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 שלום רב,
 

 באזור חדרה והסביבה יוצאת לאור. הבריאות משרד מטעם"חוברת שירותי שיקום" כידוע, מידי מספר חודשים 
 

 עצמן והצוות המוביל בו. בחוברת זו נמצאות כל מסגרות השיקום למיניהן עם הפרטים המעודכנים ביותר על המסגרות
 

לקחה על עצמה  להפיק חוברת זו, לעדכן אותה עפ"י   -החל מגיליון זה יחידת התקשורת של "קלאב האוס חדרה" 
 הצורך ולהפיץ אותה לכל מי שייתרם מכך.

 
 קהילת "קלאב האוס חדרה"  שמחה וגאה בלקיחת חלק משמעותי בהפקת החוברת ורואה בכך ביטוי למימוש הערכים

עליה היא מושתתת ודרכם היא פועלת כגון: תקשורת בינאישית, תרומה לקהילה, הוקרת תודה, שוויון וכן  עשייה 
 משמעותית, הלכה למעשה, כחלק משיקום והעצמת החברים בה.

 
בנוסף, אנו מצרפים לחוברת זו דף "עדכון פרטים" שמטרתו לקבל מכם עדכונים על כל שינוי/הוספה בפרטי הצוות 

 יעים בחוברת זו ו/או פרטי המסגרת )כגון: כתובת מייל, מספרי טלפון וכתובת פיזית(. המופ
 

 לשליחת עדכון פרטים:
 עבור לאה/ מיטל - bereshitclubhouse@gmail.comכתובת מייל: 

 לאה/ מיטל –  6344757 - 04 טלפון: 
 

על שיתוף הפעולה ומקווים שיחד נוכל לסייע לכמה שיותר מתמודדים למצוא את המסגרת המתאימה  אנו מודים לכם
 ביותר עבורם.

 
 
 
 
 

 בברכה
 רכזת יחידת התקשורת -מיטל

 עורכת  -לאה
 קלאב האוס חדרה
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 שלום רב,
 

 כחלק משיפור השירות ומתן מענה עדכני לכל המעוניין,
 מצ"ב "דף עדכון פרטים". 

 
 ידה וחל שינוי כלשהו בפרטי ההתקשרות עם מסגרתכםבמ

 ,ו/או חל שינוי באנשי קשר שעימם ניתן ליצור קשר
 נבקשכם לעדכן אותנו על כך ע"י מילוי במקומות המתאימים.

 
 

 שינוי פרטים שם המסגרת
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 חוברת מידע

 שרותי שיקום בקהילה
 חדרה והסביבה

 חדרה נפת –( 2מחוז חיפה )

 2015 דצמבר

 
                

 

 
 
 
 
 

 כתובתנו : בנין "פנינת הנשיא"
 , חדרה 4פינת רמב"ם קומה  2הנשיא ויצמן 

 מרחוב רמב"ם( )כניסה לבניין
 
 
 

 
 

 לשכת הפסיכיאטר המחוזי בחיפה
 073-7133250|  04-8632936| פקס.  04-8632934/38טל. 

  מזכירות סל שיקום
 
 

   צוות סל שיקום

 rinott@lbhaifa.health.gov.ilgitit. רכזת  –רינות גתית    04-8390069איילה : 

     0737941615פקס : 
ayala.hay@lbhaifa.health.gov.il 

 

   מתאמות טיפול : 

   גרטה פרז  
  נועה טוכמן )מ.מ נטלי לוי הראל(  

  לינה בדראן   

mailto:gitit.rinott@lbhaifa.health.gov.il
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 הוסטל כוללני 1א.

 
 מנהל / עו"ס שם המסגרת

 יםכוללני יםהוסטל
 "של פרויקטים"

 ביה"ח שער מנשה
  ד.נ. חפר

 04-8448559פקס: 
 

 מנהלת מקצועית:
 050-9686804תמי רוזן  

tami@shelpro.co.il 

 

 050-9686008 -נור כחילי
 04-8448546 מנהל "בית נוי"

norarej@gmail.com 
 050-8220782עדי פז רזגן 

 04-8448551"בית לשלום"מנהלת 
beitshalom@kidumpro.co.il 

  050-8772324שיבלי ניזאר 
 04-8448543מנהל "בית אורות" 

  nash_26@walla.com 

"בית אורות" הוסטל לאנשים עם תחלואה כפולה 
 נדרש אישור לרמה ד' –)גופנית ונפשית( 

  הוסטל כוללני "אילנית"
 תחלואה כפולה )פיגור( 

  1080רח' הנרקיס ת.ד. 
 37110א.ת. פ"ח 

 0775282005טל: 
 6370838פקס: 

הקהילתי  מנהלת מערך הדיוראורית פרלמוטר 
0542278776 

orit@ilanit.org.il 

 עו"ס מירי ניסים מצליח 
052-3724166 

Miri.nissim@ilanit.org.il 

 
 ארגמן"בית הוסטל "

