רשימה זו הורדה מאתר
sharedlist.org.il
אנו מציגים עד  1000רשומות בחינם כדי
למנוע האקינג ועומס על המערכת ,אבל
משתפים בשמחה את הקובץ המקורי
למי שפונה במייל ומבקש  -אבל איך זה
שעוד לא שיתפתם את האתר
בפייסבוק? (:
מייל

מנהל/ת

פקס

dobtsism@gmail.
com

מריאנה 6422919

alonimjose@gm
ail.com

חוזה כרמלוס 6655703

alafenis@gmail.c
om

גיהאד אלאפיניש

meravb.h.t@gma
il.com

מירב בן
הרוש-צרויה

08-9917316

טלפון

6651206

08-9917316

6286915 08-6273404

שם מסגרת דיור
כתובת מלאה
מוגן לקשישים ועיר
מבצע נחשון ,13
ב"ש

דיור מוגן אביבים
בבאר שבע -
עמותת לב הנגב

השלום  23שכונה
ג' ,ב"ש

דיור מוגן אלונים
בבאר שבע -
עמותת אלונים

מרכז מסחרי דיור מוגן אלזהראא
ברהט  -עמותת
השלום ,ת.ד ,416
ליאלי
רהט.
שדרות בן גוריון 14
ת.ד 15116

