
 
 חוברת מידע

 
 שיקום בקהילהשרותי 

 
 חדרה והסביבה

 

 
 (2)מחוז חיפה

 
  2102ינואר 

 
 51ים -פל' רח

 088. ד.ת
 95333, חיפה

 
 80-0492301            גילה :מזכירות סל שיקום

 80-0492384ליאת /מיכל                                  
 

 80-0492309 חיפה  :ת סל שיקוםורכזמשרד 
 80-4905393חדרה                                           

 
 80-0492394 :לשכת הפסיכיאטר המחוזי -פקס

879-7599218 

 
Gitit.rinott@lbhaifa.health.gov.il 

Michal.kabessa@lbhaifa.health.gov.il 

mailto:Gitit.rinott@lbhaifa.health.gov.il


 

 
 הוסטל כוללני5 .א

 

 

 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת

 הוסטל כוללני

 שער מנשההוסטל 

 : לדוא

 נור

norarej@gmail.comנור 

adulit@walla.comעדי 

nash_26@walla.com 

 שיבלי

 

 

 "של פרויקטים"

 ח שער מנשה"ביה

 חפר. נ.ד

 280801/-610  /190680 'טל

 10-0000449: פקס

 :מנהלת מקצועית

 141-9/0/010,  תמי רוזן

tami@shelpro.co.il   

  -ר כחילינו

 "בית נוי"מנהל 

141-9/0110 

 עדי פז רזגן 

 "בית לשלום" -מנהלת

141-2282022 

 ניזאר  שיבלי

 "בית אורות" -מנהל

052-7807906 

 הוסטל כוללני

 "אילנית"

: דואל

hanna.nasi@ilanit.org.il 

 

. ת.א 0101. ד.הנרקיס ת' רח

 28001ח "פ

 1884202114: טל

 281020/: פקס

מערך מנהלת  -חנה נשיא

 דיור בקהילה

140-228088/ 

 

 "ארגמן"הוסטל 

יחידה  –אלדר אהרון 

5822200 

 :דואל

vickysm99@gmail.com 

 חדרה, /0הגיבורים 

 20010מיקוד  229. ד.ת

 222412/-10: טל 

 2211/4/-10: פקס

 

 -ויקי שוורץ מאירסון

 //141-94244מנהלת

 .(ל.ח) ס"עו –טגודה טדיסה

 

 דניאל מוזס

 "בית אור"

 5880800יחידה 

 :דואל

iritshnayder@gmail.com 

 חדרה, 2אהרונסון ' רח

 20024חדרה  40121. ד.ת

 /22022/-10: טלפקס

 מנהלת-שניידראירית 
141-2420214 

 
 
 

– " ת.ש.ק" 

 הוסטל דרי רחוב

mirishaer@walla.com 

  0280. ד.ת  08 אהרונוביץ

   20111חדרה    -נווה חיים

 200280/-10: 'טל

 מנהלת  -ררי שעימי
140-2012041  

 ס "עו -ני אברמוב'ג
 ס"עו-תמר זהרי

10-9020040 
 

mailto:norarej@gmail.com
mailto:adulit@walla.com
mailto:nash_26@walla.com
mailto:vickysm99@gmail.com
mailto:iritshnayder@gmail.com


 משולבהוסטל  2.א
 מתוגבר –כוללני 

 
 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת

 נרקיס הוסטל

 "אנוש"עמותת 

 :ל"דוא

Hila.enosh@gmail.com 

 02מקווה ישראל ' רח

 חדרה

 201909/-10טלפון

 221248/-10' פקס

 מנהלת -רוני רט
1409299809 

 

  -דניאל דנילוביץ

 מתאם טיפול

 

 "סראב"הוסטל 

 כפר קרע

 0122189יחידה 

 :דואל

 

Thaeer74@gmail.com 

 

