
שירותל"דואטלפוןכתובתאיש קשרשם מסגרת

ישראל מיטלמןחסדי אנוש הוסטל1

 מבוא חורון 407רחוב מבוא חורון 

997650089726697hasdey@gmail.com (בית לחיים)הוסטל כוללני

ישראל מיטלמןחסדי אנוש הוסטל2

 מבוא חורון 407רחוב מבוא חורון 

997650089726697hasdey@gmail.comהוסטל מתוגבר

פקדו גדאמומודעין: אנוש3

-מכבים- מודיעין23רחוב נחל דליה 

דיור מוגן לווין לבודדים7174261054-9299699fekado.g@enosh.org.ilרעות 

פקדו גדאמומודעין: אנוש4

-מכבים- מודיעין23רחוב נחל דליה 

דיור מוגן מתוגבר לבודדים7174261054-9299699fekado.g@enosh.org.ilרעות 

פקדו גדאמומודעין: אנוש5

-מכבים- מודיעין23רחוב נחל דליה 

דיור מוגן לבודדים7174261054-9299699fekado.g@enosh.org.ilרעות 

ישראל  מיטלמןמתוגבר/חסדי אנוש דיור מוגן 6

 מבוא חורון 407רחוב מבוא חורון 

9976589726697hasdey@gmail.comדיור מוגן מתוגבר לבודדים

ישראל  מיטלמןמתוגבר/חסדי אנוש דיור מוגן 7

 מבוא חורון 407רחוב מבוא חורון 

9976589726697hasdey@gmail.comדיור מוגן מתוגבר

054-2070201batyam.ktv@gmail.com באר יעקב5רחוב היסמין בר טל יאנהב הוסטל  באר יעקב.ט.ק8

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

(בית לחיים)הוסטל כוללני 30075525555807areen@teferet.org   כפר קרע 299.ד.רחוב תערין אבו אלעסלמתוגבר/ס  הוסטל כוללני.ג.א9

30075525555807areen@teferet.org   כפר קרע 299.ד.רחוב תערין אבו אלעסלמתוגבר/ס  הוסטל כוללני.ג.א10

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

(בית לחיים)הוסטל כוללני 08-6494898barak.rehovot@gmail.con קרית עקרון1רחוב דביר בר רחיים ברק מרוםדן אבשלום הוסטל כוללני11

דיור מוגן מתוגבר98877231beitshafir1@gmail.com גנות הדר16רחוב האירוסים רחלי ברומברגשני דיור מוגן מתוגבר. ע.ע12

(בית לחיים)הוסטל כוללני 89352427neronen1@gmail.com מזכרת בתיה16רחוב ההדרים ילנההוסטל  הדרים- בית חנה רונן13

89352427neronen1@gmail.com מזכרת בתיה16רחוב ההדרים ילנההוסטל  הדרים- בית חנה רונן14

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

הוסטל מתוגבר89352427neronen1@gmail.com מזכרת בתיה16רחוב ההדרים ילנההוסטל  הדרים- בית חנה רונן15

16

ת עמותה לקידום שרותים .ש.ק

מירי שערחברתיים

 66 4371ד .רחוב אהרונסון ת

דיור מוגן מתוגבר לבודדים384451704-8229073tiful@akeshet.co.ilחדרה 

17

ת עמותה לקידום שרותים .ש.ק

מירי שערחברתיים

 66 4371ד .רחוב אהרונסון ת

384451704-8229073tiful@akeshet.co.ilחדרה 

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

דיור מוגן לוין09-7460295galits@slavpro.co.il כפר סבא39רחוב רוטשילד גלית סנהציפור הנפש- שלו18

דיור מוגן לווין לבודדים09-7460295galits@slavpro.co.il כפר סבא39רחוב רוטשילד גלית סנהציפור הנפש- שלו19

דיור מוגן מתוגבר לבודדים09-7460295galits@slavpro.co.il כפר סבא39רחוב רוטשילד גלית סנהציפור הנפש- שלו20

דיור מוגן לבודדים09-7460295galits@slavpro.co.il כפר סבא39רחוב רוטשילד גלית סנהציפור הנפש- שלו21

דיור מוגן09-7460295galits@slavpro.co.il כפר סבא39רחוב רוטשילד גלית סנהציפור הנפש- שלו22

דיור מוגן מתוגבר09-7460295galits@slavpro.co.il כפר סבא39רחוב רוטשילד גלית סנהציפור הנפש- שלו23



