
כתובת אתר אינטרנטמיילת/מנהלפקסטלפוןכתובתשם מסגרתעמותה\שם חברהסוג המסגרתישוב

דיור מוגןאלוניםדיור מוגןאופקים
, מרכז מסחרי הריף

6-7בנין 
alonimbatshahar@gmail.comwww.alonim4u.co.ilבת שחר נוביקוב08-996014408-3736611

hetz.hagit@gmail.comwww.hetz-s.co.ilחגית סרוסי072-2500106077-5001363 אופקים39/2הרצל דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגןאופקים

חונכות וסומכותאופקים
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
חונכות וסומכות

, 37סמילנסקי ' רח
ש"ב

briut-be@nathan.co.ilhttp://www.nathan.co.ilחגג-אודליה פרץ08-641884608-6418849

אופקים
ליווי והשלמת 

השכלה
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
השלמת השכלה

, 37סמילנסקי ' רח
ש"ב

carmel@nathan.co.ilhttp://www.nathan.co.ilכרמל גלעדי08-641884608-6418849

מועדון חברתיאלוניםמועדון חברתיאופקים
, מרכז מסחרי הריף

6-7בנין 
chagitalonim@gmail.comwww.alonim4u.co.ilחגית גולדנברג08-996014408-3736611

צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןאופקים

. ד.ת, 10ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

ayelethz@gmail.comאיילת צוקרמן09-765647509-7663108
http://www.yozma4u.co.il

/

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןאופקים
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
talben32@gmail.com צבי-טל בן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ

http://www.yozma4u.co.il
/

מפעל מוגןקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןאופקים
 5הפלדה ' רח

אופקים
www.keren.org.ilיוסי רחמים08-992332708-9923327

/nofarm@slavpro.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilנופר מרשק62320906650679קיבוץ מגןתעסוקה מעבריתשלומפעל מוגןאופקים

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכתאופקים
, 52העצמאות ' רח

באר שבע
/nofarm@slavpro.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilנופר מרשק62320906650679

alonimeilat@gmail.comשרית סיסו055-664435408-9300240דיור מוגןאלוניםדיור מוגןאילת

077-531861108-6318611 בית אסי14600ד .תדיור מוגןאנושדיור מוגןאילת
תמרה 

קונסטנטינובסקי
enosheilat@gmail.comhttp://enosh.org.il

90356341551ד . ת14אילות טיפולי שינייםטיפולי שינייםאילת

077-531861308-6318613enosheilat@gmail.comhttp://enosh.org.il בית אסי14600ד .תמועדון חברתיאנושמועדון חברתיאילת

enosheilat@gmail.comhttp://enosh.org.ilימית077-531861208-6318612 בית אסי14600ד .תמועדון תעסוקתיאנושמועדון תעסוקתיאילת

מפעל מוגןקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןאילת
 5068. ד.גולני ת' רח

אילת
meireliyahu11@gmail.comwww.keren.org.ilמאיר אליהו08-631584508-6315845

enosheilat@gmail.comhttp://enosh.org.ilכרמלה077-531861208-6318612 בית אסי14600ד .תתעסוקה נתמכתאנושתעסוקה נתמכתאילת

תעסוקה נתמכתקרן מפעלי שיקוםתעסוקה נתמכתאילת
 5068. ד.גולני ת' רח

אילת
www.keren.org.ilמוטי צפריר08-631584508-6315845

דיור מוגןאנושדיור מוגןאשדוד
 חיבת ציון 6792ד .ת

8
Keren.bischitz@gmail.comקרן בישיץ שיין85613118604692

http://www.kidumpro.co.i
l

דיור מוגןאשדוד
קידום פרויקטים 

שיקומיים
rachelishm@walla.comhttp://enosh.org.ilרחלי שמואלדיור מוגן חרדי

דיור מוגןאשדוד
של פרויקטים 

שיקומיים
dmashdod@shelpro.co.ilבילי שפירא08-852173808-8569798 אשדוד4ם "רמבדיור מוגן

http://www.kidumpro.co.i
l

2014פברואר 

מחוז דרום- שרותי שיקום 



דיור מוגןשלודיור מוגןאשדוד
k-tower שד' 

18/204ירושלים  a
08-637541608-6375417

-אושרית כרמי
לנדסברג 

oshritc@slavpro.co.il
http://www.kidumpro.co.i

l

שלודיור מוגןאשדוד
לב - דיור מוגן חרדי 

לנפש
israelb@slavpro.co.ilwww.slavpro.co.ilיקובסקי'ישראל בורז072-2148071 072-2449802אשדוד, 2רבא ' רח

הוסטלאשדוד
של פרויקטים 

שיקומיים
ashdod@shelpro.co.ilתמי מוריס1585217388521169קדושי בלזן ליד הים

נחליםשלוהוסטלאשדוד
 51רחוב הר מצדה 

אשדוד
inbalo@slavpro.co.ilענבל עוז פורמן08-699906008-9106721

http://www.kidumpro.co.i
l

חונכות וסומכותאשדוד
ORS רפואה 

חונכות- וקהילה   
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות

קריית , 13דרך דרום 
גת

meiravh@ors-siud.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilנהרי-מירב חן03-7957562

חונכות וסומכותאשדוד
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
חונכות וסומכות

