
שירותל"דואטלפוןכתובתאיש קשרשם מסגרת

(בית לחיים)הוסטל כוללני 054-9299693noa.sh@enosh.org.il פתח תקווה29רחוב בר גיורא נעה שחףפתח תקוה: אנוש1

דיור מוגן לוין054-9299693noa.sh@enosh.org.il פתח תקווה5רחוב הגיתית נעה שחףפתח תקוה: אנוש2

דיור מוגן לווין לבודדים054-9299693noa.sh@enosh.org.il פתח תקווה5רחוב הגיתית נעה שחףפתח תקוה: אנוש3

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9299693noa.sh@enosh.org.il פתח תקווה5רחוב הגיתית נעה שחףפתח תקוה: אנוש4

דיור מוגן לבודדים054-9299693noa.sh@enosh.org.il פתח תקווה5רחוב הגיתית נעה שחףפתח תקוה: אנוש5

דיור מוגן054-9299693noa.sh@enosh.org.il פתח תקווה5רחוב הגיתית נעה שחףפתח תקוה: אנוש6

דיור מוגן מתוגבר054-9299693noa.sh@enosh.org.il פתח תקווה5רחוב הגיתית נעה שחףפתח תקוה: אנוש7

8

גשר לקהילה שרותי תעסוקה 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 03-9089250gesher.pt@gmail.com פתח תקווה2רחוב דובדבני שיר נויבוארפתח תקוה

9

גשר לקהילה שרותי תעסוקה 

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות03-9089250gesher.pt@gmail.com פתח תקווה2רחוב דובדבני שיר נויבוארפתח תקוה

דיור מוגן לווין לבודדים054-9292500yafity@amalgroup.co.il פתח תקווה12רחוב שוהם יפית יעקבעמל דיור פתח תקווה10

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9292500yafity@amalgroup.co.il פתח תקווה26רחוב גולדנהירש יפית יעקבעמל דיור פתח תקווה11

דיור מוגן לבודדים054-9292500yafity@amalgroup.co.il פתח תקווה26רחוב גולדנהירש יפית יעקבעמל דיור פתח תקווה12

דיור מוגן מתוגבר054-9292500yafity@amalgroup.co.il פתח תקווה12רחוב שוהם יפית יעקבעמל דיור פתח תקווה13

14

אומץ שיקום  הוסטל 

דיור מוגן מתוגבר050-4095571mayae@slavpro.co.il פתח תקווה3רחוב שפיגל מאיה איילמ"מתוגבר בע/כוללני

15

אומץ שיקום  הוסטל 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 054-3110040hadassat@slavpro.co.il פתח תקווה18רחוב שידרובצקי הדסה טבילהמ"מתוגבר בע/כוללני

16

אומץ שיקום  הוסטל 

דיור מוגן לוין050-4095571mayae@slavpro.co.il פתח תקווה3רחוב שפיגל מאיה איילמ"מתוגבר בע/כוללני

17

אומץ שיקום  הוסטל 

דיור מוגן לווין לבודדים050-4095571mayae@slavpro.co.il פתח תקווה3רחוב שפיגל מאיה איילמ"מתוגבר בע/כוללני

18

אומץ שיקום  הוסטל 

דיור מוגן מתוגבר לבודדים050-4095571mayae@slavpro.co.il פתח תקווה3רחוב שפיגל מאיה איילמ"מתוגבר בע/כוללני

19

אומץ שיקום  הוסטל 

דיור מוגן לבודדים050-4095571mayae@slavpro.co.il פתח תקווה3רחוב שפיגל מאיה איילמ"מתוגבר בע/כוללני

20

אומץ שיקום  הוסטל 

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות054-3110040hadassat@slavpro.co.il פתח תקווה18רחוב שידרובצקי הדסה טבילהמ"מתוגבר בע/כוללני

