחנה  מנהלת ארצית

רכזת חונכות גליל מערבי)עכו,נהריה 
 וכרמיאל(

 grossmeital@gmail.com 054-6899556  מיטל גרוס 

 04-8640093טל. , הדר עליון, חיפה35רח' הס   משרדים
 04-8640097פקס 

 

mailto:inbal@ors-siud.co.il
mailto:inbal@ors-siud.co.il
mailto:shmulik@ors-siud.co.il
mailto:shmulik@ors-siud.co.il
mailto:orite@ors-siud.co.il
mailto:orite@ors-siud.co.il
mailto:riki@kidumpro.co.il
mailto:riki@kidumpro.co.il
mailto:grossmeital@gmail.com
mailto:grossmeital@gmail.com
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 השכלה
 במסגרת תכנית זו ניתן סיוע בהפניה ובמימון למסלולי הלימוד הבאים:

 שנות לימוד. 12תעודת גמר תיכונית,  –תג"ת  15
 השלמת בגרויות.

 באולפן שלב א' ושלב ב'. לימוד עברית –אולפנים 
 ברמת יח' לימוד אחת. –קורס הכרת המחשב 

 תעודה ללומד המבוגר. –תוכניות תהילה 
 

 ים בכל אזור.ניתנת אפשרות ללמידה בשילוב בכיתות רגילות או בקבוצות ייחודיות למשתקמים. תכנית הלימודים מותאמת למשתקם וניתנת תמיכה על ידי המלוו
 

 השכלה      
 

 מייל טלפון/פקס שם הרכז תפקיד

 פנינה שמאי  השכלה השלמתאחראית ארצית שירות 
 

052-5477990 pnina@nathan.co.il 

 נופר שויד גליל מערבי רכזת השלמת השכלה
 18מען למכתבים: לוחמי הגטאות 

 נהריה

  052-8924521נייד 
 04-6668530פקס 

nofar@nathan.co.il 

 עביר מאגד עבד אלחלים מגזר ערבירכזת השלמת השכלה 
 א' נצרת עילית4רח' ציפורן 

נצרת עלית  5502ת.ד  מען למכתבים
 1754207מיקוד 

 052-3240503נייד 
 04-6668025פקס 

n.co.ilabir@natha 
 

 052-3313326נייד  נעם שמעונוב רכזת השלמת השכלה גליל עליון
 153523313326פקס 

noam@nathan.co.il 
 

 קרן כרמלי רכזת השלמת השכלה עמקים
 א' נצרת עילית4רח' ציפורן 

נצרת עלית  5502ת.ד  מען למכתבים
 1754207מיקוד 

 052-8498457נייד 
 04-6668025פקס 

@nathan.co.ilc-keren 
 

 

 
 

mailto:pnina@nathan.co.il
mailto:pnina@nathan.co.il
mailto:nofar@nathan.co.il
mailto:nofar@nathan.co.il
mailto:abir@nathan.co.il
mailto:abir@nathan.co.il
mailto:noam@nathan.co.il
mailto:noam@nathan.co.il
https://212.199.169.17/owa/redir.aspx?SURL=k6BQ249eq3qNH4AZhqXnhqNUMm8ewFtpYecSD4p_EKqEZp4qZ2DSCG0AYQBpAGwAdABvADoAawBlAHIAZQBuAC0AYwBAAG4AYQB0AGgAYQBuAC4AYwBvAC4AaQBsAA..&URL=mailto%3akeren-c%40nathan.co.il
https://212.199.169.17/owa/redir.aspx?SURL=k6BQ249eq3qNH4AZhqXnhqNUMm8ewFtpYecSD4p_EKqEZp4qZ2DSCG0AYQBpAGwAdABvADoAawBlAHIAZQBuAC0AYwBAAG4AYQB0AGgAYQBuAC4AYwBvAC4AaQBsAA..&URL=mailto%3akeren-c%40nathan.co.il
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 השכלה אקדמאית
 