, 14/14גוריון -בן' רח
אשקלון

www.ors-siud.co.ilאתל עמר08-621032808-6210327

508-8522919סטרומה טיפולי שינייםלי- מרפאת שןטיפולי שינייםאשדוד

diana@enosh.org.il דיאנה אטלס679208-856131108-8604692 8חיבת ציון מועדון חברתיאנושמועדון חברתיאשדוד

מועדון תעסוקתיאנושמועדון תעסוקתיאשדוד
 חיבת ציון 6792ד .ת

8
85613118604692

יעל –מננה 
מיכאלשווילי

manana@enosh.org.ilhttp://www.nathan.co.il

מועדון תעסוקתיאשדוד
האגודה לבריאות 

הציבור
מועדון - מפרשים

תעסוקתי
libbco@gmail.comhttp://enosh.org.ilליבי כהן785625638561403הבושם 

מועדון תעסוקתיאשדוד
הרשות העירונית 

למלחמה 
בהתמכרויות

יחידה – מרכז מאור 
לשיקום והכוונה 

תעסוקתית

ת . א61העבודה 
הקלה אשדוד

maorsh@hrashut.org.ilwww.koak.co.ilהדס מגנס08-622962608-6229627

יואל הלפגוטתעסוקה מעבריתבית חםמפעל מוגןאשדוד

מפעל מוגןאשדוד
האגודה לבריאות 

הציבור
libbco@gmail.comליבי כהן7860428408-8561403הבושם מפעל מוגן- מפרשים

צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןאשדוד

. ד.ת, 10ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

/ayelethz@gmail.comhttp://www.koak.co.ilאיילת צוקרמן09-765647509-7663108

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןאשדוד
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
sabrina@yozma4u.co.ilסברינה סזליאק08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ

http://www.yozma4u.co.il
/

מרכז אבחון ושיקוםקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןאשדוד
ד .בוטינסקי ת'ז

77101:  מיקוד12342
יערית08-852812208-8568577

http://www.yozma4u.co.il
/

merav@s-tov.org.ilמירב חזן03-920005003-9200339רמלה, 11היצירה ערכותישכולו טובמפעל מוגןאשדוד
http://www.keren.org.il/s
how_item.asp?levelId=630

05

קהילה תומכתאשדוד
קידום פרויקטים 

שיקומיים
/kineret@kidumpro.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilלידור פימה08-867972308-9467331 אשדוד28כנרת בית כנרת

doroni770@gmail.comדורון בן שטריתתיאום טיפולדיאלוגתיאום טיפולאשדוד

אנושתמיכה למשפחותאשדוד
מרכז ייעוץ 

(ם"מיל)למשפחות 

  93רחוב העצמאות  , 
312משרד ', קומה ב , 

אשדוד
/milamashdo@enosh.org.ilhttp://enosh.org.ilאורנה קורלנדר 08-8551225

אביבית679208-8561311 8חיבת ציון תעסוקה נתמכתאנושתעסוקה נתמכתאשדוד

יואל הלפגוטתעסוקה נתמכתבית חםתעסוקה נתמכתאשדוד

תעסוקה נתמכתגווניםתעסוקה נתמכתאשדוד
ד . ת32נווה שלום 

.אשקלון, 5530
litalgoon@gmail.comליטל רביד08-675790208-6756063



דיור מוגןאנושדיור מוגןאשקלון
טשרניחובסקי ' רח

ד .אשקלון ת, 10
7229

08-6788262, 08-
6788196

Rachely.os@gmail.comרחלי אסולין08-6788197
http://marpehlanefesh.org

.il

דיור מוגןגווניםדיור מוגןאשקלון
ד . ת32נווה שלום 

.אשקלון, 5530
noa@gvanim.org.ilhttp://enosh.org.ilנועה סבג08-675790208-6756063

Hetz.sara@gmail.comwww.gvanim.org.ilשרה גברי25/8072-2500105072-2451318בן גוריון דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגןאשקלון

צעדיםעמותת מרפא לנפשדיור מוגןאשקלון

',  ב312הבנים 
אשקלון למשלוח 

, 6017. ד.ת: דואר
אשקלון

takovka@walla.comwww.hetz-s.co.ilלנה סטפ08-684368908-6843689

יפה נוףעמותת מרפא לנפשהוסטלאשקלון
'  א64צבי סגל 

אשקלון
ml18@marpeh.co.ilילנה אברם08-671115308-6711240

דרך היםעמותת מרפא לנפשהוסטלאשקלון
. אשקלון, 12נועה 

. ד.ת: למשלוח דואר
 אשקלון6017

marpe1@bezeqint.netענת ענבר08-671767708-6843690
http://marpehlanefesh.org

.il/hos.asp?hos=5

חונכות וסומכותאשקלון
ORS רפואה 

חונכות- וקהילה   
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות

קריית , 13דרך דרום 
גת

hanal@ors-siud.co.ilwww.gvanim.org.ilדנה חיים03-7957562

חונכות וסומכותאשקלון
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
חונכות וסומכות