דיור מוגן אפיקים
בבאר שבע -
עמותת אנוש

6795795

אבשלום חביב  6בית אבות הלפרין
באשקלון  -עמותת
טיפולי שיניים

avishay@shelpro
.co.il

נעמית אהרון 6199716

6199715

אבישי  ,41ב"ש בית אבישי בבאר
שבע  -עמותת של
פרויקטים שיקומיים

sasi4n@gmail.co
m

ששי כליפא 6409664

6409664

בית גיא -צעירים
בבאר שבע -
עמותת ג.י.א

072-2118358

רח' השלום ,33
ב"ש

השלום  ,39ב"ש בית הקשת בבאר
שבע  -עמותת ח.צ
שיקום בקהילה

Hetz.galit@gmail
.com

גלית ג'ינג'ה

08-6651380

lidor_saffar@wall
a.com

לידור פימה

8650916 08-9467331

כינרת  28בית כנרת באשדוד
 -עמותת קידום

blea@slavpro.co
.il

אילנה פרג'ון 6443062

6414234

בית לאה -צעירים
בבאר שבע -
עמותת שלו

galit@slavpro.co.
il

גלית כהן 6498371

6498370

צדקיהו  ,3ב"ש

שיבטה  ,36ב"ש .בית מאיר – קהילה
תומכת בבאר שבע
 -עמותת שלו

nofarm@slavpro.
co.il

נופר מרשק 6289297
ציון בן שלוש

6289311

זיסו  ,13ב"ש בית ענבלים בבאר
שבע  -עמותת שלו

6401720 08-6401783

הצדיק מירושלים
 ,2ב"ש

בית רותם בבאר
שבע  -עמותת
המרכז לבריאות
הנפש ב"ש

מולדת ) 6בתוך
בית הקשיש(

בקרית גת -
עמותת טיפולי
שיניים

רש"י 505

בקרית מלאכי -
עמותת טיפולי
שיניים

08-6603367

8502067

elisheva@gvani
m.org.il
alonimbatshahar
@gmail.com

enosheilat@gma
il.com
@Keren.bischitz
gmail.com

גוונים בקפה
מתנ"ס ברנע ,רחוב
הר כנען  20באשקלון  -עמותת
גוונים
בת שחר נוביקוב

08-3736611

 08-9960144מרכז מסחרי הריף ,דיור מוגן באופקים -
עמותת אלונים
בנין 6-7

חגית סרוסי

077-5001363

072-2500106

הרצל  39/2דיור מוגן באופקים -
אופקים עמותת ח.צ שיקום
בקהילה

תמרה
קונסטנטינובסקי

08-6318611

077-5318611

דיור מוגן באילת -
עמותת אנוש

קרן בישיץ שיין 8604692

Rachely.os@gm
ail.com

רחלי אסולין

noa@gvanim.org
.il

נועה סבג

Hetz.shlomit@g
mail.com

שלומית דגן

08-6788197

8561311
08-6788262,
08-6788196
6757902

072-2451318

072-2500105

ת.ד  14600בית
אסי

ת.ד  6792חיבת דיור מוגן באשדוד -
עמותת אנוש
ציון 8
רח' טשרניחובסקי דיור מוגן באשקלון
 עמותת אנוש ,10אשקלון ת.ד
7229
בניין בית אמ"י רחוב דיור מוגן באשקלון
 עמותת גווניםהעבודה  6ת.ד
 5530אשקלון
בניין גילת  29דיור מוגן באשקלון
 עמותת ח.צשיקום בקהילה

Shikum.b.s@gm
ail.com

נינה קושניר 774242340

6232480

בן צבי יצחק 11/22

דיור מוגן בבאר
שבע  -עמותת
אלונים

hadar.sidis@gm
ail.com

הדר סידס 6273404

6286915

שדרות בן גוריון 14
ת.ד 15116

דיור מוגן בבאר
שבע  -עמותת
אנוש

Hetz.ou@gmail.c
om

אורלי אונגר

08-6277756

072-2118361

דיור מוגן בבאר
רמב"ם  33ב"ש
ת.ד  10254שבע  -עמותת ח.צ
שיקום בקהילה

beersheva@shel
pro.co.il

עדי גנש 6199716

6199715

דיור מוגן בבאר
אבישי  ,41ב"ש
שבע  -עמותת של
פרויקטים שיקומיים

Dbr7@slavpro.c
o.il

סילבינה סטילרמן

08-6650679

08-6232090

דיור מוגן בבאר
העצמאות 52
שבע  -עמותת שלו

Hetz.ou@gmail.c
om

אורלי אונגר

08-6277756

072-2118361

רמב"ם  33ת.ד דיור מוגן בדימונה -
 10254ב"ש עמותת ח.צ שיקום
בקהילה

yaakov@slavpro.
co.il

יעקב מולכו

08-6572181

08-6571270

כיכר ז'בוטינסקי  ,1דיור מוגן בדימונה -
עמותת שלו
דימונה ת.ד 1913

yaakov@slavpro.
co.il

יעקב מולכו

08-6572181

08-6571270

כיכר ז'בוטינסקי ,1
דימונה ת.ד 1913

דיור מוגן במצפה
רמון  -עמותת שלו

adoraym10@kid
umpro.co.il

נגה טמיר

08-6810219

08-6818403

רח' דוד המלך 66

דיור מוגן בן יקר
בקרית גת -
עמותת קידום

חגית סרוסי

08-9941277

08-9941277

beersheva@shel
pro.co.il

עדי גנש 6199716

hadar.sidis@gm
ail.com

הדר סידס

08-9552038

Hetz.oshrit@gm
ail.com

אושרית מזוז

08-9979175

6199715

08-9551515

הירדן  24נתיבות דיור מוגן בנתיבות -
עמותת ח.צ שיקום
בקהילה
אבישי  ,41ב"ש דיור מוגן בנתיבות -
עמותת של
פרויקטים שיקומיים
ת.ד  63ערד

