נובמבר 2014

מדינת ישראל
משרד הבריאות
לשכת הבריאות המחוזית חיפה

רח' פל"ים 15א'
ת.ד ,800 .חיפה 31999
מזכירות סל שיקום 04-8632945 -
04-8632906
רכזת שיקום  /משנה 04-8632944 -
פקס לשכת פסיכיאטר מחוזי 04-8632936 -
מייל  -פקס סל שיקום 073-7133250 -
פקס סל שיקום 04-8633112 -

הוסטל למשתקמים עם בעיות פיזיות נלוות
מנהל/עו"ס

שם המסגרת

כתובת

"הבית בחורשה"
הוסטל לאנשים המתמודדים עם בעיות
גופניות
יפה נוף
ק.ט.ב.
Ktv.yn of@g mail.com

רח' יפה נוף  , 24מרכז הכרמל ,חיפה
טל8335511 :
פקס8334488 :

ניר אלבז -מנהל 0524267340
גיא לוין -עו"ס 0525977289

הוסטל כוללני
שם המסגרת

כתובת

מנהל/עו"ס

הוסטל ישעיהו
ק.ט.ב
Ktv.ysh@gmail.com

רח' ישעיהו  , 6חיפה
טל8311113 :
077-7660637

זוהר אבן פז – מנהלת
052-7381919
אסנת רוגוז'ינסקי  -עו"ס
גילי הלפמן  -מרפאה בעיסוק

פקס8598086 :

הוסטל לצעירים
שם המסגרת

כתובת

ענבלים בכרמל
אתר:
www.theinbal imhome.com
דוא"ל -
inbalimf@zahav.net.il

הפועל  , 16חיפה
טל8640453 :
פקס8640453 :

מנהל/עו"ס
יואב לרון – מנהל
052-8618848
עמרי לוי – מנהל אדמיניסטרטיבי
תמר אדם  -מתאמת טיפול
אורית אברג'יל  -מתאמת טיפול

אלה הראל – מתאמ ת טיפול

ג'אנל סגל – מתאמת טיפול

אלה הראל – מתאמת טיפול
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הוסטל משולב
שם המסגרת

כתובת

מנהל/עו"ס

הוסטל 'אנוש'
hostelhaifa@gmail.com
kerens@enosh.org.il

רח' בר גיורא  , 3חיפה
חדר מתאמות הטיפול 8667895 -
חדר מדריכים – 8677845
פקס8629132 :

קרן שמואל פרגי  -מנהלת
054-9299636

הוסטל
"אחוזת יחדיו"
עתיד חדש
efratot@hotmail.co.il

רח' העצמאות , 74קרית אתא
פקס 077-5502803:
טל 04-8437255 :

הוסטל
"בית עתיד חדש"
atidchadash@hotmail.com

רח' אח"י אילת  10קרית חיים
טל077-5502736 :
טלפקס 8435422

הוסטל הגליל
ק.ט.ב.
Hostelgalil@gmail.com

הוסטל
'כוכב הצפון' (הנביאים)
עתיד חדש
kochavv@gmail.com

בן יהודה  , 16חיפה
077-7660658
טלפקס 8220199

הנביאים  , 10חיפה
8678539
פקס8628597 :

ענבל הרצוג קנטור – סגנית
אורנית אלבז – עו"ס
ויטה וילנסקי טוצ'קוב – מתאמת
אפרת אוטמזגין  -מנהלת
050-9020499
מורן גרנט  -עו"ס
מיטל לניאדו – עו"ס
נעה פלג – מנהלת
050-5440100
איריס קליימן  -מתאמת טיפול
054-4877243
רעות שטרנברג  -עו"ס
054-7607917
רעות גלזר  -מנהלת
052-3749458
לני דרימר  -מרפאה בעיסוק ,
מ"מ מנהלת
052-2322158
מנהלת  -סיגל פילפל
052-6825526
עו"ס עדי ליברזון
054-4920474
מתאם טיפול רוסלן פיקר
050-8775783
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קהילה תומכת (כוללני +מתוגבר)
קבלת תמיכות צוות הוסטל בדירות שותפים (לרוב) בקהילה הנמצאות ברדיוס של קילומטר סביב
מבנה מרכזי  -הוסטל .כך ,מתאפשרת קבלת ליווי אינטנסיבי וזמינות של צוות  24שעות במגורים
עצמאיים יותר מאשר בהוסטל.

שם המסגרת

כתובת

הוסטל החותרים
משולב+קהילה תומכת
חב' ק.ט.ב
ktv.hotrim@gmail.com
vered.prema@gmail.com

רח' החותרים  , 9חיפה
קרית אליעזר
טלפון חדר צוות – 0775506590
טלפון בחדרי העו"סיות -
04-8533904
פקס 077-7660638 -

בת גלים
משולב +קהילה תומכת
חב' ק.ט.ב.
batgalim1@bezeqint.net

רח' פינת גן  , 2חיפה
בת גלים
טל8529523 :
פקס8529623 :

'נוף הדרים'
(לשעבר 'בית ענת')
משולב +קהילה תומכת
חב' 'קידום'
Biet-anat@kidumpro.co.il
מנהלת מקצועית חיפה והצפון  -קרן שי רונן
058-6767344

"בית ירושלים"
עתיד חדש
הוסטל משולב +קהילה תומכת
לאוכלוסיי ה המסורתית והדתית

בר גיורא  , 16חיפה
ת.ד33274. .
04-8373046 04-8640484
משרדי הקהילה רחוב הס  , 35חיפה
מיקוד 33397
פקס04-8373171 :

רח' ירושלים  24א' ,חיפה
טל8660580 :
פקס8640752 :