 מייל טלפון/פקס שם הרכז תפקיד

 Pninaw.nathan@gmail.com 052-9112031 פנינה וייס  מנהלת ארצית שירותי חונכות אקדמית

 Natan.hu@univ.haifa.ac.il 050-6819209 סמדר כורם רכזת שירותי חונכות אקדמית באונ' חיפה

 nathan.technion@gmail.com 052-6665818 סמדר כורם רכזת שירותי חונכות אקדמית בטכניון

 
         

 
 
 

 
 

 מכינה ללימודים על תיכוניים                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 מייל טלפון/פקס כתובת שם רכז תפקיד

מנהלת המכינה ללימודים על 
 תיכוניים חיפה

צ'ק  –המכללה למנהל  איילת שוייצר
 חיפה 3האשלג פוסט 

050-4058109 
 5077470440פקס: 

ltd.co.il-ayelets@eshnav 
  

 שירי סירקין מנהלת המכינה\מ"מ 
 

 4696839-052 itd.co.il-shiri@eshnav 

mailto:Pninaw.nathan@gmail.com
mailto:Pninaw.nathan@gmail.com
mailto:Natan.hu@univ.haifa.ac.il
mailto:Natan.hu@univ.haifa.ac.il
mailto:nathan.technion@gmail.com
mailto:nathan.technion@gmail.com
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8321XGSV/ayelets@eshnav-ltd.co.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8321XGSV/ayelets@eshnav-ltd.co.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8321XGSV/shiri@eshnav-itd.co.il
file:///C:/Users/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/etib/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8321XGSV/shiri@eshnav-itd.co.il
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 מרפאות שיניים
   

 אחת לחמש שנים.יניים הנמצאת בהסדר עם משרד הבריאות, עם "טופס הפניה לטיפול דנטלי". ניתן לפנות למרפאת ש
 

 כתובת טלפון / פקס מנהל/ת מרפאה שם המרפאה מקום

 , טבריה )מול "אמסלם טורס"(.3רח' הפרחים  04-6723897 מוחמד דלאשה ד"ר  טבריה

 04-9961082 ד"ר דרויש מרואן  כפר יאסיף
050-5526077 

 24908כפר יאסיף  140ד. ת.

 04-6419958 ד"ר חטיב אשרף   כפר כנא
 

 16930כפר כנא  2412ת.ד. 

 04-9862912 ד"ר חטיב סמיר  כפר כנא
 

 16930כפר כנא 

 , חיפה26רח' הגפן  04-8516770  מרפאת יאורית חיפה

 04-9940879 ד"ר יאסין מוניר  טמרה
 

 30811טמרה 

 04-9827972 ד"ר משארקי זוהיר שישמרפאת שיניים בבית הק נהריה
04-9827976 

 , נהריה6רח' העצמאות 

 נצרת עילית
 

 "עלמה" 
 מרפאת שיניים במרכז יום לקשיש 

 04-6560861 גב' מירי בר יוסף               
04-6011175 

  15801ת.ד.  21רח' יזרעאל 
 17000נצרת עילית 

 16970כפר עילוט  050-7460842 דר' ספדי ח'אלד מוהנא   כפר עילוט

 04-6999990  המרכז לבריאות השן בגליל צפת
 

 צפת 1רח' שפרינצק 

 24905אבו סנאן  49ת.ד.   ד"ר יוסף מוסא  אבו סנאן

 300811טמרה  052-8709238 ד"ר יאסין מוניר  טמרה

 24973דיר חנא  18065ת.ד.  052-8261666 ד"ר נזיה ג'מאל  דיר חנא

 04-9973078 דאד אליאסד"ר ח  מעלות תרשיחא
052-2831847 

 21560מעלות תרשיחא  5499ת.ד. 