דיור מוגן בערד -
עמותת אנוש

דיור מוגן בערד -
רמב"ם  33ת.ד
 10254ב"ש עמותת ח.צ שיקום
בקהילה

gochayon@gmai
l.com

גיל אוחיון

08-6811911

08-6811911

היסמין  93ת.ד  30דיור מוגן בקרית גת
 -עמותת אנוש

Hetz.shlomit@g
mail.com

שלומית דגן

072-2451318

072-2500105

בניין גילת  29דיור מוגן בקרית גת
 עמותת ח.צשיקום בקהילה

noa@gvanim.org
.il

נועה סבג

בניין בית אמ"י רחוב
העבודה  6ת.ד
 5530אשקלון

דיור מוגן בקרית
מלאכי  -עמותת
גוונים

6757902

livnatt@slavpro.c
o.il

לבנת תפריזי

08-8602317

08-8602317

רחוב השושנים
 12/1ת.ד 1128

דיור מוגן בקרית
מלאכי  -עמותת
שלו

alonimrahat@gm
ail.com

מלאק אבו
-אלעסל

08-3736616

08-9910516

שכונה  24בנין 4

דיור מוגן ברהט -
עמותת אלונים

Hetz.ou@gmail.c
om

אורלי אונגר

08-6277756

072-2118361

דיור מוגן ברהט -
רמב"ם  33ב"ש
ת.ד  10254עמותת ח.צ שיקום
בקהילה

@Enosh.shderot
gmail.com

rachelishm@wall
a.com

אילה מאיר

077-4380427

077-4380427

ברית הרים  23דיור מוגן בשדרות -
עמותת אנוש
שדרות  -ת.ד 204
שדרות

חגית סרוסי

072-2451318

072-2500105

בניין גילת  29דיור מוגן בשדרות -
עמותת ח.צ שיקום
בקהילה
דיור מוגן חרדי
באשדוד  -עמותת
קידום

רחלי שמואל

הלל  11אשדוד

אושרית כרמי-
לוסברג
ענת חרמוני 6892638

דיור מוגן חרדי
באשדוד  -עמותת
שלו

הקיבוץ הצעיר ת.ד הד  -שרות לאומי
 346לצעירים בשדרות -
עמותת גוונים
אדוריים  13קריית
גת

adoraim@kidum
pro.co.il

קנית רגב

08-6600556

08-6880144

talben32@gmail.
com

טל בן-צבי

08-6651123

08-6655462

העסקה עצמית
הפלמ"ח  2ב"ש
ואימון לתעסוקה/
לקריירה באופקים -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

sabrina@yozma
4u.co.il

סברינה סזליאק

08-6651123

08-6655462

העסקה עצמית
הפלמ"ח  2ב"ש
ואימון לתעסוקה/
לקריירה באשדוד -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

sabrina@yozma
4u.co.il

סברינה סזליאק

08-6651123

08-6655462

הפלמ"ח  2ב"ש

העסקה עצמית
ואימון לתעסוקה/
לקריירה באשקלון
 עמותת "יוזמה -דרך הלב"

byozma@gmail.c
om

היא-לי קודס

08-6651123

08-6655462

העסקה עצמית
הפלמ"ח  2ב"ש.
ואימון לתעסוקה/
לקריירה בבאר
שבע  -עמותת
"יוזמה  -דרך הלב"

omriyozma@gm
ail.com

עמרי מרידור

08-6651123

08-6655462

העסקה עצמית
הפלמ"ח  2ב"ש.
ואימון לתעסוקה/
לקריירה בדימונה -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

טל בן-צבי

08-6651123

08-6655462

העסקה עצמית

הפלמ"ח  2ב"ש

הוסטל אדוריים
בקרית גת -
עמותת קידום

ואימון לתעסוקה/
לקריירה בנתיבות -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"
העסקה עצמית
ואימון לתעסוקה/
לקריירה בערד -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

omriyozma@gm
ail.com

עמרי מרידור

08-6651123

08-6655462

הפלמ"ח  2ב"ש

sabrina@yozma
4u.co.il

סברינה סזליאק

08-6651123

08-6655462

העסקה עצמית
הפלמ"ח  2ב"ש
ואימון לתעסוקה/
לקריירה בקרית גת
 עמותת "יוזמה -דרך הלב"

sabrina@yozma
4u.co.il

סברינה סזליאק

08-6651123

08-6655462

העסקה עצמית
הפלמ"ח  2ב"ש
ואימון לתעסוקה/
לקריירה בקרית
מלאכי  -עמותת
"יוזמה  -דרך הלב"

טל בן-צבי

08-6651123

08-6655462

העסקה עצמית
הפלמ"ח  2ב"ש
ואימון לתעסוקה/
לקריירה בשדרות -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

nathan.bgu@gm
ail.com

מיטל תבור

אוניברסיטת בן השכלה אקדמאית
נתמכת בבאר
גוריון
שבע  -עמותת נתן

nathan.sapir@g
mail.com

אריאנה דוקרקר
בקר

מכללת ספיר ד.נ השכלה אקדמאית
חוף אשקלון נתמכת בשדרות -
עמותת נתן
79165

karmit@nathan.c
o.il

כרמית ברגר

08-6210327

 08-6210328רח' בן-גוריון  ,14/14השכלה באשקלון -
עמותת נתן –
אשקלון
חונכות וסמך
השכלה נתמכת
בבאר שבע -
עמותת נתן

michalnathan@g
mail.com

מיכל ברקוביץ'

