
שירותל"דואטלפוןכתובתאיש קשרשם מסגרת

(בית לחיים)הוסטל כוללני 0777-282599tikvush.kotev@gmail.comיפו-  תל אביב 29רחוב קלמן הרפז מורב הוסטל לצעירים התקוה.ט.ק1

הוסטל לצעירים0777-282599tikvush.kotev@gmail.comיפו-  תל אביב 29רחוב קלמן הרפז מורב הוסטל לצעירים התקוה.ט.ק2

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות0777-282599tikvush.kotev@gmail.comיפו-  תל אביב 29רחוב קלמן הרפז מורב הוסטל לצעירים התקוה.ט.ק3

(בית לחיים)הוסטל כוללני 03-7305907gesher.kehila.tlv@gmail.comיפו-  תל אביב 24רחוב ורדיאל ענת בן שאולגשר לקהילה הוסטל תל אביב4

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות03-7305907gesher.kehila.tlv@gmail.comיפו-  תל אביב 24רחוב ורדיאל ענת בן שאולגשר לקהילה הוסטל תל אביב5

פרארו דוריתב הוסטל  חזקיהו המלך.ט.ק6

-  תל אביב 59רחוב חזקיהו המלך 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 03-6886152hezekiah59.telaviv@gmail.comיפו

פרארו דוריתב הוסטל  חזקיהו המלך.ט.ק7

-  תל אביב 59רחוב חזקיהו המלך 

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות03-6886152hezekiah59.telaviv@gmail.comיפו

פרארו דוריתב הוסטל  חזקיהו המלך.ט.ק8

-  תל אביב 59רחוב חזקיהו המלך 

הוסטל מתוגבר03-6886152kottev.dorit@gmail.comיפו

דיור מוגן לוין0777-660644ktv.tlv@gmail.vomיפו-  תל אביב 29רחוב קלמן קטרי חמיקב תל אביב.ט.ק9

דיור מוגן לווין לבודדים0777-660644ktv.tlv@gmail.comיפו-  תל אביב 29רחוב קלמן קטרי חמיקב תל אביב.ט.ק10

דיור מוגן מתוגבר לבודדים0777-660644ktv.tlv@gmail.comיפו-  תל אביב 29רחוב קלמן קטרי חמיקב תל אביב.ט.ק11

דיור מוגן לבודדים0777-660644ktv.tlv@gmail.comיפו-  תל אביב 29רחוב קלמן קטרי חמיקב תל אביב.ט.ק12

דיור מוגן0777-660644ktv.tlv@gmail.comיפו-  תל אביב 29רחוב קלמן קטרי חמיקב תל אביב.ט.ק13

דיור מוגן מתוגבר0777-660644ktv.tlv@gmail.comיפו-  תל אביב 29רחוב קלמן קטרי חמיקב תל אביב.ט.ק14