 , חדרה46הגיבורים 
 38101מיקוד  239ת.ד. 
 04-6333503טל : 

 04-6220065פקס: 

 חביף-אולה חנוביץ'
052-2267888 

Ola.hanovich@gmail.com 

 
 0547778895מור גרשון 

 "בית אור"הוסטל 
 , חדרה2רח' אהרונסון 

 38425חדרה  58020ת.ד. 
 04-6221226טלפקס: 

 מנהלתאוליסיה פריאל 
054-7725950 

ch.olesya@gmail.com 

 עתליה בוסקילה
0506583880 

 הוסטל דרי רחוב -ק.ש.ת""
 -נווה חיים  4371ת.ד.   17אהרונוביץ 

 04-6344274טל':    38000חדרה   

 מנהלת  -מירי שעיר
054-2402450  

mirishaer@walla.com 
 עו"ס  -ג'ני אברמוב

 עו"ס –ויזר מתן 
 עו"ס –הגר מיכאלי 

mailto:tami@shelpro.co.il
mailto:norarej@gmail.com
mailto:beitshalom@kidumpro.co.il
mailto:nash_26@walla.com
mailto:orit@ilanit.org.il
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 מנהל / עו"ס שם המסגרת

 "אנוש"  הוסטל נרקיס
 חדרה 12רח' מקווה ישראל 

 04-6210919טלפון 
 04-6330357פקס 

 מנהלת הסניף:
 0549299462עירית וייס 

 Irit.enosh@gmail.com 

 מנהלת -רוני רט
0549299719 

ronir@enosh.org.il 

 
 מיכל שטיין 
0542515120  

Michal3352@gmail.com 

 פר קרעכ הוסטל "סראב"
 04-6357708טל': 
 04-6357914פקס:

 למשלוח דואר: כפר קרע 
 30075מיקוד  299ת.ד 

 מנהל–תאייר מסאלחה
054-2297756 

Thaeer74@gmail.com 

 אחלאם אבו פנה
050-2362063 

 ק.ט.ב "בית הברושים" הוסטל
 זכרון יעקב 15רח' הברושים 

 04-6899546טל: 
 04-6902217פקס: 

0775507256 

  תמנהל –רוני לוי
052-2988944 

ronile23@gmail.com 
  0509593456עדנה חן 
  0505788215יעל הבר 

 "ק.ט.ב." חדרההוסטל 
 , חדרה68רח' ביאליק 

 04-6335129טל': 
 04-6221067פקס: 

 נהלתממיה דמתי עו"ס 
 052-4654578 

mayasingal@yahoo.com 

 052-6776899מיטל וולקוביץ  
 0523324785שיסלה מרסמן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Irit.enosh@gmail.com
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 וסטל לצעיריםה 2א.
 

 מנהל / עו"ס שם המסגרת

 "בית ענבלים"הוסטל 
inbalimn@zahav.net.il 

 16רח' אפשטיין 
 שכונת נווה חיים, חדרה

 04-6220070טל: 
 04-8731775פקס: 

  0527462727מנהלת  -מירב סמדג'ה
meirav2706@gmail.com 

 

 

 "כפר איזון"
 38805ים, -קיבוץ שדות

 04-6100992טל': 
 04-6100994פקס: 

 מנהל הכפר –עומרי פריש
  מנהלת מקצועית –רונית בן אפרים 

 
 

 
 קהילה תומכת 3א.

 
 מנהל / עו"ס שם המסגרת

 קהילה תומכת  "גשר לקהילה"
 אור עקיבא

  233ת.ד. 
 אור עקיבא

 04-6391318טל': 
 04-6396483פקס: 

 

  מנהל מקצועיאורון לשם 
0525274555 

 מנהלת-נירית מיכאלי
052-7466662 

Niritmi1@gmail.com 
 

  0526504055–ענבל גישרי 
 0544215855–גלי חן 

 0522463632אורה דוידוב 
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mailto:meirav2706@gmail.com
mailto:Niritmi1@gmail.com


 
    הבריאות חדרהלשכת 

 שיקום נפגעי נפש בקהילה
                                                 

   
  
   

 0737941615,  פקס  04-8390069טל'     3842214מיקוד    חדרה 2"פנינת הנשיא" רח' הנשיא בניין 
 0737941615، فاكس 04-8390069هاتف    3842214 ميكودخضيره  2بنايه " بنينات هنسي "  شارع هنسي 

"Pninat hanasi" building, 2 hanasi st. Hadera 3842214,  , Tel 048390069, Fax 0737941615 

 
 מגורים טיפוליים  4א.