 24963כאבול  050-5833401 ד"ר עיאשי עמאד  כאבול

 17000נצרת עילית  1/9דליה  052-8932408 ד"ר חואיטה מוחמד  נצרת עילית

 24914פקיעין  658ת.ד.  054-4823198 ד"ר ג'ובראן אברהים  פקיעין

 16924בועיינה  338ת.ד.  052-5935750 שה מחמודד"ר דלא  בועיינה
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 24963כאבול  2303ת.ד. 052-8844150 ד"ר מוחמד שחאדה  כאבול

 כפר כאוכב היגא 186ת.ד.  052-6241129 ד"ר אחמד אבואלהיגא  כאוכב היגא

 16920כפר אכסאל  447ת.ד.  052-6241129 ד"ר אכרם שלבי  כפר אכסאל

 04-6720570 ד"ר יעקב סימון  טבריה
04-6712905 

 טבריה 10רח' ביאליק 

 12435כפר מסעדה  905ת.ד.  050-7680789 ד"ר באסל בטחיש  כפר מסעדה

 16000נצרת  1025/16רח'  050-5410908 ד"ר סעיד עונאללה  נצרת

 10480ת.ד.  16000נצרת  5000/4רח'  077-2060976  מקום לחיוך בע"מ נצרת

 קרית שמונה
 

 04-6943770  ת חם בקיריה ע"רבית בתיה בי
 

 10200קרית שמונה  10קרן היסוד 

 כפר אכסאל
 

 04-6012362  ג'ואברה שירותים רפואיים בע"מ
 

  906, ת.ד. 19920כפר אכסאל 
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 מרכזי יעוץ למשפחות

ני המשפחה. הייעוץ ניתן במסגרת פגישות פרטניות, קבוצות, סדנאות המרכז מיועד לסייע למשפחות בתהליך ההתמודדות עם הפגיעה הנפשית ממנה סובל אחד מב
 למיניהן, ביקורי בית וייעוץ משפטי. השירות ניתן בשפה העברית והערבית.

 
 

 שם המסגרת ומיקום
 

 כתובת מייל פקס טלפון מנהל מקצועי

 מילם עפולה
 , 34רח' יהושוע חנקין 
 , עפולה2בית עטרת קומה 

 04-6880956שרד מ 054-6757303עלמה 
          04-6880957 

 

 milamhadera@enosh.org.il 
 

 מילם קרית שמונה
 

   04-6201869משרד  054-9299526סטפני בלק 

 מילם כרמיאל
)מרכז  5רח' החרושת 

 הרמוניה( כרמיאל

 נטע גלמידי 
054-9299432 

 milamca@enosh.org.il 04-6882894 04-6882898משרד 
 
 

 מילם חיפה
 חיפה ,8סן שוקרי חרח' 

 milamhaifa@enosh.org.il 04-8643665 04-8642644משרד  
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 תיאום טיפול

 
 מה שירות של תיאום תוכניות שיקום פרטניות.חברת "דיאלוג" מתאי

 השירות ניתן על מנת לתמוך באדם המשתקם לאחר שעבר ועדת סל שיקום ביישום וקידום תוכניותיו.
 השירות ניתן דרך הפנייה מצוות השיקום של משרד הבריאות.

 
    

 

 מתאם טיפול אזור
 

 כתובת מייל פקס  טלפון נייד

 gomri@amanet.co.il 072-2706794 054-4772028 וןמנהל אזור הצפ -עמרי גולד 

 shany@amanet.co.il 072-2706855 052-3292999 שני יערי  ורמת הגולן גליל עליון
 

מגדל העמק, נצרת עילית, 
 עפולה

שרית דינרמן/ -מעיין שמיר
  מתיתיהו

052-8556825 072-2706851 maayan@amanet.co.il 
 
 

 yael@amanet.co.il 072-2706862 054-5959071  שרה שלזינגר גליל מערבי

 marwa@amanet.co.il 072-2706860 054-6550473 מרווה חיג'אזי  מגזר ערבי

יוקנעם, רמת ישי, מגדל העמק 
 בית שאןעפולה ו

 ladi@amanet.co.il 072-2706828 052-4204527 עדי לושי
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