08-6418849

08-6418846

רח' סמילנסקי ,37
ב"ש

briut-be@nathan
.co.il

שני פלג

08-6418849

08-6418846

רח' סמילנסקי  ,37חונכות בבאר שבע
 עמותת נתן –ב"ש
חונכות וסמך

briut-as@nathan.
co.il

אתל עמר

08-6210327

חונכות וסמך
 08-6210328רח' בן-גוריון ,14/14
אשקלון באשקלון  -עמותת
נתן – חונכות וסמך
08-8522919

סטרומה 5

טיפולי שיניים
באשדוד  -עמותת

מרפאת שן -לי
6491635

בית סקנדינביה  -טיפולי שיניים בבאר
שבע  -עמותת
רח' שפרינצ'ק 11

orazinner@gmail
.com

אורה זינר

08-6849185

רח' בן יהודה  21ידיד נפש בשדרות
074-7292663
 עמותת עמקת.ד 1072 .שדרות
80100

merav@s-tov.org
.il

מירב חזן

03-9200339

03-9200050

יוצרים הזדמנות
באשדוד  -עמותת
שכולו טוב

merav@s-tov.org
.il

מירב חזן

03-9200339

03-9200050

shayku@s-tov.or
g.il

03-9200339

 03-9200050היצירה  ,11רמלה.
ת.ד2129.

יוצרים הזדמנות
בבאר שבע -
עמותת שכולו טוב

shayku@s-tov.or
g.il

03-9200339

 03-9200050היצירה  ,11רמלה.
ת.ד2129.

יוצרים הזדמנות
בדימונה  -עמותת
שכולו טוב

shayku@s-tov.or
g.il

03-9200339

 03-9200050היצירה  ,11רמלה.
ת.ד2129.

יוצרים הזדמנות
בנתיבות  -עמותת
שכולו טוב

shayku@s-tov.or
g.il

03-9200339

 03-9200050היצירה  ,11רמלה.
ת.ד2129.

יוצרים הזדמנות
בערד  -עמותת
שכולו טוב

merav@s-tov.org
.il

מירב חזן

03-9200339

03-9200050

ת.ד  2129רמלה

יוצרים הזדמנות
בקרית גת -
עמותת שכולו טוב

mogilena@yaho
o.com

ילנה אמרם

08-6711240

08-6711153

8561403

היצירה  ,11רמלה

יוצרים הזדמנות
ת.ד  2129רמלה
באשקלון  -עמותת
שכולו טוב

צבי סגל  64א' יפה נוף באשקלון -
עמותת עמותת
אשקלון
מרפא לנפש

8562563

כח  -מועדון
סטרומה 5
תעסוקתי באשדוד
 עמותת האגודהלבריאות הציבור

8604284 08-8561403

סטרומה 5

כח באשדוד -
עמותת האגודה
לבריאות הציבור

horasio@arad.m
atnasim.co.il

הורציו ליקח

08-9952038

08-9551515

ת.ד  63ערד

כריכייה בערד -
עמותת מלב ולב

moadonlevav@b
ezeqint.net

ליאורה פרץ-בנג'ו

08-6552648

08-6208017

מד' המעפילים,
מתחם בי"ס יוסף
טל ת.ד1937 .
דימונה

לבב בדימונה -
עמותת יחדיו

ashdod@shelpro
.co.il

תמי מוריס 8521169

08-6762407

diana@enosh.or
g.il

דיאנה אטלס

letmoshe@gmail
.com

איילת משה

Riva1952@walla
.com

ריבה ספיבקוב

077-2188177

chagitalonim@g
mail.com

חגית גולדנברג

8521738

08-6762407

קדושי בלזן  15ליד הים באשדוד -
עמותת של
פרויקטים שיקומיים
מועדון חברתי -
ת.ד 7229
ההסתדרות " 40התקווה" באשקלון
 עמותת אנושקניון לב אשקלון
מועדון חברתי –
הר כנען 20
מרכז העשרה
אשקלון
באשקלון  -עמותת
גוונים
הרצל  50שדרות

