
/ יזם/בעלותפלאפוןפקסטלפוןכתובתיישובשם השירותסוג השירות
שם המנהל

דואר אלקטרוני

yahelfa@gmail.comל"יה6803-7164474הרצל ראשון לציוןל"יהייעוץ למשפחות

רחובותאנושיעוץ למשפחות
 א פינת 55טשרניחובסקי 

enoshove@enosh.org.ilאנוש08-9452956077-5513306077-5513305,        הרשינזון

meital@beerness.helth.gov.ilל"מית108-9258339ד "תבאר יעקבל"מיתיעוץ למשפחות

shlom_ot@walla.comאורה יעיש7627408-9450102072-2500672052-4307028 רחובות 203הרצל רחובותדן אבשלוםמועדון חברתי

יבנהעמיתיםחברה ופנאי
. ד.ת, יבנה, גיבורי החיל

8110008-9439491: מיקוד, 199

משרד הבריאות 
והחברה 

סים"למתנ

2אבא הלל סילבר ראשון לציוןעמיתיםחברה ופנאי
 03-9615133 ; 

241שלוחה 

משרד הבריאות 
והחברה 
ם"למתנסי

רחובותעמיתיםחברה ופנאי
' ס חוויות צפון רח"מתנ

סירני

08-
9493954,089454

183

משרד הבריאות 
והחברה 
ם"למתנסי

  908-9232542ויצמן רמלהעמיתיםחברה ופנאי

משרד הבריאות 
והחברה 
ם"למתנסי

עמותת אנוש208-9437799סביון יבנהאנושמועדון חברתי

lud@enosh.org.ilעמותת אנוש34055-8819509אלמוגן מודיעיןאנושמועדון חברתי

מועדון חברתי 
21בילו ראשון לציוןאנושמבוגרים

03-9507940      
hadarchar@gmail.comעמותת אנוש054-9299790

מועדון חברתי 
hadarchar@gmail.comעמותת אנוש03-9507940  ראשון לציון21בילוראשון לציוןאנושצעירים

עמותת אנוש308-9201353סעדיה מורדכי רמלהאנושמועדון חברתי

מועדון חברתי 
לודאנושמבוגרים

' פינת רח, 1דוד המלך ' שד
אלטר

08-9204673, 
lud@enish.org.ilעמותת אנוש077-9304673

פעילויות פנאי וחברה 
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רחובותאנושמועדון חברתי
 א פינת 55טשרניחובסקי 

הרשינזון

0775513306 
,0775513305 
enoshove@enosh.org.ilעמותת אנוש08-9452956,

enones.tz@enosh.org.ilעמותת אנוש108-9403684ישראל שמידט נס ציונהאנושמועדון חברתי

ליווי תעסוקתי 
מומחה

=- יוזמה דרך הלב
צרכנים נותני 

ס"כפשירות
 2240ד . ת10ש "התע' רח

adi.naaman@hotmail.comעדי נעמן4464109-765647509-7663108503772145

briut-rs@nathan.co.ilרחל שרגאי03-6030983052-5609428 ראשון לציון71הרצל ראשון לציון"נתן"חברת חונכות שיקומית

"נתן"חברת חונכות אקדמאית

אוניברסיטת בן 
שחר - גוריון

- שטלריד
0527560470   

אוניברסיטת בר 
אילן והעברית 

- בירושלים
- אריאל ברטוב

0509112055        
מכללת ספיר 

אריאנה דוקרקר 
0509112052

שירותי + חונכות
כל המחוזאס. אר. אוסמך

054-3341298, 
קארן03-9415702

מודיעין עיליתחונכות
08-9743838, 
לאה-עזר מציון 0525808981

limor@ors-siud.co.ilלימור054-564634203-7957568מודעין והסביבהס רפואה וקהילה.ר.אוחונכות