 
 מנהל / עו"ס שם המסגרת

 "נווה שלווה"
shalva.com-Info@neve 

 1039ת.ד.  א.ת פרדס חנה
 04-6378358טל': 

 6372897-04פקס: 

        מנהלת –יהודית שייר
       054-2134881 

 050-5898819מלאק 
   050-5874499צחי 

 
 

 דיור מוגן 5א.

 

 

 מנהל / עו"ס שם המסגרת
  "אנוש" חדרה

 ,חדרה10ארלוזרוב  רח'
 04-6344485טל': 

 04-6322383פקס: 
 0549299462עירית וייס  מנהלת הסניף:

Irit.enosh@gmail.com 

 מנהלת  -יוספה לי נוי 
054-9299694 

 Josie14@walla.com 

   054-9299511מירב מרקו 
 0547172267רגינה גרבר 

 0547172273עדי קמחי 
 

  "ק.ט.ב." חדרה
 חדרה, 68רח' ביאליק 

 04-6214001טל': 
 04-6221067פקס: 

katavhadera@gmail.com 

 

 מנהלת-שלהב בצלאל
052-8223649 

 052-3746540לאה בוגוסלבסקי 
 054-4726836יעל מגל 
 0528914292ענבל לוי 

 
  "גשר לקהילה"

 חדרה  4אורנשטיין רח' 
 04-6220952טל': 

 04-6249652פקס: 
  orli.gesher@gmail.comאורלי המזכירה:

 

 מנהלת דיור מוגןנעה רבין 
0528833553  

rabin.noa@gmail.com 
 052-4842716  אילנה עילם 

 050-3300342טאלב נדאף   
  0542496002רותם רוזנטל 

mailto:Info@neve-shalva.com
mailto:Irit.enosh@gmail.com
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  מנהל מקצועי אורון לשם
0525274555 

  0544649472לירי אחרק 
 

  /"ידיד נפש""עמל"
 התמקדות ביישובים הכפריים

 חדרה 57הנשיא 
 04-6220447פקס: 

 04-7292645טל: 
 

 054-9292630 נטלי שפירא מנהלת הסניף
 natalie@amalsiudit.co.il 

 

 054-9292581מנהלת מקצועית  שהם נינה

 
 0544852285רותי רוזנטל 

Ruti.rozenthal@gmail.com 

 054-9292306איריס אלסברג 
Irise@AmalSiuditGroup.onmicrosoft.com 

 054-9292351ברק הרלב 
barakharlev@gmail.com 

 052-6505165 איריס מקונן
rismekonen1@gmail.comi 

 

 דיור מוגן "ענבלים"
inbalimh@zahav.net.il 

 בניין עמית מרכז לעסקים
 א.ת חדרה 20רחוב קומבה 

 04-6210151טלפקס: 
 

 מנהלת –שרון שטרנברג
054-8339699 

 052-4311765שלומית טרונה 
 0544509576 חיטוביץליטל 

 052-2733607מילי כהן 
 052-8883117הילה מקורי 

 
  "בית ארגמן" -א. אהרון

 חדרה 46הגיבורים 
 38101מיקוד  239ת.ד. 

 
 

  מנהלתדליה סיאני 
0545766881  

dahlya125@gmail.com 

 054632078סבטה שילקרוט 
Sveta.shilk@gmail.com 

  0522821703רותם שפיצר 
Ru_spitzer@yahoo.com 

  0523802433שי גורן 
Goren.shay88@gmail.com 

 עקיבא-אור –פ"ח  -"ק.ט.ב"
 פרדס חנה 1הפלמ"ח 

077-5491309 
ktvpardeshana@gmail.com 
ktvdiurmugan@gmail.com 

 מנהלת מקצועית שירי בולר
0523395238 

 מנהלת - אליה ון דר ברג
 052-6637816 

 0548068569לימור פז 
 0546353018גילה כהן 

 0547606493דיקלה גולן 
 

 המשולש הצפוני  –"תפארת בית חם" 
  כולל ג'סר אל זרקאא ופרדיס

 2378ת.ד.  16123מיקוד   נצרת
 153503466641 פקס:

 0503466641  -מנהלת דיור מוגן   –אחלאם עלי 
 ahlam@teferet.org 

 0503499952עו"ס דיור מוגן  –נור מחאג'נה 
 050-3499904עו"ס דיור מוגן   -נרמין הלון

 

mailto:natalie@amalsiudit.co.il
mailto:Ruti.rozenthal@gmail.com
mailto:Irise@AmalSiuditGroup.onmicrosoft.com
mailto:barakharlev@gmail.com
mailto:irismekonen1@gmail.com
mailto:inbalimh@zahav.net.il
mailto:dahlya125@gmail.com
mailto:Sveta.shilk@gmail.com
mailto:Ru_spitzer@yahoo.com
mailto:Goren.shay88@gmail.com
mailto:ktvpardeshana@gmail.com
mailto:ktvdiurmugan@gmail.com
mailto:ahlam@teferet.org


 
    הבריאות חדרהלשכת 

 שיקום נפגעי נפש בקהילה
                                                 

   
  
   

 0737941615,  פקס  04-8390069טל'     3842214מיקוד    חדרה 2"פנינת הנשיא" רח' הנשיא בניין 
 0737941615، فاكس 04-8390069هاتف    3842214 ميكودخضيره  2بنايه " بنينات هنسي "  شارع هنسي 

"Pninat hanasi" building, 2 hanasi st. Hadera 3842214,  , Tel 048390069, Fax 0737941615 

 
 חונכות וסומכותב. 