 כפר קרעסלמה  הוסטל

 248810/-10: 'טל

 248900/-10:פקס

 כפר קרע : למשלוח דואר

 21184מיקוד  299ד .ת

 מנהל–ר מסאלחהיתאי

140-229884/ 

 ס"עו -אחלאם אבו פנה

141-22/21/2 

בית "הוסטל  

 .ב.ט.ק -"הברושים

ronile23@gmail.com 

 

 04הברושים ' רח

 זיכרון יעקב

 /09940/-10: טל

 912208/-10: פקס

188441824/ 

 תמנהל  –רוני לוי

142-2900900 

         -ס"עו לפיד דפני

142-228290/ 

 עידן שריג

" גשר לקהילה"הוסטל 

 כרון יעקביז

 209. ד.ת: למכתבים

 21911 בזיכרון יעק

 :דואל

Rachelialmog1@gmail.com 

 אין-מלון עדן

 זיכרון יעקב

 290200/-10: 'טל

 29/002/-10: פקס

 מנהלת-נירית מיכאלי

142-80////2 

 ס"עו –עינב  נועה

141-/909281 

 9408/9/-141אורה דוידוב

 .(ל.ח)

 141-2211202טלב נדאף 

 חדרה." ב.ט.ק"

 :דואל

shiri@012.net.ilשירי 

 חדרה, 0/ביאליק ' רח

 224029/-10: 'טל

 2201/8/-10: פקס

 מנהלת-בולרשירי 

142-2294220 

           -ס"עו  מיטל וולקוביץ

142-/88/099 

 ס"מאיה דמתי עו

 
 

 

mailto:Thaeer74@gmail.com
mailto:ronile23@gmail.com
mailto:Rachelialmog1@gmail.com
mailto:shiri@012.net.il


 וסטל לצעיריםה 0.א
 

 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת
 "בית ענבלים"

 :דואל

inbalimn@zahav.net.il 

 s1@bezeqint.netshaul_ -מירב

 

 /0אפשטיין ' רח

 חדרה, שכונת נווה חיים

 221181/-10: טל

 10-0820884: פקס

מנהלת  -ה'מירב סמדג

 (ל.ח) 14280/2828

 ס"עו -שרון פינקלשטיין

142-4/829/2 

 ס"עו -יאין קרינה

 .(ל.ח) 288901/-142

 אבו פול יסמין

 "כפר איזון"

Wiener.ittai@gmail.com 

bortz@zahav.net.il 

 20014, ים-קיבוץ שדות

 011992/-10: 'טל

 011990/-10: פקס

 מנהל הכפר –עומרי פריש

  140-4292229רונית בן אפרים  

 

 

 

 

 

 מגורים טיפוליים 1.א
 נווה שלווה

Info@neve-shalva.com 

 0129. ד.ת ת פרדס חנה.א

 280240/-10: 'טל

 282098/-10: פקס

ס              "עו –יהודית שייר

140-2020000 

 050-5874499צחי  

 
 

 
 

 
 
 

mailto:inbalimn@zahav.net.il
mailto:shaul_s1@bezeqint.net
mailto:Wiener.ittai@gmail.com
mailto:bortz@zahav.net.il


 דיור מוגן 4.א

 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת
 חדרה" אנוש"

 :דואל

 

nina.s@enosh.org.il 

 חדרה,01ארלוזרוב  'רח

מנהלת - נינה שילקרוט
 הסניף והדיור המוגן

140-9299402 
 

 200004/-10: 'טל

 222202/-10: פקס

 

  נוי ליה יוספ
140-9299/90 

 רעות לנדא
142-/440402 

 מירב בוסתנאי
140-9299400 

 ליזי בר יהושע
140-9299402 

 גרבר רגינה

 חדרה." ב.ט.ק"

katavhadera@walla.com 

 

 חדרה, 0/ביאליק ' רח

 200110/-10: 'טל

 2201/8/-10: פקס

 מנהלת-שלהב בצלאל

142-0222/09 

 ס"עו-פול-מוחמד אבו

141-2814440 

מתאמת -הדר גליק

 942022/-141טיפול 

 .(ל.ח)