דיור מוגן לוין054-9299790lilach.d@enosh.org.il ראשון לציון21רחוב בילו לילך דאליראשון לציון: אנוש24

דיור מוגן לווין לבודדים054-9299790lilach.d@enosh.org.il ראשון לציון21רחוב בילו לילך דאליראשון לציון: אנוש25

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9299790lilach.d@enosh.org.il ראשון לציון21רחוב בילו לילך דאליראשון לציון: אנוש26

דיור מוגן לבודדים054-9299790lilach.d@enosh.org.il ראשון לציון21רחוב בילו לילך דאליראשון לציון: אנוש27

דיור מוגן054-9299790lilach.d@enosh.org.il ראשון לציון21רחוב בילו לילך דאליראשון לציון: אנוש28

דיור מוגן מתוגבר054-9299790lilach.d@enosh.org.il ראשון לציון21רחוב בילו לילך דאליראשון לציון: אנוש29

30

מרפא לנפש דיור עמל ראשון 

לנה סטפלציון

 ראשון לציון 16רחוב האלה 

7553657547895273ml15@marpeh.co.ilדיור מוגן לווין לבודדים

31

מרפא לנפש דיור עמל ראשון 

לנה סטפלציון

 ראשון לציון 16רחוב האלה 

7553657547895273ml15@marpeh.co.ilדיור מוגן מתוגבר לבודדים

32

מרפא לנפש דיור עמל ראשון 

לנה סטפלציון

 ראשון לציון 16רחוב האלה 

7553657547895273ml15@marpeh.co.ilדיור מוגן לבודדים

33

מרפא לנפש דיור עמל ראשון 

לנה סטפלציון

 ראשון לציון 16רחוב האלה 

7553657547895273ml15@marpeh.co.ilדיור מוגן

34

מרפא לנפש דיור עמל ראשון 

לנה סטפלציון

 ראשון לציון 16רחוב האלה 

7553657547895273ml15@marpeh.co.ilדיור מוגן מתוגבר

איתי אבניצ"מרפא לנפש הוסטל  ראשל35

 ראשון לציון 39רחוב הרב טייב 

7551132522318483ml8@marpeh.co.il (בית לחיים)הוסטל כוללני

דיור מוגן לווין לבודדים03/9440382michalshell@gmail.comראשון לציון# רחוב הרצל מיכל יהודהקידום  ראשון לציון36

דיור מוגן מתוגבר לבודדים03/9440382michalshell@gmail.comראשון לציון# רחוב הרצל מיכל יהודהקידום  ראשון לציון37

דיור מוגן לבודדים03/9440382michalshell@gmail.comראשון לציון# רחוב הרצל מיכל יהודהקידום  ראשון לציון38

דיור מוגן03/9440382michalshell@gmail.comראשון לציון# רחוב הרצל מיכל יהודהקידום  ראשון לציון39

דיור מוגן מתוגבר03/9440382michalshell@gmail.comראשון לציון# רחוב הרצל מיכל יהודהקידום  ראשון לציון40

41

שיקום אריק הוסטל . ג.א

(בית לחיים)הוסטל כוללני 39415318erik72@bezeqint.net ראשון לציון8רחוב השופטים אתי"מתוגבר ראשל/כוללנ

42

עמל שקום דיור רמלה סניף 

דיור מוגן לווין לבודדים054-9292291shirab@amalgroup.co.il ראשון לציון90רחוב הרצל שירה ברנשטייןשפלה

43

עמל שקום דיור רמלה סניף 

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9292291shirab@amalgroup.co.il ראשון לציון90רחוב הרצל שירה ברנשטייןשפלה

44

עמל שקום דיור רמלה סניף 

דיור מוגן לבודדים054-9292291shirab@amalgroup.co.il ראשון לציון90רחוב הרצל שירה ברנשטייןשפלה

45

עמל שיקום דיור רחובות סניף 

דיור מוגן לווין לבודדים054-9292291shirab@amalgroup.co.il ראשון לציון90רחוב הרצל שירה ברנשטייןשפלה

46

עמל שיקום דיור רחובות סניף 

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9292291shirab@amalgroup.co.il ראשון לציון90רחוב הרצל שירה ברנשטייןשפלה

47

עמל שיקום דיור רחובות סניף 

דיור מוגן לבודדים054-9292291shirab@amalgroup.co.il ראשון לציון90רחוב הרצל שירה ברנשטייןשפלה