 

 מנהל / עו"ס שם המסגרת

  נתן
  חדרה 26רמב"ם 

 סעדון, מנהלת ארצית סומכות-תמר פופר
052-8531610 

nathan.co.iltamar_s@ 

 עידית בן אהרון 
 חונכות וסומכות רכזת

052-6961882 
hd@nathan.co.il-Briut  

 

 במגזר הערבי  "חנן"נתן/
 16000נצרת מיקוד  2150ת.ד. 
 04-6567748/9טל': 

  04-6015061פקס: 

 אגבאריה רשא 
 חונכות וסומכות רכזת

052-5011163 

O.R.S רפואה וקהילה 
 ת"א  116מנחם בגין 

 054-5646062אחראית תחום ברה"ן ענבל יוחנן 
 siud.co.il-inbal@ors 

054-  מנהלת ארצית סומכות ויסברט לונדון רחל
5646684  siud.co.il-rachell@ors 
 054-5646146איזור צפון  תמנהל יסמין פז
siud.co.il-yasmin@ors 

 לבכרי שרגלמיטל א
 סומכות ורכזת חונכות 

054-5646250 

siud.co.il-meitalal@ors 

 03-7957533פקס 

 

 

 מועדון חברתי .ג
 

 מנהל / עו"ס שם המסגרת
  "אנוש" חדרה

  גילאי-כללמועדון 

 מועדון לצעירים 
 , חדרה 10ארלוזורוב רח' 

 04-6344485טל': 
 04-6322383פקס: 

 0549299462מנהלת הסניף: עירית וייס 
Irit.enosh@gmail.com 

 מועדוניםרכזת ציפורי עירית 
 

 במועדון כלל גילאי מדריכה–טניה סלומון 
0544317745 

  "אנוש" פרדס חנה
  7רח' התחייה 
 שכונת שב"ל 

 אורית קינן 
0543006331 

keinan.co.il-ok@orit 

 מדריך –אודי שיטרית 

mailto:tamar_s@nathan.co.il
mailto:Briut-hd@nathan.co.il
mailto:inbal@ors-siud.co.il
mailto:rachell@ors-siud.co.il
mailto:rachell@ors-siud.co.il
mailto:yasmin@ors-siud.co.il
mailto:meitalal@ors-siud.co.il
mailto:Irit.enosh@gmail.com
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 פרדס חנה 
 04-6445395טל 

0547263474 
udishitrit@gmail.com 

 פחם-"אנוש" אום אל
 רביע-שכ' מחמוד אל

 פחם-אום אל 35ת.ד. 
 04-6315379טל': 
         04-6110735 

 רכזת מועדון-ריחן
054-4296843 

 מדריכה –אמנה 
 

 "מקשיבים"
 פרוייקט חברתי באינטרנט

eitan@makshivim.com 

 כתובת האתר 
www.makshivim.com 

 מנהל -איתן בן יצחק קלוטש
 052-2478064 

 מועדון חברתי "שכולו טוב"

 באקה אל גרבייה 

 ערערה 

 ג'סר א זרקא 
 משרדים:

 לוד 185ת.ד.  1בת שבע   רח'

 08-9200050טל': 

 08-9200339פקס: 

 
  0502090223הגר אלוש מנהלת מקצועית 

 tov.org.il-hagar@s 

 

 0502090962 ום חברתי ארציתחמנהלת פאר -בת הר
tov.org.il-bette@s 

 מנהל -יוסוף קבהא

050-3140494 

tov.org.il-yosef@s 

  

באקה  מועדוןרכזת  -פאטמה מחאמיד
 וערערה

0503140494 

tov.org.il-fatma@s 

 
 ג'סר א זרקא מועדוןרכזת  -סג'א עמאש 

0506659554 

tov.org.il-saja@s 

 

 )שירות מועדון חברתי( קלאב האוס
 חדרה 4רח'  אורנשטיין   

04-6212623 ;04-6344757 
 

  מנהלת -שובל דניאל 
 052-6321078 
 shovaldaniel@gmail.com 

 )הפניות וקליטות( רכז מקצועי -יניר בוטובול
054-5200843 

yanir87@gmail.com 

 תעסוקה נתמכת -אפרת טולדנו
 050-6700441אפרת 

efratjan@walla.com 

 

 
 
 

mailto:udishitrit@gmail.com
mailto:eitan@makshivim.com
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 עמיתיםד. 