 ס "לאה בוגוסלבסקי עו

142-280/401 

 /140-082/02מגל  יעל

 לקהילהגשר 

 : דואל

rabin.noa@gmail.com- נועה 

 0אורנשטיין ' רח

 חדרה 

 221942/-10: 'טל

 209/42/-10: פקס

  -נועה רבין פלדמן
 141-2220428מנהלת 

 כפיר אדווה 
  140-2/21202 

 קמה קמה
  141-/09/082 

 פז-קרן שילה
141214//40 

 "ענבלים"דיור מוגן 

 ל"דוא

inbalimh@zahav.net.il 

 roots.sharon@gmail.com  - שרון 

בניין עמית מרכז 

ת .א 21קומבה  -לעסקים

 חדרה

 201040/-10: טלפקס

 מנהלת –שטרנברג שרון

140-0229/99 

 

 

 ס"עו  -סיון מחלוף

141-8410249 

 ס"עו –שלומית טרונה

142-02008/4 

ס "עו -חיטוביץליטל 

140041948/ 

דיור מוגן  –עמק6"עמל"

 בהתיישבות העובדת

 drori44@012.net.il: דואל

 חדרה 48הנשיא 

 221008/-10: פקס

  10-8292/04  : טל

 -דרורי עינבל

054-9292345                   

 -אריאלה שובה

mailto:inbalimh@zahav.net.il
mailto:roots.sharon@gmail.com
mailto:drori44@012.net.il


 Ariela96591@gmail.com  מנהלת מקצועית נינה 

140-9292400 

    140-929222/ 

בית  -אהרון .דיור מוגן א

 ארגמן

Vickysm99@gmail.com 

 

 חדרה /0הגיבורים 

 20010מיקוד  229. ד.ת

 

-מאירסון-ויקי שוורץ

 מנהלת 

141-94244// 

 ס"עו –אדם קליין 

 

 עקיבא-אור –ח "פ -"ב.ט.ק"

niritmi1@gmail.com - נירית 

nesher77@hotmail.com - אליה 

shilgi.d@gmail.com -דורון 

 

 :דואר לשלוח 

 דיור מוגן קטב

 0/ביאליק 

 חדרה

188-4090219 

ס "עו אליה ון דר ברג

 מנהלת

 142-//2800/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ariela96591@gmail.com
mailto:Vickysm99@gmail.com
mailto:niritmi1@gmail.com
mailto:nesher77@hotmail.com
mailto:shilgi.d@gmail.com


 חונכות וסומכות. ב
 
 
 
 

 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת

 ירותי חונכות וסומכותש
 נתן
-Bruit:ל"דוא

n@nathan.co.il 

 חברת נתן

 חדרה /2ם "רמב

מנהלת אזור הצפון   , חיית ברגר

142-4/02208 

hait@nathan.co.il 

 

 עידית בן אהרון 

142-/9/0002 

briut-hd@nathan.co.il 

 "חנן"6נתן 

 :דואל

Bailsan1983@hotmail.com 

 2041. ד.ת

 0/111נצרת מיקוד 

 4/880069/-10: 'טל

 1041/0/-10: פקס

 רשא אגבאריה

142-41000/2 

 

 

 O.R.Sאו אר אס       

 -ענבל יוחנן מנהלת ארצית 

 חונכות 

   140-4/0/1/2 

יעל פיזם מנהלת ארצית 

 00//140-4/0סומכות   

 

דואר לשלוח לכתובת בתל 

 12-8948422פקס  אביב

 שמוליק ורדי

 מנהל איזור צפון 

 140-4898494: טלפון

 :מייל

shmulik@ors-siud.co.il 

 140-4/0/241 ועה טוכמןנ

רכזת חונכות  ס"עו

 וסומכות

 siud.co.il-noa@ors מייל   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Bailsan1983@hotmail.com
mailto:noa@ors-siud.co.il
mailto:noa@ors-siud.co.il