דיור מוגן מתוגבר546689067gitith@gvanim.org.ilב לוד4רחוב פיינשטיין גיתית הרלבלוד,גוונים 48

דיור מוגן לווין לבודדים7127224054-9299699fekado.g@enosh.org.il לוד 1רחוב דוד המלך פקדו גדאמולוד: אנוש49

דיור מוגן מתוגבר לבודדים7127224054-9299699fekado.g@enosh.org.il לוד 1רחוב דוד המלך פקדו גדאמולוד: אנוש50

דיור מוגן לבודדים7127224054-9299699fekado.g@enosh.org.il לוד 1רחוב דוד המלך פקדו גדאמולוד: אנוש51

52

שיקום אריק הוסטל . ג.א

(בית לחיים)הוסטל כוללני 774050962erik72@bezeqint.net רמלה3רחוב הדקל אריק אלפאסימתוגבר הדקל/כוללנ

53

שיקום אריק הוסטל . ג.א

774050962erik72@bezeqint.net רמלה3רחוב הדקל אריק אלפאסימתוגבר הדקל/כוללנ

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

54

שיקום אריק הוסטל . ג.א

הוסטל מתוגבר774050962erik72@bezeqint.net רמלה3רחוב הדקל אריק אלפאסימתוגבר הדקל/כוללנ

דיור מוגן מתוגבר08-9207350ktvramle@gmail.com רמלה44רחוב מסדה טוניק ליהיאב רמלה.ט.ק55

(בית לחיים)הוסטל כוללני 08-9207350ktvramle@gmail.com רמלה44רחוב מסדה טוניק ליהיאב הוסטל  האלון.ט.ק56

08-9207350krvramle@gmail.com רמלה44רחוב מסדה טוניק ליהיאב הוסטל  האלון.ט.ק57

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

(בית לחיים)הוסטל כוללני 7252803054-9299699fekado.g@enosh.org.il רמלה 59רחוב האילנות פקדו דגאמוצאלון: אנוש58

7252803054-9299699fekado.g@enosh.org.il רמלה 59רחוב האילנות פקדו דגאמוצאלון: אנוש59

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

הוסטל מתוגבר7252803054-9299699fekado.g@enosh.org.il רמלה 59רחוב האילנות פקדו דגאמוצאלון: אנוש60

(בית לחיים)הוסטל כוללני 7242505054-9299699fekad.g@enosh.org.il רמלה 3רחוב נורדאו פקדו דגאמוסביון ורימון: אנוש61

7242505054-9299699fekad.g@enosh.org.il רמלה 3רחוב נורדאו פקדו דגאמוסביון ורימון: אנוש62

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

הוסטל מתוגבר7242505054-9299699fekad.g@enosh.org.il רמלה 3רחוב נורדאו פקדו דגאמוסביון ורימון: אנוש63

דיור מוגן לווין לבודדים08/9282774shlomitparuz@gmail.com רמלה8רחוב מבצע יונתן שלומית פרוזקידום רמלה64

דיור מוגן מתוגבר לבודדים08/9282774shlomitparuz@gmail.com רמלה8רחוב מבצע יונתן שלומית פרוזקידום רמלה65

דיור מוגן לבודדים08/9282774shlomitparuz@gmail.com רמלה8רחוב מבצע יונתן שלומית פרוזקידום רמלה66

67

שיקום אריק אלפסי  בית . ג.א

דיור מוגן מתוגבר89291215erik72@bezeqint.net רמלה5רחוב הדקל אריקהדקל רמלה

דיור מוגן לווין לבודדים054-9299790lilach.d@enosh.org.il רחובות55רחוב טשרניחובסקי לילך דאלירחובות: אנוש68

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9299790lilach.d@enosh.org.il רחובות55רחוב טשרניחובסקי לילך דאלירחובות: אנוש69

דיור מוגן לבודדים054-9299790lilach.d@enosh.org.il רחובות55רחוב טשרניחובסקי לילך דאלירחובות: אנוש70

דיור מוגן054-9299790lilach.d@enosh.org.il רחובות55רחוב טשרניחובסקי לילך דאלירחובות: אנוש71

דיור מוגן מתוגבר054-9299790lilach.d@enosh.org.il רחובות55רחוב טשרניחובסקי לילך דאלירחובות: אנוש72

