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 2016מחוז מרכז צפון  -חוברת שירותי שיקום 

 1, מספר 1מהדורה  20.3.2016

Tova.Baniel@lbm.health.gov.il 08-9788612 טובה בניאל רכזת  

dana.labock-gal@moh.health.gov.il 08-9788697 דנה לבוק גל רכזת משנה  

dorit.yudeikin@lbm.health.gov.il 08-9788607 דורית יודיקין ראובן מתאמות טיפול  

 
 Suzi.Levi@lbm.health.gov.il 08-9788607 סוזי לוי

 
 Meravben-dor@lbm.health.gov.il 08-978860 מירב בן דור

 
 Shlomit.Tzur@lbm.health.gov.il 08-9788607 נח צור שלומית

 
 Amit.levin@ibm.health.gov.il 08-9788697 עמית לוין

 
 Sara.dass@ibm.health.gov.il 08-9788607 עיראקי-דעאס שרה

 Anat.fiderer@lbm.health.gov.il 08-9788608 ענת פידרר מזכירה

  08-9788695 פקס 

 צוות המחוז

 לשכת הבריאות סל שיקום 

72430ה רמל 91הרצל   

 8:00 – 12:00ה  –שעות מענה טלפוני:  א 

 

mailto:Tova.Baniel@lbm.health.gov.il
mailto:dana.labock-gal@moh.health.gov.il
mailto:dorit.yudeikin@lbm.health.gov.il
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 הוסטל כוללני ומתוגבר

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת הוסטלם הש

 מבצע קדש
 לוי אורית

0508425949 
רחוב מבצע קדש 

 ,פתח תקווה11
03-9390490 hostel.kadesh@gmail.com 

 מונטיפיורי
 שולי ג'ורג

054-2307754 
, 8רחוב מונטיפיורי 

 פתח תקווה
077-9313302 hostelm@walla.com 

 קהילה תומכת אומץ
 לההדסה טבי

054-3110040 
שלמה שדירוביצקי 

 , פתח תקווה18
03-9244473 03-

9244437 
hadassat@slavpro.co.il 

 אנוש פ"ת
 מתוגבר הוסטל

 נועה כצנלסון
054-9299403 

,פתח 29בר גיורא 
 תקווה

 noa.k@enosh.org.il 03-9322571טלפקס: 

 בית יהושוע
 תחלואה כפולה

 נהורה
 

רה"ע 99צה"ל   050-8550778  

גשר פתח תקוה 
 קהילה תומכת

 שיר נויבואר
052-8669897 

 shirnewb@gmail.com 039089250טלפון:  ,פתח תקווה2דובדבני 

 בית אסתר
 תומכת קהילה

 סמדר בן לולו
ראש  44יורם חתוכה 
 העין

03-9387157 smadarb@slavpro.co.il 

 א.ג דיור,

 "רענן" 

 סעדיה-לילך לטקר

0547-330520 
 רעננה ,19רחוב שבזי 

 097744621טלפון: 

 09-7744967:פקס
Hostelraanan@gmail.com 

 בית השיקמים
 (צעירים)

 סרג'יו ויגדור
0506272188 

 , רעננה3רח אלי כהן 
 טלפקס:

0997727687 
sergiowigdor@gmail.com 

 מרפא לנפש כפס
 איריס אלמוג
054-6439944 

/ב כפר 10רח' אצ"ג 
 סבא

 marpehks@walla.co.il 097738457טל'

 בית תקווה
 אבן יהודה

 

 פיקרה פלשר
052-6431676 

, 53רח קיבוץ גלויות 
 אבן יהודה

 טלפקס:
09-8912056 

hostel.tikwa@gmail.com 

mailto:marpehks@walla.co.il
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 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהל/ת שם ההוסטל

 בית גדעון
 אילנה שני

052-3899396 
, כפר 56ן רחוב האלו

 יונה

 0774030935טל : 
 פקס:

774030933 
beitgideon@gmail.com 

 הוסטל האורן
 דרורית צוקרמן מנצ'ל

549778273 
 נתניה 5רחוב גרנדוס 

 098841260-טל
 098337966פקס 

dzoren@gmail.com 

נתניה 7רחוב יואב  פנינה אלישר הוסטל הארז  098841776  

 חיי עזרא
 נועם לביא
508333866 

, 21רח פייר גילבר 
 נתניה

 טלפקס:
98875040 

noamlavi1@walla.com 

 
 הוסטל זנגביל

 
 liorkohen@gmail.com 98329744 טלפקס: , נתניה17רח זנגביל  545265710 ליאור כהן

 נתניה קהילה תומכת
-058איה רימון 

5015015 
נתניה )רמת  18נילי 

 אפרים(
 09-8333445טל: 

 09-8846475פקס: 
Kehila.ag@gmail.com 
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 דיור מוגן

 

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהלת מסגרת דיור

,פתח תקווה5הגיתית  תמי רוזן אנוש פ"ת  054-7172285  

פ"ת/אגם   א.ג שיקום 
 שיקום

 אורית אקרמן
050-3149633 

 diyur.mugan@gmail.com 077-53133077 , פ"ת2ותיקים 

 
שולי ג'ורג' מנהלת 

-054ת מקצועי
2307754 

   

 אנוש נתניה
רותם דלינסקי 
 ממלאת מקום
0549299756 

 נתניה 15סמילנסקי 
098324525 

 098840876פקס
enosharon@enosh.org.il 

 של פרוייקטים
 דויד לוקוף
508676735 

, פתח 3מכבים 
 תקווה.

 9192ת.ד : 

 039130497טל' : 
 039341485פקס : 

david@shelpro.co.il 

 ריקי ןהשרו שלו 
 24טשרניחובסקי 
 כפר סבא

09-7460295 
 פקס:

meravb@slavpro.co.il 

 
מנהלת -נופר מרשק 

 מקצועית
050-5882139 

 
09-7480139  

 
 שלו פ"ת

 
 
 

 נתנאל לנצקרון
 ,46חובבי ציון 

 פ"ת
050-4462282 
03-5096549 

 
nel@slavpro.co.il 
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 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהלת מסגרת דיור

  09-7430295 רעננה 1שברץ  בן לייש סופיה רדרו

 

-מנהלת מקצועית
 שולמן שלומית

050-8558975 
מנהלת:סופיה בן 

 לייש

  09-7430880פקס  

 
 בית שפיר

 

 אילנה שני
 עו"ס: רחלי
 ברומברג

 16סמטת האירוסים 
 גנות הדר

09-8877231 
 09-8620369פקס

brbrombergs@gmail.com 

 א.ג. דיור מוגן נתניה
 ירי חפץש

050-5892975 
 ag.diurmugan@gmail.com 09-8330029 , נתניה18נילי 

 א. ג דיור, רעננה
 סעדיה-לילך לטקר

0547-330520 
 , רעננה19שבזי 

 097744621טל:
 097744967פקס: 

Hostelraanan@gmail.com 

 א.ב. שיקום
 אורית זרגרי
523307010 

 , נתניה2שטמפפר 
 098355180טל:

 098355186פקס:
oritzargari@gmail.com 

 
 נתן
 

 diurnathan@Gmail.com 052-5609429 ר"ג 84חזון אי"ש  עדני-הילה חן

 ידיד נפש
 דיור מוגן לבודדים

 /מורןנטלי עומרד
מנהלת גוש דן, 

 השרון, נתניה
 5יהונתן נתניהו 
 אור יהודה

  

 074-7292365טל.  משרד -ענת פלח 
 03-6418672פקס. 

anatf@amalsiudit.co.il 
 

mailto:anatf@amalsiudit.co.il
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 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת מנהלת מסגרת דיור