 מועדון חברתי. ג
 

 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת
 חדרה" אנוש"

 :דואל

 

 חדרה,  01רוב וארלוז' רח

 200004/-10: 'טל

 222202/-10: פקס

 מחאמיד מלאכ

 רועי 

 חדרה 01רוב וארלוז מועדון לצעירים -אנוש

       10-/222202 

 

 פחם-אום אל" אנוש"

 :דואל

 

 רביע-מחמוד אל' שכ

 פחם-אום אל 24. ד.ת

 204289/-10: 'טל

         10-/001824 

  -אמיר קעדאנה

 : מנהל סניף

140-9299449 

 רכזת מועדון-ריחן

 "מקשיבים"

פרוייקט חברתי 

 באינטרנט

 eitan@makshivim.com: דואל

www.makshivim.com בן יצחק קלוטש איתן. 

142-20801/0 

שכולו "מועדון חברתי 

 "טוב

 באקה אל גרבייה

tov.org.il-yalla@s 
kabahayosef@gmail.com 

 004. ד.ת 0בת שבע  ' רח

 80010לוד 

 10-9211141: 'טל

 10-9211229: פקס

 141-2191918רות בן עמי 

 מנהל -ף קבהאויוס

141-2001090 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.makshivim.com/
mailto:yalla@s-tov.org.il
mailto:kabahayosef@gmail.com


 
 עמיתים. ד

 

 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת

 "עמיתים"פרויקט 

 ס גבעת אולגה"מתנ

 דואל 

- אלונה

Alonad@matnasim.org.il 

Einat.amitim@gmail.com עינת 

 00 הראשונים' רח

 0011. ד.ת

 20001חדרה   גבעת אולגה

 221024/-10: 'טל

מנהלת -אלונה דינרמן

 141-4800200מחוז 

 1420821220כץ -עינת סער

 "עמיתים"פרויקט 

 ס בינימינה"מתנ

 

 דרך נילי -בנימינה

          200292/-10: 'טל

 010שלוחה 

 זהבית מנור 

142-/890009 

 "עמיתים"פרויקט 

 ס קלור חדרה"מתנ

Sharonzoe.amitim@gmail.com 

 שיכון פאר –ס קלור"מתנ

 ('ב9מיכאל חזני ' רח)

     200280/-10: 'טל

 0שלוחה 

 202114/-10: פקס

 לשלוח דואר לגבעת אולגה

 סמולקוב - ייסשרון ר

 .(ל.ח) 141-8882218

 ס באקה אל גרבייה"מתנ

Asmaaosh.1988@hotmail.com 

 /02ד .באקה אל גרבייה ת

 21011מיקוד 

 200002/-10: טל

 201/01/-10: פקס

 אסמאא כתאנה

 140-4902202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Einat.amitim@gmail.com
mailto:Asmaaosh.1988@hotmail.com


 תעסוקה. ה
 

 מרכז שיקום 5.ה
 

 

 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת

הקרן  –מרכז שיקום 

 למפעלי שיקום

 :דואל

Hd-noa@keren.org.il 

 מנאי אזור תעשיה' רח

 02/2. ד.חדרה ת

 220198/-10: 'טל

 פקס 220008/-10

 מלכה קנדל

– ס "רכזת שירות עו

 

 
 פעל מוגןמ  2.ה

 

 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת

 "סראב"