21

אומץ שיקום  הוסטל 

דיור מוגן050-4095571mayae@slavpro.co.il פתח תקווה3רחוב שפיגל מאיה איילמ"מתוגבר בע/כוללני

דיור מוגן לוין03/9130497david@shelpro.co.il   פתח תקווה9192ד .רחוב תדיוידדיור ארצי- של 22

דיור מוגן לווין לבודדים03/9130497david@shelpro.co.il   פתח תקווה9192ד .רחוב תדיוידדיור ארצי- של 23

דיור מוגן מתוגבר לבודדים03/9130497david@shelpro.co.il   פתח תקווה9192ד .רחוב תדיוידדיור ארצי- של 24

דיור מוגן לבודדים03/9130497david@shelpro.co.il   פתח תקווה9192ד .רחוב תדיוידדיור ארצי- של 25



דיור מוגן03/9130497david@shelpro.co.il   פתח תקווה9192ד .רחוב תדיוידדיור ארצי- של 26

דיור מוגן מתוגבר03/9130497david@shelpro.co.il   פתח תקווה9192ד .רחוב תדיוידדיור ארצי- של 27

(בית לחיים)הוסטל כוללני 077-9313302hostel.m8@gmail.com פתח תקווה8רחוב מונטיפיורי 'ורג'שולי גשיקום  מונטיפיורי. ג.א28

דיור מוגן לווין לבודדים03-9706970diyur.mugan@gmail.com פתח תקווה13רחוב איכילוב אביטל הגרשיקום  מונטיפיורי. ג.א29

דיור מוגן מתוגבר לבודדים03-9706970diyur.mugan@gmail.com פתח תקווה13רחוב איכילוב אביטל הגרשיקום  מונטיפיורי. ג.א30

דיור מוגן לבודדים03-9706970diyur.mugan@gmail.com פתח תקווה13רחוב איכילוב אביטל הגרשיקום  מונטיפיורי. ג.א31

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות077-9313302hostel.m8@gmail.com פתח תקווה8רחוב מונטיפיורי 'ורג'שולי גשיקום  מונטיפיורי. ג.א32

דיור מוגן03-9706970diyur.mugan@gmail.com פתח תקווה13רחוב איכילוב אביטל הגרשיקום  מונטיפיורי. ג.א33

דיור מוגן מתוגבר03-9706970diyur.mugan@gmail.com פתח תקווה13רחוב איכילוב אביטל הגרשיקום  מונטיפיורי. ג.א34

(בית לחיים)הוסטל כוללני 03-9390490hostel.kadesh@gmail.com פתח תקווה11רחוב מבצע קדש אורית לוישיקום  מבצע קדש. ג.א35

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות03-9390490hostel.kadesh@gmail.com פתח תקווה11רחוב מבצע קדש אורית לוישיקום  מבצע קדש. ג.א36

דיור מוגן מתוגבר03-9706970diyur.mugan@gmail.com פתח תקווה13רחוב איכילוב אביטל הגרשיקום  מבצע קדש. ג.א37

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש38

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilדיור מוגן מתוגבר

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש39

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilדיור מוגן לווין לבודדים

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש40

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilדיור מוגן מתוגבר לבודדים

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש41

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilדיור מוגן לבודדים

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש42

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilדיור מוגן

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש43

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.il (בית לחיים)הוסטל כוללני

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש44

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilדיור מוגן לוין

דיור מוגן לווין לבודדים054-9299462iritw@enosh.org.il נתניה15רחוב סמילנסקי עירית וייסנתניה: אנוש45

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9299462iritw@enosh.org.il נתניה15רחוב סמילנסקי עירית וייסנתניה: אנוש46

דיור מוגן לבודדים054-9299462iritw@enosh.org.il נתניה15רחוב סמילנסקי עירית וייסנתניה: אנוש47

דיור מוגן054-9299462iritw@enosh.org.il נתניה15רחוב סמילנסקי עירית וייסנתניה: אנוש48