 מרכז, הנפש ציפור
 מתמודדים להורים

 בוטרו'ג סוזי
, 24 טשרניחובסקי

 סבא-כפר
050-8554584 suzy@slavpro.co.il 

דיור  –תפארת בית חם 

 מוגן מתוגבר לבודדים
 ahlam@teferet.org 050-3466641 כוכב אבו אלהג'א עליאחלאם 
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 תעסוקה נתמכת

 מסגרת תעסוקה
מנהל/ת 

 מקצועי/ת/
 מייל טלפון/פקס כתובת

המרכז הישראלי 
 לתעסוקה

 
 

סמנכ"ל  -רוני גנים 
 שיקום

 כ"ס 4החרושת 
 א.ת כ"ס 2160ת.ד 

 4464004מיקוד 

 טלפון :

1-800-800-393 
 09-7659698פקס : 

052-3829102 

roni@taasuka.org 

 -כרמית גד כהן
מנהלת מקצועית 

 אזורית

 
050-8838264 carmit.gc@taasuka.org 

 רכזת -איריס דהן
כפר סבא, 

רעננה,הרצליה,הוד 
 השרון

050-8556883 Iris@taasuka.org 

 רכזת -יעל חכים 
כפר סבא, רעננה,הוד 

 השרון
050-8256096 Yael.h@taasuka.org 

 רכזת -אסתר חמני
כפר סבא, 

רעננה,הרצליה,הוד 

 השרון

050-8838042 ester@taasuka.org 

 רכזת -חן אלדר
 
 
 
 
 
 
 

נתניה,כפר 
 סבא,הרצליה

050-8838039 chen@taasuka.org 

mailto:ester@taasuka.org
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מנהל/ת  מסגרת תעסוקה
 מקצועי/ת/

 מייל טלפון/פקס כתובת

 

  -גלית סבג
 רכזת

 galit.s@taasuka.org 050-8256094 נתניה

 -עדי אלאלוף
מנהלת מקצועית 

 אזורית

 
052-3370901 adi@taasuka.org 

 רכזת -אור חכים 
פתח תקווה, ראש 

 העין, אור יהודה ויהוד
050-8256093 or.h@taasuka.org 

 

 רכזת -אור רביב 
 

 or.r@taasuka.org 050-8556882 פתח תקווה

 רכזת -גלית ברקן 
פתח תקווה, ראש 

אור יהודה  העין, 
 ויהוד

050-2930311 galit@taasuka.org 

 מינה מאיר מעלות
פתח תקוה, בני ברק, 
רמת גן, גבעתיים, תל 

 אביב
 minameir8@gmail.com 03-5363861משרד: 

 
 משה צ'רני

 
  055-6661106משה  

אגודה לבריאות 
 הציבור

 -רוחה גולן

, ראש פתח תקווה
העין, רעננה, כפר 

סבא, הוד השרון, אור 
 יהודה

 tasukaaguda@gmail.com 054-4949945-רוחה

 
 -לי חירק

 
 

 בר: משרד כתובת
 פתח, 61 כוכבא

 תקווה
  050-6265491-לי
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מנהל/ת  מסגרת תעסוקה
 מקצועי/ת/

 מייל טלפון/פקס כתובת

 בית חם
מנהלת  -יעל אריאל

 אזורים
 צפון שרון

 
0542622016 yael@bch.org.il 

 
 -אוסנת אביטבול

 מלניקוב
 

054-2622028 Osnat.am@bch.org.il 

 
 דניאל אורטל

 
 054-2622028  

 Oren.bolandi@chimesisrael.org.il 050-6663471 פארק אפק אורן בולנדי צ'יימס

     