מנהל/עו"ס
ורד הבר –מנ הלת
0523496739
עינב לוי סגנית מנהלת  -עו"ס
שרה מיכאל – עו"ס
רונית קרופרו סחנין  -עו"ס
רימא ג'ואברה  -עו"ס
052-3638826
אור שחר -מנהל
052-2613293
ויקטוריה ריס – עו"ס
יורם קפלן  -עו"ס
מירי אלטמן  -עו"ס
דורית זינגר  -מתאמת טיפול
שני ברניב  -מנהלת
054-2665516
איר ה בנדרסקי – מתאמת שיקום
050-4885411
פאדי פראג' – מתאם שיקום
054-4869333
בלה שטרקר  -מתאמת טיפול
050-7423151
יעל ערן  -מנהלת
052-5403711
אביגדור מיסקין  -עו"ס
רבקה שאנאנס  -עו"ס
טליה בונן  -מתאמת טיפול
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דיור מוגן

שם המסגרת

כתובת

'אנוש'
חיפה
כתובת מייל:
diur_haifa@enosh.org.il
kerens@enosh.org.il

ארלוזרוב  , 85חיפה.
04-8669707
בפקס04-8669710 :

רח' פינת גן  , 2בת -גלים חיפה.
טלפקס8314436 :
דיור מוגן ק.ט.ב
Kotev.dm.ha@g mail.com

משרד ראשי חברת ק.ט.ב
טלפון 8345522 , 8346622 -
פקס 8114411 -
רח' יותם 7א' ,ת.ד 7064 .חיפה 34675

דיור מוגן 'קידום'

משרדי הדיור המוגן:
רחוב הס 35
04-8640093
פקס04-8640097 :

מנהל/עו"ס
קרן שמואל פרגי  -מנהלת
054-9299636
ענבל הרצוג קנטור – סגנית
לאה שובל – 054-9299542
שחר פלג – 054-9299775
מיכל דיטל – 054-9299431
נטלי פרץ – 054-9299605
הדס צור מנהלת חיפה
052-4267332
מירב ברשינסקי סגנית מנהלת -עו"ס
שני אהרון -עו"ס
אניה צבליחובסקי – מ תאמת טיפול
אודי שחורי  -עו"ס
לי  -אור בן  -מאיר  -עו"ס
נועה אליצור  -מנהלת
052-4225223
חמוטל וולפסון מ"מ מנהלת קריות
052-2250463
שמרית חכים  -עו"ס
מייסא איברהים  -עו"ס

קידום פרויקטים שיקומיים
Haifa@kidumpro.co.il

חב' עמל
"ידיד נפש"  -דיור מוגן בקהילה

מנהלת מקצועית חיפה והצפון  -קרן שי רונן
058-6767344

פקס04-6997246 :

אסנת ואתורי  -מנהלת אזורית
054-9292493
דיור מוגן א ופקים
"עתיד חדש"
סניף חיפה
בית קבוצתי
נורדאו  32חיפה

רחוב נורדאו  , 32חיפה 33124
טלפונים04-8699463 , 04-8667868 :
פקס04-8699712 :

Ofakim123@live.com

דיור מ וגן אופקים
"עתיד חדש"
סניף קריות
בתים קבוצתיים קריית אתא
ofakimkrayot@hotmail.com

העצמאות  , 74קריית אתא (קומה )6
טלפון 04-6556101
פקס 04-6556294

מנהלת  -אפרת מוזר
052-5228151
שחף זילברמן  -מתאמת שיקום
058-6666810
מיטל כרמי – מתאמת שיקום
050-4051113
צביקה סטולר – מתאם שיקום
050-8267345
יוליה אברמזון  -מתאמת שיקום
054-6842084
נעמה נהיר – עו"ס
054-9292279
אריאלה שובה – עו"ס
0549292236
טניה דגטיאר  -עו"ס
054-9292383
מרינה וורנ ובה רולניק  -מנהלת -
054-2565982
הילה חיים -קריספין  -סגנית ,עו"ס -
054-3421353
עוס"ים ומתאמי טיפול -
איליה ורביצקי 054-2565983 -
אורית בני 054-2565984 -
ארקדי צ'רפוב 054-2565985 -
ענת מוסקוביץ -
יערה מור 0556632867 -
ערן וסרמן 054-2565979 -
ילנה דמנטייב 054-2298743 -
אירינה קוקוליאנסקי 054-7977249 -
עדי גולדמן שגיא  -מנהלת
050-8910214
פקס ישיר
050-8971594
מירב שני כץ  -עו"ס
054-8307411
מיכל המר  -מרקנטי  -עו"ס
054-2565986
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דיור מוגן 'אנוש'
אשכול קריות  -טבעון

גלית לוי אהרון – מנהלת מערך הדיור
054-9299440
ענבל גור  -עו"ס וסגנית מנהלת מערך הדיור
054-9299623

עו"סים ומתאמי טיפול -

לרר שמעון -עו"ס
0549299557

'אנוש'
קריית  -אתא
dm -kata@enosh.org.il

ליאור רוזנברג  -עו"ס
054-9299472
כתובת המשרד:
רחוב קק"ל  , 70קריית ביאליק
טלפונים04-8455741 , 04-6735839 :
פקס – 04-8438643
מען לדואר :ת.ד , 393 .קריית אתא

'אנוש'
קריית ים
דיור מוגן  +בית קבוצתי לצעירים,
רחוב העצמאות 8

מירי יחזקאלי  -מתאמת טיפול
054-9299407
סיגל קולטון ישראלי  -עו"ס
054-9299603

אביב טלמור אייזיקוביץ' – עו"ס
054-9299474
בטי בן  -עמי  -מתאמת טיפול
054-7172204
נתנאל סבג  -עו"ס
054-7172262

