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  נפגעי התמכרויות בבוגריםיחידות לטיפול 
   תות המקומייובשירותי הרווחה ברשו

  מחוז צפון

 הערות / עו"ס מנהל טלפון אוכלוסייה כתובת יישוב

  בועז ורדי 04-6264087  113הגיבורים  אור עקיבא

  ראמי גבאלי  04-6317119   עיריה 10ת"ד  אום אל פחם

באקה אל 
 גרבייה

  תגריד אבו עביד 04-6280419   עיריית באקה אל גרבייה

  רינה לכר 04-6586245   42שאול המלך ת.ד  בית שאן

  הודא מריח 04-9675799 בני נוער + מועצמה מקומית ג'דידה מכר

  סעד גרסי 04-6361464   מ"מ ג'סר אל זרקא ג'סר אל זרקא

  מילאד חביב 04-9080653 אזורי מ"מ דיר אל אסד דיר אל אסד

, אזור תעשייה צפוני, 1מנא"י  חדרה
 חדרה

  ורדה ביטון 04-6126100 בני נוער+ 

  , חיפה24הרצליה  חיפה

 

  04-8536998 

04-8520407 

  רונית שריג

רח טבור הארץ מרכז חוסן  טבריה
 שכונה ד'

  סטפן איבל  04-6737832 נוער+ 

קיים מרכז  רוחמה תורגמן 04-8573232 בני נוער + 71ויצמן  טירת הכרמל
 תעסוקה

  רשא זיאב 04-9948226   עיריית טמרה טמרה

  סמאר כנאנה 04-6557539   , מ"מ יפיע420רח' יפיע

  זינה סמעאן  04-9569811   מ"מ כפר יאסיף כפר יאסיף

  נביל מדלג 04-6536730   מ"מ כפר קרע כפר קרע

  יערה בנימין 04-9088100 בני נוער + , כרמיאל35מירון  כרמיאל

 מאשה נוימן

 

  אלכס סוסנר 04-6507815   1הזית  מגדל העמק
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 הערות / עו"ס מנהל טלפון אוכלוסייה כתובת יישוב

  תמר אורלנד  04-9573296   מעלה חסון מעלות

  קרן רואש  04-9533695   4בילפלד  נהריה

  הנא זועבי 04-6574285 בני נוער + 1פאולוס השישי  נצרת

  איריס בורמיל  04-6564915   5יודפת   נצרת עילית

  וופא בשיר  04-6787430   66ת"ד  סכנין

 אסמהאן זבידאת

 

  עדי מקל 04-9956025 בני נוער + עכו, 35ויצמן  עכו

  04-6520490 +בני נוער 10הרב לוין  עפולה

04-6520458 

  רמי קלובסקי

שביל לתלמיד, דרך למרחב  פרדס חנה
 , פרדס חנה298/1

  077-9779700 
 42שלוחה 

  תמר הדר

  דני קורן 04-6924006   74ירושלים  צפת

  נאוה שלמון 04-8769403  5השקדים  קריית ביאליק

   04-8402712 +נוער שלמה בן יוסף קריית אתא

  אור לי עקיבא 04-8751988  3סוקולוב  קריית ים

  שביט טולדנו 04-6941649 בני נוער +  33טרומפלדור  קריית שמונה

   04-9059122   העירייה שפרעם
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  מחוז מרכז

 הערות / עו"ס מנהל טלפון אוכלוסייה כתובת שם היישוב

+ בני נוער +   59השומר  אור יהודה
 מרכז יום

  ר אבי יקיר"ד03-6340808

 אורנית
מ.מ אורנית ד.נ. אפרים 

44813 
03-9369505 בני נוער

  עוס-נרית אורים

 מנהלת-דורית גנוז

 

 אריאל
  44813אפרים  25ת.ד 

 46יהודה אשקובית  רח
 עוס-סופיה כץ03-9061660 

 מתבגרים בעליה

 בני נוער+ 4חברון  בני ברק
03-5776454  

03-5776452
 נעמי הלפרין

 

 קיים מרכז תעסוקה ליאורה תומר 03-5556128 +בני נוער 13נגבה  בת ים

  9מנחם בגין  בית דגן
03-9602105 

03-9602131
 עוס מרינה צדוק

 

  54017 24בן גוריון  גבעת שמואל 
03-5319206 

035319213
 עו"ס איילת לפידות

 

   206ת.ד 1פינס  גדרה
08-8593577  

08-8591164
 בני  שרעבי

 מתבגרים בעליה

 ג'לגוליה
, מ"מ גלגוליה 127רח'