 אומנות השיקום
 עלאא גאנם
 רכז תעסוקה

 באקה אלגרבייה
050-8622006  

 ניהנת אנוש
מנהלת  -אתי סידר 

תעסוקה נתמכת 
 נתניה

 
054-9299704 etty.sidar@enosh.org.il 

 eyal.l@enosh.org.il 054-9299786  רכז  - אייל לבבי  

 shira.s@enosh.org.il 054-7172214  רכזת  -שירה שני  

 
 -ליאת לוי אניג'ר 

 רכזת
 

054-9299585 liat.l@enosh.org.il 

 anat.p@enosh.org.il 054-9299700   רכזת -ענת פז  

 
 אנוש

תעסוקה  -קפה ג'ו 
 מעברית

 Inbalr@enosh.org.il 054-9299765 פארק כפר סבא רכזת -ענבל רשף 
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 שווים כ"ס

 
 כ"ס 20עתיר ידע  שרון חיימי

09-7658465 
052-6512295 

charna_23@hotmail.com 

 אשנ"ב
רכזת  -רותם פישמן 

 תחום תעסוקה
052-3359826 

 10 רחוב דובנוב

 תל אביב

-03 -משרדים

7444941 
rotem@eshnav-ltd.co.il 

עמותת "שיקום 
גוש דן  -אחר"

 והשרון

 shikumacher3@gmail.com 054-4400672 -הדס פתח תקווה 20המרץ  הדס גלילי

  

 שחר

 
-03 -סניף ראשי

9228743 
 03-9192597פקס: 
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 מפעל מוגן

 מפעל מוגן
/ת מנהל

 מקצועי/ת
 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת

 יוצרים אור

 טל בן זקן

 מנהלת שיקום
 מפעל ראש העין

, ראש 4התעשיה 
 העין

050-2090286 
03-9382444 

talbz@s-tov.org.il 

 מתוקים
עדי רז מור , מנהלת 
 שיקום מפעל נתניה

נתניה  2המלאכה 
 )פולג(

09-8351589 
050-2090264 

adir@s-tov.org.il 

 yageen@s-tov.org.il 0503145246 טייבה המשולש יקין חרוב מפעל סבונים

 גיל דורון סיפור חוזר
כפר סבא, רעננה, 
 הוד השרון, נתניה

0502090816 gild@s-tov.org.il 

 סיפור חוזר
 שני
 

 rinat@s-tov.org.il 0502090941 פתח תקווה

 פ"ת והשרון דוכנים ערכותי
כפר  20התע"ש 

 סבא
050-2163837 hadarg@s-tov.org.il 

 ענבל חדד שווים פ"ת
, 34ציון גליס -בן 

 פ"ת
 03-9308087 -טל'
 03-9046997 -פקס

hagit.shavim@gmail.com 

 כ"ס 20עתיר ידע  מיטל דבש שווים כפ"ס
09-7658465 
052-7503082 

 

 שווים נתניה
 
 
 

 053-5253161 נתניה 43המסגר  מייס גרה

 
mays.shavim.netanya@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:mays.shavim.netanya@gmail.com
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מנהל/ת  מפעל מוגן
 מקצועי/ת

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת

 בית היוצר
 

  09-7444302 רעננה 4רחוב סולד  רונית קרקר

עמותת "שיקום 
 -אחר"

 "יוצרים באהבה"
 שימרית בוצר

/  20המרץ 
, 102ז'בוטינסקי 
 פ"ת

03-9228743 
054-4588661 

shikumacher@gmail.com 

 כלים שלובים
-אלישבע לנצקרון

 וכמן
תל  229דיזינגוף 

 אביב
054-7009334 
03-5353810 

kelimshloovim10@gmail.com 

 קפה טוב
 נירית שגיא

 מנהלת שיקום
 5רח' אהרון קציר 

 פתח תקווה
050-3140554 nirit@s-tov.org.il 

 קפה בעלמא

כין סנטר, יצחק י רוחה גולן
, פתח 17רבין 

 תקווה

 ruhabealma@gmail.com 050-6242896-אורי

 אורי רוזנר
 urirozner1@gmail.com  054-4949945 -רוחה

03-9040727  

 צ'יימס
פקפארק א אורן בולנדי  

 ראש העין
0506663471 Oren.bolandi@chimesisrael.org.il 

 מעוף
 שחר שפירא

 מלווה שיקומית
 30רחוב משה דיין 

 כפר סבא
054-9299420 maofs@enosh.org.il 

 חממה תעסוקתית
-מנהלת מקצועית

 פרידשרון גו
 

 חדרה 22אוסישקין 
 –טלפון שרון 

0587200229 
 

 hadasba@camama.org.il -הדס 

  רכזת ארצית 
 -טלפון ליאת 
0587200222 

 liat@camama.org.il -ליאת 

  0775501040 -פקס    

 