-אור 022. ד.ת:מען למכתבים

 21/11עקיבא 

 NISIMKAKON@WALLA.COM: דואל

 אזור תעשיה צפוני

 עקיבא-אור

 2/1204/-10: 'טל

 0118/0/-10: פקס

 מנהל-ניסים קקון

142-200228/ 

 ס"עו –ניני'גנילי 

142-009/822 

 נתיב
 שין. יוד. דלת

 האזור תעשייה צפוני חדר
noanative@gmail.com נועה 

yeladim.com-native@dys דני 

 -כתובת למשלוח דואר
 זכרון יעקב 22הרצל ' רח
 200028/-10' טל

 /20002/-10' פקס

 140-9880242דני של 
 054-3107452נועה רון 

 
 "יוצרים אור"משלב מפעל 

בשיתוף עם " שכולו טוב"
העמותה לקידום התרבות 

 באקה החינוך וההכשרה
abeer@s-tov.org.il 

 

 
 020. ד.ת

 21011באקה אל גרבייה 
 

 201249/-10: טל
 

 
 : שיקוםמנהלת  

 עביר ותד ס "עו
141-200/081 

 

 
 -"שכולו טוב"

 דוכנים-יוצרים הזדמנות 
liatbengal@gmail.com  ליאת 

tov.org.il-ellaa@s 
 

 
 80010לוד  004. ד.ת 0בת שבע '  רח

 
מנהלת שיקום –בן גל ליאת 

141-9021000 
מלווה תעסוקה -זוהראלה 

 141-2104/44נתמכת 

 
 "סברס" -"שכולו טוב"

Meital.szargel@gmail.com 

 
 סמטת פלטרין חדרה

. ד.ת 0בת שבע '  דואר לשלוח לרח
 80010לוד  004

 
 

 
 -אלבכרי שרגלמיטל 

 מנהלת שיקום
141-/480/2/ 

   

mailto:noanative@gmail.com
mailto:native@dys-yeladim.com
mailto:liatbengal@gmail.com
mailto:ellaa@s-tov.org.il
mailto:Meital.szargel@gmail.com


 סיפור חוזר –" שכולו טוב"
dolev@rebooks.org.il 

tov.org.il-ayala@s 
 

 מנהל –דולב גוטליב  80010לוד  004. ד.ת 0בת שבע '  רח
    141-9120912 

 אזור  ת רכזאילה 
141-21/8008 

 
 "תחממה תעסוקתי"

eitan@makshivim.com 
 

 כפר סבא 20/1ד .ת 0החרושת ' רח
 00/01מיקוד 

 19-8/49/90 -פקס

 –בן יצחק קלוטש איתן
 מנהל התוכנית

 14220801/0: טלפון
 

 (דרך הלב)צרכנים נותני שרות 
 

 
 00/00סבא מיקוד -כפר 2201ד .ת
 

 
 -ה גפןואדו -ליווי צרכנים  
141-2882020       

advagefen@hotmail.com 
 

   141-2882002דנה 
  

נטע אדרי    –ליווי מעסיקים 
141-2882028 

 יוזמה צפונית דרך הלב
 יזמות עסקית

Derechhlev1@gmail.com 
Dhalev4@gmail.com 

 צפת 0244. ד.ת
 920/41/-10:  פקס

  –מאיה לביא סלס
 /141-2/1021מנהלת התוכנית  

מתאמת  –ליאת גורן
 אזור חדרה תעסוקה ויזמות

142-9422199 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ayala@s-tov.org.il
mailto:eitan@makshivim.com


 מועדון תעסוקתי  9.ה
 
 

 ס"עו/ מנהל  מיקום גיאוגרפי שם המסגרת
 ה שיקומית קהילתיתיחיד

 -: דואל

 חדרה, /2ירושלים ' רח

 22/499/-10: 'טל

 22/001/-10: פקס

 ס"עו-לאה עבודי

 -פחם-אום אל" אנוש"

 מועדון לגברים

 kadanamir@gmail.com:דואל

 ,מחאגנה' שכ

-אום אל 24. ד.ת

 21101,פחם

 פקס 001824/-10

אמיר קעאדנה מנהל 

 140-9299449 -הסניף  

 141-2444/11–יחיא ' אריג

 -פחם-אום אל" אנוש"

 מועדון לנשים

 

