איש קשר

כתובת

טלפון

דוא"ל

שירות

אסנת

רחוב ליבנה  4אור יהודה

522596862

koelad@gmail.com

דיור מוגן לווין לבודדים

אסנת

רחוב ליבנה  4אור יהודה

522596862

koelad@gmail.com

דיור מוגן מתוגבר לבודדים

אסנת

רחוב ליבנה  4אור יהודה

522596862

koelad@gmail.com

דיור מוגן לבודדים

אסנת

רחוב זבוטינסקי  28אור יהודה

522596862

koelad@gmail.com

דיור מוגן

אסנת

רחוב צפריר  11אור יהודה

522596862

koelad@gmail.com

דיור מוגן מתוגבר

6

כוכבי הוסטל כוללני/מתוגבר אורית

רחוב הרצל  75אור יהודה

522596862

koelad@gmail.com

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

כוכבי טנא כוללני/מתוגבר
דיור מוגן עלות השחר
דיור מוגן עלות השחר
אנוש :רמת השרון
אנוש :רמת השרון
אנוש :רמת השרון
אנוש :רמת השרון
של  -השחר הוד השרון
אנוש :הרצליה
אנוש :הרצליה
אנוש :הרצליה
אנוש :הרצליה
אנוש :הרצליה
קידום גבעתיים
קידום גבעתיים
קידום גבעתיים
קידום גבעתיים
קידום גבעתיים
קידום גבעתיים
מרפא לנפש דיור מוגן
לוין/מתוגבר

אורית
שירה מילר
שירה מילר
מיכל גלימידי
מיכל גלימידי
מיכל גלימידי
מיכל גלימידי
נהורה
מיכל גלימידי
מיכל גלימידי
מיכל גלימידי
מיכל גלימידי
מיכל גלימידי
קרין שחר
קרין שחר
קרין שחר
קרין שחר
קרין שחר
קרין שחר

רחוב הרצל  75אור יהודה
רחוב הבעל שם טוב  1/2אשדוד
רחוב הבעל שם טוב  1/2אשדוד
רחוב במעלה  9רמת השרון 47266
רחוב במעלה  9רמת השרון 47266
רחוב במעלה  9רמת השרון 47266
רחוב במעלה  9רמת השרון 47266
רחוב צה"ל  88ראש העין
רחוב הבנים  11הרצליה 4637911
רחוב הבנים  11הרצליה 4637911
רחוב הבנים  11הרצליה 4637911
רחוב הבנים  11הרצליה 4637911
רחוב הבנים  11הרצליה 4637911
רחוב תפוצות ישראל  3גבעתיים
רחוב תפוצות ישראל  3גבעתיים
רחוב תפוצות ישראל  3גבעתיים
רחוב תפוצות ישראל  3גבעתיים
רחוב תפוצות ישראל  3גבעתיים
רחוב תפוצות ישראל  3גבעתיים

522596862
058-4493700
058-4493700
054-5208755
054-5208755
054-5208755
054-5208755
03/9032623
054-5208755
054-5208755
054-5208755
054-5208755
054-5208755
03/6850387
03/6850387
03/6850387
03/6850387
03/6850387
03/6850387

koelad@gmail.com
shiraf@slavpro.co.il
shiraf@slavpro.co.il
michalg@enosh.org.il
michalg@enosh.org.il
michalg@enosh.org.il
michalg@enosh.org.il
norashar@gmail.com
michalg@enosh.org.il
michalg@enosh.org.il
michalg@enosh.org.il
michalg@enosh.org.il
michalg@enosh.org.il
telaviv@kidumpro.co.il
telaviv@kidumpro.co.il
telaviv@kidumpro.co.il
telaviv@kidumpro.co.il
telaviv@kidumpro.co.il
telaviv@kidumpro.co.il

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

איריס סנטורו

רחוב ברנר  37הרצליה 4642758

525239131

ml11@marpeh.co.il

דיור מוגן לוין

1
2
3
4
5

26

שם מסגרת
כוכבי דיור מוגן מתוגבר -
בית שניר
כוכבי דיור מוגן מתוגבר -
בית שניר
כוכבי דיור מוגן מתוגבר -
בית שניר
כוכבי דיור מוגן מתוגבר -
בית שניר
כוכבי דיור מוגן מתוגבר -
בית שניר