mailto:ruhabealma@gmail.com
mailto:urirozner1@gmail.com
mailto:hadasba@camama.rog.il
mailto:liat@camama.org.il
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 מועדון תעסוקתי
 

 מועדון
מנהל/ת 
 מקצועי/ת

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת

 מרכז הכשרה אנוש
 נתניה

 גלעדי ליאת
, נתניה 15סמילנסקי 

 1קומה 
 טלפון 09-8340050
 פקס -09-8333875

ellag@enosh.org.il 

 אנוש כפ"ס
, כפר 3סמטת אנוש  אלה גלעדי

 סבא
09-7679237 

ellag@enosh.org.il 

 צ'ימס רה"ע
 פארק אפק אורן בולנדי

 ראש העין
0506663471  

Oren.bolandi@chimesisrael.org.il 

 איתי טימסית בית מדרש ב"ב
בני  48אבאבנאל 
 ברק

 (סמוך לצומת גהה)

 054-9457335איתי: 
 03-5363861משרד: 

itai81@gmail.com  
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 צרכנים

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

 –צרכנים נותני שרות 
שילוב מתמודדים 

 כעובדי שיקום

 אדווה -מנהלת ארצית
 2240ת.ד. 24"ש התע

 כפר סבא
09-7656475 yozma-07@015.net.il 

 

רכז ליווי מנהלים 
 בניאל קיסרו -וצוותים

0503772139 
 

  Danielle.yozma@zmail.com 

 
 -רכז הסברה ושיווק

 בני כהן
 

 050-3772128 -אדוה
 -אדוה

adva.yozma@gmail.com 

 
  

 050-3772127 -נטע
 -נטע

neta.yozma@gmail.con 

 
  

 050-3772139 -בני
 -בני

yozma.benny@gmail.com 

 -צרכנים נותני שירות
 אזור השרון

 rotem.yozma@gmail.com 050-3772142  רותם בצלאל

 -צרכנים נותני שירות
 אזור המרכז

 bella.yozma@gmail.com 050-3772138  בלה יופה

אחראית  -צרכנים
 תחום מנהלים וצוותים

 רכזת -נטע
 

050-3722127 neta.yozma@gmail.con 
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 שירות לאומי וצבא

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

עמותת שלומית 
 "תוכנית שיבולת"

 מור אפרים נחמיאס
0508289301 

 פריסה ארצית

0508289301 
 משרד ראשי
037564815 

 036129402 

efraim.mor@gmail.com 

 תורמים במדים
רכזת אזור -נועה קליין 

 מרכז
 

 klein.noa@gmail.com 054-4908626טל. 

 

 

 

 

 תיאום טיפול

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

 ת"א 34הברזל  דנה צרפתי דיאלוג
 073-2509587טל 

 073-2706777פקס 
 052-3134306נייד 

sdana@amanet.co.il 
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 חונכות

 מסגרת חונכות
מנהל/ת 

 ת/רכז/תמקצועי/
 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת

 

 לינה חאג' יחיא

רכזת אזור המשולש 
 הדרומי

 נתן 107רחוב ויצמן 
 כפר סבא

0523070661 Bruit-ks@nathan.co.il 

 נתן

 כהן ענת
רכזת אזור פ"ת 

 והסביבה

, פ"ת 77אורלוב 
 (1)קומה 

03-7719807 
052-6961881 

 03-7719800פקס: 
briut-p@nathan.co.il 

 נתניה 24רח' ויצמן  סמולקוב -שרון וייס
052-8112619 
09-9665393 

 09-9665395פקס 
briut-n@nathan.co.il 

 רכזת אזור השרון
 0525643316טלפון:  