מודיעין עיליתעזר מציוןסומכות
08-9743838, 
ungerlea@ami.org.ilלאה-עזר מציון0525808981

eladm@ami.org.ilסימה-עזר מציון1808-9456144052-5808981מנדלי רחובותעזר מציוןסומכות

צרכנים 

סומכות+ שירותי חונכות 
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16526976651האלה ראשון לציוןמרפא לנפשדיור מוגן
עמותת מרפא 

tali_govany@walla.co.ilלנפש

חן צמח76534072-270054708-9458840',   א13יהודה הלוי רחובותדן אבשלוםדיור מוגן

danavshalom.mugan@gmail.com

33הרצל צ"ראשלקידוםדיור מוגן
03-9440382            

rishon@kidumpro.co.ilבילי שפירא1533716022      03-9440617   

lilach.d@anosh.org.ilעמותת אנוש054-9299790     2103-9507940בילו ראשון לציוןאנושצ"דיור מוגן ראשל

marit@enosh.org.ilעמותת אנוש2103-9507940בילו ראשון לציוןאנושדיור מוגן נס ציונה

office@enosh.org.ilעמותת אנוש08-9208714 רמלה919ד "ת, 3סעדיה מורדכי רמלהאנושדיור מוגן

רחובותאנושדיור מוגן
 א פינת 55טשרניחובסקי 

הרשינזון

0775513306 
,0775513305 
office@enosh.org.ilעמותת אנוש08-9452956,

 רמלה919ד "ת,אלטר' פינת רח, 1דוד המלך ' שדלודאנושדיור מוגן בקהילה
08-9204673, 
office@enosh.org.ilעמותת אנוש077-9304673077-9304673

כל המחוזידיד נפשדיור מוגן לבודדים
אור , 120אליהו סעדון 

יהודה

074-7292652, 
054-9292349 

 rz@amalgroup.co.ilעמל סיעודיתחיים טל

קידוםדיור מוגן

נס -רחובות
ציונה גדרה 

והסביבה
'  פסאז192הרצל - משרד

גזית רחוובת

-08:טלפקס
9467822 / 08-
9467892

 קידום"
 פרוייקטים
       rechovot@kidumpro.co.il"שיקומיים

יבנה והסביבהקידוםדיור מוגן
 קנדי 33דואני - משרד

סנטר יבנה
-08: טלפקס

9322825

 קידום"
 פרוייקטים
yavne@kidumpro.co.il"שיקומיים

קידוםדיור מוגן
לוד -רמלה

והסביבה
 8מבצע יהונתן - משרד
רמלה

-08: טלפקס
9282774

 קידום"
 פרוייקטים
lod@kidumpro.co.il"שיקומיים

789351794מנשה בן ישראל רחובותמרפא לנפשדיור מוגן
עמותת מרפא 

לנפש
vivalavic@yahoo.com              
yaf_fit@walla.com

308-9291215הדקל ' רחרמלהג שיקום.אדיור מוגן
שיקום אריק . ג.א

bet_hadekel@walla.co.ilאלפסי

רגיל ומתוגבר, לוויין- דיור מוגן 
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שמשון. נ.דמבוא חורוןחסדי אנושדיור מוגן

08-9726697   
08: פקס -

hasdey@gmail.comעמותת חסדי אנוש9726699

guys@slavpro.co.ilגיא שגיב1508-6322381החשמונאים מודיעיןשליו דיור מוגן מודיעיןדיור מוגן

כפר חבד, רחובות, רמלה לוד, מודיעין עיליתקידום חרדידיור מוגן haredi@kidumpro.co.ilמירב הלוי02-652166002-6483822 ירושלים8עליאש ' רח

- לווין- דיור מוגן
ysberko@gmail.comאור לנפש02-6223294054-9730641מודיעיןמתוגבר- רגיל

2208-9462390הר המוריה רחובותבית חנההוסטל משולב
חנה - בית חנה 

iritsof@walla.comרונן

הוסטל האלון44077-2133535מסדה רמלהב.ט.קהוסטל כוללני

99765שמשון . נ.דמבוא חורוןחסדי אנושהוסטל משולב

-08  טלפון 
    פקס 9726697

hasdey@gmail.comמבוא חורון08-9726697

arik.c@enosh.org.ilעמותת אנוש308-9243378נורדאו רמלהאנושהוסטל כוללני

arik.c@enosh.org.ilעמותת אנוש708-9208714ביתר רמלהאנושהוסטל משולב

arik.c@enosh.org.ilעמותת אנושהסביוןרמלהאנוש- הוסטל מתוגבר

רמת אליהו, 8השופטים ראשון לציוןג שיקום.אהוסטל כוללני

03-9415318 
, 03פקס  -
shikmahostel@yahoo.comהוסטל השקמה9415320

קריית עקרוןדן אבשלוםהוסטל כוללני דתי
עקרון .  ק1רחוב בר חיים 

7692008-649489808-6495110
איתמר סרי 
ברק מרום0506944534

Barak.rehovot@gmail.com

- הוסטל צעירים
ענת תנעמי077-332220608-9495016' א5גיבורי ישראל רחובותדן אבשלוםגיבורים