, 14/14גוריון -בן' רח
אשקלון

briut-as@nathan.co.ilwww.ors-siud.co.ilאתל עמר אירה שוץ08-621032808-6210327

66795795אבשלום חביב בית אבות הלפריןטיפולי שינייםטיפולי שינייםאשקלון

אשקלון
ליווי והשלמת 

השכלה
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
השלמת השכלה

, 14/14גוריון -בן' רח
אשקלון

karmit@nathan.co.ilכרמית ברגר08-621032908-6210327

אנושמועדון חברתיאשקלון
- מועדון חברתי 

"התקווה"

 7229ד .ת
 קניון 40ההסתדרות 

לב אשקלון
diana@enosh.org.il דיאנה אטלס08-676240708-6762407

גווניםמועדון חברתיאשקלון
– מועדון חברתי 
מרכז העשרה

/lia.gvanim@gmail.comhttp://enosh.org.ilליאה אמיר08-6756063 אשקלון20הר כנען 

מועדון תעסוקתיאנושמועדון תעסוקתיאשקלון
 7229ד .ת

 קניון 40ההסתדרות 
לב אשקלון

08-678819608-6788197
יעל –מננה 

מיכאלשווילי
manana@enosh.org.ilhttp://www.nathan.co.il

מועדון תעסוקתיגווניםמועדון תעסוקתיאשקלון
ד . ת32נווה שלום 

.אשקלון, 5530
08-675790208-6756063

-אלישבע לנצקרון
וכמן

elisheva@gvanim.org.ilhttp://enosh.org.il/

מפעל מוגןגווניםמפעל מוגןאשקלון
ד . ת32נווה שלום 

.אשקלון, 5530
08-675790208-6756063

-אלישבע לנצקרון
וכמן

elisheva@gvanim.org.ilwww.gvanim.org.il

גוונים בקפהגווניםמפעל מוגןאשקלון
רחוב , ס ברנע"מתנ

20הר כנען 
054-668903808-6756063

-אלישבע לנצקרון
וכמן

elisheva@gvanim.org.ilwww.gvanim.org.il

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןאשקלון
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
sabrina@yozma4u.co.ilwww.gvanim.org.ilסברינה סזליאק08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ

צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןאשקלון

. ד.ת, 10ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

ayelethz@gmail.comאיילת צוקרמן09-765647509-7663108
http://www.yozma4u.co.il

/

מרכז אבחון ושיקוםקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןאשקלון
רמז שכונת ' רח

 78101: מגדל מיקוד
133ד .ת

dinashk@keren.org.ilדינה אלון08-672240208-6726182
http://www.yozma4u.co.il

/

merav@s-tov.org.ilwww.keren.org.ilמירב חזן03-920005003-9200339 רמלה2129ד .תערכותישכולו טובמפעל מוגןאשקלון

http://enosh.org.il/


doroni770@gmail.comדורון בן שטריתתיאום טיפולדיאלוגתיאום טיפולאשקלון

אנושתמיכה למשפחותאשקלון
מרכז ייעוץ 

(ם"מיל)למשפחות 

  93רחוב העצמאות  , 
312משרד ', קומה ב , 

אשדוד
milamashdo@enosh.org.ilhttp://www.nathan.co.ilאורנה קורלנדר 08-8551225

yoel@bch.org.ilhttp://www.s-tov.org.ilיואל הלפגוט03-6782644 בני ברק72כהנמן תעסוקה נתמכתבית חםתעסוקה נתמכתאשקלון

revital@bch.org.ilרויטל בר03-6782644 בני ברק72כהנמן תעסוקה נתמכתבית חםתעסוקה נתמכתאשקלון

תעסוקה נתמכתגווניםתעסוקה נתמכתאשקלון
ד . ת32נווה שלום 

.אשקלון, 5530
litalgoon@gmail.comליטל רביד08-675790208-6756063

מרכז אבחון ושיקוםקרן מפעלי שיקוםתעסוקה נתמכתאשקלון
רמז שכונת ' רח

 78101: מגדל מיקוד
133ד .ת

edryashk@keren.org.ilwww.gvanim.org.ilאורית אדרי08-672240208-6726182

alonim.hila@gmail.comwww.slavpro.co.ilהילה אורן11/2208-6232480077-4242340בן צבי יצחק דיור מוגןאלוניםדיור מוגןבאר שבע

דיור מוגןאנושדיור מוגןבאר שבע
 14שדרות בן גוריון 

15116ד .ת
meravb.h.t@gmail.comwww.alonim4u.co.ilצרויה-מירב בן הרוש62869156273404

noasror@gmail.comhttp://enosh.org.ilנועה סרור3364096606409660דרך השלום ' רחדיור מוגן– הרים א.י.גדיור מוגןבאר שבע

צ שיקום בקהילה.חדיור מוגןבאר שבע
שירותים למגזר 

הבדואי
ד .ש ת" ב33ם "רמב

10254
Hetz.ou@gmail.comwww.guy.org.ilאורלי אונגר08-627142008-6277756

דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגןבאר שבע
ד .ש ת" ב33ם "רמב

10254
Hetz.ou@gmail.comwww.hetz-s.co.ilאורלי אונגר08-627142008-6277756

etysbk149@gmail.comwww.hetz-s.co.ilאתי סלע1364229196422919מבצע נחשון אביביםלב הנגבדיור מוגןבאר שבע