אלעד שטריתמרפא לנפש הוסטל שערי אורה15

 בני ברק 6רחוב לנדאו חיים 

5125136524720582ml10@marpeh.co.il (בית לחיים)הוסטל כוללני

אלעד שטריתמרפא לנפש הוסטל שערי אורה16

 בני ברק 6רחוב לנדאו חיים 

5125136524720582ml10@marpeh.co.ilהוסטל לאנשים עם בעיות גופניות

ר מזל רוקח"דמרפא לנפש  דיור בני ברק17

 בני ברק 21רחוב אבן גבירול 

5130913544505955ml17@marpeh.co.ilדיור מוגן לוין

ר מזל רוקח"דמרפא לנפש  דיור בני ברק18

 בני ברק 21רחוב אבן גבירול 

5130913544505955ml17@marpeh.co.ilדיור מוגן לווין לבודדים

ר מזל רוקח"דמרפא לנפש  דיור בני ברק19

 בני ברק 21רחוב אבן גבירול 

5130913544505955ml17@marpeh.co.ilדיור מוגן מתוגבר לבודדים

ר מזל רוקח"דמרפא לנפש  דיור בני ברק20

 בני ברק 21רחוב אבן גבירול 

5130913544505955ml17@marpeh.co.ilדיור מוגן לבודדים

ר מזל רוקח"דמרפא לנפש  דיור בני ברק21

 בני ברק 21רחוב אבן גבירול 

5130913544505955ml17@marpeh.co.ilדיור מוגן



ר מזל רוקח"דמרפא לנפש  דיור בני ברק22

 בני ברק 21רחוב אבן גבירול 

5130913544505955ml17@marpeh.co.ilדיור מוגן מתוגבר

דיור מוגן לווין לבודדים050-6356172dafik@slavpro.co.ilיפו-  תל אביב 4רחוב שילה דפי קורןא"ציפור הנפש ת23

דיור מוגן מתוגבר לבודדים050-6356172dafik@slavpro.co.ilיפו-  תל אביב 4רחוב שילה דפי קורןא"ציפור הנפש ת24

דיור מוגן לבודדים050-6356172dafik@slavpro.co.ilיפו-  תל אביב 4רחוב שילה דפי קורןא"ציפור הנפש ת25

(בית לחיים)הוסטל כוללני 052-2244883amits@slavpro.co.ilיפו-  תל אביב 4רחוב בית השואבה עמית שירתהוסטל גלים26

הוסטל לצעירים052-2244883amits@slavpro.co.ilיפו-  תל אביב 4רחוב בית השואבה עמית שירתהוסטל גלים27

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות052-2244883amits@slavpro.co.ilיפו-  תל אביב 4רחוב בית השואבה עמית שירתהוסטל גלים28

29

שני בקהילה הוסטל 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 5155223527634986sara-levi@shany.co.il בני ברק 72רחוב כהנמן שרהמתגבר לנשים  דתי/כוללני

30

שני בקהילה הוסטל 

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות5155223527634986sara-levi@shany.co.il בני ברק 72רחוב כהנמן שרהמתגבר לנשים  דתי/כוללני

(בית לחיים)הוסטל כוללני 5148909527181316ml14@marpeh.co.il בני ברק 48רחוב אנילביץ פנינה גולמבקמרפא לנפש הוסטל  אורות31

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות5148909527181316ml14@marpeh.co.il בני ברק 48רחוב אנילביץ פנינה גולמבקמרפא לנפש הוסטל  אורות32

דיור מוגן לוין549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש33

דיור מוגן לווין לבודדים549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש34

דיור מוגן מתוגבר לבודדים549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש35

דיור מוגן לבודדים549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש36

דיור מוגן549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש37

דיור מוגן לווין לבודדים054-9299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבוחולון: אנוש38

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבוחולון: אנוש39

דיור מוגן לבודדים054-9299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבוחולון: אנוש40

דיור מוגן054-9299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבוחולון: אנוש41

דיור מוגן מתוגבר549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש42

דיור מוגן לוין054-9299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבוחולון: אנוש43

דיור מוגן מתוגבר054-9299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבוחולון: אנוש44

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות03/6870287alon@kidumpro.co.ilחולון%%% רחוב הארי אודליהקידום בית אלון45

46

סעד )עמותת איכות בשיקום 

דיור מוגן לוין588521403-5552784ayala@eychut.org.il חולון 1רחוב המשביר איילה ראלידיור- (לחולה 



47

סעד )עמותת איכות בשיקום 

דיור מוגן לווין לבודדים588521403-5552784ayala@eychut.org.il חולון 1רחוב המשביר איילה ראלידיור- (לחולה 

48

סעד )עמותת איכות בשיקום 

דיור מוגן מתוגבר לבודדים588521403-5552784ayala@eychut.org.il חולון 1רחוב המשביר איילה ראלידיור- (לחולה 

49

סעד )עמותת איכות בשיקום 

דיור מוגן לבודדים588521403-5552784ayala@eychut.org.il חולון 1רחוב המשביר איילה ראלידיור- (לחולה 

50

סעד )עמותת איכות בשיקום 

דיור מוגן588521403-5552784ayala@eychut.org.il חולון 1רחוב המשביר איילה ראלידיור- (לחולה 