'אנוש'
ק .טבעון
enoshtivon@walla.co.il

רח' האיריס ,קריית טבעון (ת.ד)304 .
04-9930774

שרי חורי לוי  -עו"ס
054-7172261
רועי עזרא -מתאם טיפול
054-9299439

ענבלים
דיור מוגן לצעירים
inbalim.haifa@g mail.com

רחוב בר גיורא  34/8חיפה
04-8667998

דנה קושניר  -מנהלת
052-8481100
מתאמי טיפול -
ליאור ברסלר 050-8859945
זוהר גלר 050-4225525
סיון אנוך 052-3439188
איתי לוי 050-7606166
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שם המסגרת

כתובת

מתאמי תכניות שיקום

דיאלוג
פקס072-2706837 -
מנהלת אזור צפון
מיה כהן  -ספקטור
052-3483853
cmaya@amanet.co.il

משרד ראשי -
רחוב הברזל  34רמת החייל ת"א
משרד בחיפה -
יוחנן הסנדלר  11קומה 1
(אזור הצ'ק פוסט)

יעל שטיינברג

052-6096428

גלית עוז

052-3134451

גיא אלון

054-6544467
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כפר תקווה –
בית לחיים עבור אנשים בוגרים עם צרכים מיוחדים.
המסגרת כוללת סדנאות תעסוקה ופעילות פנאי ענפה.
מרכזת היחידה לבריאות הנפש :רותי מרגולין
טלפון 9539724 :פקס9539708 :
דוא"לrutim@kfartiva.org.il :
כישורית – כפר כישור ,ד.נ .בית הכרם 20123
כפר טיפולי לאנשים עם צרכים מיוחדים המופנים על ידי משרד העבודה והרווחה ומשרד
הבריאות .השירות מציע תוכנית דיורית ,תעסוקתית וחברתית באווירה כפרית.
שירותים  -הוסטל מתוגבר+מפעל מוגן +מועדון חברתי
מנהל השירות הסוציאלי – מר ניס בלוך.
טל 9085111 :פקס ,9986810 :דואלkishorit@bezeqint.net :
תכנית "סימינריסטים" בהרדוף – קיבוץ הרדוף ד.נ .נצרת 17930
בתוכנית זו המשתקמים הינם חלק מקבוצה של צעירים בני  30-20הלומדים בקיבוץ .על הדייר
לגלות עצמאות המאפשרת לו להתארגן ביחידת דיור באופן עצמאי עם ליווי של צוות .מותאמת
לדייר תוכנית תעסוקתית אישית.
שירות  -הוסטל מתוגבר
האחראי  -מר אלדד בן דוד ,עו"ס  -מנהל
טלפון9502425 :
מרכז חירם בהרדוף – קיבוץ הרדוף ד.נ .המוביל 17930
המרכז מציע עבודה בסדנאות מלאכה מגוונות ,פעילות חברתית -אומנותית וליווי אישי ,המותאם
באופן אינדיווידואלי לצרכיו של המשתקם.
שירותים  -הוסטל מתוגבר /הוסטל לצעירים /דיור מוגן +מפעל מוגן +מועדון חברתי.
המנהל – מר רון ליברמן ,אמירה.
טל ,9059368 ,9059215 :פקס 9059395 :דואלhiram@harduf.org.il :
*פרט לכפר תקווה ,בשאר הפרויקטים הסדרי התשלום הינם ייחודיים ואישיים ובתיאום עם
הנהלת מסגרת השיקום.
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"קידום פרויקטים שיקומיים"
מנהלת ארצית
ריקי אוחנה כהן
054-9464005
riki@kidumpro.co.il

שם המסגרת

חברת "נתן"  -סיעוד ושיקום
בקהילה
מנהלת ארצית -
חיית ברגר
052-5643317
hait@nathan.co.il

כתובת

מנהל/עו"ס

הס  , 35הדר עליון ,חיפה
טלפון 04-8640093
פקס 04-8640097

רכזת מחוז חיפה  ,קריות והצפון

Haifa@kidumpro.co.il

סניף חיפה :הנביאים  , 8חיפה
טל8536707 :
פקס8538288 :
סניף קריות :דרך עכו  , 17קומה ב',
קריית מוצקין
טל'04-6665590 :
פקס04-6668530 :

סניף חיפה – רחוב העצמאות 104
טל' 04-8514747-
פקס – 04-8514748
 ORSרפואה וקהילה

חברת "נתן"  -סיעוד ושיקום
בקהילה
שירותים למגזר החרדי  -חונכות
וסומכות

 ORSרפואה וקהילה
שירותים למגזר החרדי ,הערבי
והדרוזי  -חונכות וסומכות

סניף קריות – דרך עכו ( 140צומת
צבר)
טל' 04-8733005 -

סניף חיפה :הנביאים  , 8חיפה
טל04-8536447 :
פקס04-8538288 :

סניף חיפה – רחוב העצמאות 104
טל' 04-8514747-
פקס – 04-8514748

מיטל גרוס
054-6899556
grossmeital@gmail.com
שני חג'בי
רכזת אזור חיפה -
052-3437857
shani1@nathan.co.il
טליה וייסברג
רכזת אזור רכסים ,טבעון  ,קריית ים,
קריית שמואל ו קריית אתא:
052-2363211
briut-h@nathan.co.il
ענת גבעולי  -טל
רכזת קריית מוצקין ,חיים וביאליק -
052-5609434
somchut-no@nathan.co.il
שוש סרוגו
050-5726866
shosh@ors -siud.co.il
איתן אבנון עו"ס
054-4273102
eitan@ors -siud.co.il
סבטלנה לבקוביץ' עו"ס
052-8469026
Svetlana@siud-ors.co.il

רכזת אזור חיפה
טליה וייסברג
052-2363211
briut-h@nathan.co.il

איתן אבנו ן עו"ס
054-4273102
eitan@ors -siud.co.il
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שם המסגרת