פקדו גדאמורמלה: אנוש73

 רמלה 3רחוב סעדיה מרדכי 

7250602054-9299699fekado.g@enosh.org.il (בית לחיים)הוסטל כוללני



פקדו גדאמורמלה: אנוש74

 רמלה 3רחוב סעדיה מרדכי 

7250602054-9299699fekado.g@enosh.org.ilדיור מוגן לוין

פקדו גדאמורמלה: אנוש75

 רמלה 3רחוב סעדיה מרדכי 

7250602054-9299699fekado.g@enosh.org.ilדיור מוגן לווין לבודדים

פקדו גדאמורמלה: אנוש76

 רמלה 3רחוב סעדיה מרדכי 

7250602054-9299699fekado.g@enosh.org.ilדיור מוגן מתוגבר לבודדים

פקדו גדאמורמלה: אנוש77

 רמלה 3רחוב סעדיה מרדכי 

7250602054-9299699fekado.g@enosh.org.ilדיור מוגן לבודדים

פקדו גדאמורמלה: אנוש78

 רמלה 3רחוב סעדיה מרדכי 

7250602054-9299699fekado.g@enosh.org.ilדיור מוגן

79

הוסטל לצעירים -דן אבשלום

הוסטל לצעירים077-5502708sela.rehovot@gmail.com רחובות13רחוב יהודה הלוי ימית אלמה טלהעופרים

דיור מוגן לוין054-9299790lilach.d@enosh.org.il רחובות55רחוב טשרניחובסקי לילך דאלירחובות: אנוש80

דיור מוגן לווין לבודדים055-6632206corinad@slavpro.co.il רחובות9רחוב לוין אפשטיין קורינה דרייזןציפור הנפש רחובות81

דיור מוגן מתוגבר לבודדים055-6632206corinad@slavpro.co.il רחובות9רחוב לוין אפשטיין קורינה דרייזןציפור הנפש רחובות82

דיור מוגן לבודדים055-6632206corinad@slavpro.co.il רחובות9רחוב לוין אפשטיין קורינה דרייזןציפור הנפש רחובות83

דיור מוגן89462390neronen1@gmail.com רחובות7רחוב הר הצופים איריתדיור מוגן מתוגבר- בית חנה רונן 84

דיור מוגן מתוגבר89462390neronen1@gmail.com רחובות7רחוב הר הצופים איריתדיור מוגן מתוגבר- בית חנה רונן 85

דיור מוגן לוין08/9467822tals@shelpro.co.il רחובות192 192רחוב הרצל טל שרמןקידום  רחובות86

דיור מוגן לווין לבודדים08/9467822tals@shelpro.co.il רחובות192 192רחוב הרצל טל שרמןקידום  רחובות87

דיור מוגן מתוגבר לבודדים08/9467822tals@shelpro.co.il רחובות192 192רחוב הרצל טל שרמןקידום  רחובות88

דיור מוגן לבודדים08/9467822tals@shelpro.co.il רחובות192 192רחוב הרצל טל שרמןקידום  רחובות89

דיור מוגן08/9467822tals@shelpro.co.il רחובות192 192רחוב הרצל טל שרמןקידום  רחובות90

דיור מוגן מתוגבר08/9467822tals@shelpro.co.il רחובות192 192רחוב הרצל טל שרמןקידום  רחובות91

דיור מוגן לוין08-9236662danavshalom.mugan@gmail.com רחובות9רחוב הרשנזון אביחי עמרנידיור- דן אבשלום 92

דיור מוגן לווין לבודדים08-9236662danavshalom.mugan@gmail.com רחובות9רחוב הרשנזון אביחי עמרנידיור- דן אבשלום 93

דיור מוגן מתוגבר לבודדים08-9236662danavshalom.mugan@gmail.com רחובות9רחוב הרשנזון אביחי עמרנידיור- דן אבשלום 94

דיור מוגן לבודדים08-9236662danavshalom.mugan@gmail.com רחובות9רחוב הרשנזון אביחי עמרנידיור- דן אבשלום 95

דיור מוגן08-9236662danavshalom.mugan@gmail.com רחובות9רחוב הרשנזון אביחי עמרנידיור- דן אבשלום 96

דיור מוגן מתוגבר08-9236662danavshalom.mugan@gmail.com רחובות9רחוב הרשנזון אביחי עמרנידיור- דן אבשלום 97

