
שירותל"דואטלפוןכתובתאיש קשרשם מסגרת

(בית לחיים)הוסטל כוללני 545825593inbalim.h@gmail.com חיפה16רחוב הפועל עדי וויטסוןהוסטל ענבלים חיפה1

הוסטל לצעירים545825593inbalim.h@gmail.com חיפה16רחוב הפועל עדי וויטסוןענבלים הוסטל חיפה2

527462828inbalimkehila.haifa@gmail.com חיפה48רחוב הלל עמליה חיימוביץהוסטל ענבלים חיפה3

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

דיור מוגן לווין לבודדים050-2496146hadasb@slavpro.co.il כפר סבא16רחוב טשרניחובסקי הדס בוקוביץחדרה, שלו ציפור הנפש4

דיור מוגן מתוגבר לבודדים050-2496146hadasb@slavpro.co.il כפר סבא16רחוב טשרניחובסקי הדס בוקוביץחדרה, שלו ציפור הנפש5

דיור מוגן לבודדים050-2496146hadasb@slavpro.co.il כפר סבא16רחוב טשרניחובסקי הדס בוקוביץחדרה, שלו ציפור הנפש6

14790050-6587366elana@maonrt.net טבריה 27רחוב בית הילל אילנהאלדר אהרון דיור7

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

8

מתוגבר בית /אלדר אהרון  כוללני

3842512054-7725950olesya@gmail.com חדרה 12רחוב אהרונוסון אולסיהאור

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

הוסטל לצעירים04-6220070inbalimhad@gmail.com חדרה8רחוב ניצנים מירבענבלים הוסטל  לצעירים9

10

מתוגבר /ענבלים הוסטל כוללני 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 04-6220070inbalimhad@gmail.com חדרה8רחוב ניצנים מירבחדרה

11

מתוגבר /ענבלים הוסטל כוללני 

הוסטל מתוגבר04-6220070inbalimhad@gmail.com חדרה8רחוב ניצנים מירבחדרה

דיור מוגן לוין04-6210151inbalim.hadera@gmail.com חדרה20רחוב קומבה שרוןענבלים דיור מוגן מתוגבר חדרה12

דיור מוגן לווין לבודדים04-6210151inbalim.hadera@gmail.com חדרה20רחוב קומבה שרוןענבלים דיור מוגן מתוגבר חדרה13

דיור מוגן מתוגבר לבודדים04-6210151inbalim.hadera@gmail.com חדרה20רחוב קומבה שרוןענבלים דיור מוגן מתוגבר חדרה14

דיור מוגן לבודדים04-6210151inbalim.hadera@gmail.com חדרה20רחוב קומבה שרוןענבלים דיור מוגן מתוגבר חדרה15

דיור מוגן04-6210151inbalim.hadera@gmail.com חדרה20רחוב קומבה שרוןענבלים דיור מוגן מתוגבר חדרה16

דיור מוגן מתוגבר04-6210151inbalim.hadera@gmail.com חדרה20רחוב קומבה שרוןענבלים דיור מוגן מתוגבר חדרה17

דיור מוגן לוין04-6214001katavhadera@walla.com חדרה68רחוב ביאליק בצלאל שלהבב חדרה דיור מוגן מתוגבר.ט.ק18

דיור מוגן לווין לבודדים04-6214001katavhadera@walla.com חדרה68רחוב ביאליק בצלאל שלהבב חדרה דיור מוגן מתוגבר.ט.ק19

דיור מוגן מתוגבר לבודדים04-6214001katavhadera@walla.com חדרה68רחוב ביאליק בצלאל שלהבב חדרה דיור מוגן מתוגבר.ט.ק20

דיור מוגן לבודדים04-6214001katavhadera@walla.com חדרה68רחוב ביאליק בצלאל שלהבב חדרה דיור מוגן מתוגבר.ט.ק21

דיור מוגן04-6214001katavhadera@walla.com חדרה68רחוב ביאליק בצלאל שלהבב חדרה דיור מוגן מתוגבר.ט.ק22