כתובת

חברת "נתן"  -סיעוד ושיקום
בקהילה

סניף חיפה :הנביאים  , 8חיפה
טל04-8536447 :
פקס04-8538288 :

מנהלת ארצית -
תמר פופר  -סעדון
052-8531610
Tamar_s@nathan.co.il

סניף קריות :דרך עכו  , 17קומה ב',
קריי ת מוצ קין
טל'04-6665590 :
פקס04-6668530 :

סניף חיפה – רחוב העצמאות 104
טל' 04-8514747-
פקס – 04-8514748
 ORSרפואה וקהילה

חברת "נתן"  -סיעוד ושיקום
בקהילה
שירותים למגזר החרדי  -חונכות
וסומכות

 ORSרפואה וקהילה
שירותים למגזר החרדי ,הערבי
והדרוזי  -חונכות וסומכות

סניף קריות – דרך עכו ( 140צומת
צבר)
טל' 04-8733005 -

סניף חיפה :הנביאים  , 8חיפה
טל04-8536447 :
פקס04-8538288 :

סניף חיפה – רחוב העצמאות 104
טל' 04-8514747-
פקס – 04-8514748

מנהל/עו"ס

ענת גבעולי -טל
רכזת אזור חיפה  ,קריית מוצקין,
קריית ביאליק וקריית חיים
052-5609434
somchut-no@nathan.co.il
טליה וייסברג
רכזת רכסים ,טבעון ,קריית ים,
קריית שמואל וקריית אתא
052-2363211
briut-h@nathan.co.il
איתן אבנון עו"ס
054-4273102
eitan@ors -siud.co.il
סבטלנה לבקוביץ' עו"ס
052-8469026
Svetlana@siud-ors.co.il

רכזת אזור חיפה
טליה וייסברג
052-2363211
briut-h@nathan.co.il

איתן אבנון עו"ס
054-4273102
eitan@ors -siud.co.il

01

שם המסגרת
מרכז תעסוקה 'מגשימים' ,אנוש
enoshnosh@gmail.com

אנוש
"חוות החושים"
(ניצנים לשעבר)

כתובת
רחוב דבורה  , 2הדר
(ירידה צמודה לרח ' החלוץ)39
טלפון6044358 :
פקס8236489 :

רח' צה"ל  , 19קריית ים
8743135
פקס 8743329-

מנהל/עו"ס
עינת מינקוביץ – מנהלת
054-9299587
רוני שחם  -כהן עובד מקצועי

הילה צפריר -מנהלת שיקום
054-7172211
ענת בלגרוד  -מנהלת
0506265026
anatbraver@g mail.com

מועדון תעסוקתי "ניצוצות" 'אופק
תעשיות'
האגודה לבריאות הציבור
יחידה – 1004034

התנופה  2טירת הכרמל מתחם גב
ים בניין 7
למכתבים :ת.ד 9 .טירת הכרמל
טל8580626 , 8580473:
פקס8580579 :

שרה שדה  -מרפאה בעיסוק  ,מ"מ
מנהלת
050-6265032
לודה שלייפר דניאלי  -עובדת
מקצועית
054-6619055

00

שם המסגרת

כתובת

'שווים' קריית ביאליק
מפעל
 ISOויצרן מוכר בהתאחדות התעשיינים
בישראל.

רח' החרושת  96א.ת .קריי ת
ביאליק
טל 8772394 :פקס8763796 :

shavimkb@bezeqint.net

'שווים' חיפה
shavim_haifa@walla.com

רח' סמטת עתלית  , 3חיפה
ת.ד 45798 .חיפה 33501
8640153 , 8620840

'אופק תעשיות" חיפה
האגודה לבריאות הציבור
יחידה 1004155

רח' שבתאי לוי  , 10חיפה
 8663598 , 8666632 , 8640834פקס
8643475

מנהל/עו"ס
יעקב פורטנוי  -מנהל
050-8744478
מעין פרצי  -מרפאה בעיסוק 04 - 8431502
מיטל חייט -מרפאה בעיסוק 04-6431501
לימור אפורי  -רכזת השמה 04-6431504
הניה לוי – מנהלת
050-4040307
שחר הרשקוביץ  -עובדת מקצועית
054-2120387
רחל ברק – מנהלת
050-6265298
בלה שפירא  -עובדת מקצועית
פלאפון0506265023 :
bella@ofek -ag uda.co.il
איה אברמוביץ ארביט  -מרפאה בעיסוק
052-6284913
aya@ofek -aguda.co.il

"אופק תעשיות" טירת כרמל
האגודה לבריאות הציבור
יחידה 1022128

'מתוקים'
קבוצת 'שכולו טוב'
www.s -tov.org.il

מרכז שיקום מפרץ חיפה של הקרן
למפעלי שיקום
Haifa15@keren.org.il

התנופה  2טירת הכרמל מתחם גב
ים בנין 7
למכתבים  -ת.ד 9 .טירת הכרמל
טל8580626 , 8580473:
פקס8580579 :

שלמה בן יוסף  , 6מפרץ חיפה
 8401171פקס 8402343
כתובתנו החדשה למשלוח דואר :
בת שבע  , 1ת.ד , 185 .לוד 71101

חלוצי התעשיי ה  , 93ת.ד10161 .
חיפה
טל'8411717 :
פקס8720228 :

גילי צברי טופז – מנהלת
050-6242740
gilli@ofek-aguda.co.il
קרין אטיאס  -עובדת מקצועית
050-6265015
Kari n@ofek -aguda.co.il
הילה דקל ,עו"ס
מנהלת שיקום מפעל "מתוקים"
050-2090149
hilad@s -tov.org.il
אורן זינו עובד מקצועי  ,מ"מ מנהלת
050-5876064
זהבה פייגנבוים – מנהלת
השירות הסוציאלי
050-8574078