דיור מוגן מתוגבר054-9299462iritw@enosh.org.il נתניה15רחוב סמילנסקי עירית וייסנתניה: אנוש49

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות98841260oren.buaron@gmail.com נתניה5רחוב גרנדוס דרוריתהוסטל האורן- אלדר אהרון 50

דיור מוגן מתוגבר523307010oritzargari@gmail.com נתניה14רחוב דבורה אוריתשיקום דיור מוגן מתוגבר. ב.א51



52

שיקום  הוסטל . ב.א

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות97667395yehuda.weis@gmail.com נתניה21רחוב פייר זילבר יהודהמתוגבר חיי עזרא/כוללני

(בית לחיים)הוסטל כוללני 509286888hostelraanan@gmail.com נתניה18רחוב נילי לילך לטקר סעדיהשיקום הוסטל שבזי. ג.א53

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות509286888hostelraanan@gmail.com נתניה18רחוב נילי לילך לטקר סעדיהשיקום הוסטל שבזי. ג.א54

דיור מוגן509286888hostelraanan@gmail.com נתניה18רחוב  נילי לילך לטקר סעדיהשיקום  רעננה. ג.א55

דיור מוגן מתוגבר509286888hostelraanan@gmail.com נתניה18רחוב  נילי לילך לטקר סעדיהשיקום  רעננה. ג.א56

דיור מוגן523307010oritzargari@gmail.com נתניה14רחוב דבורה אוריתשיקום דיור מוגן. ב.א57

דיור מוגן לווין לבודדים054-9292360natalie@amalgroup.co.il נתניה24רחוב שמואל הנציב נטלי שפיראעמל שקום דיור נתניה58

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-9292360natalie@amalgroup.co.il נתניה24רחוב שמואל הנציב נטלי שפיראעמל שקום דיור נתניה59

דיור מוגן לבודדים054-9292360natalie@amalgroup.co.il נתניה24רחוב שמואל הנציב נטלי שפיראעמל שקום דיור נתניה60

דיור מוגן לוין523307010oritzargari@gmail.com נתניה14רחוב דבורה אוריתשיקום דיור מוגן מתוגבר. ב.א61

דיור מוגן523307010oritzargari@gmail.com נתניה14רחוב דבורה אוריתשיקום דיור מוגן מתוגבר. ב.א62

דיור מוגן מתוגבר523307010oritzargari@gmail.com נתניה14רחוב דבורה אוריתשיקום דיור מוגן מתוגבר. ב.א63

דיור מוגן לוין509283888ag.diurmugan@gmail.com נתניה18רחוב נילי נועה קרואשיקום נתניה. ג.א64

דיור מוגן לווין לבודדים509283888ag.diurmugan@gmail.com נתניה18רחוב נילי נועה קרואשיקום נתניה. ג.א65

דיור מוגן מתוגבר לבודדים509283888ag.diurmugan@gmail.com נתניה18רחוב נילי נועה קרואשיקום נתניה. ג.א66

דיור מוגן לבודדים509283888ag.diurmugan@gmail.com נתניה18רחוב נילי נועה קרואשיקום נתניה. ג.א67

דיור מוגן509283888ag.diurmugan@gmail.com נתניה18רחוב נילי נועה קרואשיקום נתניה. ג.א68

דיור מוגן מתוגבר509283888ag.diurmugan@gmail.com נתניה18רחוב נילי נועה קרואשיקום נתניה. ג.א69

70

שיקום הוסטל . ב.א

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות98329744liorkohen@gmail.com נתניה17רחוב זנגוויל ליאורמתוגבר זנגוויל/כוללני

71

שיקום השיקמים הוסטל . ב.א

דיור מוגן523307010oritzargari@gmail.com נתניה14רחוב דבורה אוריתמתוגר/כוללני

72

שיקום השיקמים הוסטל . ב.א

דיור מוגן מתוגבר523307010oritzargari@gmail.com נתניה14רחוב דבורה אוריתמתוגר/כוללני

