6
7
8
9
10
11
12

שם מסגרת
קידום נוף הדרים קהילה
תומכת
קידום נוף הדרים קהילה
תומכת
אור לנפש דיור מוגן מחוז
חיפה
אור לנפש דיור מוגן מחוז
חיפה
אור לנפש דיור מוגן מחוז
חיפה
אור לנפש דיור מוגן מחוז
חיפה
דיור מוגן קריות
דיור מוגן קריות
דיור מוגן קריות
דיור מוגן קריות
דיור מוגן קריות
דיור מוגן קריות

1
2
3
4
5

איש קשר

כתובת

טלפון

מייל

שירות

הגר

רחוב בר גיורא  15חיפה

beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484

הוסטל כוללני (בית לחיים)

הגר

רחוב בר גיורא  15חיפה

beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484

הוסטל מתוגבר

אורית אלניר

רחוב ירושלים  3חיפה

532304417

oritelnirs@gmail.com

דיור מוגן לווין לבודדים

אורית אלניר

רחוב ירושלים  3חיפה

532304417

oritelnirs@gmail.com

דיור מוגן מתוגבר לבודדים

אורית אלניר

רחוב ירושלים  3חיפה

532304417

oritelnirs@gmail.com

דיור מוגן לבודדים

אורית אלניר
דנה אקשטיין
דנה אקשטיין
דנה אקשטיין
דנה אקשטיין
דנה אקשטיין
דנה אקשטיין

רחוב ירושלים  3חיפה
רחוב יוחנן הסנדלר  11חיפה
רחוב יוחנן הסנדלר  11חיפה
רחוב יוחנן הסנדלר  11חיפה
רחוב יוחנן הסנדלר  11חיפה
רחוב יוחנן הסנדלר  11חיפה
רחוב יוחנן הסנדלר  11חיפה

532304417
528397740
528397740
528397740
528397740
528397740
528397740

oritelnirs@gmail.com

דיור מוגן
דיור מוגן לוין
דיור מוגן לווין לבודדים
דיור מוגן מתוגבר לבודדים
דיור מוגן לבודדים
דיור מוגן
דיור מוגן מתוגבר

dana@gmail.com
dana@gmail.com
ktvkrayot@gmail.com
dana@gmail.com
dana@gmail.com
ktvkrayot@gmail.com

13

עתיד חדש הוסטל אחי אילת חנין יעקב

רחוב אחי-אילת  10קרית חיים

achi_eilat@newatid.co.il 077-5502736

הוסטל כוללני (בית לחיים)

14

עתיד חדש הוסטל אחי אילת חנין יעקב
עתיד חדש הוסטל אחוזת
יחדיו
אפרת אוטמזגין
עתיד חדש "אופקים" סניף
קריות
עדי גולדמן-שגיא
עתיד חדש "אופקים" סניף
קריות
עדי גולדמן-שגיא
עתיד חדש "אופקים" סניף
קריות
עדי גולדמן-שגיא
עתיד חדש "אופקים" סניף
קריות
עדי גולדמן-שגיא
עתיד חדש "אופקים" סניף
קריות
עדי גולדמן-שגיא
עתיד חדש "אופקים" סניף
קריות
עדי גולדמן-שגיא

רחוב אחי-אילת  10קרית חיים
רחוב העצמאות  74קרית אתא
2821912
רחוב העצמאות  74/10קרית אתא
2821912
רחוב העצמאות  74/10קרית אתא
2821912
רחוב העצמאות  74/10קרית אתא
2821912
רחוב העצמאות  74/10קרית אתא
2821912
רחוב העצמאות  74/10קרית אתא
2821912
רחוב העצמאות  74/10קרית אתא
2821912

achi_eilat@newatid.co.il 077-5502736

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות

15
16
17
18
19
20
21

achuzat_yachdav@newatid.co.il 04-8437255

הוסטל כוללני (בית לחיים)