 

 ,חאגנהמ' שכ

-אום אל 24. ד.ת

 21101,פחם

10-/201000 

מנהל  אמיר קעאדנה

  140-9299449 -הסניף  

 יחיא ' אריג

 "רעות"עמותת 
reutbemek@gmail.com 

 22008/-10: פקס

 21גשר העץ 
 עמק חפר .ת.א

 /20000/-10: טל

 מנהלת    -אילת בסיס

142-0010801 

אנוש ומרכז " דרך הטבע"
 קבוץ מגלתלמים 

Merav.brayer@gmail.com 
 

shirashani@gmail.com 
 

 –" דרך הטבע"פרויקט 
 עמק חפר . קיבוץ מגל

 140-9299800מירב ברייב 

 ליווי תעסוקתי-שירה שני

140-8082200 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:Merav.brayer@gmail.com
mailto:shirashani@gmail.com


 תעסוקה נתמכת  0.ה
 

 ס"עו/ מנהל  מיקום גאוגרפי שם המסגרת
המרכז הישראלי "

 רונן בכור"לתעסוקה

: כתובת לשליחת דואר

 20/1. ד.ת 0החרושת ' רח

 00/01כפר סבא . ת.א

kerenshpaz@gmail.com 

 חדרה 0ורנשטיין א
 202/22/-10: טלפקס

רכזת  -פז –שילה  קרן
 מקצועית 

141-214//40 
 

רכזת -דרורה סנדורי
 0800//141-8השמה 

 
רכזת -כרמית שמחי

 141-088/802השמה 
 

 "בית חם"

 582822יחידה ' מס

 cham.com-office@bayit: דואל

yael@bch.org.ilיעל 

cham.org.il-Gitit@bayit 

 
 82כהנמן ' רח
 ברק-בני
 880402/-12: 'טל

 802/00/-12: פקס
 

מנהלת -גתית כהן
 1402/22110מקצועית 

 
 

 
 יעל אריאל

140-2/2210/ 

בית )" אומנות השיקום

 "(חם

תעסוקה נתמכת במגזר 

 הערבי 

Moh0504@yahoo.com 

 09ד .רחוב אלמקריזי ת
 

 , באקה אל גרבייה 
141-40042/2 

 אבומוך מוחמד
140-2/22112 

 
 רכז השמה -גאנם עלאא

141-0/2211/ 

 "אנוש"עמותת 

 פחם.א.א

Adiv63@walla.com 

 24ד .שכונת מחאגנה ת
 21101אום אל פחם 

 ברין'ב גאדי
140-9299829 

 
 אשנב

ltd.co.il-shiran@eshnav 
ltd.co.il-maya@eshnav 

 

 
א "קומת מהד ת 01דובנוב 
/0822  

 /12-800092: פקס
מחקר  מיה הובר מנהלת

  004920/-142ופיתוח 

 
 000011/-142גל -שירן בן

 
 
 

 יוזמה צפונית דרך הלב
 תעסוקה נתמכת

Derechhlev1@gmail.com 
Dhalev4@gmail.com 

מאיה לביא צפת 0244. ד.ת
מנהלת התוכנית   –סלס

141-2/1021/ 
 920/41/-10:  פקס

 

 ליאת גורן 
 מתאמת תעסוקה 

 אזור חדרה ויזמות
142-9422199 

  
 

mailto:office@bayit-cham.com
mailto:yael@bch.org.ilיעל
mailto:Gitit@bayit-cham.org.il
mailto:Moh0504@yahoo.com
mailto:shiran@eshnav-ltd.co.il
mailto:maya@eshnav-ltd.co.il


 מועדון חברים. ו
 

 קלאבהאוס
: דואל

limorya11@walla.com 
 

 חדרה 0אורנשטיין    'רח 
 

 מנהלת - שפירא לימוריה
141-/924228 

 
  –מורן עידו 

 -רכזת מקצועית 
1412001809 

 
רכזת השמה  -שובל דניאל 

 .(ל.ח) 141220/248 –
   
 
 