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

מרפא לנפש דיור מוגן
לוין/מתוגבר
אנוש :הרצליה
מרפא לנפש הוסטל עמל
הרצליה
מרפא לנפש הוסטל עמל
הרצליה
מרפא לנפש דיור מוגן
מתוגבר הרצליה
מרפא לנפש דיור מוגן
מתוגבר הרצליה
מרפא לנפש דיור מוגן
מתוגבר הרצליה
מרפא לנפש דיור מוגן
מתוגבר הרצליה
קידום בית נגה
קידום בית נגה
גשר לקהילה גוש דן
גשר לקהילה גוש דן
גשר לקהילה גוש דן
גשר לקהילה גוש דן
גשר לקהילה גוש דן
גשר לקהילה גוש דן
מרפא לנפש דיור מוגן
מתוגבר/בודד בני ברק
מרפא לנפש דיור מוגן
מתוגבר/בודד בני ברק
מרפא לנפש דיור מוגן
מתוגבר/בודד בני ברק
אלונים תל אביב
אלונים תל אביב
אלונים תל אביב
קידום בית אביב
קידום בית אביב
אנוש :תל אביב
אנוש :תל אביב

איריס סנטורו
מיכל גלימידי

רחוב ברנר  37הרצליה 4642758
רחוב הבנים  11הרצליה 4637911

ml11@marpeh.co.il
525239131
michalg@enosh.org.il 054-5208755

דיור מוגן לווין לבודדים
דיור מוגן מתוגבר

משה הר טוב

רחוב סעדיה גאון  26הרצליה 4643926

525239125

ml5@marpeh.co.il

משה הר טוב

רחוב סעדיה גאון  26הרצליה 4643926

525239125

ml5@marpeh.co.il

הוסטל כוללני (בית לחיים)
הוסטל לאנשים עם בעיות
גופניות

איריס סנטורו

רחוב ברנר  37הרצליה 4642758

525239131

ml11@marpeh.co.il

דיור מוגן מתוגבר לבודדים

איריס סנטורו

רחוב ברנר  37הרצליה 4642758

525239131

ml11@marpeh.co.il

דיור מוגן לבודדים

איריס סנטורו

רחוב ברנר  37הרצליה 4642758

525239131

ml11@marpeh.co.il

דיור מוגן

איריס סנטורו
רוני מוסרי

רחוב ברנר  37הרצליה 4642758
רחוב דה מודינה  8תל אביב  -יפו

525239131
03/5342713

ml11@marpeh.co.il
nogamisrad@kidumpro.co.il

רוני מוסרי
טייטבוליום יודי
טייטבוליום יודי
טייטבוליום יודי
טייטבוליום יודי
טייטבוליום יודי
טייטבוליום יודי

רחוב דה מודינה  8תל אביב  -יפו
רחוב ורדיאל  24תל אביב  -יפו
רחוב ורדיאל  24תל אביב  -יפו
רחוב ורדיאל  24תל אביב  -יפו
רחוב ורדיאל  24תל אביב  -יפו
רחוב ורדיאל  24תל אביב  -יפו
רחוב ורדיאל  24תל אביב  -יפו

03/5342713
03-6878665
03-6878665
03-6878665
03-6878665
03-6878665
03-6878665

nogamisrad@kidumpro.co.il
diurmugantl@gmail.com
diurmugantl@gmail.com
diurmugantl@gmail.com
diurmuantl@gmail.com
diurmugantl@gmail.com
diurmugantl@gmail.com

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

ד"ר מזל רוקח

רחוב אבן גבירול  21בני ברק 5130913

544505955

ml17@marpeh.co.il

דיור מוגן מתוגבר לבודדים

ד"ר מזל רוקח

רחוב אבן גבירול  21בני ברק 5130913

544505955

ml17@marpeh.co.il

דיור מוגן

ד"ר מזל רוקח
ליאת באריס
בת הר-פאר
בת הר-פאר
עודד
עודד
טלי פרץ
טלי פרץ

רחוב אבן גבירול  21בני ברק 5130913
רחוב צ'לנוב  41/5תל אביב  -יפו
רחוב צ'לנוב  41/5תל אביב  -יפו
רחוב צ'לנוב  41/5תל אביב  -יפו
רחוב יבנה ! תל אביב  -יפו
רחוב יבנה ! תל אביב  -יפו
רחוב הזרם  10תל אביב  -יפו
רחוב הזרם  10תל אביב  -יפו

ml17@marpeh.co.il
544505955
alonim.tlv@gmail.com
524631212
alonim.tlv@gmail.com
524631212
alonim.tlv@gmail.com
524631212
avuv@kidumpro.co.il 03/6202768
avuv@kidumpro.co.il 03/6202768
tali@enosh.org.il 054-9299707
tali@enosh.org.il 054-9299707