דיור מוגן מתוגבר04-6214001katavhadera@walla.com חדרה68רחוב ביאליק בצלאל שלהבב חדרה דיור מוגן מתוגבר.ט.ק23

(בית לחיים)הוסטל כוללני 054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה7רחוב האגוז עירית וייסחדרה: אנוש24

דיור מוגן לוין054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה13רחוב הרברט סמואל עירית וייסחדרה: אנוש25



דיור מוגן לווין לבודדים054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה13רחוב הרברט סמואל עירית וייסחדרה: אנוש26

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה13רחוב הרברט סמואל עירית וייסחדרה: אנוש27

דיור מוגן לבודדים054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה13רחוב הרברט סמואל עירית וייסחדרה: אנוש28

054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה7רחוב האגוז עירית וייסחדרה: אנוש29

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

דיור מוגן054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה13רחוב הרברט סמואל עירית וייסחדרה: אנוש30

דיור מוגן מתוגבר054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה13רחוב הרברט סמואל עירית וייסחדרה: אנוש31

דיור מוגן לוין04-6323872gesher.diyrsharon@gmail.com חדרה4רחוב אורנשטיין נועה רביןגשר לקהילה דיור שרון צפוני32

דיור מוגן לווין לבודדים04-6323872gesher.diyursharon@gmail.com חדרה4רחוב אורנשטיין נועה רביןגשר לקהילה דיור שרון צפוני33

דיור מוגן מתוגבר לבודדים04-6323872geser.diyursharon@gmail.com חדרה4רחוב אורנשטיין נועה רביןגשר לקהילה דיור שרון צפוני34

דיור מוגן לבודדים04-6323872gesher.diyursharon@gmail.com חדרה4רחוב אורנשטיין נועה רביןגשר לקהילה דיור שרון צפוני35

דיור מוגן04-6323872gesher.diyursharon@gmail.com חדרה4רחוב אורנשטיין נועה רביןגשר לקהילה דיור שרון צפוני36

דיור מוגן מתוגבר04-6323872gesher.diyursharon@gmail.com חדרה4רחוב אורנשטיין נועה רביןגשר לקהילה דיור שרון צפוני37

דיור מוגן3842119054-5766881dahlya123@gmail.com חדרה 28רחוב הרצל דליהאלדר אהרון דיור38

דיור מוגן מתוגבר3842119054-5766881dahlya123@gmail.com חדרה 28רחוב הרצל דליהאלדר אהרון דיור39

דיור מוגן לוין3842119054-5766881dahlya123@gmail.com חדרה 28רחוב הרצל דליהאלדר אהרון דיור40

דיור מוגן לווין לבודדים3842119054-5766881dahlya123@gmail.com חדרה 28רחוב הרצל דליהאלדר אהרון דיור41

דיור מוגן מתוגבר לבודדים3842119054-5766881dahlya123@gmail.com חדרה 28רחוב הרצל דליהאלדר אהרון דיור42

דיור מוגן לבודדים3842119054-5766881dahlya123@gmail.com חדרה 28רחוב הרצל דליהאלדר אהרון דיור43

(בית לחיים)הוסטל כוללני 04-6335129bialik68.hedera@gmial.com חדרה68רחוב ביאליק מיה דמתיהוסטל  חדרה. ב.ט.ק44

45

מתוגבר /אלדר אהרון  כוללני

(בית לחיים)הוסטל כוללני 3822517054-7725950olesya@gmail.com חדרה 46רחוב הגיבורים אולסיהארגמן

46

דיור בוגן / אילנית בית לחיים

אפרת קלייןמתוגבר

כרכור - פרדס חנה1רחוב הנרקיס 

371100246273275efrat@dido.co.il

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

דיור מוגן לוין522495518doronnizan@gmail.comכרכור- פרדס חנה1רחוב הפלמח דורון ניצןב פרדס חנה.ט.ק47

דיור מוגן לווין לבודדים522495518doronnizan@gmail.comכרכור- פרדס חנה1רחוב הפלמח ניצן דורוןב פרדס חנה.ט.ק48