ofakim_krayot@newatid.co.il 04-6556101

דיור מוגן לוין

ofakim_krayot@newatid.co.il 04-6556101

דיור מוגן לווין לבודדים

ofakim_krayot@newatid.co.il 04-6556101

דיור מוגן מתוגבר לבודדים

ofakim_krayot@newatid.co.il 04-6556101

דיור מוגן לבודדים

ofakim_krayot@newatid.co.il 04-6556101

דיור מוגן

ofakim_krayot@newatid.co.il 04-6556101

דיור מוגן מתוגבר

22

אנוש :קרית אתא

טלי פינסקר

23

אנוש :קרית אתא

טלי פינסקר

24

אנוש :קרית אתא

טלי פינסקר

25

אנוש :קרית אתא

טלי פינסקר

26

אנוש :קרית ים

טלי פינסקר

27

אנוש :קרית ים

טלי פינסקר

28

אנוש :קרית ים

טלי פינסקר

29

אנוש :קרית ים

טלי פינסקר

30

אנוש :קרית ים

טלי פינסקר

31

אנוש :קרית ים

טלי פינסקר

32

א.ד.נ.מ נופרים דיור

אירן טייר

33
34

אנוש :קרית טבעון
כפר תקוה דיור

טלי פינסקר
רינת

35

אנוש :קרית טבעון

טלי פינסקר

36

אנוש :קרית טבעון

טלי פינסקר

37

אנוש :קרית טבעון

טלי פינסקר

38
39
40
41
42

אנוש :קרית טבעון
ק.ט.ב דיור חיפה
ק.ט.ב דיור חיפה
ק.ט.ב דיור חיפה
ק.ט.ב דיור חיפה

טלי פינסקר
הדס צור
הדס צור
הדס צור
הדס צור

רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב ת.ד 41 .כפר חסידים א'
2040000
רחוב האיריס  17קרית טבעון
3606308
רחוב קרית טבעון קרית טבעון
רחוב האיריס  17קרית טבעון
3606308
רחוב האיריס  17קרית טבעון
3606308
רחוב האיריס  17קרית טבעון
3606308
רחוב האיריס  17קרית טבעון
3606308
רחוב פינת גן  2חיפה
רחוב פינת גן  2חיפה
רחוב פינת גן  2חיפה
רחוב פינת גן  2חיפה

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן לווין לבודדים

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן מתוגבר לבודדים

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן לבודדים

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן לוין

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן מתוגבר

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן לוין

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן לווין לבודדים

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן מתוגבר לבודדים

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן לבודדים

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן

iren@neve-ram.org.il 04-9853472

הוסטל כוללני (בית לחיים)

rinatp@kfartikva.org.il 04-9530090

דיור מוגן מתוגבר
הוסטל כוללני (בית לחיים)

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן לווין לבודדים

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן מתוגבר לבודדים

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן לבודדים

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן
דיור מוגן לוין
דיור מוגן לווין לבודדים
דיור מוגן מתוגבר לבודדים
דיור מוגן לבודדים

kottv.dm@gmail.com 052-4267332
kottv.dm@gmail.com 052-4267332
kottv.dm@gmail.com 052-4267332
kottv.dm@gmail.com 052-4267332

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ק.ט.ב דיור חיפה
ק.ט.ב דיור חיפה
ק.ט.ב בן יהודה
ק.ט.ב בן יהודה
עתיד חדש דיור חיפה
עתיד חדש דיור חיפה
עתיד חדש דיור חיפה
עתיד חדש דיור חיפה
עתיד חדש דיור חיפה
עתיד חדש דיור חיפה
ק.ט.ב הוסטל יפה נוף
ק.ט.ב הוסטל יפה נוף
קידום בית ענ"ת  -חיפה
קידום בית ענ"ת  -חיפה
קידום בית ענ"ת  -חיפה
קידום בית ענ"ת  -חיפה
קידום בית ענ"ת  -חיפה
קידום בית ענ"ת  -חיפה
קידום בית ענ"ת  -חיפה
קידום בית ענ"ת  -חיפה
קידום בית ענ"ת  -חיפה
ק.ט.ב הוסטל ישעיהו
ק.ט.ב הוסטל החותרים
ק.ט.ב הוסטל החותרים
עתיד חדש הוסטל מתוגבר
כוכב הצפון
עתיד חדש הוסטל מתוגבר
כוכב הצפון
ק.ט.ב הוסטל פינת הגן
ק.ט.ב הוסטל פינת הגן
ק.ט.ב הוסטל פינת הגן
אנוש :חיפה
אנוש :חיפה
אנוש :חיפה
אנוש :חיפה