דיור מוגן מתוגבר
דיור מוגן לווין לבודדים
דיור מוגן מתוגבר לבודדים
דיור מוגן לבודדים
הוסטל כוללני (בית לחיים)
הוסטל מתוגבר
דיור מוגן לווין לבודדים
דיור מוגן מתוגבר לבודדים

53
54
55
56
57

אנוש :תל אביב
אנוש :תל אביב
אנוש :תל אביב
אנוש :תל אביב
אנוש :תל אביב
האגודה לברה"צ אגית
טכנולוגיות
אשנב  -איתור שילוב
תעסוקה /מפעל

60

צ'יימס תעסוקה נתמכת
מת"ש :מפעל מוגן (מע"ש
יפו )
מת"ש :מפעל מוגן (מע"ש
יפו )
אנוש :תל אביב

64

כנפיים
האגודה למען העוור :מ.
מוגן/תעסוקה מועדון
האגודה למען העוור :מ.
מוגן/תעסוקה מועדון
האגודה למען העוור :מ.
מוגן/תעסוקה מועדון
אנוש :הרצליה
המרכז הישראלי לתעסוקה
אנוש :רמת השרון
אנוש :רמת השרון

58
59

61
62
63

65
66
67
68
69
70
71

טלי פרץ
טלי פרץ
טלי פרץ
טלי פרץ
טלי פרץ

רחוב הזרם  10תל אביב  -יפו
רחוב הזרם  10תל אביב  -יפו
רחוב חזנוביץ  16תל אביב  -יפו
רחוב הזרן  10תל אביב  -יפו
רחוב הזרם  10תל אביב  -יפו

054-9299707
054-9299707
054-9299707
054-9299707
054-9299707

tali@enosh.org.il
tali@enosh.org.il
tali@enosh.org.il
tali@enosh.org.il
tali@enosh.org.il

דיור מוגן לבודדים
דיור מוגן
הוסטל כוללני (בית לחיים)
דיור מוגן לוין
דיור מוגן מתוגבר

ג'ורג'ה אידלמן

רחוב אלפסי  11תל אביב  -יפו 6607709

524558748

shikum@agit.co.il

תעסוקה נתמכת

ענבל

רחוב דרך מנחם בגין  116תל אביב  -יפו

526279196

info@eshnav-ltd.co.il

מפעל מוגן

ליאור אמסלם

רחוב הארד  13תל אביב  -יפו 506662263 6971065

ריקי

רחוב הגרא  29תל אביב  -יפו 61281

03-9005192

ריקי
טלי פרץ

riki.matash@gmail.com 03-9005192
tali@enosh.org.il 054-9299707

אורלי למל

 ravit.ashkenazy@chimesisrael.org.ilתעסוקה נתמכת
riki.matash@gmail.com

תעסוקה נתמכת
מפעל מוגן
מפעל מוגן

רחוב הגרא  29תל אביב  -יפו 61281
רחוב הזרם  10תל אביב  -יפו
רחוב ישראל מסלנט  27תל אביב  -יפו
6617021

722151909

kenayim@gmail.com

מפעל מוגן

גלית הילמן

רחוב חובות הלבבות  11הרצליה 46323

99597200

shikum@shikumsharon.org

תעסוקה נתמכת

גלית הילמן

רחוב חובות הלבבות  11הרצליה 46323

99597200

shikum@shikumsharon.org

מועדון תעסוקתי

גלית הילמן
מיכל גלימידי
דבורה בכור
מיכל גלימידי
מיכל גלימידי

רחוב חובות הלבבות  11הרצליה 46323
רחוב הבנים  11הרצליה 4637911
רחוב התע"ש  23כפר סבא 4442525
רחוב במעלה  9רמת השרון 47266
רחוב במעלה  9רמת השרון 47266

shikum@shikumsharon.org
99597200
michalg@enosh.org.il 054-5208755
info@taasuka.org 09-7677006
michalg@enosh.org.il 054-5208755
michalg@enosh.org.il 054-5208755