לאונורה גולצמןמרפא לנפש הוסטל רחובות98

 רחובות 3רחוב שדרות חן 

7645202525215141ml4@marpeh.co.il (בית לחיים)הוסטל כוללני

לאונורה גולצמןמרפא לנפש הוסטל רחובות99

 רחובות 3רחוב שדרות חן 

7645202525215141ml4@marpeh.co.il

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות



הוסטל לצעירים077-3322206giborim.rehovot@gmail.com רחובות5רחוב גיבורי ישראל מנהלת-תנעמי ענת דן אבשלום הוסטל לצערים100

לנה סטפמרפא לנפש דיור רחובות101

 רחובות 10רחוב האמוראים 

7654949547895273ml12@marpeh.co.ilדיור מוגן לווין לבודדים

לנה סטפמרפא לנפש דיור רחובות102

 רחובות 10רחוב האמוראים 

7654949547895273ml12@marpeh.co.ilדיור מוגן מתוגבר לבודדים

לנה סטפמרפא לנפש דיור רחובות103

 רחובות 10רחוב האמוראים 

7654949547895273ml12@marpeh.co.ilדיור מוגן לבודדים

לנה סטפמרפא לנפש דיור רחובות104

 רחובות 10רחוב האמוראים 

7654949547895273ml12@marpeh.co.ilדיור מוגן

לנה סטפמרפא לנפש דיור רחובות105

 רחובות 10רחוב האמוראים 

7654949547895273ml12@marpeh.co.ilדיור מוגן מתוגבר

(בית לחיים)הוסטל כוללני 766207808-9462390neronen1@gmail.com רחובות 22רחוב יהונתן איריתהוסטל-בית חנה רונן 106

הוסטל מתוגבר766207808-9462390neronen1@gmail.com רחובות 22רחוב יהונתן איריתהוסטל-בית חנה רונן 107

עינת ברנעצ מפעל מוגן"האגודה לברה108

 רחובות 13רחוב דרך גד פיינשטיין 

763851708-9583581einatb@briut.org.ilתעסוקה נתמכת

עינת ברנעצ מפעל מוגן"האגודה לברה109

 רחובות 13רחוב דרך גד פיינשטיין 

763851708-9583584einatb@briut.org.ilמפעל מוגן

תעסוקה נתמכת762263908-9356688taasukasuka@netvision.net.il רחובות 36ש  "רחוב חיענת שאלת/ טלי בן שבתתעסוקה בדרך אחרת אקים110

111

 (קרן מפעלי שיקום)גשר

מפעל מוגן08-9461133yasmin-rh@gesher-il.org רחובות41רחוב קלמן גבריאלוב יסמין כץתעסוקה נתמכת רחובות

מועדון תעסוקתי054-9299790lilach.d@enosh.org.il ראשון לציון21רחוב בילו לילך דאליראשון לציון: אנוש112

תעסוקה נתמכת054-9299790lilach.d@enosh.org.il רחובות55רחוב טשרניחובסקי לילך דאלירחובות: אנוש113

114

אודי מרילי פתרונות תעסוקה 

מועדון תעסוקתי077-5177045udimarili1@gmail.com רחובות148רחוב הרצל דבורה עבודיצרתיים

פקדו גדאמורמלה: אנוש115

 רמלה 3רחוב סעדיה מרדכי 

7250602054-9299699fekado.g@enosh.org.ilמועדון תעסוקתי

פקדו גדאמורמלה: אנוש116

 רמלה 3רחוב סעדיה מרדכי 

7250602054-9299699fekado.g@enosh.org.ilתעסוקה נתמכת

117

בית  (קרו מפעלי שיקום)גשר 

מפעל מוגן04-6586142rami@gesher-il.org בית שאן8רחוב העבודה רמי פחימהשאן

118

  ISOשכולו טוב מפעל מוגן מוגן 

מפעל מוגן7120101503444984lironf@s-tov.org.il לוד 1רחוב בת שבע לירון ליהי פאיזרמלה

119

פרויקט )שכולו טוב 

תעסוקה נתמכת7120101503444984lironf@s-tov.org.il לוד 1רחוב בת שבע לירון ליהי פאיזמפעל מוגן(דוכנים



120

שכולו טוב תעסוקה נתמכת 

תעסוקה נתמכת7120101503444984lironf@s-tov.org.il לוד 1רחוב בת שבע לירון ליהי פאיזארצית

מפעל מוגן7120101503444984lironf@s-tov.org.il לוד 1רחוב בת שבע לירון ליהי פאיזשכולו טוב מפעל מוגן לוד121

