
יישובמחוז
שם 

מסגרת

לחברי איזה קופות השירות 

?*הוא בחינם
הערותהגורם המפעילדואלטלפון לתיאומים

צפון
דרומית )הרדוף 

(לכרמיאל

בית עלמה 

חירם

 אשר מאוחדתחינם למבוטחי 

י הקופה"אושרו ע
04-9059276bt@hiram.org.il מעורב נשים גברים(צ"חל)חירם

כרמיאלצפון
בית של 

תקווה

 ו מכבי לאומיתחינם למבוטחי 

י הקופה" אשר אושרו עכללית

073-7274608 

050-3983888

homeforhope1@

gmail.com

בית מאזן - בית של תקווה

מ"בע
מעורב נשים גברים

צפון
ליד )סוועאד חמרה 

(הרדוף ושפרעם
מסאחה

מכבי  מאוחדתחינם למבוטחי 

אשר אושרו לאומית וכללית 

י הקופה"ע

0534-872986
info@massaha.o

rg.il
(צ"חל)מסאחה 

מעורב גברים )לדוברי ערבית 

(ונשים

ביתינוקיבוץ מירבצפון
אין עדיין הסכם עם קופות 

.החולים
052-8699412

eladbloch5@gm

ail.com
עמותת שווה בנפשך

מותאם למגזר הדתי . לנשים בלבד

והחרדי

קיסריהחיפה
דרך 

האמצע

, מכבי מאוחדתחינם למבוטחי 

 אשר אושרו ט"כללית ומשהב

י הקופה"ע

053-5448482 

04-6367171
bait@izun.org,ilמעורב נשים גבריםעמותת כפר איזון

בית עדןאום אל פחםחיפה
 אשר מכביחינם למבוטחי 

י הקופה"אושרו ע

04-8323777 

0505-688400

biet.eden@gmail

.com

בית עדן מרכז שיקום 

מ"בע
.לדוברי ערבית

          ** (12/2022עדכון  -  בתים17)רשימת בתים מאזנים למניעת אשפוז פסיכיאטרי בהסדר עם קופות החולים 
(מסודר לפי מחוז)

וכי , במידה והרופא מצא שיש הצדקה לאשפוזך הפסיכיאטרי!  עליך לפנות דרך הפסיכיאטר המטפל, לצורך בחינת התאמתך ולאישור שילובך בבית מאזן במימון הקופה* 

.יעביר זאת לאישור המנהל האחראי בקופה- כדי למנוע אשפוז זה" בית מאזן"בנוסף לכך נראה כי הינך גם עומד בקריטריונים לקליטה ב

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/Documents/ballancing-homes.pdf: רשימה מעודכנת של הבתים המאזנים מפורסמת באתר המשרד** 
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מסגרת

לחברי איזה קופות השירות 

?*הוא בחינם
הערותהגורם המפעילדואלטלפון לתיאומים

          ** (12/2022עדכון  -  בתים17)רשימת בתים מאזנים למניעת אשפוז פסיכיאטרי בהסדר עם קופות החולים 
(מסודר לפי מחוז)

וכי , במידה והרופא מצא שיש הצדקה לאשפוזך הפסיכיאטרי!  עליך לפנות דרך הפסיכיאטר המטפל, לצורך בחינת התאמתך ולאישור שילובך בבית מאזן במימון הקופה* 

.יעביר זאת לאישור המנהל האחראי בקופה- כדי למנוע אשפוז זה" בית מאזן"בנוסף לכך נראה כי הינך גם עומד בקריטריונים לקליטה ב

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/Documents/ballancing-homes.pdf: רשימה מעודכנת של הבתים המאזנים מפורסמת באתר המשרד** 

אפיק חדשקרית אתאחיפה
אין עדיין הסכם עם קופות 

.החולים
048-8669448newatid@bezeqint.net

מעורב גברים ונשיםחברת עתיד חדש

בית האושרקרית אתאחיפה
אין עדיין הסכם עם קופות 

.החולים
04-6534256

2003bhb2003@g

mail.com

חברת בית האושר 

.בקהילה
מעורב גברים ונשים

רחובותמרכז
בית גומא 

אנוש

, מכבי, כלליתחינם למבוטחי 

ט " ומשהבלאומית, מאוחדת

.י הקופה"אשר אושרו ע

054-9299487
beitgome@enos

h.org.il
עמותת אנוש

גברים בלבד קיים רצף טיפולי עם 

.ח קפלן"ביה

רחובותמרכז
בית גומא 

אנוש

, מכבי, כלליתחינם למבוטחי 

ט " ומשהבלאומית, מאוחדת

.י הקופה"אשר אושרו ע

054-9299487
beitgome@enos

h.org.il
עמותת אנוש

נשים בלבד קיים רצף טיפולי עם 

.ח קפלן"ביה

כפר יונהמרכז

בית 

סוטריה 

השרון

אשר  לאומיתחינם למבוטחי 

.י הקופה"אושרו ע
058-4433377

info.kfaryona@s

oteria.org.il
מעורב נשים גבריםעמותת סוטריה ישראל 

איזונפשיבנהמרכז
 אשר מכביחינם למבוטחי 

.י הקופה"אושרו ע

פרטים יפורסמו לאחר חתימת 

ח"הסכם עם קופ
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לחברי איזה קופות השירות 

?*הוא בחינם
הערותהגורם המפעילדואלטלפון לתיאומים

          ** (12/2022עדכון  -  בתים17)רשימת בתים מאזנים למניעת אשפוז פסיכיאטרי בהסדר עם קופות החולים 
(מסודר לפי מחוז)

וכי , במידה והרופא מצא שיש הצדקה לאשפוזך הפסיכיאטרי!  עליך לפנות דרך הפסיכיאטר המטפל, לצורך בחינת התאמתך ולאישור שילובך בבית מאזן במימון הקופה* 

.יעביר זאת לאישור המנהל האחראי בקופה- כדי למנוע אשפוז זה" בית מאזן"בנוסף לכך נראה כי הינך גם עומד בקריטריונים לקליטה ב

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/Documents/ballancing-homes.pdf: רשימה מעודכנת של הבתים המאזנים מפורסמת באתר המשרד** 

ירושליםירושלים
סוטריה 

(גברים)

, מכבי ,לאומיתחינם למבוטחי 

 אשר ט"מאוחדת ומשהב

י הקופה"אושרו ע

058-6919809

info.jlm-

men@soteria.org

.il 

גברים בלבדעמותת סוטריה ישראל 

תל 

אביב
הרצליה

רוח ים 

סנטי

אין עדיין הסכם עם קופות 

.החולים
רוח ים050-5923086

פרטים יפורסמו לאחר חתימת 

ח"הסכם עם קופ

תל 

אביב
רוח יםהרצליה

אין עדיין הסכם עם קופות 

.החולים
050-5923086

eyal@ruahyam.c

om
רוח ים

פרטים יפורסמו לאחר חתימת 

ח"הסכם עם קופ

תל 

אביב
חולון

"- השביל"

בית מאזן 

קידום חולון

אין עדיין הסכם עם קופות 

.החולים
050-6242212

danny@shelpro.c

o.il

פרוייקטים - קידום

שיקומיים

פרטים יפורסמו לאחר חתימת 

ח"הסכם עם קופ

יש פתרוןאשדודדרום
אין עדיין הסכם עם קופות 

.החולים
054-7670210

guy.sadovsky@g

mail.com
(מ"ע)יש פתרון 

פרטים יפורסמו לאחר חתימת 

ח"הסכם עם קופ
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