הדס צור
הדס צור
קמה קמה
קמה קמה
מרינה רולניק
מרינה רולניק
מרינה רולניק
מרינה רולניק
מרינה רולניק
מרינה רולניק
אלבז ניר
ביטון מאור
קרן שי רונן
קרן שי רונן
קרן שי רונן
קרן שי רונן
קרן שי רונן
קרן שי רונן
קרן שי רונן
קרן שי רונן
קרן שי רונן
עמיצור אביה
מוזס עינב
מוזס עינב

רחוב פינת גן  2חיפה
רחוב פינת גן  2חיפה
רחוב בן יהודה  16חיפה
רחוב בן יהודה  16חיפה
רחוב נורדאו  32חיפה 3312407
רחוב נורדאו  32חיפה 3312407
רחוב נורדאו  32חיפה 3312407
רחוב נורדאו  32חיפה 3312407
רחוב נורדאו  32חיפה 3312407
רחוב נורדאו  32חיפה 3312407
רחוב יפה נוף  24חיפה
רחוב יפה נוף  24חיפה
רחוב בר גיורא  15חיפה 33274
רחוב בר גיורא  15חיפה 33274
רחוב בר גיורא  15חיפה 33274
רחוב בר גיורא  15חיפה 33274
רחוב בר גיורא  15חיפה 33274
רחוב בר גיורא  15חיפה 33274
רחוב בר גיורא  15חיפה 33274
רחוב בר גיורא  15חיפה 33274
רחוב בר גיורא  15חיפה 33274
רחוב ישעיהו  6חיפה
רחוב החותרים  9חיפה
רחוב החותרים  9חיפה

kottv.dm@gmail.com 052-4267332
kotvv.dm@gmail.com 052-4267332
hostelgalil@gmail.com 04-8220199
hostelgalil@gmail.com 04-8220199
ofakim_haifa@newatid.co.il 04-8699463
ofakim_haifa@newatid.co.il 04-8699463
ofakim_haifa@newatid.co.il 04-8699463
ofakim_haifa@newatid.co.il 04-8699463
ofakim_haifa@newatid.co.il 04-8699463
ofakim_haifa@newatid.co.il 04-8699463
ktv.ynof@gmail.com 04-8335511
ktv.ynof@gmail.com 054-6387794
beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484
beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484
beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484
beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484
beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484
beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484
beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484
beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484
beit-anat@kidumpro.co.il 04/8640484
aviyashual@gmail.com 04-8311113
einav_levi1@walla.com 077-5506590
einav_levi1@walla.com 077-5506590

דיור מוגן
דיור מוגן מתוגבר
הוסטל כוללני (בית לחיים)
הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות
דיור מוגן לוין
דיור מוגן לווין לבודדים
דיור מוגן מתוגבר לבודדים
דיור מוגן לבודדים
דיור מוגן
דיור מוגן מתוגבר
הוסטל כוללני (בית לחיים)
הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות
הוסטל כוללני (בית לחיים)
דיור מוגן לוין
דיור מוגן לווין לבודדים
דיור מוגן מתוגבר לבודדים
דיור מוגן לבודדים
הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות
דיור מוגן
הוסטל מתוגבר
דיור מוגן מתוגבר
הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות
הוסטל כוללני (בית לחיים)
הוסטל מתוגבר

סיגל פלפל

רחוב הנביאים  10חיפה 3350111

kochav_hatzafon@newatid.co.il 04-8678539

הוסטל כוללני (בית לחיים)

סיגל פלפל
זינגר דורית
זינגר דורית
זינגר דורית
טלי פינסקר
טלי פינסקר
טלי פינסקר
טלי פינסקר