דיור מוגןבאר שבע
של פרויקטים 

שיקומיים
דיור מוגן

 באר 75ח "הפלמ
שבע

beersheva@shelpro.co.ilעדי גנש67322356732235

ענבליםשלודיור מוגןבאר שבע
, 89ההסתדרות ' רח

5332ד .ת. ש"ב
yifatc@slavpro.co.ilיפעת כהן08-622907008-6659400

דיור מוגןשלודיור מוגןבאר שבע
קומה , 49העצמאות 
2

Dbr7@slavpro.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilסילבינה סטילרמן08-623209008-6650679

אלוניםאלוניםהוסטלבאר שבע
',  שכונה ג23השלום 

ש"ב
alonimhostel@gmail.com.איגור ש66512066655703

ifatfrid@gmail.comwww.alonim4u.co.ilיפעת פריד64096646409664ש"ב, 33השלום ' רחצעירים- בית גיאא.י.גהוסטלבאר שבע

הוסטלבאר שבע
המרכז לבריאות 

ש"הנפש ב
בית רותם

, 2הצדיק מירושלים 
ש"ב

zionshloh@walla.comwww.guy.org.ilציון בן שלוש640172008-6401783

Hetz.re@gmail.comרננה ארליך08-6271106072-2451311ש"ב, 43נגבה נגבהצ שיקום בקהילה.חהוסטלבאר שבע

Hetz.einat@gmail.comwww.hetz-s.co.ilעינת אלמוזנינו072-211835808-6651380ש"ב, 39השלום בית הקשתצ שיקום בקהילה.חהוסטלבאר שבע

etysbk149@gmail.comwww.hetz-s.co.ilאתי סלע64229196422919ש"ב, 13מבצע נחשון אביביםלב הנגבהוסטלבאר שבע

הוסטלבאר שבע
של פרויקטים 

שיקומיים
avishay@shelpro.co.ilנעמית אהרון61997156199716ש"ב, 41אבישי בית אבישי

miritb@slavpro.co.ilwww.kidumpro.co.ilמירית ברזני62893116289297ש"ב, 13זיסו בית מרחביםשלוהוסטלבאר שבע

ChenL@slavpro.co.ilwww.slavpro.co.ilון'אילנה פרג64142346443062ש"ב, 3צדקיהו צעירים- בית לאהשלוהוסטלבאר שבע

באר שבע
השכלה אקדמאית 

נתמכת
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
השכלה אקדמאית 

נתמכת
אוניברסיטת בן 

גוריון
nathan.bgu@gmail.comhttp://www.nathan.co.ilמיטל תבור

חונכות וסומכותבאר שבע
ORS רפואה 

חונכות- וקהילה   
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות
dana@ors-siud.org.ilhttp://www.slavpro.co.ilדנה חיים08-665003303-7957522ש"ב' ב28/17רגר ' שד

חונכות וסומכותבאר שבע
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
חונכות וסומכות

, 37סמילנסקי ' רח
ש"ב

somchut-bs@nathan.co.ilwww.ors-siud.co.ilחגג-אודליה פרץ08-641884608-6418849

mailto:ChenL@slavpro.co.il


טיפולי שינייםטיפולי שינייםבאר שבע
- בית סקנדינביה 

11ק 'שפרינצ' רח
6491635

באר שבע
ליווי והשלמת 

השכלה
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
השלמת השכלה

, 37סמילנסקי ' רח
ש"ב

carmel@nathan.co.ilwww.kivunim7.co.ilכרמל גלעדי08-641884608-6418849

מועדון חברתיאנושמועדון חברתיבאר שבע
 14שדרות בן גוריון 

15116ד .ת
/peretznir@gmail.comhttp://www.slavpro.co.ilניר פרץ628691508-6273404

תכנית עמיתיםכיווניםמועדון חברתיבאר שבע
ד " ת3אליהו הנביא 

 באר שבע 4033
84100

 שלוחה 08-6290063
2

/oritb.kivunim7.co.ilhttp://enosh.org.ilאורית בנאי08-6290045

אפיקיםאנושמועדון תעסוקתיבאר שבע
 14שדרות בן גוריון 

15116ד .ת
meravb.h.t@gmail.comhttp://www.nathan.co.ilצרויה-מירב בן הרוש628691508-6273404

אביביםלב הנגבמועדון תעסוקתיבאר שבע
שלושת בני עין חרוד 

ש"ב, 17
/limoravivim@gmail.comhttp://enosh.org.ilלימור כהן08-623349508-6285659

tamid@s-tov.org.ilתמי דדון08-66503656650366ש"ב, 4הדקל ' רחמפעל קורינטשכולו טובמועדון תעסוקתיבאר שבע

משעלי-שרית ויצנראשנבמכינה אקדמאיתבאר שבע

sarit@eshnav-ltd.co.il

http://www.mentalb7.org.
il/default3.asp?kat=produc

ts_chanel.asp&num=311

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןבאר שבע
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
byozma@gmail.comhttp://www.s-tov.org.ilלי קודס-היא08-665546208-6651123.ש" ב2ח "הפלמ

omri.yozma@gmail.comwww.yozma4u.co.ilעמרי מרידור08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמקבוצת אבני דרךדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןבאר שבע

צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןבאר שבע

. ד.ת, 24ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

yaelshot@gmail.comwww.yozma4u.co.ilיעל שביט שוטלנד09-765647509-7663108

מרכז אבחון ושיקוםקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןבאר שבע
ד . ת113שאול המלך 