02

שם המסגרת

כתובת

מנהל/עו"ס
דיקלה בן שושן – רכזת תעסוקה נתמכת
054-9299743
dikla@enosh.org.il

אנוש  -חיפה
אתי סידר – מנהלת
054-9299704
Etty.sidar@enosh.org.il

רח' דבורה  , 2חיפה
פקס04-8221550 :

ברוך ריבקין – רכז תעסוקה נתמכת
054-9299505
baruchr@enosh.org.il
ברוך לוין – רכז תעסוקה נתמכת
054-7172210
baruch.Levin@enosh.org.il
יפעת בן ברוך – רכזת תעסוקה נתמכת
054-9299792
ifatb@enosh.org.il
רותם שרגא  -רכזת תעסוקה נתמכת
נייד054-9299782 :
rotems@enosh.org.il

אנוש – קריות
אתי סידר – מנהלת
054-9299704
Etty.sidar@enosh.org.il

תעסוקה בדרך אחרת
חיפה והסביבה

קריית אתא  -רחוב מבצע סיני , 22
טל'04-8451209 :
פקס04-8438643 :
קריית ים  -רחוב צה"ל , 19
טל'04-8743135 :
פקס04-8743329 :

ת.ד  17רמת טבעון

עו"ס רותי פרי – מנהלת
050 – 8529436
ruthyp@kfartikva.org.il

טל' 04 – 9931073 :
פקס 04 - 9539746 :

תעסוקה בדרך אחרת
קריות
עו"ס רותי פרי – מנהלת
050 – 8529436
ruthyp@kfartikva.org.il

ת.ד  17רמת טבעון

המרכז הישראלי לתעסוקה נתמכת
בקהילה (רונן בכור)
אתרwww.taasuka.org :

'אופק תעסוקתי"
האגודה לבריאות הציבור
מס' יחידה 1022240

טל' 04 – 9931073 :
פקס 04 - 9539746 :

אביה אביכזר  -רכזת תעסוקה נתמכת
נייד054-9299759 :
aviaa@enosh.org.il
אמיר מעוז – רכז תעסוקה נתמכת
נייד054-9299660 :
amirm@enosh.org.il
יפעת בן ברוך – רכזת תעסוקה נתמכת
נייד054-9299792 :
ifatb@enosh.org.il
רכזי השמה -
דני בורטמן 050 – 8529435
anat.levi@enosh.org.il
danyb@kfartik
va.org.il
מיטל כרמי 050 – 8293084
meitalc@kfartikva.org.il
רכזת השמה
גלית קריצמר 050 – 8529433
galitk@kfartikva.org.il

כתובת ראשית:
החרושת  , 4ת.ד2160 .
כפר סבא 44640
info@taasuka.org

הילה רוקח  -מנהלת
050-8256097
hila@taasuka.org
ד"נ משגב הררית 20082

כתובת:
ת.ד4434 .
חיפה 31043

נאור קאשי
050-8838034
naor kashi@taasuka.org.

התנופה  2טירת הכרמל מתחם גב ים
בניין 7
טלפון8580626 , 8580473 :
פקס8580579 :

עדי לזר  -עובדת מקצועית 052-4340901
adil@ofek -aguda.co.il
גבי אדר  -רכז השמה 050-6242733 -
gabi@ofek -aguda.co.il
רחלי וקנין  -רכזת השמה 050-6202054 -
rv@ofek -aguda.co.il

"בית חם"

רכזת השמה  -הדס גר אור
054-2622676

03

שם המסגרת
"ערכותי"
דוכני מכירה
יעל עזריה  -מנהלת אזור
050-9130167

כתובת

איש קשר

קבוצת "שכולו טוב"
חיפה -קריות

נופר שמאלי  -מנהלת שיקום
קרן בוקשיש  -מ"מ מנהלת שיקום
050-3140485
kerenb@s-tov.org.il

משרד -רחוב ההסתדרות ,25
צ'ק פוסט ,חיפה.

מעיין פילו  -רכזת השמה
050-3140547
ענבל זיגדון  -מנהלת שיווק ומכירות
050-8556890

"קפה טוב"
בית קפה חברתי של קבוצת "שכולו
טוב"

האשלג  3חיפה
(מול לב המפרץ ,ליד המכללה
למנהל)

"סיפור חוזר"

בת שבע  1ת"ד  185לוד71101,
טל08-6219934:
פקס08-9200339:

קבוצת "שכולו טוב"

לוי ליאור – מנהל תפעול
050-8555847
מריאנה דורוז  -מנהלת שי קום
050-2090361

ליאת ונר -מנהלת אזור חיפה והקריות
050-8557243

*לצורך שילוב נדרשת החלטת וועדת שיקום ל"מפעל מוגן".

04

שם המסגרת

כתובת

איש קשר

קלאבהאוס חיפה -

פנחס מרגולין  , 35בת גלים ,חיפה

מועדון חברים
חברתי -תעסוקתי

טלפון 04-6323997
פקס 04-6323984

רחל לונדון  -מנהלת
052-3374666
rahelondon@gmail.com

דרך הלב "יוזמה צפונית"
'יזמות עסקית'  -פרטנית

משרד  -גני הדר  , 30/1צפ ת
דואר :ת.ד  , 1355צפ ת
פקס 04-693465
derechhalev1@gmail.com

מאיה לביא -סלס  -מנכ"ל
050-2601206

צרכנים נותני שרות
'דרך הלב'
אדווה גפן  ,מנהלת התכנית
050-3772128
Adva.yozma@g mail.com

משרד (לירז)097656475 :
פקס097663108 :
ת.ד 2240 .כפר סבא ,מיקוד44641 :
yozma-07@015.net.il

'חממה תעסוקתית'