122

" מתוקים"שכולו טוב מפעל מוגן 

מפעל מוגן7120101503444984lironf@s-tov.org.il לוד 1רחוב בת שבע לירון ליהי פאיזנתניה

תעסוקה נתמכת546689067gitith@gvanim.org.ilב לוד4רחוב פיינשטיין גיתית הרלבלוד,גוונים 123

תעסוקה נתמכת7127224054-9299699fekado.g@enosh.org.il לוד 1רחוב דוד המלך פקדו גדאמולוד: אנוש124

מועדון תעסוקתי054-9299790lilach.d@enosh.org.il נס ציונה1רחוב ישראל שמיד לילך דאלינס ציונה: אנוש125

חנה שרמןצ"חברה למתנסים  נשר ראשל126

 ראשון לציון 2רחוב אבא סילבר 

751410103-3615133/ramateli@matnasim.org.ilמועדון תעסוקתי

מפעל מוגן504755220reutrishon@gmail.com ראשון לציון3רחוב פלטין ענתצ"ק ראשל"מש: רעות127

128

צ תעסוקה "האגודה לברה

אלכס מלכהצ"נתמכת ראשל

 ראשון לציון 91רחוב הרצל 

752620108-9583580tasukaaguda@gmail.comתעסוקה נתמכת

תעסוקה נתמכת054-9299790lilach.d@enosh.org.il ראשון לציון21רחוב בילו לילך דאליראשון לציון: אנוש129

130

המרכז לקידום התרבות החינוך 

מפעל מוגן46280359danay@s-tov.org.ilת'ג- באקה0רחוב ראשי דאנא יאסיןוההכשרה

131

דן  אבשלום תעסוקה נתמכת 

תעסוקה נתמכת08-8681252danavisi@bezeqint.net קרית עקרון1רחוב המלך חסן דליה לוימפעל מוגן

132

דן  אבשלום תעסוקה נתמכת 

מפעל מוגן08-8681252danavisi@bezeqint.net קרית עקרון1רחוב המלך חסן דליה לוימפעל מוגן

אביב משטריחסדי אנוש מפעל מוגן133

 מבוא חורון 407רחוב מבוא חורון 

9976588630033hasdeywork@gmail.comמפעל מוגן

אביב משטריחסדי אנוש תעסוקה נתמכת134

 מבוא חורון 407רחוב חסדי אנוש 

9976588630033hasdeywork@gmail.comתעסוקה נתמכת

פקדו גדאמומודעין: אנוש135

-מכבים- מודיעין23רחוב נחל דליה 

תעסוקה נתמכת7174261054-9299699fekado.g@enosh.org.ilרעות 

מפעל מוגן26849911reutoffice1@gmail.com מודיעין עילית1רחוב מודיעין רוניתמפעל מוגן מודיעין: רעות136

תעסוקה נתמכת054-9299790lilach.d@enosh.org.il יבנה17רחוב הגלבוע לילך דאלייבנה: אנוש137

מפעל מוגן528818461hadasbl@ymail.com יבנה36רחוב הירקון הדסמפעל מוגן יבנה: רעות138

מועדון חברתי למבוגרים054-9299790lilach.d@enosh.org.il יבנה17רחוב הגלבוע לילך דאלייבנה: אנוש139

תכנית עמיתים054-9789059amitim@yavne.matnasim.co.il יבנה17רחוב הנשיאים רויטל צורחברה למתנסים יבנה140

דור אבירםחברה למתנסים קרית אונו141

 קרית אונו 10 10רחוב פנקס 

556500835396000amitim@kono.matnasim.co.ilמועדון חברתי למבוגרים

דור אבירםחברה למתנסים קרית אונו142

 קרית אונו 10 10רחוב פנקס 

556500835396000amitim@kono.matnasim.co.ilתכנית עמיתים

תכנית עמיתים89377708tamibc51@gmail.com רחובות   רחלים20רחוב החבורה תמי  ביטוןחברה למתנסים רחובות143



פקדו גדאמומודעין: אנוש144

-מכבים- מודיעין15רחוב עמק האלה 

מועדון חברתי למבוגרים7173671054-9299699fekado.g@enosh.org.ilרעות 

145

דן אבשלום מועדון חברתי 

מועדון חברתי למבוגרים052-4307028danavisi@bezeqint.net קרית עקרון1רחוב המלך חסן יעיש אורהתאטרון