51

סעד )עמותת איכות בשיקום 

דיור מוגן מתוגבר588521403-5552784ayala@eychut.org.il חולון 1רחוב המשביר איילה ראלידיור- (לחולה 

52

סעד )עמותת איכות בשיקום 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 588381035585887yana@eychut.org.il חולון 55רחוב הנביאים יאנה ברטלמתו/ לחולה הוסטל

דיור מוגן מתוגבר054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףרמת גן: אנוש53

דיור מוגן לבודדים054-9299707tali@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי טלי פרץגבעתיים: אנוש54

דיור מוגן054-9299707tali@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי טלי פרץגבעתיים: אנוש55

דיור מוגן לווין לבודדים054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףרמת גן: אנוש56

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףרמת גן: אנוש57

דיור מוגן לבודדים054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףרמת גן: אנוש58

דיור מוגן054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףרמת גן: אנוש59

דיור מוגן לווין לבודדים054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףבני ברק: אנוש60

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףבני ברק: אנוש61

דיור מוגן לבודדים054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףבני ברק: אנוש62

דיור מוגן לוין054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףרמת גן: אנוש63

64

שני בקהילה הוסטל 

מימימתוגבר בית שני/כוללני

 רמת גן 73בוטיסקי 'רחוב ז

5254410508210127bet.shany-rg@shany.co.il (בית לחיים)הוסטל כוללני

65

שני בקהילה הוסטל 

מימימתוגבר בית שני/כוללני

 רמת גן 73בוטיסקי 'רחוב ז

5254410508210127bet.shany-rg@shany.co.ilהוסטל לאנשים עם בעיות גופניות

(בית לחיים)הוסטל כוללני 03-7378627zivi@nathan.co.il רמת גן86רחוב חזון איש זיויבודד/נתן דיור 66

דיור מוגן לוין03-7378627zivi@nathan.co.il רמת גן86רחוב חזון איש זיויבודד/נתן דיור 67

דיור מוגן לווין לבודדים03-7378627zivi@nathan.co.il רמת גן86רחוב חזון איש זיויבודד/נתן דיור 68

דיור מוגן מתוגבר לבודדים03-7378627zivi@nathan.co.il רמת גן86רחוב חזון איש זיויבודד/נתן דיור 69

דיור מוגן לבודדים03-7378627zivi@nathan.co.il רמת גן86רחוב חזון איש זיויבודד/נתן דיור 70

דיור מוגן03-7378627zivi@nathan.co.il רמת גן86רחוב חזון איש זיויבודד/נתן דיור 71

הוסטל מתוגבר03-7378627zivi@nathan.co.il רמת גן86רחוב חזון איש זיויבודד/נתן דיור 72

דיור מוגן מתוגבר03-7378627zivi@nathan.co.il רמת גן86רחוב חזון איש זיויבודד/נתן דיור 73



74

שני בקהילה דיור מוגן 

מילנהלוין בודד/מתוגבר

 רמת גן 73בוטינסקי 'רחוב ז

5254410503735554milana1085@gmail.comדיור מוגן לוין

75

שני בקהילה דיור מוגן 

מילנהלוין בודד/מתוגבר

 רמת גן 73בוטינסקי 'רחוב ז

5254410503735554milana1085@gmail.comדיור מוגן לווין לבודדים

76

שני בקהילה דיור מוגן 

מילנהלוין בודד/מתוגבר

 רמת גן 73בוטינסקי 'רחוב ז

5254410503735554milana1085@gmail.comדיור מוגן מתוגבר לבודדים

77

שני בקהילה דיור מוגן 

מילנהלוין בודד/מתוגבר

 רמת גן 73בוטינסקי 'רחוב ז

5254410503735554milana1085@gmail.comדיור מוגן לבודדים

78

שני בקהילה דיור מוגן 

מילנהלוין בודד/מתוגבר

 רמת גן 73בוטינסקי 'רחוב ז

5254410503735554milana1085@gmail.comדיור מוגן

79

שני בקהילה דיור מוגן 

מילנהלוין בודד/מתוגבר

 רמת גן 73בוטינסקי 'רחוב ז

5254410503735554milana1085@gmail.comדיור מוגן מתוגבר

דיור מוגן לוין03-9224288anatz@slavpro.co.il רמת גן2רחוב דב פרידמן ענת זמירשלו דיור מעיין80