Clubhousehaifa1@g mail.com
זמיר סבר  ,עו"ס – רכז מקצועי
050-2601263
רות קדם  -רכזת אזור חיפה
050-7624256
עופרי ליכטר  -מלווה ביזמות
050-2601264
יובל קובי
יובל קובי (רכז אזור חיפה -חדרה)
0542205291
yuvalkubi.yozma@g mail.com
נטע אדרי (ליווי מעסיקים)
050-3772127
neta.yozma@g mail.com
נירית בנימיני  -מנהלת מקצועית
058-7200220

חברת מקשיבים נט והמרכז הישראלי לתעסוקה
ליווי תעסוקתי לאנשי מקצוע ומכווני מקצוע
להשתלבותם בתעסוקה כשכירים

nirit@camama.org.il

ליאת ליבלינג  -רכזת ארצית -
0587200222

*לצורך שילוב נדרשת החלטת וועדת שיקום ל"מפעל מוגן" ,פרט לקלאבהאוס אשר
דורש החלטת וועדה ל"מועדון חברים".

תכניות לשילוב בשירות לאומי ו/או צבאי
"תורמים במדים"
"משלבים לצבא"

פקס 08-8584774

מנהלת  -גיתית הרלב
054-6689067
gititharlev@gmail.com

סתיו נבון  -רכזת צפון
054-4836001
navonstav@g mail.com

עפר אלעד  -רכזת שרות לאומי ,בת עמי
052-6070267
ofere@bat-ami.org.il

שרות לאומי  -משלבים
עמותת בת עמי
עמותת גוונים

לי פישלזון ,מנהלת מקצועית ,גוונים
052-8763386

leegvanim@gmail.com
תכנית חבר הד -
מכינה לחיים
שרות לאומי +דיור מוגן
www.y.g vanim.org.il
נירית רימון  -מנהלת ארצית
054-4689088

הד הצפון יוקנעם
hedtzafon@g mail.com

מיכל אלף  -שילה
050-3668874

פקס077-7100290 :

ליאת וקנין
054-5266806

05

שירותים אלה נועדו לסייע למתמודדים סטודנטים ותלמידים ,להשתלב בתוכניות לימודיות במסגרות רגילות או
בתנאי למידה ייחודיים .מטרתם ללוות ,לתמוך ולסייע בפתרון בעיות יומיומיות בתהליך הלמידה .

שם המסגרת

מיקום גיאוגרפי

השלמת השכלה-

חברת נתן -

אולפן ללימוד עברית ,
הקניית השכלה יסודית ,
השלמת לימודים לקראת תעודת בגרות או תעודת גמר
תיכונית  ,לימודי מחשבים ועוד.

המכינה ללימודים על תיכוניים
התכנית מיועדת לצעירים המעוניינים ללמוד במסגרת
לימודים מקצועית או אקדמאית אך זקוקים להכוונה והכנה
ללימודים גבוהים.

איש קשר

מלוות השכלה -

הנביאים  , 8חיפה

עו"ס אליאורה קייל

טל8536707 :

052-2637861

פקס8538288 :

eliora@nathan.co.il

דרך עכו  , 17קומה ב'

עו"ס טל שחל

טל04-6665590:

052-8924521

פקס04-6668530:

tal@nathan.co.il

המכללה למנהל ,רח' האשלג  , 3צ'ק
פוסט  ,חיפה ( מול קניון לב המפרץ).
פקס 077-4704405
טפסים יש לשלוח ל"אשנב" פקס:
03-7444936
רח' ברוך אגדתי , 22
ת"א 69930

איילת שו ויצר מנהלת המכינה
050-4058109
ayelets@eshnav-ltd.co.il
שירי רובין סירקין
052-4696839
Shirul.rubinsyrkin@gmail.com
כנרת גוטליב
050-4058047
kineret@eshnav-ltd.co.il

אוניברסיטת חיפה
חב' נתן
השכלה אקדמאית נתמכת

Nathan.hu@uni v.hai fa.ac.il

סמדר כורם
050-6819209

טכניון

סמדר כ ורם

Nathan.technion@g mail.com

050-6665818

06

שם המסגרת

מיקום גיאוגרפי

מנהל/עו"ס

מועדון חברתי בקהילה
"יאללה מבלים אחרת"/
" מבלים פלוס"

פעילות ב מקומות בילוי שונים
בקהילה

רכזת אזורית,
רכזת חיפה
צליל חילו 050-3140135
tslil@s-tov.org.il
פקס 153503140135

מיזם לקידום עצמאות חברתית
ופנאי משמעותי דרך בילויים
וחוויות

בפייסבוק –
"יאללה מבלים אחרת"

מנהל אשכול חברתי חיפה/קריות -
אלי גיידמן054-7172201 :
eligenosh@gmail.com
מועדון חברתי אנוש
חיפה -נשר
ימים א',ב',ג',ד',ה
15:30-20:00
מועדון חברתי אנוש
ק .טבעון
ימים א',ב' ,ה
16:00-18:30

המגנים  , 26ת.ד 6500 .נשר 20300
טל' 8214727 -
פקס 8214520 -

רח' האיריס  , 16ת.ד  1088קריית
טבעון
טלפקס04-9930774 :

מועדון חברתי אנוש
ק .ים
ימים א',ב' ,ה
16:00-19:00

רח' צה"ל  , 19ת.ד 1225 .קריית ים
טל 8743135 :פקס 8743329

מועדון חברתי אנוש
ק .אתא
ימים א',ג' ,ד
16:00-19:00

רח' מבצע סיני  , 22קריית אתא
8451209

מועדון חברתי אנוש
טירת כרמל
ב,ה
16:00-19:00

רח' ביאליק  , 29טירת הכרמל
טלפון 04-8574204 -

מועדון חברתי אנוש  -צעירים
ביום ג'
16:00-18:30

רכז קריות
נאור ויונטה
050-2091207
naor@s-tov.org.il
פקס 153502091207
רכזת -שני יעקובי -צלניק
Shaniy11@gmail.com