giborim.rehovot@gmail.com

Sela.rehovot@gmail.comימית טלה077-5502708899458840' א13יהודה הלוי רחובותדן אבשלוםהוסטל צעירים

liat_dayan@yahoo.comל.מ.הוטסל ע708-9348913מנשה בן ישראל רחובותמרפא לנפשהוסטל כוללני

- הוסטל מתוגבר
1808-9318387בארי רחובותמרפא לנפשקהילה תומכת

-עמותת מרפא
skyoren@yahoo.comלנפש

, הוסטל כוללני
308-9291215הדקל ' רחרמלהג שיקום.אהוסטל מתוגבר

שיקום אריק . ג.א
bet_hadekel@walla.co.ilאלפסי

hostelhadrim@walla.comחנה רונן08-9352427' א16ההדרים מזכרת בתיהבית חנההוסטל משולב

saadenichabad@gmail.comסעדני ואיוושע03-9606716ד"כפר חב132ד "תכפר חבדסעדני ואיוושעהוסטל כוללני

מתוגבר וכוללני, רגיל- הוסטלים 
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tali_govany@walla.co.ilמרפא לנפש303-940000803-940-00-08טייב  + 39טייב צ"ראשלל.מ.עהוסטל משולב

lilifrucht@gmail.comלילי פרוכט308-9202745מרדכי סעדיה רמלהאנושמרכז שילובים

iritsof@walla.comחנה רונן08-9462390מושב גאליהמשתלהמועדון תעסוקתי

orlya3@walla.comעמותת אנוש054-9299790     2103-9507940בילו ראשון לציוןצבע הנפשמועדון תעסוקתי

מועדון תעסוקתי
ס רמת "מתנ

03-9611385אבא סילברצ"ראשלאליהו
ס רמת "מתנ

ramateli@matnasim.org.ilחנה שרמן- אליהו

- מועדון תעסוקתי
מרכז אמהות

האגודה לבריאות 
הציבור מרכז 

רחובותאמהות
 1477ד "ת, 2משה פריד 

08-9475154          08-6347506רחובות
054-7494340         

   050-9020369
האגודה למען 

hagit_lev1@walla.co.ilהעיוור

enones.tz@enosh.org.ilעמותת אנוש108-9403684ישראל שמידט נס ציונהבית יפעת- אנושמועדון תעסוקתי

רחובותי"משמועדון תעסוקתי
פארק , 4גד פינשטיין 

רחובות
08-9463843       

08-9465062
האגודה לבריאות 

ranalon10@gmail.comהציבור

מועדון תעסוקתי
בית -מעלות

1481700552727הרצל רחובותמדרש שיקומי
055-6677745 

shafvativ3@gmail.comאודי מריליבנימין בודנהימר

4054-4737830החרושת כפר סבאמפעל מוגן
המרכז הישראלי 
anatanamy@gmail.comלתעסוקה נתמכת

הכשרה מקצועית 
eshnav1@bezeqint.netאיה חסדאי052-3685611תל אביב, 22ברוך אגדתי ארציאשנבותעסוקה נתמכת

hasdey@gmail.comחסדי אנוש08-9726697שמשון. נ.דמבוא חורוןמפעל מוגן

office@s-tov.org.ilטלי ויסברם לוי050-209037108-9205033 לוד1בת שבע לודשכולו טובמפעל מוגן

office@s-tov.org.ilהילית ורדין050-3144049077-5490334 לוד1בת שבע לודשכולו טובמפעל מוגן

יסמין89477780רחובותקרן מפעלי שיקוםפרויקט זינוק

מפעלים מוגנים

מועדונים תעסוקתיים
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 שכולו טובמפעל מוגן
- משרדים 

רמלה
מתחם טלרד , 1בת שבע 

לוד

-050יעל 
 מנהלת 2090902

שיקום 
0502090903       

office@s-tov.org.ilיעל איזמרלדי08-9200339פקס 

office@s-tov.org.ilגדי וידרמן503-9525272הכשרת היישוב ראשון לציוןשכולו טובמפעל מוגן