(בית לחיים)הוסטל כוללני 509284888kehila.ag@gmail.com נתניה18רחוב נילי ליטל ארצישיקום הוסטל אוסשקין.ג.א73

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות509284888kehila.ag@gmail.com נתניה18רחוב נילי ליטל ארצישיקום הוסטל אוסשקין.ג.א74

דיור מוגן לוין054-9299462iritw@enosh.org.il נתניה15רחוב סמילנסקי עירית וייסנתניה: אנוש75

(בית לחיים)הוסטל כוללני 4440920528756561ml19@marpeh.co.il כפר סבא 10ג "רחוב אצתפארת גיאמתוגבר/מרפא לנפש כולנני 76

הוסטל מתוגבר4440920528756561ml19@marpeh.co.il כפר סבא 10ג "רחוב אצתפארת גיאמתוגבר/מרפא לנפש כולנני 77



דיור מוגן לוין09-7460295eranz@slavpro.co.il כפר סבא16רחוב טשרניחובסקי ערן זרשלו דיור השרון78

דיור מוגן לווין לבודדים09-7460295eranz@slavpro.co.il כפר סבא16רחוב טשרניחובסקי ערן זרשלו דיור השרון79

דיור מוגן מתוגבר לבודדים09-7460295eranz@slavpro.co.il כפר סבא16רחוב טשרניחובסקי ערן זרשלו דיור השרון80

דיור מוגן לבודדים09-7460295eranz@slavpro.co.il כפר סבא16רחוב טשרניחובסקי ערן זרשלו דיור השרון81

דיור מוגן09-7460295eranz@slavpro.co.il כפר סבא16רחוב טשרניחובסקי ערן זרשלו דיור השרון82

דיור מוגן מתוגבר09-7460295eranz@slavpro.co.il כפר סבא16רחוב טשרניחובסקי ערן זרשלו דיור השרון83

(בית לחיים)הוסטל כוללני 03-9381757smadarb@slavpro.co.il ראש העין42-44רחוב יורם חתוכה סמדר בן לולובית אסתר-שלו 84

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות03-9381757smadarb@slavpro.co.il ראש העין42-44רחוב יורם חתוכה סמדר בן לולובית אסתר-שלו 85

הוסטל מתוגבר03-9381757smadarb@slavpro.co.il ראש העין42-44רחוב יורם חתוכה סמדר בן לולובית אסתר-שלו 86

נגה טמירקידום דיור מוגן לווין ארצי87

רחוב קניון לב העיר כיכר פז   קרית 

דיור מוגן לווין לבודדים08/6818403adoraym10@kidumpro.co.ilגת

(בית לחיים)הוסטל כוללני 4804103/9032623norasahar@gmail.com ראש העין 88ל "רחוב צהנהורהבית יהושע-  של 88

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות4804103/9032623norasahar@gmail.com ראש העין 88ל "רחוב צהנהורהבית יהושע-  של 89

90

אומץ שיקום  הוסטל 

הדסה טבילהמ"מתוגבר בע/כוללני

 ראש העין 21רחוב המלאכה 

4809157054-3110040hadassat@slavpro.co.ilהוסטל מתוגבר

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות6091000524594449moranlevyks@gmail.com בני ציון 1רחוב מושב מורןקרית שלמה91

92

שיקום הוסטל . ב.א

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות98912056liat.benzaken@gmail.com כפר יונה13רחוב אגוז ליאתמתוגבר בית תקווה/כוללני

93

ע שני  הוסטל .ע

אילנה שנימתוגבר בית גדעון/כוללני

 4.8.54.56הצנחנים , רחוב האלון

(בית לחיים)הוסטל כוללני 4030000774009541beitgideon@gmail.comכפר יונה 

94

ע שני  הוסטל .ע

אילנה שנימתוגבר בית גדעון/כוללני

 4.8.54.56הצנחנים , רחוב האלון

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות4030000774030935beitgideon@gmail.comכפר יונה 

