
 

משתמשים לטיפול בבני נוער  יחידות עירוניות/יישוביות
  מכורים לסמיםו

 הערות שם עו"ס נוער טלפון כתובת שם היישוב

  מנהל-אבי יקיר03-6340808 58רח' השומר  אור יהודה

  גסאן04-6706804 עיריה 10ת.ד  אום אל פאחם

  כרמית אוחיון08-6748608 (מרכז קהילה ולוגיסטיקה) 55אפריים צור  אשקלון

  דוד פרלה02-993971 מועצה מקומית אפרת

  רן טובים 08-85098836 מ.מבאר טוביה אזור תעשיה באר טוביה

  שמעון אבינועם 08-6270127 , קשב לנוער2הטחנה  באר שבע

  רינה לכר 04-6586245 שאול המלך בית שאן

  מיכל אקשטיין 02-9700520 ד.נ. מזרח בנימין בית אל

  טלי סלמה 02-9909829 בית שמש 5ת.ד  בית שמש

  מנהלת-נעמי הלפרין03-5776454/2 4חברון  בני ברק

  מנהלת-ליאורה תומר 03-5060824 57ירושלים  בת ים

  גמאל כיאלן 04-9961931 מועצה מקומית ג'דידה מכר ג'דידה מכר

  אבי ברנשטיין02-9939936 מ"א אלון שבות גוש עציון

  ליאורה אלמוג09-9705187 14בו גוריון  הרצליה

  דפנה יסעור04-6126100 , א. תעשיה צפוני, חדרה1מנאי  חדרה

  רחל שפי 04-8517526 4דבורה  חיפה

  מנהלת- אורנה גינת 03-5025680 26פנחס לבון  חולון

  לילי קנטי 04-6737852 תבור הארץ טבריה

 מתבגרים בעליה עינת כהנא04-8573232 71ויצמן  טירת הכרמל

  מנהלת-דורית שני08-9439811/2 11שבזי פינת אבוחצירה, ת"ד  יבנה

  יהודית גבאי 02-6232747 בית עיני 111אגריפס  ירושלים



 הערות שם עו"ס נוער טלפון כתובת שם היישוב

  03-9021893 מ. מקומית כפר ברא כפר ברא

 מתבגרים בעליה אמיר הרשקוביץ04-9088100 35מירון  כרמיאל

  אפי גלבוע09-7960249 מועצה אזורית, מושב פורת לב השרון

 08-9145002 5מודיעין  לוד
08-9145069 

 מתבגרים בעליה אורלי דהאן

  יעל ברק 02-5349775 10הבוסתנים  מבשרת ציון

  מומי בן סימון 04-6507815 1הזית  מגדל העמק

  יצחק יעקוב 02-9977102 מחלקה לש"ח פסגות מזרח בנימין מטה בנימין

 מתבגרים בעליה רונית ורקר 08-9726150 רעות-מכבים-עיריית מודיעין מודיעין

  זינה סמהאן  04-6574285 1פאולוס השישי  נצרת 

 מתבגרים בעליה שי בריסקו  04-6011580 1המורד  נצרת עילית

  מרים דידי08-9930317 11הרמב"ם  נתיבות

  איילה חביב04-9956025 35ויצמן  עכו

  שגיא רז  04-8981620 מועצה אזורית עמק חפר עמק חפר

 מתבגרים בעליה מכסילה אולמר04-6407443 'ב9וולפסון  עפולה

  דינה ברש08-9951639 עירית ערד ערד

  מנהלת-שירה סובול03-5356828 22וינגייט  קריית אונו

  אתי לוי04-8751988 3סוקולוב  קריית ים

  תמר אברגיל04-6941649  19; רמב"ם 33טרומפלדור  קריית שמונה

  רונית שוהם09-7920267 , גינות שומרון27האלון  קרני שומרון

  חנה שלם03-9380146 64שבזי  ראש העין

  מנהלת-עפרה חרזי 08-9471857 , פינת המדע1038הרצל  רחובות

  מנהלת-דלית גטניו08-9221178 21דני מס  רמלה

-אפרת בן שלומי08-9221178 מועצה אזורית שומרון, ברקן שומרון
 מנהלת

 



  סם בפריסה אזורית (זכתה במכרז של משרד הרווחה)-טיפול השייכות לעמותת אליחידות 

 הערות מנהל כתובת טלפון שם היישוב

הוד השרון, כפר 
 סבא;

09-7676694 

09-7428553

   9גורדון 

  19בן גוריון 

  דר תמר קידר

 העירוניתביחידה  רחל שפי 4דבורה  04-8666543 חיפה

  אפרת אוחיון מעלות תרשיחא04-9975161 מעלות

  עידית גלבוע 112ויצמן  09-8622815 נתניה

  שאדי אבוריש עיריית סחנין 04-6749933 סחנין 

  עידית גלבוע רח' הגלעד 077-7660267 פרדס חנה

  ענת הוצלר  61בר כוכבא 03-9052930 פתח תקווה

  ד"ר תמר קידר 4כנרת  09-7603354 רעננה

  ענת הוצלר 7פקיעין  03-5462076 אביב-תל

  
 יחידות נוספות בפריסה אזורית (חלקן באחריות ומימון משרד הרווחה)

 הערות מנהל כתובת טלפון שם היישוב

 מתבגרים בעליה לילי צרויה , אשדוד27סיני  08-8562264 אשדוד

 מתבגרים בעליה שמעון אבינועם 2הטחנה 08-6236198 באר שבע (קשב)

  שבתאי עמדי 18שלומציון המלכה  02-6210999 ירושלים

עמק הירדן ורמת 
 הגולן (התחנה)

מועצה אזורית עמק  04-6751207
 הירדן

  צפי ליברמן

  

 