רחוב הנביאים  10חיפה 3350111
רחוב פינת גן  2חיפה
רחוב פינת גן  2חיפה
רחוב פינת גן  2חיפה
רחוב בר גיורא  3חיפה 33265
רחוב החלוץ  39חיפה 33265
רחוב החלוץ  39חיפה 33265
רחוב החלוץ  39חיפה 33265

kochav_hatzafon@newatid.co.il 04-8678539

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות
הוסטל כוללני (בית לחיים)
הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות
הוסטל מתוגבר
הוסטל כוללני (בית לחיים)
דיור מוגן לוין
דיור מוגן לווין לבודדים
דיור מוגן מתוגבר לבודדים

betgalim1997@gmail.com 04-8529523
betgalim1997@gmail.com 04-8529523
batgalim1997@gmail.com 04-8529523
tali.p@enosh.org.il 054-9299587
tali.p@enosh.org.il 054-9299587
tali.p@enosh.org.il 054-9299587
tali.p@enosh.org.il 054-9299587

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

אנוש :חיפה
אנוש :חיפה
אנוש :חיפה
אנוש :חיפה
עתיד חדש הוסטל בית י-ם
לציבור חרדי-דתי
ענבלים דיור  -חיפה
ענבלים דיור  -חיפה
ענבלים דיור  -חיפה
ענבלים דיור  -חיפה
ענבלים דיור  -חיפה
ענבלים דיור  -חיפה
ענבלים דיור  -חיפה
ענבלים דיור  -חיפה
ענבלים דיור  -חיפה
ענבלים דיור  -חיפה
האגודה לברה"צ יחידת
שיקום טירה
האגודה לברה"צ יחידת
שיקום טירה
אנוש :חיפה
שווים-שיקום תעסוקתי
(אש"ת ) חיפה

טלי פינסקר
טלי פינסקר
טלי פינסקר
טלי פינסקר

רחוב החלוץ  39חיפה 33265
רחוב החלוץ  39חיפה 33265
רחוב החלוץ  39חיפה 33265
רחוב החלוץ  39חיפה 33265

טליה בונן-סופר
עדי
אורית
עדי
אורית
אורית
אורית
דנה
אורית
עדי
אורית

רחוב ירושלים  24חיפה 3313119
רחוב הפועל  16חיפה
רחוב הלל  47חיפה
רחוב הפועל  16חיפה
רחוב הלל  47חיפה
רחוב הלל  47חיפה
רחוב הלל  47חיפה
רחוב הלל  48חיפה
רחוב הלל  47חיפה
רחוב הפועל  16חיפה
רחוב הלל  47חיפה

inbalim.haifa@gmail.com 04-8667998

בלה שפירא שר

רחוב י.ל .פרץ  32חיפה 3330610

bella@ofek-aguda.co.il 04-7708756

מפעל מוגן

בלה שפירא שר
טלי פינסקר

רחוב י.ל .פרץ  32חיפה 3330610
רחוב החלוץ  39חיפה 33265
רחוב סמטת עתלית  3חיפה
3145702

bella@ofek-aguda.co.il 04-7708756

מפעל מוגן מתוגבר
תעסוקה נתמכת

rr1.regev@gmail.com 04-8620840

מפעל מוגן

רוני רגב

 95קרן מפעלי שיקום מפרץ חיפה זהבה פיגנבויים
גשר (קרן מפעלי שיקום)
 96מפרץ חיפה
זהבה פיגנבויים
האגודה לברה"צ תעסוקה
 97נתמכת טירה
אלכס מלכה
האגודה לברה"צ "דרך
 98האומנות"
נעמה סליי
האגודה לברה"צ ניצוצות
 99מפעל/מועדון יחדיו
אלכס מלכה
האגודה לברה"צ ניצוצות
 100מפעל/מועדון יחדיו
אלכס מלכה
האגודה לברה"צ אופק
 101תעשיות
אלכס מלכה

tali.p@enosh.org.il 054-9299587
tali.p@enosh.org.il 054-9299587
tali.p@enosh.org.il 054-9299587
tali.p@enosh.org.il 054-9299587
beit_jerusalem@newatid.co.il 04-8660580
inbalim.h@gmail.com 04-8640453
inbalim.haifa@gmail.com 04-8667998
inbalim.h@gmail.com 04-8640453
inbalim.haifa@gmail.com 04-8667998
inbalim.haifa@gmail.com 04-8667998
inbalim.haifa@gmail.com 04-8667998
inbalimkehila.haifa@gmail.com 04-8577684
inbalim.haifa@gmail.com 04-8667998
inbalim.h@gmail.com 04-8640453