 09-7673803פקס: 
briut-sh@nathan.co.il 

 ו.ר.סא
 רפואה וקהילה

 מיטל אלבכרי שרגל
 רכזת חונכות

 נתניה

נתניה 15סמילנסקי   

054-5646250 meitalal@ors-siud.co.il 

 א.ר.ס
 רפואה וקהילה

 מיטל אהרוני
רכזת ת"פ, השרון 

 ושומרון

פתח  20המגשימים 
 meitala@ors-siud.co.il 054-5646106 תקוה

 או.ר.ס
 לימור עטר

 מנהלת אזורית

 

054-5646393 limorat@ors-siud.co.il 
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 או.ר.ס
 ענבל יוחנן

ת מנהלת חונכות ארצי
 הנפש ותחום בריאות

 

054-5646062 inbal@ors-siud.co.il 

 עזר מציון

קבלני משנה של 
 או.אר.אס

למגזר  חונכות 
 החרדי/דתי

 

  073-3951042 -פקס

 קידום

רכזת חונכות  -גלית גור
אזור השרון )כפ"ס, 

רעננה, הודה"ש, נתניה 
 והסביבה(

 

054-3456692 galitgur100@gmail.com 

 

 

 סומכות

 מסגרת סומכות
מנהל/ת 

 מקצועי/ת/ רכז
 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת

 ו.ר.ס רפואה וקהילהא
 – מירית עקיבא

 רכזת פ"ת והשרון
ח' פתח תקווה, ר

 20המגשימים 
054-5646322 merit@ors-siud.co.il 

  
 -מיטל אלבכרי שרגל

 רכזת נתניה

, נתניה15סמילנסקי   
054-5646250 meitalal@ors-siud.co.il 

 ו.ר.ס רפואה וקהילהא
 לילא עיסא

רכזת אזור המשולש 
 הדרומי

, פתח תקווה
 20המגשימים 

0504465656 Layla_esa88@hotmail.com 

mailto:galitgur100@gmail.com
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 או.ר.ס רפואה וקהילה
 רחל לונדון

מנהלת שירות סומכות 
 ארצי

 054-5646684 rachell@ors-siud.co.il 

 פתח תקווה 33ברנדה  ינולדעינת גר עזר מציון
050-9019636 

 073-3951042-פקס
 

 

 מועדון חברתי

 כתובת מייל טלפון/פקס כתובת רכז מועדון חברתי

 יאללה מבלים אחרת
 אזור השרון

 אורית חיים
 רכזת "יאללה"

 

050-20915232 
oritch@s-tov.org.il 
פייסבוק: יאללה 

 מבלים אחרת

 eillit@s-tov.org.il 050-20917772  עילית פליישר 

 hanin@s-tov.org.il 0502091298 טייבה המשולש חנין רביע טייבה המשולש

    רכזת "מבלים פלוס" 

,פתח תקווה5הגיתית  רוני אנוש פ"ת  050-7231426  

 אנוש נתניה

 אפרת ורמונט
רכזת מועדונים 

 חברתיים
 ''אנוש''

 ,נתניה15סימלנסקי 
054-9299462 

 עירית וייס
efratv@enosh.org.il 

 אנוש כפ"ס
 כפר, 3 אנוש סמטת אנג'י 

 סבא
  

 מבוגרים –רעות 

 אפרת ורמונט
רכזת מועדונים 

 חברתיים
 ''אנוש''

 ,נתניה15סימלנסקי 
054-9299462 

 עירית וייס
efratv@enosh.org.il 
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 צעירים -הודיה 

 אפרת ורמונט
רכזת מועדונים 

 חברתיים
 ''אנוש''

 יה,נתנ15סימלנסקי 

054-9299462 efratv@enosh.org.il 

  עירית וייס

  09-7430253 רעננה 1שברץ   דרור

 