 השלמת השכלה. ז

 
 .שירותי תמיכה וסיוע במימוש היכולת הלימודית

 שנות לימוד 02, תעודת גמר תיכונית  –ת"תגלימודי 
 .קורס מחשבים, לעברית אולפנים , השלמת בגרויות

 אפשרות ללמידה בשילוב בכיתות רגילות או בקבוצות ייחודיות
 להשתלבות בתוכנית יש לפנות

 חדרה /2ם "חברת נתן רמב
     2/2/912-142edna@nathan.co.ilעדנה חן  השכלה מתאמת 

 200/289-142laza@nathan.co.iעזה יחיא 
 
 

 מרכז ייעוץ למשפחות מתמודדים -ם"מיל. ח
לכל מי שמתמודד עם מחלת נפש , ללא תשלום, ם נועד לסייע "מרכז ייעוץ של מיל

 .וילדים אחים, בני זוג, הורים -של בן משפחה
 עלמה קיין, סילביה אזולאי: ס "עו

 10milamhadera@enosh.org.il -/00194/ : 'חדרה טל 04רוטשילד ' רח: כתובת
 

 
 
 
 
 
 

mailto:limorya11@walla.com
mailto:052-2636903edna@nathan.co.il
mailto:aza@nathan.co.il
mailto:aza@nathan.co.il


 טיפול שיניים. ט

                                                                 מדינת ישראל 
                                                              משרד הבריאות 

 לשכת הבריאות המחוזית חיפה
לשכת הפסיכיאטר המחוזי 
שיקום נפגעי נפש בקהילה 

 
                                           State of Israel 

                                            Ministry of Health 

                                                                                             Haifa District Health Office  
 

 

 מרפאות שיניים בהסדר עם סל שיקום

מספרי טלפון כתובת שם המרפאה 

הדר העמותה למען 

הקשיש והגמלאי בנתניה 

 09-8826917, נתניה 31הרב קוק 

052-3045247 

, קריית 18רח' פנחס לבון מקום לחיוך 

נורדאו, נתניה 

077-2060977 

מרפאת שיניים קהילתית 

אור עקיבא 

, 11רח' הרצוג 

אור עקיבא 

04-6265697 

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

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

 

   

 
 
 

 מנהל אגף השן במשרד הבריאות
 12-4/00044: 'ירושלים טל 29רבקה ' רח -ר מסארווה"ד
 

 
 
 
 
 



 מרפאות לבריאות הנפש. י 
 
 

 שם המסגרת
 

 
 גיאוגרפימיקום 

 
 ס"עו/ מנהל 

 מרפאת חדרה
 

 "הלל יפה"בית החולים 
 20011, חדרה 0/9. ד.ת

 /22042/-10פקס 

10-/222/12 
10-/224920 
10-/22400/ 

 
 "שער מנשה"ח "ביה מרפאת עירון

 מנשה. נ.ד
10-/280000 

 280901/פקס 
 

 "בית דוד"מרפאת 
מרפאה ציבורית לבריאות הנפש 

 חם למבוגרים וילדים של בית
 דנה יקיר –מנהלת מרפאות 

2/22119-140 
 כספי' מנהל רפואי דר

 
קומה )  2/המייסדים ' רח

 .זיכרון יעקב, (ראשונה 

 
 0499-401-441 –' טל

 0ולאחר מכן  2שלוחה 
 :דואל

 bchzy@bayit-cham.org.il 

 
 

 מחוזיים וארציים –מיוחדים  שרותים
 

 (אוניברסיטת חיפה)אקדמאית -השכלה נתמכת
 

תואר , מכינה)מסגרת תמיכה לסטודנטים נפגעי נפש הלומדים באוניברסיטת חיפה 
התכנית כוללת ליווי ותמיכה אישית ודיסקרטית לסטודנטים (. תואר שני, ראשון