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

דיור מוגן לבודדים
דיור מוגן
הוסטל מתוגבר
דיור מוגן מתוגבר
הוסטל כוללני (בית לחיים)
הוסטל כוללני (בית לחיים)
דיור מוגן לוין
הוסטל לצעירים
דיור מוגן לווין לבודדים
דיור מוגן מתוגבר לבודדים
דיור מוגן לבודדים
הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות
דיור מוגן
הוסטל מתוגבר
דיור מוגן מתוגבר

רחוב חלוצי התעשייה  93חיפה

48411717

hf-emma@gesher-il.org

תעסוקה נתמכת

רחוב חלוצי התעשייה  93חיפה

48411717

hf-emma@gesher-il.org

מפעל מוגן

רחוב שבתאי לוי  10חיפה
רחוב שלום יהודה  31ירושלים
93426

506265296

ataliamaiach08@gmail.com

תעסוקה נתמכת

26731028

derechhaomanut@gmail.com

מפעל מוגן

רחוב תנופה  2טירת כרמל

506265296

ataliamalach08@gmail.com

מועדון תעסוקתי

רחוב תנופה  2טירת כרמל

506265296

ataliamalach08@gmail.com

מפעל מוגן

רחוב תנופה  2טירת כרמל

506265296

ataliamalach08@gmail.com

מפעל מוגן

כפר תקווה מועדון
 102תעסוקתי/מועדון חברתי

רינת

 103כפר תקוה תעסוקה נתמכת

רותי פרי

 104אנוש :קרית ים

טלי פינסקר

105
106
107
108
109
110

אנוש :קרית אתא
שכולו טוב מפעל מוגן ISO
ראשון לציון
אנוש מעברית מפעל מוגן
אנוש :חיפה
שווים-שיקום תעסוקתי
(אש"ת) ק .ביאליק
שווים-שיקום תעסוקתי
(אש"ת) ק .ביאליק

טלי פינסקר
לירון ליהי פאיז
רון הורוביץ
טלי פינסקר
יעקב פורטנוי
יעקב פורטנוי

 111חברה למתנסים קרית ביאליק מורן בורר
 112אנוש :קרית ים

טלי פינסקר

 113חברה למתנסים בנימינה
 114עזר מציון -מועדון חברתי
 115שכולו טוב מועדון חברתי

אביטל אוסטרליץ
עדינה כהן
לירון ליהי פאיז

 116אנוש :קרית אתא

טלי פינסקר

 117חברה למתנסים קרית טבעון
כפר תקווה מועדון
 118תעסוקתי/מועדון חברתי

עינת דוחובני

119
120
121
122

אנוש :קרית טבעון
חברה למתנסים ליאו באק
1חיפה
חברה למתנסים נווה יוסף
חיפה
חברה למתנסים רמות רמז
חיפה

רינת
טלי פינסקר

רחוב קרית טבעון קרית טבעון
3601001
רחוב ת.ד  17קרית טבעון קרית
טבעון
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב בת שבע  1לוד 7120101
רחוב משה דיין  30כפר סבא
רחוב החלוץ  39חיפה 33265
רחוב החרושת  96/13קרית
ביאליק 2711002
רחוב החרושת  96/13קרית
ביאליק 2711002
רחוב דפנה  56קרית ביאליק
רחוב צה"ל  19קרית ים 2904202
רחוב דרך ניל"י  28בנימינה-גבעת
עדה
רחוב רבינוב  5בני ברק
רחוב בת שבע  1לוד 7120101
רחוב אוסישקין  3קרית מוצקין
2632403
רחוב הדגניות  12קרית טבעון
34670
רחוב קרית טבעון קרית טבעון
3601001
רחוב האיריס  17קרית טבעון
3606308