45850 
  

03-9397702 
03-9396436

 עו"ס איסמעיל פריג
 

  ליאורה אלמוג 09-9705187 בני נוער + 14בן גוריון  הרצליה

  אורנה גינת03-5025680 בני נוער + 26פנחס לבון  חולון

 03-9439811 בני נוער + 11שבזי, ת"ד  יבנה

03-9439812

  דורית שני

  אירית רחימי03-5391263  56100יהוד  9521ת.ד. יהוד

  מרגנית כרמי 09-7677093   19בן גוריון  כפר סבא

 08-9145002 בני נוער + , לוד5מודיעין  לוד

08-9145069

  אורלי דהאן
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 הערות / עו"ס מנהל טלפון אוכלוסייה כתובת שם היישוב

  אפי גלבוע 09-7960249 בני נוער + מ"א לב השרון לב השרון

חשמונאים מודיעין  מודיעין
 71700 1ת.ד.

 07-3232642 +בני נוער

073232644

  טוטיאן-קרן לוי

 רונית ורקר

 

 11שכטרמן -בית חוסן נתניה
 א.ת ישן

 09-8603771 +צעירים

09-8820132

  קיים מרכז תעסוקה עדי דביר

  קיים מרכז לצעירים

 מתבגרים בעליה

  דלית לוי03-9052777   29גולדנהירש  פתח תקווה

  09-8990126    56הגפן  קדימה צורן

  שירה סובול03-5356828 בני נוער + 54הנשיא  קריית אונו

 מתבגרים בעליה נורית אלנהורן 08-9414093  הרצל, מ"מ קריית עקרון

  מ"מ חנה שלם 03-9380146 בני נוער + 64שבזי  ראש העין

 ראשון לציון
א.ת ישן  32שמוטקין 
 ראשלצ

 
03-9691867

03-9653555 
 אורלי פופקו

 מתבגרים בעליה

  1038הרצל  רחובות
בני נוער  +

 מרכז יום
 עופרה חרזי 08-9471857

 

  דלית גטניו08-9771611 נוערבני  + 11דני מס  רמלה

  ברוך סרור03-6712127  2האצל  רמת גן

  חיה שכנר03-9061132  +בני נוער מרכז מסחרי ברקן שומרון

  גולי עמרם03-6819548  74יפת  תל אביב יפו

תל אביב 
 התקווה

  עמית נבון03-6878907  8שמחה 

תל אביב נווה 
 אליעזר

  עמית נבון03-6304500  12לובטקין 

  שירלי צוקר03-6472492  2הברזל תל אביב צפון

  אמיר פירני03-5107488  2רוטשילד  תל אביב מרכז
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 מחוז ירושלים

 הערות / עו"ס מנהל טלפון אוכלוסייה כתובת שם היישוב

 קיים מרכז תעסוקה חי חדד08-8562464 +בני נוער יהלומים אשדוד אשדוד

  אורי אברהם08-6222001  1דוד רמז  אשקלון

בית שמש  5ת.ד  בית שמש
 3אבא נעמת 99000

  טלי סלמה089909706 +בנ י נוער

שלם  ירושלים
 עירוני

  אורנה שביט02-5453936  4יד חרוצים 

מזרח ירושלים ואדי  ירושלים מזרח
 20088גוז 

  יסמין באשיר02-6277955 

 02-5349775 מבשרת 6הבוסתנים  מבשרת ציון

02-5349781

  נועה בונה

 מתבגרים בעליה רימה ספקטור08-8608745  הבשור קרית מלאכי

ת.ד  לשכת הרווחה קרית ארבע
15 90100 

  נילי בן דריים02-9969526 
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  מחוז דרום

 הערות / עו"ס מנהל טלפון אוכלוסייה כתובת שם היישוב

עירית אופקים  1ת.ד  אופקים
80300 

  אלי גיגי08-9928523 

  מיה שטרן אופיר08-6330072  אילת 14ת.ד אילת

 קיים מרכז תעסוקה בנימין בוטראשווילי086271027 + בני נוער 15ת.ד  2התחנה  באר שבע

  אביבה אשכנזי08-6563171   1עירית דימונה ת.ד דימונה

 1מחלקה לשח ת.ד. ירוחם
 ירוחם

 08-6580697 

125שלוחה 

  תפארת גבאי

רח' רמב"ם  נתיבות
 80200נתיבות

  רומי הרמן08-9930317 

 100עירית ערד ת.ד. ערד
91000 

  מורן סרברה08-9951662 +בני נוער

  מיכל ארבלי08-6811465  קריית גת 1הזית  קריית גת

 8עירית רהט ת.ד  רהט
 מרכז מסחרי

  אתי ברקו08-9914812 

  יענה ששון08-66203233  שדרות 1כיכר הנשיא  שדרות

 
  

 