95

שיקום השיקמים הוסטל . ב.א

(בית לחיים)הוסטל כוללני 97727687ilana.ia@outlook.com רעננה3רחוב אלי כהן אילנהמתוגר/כוללני

96

שיקום השיקמים הוסטל . ב.א

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות97727687ilana.ia@outlook.com רעננה3רחוב אלי כהן אילנהמתוגר/כוללני

97

רגיל /לוין/דיור מוגן: דרור

דיור מוגן לוין431010297430253office@dror-amuta.org רעננה 205ד .רחוב תOfra Meirchikובודדים

98

רגיל /לוין/דיור מוגן: דרור

דיור מוגן לווין לבודדים431010297430253office@dror-amuta.org רעננה 205ד .רחוב תOfra Meirchikובודדים

99

רגיל /לוין/דיור מוגן: דרור

דיור מוגן מתוגבר לבודדים431010297430253office@dror-amuta.org רעננה 205ד .רחוב תOfra Meirchikובודדים



100

רגיל /לוין/דיור מוגן: דרור

דיור מוגן לבודדים431010297430253office@dror-amuta.org רעננה 205ד .רחוב תOfra Meirchikובודדים

101

רגיל /לוין/דיור מוגן: דרור

דיור מוגן431010297430253office@dror-amuta.org רעננה 205ד .רחוב תOfra Meirchikובודדים

דיור מוגן מתוגבר431010297430253office@dror-amuta.org רעננה 205. ד.רחוב תיק'עפרה מאירצדיור מוגן מתוגבר: דרור102

103

אמצע הדרך -עמותת נופית

דיור מוגן מתוגבר לבודדים450163809-7447111orna@nofit.org הוד השרון 8רחוב נופית אורנה דודהפרעות אכילה לנשים

104

אמצע הדרך -עמותת נופית

הוסטל כוללני הפרעות אכילה450163809-7447111orna@nofit.org הוד השרון 8רחוב נופית אורנה דודהפרעות אכילה לנשים

105

אמצע הדרך -עמותת נופית

דיור מוגן מתוגבר450163809-7447111orna@nofit.org הוד השרון 8רחוב נופית אורנה דודהפרעות אכילה לנשים

מפעל מוגן431010297430253office@dror-amuta.org רעננה 205. ד.רחוב תיק'עפרה מאירצדרור בית היוצר מפעל106

תעסוקה נתמכת435584009-7719444arielab@galcollege.org.il רעננה 278רחוב אחוזה ענת מלמדבית לוינשטיין107

108

 (קרן מפעלי שיקום)גשר 

מפעל מוגן09-8991725kadima@gesher-il.orgצורן- קדימה40רחוב הרצל נריקדימה

109

האגודה למען הקשיש יד 

שולהבנימין

רחוב יהודית קליין   יד בנימין 

7681200123456a@b.comמועדון תעסוקתי

תורמים במדים054-6689067gitith@gvanim.org.il שדרות6רחוב הרקפת גיתית הרלבגוונים תורמים במדים110

111

מועדון /יימס מפעל מוגן'צ

מועדון תעסוקתי0506-662263ravit.ashkenazy@chimesisrael.org.il ראש העין9רחוב המלאכה סגולית ממןתעסוקתי

112

מועדון /יימס מפעל מוגן'צ

מפעל מוגן0506-662263ravit.ashkenazy@chimesisrael.org.il ראש העין9רחוב המלאכה סגולית ממןתעסוקתי

113

יוזמה דרך הלב פרויקטים 

מפעל מוגן4464109-7656475yozma-07@015.net.il כפר סבא 24ש "רחוב התעלירז גריידישיקומיים