מועדון חברתי
"הבית הירוק"
בשדרות  -עמותת
אנוש

08-3736611

 08-9960144מרכז מסחרי הריף,
בנין 6-7

מועדון חברתי
באופקים  -עמותת
אלונים

08-6318613

077-5318613

ת.ד  14600בית
אסי

מועדון חברתי
באילת  -עמותת
אנוש

08-8604692

08-8561311

חיבת ציון 6792 8

מועדון חברתי
באשדוד  -עמותת
אנוש

שדרות בן גוריון 14
ת.ד 15116

מועדון חברתי
בבאר שבע -
עמותת אנוש

אתי אלבז

רחבת רש"י

מועדון חברתי
בדימונה  -עמותת
יחדיו

Shishkinaolga67
@gmail.com

אולגה שישיקין

שדרות בן גוריון 3
ת.ד  ,463בית גיל
הזהב

מועדון חברתי
במצפה רמון -
עמותת אנוש

iritdm@walla.co.i
l

אירית דנינו

077-4006770

077-4002638

ההדס  2נתיבות

מועדון חברתי
בנתיבות  -עמותת
אנוש

Isidore.i@gmail.c
om

איזידור איטח

077-4300464

08-9551515

בן יאיר  28מתנ"ס
ת.ד 1465

מועדון חברתי
בערד  -עמותת
אנוש

ת.ד  30מיקוד
82100

מועדון חברתי
בקרית גת -
עמותת אנוש

enosheilat@gma
il.com
diana@enosh.or
g.il

דיאנה אטלס

peretznir@gmail.
com

ניר פרץ

yossim@barzi.he
alth.gov.il
oritzeneva@eno
sh.org.il

6286915 08-6273404

יוסי מטולה 6811911

אורית זנבה

077-2188177

08-6884398

6811911

08-6884398

מועדון תעסוקתי
לכיש  17/4קריית
גת "יובלים" בקרית גת
 -עמותת אנוש

enosheilat@gma
il.com
manana@enosh.
org.il

ימית

08-6318612

מננה –יעל 8604692
מיכאלשווילי

077-5318612

8561311

ת.ד  14600בית
אסי

מועדון תעסוקתי
באילת  -עמותת
אנוש

ת.ד  6792חיבת
ציון 8

מועדון תעסוקתי
באשדוד  -עמותת
אנוש

manana@enosh.
org.il

מננה –יעל
מיכאלשווילי

08-6788197

08-6788196

מועדון תעסוקתי
ת.ד 7229
ההסתדרות  40באשקלון  -עמותת
אנוש
קניון לב אשקלון

elisheva@gvani
m.org.il

אלישבע
לנצקרון-וכמן

08-6756063

08-6757902

מועדון תעסוקתי
בית אמ"י רח'
העבודה  6ת.ד באשקלון  -עמותת
גוונים
 ,5530אשקלון.

horasio@arad.m
atnasim.co.il

הורציו ליקח

08-9952038

08-9551515

מלב ולב בערד -
עמותת מלב ולב

Avi@ofek-israel.
org

אורטל הלהל

08-8601755

 08-8587343מועצה אזורית באר מפעל אופק בקרית
מלאכי  -עמותת
טוביה ,ת.ד 658
אופק

יוסי רחמים

08-9923327

08-9923327

רח' הפלדה 5
אופקים

מפעל מוגן
באופקים  -עמותת
קרן מפעלי שיקום

מאיר אליהו

08-6315845

08-6315845

רח' גולני ת.ד.
 5068אילת

מפעל מוגן באילת
 עמותת קרןמפעלי שיקום

08-6756063

08-6757902

08-6724322

מפעל מוגן
רח' המחוגה ,4
08-6724162
אזור תעשייה צפוני .באשקלון  -עמותת
ת.ד  133קרן מפעלי שיקום

@meireliyahu11
gmail.com
elisheva@gvani
m.org.il

6586673

פיטר

אלי כהן

שלמה ליאני

מפעל מוגן
בית אמ"י רח'
העבודה  6ת.ד באשקלון  -עמותת
גוונים
 ,5530אשקלון.