84131 מיקוד 3711
64684446468430

מנהל - דניאל אזולאי
תפעול

daneil@keren.org.il
http://www.yozma4u.co.il

/

מרכז אבחון ושיקוםקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןבאר שבע
ד . ת113שאול המלך 

84131 מיקוד 3711
ס"עו- הדר עוזרי 64684446468430

http://www.keren.org.il/s
how_item.asp?levelId=629

12

מפעל מוגןבאר שבע
עמותה – שווים 

לשיקום תעסוקתי
שווים

 7יהודה הנחתום 
ש" ב1016. ד.ת

shavimbs.liat1@gmail.comחיים פינטו62330526232510
http://www.keren.org.il/s
how_item.asp?levelId=629

12

ערכותישכולו טובמפעל מוגןבאר שבע
ד .לוד ת, 11בת שבע 

185
/meitalg@s-tov.org.ilhttp://www.shavim.netבן דוד-מיטל גלנטה03-511781108-9200339

netanela@s-tov.org.ilhttp://www.s-tov.org.ilנתנאלה לוזיה כהן08-66503656650366ש"ב, 4הדקל ' רחמפעל קורינטשכולו טובמפעל מוגןבאר שבע

adi@s-tov.org.ilhttp://www.s-tov.org.ilעדי נוריאל03-03534140008-6727798ש"ב, 1ם "רמבסיפור חוזרשכולו טובמפעל מוגןבאר שבע

שלומפעל מוגןבאר שבע
מפעל , מיזם קטיף

"סונראל"
, 52העצמאות ' רח

באר שבע
nofarm@slavpro.co.ilwww.rebooks.org.ilנופר מרשק62320906650679

שלוקהילה תומכתבאר שבע
קהילה – בית מאיר 

תומכת
galit@slavpro.co.ilwww.slavpro.co.ilגלית כהן64983706498371.ש"ב, 36שיבטה 

nofsht@walla.comנופר שטראוךדיאלוגתיאום טיפולבאר שבע

תמיכה למשפחותבאר שבע
מרכז לבריאות 

ש"הנפש ב
שירותי יעוץ ותמיכה 

ל"מית- למשפחות 
, 2הצדיק מירושלים 

4600ד .ת
08-6401561/156401727http://www.nathan.co.il

תעסוקה נתמכתאנושתעסוקה נתמכתבאר שבע
 14שדרות בן גוריון 

15116ד .ת
/maya_k@enosh.org.ilhttp://www.slavpro.co.ilמיה קוגן628691508-6273404

mailto:sarit@eshnav-ltd.co.il


תעסוקה נתמכתגווניםתעסוקה נתמכתבאר שבע
יהושוע , בית ביתא

 באר שבע, 34הצורף 
/mikigvanim@gmail.comhttp://enosh.org.ilמיכאל לוי08-8538910

תעסוקה נתמכתבאר שבע
האגודה לבריאות 

הציבור
תעסוקה נתמכת

, 27כפר עציון 
ירושלים, ארנונה

abrohu@gmail.comאביגיל הורביץ073-2101631

תעסוקה נתמכתקרן מפעלי שיקוםתעסוקה נתמכתבאר שבע
ד . ת114שאול המלך 
3711

merav@shikum.org.ilwww.aguda.co.ilמירב יאול64684446468430

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכתבאר שבע
, 49העצמאות ' רח

באר שבע
nofarm@slavpro.co.ilנופר מרשק62320906650679

http://www.keren.org.il/s
how_item.asp?levelId=629

12

דיור מוגןשלודיור מוגןדימונה
, 1בוטינסקי 'כיכר ז

1913ד .דימונה ת
yaakov@slavpro.co.ilיעקב מולכו08-657127008-6572181

חונכות וסומכותדימונה
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
חונכות וסומכות

, 37סמילנסקי ' רח
ש"ב

briut-be@nathan.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilחגג-אודליה פרץ08-641884608-6418849

16554553/6571114שקד מרפאה עירוניתטיפולי שינייםטיפולי שינייםדימונה
http://www.mentalb7.org.
il/default3.asp?kat=produc

ts_chanel.asp&num=311

עמיתיםסים"החברה למתנמועדון חברתידימונה
ד .ס דימונה ת"מתנ

500
/moriams09@gmail.comhttp://www.slavpro.co.ilשישו-מוריה מלכה08-655993508-6558306

attiel44@walla.co.ilאתי אלבזי"רחבת רשמועדון חברתייחדיומועדון חברתידימונה
http://www.matnachim.or

g.il/?CategoryID=173

לבביחדיומועדון תעסוקתידימונה
, המעפילים' מד

ס יוספטל "מתחם בי
 דימונה1937. ד.ת

liorapb@rashi.org.ilhttp://www.nathan.co.ilו'בנג-ליאורה פרץ08-620801708-6552648

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןדימונה
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

omriyozma@gmail.comעמרי מרידור08-665546208-6651123.ש" ב2ח "הפלמ
http://yachdav.rashi.org.il
/hebrew/product.aspx?pro

צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןדימונה

. ד.ת, 24ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

yaelshot@gmail.comwww.yozma4u.co.ilיעל שביט שוטלנד09-765647509-7663108

shimoniluz@gmail.comשמעון אילוז08-620801308-6579851ש"ב, 10בן צבי מרכז רב נכותייחדיומפעל מוגןדימונה
http://www.yozma4u.co.il