גלית הילמןרחובות: האגודה למען העוור114

 הרצליה 11רחוב חובות הלבבות 

4632399597200shikum@shikumsharon.orgמועדון תעסוקתי

ליאור אמסלםISO-יימס מפעל מוגן'צ115

יפו -    תל אביב 13רחוב הארד 

6971065506662263ravit.ashkenazy@chimesisrael.org.ilמפעל מוגן

שני לירן מסילתימפעל- טרמינאל המעצבים 116

 בת ים 32רחוב אהוד קינמון 

5959906544782532job@outbox.org.ilמפעל מוגן

תעסוקה נתמכת054-9299462iritw@enosh.org.il נתניה15רחוב סמילנסקי עירית וייסנתניה: אנוש117

118

שיקום תעסוקתי -שווים

תעסוקה נתמכת4237809-8619041shavim.netanya@gmail.com נתניה 43רחוב המסגר יק'יונתן סנצנתניה (ת "אש)

119

שיקום תעסוקתי -שווים

מפעל מוגן4237809-8619041shavim.netanya@gmail.com נתניה 43רחוב המסגר יק'יונתן סנצנתניה (ת "אש)

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש120

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilתעסוקה נתמכת



121

שיקום תעסוקתי -שווים

תעסוקה נתמכת4442509-7658465hagay.shavim@gmail.com כפר סבא 20רחוב עתיר ידע חגי לופטהכפר סבא (ת "אש)

122

שיקום תעסוקתי -שווים

מפעל מוגן4442509-7658465hagay.shavim@gmail.com כפר סבא 20רחוב עתיר ידע חגי לופטהכפר סבא (ת "אש)

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש123

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilמועדון תעסוקתי

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש124

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilמפעל מוגן

125

שכולו טוב מפעל מוגן ראש 

מפעל מוגן7120101503444984lironf@s-tov.org.il לוד 1רחוב בת שבע לירון ליהי פאיזהעין

126

שיקום תעסוקתי -שווים

רונן שרןפתח תקוה (ת "אש)

 פתח תקווה 34רחוב בן ציון גליס 

429793403-9308087ronenshavim@gmail.comתעסוקה נתמכת

127

שיקום תעסוקתי -שווים

רונן שרןפתח תקוה (ת "אש)

 פתח תקווה 34רחוב בן ציון גליס 

429793403-9308087ronenshavim@gmail.comמפעל מוגן

128

צ  אתגר "האגודה לברה

אלכס מלכהף"מרכז שח

 17רחוב המכבים פינת אבן עזרא 

תעסוקה נתמכת492201708-9583580tasukaaguda@gmail.comפתח תקווה 

מועדון תעסוקתי054-9299462iritw@enosh.org.il נתניה15רחוב סמילנסקי עירית וייסנתניה: אנוש129

אילנית אפסאישיקום אחר130

 פתח 3026ד . ת20רחוב המרץ 

תעסוקה נתמכת4959361546689102ilanita@shikumacher.org.ilתקווה 

אילנית אפסאישיקום אחר131

 פתח 3026ד . ת20רחוב המרץ 

מפעל מוגן4959361546689102ilanita@shikumacher.org.ilתקווה 

מפעל מוגן מתוגבר39040727urirozner1@gmail.com פתח תקווה17רחוב דרך יצחק רבין אורי רוזנרצ קפה בעלמא"האגודה לברה132

133

חברה למתנסים עמישב 

תכנית עמיתים03-9339393amishav.amitim@gmail.com פתח תקווה1רחוב קהילת שיקגו קרן מירון פורתפתח תקווה

134

חברה למתנסים יוספטל 

תכנית עמיתים03-9348264michalhorovitz3@gmail.com פתח תקווה3רחוב קהילת יוסטון מיכל הורוביץפתח תקווה

מועדון חברתי למבוגרים054-9299693noa.sh@enosh.org.il פתח תקווה5רחוב הגיתית נעה שחףפתח תקוה: אנוש135