 
 

 מנהל / עו"ס שם המסגרת

 גבעת אולגה "עמיתים"
 11 רח' הראשונים

 38110מיקוד  1100ת.ד. 
 04-6330825טל': 

 יעל דור מנחה מחוזית 
0546367317 

Yael.dor4@gmail.com 

 ארצית )מ.מ.(מנחה  –אור -נועה גל
0523-555290 

noagalor10@gmail.com 

 קרן גביש )מ.מ דפנה קידר שיצאה לח.ל(
0525758464 

Kerenamitim2015@gmail.com 

 
 

  מתנ"ס קלור חדרה "עמיתים"
 ב'( 9שיכון פאר )רח' מיכאל חזני 

 1שלוחה      04-6248378טל': 
 04-6213005פקס: 

dana.shapira@gmail.com 

 דנה הקרי
052-8566863 

 

 מתנ"ס באקה אל גרבייה"עמיתים " 
 30100מיקוד  126ת.ד 
 04-6384142טל: 

 04-6280610פקס: 

 0503140501 -רכזת -פאטמה מוואסי
mwassi28@gmail.com 

 

 "עמיתים" מתנ"ס פרדס חנה 
 רחוב הבוטנים, פרדס חנה 

 זהבית מנור
0526798889 

manorzehavit@gmail.com 

 
 "עמיתים" מתנ"ס בנימינה 

  )שרות גם ליישובי אור עקיבא, קיסריה וזיכרון(
 בנימינה 28דרך נילי 

 108שלוחה  04-6288391טל: 

 זהבית מנור
0526798889 

manorzehavit@gmail.com 
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 ה. תעסוקה
 מוגןפעל מ 1ה.

 

 מנהל / עו"ס שם המסגרת
 עקיבא-אור אזור תעשיה צפוני "סראב"

 04-6260385טל': 
 04-6100761פקס: 

 מען למכתבים:
  13450ת.ד. 

 3060000מיקוד 

 מנהל-ניסים קקון
052-3482276 

nisimkakon@walla.com 

 עו"ס -מרים חדאד
054-5355486 

Mariamhadad510@hotmail.com 

 דלת. יוד. שין "נתיב"
 אזור תעשייה צפוני חדרה

 -כתובת למשלוח דואר 
 זכרון יעקב 33רח' הרצל 

 04-6211827טל' 
 04-6211826פקס' 

 מנהל –דני של 
 054-9778252 

yeladim.com-native@dys  
 עו"ס –טגודה טדסה 

 054-3107452עובדת מקצועית  – נועה רון
noanative@gmail.com 

 
מפעל משלב "יוצרים אור" "שכולו טוב" 

 04-6280359טל: 
 121ת.ד. 

 30100גרבייה באקה אל 

 

 שיקוםמנהלת עביר ותד 
0314617-050tov.org.il-abeer@s 

 רכז השמה נדים יונס
054-3036696 

 "שכולו טוב""ערכותי" –דוכנים 
 71101לוד  185ת.ד.  1רח'  בת שבע 

 רווח חווה
 מנהלת שיקום

  050-9130148 
 tov.org.il-hava@s 

 

   "שכולו טוב" "קפה טובחנות "
 חדרה 45הנשיא ויצמן 

 71101לוד  185ת.ד.  1בת שבע רח'  -וארד 
 
 

 נבילה אבו סלאח
 מנהלת שיקום

050-6574636 
tov.org.il-Nabila@s 

 

 "שכולו טוב"  חנות "סיפור חוזר"
 חדרה 26רח' הנשיא 

 אתר סיפור חוזר
https://rebooks.org.il/ 

 אחראית חנותרינת טוויג 
0503145236  

tov.org.il-rinatt@s 
 

  מנהלת אזור אילה מידן )ח.ל(

mailto:nisimkakon@walla.com
mailto:Mariamhadad510@hotmail.com
mailto:native@dys-yeladim.com
mailto:noanative@gmail.com
mailto:abeer@s-tov.org.il
mailto:abeer@s-tov.org.il
mailto:hava@s-tov.org.il
mailto:Nabila@s-tov.org.il
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tov.org.il-ayala@s 
 
 
 

 

  תכנית "לצמוח יחד בעבודה*"
* יחסי עובד מעביד מלאים ובשכר מינימום 

 מותאם.