מפעל מוגן
תעסוקה נתמכת
מפעל מוגן
מפעל מוגן
תעסוקה נתמכת

 72קרן מפעלי שיקום אור יהודה אביבה ברקת

רחוב ההגנה  8אור יהודה 6022408

03-5332081

oy-aviva@gesher-il.org

מועדון תעסוקתי

 73קרן מפעלי שיקום אור יהודה אביבה ברקת

רחוב ההגנה  8אור יהודה 6022408

03-5332081

oy-aviva@gesher-il.org

מפעל מוגן

 74חברה למתנסים אור יהודה

מעיין אייזנר ,עו"ס

רחוב שדרות אליהו סעדון  87אור יהודה

03-7353516

amitim@my-or.org.il

מועדון חברתי למבוגרים

 75חברה למתנסים אור יהודה
 76אנוש :רמת השרון

מעיין אייזנר ,עו"ס
מיכל גלימידי

רחוב שדרות אליהו סעדון  87אור יהודה
רחוב במעלה  9רמת השרון 47266

amitim@my-or.org.il 03-7353516
michalg@enosh.org.il 054-5208755

תכנית עמיתים
מועדון חברתי למבוגרים

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

שכולו טוב מועדון חברתי
אנוש :הרצליה
חברה למתנסים יד התשעה
הרצליה
מת"ש :מפעל מוגן (מע"ש
יפו )
הדקל מועדון חברתי
אנוש :תל אביב
חברה למתנסים בית תמי
ת" א
או.אר.ס .שרותי רפואה
בע"מ
או.אר.ס .שרותי רפואה
בע"מ
דיאלוג תיאום טיפול תל
אביב
דיאלוג תיאום טיפול תל
אביב
דיאלוג תיאום טיפול תל
אביב
דיאלוג מתאם טיפול
פרטניות בשקום
דיאלוג מתאם טיפול
פרטניות בשקום
דיאלוג מתאם טיפול
פרטניות בשקום
דיאלוג מתאם טיפול
פרטניות בשקום
דיאלוג מתאם טיפול
פרטניות בשקום

לירון ליהי פאיז
מיכל גלימידי

רחוב בת שבע  1לוד 7120101
רחוב הבנים  11הרצליה 4637911

גילור פרידמן זלצר רחוב רביבים  14הרצליה

lironf@s-tov.org.il
503444984
michalg@enosh.org.il 054-5208755
99591050

gilor.amitim@gmail.com

ריקי
ברק תור
טלי פרץ

רחוב הגרא  29תל אביב  -יפו 61281
רחוב ויצמן  6 6תל אביב  -יפו
רחוב אלפסי  9תל אביב  -יפו

יוסי עמרני

רחוב מרכז בעלי מלאכה  16תל אביב  -יפו 03-6201449

מיכל פורצנל שיר

רחוב מנחם בגין  116תל אביב  -יפו

מיכל פורצנל שיר

רחוב מנחם בגין  116תל אביב  -יפו
רחוב הברזל  34רמת החייל  34תל אביב -
יפו 6971050
metaem-015@amanet.co.il 052-4204529
רחוב הברזל  34רמת החייל  34תל אביב -
יפו 6971050
metaem-015@amanet.co.il 052-4204529
רחוב הברזל  34רמת החייל  34תל אביב -
יפו 6971050
metaem-015@amanet.co.il 052-4204529

יעל גומפל
יעל גומפל
יעל גומפל

riki.matash@gmail.com 03-9005192
barakt@tlvmc.gov.il 03-6974891
tali@enosh.org.il 054-9299707

37648046
37648046

מועדון חברתי למבוגרים
מועדון חברתי למבוגרים
תכנית עמיתים
מועדון חברתי למבוגרים
מועדון חברתי למבוגרים
מועדון חברתי למבוגרים

josamrani.amitim@gmail.com

תכנית עמיתים

michalf@ors-siud.co.il

שירותי סמך

michalf@ors-siud.co.il

חונכות
תיאום טיפול אינטנסיבי
תיאום טיפול שוטף
תיאום טיפול מעקב  -שנה
עוקבת

שני לבל

רחוב הברזל  34תל אביב  -יפו

lshany@amanet.co.il 073-2509587

תיאום טיפול אינטנסיבי

שני לבל

רחוב הברזל  34תל אביב  -יפו

lshany@amanet.co.il 073-2509587

שני לבל

רחוב הברזל  34תל אביב  -יפו

lshany@amanet.co.il 073-2509587

שני לבל

רחוב הברזל  34תל אביב  -יפו

lshany@amanet.co.il 073-2509587

תיאום טיפול שוטף
תיאום טיפול טרום ועדת
שיקום בנוכחות
תיאום טיפול מעקב  -שנה
עוקבת

שני לבל

רחוב הברזל  34תל אביב  -יפו

lshany@amanet.co.il 073-2509587

תיאום טיפול