rinatp@kfartikva.org.il 04-9530090

מועדון תעסוקתי

ruthyp@kfartikva.org.il 050-8529436

תעסוקה נתמכת

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

תעסוקה נתמכת

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

תעסוקה נתמכת

ronh@enosh.org.il 054-9299607

מפעל מוגן
מפעל מוגן
מועדון תעסוקתי

503444984

lironf@s-tov.org.il

tali.p@enosh.org.il 054-9299587
shavimkb@bezeqint.net 04-8772394

תעסוקה נתמכת

shavimkb@bezeqint.net 04-8772394

מפעל מוגן

544592924

moranborer13@gmail.com

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

46288391
733976225
503444984

מועדון חברתי למבוגרים

 amitim@binyamina.matnasim.co.ilתכנית עמיתים
מועדון חברתי למבוגרים
mainhealth@ami.org.il
מועדון חברתי-מבלים אחרת
lironf@s-tov.org.il

tali.p@enosh.org.il 054-9299587

524482949

תכנית עמיתים

eynat.amitim@gmail.com

rinatp@kfartikva.org.il 04-9530090
tali.p@enosh.org.il 054-9299587

מועדון חברתי למבוגרים
תכנית עמיתים
מועדון חברתי למבוגרים
מועדון חברתי למבוגרים

עדי

רחוב דרך צרפת  90חיפה

48300509

walaabuqaie94@gmail.com

תכנית עמיתים

יעל דז'אק

רחוב הרב משאש 1א חיפה

48129232

yaelz@nycc.org.il

תכנית עמיתים

דורוז מריאנה

רחוב גוט לוין  22חיפה

 amitim@ramot-haifa.matnasim.co.il 04-8238351תכנית עמיתים

123
124
125
126
127

חברה למתנסים ליאו באק 2
חיפה
אנוש :חיפה
אשנב-שירותי השכלה מכינה
וליווי חיפה
אשנב-שירותי השכלה מכינה
וליווי חיפה
אשנב-שירותי השכלה מכינה
וליווי חיפה

נועה אמויאל
טלי פינסקר
מירב שרגא
מירב שרגא
מירב שרגא

 128דיאלוג תיאום טיפול חיפה

יעל שטיינברג

 129דיאלוג תיאום טיפול חיפה

יעל שטיינברג

 130דיאלוג תיאום טיפול חיפה

יעל שטיינברג

 131דיאלוג תיאום טיפול חיפה

יעל שטיינברג

רחוב דרך צרפת  90חיפה
רחוב החלוץ  39חיפה 33265
רחוב מנחם בגין  116תל אביב -
יפו 111111
רחוב מנחם בגין  116תל אביב -
יפו 111111
רחוב מנחם בגין  116תל אביב -
יפו 111111
רחוב בית "י.פ.א.ל" ,ההסתדרות
 72-74חיפה 3296058
רחוב בית "י.פ.א.ל" ,ההסתדרות
 72-74חיפה 3296058
רחוב בית "י.פ.א.ל" ,ההסתדרות
 72-74חיפה 3296058
רחוב בית "י.פ.א.ל" ,ההסתדרות
 72-74חיפה 3296058

48300513
tali.p@enosh.org.il 054-9299587

noa@leobaeck.org.il

506485758

info@eshnav-ltd.co.il

506485758

info@eshnav-ltd.co.il

506485758

info@eshnav-ltd.co.il

תכנית עמיתים
מועדון חברתי למבוגרים
מכינה ללימודים גבוהים ( -שלב
א';ב')
מכינה ללימודים גבוהים-שלב ליווי
ג'(עד )6
מכינה ללימודים גבוהים-שלב
ד'(למודי המשך)

syael@amanet.co.il 052-6096428

תיאום טיפול אינטנסיבי

syael@amanet.co.il 052-6096428

תיאום טיפול שוטף
תיאום טיפול טרום ועדת שיקום
בנוכחות

syael@amanet.co.il 052-6096428

תיאום טיפול מעקב  -שנה עוקבת

syael@amanet.co.il 052-6096428