תכנית עמיתים03-6530300amitim-ps@holonet.org.il חולון21רחוב סרלין אשכנזי אביה- לויחברה למתנסים פסגות חולון146

תכנית עמיתים03-7572354amitim-bg@holonet.org.il חולון6רחוב קרסל טל מזלחברה למתנסים בן גוריון חולון147

תכנית עמיתים03-5035499amitim-nr@holonet.org.il חולון2רחוב שבטה שני ריינהחברה למתנסים רמות רחל חולון148

מועדון חברתי למבוגרים054-9299790lilach.d@enosh.org.il ראשון לציון21רחוב בילו לילך דאליראשון לציון: אנוש149

150

חברה למתנסים שיכון מזרח 

תכנית עמיתים03-9688111karon@matnasim.org.il ראשון לציון50רחוב שדרות יעקב רכזת עמיתים-שרצ"ראשל

151

חברה למתנסים חוויות שוויץ 

תכנית עמיתים89310719amitim@havayot.org.il רחובות52רחוב חיים סירני הגר קלי פנינירחובות

מועדון חברתי למבוגרים546689067gitith@gvanim.org.ilב לוד4רחוב פיינשטיין גיתית הרלבלוד,גוונים 152

מועדון חברתי למבוגרים7127224054-9299699fekado.g@enosh.org.il לוד 1רחוב דוד המלך פקדו גדאמולוד: אנוש153

מועדון חברתי למבוגרים054-9299790lilach.d@enosh.org.il רחובות55רחוב טשרניחובסקי לילך דאלירחובות: אנוש154

פקדו גדאמורמלה: אנוש155

 רמלה 3רחוב סעדיה מרדכי 

7250602054-9299699fekado.g@enosh.org.ilמועדון חברתי למבוגרים

מועדון חברתי למבוגרים89377708tamibc51@gmail.com רחובות   רחובות20רחוב החבורה תמי  ביטוןחברה למתנסים רחובות156

157

אודי מרילי פתרונות תעסוקה 

מועדון חברתי למבוגרים775177045udimarili1@gmail.com רחובות148רחוב הרצל דבורה עבודיצרתיים

מועדון חברתי למבוגרים502120755amitim.ramla@gmail.com רמלה9רחוב ויצמן נעה אטיאסחברה למתנסים רמלה158

159

 (גבעת שמואל)חברה למתנסים 

תכנית עמיתים36311410ofir.amitim@gmail.com רמת גן32רחוב שלם אופיר שירמת השקמה

קהילה אקולוגית050/8278257inbal@shelpro.co.il רמלה2רחוב הרב מימון ענבל דבורי לויקידום קהילה שיקומית אקולוגית160

מגורים טיפולייים אנטנסיבים077/8831612beitsharon@bezeqint.net רמת השרון8רחוב טרומפלדור סבטלנה שטיינגרדטקידום בית השרון161

162

שירותי השכלה מכינה -אשנב

שלי ברקצ"וליווי ראשל

יפו -  תל אביב 116רחוב מנחם בגין 

11111504058093info@eshnav-ltd.co.il

שלב )- מכינה ללימודים גבוהים 

('ב';א

163

שירותי השכלה מכינה -אשנב

שלי ברקצ"וליווי ראשל

יפו -  תל אביב 116רחוב מנחם בגין 

11111504058093info@eshnav-ltd.co.il

שלב -מכינה ללימודים גבוהים

(6עד )'ליווי ג

164

שירותי השכלה מכינה -אשנב

שלי ברקצ"וליווי ראשל

יפו -  תל אביב 116רחוב מנחם בגין 

11111504058093info@eshnav-ltd.co.il

שלב -מכינה ללימודים גבוהים

(למודי המשך)'ד

דורון בן שיטריתדיאלוג תיאום טיפול ראשון לציון165

 ראשון לציון 14רחוב משה לוי 

7565832052-3134381bdoron@amanet.co.ilתיאום טיפול אינטנסיבי



דורון בן שיטריתדיאלוג תיאום טיפול ראשון לציון166

 ראשון לציון 14רחוב משה לוי 

7565832052-3134381bdoron@amanet.co.ilתיאום טיפול שוטף

דורון בן שיטריתדיאלוג תיאום טיפול ראשון לציון167

 ראשון לציון 14רחוב משה לוי 

7565832052-3134381bdoron@amanet.co.il

שנה - תיאום טיפול מעקב 

עוקבת