/

ערכותישכולו טובמפעל מוגןדימונה
. רמלה, 11היצירה 

2129.ד.ת
shayku@s-tov.org.ilבן דוד-מיטל גלנטה03-920005003-9200339

http://yachdav.rashi.org.il
/hebrew/product.aspx?pro

duct=108&m=29

nofsht@walla.comנופר שטראוךדיאלוגתיאום טיפולדימונה

תמיכה למשפחותדימונה
מרכז לבריאות 

ש"הנפש ב
שירותי יעוץ ותמיכה 

ל"מית- למשפחות 
רותי קמר108-6401561/156401727בוטינסקי 'כיכר ז

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכתדימונה
, 52העצמאות ' רח

באר שבע
nofarm@slavpro.co.ilhttp://www.s-tov.org.ilנופר מרשק62320906650679

דיור מוגןשלודיור מוגןמצפה רמון
, 1בוטינסקי 'כיכר ז

1913ד .דימונה ת
yaakov@slavpro.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilיעקב מולכו08-657127008-6572181

מועדון חברתיאנושמועדון חברתימצפה רמון
 3שדרות בן גוריון 

בית גיל , 463ד .ת
הזהב

/Shishkinaolga67@gmail.comhttp://enosh.org.ilאולגה שישיקין



צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןמצפה רמון

. ד.ת, 10ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

yaelshot@gmail.comיעל שביט שוטלנד09-765647509-7663108
http://www.yozma4u.co.il

/

מפעל מוגןקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןמצפה רמון
ד .ת מצפה רמון ת.א

3711
www.keren.org.ilפיטר6586673

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכתמצפה רמון
, 52העצמאות ' רח

באר שבע
/nofarm@slavpro.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilנופר מרשק62320906650679

hetz.hagit@gmail.comwww.hetz-s.co.ilחגית סרוסי08-994127708-9941277 נתיבות24הירדן דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגןנתיבות

דיור מוגןנתיבות
של פרויקטים 

שיקומיים
beersheva@shelpro.co.ilעדי גנש61997156199716ש"ב, 41אבישי דיור מוגן

חונכות וסומכותנתיבות
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
חונכות וסומכות

, 37סמילנסקי ' רח
ש"ב

briut-be@nathan.co.ilhttp://www.nathan.co.ilחגג-אודליה פרץ08-641884608-6418849

/iritdm@walla.co.ilhttp://enosh.org.ilאירית דנינו077-4002638077-4006770 נתיבות2ההדס מועדון חברתיאנושמועדון חברתינתיבות

צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןנתיבות

. ד.ת, 10ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

ayelethz@gmail.comאיילת צוקרמן09-765647509-7663108
http://www.yozma4u.co.il

/

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןנתיבות
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
talyozma11@gmail.comצבי-טל בן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ

http://www.yozma4u.co.il
/

שדות נגבשדות נגבקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןנתיבות

www.keren.org.ilאלי כהן371108-9945431ד .חזון איש תמפעל מוגןקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןנתיבות

ערכותישכולו טובמפעל מוגןנתיבות
. רמלה, 11היצירה 

2129.ד.ת
shayku@s-tov.org.ilhttp://www.s-tov.org.ilבן דוד-מיטל גלנטה03-920005003-9200339

/http://enosh.org.ilרחמים077-4002638077-4006770תעסוקה נתמכתאנושתעסוקה נתמכתנתיבות

תעסוקה נתמכתגווניםתעסוקה נתמכתנתיבות
ד . ת32נווה שלום 

.אשקלון, 5530
litalgoon@gmail.comwww.gvanim.org.ilליטל רביד08-675790208-6756063

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכתנתיבות
, 52העצמאות ' רח

באר שבע
/nofarm@slavpro.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilנופר מרשק62320906650679

hadar.sidis@gmail.comwww.hetz-s.co.ilהדר סידס08-955151508-9552038 ערד63ד .תדיור מוגןאנושדיור מוגןערד

Hetz.oshrit@gmail.comhttp://enosh.org.ilאושרית מזוז722118352722451312 ערד19/2בן יאיר דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגןערד

חונכות וסומכותערד
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
חונכות וסומכות

, 37סמילנסקי ' רח
ש"ב

briut-be@nathan.co.ilwww.hetz-s.co.ilחגג-אודליה פרץ08-641884608-6418849

מועדון חברתיאנושמועדון חברתיערד
ס " מתנ28בן יאיר 

1465ד .ת
/isidore.i@gmail.comhttp://www.slavpro.co.ilאיזידור איטח08-9551515077-4300464

horasio@arad.matnasim.co.ilhttp://www.nathan.co.ilהורציו ליקח08-955151508-9952038מלב ולבמלב ולבמועדון תעסוקתיערד

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןערד
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
omriyozma@gmail.comעמרי מרידור08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ

צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןערד

. ד.ת, 24ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

yaelshot@gmail.comיעל שביט שוטלנד09-765647509-7663108
http://www.yozma4u.co.il

/

horasio@arad.matnasim.co.ilהורציו ליקח08-955151508-9952038 ערד63ד .תכריכייהמלב ולבמפעל מוגןערד
http://www.yozma4u.co.il