דיור מוגן לווין לבודדים03-9224288anatz@slavpro.co.il רמת גן2רחוב דב פרידמן ענת זמירשלו דיור מעיין81

דיור מוגן מתוגבר לבודדים03-9224288anatz@slavpro.co.il רמת גן2רחוב דב פרידמן ענת זמירשלו דיור מעיין82

דיור מוגן לבודדים03-9224288anatz@slavpro.co.il רמת גן2רחוב דב פרידמן ענת זמירשלו דיור מעיין83

דיור מוגן03-9224288anatz@slavpro.co.il רמת גן2רחוב דב פרידמן ענת זמירשלו דיור מעיין84

דיור מוגן מתוגבר03-9224288anatz@slavpro.co.il רמת גן2רחוב דב פרידמן ענת זמירשלו דיור מעיין85

תעסוקה נתמכת054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףרמת גן: אנוש86

87

ש מרים "מרכז יום לקשיש ע

מועדון תעסוקתי523773727511223amutat@amutat-or.co.il רמת גן 9רחוב החלכה אפרת הרשטוקמרכוס

מפעל מוגן054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףרמת גן: אנוש88

כרמית סלעטבריה: אנוש89

 40פינת החמנית -רחוב ארלוזורוב

תעסוקה נתמכת054-9299545carmit@enosh.org.ilנהריה

מועדון תעסוקתי504282601oshat_vaz@walla.co.il נהריה12רחוב אבא הלל סילבר TXBM UHMNIמרכז לקשיש נהריה תיגבור90

91

סעד )עמותת איכות בשיקום 

תעסוקה נתמכת588521436722128info@eychut.org.il חולון 1רחוב המשביר לילי ליבסקיתעסוק/מפע(לחולה 

מפעל מוגן588521436722128info@eychut.org.il חולון 1רחוב המשביר לילי ליבסקימרכז איתן תעסוקה נתמכת92

תעסוקה נתמכת5811702050-6578467cohen122122@gmail.com חולון 14רחוב הבנאי משה כהןתעסוקה נתמכת ארצית-שווים93

94

ת "אש)שיקום תעסוקתי -שווים

תעסוקה נתמכת581170203-5569212shoki100@walla.co.il חולון 14רחוב הבנאי שוקי קראיםחולון (

95

ת "אש)שיקום תעסוקתי -שווים

מפעל מוגן581170203-5569212shoki100@walla.co.il חולון 14רחוב הבנאי שוקי קראיםחולון (

מועדון תעסוקתי054-9299707tali@enosh.org.il גבעתיים12רחוב אלישע רודין טלי פרץגבעתיים: אנוש96



תעסוקה נתמכת054-9299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבוחולון: אנוש97

תעסוקה נתמכת549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש98

מועדון תעסוקתי549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש99

מפעל מוגן549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש##

מועדון תעסוקתי732800520hana@bayit-cham.org.il בני ברק13רחוב ישמעאל חנה פיגנבויםבית חם מועדון תעסוקתי##

מפעל מוגן732800520hana@bayit-cham.org.il בני ברק72רחוב כהנמן חנה פיגנבויםבית חם מפעל מוגן##

תעסוקה נתמכת733956230chayaf@ami.org.il בני ברק6ישמעאל ' רחוב רחיה פרוכטרתעסוקה נתמכת-עזר מציון ##

מפעל מוגן733956230chayaf@ami.org.il בני ברק6ישמעאל ' רחוב רחיה פרוכטרמפעל מוגן- עזר מציון##

מועדון תעסוקתי733956230chayaf@ami.org.il בני ברק6ישמעאל ' רחוב רחיה פרוכטרמועדון תעסוקתי- עזר מציון ##