  מנהלת מקצועית -כרמית גד כהן

050-8838264 

Carmit.gc@taasuka.org 

 

 "חממה תעסוקתית"
eitan@makshivim.com 

 מנהל התוכנית –בן יצחק קלוטש איתן
 0522478064טלפון: 

 

 מ.מ. מנהלת מקצועית  –הדס בן אהרון 
0587200220 

hadasba@camama.org.il 

  (0587200220-נירית בנימיני)

nirit@camama.org.il 

 0582200221יפה דדון מלווה תעסוקה 
yaffa@camama.org.il 

 )דרך הלב( "צרכנים נותני שרות"
 מנהלת משרד לירז גרידיי

097656475 
07@015.net.il-Yozma 

 

 ליווי צרכנים  
 0542492875לימור שיף 

 אזור חדרה תרכז
limor.yozma@gmail.com 

  

  ליווי מעסיקים
 050-3772127נטע אדרי   

Neta.yozma@gmail.com 
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 מועדון תעסוקתי  2ה.

 
 

 מנהל / עו"ס שם המסגרת
 -פחם-"אנוש" אום אל

 מועדון לגברים  
 מועדון לנשים 

girl88@hotmail.com-Helpful 

 30010,פחם.א. א 35ת.ד. מחאגנה, שכ' 
  04-6110735טל:     
 04-6310411פקס : 

 מנהלתאריג' יחיא 
054-9299780 

 0509915666–עבד אל רחים יחיא 

 א.ת. עמק חפר  30גשר העץ  "רעות בעמק "
  04-6344186טל: 

 04-6344187פקס: 
reutbemek@gmail.com 

 052-8801780   מנהלת  -בסיס אילת

 מרכז יום
 "אנוש"  מועדון תעסוקתי/חברתי

 חדרה  10רחוב ארלוזורוב 
04-6344485 

 0549299462מנהלת הסניף: עירית וייס 
Irit.enosh@gmail.com 

 מנהלת -ליאת בן גל זילברשטיין
0549299640  

liatbengal@gmail.com 

 
 מדריכת שיקום –ליאן דורון 
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 תעסוקה נתמכת  3ה.
 

 מנהל / עו"ס שם המסגרת
 "המרכז הישראלי לתעסוקה"

 חדרה 78רח' הגיבורים 
 

 04-6227959טלפקס: 
 

 2160ת.ד.  4כתובת לשליחת דואר: רח' החרושת 
 44640סבא  א.ת. כפר

 

  מנהלת מקצועית -כרמית גד כהן

050-8838264 

Carmit.gc@taasuka.org 

 050-7668711השמה  -דרורה סנדורי
drora@taasuka.org 

  050-8776783השמה  -כרמית שמחי
karmit@taasuka.org 

 050-8838268השמה  -עמית שגי
amit.sagi@taasuka.org 

 "בית חם"
 ברק-בני 72כהנמן רח' 

 03-6716000 ל' ט
 03-6782644פקס: 

 cham.com-office@bayitדואל: 
  

 0542622001 מנהלת מקצועית-גתית כהן
cham.org.il-Gitit@bayit 

 מנהלת אזור –יעל אריאל 
054-2622016 
yael@bch.org.il 

 
 רכזת השמה –קרן ניסנבאום 

054-2622245 
Keren.n@bch.org.il 

 
 )"בית חם"( אומנות השיקום

  באקה אל גרבייה  19רחוב אלמקריזי ת.ד 
  054-2622002 מנהל – מוך אבו מוחמד

Moh0504@yahoo.com 

 )ח.ל(מנהלת מקצועית  -אימאן עאלם 
0547637202 

Eman.alem@gmail.com 

 054-2622003 רכז השמה –אחמד עוויסאת 
ahm.owesat@facebook.com 

 0542607060רכז השמה  -אמין חמד 
Ameenhamad89@gmail.com 

  0508622006רכז השמה  -עלא גנאם 
alaag2@yahoo.com 

 

 א.א.פחם עמותת "אנוש"
 

 30010אום אל פחם  35שכונת מחאגנה ת.ד 
 
 

 054-9299729 רכז השמה -אדיב ג'ברין
Adiv63@walla.com 

  0549299515 טאהר ג'ברין רכז השמה
 )זמר ג'ת פארדיס וג'סר( 

jabarintaher@gmail.com 

  נתמכת .יזמות עסקית ות -דרך הלב יוזמה צפונית
 צפת 1355ת.ד. 

 04-6934650פקס:  
 050-2601206מנהלת התוכנית   –מאיה לביא סלס

Derechhlev1@gmail.com 

 דפנה נחשון רכזת מקצועית
0542441313 

 Dhalev31@gmail.com 

 רכזת אזור תעסוקה ויזמות  –ליאת גורן
052-9533099 

Dhalev4@gmail.com 

מתאמת תעסוקה  -תאיר יעקבינסקי 
0542854366 

Dhalev24@gmail.com 
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 מועדון חבריםו. 
 