דיור מוגן מתוגבר לבודדים522495518doronnizan@gmail.comכרכור- פרדס חנה1רחוב הפלמח דורון ניצןב פרדס חנה.ט.ק49

דיור מוגן לבודדים522495518doronnizan@gmail.comכרכור- פרדס חנה1רחוב הפלמח דורון ניצןב פרדס חנה.ט.ק50

דיור מוגן522495518doronnizam@gmail.comכרכור- פרדס חנה1רחוב הפלמח ניצן דורוןב פרדס חנה.ט.ק51

דיור מוגן מתוגבר052-7322606ktvdiurmigan@gamil.comכרכור- פרדס חנה1רחוב הפלמח רוחמה רפאלב פרדס חנה.ט.ק52

דיור מוגן לווין לבודדים054-9292630natalie@amalgroup.co.il נתניה15רחוב הרצל נטלי שפיראעמל שקום דיור חדרה53

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9292630natalie@amalgroup.co.il נתניה15רחוב הרצל נטלי שפיראעמל שקום דיור חדרה54

דיור מוגן לבודדים054-9292630natalie@amalgroup.co.il נתניה15רחוב הרצל נטלי שפיראעמל שקום דיור חדרה55

56

מתוגבר /ענבלים הוסטל כוללני 

09-8865988inbalimkehila.netanya@gmail.com נתניה17רחוב הרב קוק דנהחדרה

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות



57

עתיד חדש דיור אופקים טירת 

נועם לביאהכרמל

 טירת כרמל 2רחוב קרן היסוד 

390262104-6813979ofakim_tira@newatid.co.ilדיור מוגן לווין לבודדים

58

עתיד חדש דיור אופקים טירת 

נועם לביאהכרמל

 טירת כרמל 2רחוב קרן היסוד 

390262104-6813979ofakim_tira@newatid.co.ilדיור מוגן מתוגבר לבודדים

59

עתיד חדש דיור אופקים טירת 

נועם לביאהכרמל

 טירת כרמל 2רחוב קרן היסוד 

390262104-6813979ofakim_tira@newatid.co.ilדיור מוגן לבודדים

60

עתיד חדש דיור אופקים טירת 

נועם לביאהכרמל

 טירת כרמל 2רחוב קרן היסוד 

390262104-6813979ofakim_tira@newatid.co.ilדיור מוגן

(בית לחיים)הוסטל כוללני 04-6391318kt.gesher.orakiva@gmail.com אור עקיבא2רחוב הנביאים נירית מיכאליגשר לקהילה אור עקיבא61

04-6391318kt.gesher.orakiva@gmail.com אור עקיבא2רחוב הנביאים נירית מיכאליגשר לקהילה אור עקיבא62

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

הוסטל מתוגבר04-6391318kt.gesher.orakiva@gmail.com אור עקיבא2רחוב הנביאים נירית מיכאליגשר לקהילה אור עקיבא63

(בית לחיים)הוסטל כוללני 050/8618173tamim@shelpro.co.ilרחוב שער מנשה   שער מנשהתמי מוריס(שער מנשה)הוסטל כוללני-של64

050/8618173tamim@shelpro.co.il שער מנשה99רחוב שער מנשה תמי מוריס(שער מנשה)הוסטל כוללני-של65

הוסטל לאנשים עם בעיות 

גופניות

דיור מוגן לווין לבודדים054-8338010moran@amalgroup.co.il טבעון1רחוב בן גוריון מורן ברעםעמל שיקום דיור אורנים66

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-8338010moran@amalgroup.co.il טבעון1רחוב בן גוריון מורן ברעםעמל שיקום דיור אורנים67

דיור מוגן לבודדים054-8338010moran@amalgroup.co.il טבעון1רחוב בן גוריון מורן ברעםעמל שיקום דיור אורנים68

(בית לחיים)הוסטל כוללני 052-5227322p.broshim@gmail.com זכרון יעקב15רחוב הברושים אלישיר פנינהב הוסטל רגבים.ט.ק69

מפעל מוגן30600526466632areen@teferet.org   אור עקיבא 2רחוב הדס ערין אבו אלעסלמפעל ביחד אור עקיבא70