 .במהלך לימודיהם
 009219/-141    רכזת -צאלה שיין גוטמן

 
 "בזכות"ארגון 

 
 המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות

 420210/-12    -בירושלים מוקד 
 
 

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

 ,140-0/09100 -מנהלת ארצית  -נירית רימון
 141-2022909הד הצפון יוקנעם -ליאת וקנין

 0080//141-2הד הצפון יוקנעם  -מיכל אלף שילה 

 
 
 
 
 
 
 



 "שילוב"קהילת  -קהילה טיפולית לתחלואה כפולה
 

 עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי סמים בישראל -בית אור אביבה  
 .אילנות
  142-2921199  -מנהלת -ורד נצר

shiluv@ilanot.org.il 
 
 
 

 מוקדי מידע טלפוניים ושירותי תמך לגורמי טיפול וצרכנים
 

 לשירותי בריאות הנפשמוקד מידע ארצי 
 

 אנגלית וערבית, רוסית, עברית: שפות
 0:11-21:11'   ה-'א: ימים

 0:11-00:11'         ו 
 19-0/20210: 'טל

 
 

 אתרי אינטרנט
 

 www.health.gov.il -בריאות הנפש
 

 www.voices.co.il -"קולות"עמותת 
 

 www.enosh.org.il -"אנוש"עמותת 
 

 patrikd3@bezeqint.net -"בנפשנו"עמותת 
 
 

 www.maman.org.il -ן.מ.מ
 מרכז למידע ושתוף לקהילת משפחות מתמודדי נפש

 
 
 

 מידע על שירותים רפואיים בתחום השיקום -קו מידע בנושא בריאות הנפש
 0-811-411-921: 'טל

 9:11-08:11' ה -'א
 9:11-02:11'        ו

 
 
 
 
 
 

mailto:shiluv@ilanot.org.il
http://www.maman.org.il/


 
 
 

– כפר תקווה 
השירות מציע . מסגרת טיפולית רב נכותית לאנשים עם צרכים מיוחדים

 .תעסוקה ופנאי, תוכנית דיור
 .רות מרגולין' הגב: מנהלת מערך הרווחה

 ///9020: טל
 

 21503בית הכרם . נ.ד, כפר כישור –כישורית
כפר טיפולי לאנשים עם צרכים מיוחדים המופנים על ידי משרד העבודה 

תעסוקתית , השירות מציע תוכניתדיורית. וחה ומשרד הבריאותוהרו
 .וחברתית באווירה כפרית
 .מר ניס בלוך –מנהל השירות הסוציאלי 

 9104001: טל
 

 57398נצרת . נ.קיבוץ הרדוף ד–בהרדוף" סימינריסטים"תכנית 
 21-21בתוכנית זו המשתקמים הינם חלק מקבוצה של צעירים בני 

על הדייר לגלות עצמאות המאפשרת לו להתארגן . הלומדים בקיבוץ
מותאמת לדייר תוכנית . ביחידת דיור באופן עצמאי עם ליווי של צוות

 .תעסוקתית אישית
 ס"עו, מר אלדד בן דוד -האחראי

 9412024: טלפון

 
 57398 המוביל . נ.קיבוץ הרדוף ד–מרכז חירם בהרדוף

-פעילות חברתית, המרכז מציע עבודה בסדנאות מלאכה מגוונות
המותאם באופן אינדיווידואלי לצרכיו של , אומנותית וליווי אישי

 .המשתקם
 hiram@harduf.org.il: דואל 9149294: פקס, 91492/0, 9149204: טל
 9149294: פקס, /914902, 9149204: טל

 5880847-מפעל מוגן  - מס יחידה
 
בשאר הפרויקטים הסדרי התשלום הינם ייחודיים , פרט לכפר תקווה*

 .ואישיים ובתיאום עם הנהלת המסגרת המשקמת


