
 
 
 
 

 ; למתנ"ס בית אליעזר מפת הגעה
 חדרה ,8רחוב השיזף 

 

 
 

 ;בית אליעזרלמתנ"ס  דרכי הגעה ותחבורה
 

כנס לרחוב ילה;  לבאים מהכניסה המזרחית של חדרה
שוב ברמזור , גיבוריםלשמאלה ברמזור השני , הנשיא

ימינה הראשון ברמזור  .הרברט סמואלרחוב לשמאלה 
לפנות שמאלה לרחוב חטיבת בכיכר  ,לרחוב יצחק רבין

השלישית ולפנות ימינה לרחוב  עד הכיכר , לנסועהנחל
שמאלה עד הכיכר החמישית ולפנות  להמשיך. הפרדס
 .ס"למתנ 8השיזף לרחוב 

 
מכל כיוון יש לרדת ;  הציבוריתלבאים בתחבורה 

 ומשם באוטובוס נוסףמרכזית או בעיר חדרה ה הבתחנ
 בית אליעזר. לכיוון

מהתחנה המרכזית לבית אליעזר ישירים ס קווי אוטובו
מס' , 23מס' ; והעירמרחוב הגיבורים , מרחוב הנשיא

 לבקש לרדת ליד המתנ"ס. .25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ייעוץ למשפחות מתמודדיםמרכז -מילם

כוחות, אתגרים 
 והזדמנויות

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יום עיוןהזמנה ל
 למשפחות ואנשי מקצוע 

                       יום רביעי
 3126למרץ  22

 חדרה -מתנ"ס בית אליעזר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ;תוכנית
 

 בדוכני   ביקור ו כיבודהתכנסות,   41;19 - 11;:1
 יריד שיקום.מכירה ו                   

 
 .קטע מוסיקלי  11;:1 - 21;:1

                          
 ברכות;  21;:1 - 41;:1

 נציג   - מר ניקו אסא                   
 משפחות מילם חדרה.                   
 ד"ר רמי מירז, פסיכיאטר                   
 מחוז חיפה. -מחוזי                    
 מנכ"ל        -ד"ר הלה הדס                    
 ."אנוש" עמותת                   

                       
 היכרות עם שירותי מילם   41;:1 - 61;:1

 וסל שיקום                   
   מנהלת   -שלומית קורן גב'                    
 מילם חדרה.                   
                    שיקום רכזת  –גב' גיתית רינות                    
  , בבריאות הנפש מחוזית                   
 משרד הבריאות.                   

 
   אתגר המשפחה בהתמודדות " 61;:1 - 11;22

 וחוסן" מודל של כוחות-שניםלאורך                   
  מולי להד,  מרצה ; פרופ'         

  נשיא מרכז משאבים.                   
 

 הרשמה ליום העיון;
 

 יום העיון מיועד למשפחות ואנשי מקצוע.
 

 ,ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום
 

 נדרשת הרשמה מראש
 במילם חדרה

  15-7991:67בטלפון; 
 ; או במייל

milamhadera@enosh.org.il 
 

 
 הפסקה וביקור בדוכני מכירה    11;22 - 26;22

 יריד שיקום של מסגרות  ו                    
 תעסוקה, ה ,מתחום הדיור                    
 .החברה, ההשכלה ועוד                    

 
 קטע מוסיקלי.   26;22 - 41;22

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   בנה"מהתמודדות אישית לתו   41;22 - 41;23

           מקצועית"                     
          
   עו"ס אבי אורן, מנהל תחום   מרצה;          

    מגזר במוגבלות  שילוב אנשים עם                    
 הכלכלה ורכז  הציבורי במשרד                    
              מדיניות ברה"ןתחום                     
 שמ"ה.ל עמותתב                    

              
     שיח  -שותפים לתקווה""  41;23 - 56;24

 קטנות של משפחותבקבוצות                     
 ואנשי מקצוע.                    

                                                
 ארוחת צהרים קלה  56;24 - 26;25

 שיקום.ויריד דוכני מכירה בוביקור           
 

 סיכום יום העיון.    26;25 -41;25
 
 
 
 
 

 יום עיון זה מתקיים הודות לשיתוף פעולה בין 
שיקום ה וצוות , משפחות פעילותמילם חדרה

 במשרד הבריאות. האזורי 
 

ההיגוי שתרמו מזמנם  צוותחברי  תודות לכל
 יוסףבן שרון , בלו   ;הצלחת יום עיון זהומרצם ל

 נטלי, קופרברגלוי הראל , ויצנסקי אורנה לאה,
.שחורי מלה, גיתיתרינות  ,אורית
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