/



מפעל מוגןקרן מפעלי שיקוםמפעל מוגןערד
 34רחוב התעשייה 

 3711ד .ערד ת' א
84131ש "ב

08-9971826, 08-
6468444

שלמה ליאני08-9971826

ערכותישכולו טובמפעל מוגןערד
. רמלה, 11היצירה 

2129.ד.ת
meitalg@s-tov.org.ilhttp://www.keren.org.ilבן דוד-מיטל גלנטה03-511781108-9200339

Hetz.mz@gmail.comמור צמח072-211835208-9952961ערד, 19/20בן יאיר נווה מדברצ שיקום בקהילה.חקהילה תומכתערד

nofsht@walla.comנופר שטראוךדיאלוגתיאום טיפולערד
http://www.mentalb7.org.
il/default3.asp?kat=produc

ts_chanel.asp&num=311

תמיכה למשפחותערד
מרכז לבריאות 

ש"הנפש ב
שירותי יעוץ ותמיכה 

ל"מית- למשפחות 
/http://enosh.org.ilאסתר קנייבסקי08-6401561/156401727

תעסוקה נתמכתאנושתעסוקה נתמכתערד
 14שדרות בן גוריון 

15116ד .ת
maya_k@enosh.org.ilhttp://www.s-tov.org.ilמיה קוגן628691508-6273404

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכתערד
, 52העצמאות ' רח

באר שבע
/nofarm@slavpro.co.ilhttp://enosh.org.ilנופר מרשק62320906650679

3008-681191108-6811911http://enosh.org.ilד . ת93היסמין דיור מוגןאנושדיור מוגןקרית גת

Hetz.sara@gmail.comwww.hetz-s.co.ilשרה גברי29072-2500105072-2451318בניין גילת דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגןקרית גת

דיור מוגןקרית גת
קידום פרויקטים 

שיקומיים
adoraym10@kidumpro.co.ilנגה טמיר6608-681840308-6810219דוד המלך ' רחדיור מוגן בן יקר

http://www.kidumpro.co.i
l/

הוסטלקרית גת
קידום פרויקטים 

שיקומיים
הוסטל אדוריים

 קריית 13אדוריים 
גת

adoraim@kidumpro.co.ilשני טויטו08-6880144 08-6600556
http://www.kidumpro.co.i

l

חונכות וסומכותקרית גת
ORS רפואה 

חונכות- וקהילה   
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות

קריית , 13דרך דרום 
גת

hanal@ors-siud.co.ilwww.ors-siud.co.ilדנה חיים03-7957562

טיפולי שינייםטיפולי שינייםקרית גת
בתוך בית ) 6מולדת 

(הקשיש
08-6603367

/yossim@barzi.health.gov.ilhttp://enosh.org.ilיוסי מטולה8210068119116811911 מיקוד 30ד .תמועדון חברתיאנושמועדון חברתיקרית גת

אנושמועדון תעסוקתיקרית גת
מועדון תעסוקתי 

"יובלים"
/oritzeneva@enosh.org.ilhttp://enosh.org.ilאורית זנבה08-688439808-6884398 קריית גת17/4לכיש 

צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןקרית גת

. ד.ת, 10ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

ayelethz@gmail.comאיילת צוקרמן09-765647509-7663108
http://www.yozma4u.co.il

/

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןקרית גת
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
sabrina@yozma4u.co.ilסברינה סזליאק08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ

http://www.yozma4u.co.il
/

חושןיחדיומפעל מוגןקרית גת

אבן שמואל 
מועצה , (בכניסה)

נ .אזורית שפיר ד
79585שדה גת 

malif@rashi.org.ilמלי פיישביין08-6208074

מפעל מוגןקרית גת
עמותה – שווים 

לשיקום תעסוקתי
שווים

 קריית גת 8הזרחן 
8029ד .ת

/natali.shavim@bezeqint.nethttp://www.shavim.netנטלי אסולין08-660338508-6812098

merav@s-tov.org.ilhttp://www.s-tov.org.ilמירב חזן03-920005003-9200339 רמלה2129ד .תערכותישכולו טובמפעל מוגןקרית גת

3008-681191108-6811911ד . ת93היסמין תעסוקה נתמכתאנושתעסוקה נתמכתקרית גת



תעסוקה נתמכתגווניםתעסוקה נתמכתקרית גת
ד . ת32נווה שלום 

.אשקלון, 5530
litalgoon@gmail.comwww.gvanim.org.ilליטל רביד08-675790208-6756063

דיור מוגןגווניםדיור מוגןקרית מלאכי
ד . ת32נווה שלום 

.אשקלון, 5530
noa@gvanim.org.ilwww.gvanim.org.ilנועה סבג08-675790208-6756063

דיור מוגןשלודיור מוגןקרית מלאכי
 12/1רחוב השושנים 

1128ד .ת
livnatt@slavpro.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilלבנת תפריזי08-860231708-8602317