עירית וייסאום אל פאחם: אנוש71

-   אום אל2רחוב שכונת באטן קומה 

תעסוקה נתמכת3001015054-9299462iritw@enosh.org.ilפחם 

עירית וייסאום אל פאחם: אנוש72

-   אום אל2רחוב שכונת באטן קומה 

מועדון תעסוקתי3001015054-9299462iritw@enosh.org.ilפחם 

מפעל מוגן5836487studioreut@gmail.com ירושלים11רחוב בית הדפוס שחףסטודיו פסגת זאב: רעות73

מפעל מוגן7120101503444984lironf@s-tov.org.il לוד 1רחוב בת שבע לירון ליהי פאיזשכולו טוב מפעל מוגן חיפה74

מועדון תעסוקתי523783773yeal.reut@gmail.com חדרה30רחוב גשר העץ יעלמועדון תעסוקתי חדרה: רעות75

מועדון תעסוקתי054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה13רחוב הרברט סמואל עירית וייסחדרה: אנוש76

מפעל מוגן49827257avi.yozma@gmail.com חדרה3רחוב בעלי מלאכה אבי חברונייוזמה דרך הלב נתיב הלב77

מועדון חברתי למבוגרים04-6344757clubhouse.bereshit.hadarel@gmail.com חדרה4רחוב אורנשטיין שובל דניאלגשר לקהילה מועדון78

מועדון חברים04-6344757clubhouse.bereshit.hedera@gmail.com חדרה4רחוב אורנשטיין שובל דניאלגשר לקהילה מועדון79

תכנית עמיתים46330825amitim.hili@gmail.com חדרה11רחוב בן איש חי הילי סוקולוברחברה למתנסים גבעת אולגה80

תכנית עמיתים46248378dana.shapira@gmail.com חדרה9רחוב מיכאל חזני דנהחברה למתנסים קלור חדרה81

מועדון חברתי למבוגרים054-9299462iritw@enosh.org.il חדרה13רחוב הרברט סמואל עירית וייסחדרה: אנוש82

תכנית עמיתים2470046753002miriam@akko.matnasim.co.il עכו 72רחוב בן שושן מרים מיארהחברה למתנסים עכו83

מועדון חברתי למבוגרים054-9299462iritw@enosh.org.ilכרכור- פרדס חנה27רחוב התחייה עירית וייספרדס חנה: אנוש84



מגורים טיפולייים אנטנסיבים04-6378358yacob@uranusltd.comכרכור-רחוב התדהר   פרדס חנהיעקב בכרךנוה שלוה85

מגורים טיפוליים04-6378358yacob@uranusltd.comכרכור-רחוב התדהר   פרדס חנהיעקב בכרךנוה שלוה86

87

-קידום קהילה שיקומית אקולוגית 

קהילה אקולוגית074/7363352gilboa@shelpro.co.ilכרכור- פרדס חנה5רחוב נלי גלבועDצפון

מגורים טיפולייים אנטנסיבים39033150michal@shelpro.co.il קרית אתא29רחוב משה שרת מיכל זהביקידום בית האירוסים88

מגורים טיפולייים אנטנסיבים03-7649300miric@shelpro.co.il קרית אתא29רחוב משה שרת מירי כהןבית האירוסים89

תיאום טיפול אינטנסיבי052-5613296aroni@amanet.co.ilרחוב חדרה   חדרהרוני אהרוןדיאלוג תיאום טיפול חדרה90

תיאום טיפול שוטף052-5613296aroni@amanet.co.ilרחוב חדרה   חדרהרוני אהרוןדיאלוג תיאום טיפול חדרה91

052-5613296aroni@amanet.co.ilרחוב חדרה   חדרהרוני אהרוןדיאלוג תיאום טיפול חדרה92

תיאום טיפול טרום ועדת שיקום 

בנוכחות

052-5613296aroni@amanet.co.ilרחוב חדרה   חדרהרוני אהרוןדיאלוג תיאום טיפול חדרה93

שנה - תיאום טיפול מעקב 

עוקבת