##

הגראג החממה  ללימודי 

תעסוקה נתמכת528344839kagantzachi@gmail.comיפו-  תל אביב 11רחוב יבניאל דליתאומנות

##

הגראג החממה  ללימודי 

מועדון תעסוקתי528344839kagantzachi@gmail.comיפו-  תל אביב 11רחוב יבניאל דליתאומנות

##

אודי מרילי פתרונות תעסוקה 

מועדון תעסוקתי077-5177045udimarili1@gmail.com בני ברק48רחוב אברבאנל דבורה עבודיצירתיים

##

אודי מרילי  פתרונות תעסוקה 

תעסוקה נתמכת077-5177045udimarili1@gmail.com בני ברק48רחוב אברבנאל דבורה עבודיצירתיים

##

אודי מרילי פתרונות תעסוקה 

מועדון חברתי למבוגרים077-5177045udimarili1@gmail.com בני ברק48אברבנאל ' רחוב רחדבורה עבודיצירתיים

תכנית עמיתים36188825kuti.amitim@gmail.com בני ברק60רחוב אברבנאל 0חברה למתנסים בני ברק##

מועדון חברתי למבוגרים549299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבובת ים: אנוש##

מועדון חברתי למבוגרים054-9299714gila@enosh.org.ilבת ים'  א97רחוב בלפור גילה נבוחולון: אנוש##

תכנית עמיתים582302103-5038083amitim@holonet.org.il חולון 16רחוב פילדלפיה אורחברה למתנסים חולון##

מועדון חברתי למבוגרים054-9299693noa.sh@enosh.org.il קרית אונו3י "רחוב רשנעה שחףקרית אונו: אנוש##

מועדון חברתי למבוגרים054-9299693noa.sh@enosh.org.il רמת גן3רחוב הצבי נעה שחףרמת גן: אנוש##

##

ש מרים "מרכז יום לקשיש ע

מועדון חברתי למבוגרים523773727511223amutat@amutat-or.co.il רמת גן 9רחוב החלכה אפרת הרשטוקמרכוס

מגורים טיפולייים אנטנסיבים39033150michal@shelpro.co.ilרחוב אולפנה   צפריהמיכל זהביקידום בית הדר##

מגורים טיפולייים אנטנסיבים03-7649300miric@shelpro.co.ilרחוב מושב צפריה   צפריהמירי כהןבית הדר- שלו##

ליווי השכלה+ השכלה 526550903-7378627zivi@nathan.com רמת גן 9רחוב גילדסגיים זיוינתן ליווי השכלה##

השכלה אקדמאית נתמכת526550903-7378627zivi@nathan.com רמת גן 9רחוב גילדסגיים זיוינתן ליווי השכלה##



זיויחונכות/נתן שרותי סמך##

 רמת גן 9רחוב גילדיסגיים 

526550903-7378627zivi@nathan.comשירותי סמך

זיויחונכות/נתן שרותי סמך##

 רמת גן 9רחוב גילדיסגיים 

526550903-7378627zivi@nathan.comחונכות

שירותי סמך733956212sariland@ami.org.il בני ברק7רחוב ישמעאל דבי כהןחונכות ושרותי סמך- עזר מציון##

חונכות054/7334483maya@shelpro.co.ilיפו-  תל אביב 9 999רחוב מיה פרידקידום חונכות##

תיאום טיפול אינטנסיבי5885507052-2448335syedidya@amanet.co.il חולון 39רחוב המלאכה ידידיה סנדמןדיאלוג תיאום טיפול חולון##

תיאום טיפול שוטף5885507052-2448335syedidya@amanet.co.il חולון 39רחוב המלאכה ידידיה סנדמןדיאלוג תיאום טיפול חולון##

תיאום טיפול טרום ועדת שיקום בנוכחות5885507052-2448335syedidya@amanet.co.il חולון 39רחוב המלאכה ידידיה סנדמןדיאלוג תיאום טיפול חולון##

שנה עוקבת- תיאום טיפול מעקב 5885507052-2448335syedidya@amanet.co.il חולון 39רחוב המלאכה ידידיה סנדמןדיאלוג תיאום טיפול חולון##