חונכות וסומכותקרית מלאכי
ORS רפואה 

חונכות- וקהילה   
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות

קריית , 13דרך דרום 
גת

meiravh@ors-siud.co.ilwww.ors-siud.co.ilנהרי-מירב חן03-7957562

5058502067י "רשטיפולי שינייםטיפולי שינייםקרית מלאכי

עמיתיםסים"החברה למתנמועדון חברתיקרית מלאכי
ס קריית "מתנ

בן גוריון ' מלאכי שד
83ד . ת38

ronchk@gmail.comרונה בר שלום08-85813318503558

מפעל אופקאופקמפעל מוגןקרית מלאכי
מועצה אזורית באר 

658ד .ת, טוביה
Avi@ofek-israel.orgרויטל אסולין08-858734308-8601755

http://www.ofek-
israel.org/

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןקרית מלאכי
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
sabrina@yozma4u.co.ilסברינה סזליאק08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ

http://www.yozma4u.co.il
/

תעסוקה נתמכתגווניםתעסוקה נתמכתקרית מלאכי
ד . ת32נווה שלום 

.אשקלון, 5530
litalgoon@gmail.comwww.gvanim.org.ilליטל רביד08-675790208-6756063

תעסוקה נתמכתשלותעסוקה נתמכתקרית מלאכי
, 52העצמאות ' רח

באר שבע
/nofarm@slavpro.co.ilhttp://www.slavpro.co.ilנופר מרשק62320906650679

alonimrahat@gmail.comwww.alonim4u.co.ilאלעסל-מלאק אבו 408-991051608-3736616 בנין 24שכונה דיור מוגןאלוניםדיור מוגןרהט

צ שיקום בקהילה.חדיור מוגןרהט
פזורה - דיור מוגן 

בדואית
ד .ש ת" ב33ם "רמב

10254
Hetz.ou@gmail.comwww.hetz-s.co.ilאורלי אונגר072-211836108-6277756

רהט
מועדון תעסוקתי 

וחברתי
אלזהראאליאלי

מרכז מסחרי 
, 416ד .ת, השלום

.רהט
/alafenis@gmail.comhttp://www.liali.org.ilגיהאד אלאפיניש08-991055208-9917316

samiezra522@gmail.comעזרא סמי08-993893689938937שדות נגב. א.ממפעל מוגן רב נכותיהקרן למפעלי שיקוםמפעל מוגןשדות נגב

דיור מוגןאנושדיור מוגןשדרות
 23ברית ערים 
שדרות

Enosh.shderot@gmail.comhttp://enosh.org.ilאילה מאיר08-652747608-6322053

גווניםדיור מוגןשדרות
שרות לאומי - הד 

לצעירים
ד .הקיבוץ העירוני ת

346
anathermoni@gmail.comענת חרמוני6892638

hetz.hagit@gmail.comwww.hetz-s.co.ilחגית סרוסי29072-2500105072-2451318בניין גילת דיור מוגןצ שיקום בקהילה.חדיור מוגןשדרות

ידיד נפשעמל סיעודיתדיור מוגןשדרות
 21בן יהודה ' רח

 שדרות 1072. ד.ת
80100

orazinner@gmail.comאורה זינר074-729266308-6849185

שדרות
השכלה אקדמאית 

נתמכת
סיעוד ושיקום – נתן 

בקהילה
השכלה אקדמאית 

נתמכת
נ חוף .מכללת ספיר ד

79165אשקלון 
אריאנה דוקרקר 

בקר
nathan.sapir@gmail.comhttp://www.nathan.co.il

חונכות וסומכותשדרות
ORS רפואה 

חונכות- וקהילה   
וסומכות

ORS רפואה 
חונכות- וקהילה   

וסומכות
hanal@ors-siud.co.ilwww.ors-siud.co.ilדנה חיים03-7957562ש"ב' ב28/17רגר ' שד

אנושמועדון חברתישדרות
מועדון חברתי 

"הבית הירוק"
/Riva1952@walla.comhttp://enosh.org.ilריבה ספיבקוב077-2188177 שדרות50הרצל 

הבית הירוקאנושמועדון תעסוקתישדרות
 מיקוד 204ד .ת

87011
hagitl@enosh.org.ilhttp://enosh.org.ilחגית לוי66101246610124



מערך תעסוקתיגווניםמפעל מוגןשדרות

 1יחזקאל ' רח
: למכתבים. שדרות 

' עמותת גוונים רח
 346ד. ת5השקד 

שדרות

mizi78@gmail.comwww.gvanim.org.ilשושי מזרחי גרמרמן68938066611241

צרכנים נותני שירותדרך הלב- יוזמה מפעל מוגןשדרות

. ד.ת, 10ש "התע' רח
אזור , 2240

. התעשייה כפר סבא
44641

ayelethz@gmail.comאיילת צוקרמן09-765647509-7663108
http://www.yozma4u.co.il

/

דרך הלב- יוזמה מפעל מוגןשדרות
העסקה עצמית 
/ ואימון לתעסוקה

לקריירה
talyozma11@gmail.comצבי-טל בן08-665546208-6651123ש" ב2ח "הפלמ

http://www.yozma4u.co.il
/

תעסוקה נתמכתאנושתעסוקה נתמכתשדרות
 23ברית ערים 

204ד .שדרות ת
enosh.org.ilאביה ששון08-6322053

מערך תעסוקתיגווניםתעסוקה נתמכתשדרות

 1יחזקאל ' רח
: למכתבים. שדרות 

' עמותת גוונים רח
 346ד. ת5השקד 

שדרות

mizi78@gmail.comwww.gvanim.org.ilשושי מזרחי גרמרמן8689380666611241