מיכל גלימידיכפר סבא: אנוש136

 כפר סבא 3רחוב סמטת אנוש 

4424529054-5208755michalg@enosh.org.ilמועדון חברתי למבוגרים

תכנית עמיתים423345798652762chenbamitim@gmail.com נתניה 35רחוב נחום חןחברה למתנסים דורה נתניה137

138

חברה למתנסים נאות הרצל 

תכנית עמיתים98625059neotherz@matnasim.org.il נתניה12רחוב שמעון ברכה עפרינתניה

תכנית עמיתים98971912amitim@netanya-dar.matnasim.co.il נתניה3רחוב אריה לוין אדיר גושןחברה למתנסים נורדאו נתניה139

תכנית עמיתים98619911natalie.amitim@gmail.com נתניה33רחוב עובדיה אברהם נטלי כראדיחברה למתנסים נתניה מזרח140



מועדון חברתי למבוגרים054-9299462iritw@enosh.org.il נתניה15רחוב סמילנסקי עירית וייסנתניה: אנוש141

ליאור אמסלםמועדון חברתי- יימס 'צ142

יפו -  תל אביב 13רחוב הארד 

69710650506-662263ravit.ashkenazy@chimesisrael.org.ilמועדון חברתי למבוגרים

תכנית עמיתים523832334shirlyatals@gmail.comרחוב גלר   כפר סבאשירלי אטלסס כפר סבא"מתנ143

תכנית עמיתים506966865ofid@walla.co.il ראש העין10רחוב מרבד הקסמים אופירה דרדיקמןחברה למתנסים ראש העין144

תכנית עמיתים4064098783165tharaa.faruja@gmail.comרחוב קלנסווה   קלנסווה תראאחברה למתנסים קלנסוה145

מועדון חברתי למבוגרים431010297430253office@dror-amuta.org רעננה 205. ד.רחוב תיק'עפרה מאירצמועדון חברתי: דרור146

בית אבות סיעודי6091000524594449moranlevyks@gmail.comרחוב מושב   בני ציון מורןקרית שלמה147

148

שירותי השכלה מכינה -אשנב

עינת חפרוליווי השרון

יפו -  תל אביב 116רחוב מנחם בגין 

1111522231428info@eshnav-ltd.co.il

שלב )- מכינה ללימודים גבוהים 

('ב';א

149

שירותי השכלה מכינה -אשנב

עינת חפרוליווי השרון

יפו -  תל אביב 116רחוב מנחם בגין 

1111522231428info@eshnav-ltd.co.il

שלב ליווי -מכינה ללימודים גבוהים

(6עד )'ג

150

שירותי השכלה מכינה -אשנב

עינת חפרוליווי השרון

יפו -  תל אביב 116רחוב מנחם בגין 

1111522231428info@eshnav-ltd.co.il

שלב -מכינה ללימודים גבוהים

(למודי המשך)'ד

אורן סלמניקדיאלוג תיאום טיפול כפר סבא151

 (בית הפעמון)ש  "רחוב התע

תיאום טיפול אינטנסיבי4442520054-6550473soren@amanet.co.il כפר סבא 20/401

אורן סלמניקדיאלוג תיאום טיפול כפר סבא152

 (בית הפעמון)ש  "רחוב התע

תיאום טיפול שוטף4442520054-6550473soren@amanet.co.il כפר סבא 20/401

אורן סלמניקדיאלוג תיאום טיפול כפר סבא153

 (בית הפעמון)ש  "רחוב התע

4442520054-6550473soren@amanet.co.il כפר סבא 20/401

תיאום טיפול טרום ועדת שיקום 

בנוכחות

אורן סלמניקדיאלוג תיאום טיפול כפר סבא154

 (בית הפעמון)ש  "רחוב התע

שנה עוקבת- תיאום טיפול מעקב 4442520054-6550473soren@amanet.co.il כפר סבא 20/401