רכז -יפתח לביא
052-4696242
h.enoshtivon@gmail.com
רכזת -ריטה קורול
054-5875969
ritakorol@gmail.com

רכז -שגיא הרשקו
050-4521377
sagienosh@gmail.com

רח' האיריס  , 16ת.ד  1088קריית
טבעון
טלפקס04-9930774 :

נתנאל סבג -
054-7172262
netanels@enosh.org.il
רכז -יפתח לביא
052-4696242
h.enoshtivon@gmail.com

07

תכנית 'עמיתים'
מתנ"ס ליאו -בק
אזור פעילות :כרמל ,כרמל מערבי,
שפרינצק ,ק .אליעזר ,בת גלים,
טירת כרמל ,עתלית.
תכנית 'עמיתים'
מתנ"ס רמות
אזור פעילות :רמות רמז ,רמות
ספיר ,רמת אלון ,רמת חן ,נו"ש,
רוממה ,אחוזה ,אלמוגי ,רמ ת בגין,
גולדה ,דניה
תכנית 'עמיתים'
מתנ"ס נווה יוסף
אז ור פעילות :הדר ,רוממה ,נווה
שאנן ,נווה יוסף.
תכנית 'עמיתים' קריות
מתנ"ס גושן
שד' גושן  62קריית מוצקין
אזור פעילות :משתתפים מכל אזור
הקריות

תכנית 'עמיתים' קריות
מתנ"ס אלי כהן
מורדי הגטאות , 17
קריית מוצקין ,ת.ד. 245 .
מיקוד 26327

דרך צרפת  , 90חיפה.
ימי עבודה ב ,ג,ד
רחוב בורלא  ,3חיפה
פקס 8328330
ימי עבודה א'  -ה'

נגה שיף  -רכזת
מ"מ תהילה לפידות
8227127
שלוחה 102
amitim@ramot- haifa.matnasim.co.il

הרב משאש 1א' ,חיפה
פקס 8129248
ימי עבודה א' -ה'

טל בר
04-8129232
talb@nycc.org.il

טלפון משרד:
04-6895073

אילנה רחמימוב  -רכזת
 04-6895073טלפ ון
ilanar07@gmail.com

פקס:
04-8710925

מ"מ הגר מיכאלי
054-6605940
hagarbd@gmail.com

טלפון משרד:
04-8306670
מיקוד  26327מיקוד 26327
פקס:
04-8306661

נוגה אקוני  -רכזת
050-9222149
noga1w@gmail.com
ilanar07@gmail.com
מ"מ לילך רגב
052-3782809
lilach.rk@gmail.com

רח' דגניות  , 12טבעון
 04-9836588טלפון
 04-9831076פקס

כרמל אביבי
052-7950630
carmulla@gmail.com

אזור פעילות :משתתפים מכל אזור
הקריות
תכנית 'עמיתים'
מתנ"ס קריית טבעון

ארנון אלוש  -רכז
8300509
Arnon.alush@gmail.com

*** מפעלות  -שילוב בקבוצות כדורגל המיועדות למקבלי שירותים ,מתקיימות בחיפה ובקריות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליזמים המרכזים את הקבוצות -
חיפה  -הוסטל ענבלים 04-8640453
קריות  -רכזת חונכות סומכות נתן ,טליה וייסברג 052-2363211
***אתגרים  -ספורט אתגרי המעודד ומעצים תהליכי החלמה ,קבוצה מחזורית בחיפה.
לפרטים ניתן לפנות לצוות המחוז.
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שונות
*נוע"ם -קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים
מטרת התכנית  -קיום חיים עצמאיים בבית באיכות טובה יותר בתמיכה של מערכת שירותים
מקצועית ,אישית וקהילתית.
אוכלוסיית היעד – מבוגרים עם סוגי מוגבלויות שונות החיים בקהילה.
השירותים הניתנים :אב קהילה ,עו"ס -רכזת התכנית ,פעילות חברתית ייחודית ,שירותי מוקד
מצוקה ושירותים רפואיים בחירום.
תשלום דמי חבר חודשיים  -השירות מסופק תמורת תשלום מסובסד על סך  ₪ 50לבית אב
לחודש.
התכנית מופעלת בשיתוף רשויות מקומיות ,משרד הרווחה ,משרד הבריאות ,ג'וינט ישראל
והמוסד לביטוח לאומי.
פ ניות יאושרו במסגרת ועדות סל שיקום כשירות חלופי (לא ניתן לקבל במקביל שרותי דיור).
מירי רייזנסון עו"ס -רכזת קהילה תומכת לנכים חיפה ,עמותת שילה 0524-789825
miri@shilo.co.il
משרד  04-8384335רחוב ברכה חבס  ,14חיפה

*מיל"ם -מרכז ייעוץ למשפחות מתמודדים
מרכז ייעוץ למשפחות נועד לסייע לכל מי שמתמודד עם בן משפחה נפגע נפש  -להורים ,אחים ,בני
זוג ולילדים של נפגע נפש .רח' הרצוג  ,1חיפה .ניתן להשאיר הודעה ליצירת קשר בטלפון04- :
.8642644

*מדדי תוצאה -
פרויקט משותף למשרד הבריאות ,קרן טאובר ואוניברסיטת חיפה .הפרויקט שואף לאסוף ,לנתח
ולהנגיש נתונים רלוונטיים עבור בעלי עניין שונים (צרכנים ,בני משפחה ,נותני שירותים וקובעי
מדיניות) .זאת ,על מנת לנווט ולסייע בתהליכי שיקום ברמה הפרטנית והרחבה יותר.
ליצירת קשר  -רונית אוליאל -מירקין ,מתאמת מחוזות חיפה ,צפון וחדרה
 04-8288894 ,054-2688303אתר אינטרנטpsroutcomes.haifa.ac.il -
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שם המרפאה