צ"ראשלרעותמפעל מוגן
. ת. א3נפתלי פלטין ' רח

  reutrishon@gmail.comיחיאל חייקין03-9509584 03-9697080צ"החדש ראשל

מפעל מוגן
האגודה לבריאות 

רחובותהציבור
פארק , 4גד פינשטיין 

ranalon10@gmail.comרנית08-9463843רחובות

hagaleryare@walla.comמיכל מדלה08-9450102מעל נגב קרמיקהו"צומת בילגלריה דן אבשלוםמפעל מוגן

shikroni@gmail.comרעות388208-9316144ד "קלמן גבריאלוב  תרחובותקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגן

מפעל מוגן
א חבל .מ

ilanita@shekel.org.ilל"שק03-9702551שוהםמודיעין

hadasbl@ymail.comהדס קרן08-852872008-8528719 יבנה36הירקון יבנהעמותת רעותמפעל מוגן

revitalyozma@gmail.comיוזמה דרך הלב08-6655462יוזמה ליווי עסקי ואימוןמפעל מוגן

 רחובות1814ד .תרחובותבדרך אחרת. תתעסוקה נתמכת
תעסוקה בדרך 

taasuka@netvision.net.ilאחרת

הכשרה מקצועית 
eshnav1@bezeqint.netחני אוביץ6479203-7444941 תל אביב 10דובנוב ארציאשנבותעסוקה נתמכת

shiluv@chimesisrael.org.ilיימס'צ36442427ארציארצייימס'צתעסוקה נתמכת

21בילו ראשון לציוןאנושתעסוקה נתמכת
03-9507940 
0549299702

עמותת אנוש        
vardinaeb@gmail.comורדינה אבן בר

308-9202745מרדכי סעדיה רמלהאנושתעסוקה נתמכת

רחובותאנושתעסוקה נתמכת
 א פינת 55טשרניחובסקי 

054-9299702הרשינזון
עמותת אנוש 

vardinaeb@gmail.comורדינה אבן בר

תעסוקה נתמכת
שיקום תעסוקתי 

ronen310@bezeqint.netרונן בכורנילי 2160050-8877403ד " ת4החרושת כפר סבאאחר

שכולו טובתעסוקה נתמכת
- משרדים 

office@s-tov.org.ilקבוצת שכולו טוב212908-9200050. ד.ת, 11היצירה רמלה

תעסוקה נתמכת
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lud@enosh.org.ilעמותת אנוש34054-9299714אלמוגן מודיעיןאנושתעסוקה נתמכת

תעסוקה נתמכת 
"דן אבשלום"050-5588929מעל נגב קרמיקהבילודן אבשלוםוהכנה מקצועית

danavshalom.work@gmail.com

hasdey@gmail.comעמותת חסדי אנוש08-9726697שמשון. נ.דמבוא חורוןחסדי אנושתעסוקה נתמכת

shikroni@gmail.comקרן מפעלי שיקום08-9461133תעשיה. קלמן גבריאלוב ארחובותקרן מפעלי שיקוםתעסוקה נתמכת

בית חם054-2622035בני ברק, 13רבי ישמעאל מרכזבית חםתעסוקה נתמכת

תעסוקה נתמכת
האגודה לבריאות 

0506265491חיריק לי 408-931551715389463996גד פיינשטיין רחובותהציבור
האגודה לבריאות 

tasukaaguda@gmail.comהציבור

מכינה ללימודים 
eshnav1@bezeqint.net   03-7444941 מכללה למנהלראשון לציוןאשנבגבוהים

elinorh@nathan.co.ilם'אלינור הבדלה אלג052-727251203-9563591מודיעין ולוד, רמלה, ראשלצנתןהשכלה נתמכת

נתןהשלמת השכלה
נס ציונה 

enones.tz@enosh.org.ilאפרת546444838יבנה, רחובות

dorit_amuta@walla.comדורית לוי1-700-50-24-24מרפאה ניידת

חיים גלמן3403-9676116רוטשילד צ"ראשל

1108-9230307רותם לודטיפול שיניים

אשדוד
ס עוזיאל " מתנ25סיני 

08-856289108-8562772אשדוד' אזור א
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