 תכנית 'עמיתים'

 מייל טלפון/פקס מנהלת מקצועית/ רכזת עיר

 פ"ת
לירון גלדור לאופר )רכזת 

 עמיתים מתנ"ס עמישב(
 03-9339393טל' משרד 

 054-7903364 אישי נייד
Liron.galdor@gmail.com 

 רמת ורבר –ת פ"
 

 ס"מתנ רכזת -מוצה אלמז
 ורבר רמת

03-9281738 
054-8778089 

almazm21@walla.com 

 פ"ת
)רכזת עמיתים  דקלה ביאליק

 מתנ"ס יוספטל(
03-9348264 
054-2472006 

diklabialik@gmail.com 

 הרצליה והשרון

 
 asaftalmor604@gmail.com 544543356 אסף ברקוביץ'

 רה"ע
 

 amitim@levrh.org 054-4940538 רגקרן איילנב

 נתניה
 

0523352606-שירלי חזיז  
0525635679-אדיר גושן  

  

 יהוד
 

 
03-7353516 amitim@my-or 
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 השכלה

 מייל טלפון/פקס שם הרכז מסגרת

 ארנטל לאה השלמת השכלה פ"ת ואלעד

052-5670229': טל  
03-7719800: פקס  

, פ"ת )קומה 77רח' אורלוב 
 א'(

lea-a@nathan.co.il 

 השלמת השכלה כפ"ס
 

 sharonp@nathan.co.il 054-4314177 שרון פלד

המשולש -השלמת השכלה
 הדרומי

 dalal@hathan.co.il 0522840031 דלאל סעאבנה

 השלמת השכלה נתניה
 

 Yael-e@nathan.co.il 0522609838 יעל אליאס

 השכלה אקדמאית נתמכת
 אונ' תל אביב

 einat@nathan.co.il 052-7387003 עינת אקרמן

 השכלה אקדמאית נתמכת
 אונ' בר אילן

 arilan@gmail.com 050-9112055 אפרת אייכבאום

 מנהלת המכינה -עינת חפר מכינה אשנ"ב רופין
 052-2231428 -עינת חפר
 052-3150011 -טל איזק

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

הכנה ללימודים  -מעברים
 מקצועיים

 חגית
09-7719444 

 

 

 

mailto:einat@eshnav-ltd.co.il
mailto:tal@eshnav-ltd.co.il
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 שירות למשפחות

 מייל טלפון/ פקס כתובת מנהל/ת מסגרת

מיל"ם ייעוץ ותמיכה 
 נתניה

 יעל אייזנברג
, שכונת עין 1הזית 

 תכלת נתניה
 09-8335042 –טלפון 

 09-8332616 –ס פק
milamneta@enosh.org.il 

 m.h.c.tz012@gmail.com 0508622021 טירה המשולש לייתי ג'יוסי מרכז אלוויפאק

 מיל"ם כפ"ס
 

כפר סבא 1זמיר  נועה  07886434 milamksaba@enosh.org.il 

 ארגון בזכות
  02-6521308 

 02-6521219פקס 
mail@bizchut.org.il 

-עמותת לשמ"ה 
וב מתמודדים לשיל

והעצמה בבריאות 
 הנפש

 הדס לוי
 בקרן היינריך בל תל

 אביב 
052-2744427 ayala.lishma@gmail.com 

 

 מחוז מרכז –מרפאות שיניים 

 טלפון כתובת עיר

 03-9052550 , פ"ת1העליה השנייה  מרפאה עירונית עיריית פ"ת

 09-8826917 , נתניה31הרב קוק  הדר העמותה למען הקשיש והגימלאי

 077-2060977 קריית נורדאו נתניה 18פנחס לבון  מקום לחיוך

 09-7991575 טייבה העמותה למען הקשיש טייבה

  הרצליה 11חובות הלבבות  האגודה למען העיוור הרצליה והשרון

 