כתובת

טלפון

מרפאת יאורית

רחוב הגפן  26חיפה

(דליה)
8525266

לב ח"ש ע"ר

טלפון04-8672999 :
רחוב יל"ג  7חיפה ת.ד5673 .

levchash@levchash.co.il

טלפון לקביעת תורים:
04-8672666

לב ח"ש ע"ר

רחוב יצחק שדה 36
קריי ת אתא

טלפון לקביעת תורים:
04-8672111

מרפאה קהילתית טבעון

סמטת הלבנה – מרכז יום
ת.ד 1060 .קריי ת טבעון

טלפון 04-9831421

*** מנהל מרפאת השן במשרד הבריאות –

כתובת למשלוח דואר -ירמיהו  39ירושלים – מגדלי הבירה קומה 7
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קול הבריאות  -מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 50-0102525 , *0055
שעות פעילות המוקד בשגרה


בימים ראשון -חמישי בשעות 00:11-10:11



בימי שישי וערבי חג בשעות 00:11-10:11
לנוחיותכם ,לקבלת מענה מהיר ניתן לפנות למוקד גם בערוצים הבאים:





בפקס51-0000505 :
בדוא"לCall.Habriut@moh.health.gov.il :
בפנייה ישירה למוקד "קול הבריאות" ישירות מהאתר

אתרי אינטרנט
משרד הבריאות ,בריאות הנפש-
http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Pages/default.aspx
משרד הבריאות ,שיקום בקהילה -
http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Pages/defa
ult.aspx
עמותת "קולות" – www.voices.co .il
ממ"נ  -מרכז למידע ושיתוף לקהילת משפחות מתמודדי נפשwww.maman.org.il -
אביליקו  -אתר קהילות ומומחים המקיף בישראל בתחום המוגבלויות -
http://www.abiliko.co.il
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המוסד לביטוח לאומי
סניף חיפה –  , 8544111שד' פלי"ם  ,8חיפה
המחלקה לשיקום  -טל'  8544702פקס 8134941
סניף קריות  -סניף קריית חיים  -אח"י אילת  ,50טל'8467500 :
המחלקה לשיקום  -טל'  8467516פקס 8467548

יחידות אפוטרופסות

עמותת ש.פ.ר – טל' 9517225
הקרן לטיפול בחסויים – רח' החלוץ  , 41חיפה טל 8665069 ,8640990
גג לנזקק ולחוסה – ההגנה  1ת.ד 5484 .קריית ביאליק טל077-7577580 ,8414183 :
פקס( 077-7577590 :משה ברנד – מנ הל העמותה)

לשכות לשירותים חברתיים
אזור חיפה
כרמל – 8244981
חליסה 8225154 -
ש"י עגנון – 8537231/2/3
אגף הרווחה  -היחידה לטיפול בדיירי רחוב – ענת סברון – עו"ס 054-5794060
נשר –  – 8299266דרך השלום  20נשר  36651טל'  8299209פקס 8299252
אזור הקריות
קריית ים  -כתובת  -רחוב סוקולוב  ,3קריית ים טל'  8809031פקס 8809010
קריית מוצקין  – 8702395 -רווחה – שד' משה גושן  ,92ק .מוצקין.
קריית ביאליק –  – 8746984השקדים 5א' קריית ביאליק.
קריית חיים –  - 8415238רח' וורבורג  7קריית חיים  26237פקס04-8420543 :
קרית אתא –  – 8447374/5פינסקר  11קריית אתא  28000טל'  8478900פקס 8478901
ק.טבעון –  – 9539234ככר בן גוריון  1קריית טבעון ת.ד 1060 .קריית טבעון.
דלית אל כרמל –  8393677כתובת  -מועצה מקומית ,עירית הכרמל ת.ד 13
טל'  8396102 ,8393677פקס 8395007
טירת כרמל  8573232 -פקס – 8573235 :ת.ד 49 .טירת הכרמל  39100פקס8573235 :
מועצה אזורית חוף הכרמל – ד.נ .חוף הכרמל  30860פקס 8136249 :טל8136242 :
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מרפאות לבריאות הנפש
מרפאה מרכז רפואי מעלה הכרמל 04-8559259 :או במזכירות04-8559256 :
שלוחת נשר – השלום  .20טל' ,04-8299209 :ד"ר רטנר
שלוחת קרית מוצקין -גושן  .92טל'04-8780213 :
שלוחת קרית ביאליק  -האלונים  .6טל'04-8746984 :
שלוחת קרית ים -התאנה  .3טל',04-8750026 :
שלוחת קרית טבעון – הכלנית  8א' ת.ד ( 1060במחלקה לשירותים חברתיים),טל'04-9539234 :
שלוחת נווה דוד חיפה04-8376495 -
שלוחת אחוזה חיפה04-8244981 -
שלוחת שי עגנון חיפה04-8537231- -
מרפאה פסיכיאטרית ,בית חולים רמב"ם  04-8548851/2/3 -רחוב העלייה  ,8ת.ד ,9602 .חיפה
בי"ח בני ציון ,רח' אליהו גולומב  ,43חיפה.
מרפאות פסיכיאטריות קופת חולים כללית-
סניף חיפה ,קריית אליעזר04-8590202/1 -
סניף קריות ,קריית חיים 04-8470074/8 -
קופת חולים מכבי מרפאות לבריאות נפש מבוגרים
קרית מוצקין  ,דרך עכו  271טל , 04-6164351 :פקס073-2284301 :
חיפה ,הרצל  ,73טל ,04-8351113 :פקס073-2284392 :
מרפאה מחוזית ,חיפה,מרקוני גוליאלמו  ,10צ'ק פוסט .טל'(073-2284326 ,04-8477922 :פקס)
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