 מנהל / עו"ס שם המסגרת
 קלאב האוס

 חדרה 4רח'  אורנשטיין   
04-6212623 ;04-6344757 

 

  מנהלת -שובל דניאל 
 052-6321078 
 shovaldaniel@gmail.com 

 )הפניות וקליטות( רכז מקצועי -יניר בוטובול
054-5200843 

yanir87@gmail.com 

 תעסוקה נתמכת -אפרת טולדנו
 050-6700441אפרת 

efratjan@walla.com 

 

 
 השלמת השכלהז. 

 
. שנות לימוד 12תעודת גמר תיכונית ,  –תג"תשירותי תמיכה וסיוע במימוש היכולת הלימודית. לימודי 

 השלמת בגרויות, אולפנים לעברית , קורס מחשבים.
 .רגילות או בקבוצות ייחודיותאפשרות ללמידה בשילוב בכיתות 

 
 חברת "נתן":מלוות ההשכלה בל להשתלבות בתוכנית יש לפנות

 
  0522609838יעל אליאס 

e@nathan.co.il-Yael 

 
  0522840039 )מגזר ערבי( דלאל

han.co.ildalal@nat 

  
 חדרה 26כתובת: רמב"ם 

 0525477990  -: פנינה שמאי מנהלת ארצית 
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 מרכז ייעוץ למשפחות מתמודדים מיל"ם. ח
 -, לכל מי שמתמודד עם מחלת נפש של בן משפחהללא תשלוםמרכז ייעוץ של מיל"ם נועד לסייע , 

 הורים, בני זוג, אחים וילדים.
 קורן מנהלת שלומית 

 קייןעו"ס : עלמה 
  milamhadera@enosh.org.il.   6880956-04טל':   ,חדרה 15כתובת: רח' רוטשילד 

 

 

 תוכניות שיקום פרטניות -תאום טיפולט. 
 

 . אום תוכניות שיקום פרטניותי" מתאימה שירות של תדיאלוג"חברת 
 על מנת לתמוך באדם המשתקם לאחר שעבר ועדת סל שיקום ביישום וקידום תוכניותיו. השירות ניתן
 דרך הפנייה מצוות השיקום של משרד הבריאות.השרות ניתן 

 
 , חדרה 44רחוב הרברט סמואל  :משרד

 
 052-3483853ארצית מנהלת  –מיה כהן ספקטור

 
 0544772028 \ 0544388730 –אזור צפוןמנהל עומרי גולד 

 
 052-5613296  מתאמת תוכניות שיקום -רוני  אהרון

 
 052-4016329 –מתאמת תוכניות שיקום  –שרון גודפרי 

  
  0523085443  מתאמת מגזר ערבי –מראווה חטיב  

 
 
 
 
 

mailto:milamhadera@enosh.org.il
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 טיפול שינייםי. 

 מרפאות שיניים בהסדר עם סל שיקום
 

 מספרי טלפון כתובת שם המרפאה

הדר העמותה למען הקשיש 

 בנתניהוהגמלאי 

 09-8826917 , נתניה31הרב קוק 

052-3045247 

 077-2060977 , קריית נורדאו, נתניה18רח' פנחס לבון  מקום לחיוך

 04-6265697 אור עקיבא ,11רח' הרצוג  מרפאת שיניים קהילתית

 054-6631423 30075כפר קרע  2183ת.ד.  ד"ר עסלי אנס

 054-4916256 30100גרביה -באקה אל ד"ר אשקר מג'די

 
 מנהל אגף השן במשרד הבריאות -ד"ר מסראווה

 9101002, ירושלים 39רח' ירמיהו 
 050-6242421      02-5080706טל:    
 Abed.Masarwa@moh.health.gov.il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Abed.Masarwa@moh.health.gov.il
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 הנפשי"א. מרפאות לבריאות 
 

 שם המסגרת
 

 
 

 מרפאת חדרה
 בית החולים "הלל יפה"

 38100חדרה,  169ת.ד. 
 

04-6332603 
04-6335931 
04-6335846  

 04-6334526פקס 
 מרפאת עירון

 ביה"ח "שער מנשה"
 ד.נ. מנשה

04-6278111 
 6278980פקס 

 מרפאת "בית דוד"
  מרפאה ציבורית לבריאות הנפש למבוגרים וילדים של בית חם

) קומה ראשונה (, זיכרון  62רח' המייסדים 
 יעקב.

 דנה יקיר –מנהלת מרפאות 
2622009-054 

 מנהל רפואי דר' כספי

 8ולאחר מכן  2שלוחה  1599-510-550 –טל' 
 דואל:

cham.org.il-bchzy@bayit 

 

 קופות חולים: 
 . כרוך בתשלום רבעוני.17מרופא משפחה או רופא יועץ ובטופס ה יש להצטייד בהפני

 כללית
 חדרה 70רח' רוטשילד 

 04-8271200טל' 
 04-8548831פקס 

 מאוחדת
 חדרה 21רח' הרצל 

 04-6240000טל' 
*3833 

 לאומית
 חדרה 66רח' רוטשילד 

 04-6126600טל' 
 04-6126616פקס 

 
 
 
 
 
 

mailto:bchzy@bayit-cham.org.il
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 פרויקט מדדי תוצאה
נתונים רלוונטיים עבור בעלי עניין שונים )צרכנים,  תוצאה שואף לאסוף, לנתח ולהנגישפרויקט מדדי "

 ל מנת לנווט ולסייע בתהליך השיקום".בני משפחה, נותני שירותים וקובעי מדיניות(, זאת ע
 

 psroutcomes.haifa.ac.ilכתובת אתר 

 
  0542688303רונית אוליאל מירקין 

 04-8288894 טלפון:
 04-8288982פקס: 

outcome@univ.haifa.ac.il 

 

 מחוזיים וארציים –רותים מיוחדים יש

 
 )אוניברסיטת חיפה( אקדמאית -השכלה נתמכת

 
מסגרת תמיכה לסטודנטים נפגעי נפש הלומדים באוניברסיטת חיפה )מכינה, תואר ראשון, תואר שני(. 

 התכנית כוללת ליווי ותמיכה אישית ודיסקרטית לסטודנטים במהלך לימודיהם.
 050-6819209    רכזת -צאלה שיין גוטמן

 

 יןפרויקט המכינה ללימודים על תיכוניים ברופ

 
להקנות למשתתפים כלים המכינה  מטרת.  וביטוח לאומי )משרד הבריאות( בשיתוף של סל שיקום

 לקראת לימודים על תיכוניים וליווי פרטני וקבוצתי בכל שלבי התכנון והיישום של הלימודים. 
 התוכנית קיימת גם בחיפה, ירושלים, באר שבע וראשון לציון.

 ltd.co.il-tal@eshnav   3150011-052 יצחק טל 

 ltd.co.il-einat@eshnav 0522231428מנהלת מקצועית עינת חפר 
 
 

 מכינה לחיים-תוכנית חבר הד
 )צעירים הרוצים לתרום במסגרת השרות הלאומי(

 
 ,054-4689088 -ארצית מנהלת  -נירית רימון

http://psroutcomes.haifa.ac.il/
mailto:arohana@univ.haifa.ac.il
mailto:tal@eshnav-ltd.co.il
mailto:einat@eshnav-ltd.co.il
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 050-3833989 הד הצפון יוקנעם-ליאת וקנין
 050-3668874הד הצפון יוקנעם  -מיכל אלף שילה 

 
 
 

 קהילת "שילוב" -קהילה טיפולית לתחלואה כפולה
 

 עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי סמים בישראל -בית אור אביבה  
 אילנות.
 shiluv@ilanot.org.il 3920099-052  -מנהלת -ורד נצר

 

 מוקדי מידע טלפוניים ושירותי תמך לגורמי טיפול וצרכנים
 

 מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות   - *5400קול הבריאות 
 שפות: עברית, רוסית, אנגלית, צרפתית וערבית

 8:00-18:00ה'   -ימים: א'
 8:00-13:00ו'          

 
 
 

 8621201-09 - מוקד מידע ארצי לשירותי בריאות הנפש
 שפות: עברית, רוסית, אנגלית וערבית

 8:00-20:00ה'   -ימים: א'
 8:00-14:00ו'          

 
  מידע על שירותים רפואיים בתחום השיקום 930-500-700-1 -קו מידע בנושא בריאות הנפש

 9:00-17:00ה'  -א'
 9:00-13:00ו'        

 

 אתרי אינטרנט
 

 www.call.gov.ilאתר כל הבריאות 

 

 www.health.gov.il -בריאות הנפש

 

 www.voices.co.il -עמותת "קולות"

 

 www.enosh.org.il -עמותת "אנוש"

mailto:shiluv@ilanot.org.il
http://www.call.gov.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.voices.co.il/
http://www.enosh.org.il/
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 www.maman.org.il -מ.מ.ן
 אתר למידע ושתוף לקהילת משפחות מתמודדי נפש

 

 www.mtlm.org.il   מרכז תמיכה למעסיקים
 לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה )באתר לוח דרושים ומאגר מידע רחב בנושא(מטעם מטה 

 
 ארגון "בזכות"

 02-6521308 המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות

 
 זכות כל

 אתר עדכני ביותר בו ניתן למצוא זכויות האזרח בכל תחום
 

 מבטים
 אופטיקה הנותנת סבסוד למשקפיים לזכאי סל שיקום

077-9555705 
 

 "עבודה נגישה"פורטל 

http://www.avodanegisha.org.il/ 
 

 עבודה כולל צ'ט חיהצעות 

http://www.maman.org.il/
http://www.mtlm.org.il/
http://www.mtlm.org.il/
http://www.avodanegisha.org.il/