א.ת מצפה רמון מפעל מוגן במצפה
ת.ד  3711רמון  -עמותת קרן
מפעלי שיקום

 08-9945431חזון איש ת.ד 3711

08-9971826

ori355@walla.co.
il

אורלי קבלו 6611241

tamid@s-tov.org.

תמי דדון 6650366

מפעל מוגן
בנתיבות  -עמותת
קרן מפעלי שיקום

 08-9971826,רחוב התעשייה  34מפעל מוגן בערד -
 08-6468444א' ערד ת.ד  3711עמותת קרן מפעלי
שיקום
ב"ש 84131
6893806

08-6650365

יחזקאל  1שכונת
הנביאים.
למכתבים :ת.ד
 346מיקוד 87013

מפעל מוגן
בשדרות  -עמותת
גוונים

רח' הדקל  ,4ב"ש

מפעל קורינט

il

dinashk@keren.
org.il
daneil@keren.or
g.il

בבאר שבע -
עמותת שכולו טוב
יערית

08-8568577

08-8528122

ז'בוטינסקי ת.ד מרכז אבחון ושיקום
 12342מיקוד :באשדוד  -עמותת
 77101קרן מפעלי שיקום

דינה אלון

08-6726182

08-6722402

רח' רמז שכונת מרכז אבחון ושיקום
מגדל מיקוד :באשקלון  -עמותת
 78101ת.ד  133קרן מפעלי שיקום

דניאל אזולאי6468430 -
מנהל תפעול

6468444

שאול המלך  113מרכז אבחון ושיקום
בבאר שבע -
ת.ד  3711מיקוד
 84131עמותת קרן מפעלי
שיקום

milamashdo@en
osh.org.il

אורנה קורלנדר

08-8551225

רחוב העצמאות
 ,93קומה ב',
משרד ,312
אשדוד

מרכז ייעוץ
למשפחות )מיל"ם(
באשדוד  -עמותת
אנוש

milamashdo@en
osh.org.il

אורנה קורלנדר

08-8551225

רחוב העצמאות
 ,93קומה ב',
משרד ,312
אשדוד

מרכז ייעוץ
למשפחות )מיל"ם(
באשקלון  -עמותת
אנוש

maorsh@hrashut
.org.il

הדס מגנס

08-6229627

08-6229626

מרכז מאור –
העבודה  61א.ת
יחידה לשיקום
הקלה אשדוד
והכוונה תעסוקתית
באשדוד  -עמותת
הרשות העירונית
למלחמה
בהתמכרויות

rafi19550@walla
.com

רפי ביטון  -עו"ס

08-6579851

08-6208013

בן צבי  ,10ב"ש

מרכז רב נכותי
בדימונה  -עמותת
יחדיו

6554553/657111
4

שקד 1

מרפאה עירונית
בדימונה  -עמותת
טיפולי שיניים

Hetz.re@gmail.c
om

רננה ארליך 6271106

072-2118362

נגבה  ,43ב"ש נגבה בבאר שבע -
עמותת ח.צ שיקום
בקהילה

 08-6999060רחוב הר מצדה 51
אשדוד

נחלים באשדוד -
עמותת שלו

bashdod@slavpr
o.co.il,
inbalo@slavpro.c
o.il

ענבל עוז פורמן

08-9106721

briut-be@nathan
.co.il

שני פלג

08-6418849

08-6418846

אתל עמר

08-6210327

 08-6210328רח' בן-גוריון  ,14/14נתן – חונכות וסמך

רח' סמילנסקי  ,37נתן – חונכות וסמך
ב"ש באופקים  -עמותת
נתן – חונכות וסמך

אשקלון באשדוד  -עמותת
נתן – חונכות וסמך
briut-be@nathan
.co.il

שני פלג

08-6418849

08-6418846

רח' סמילנסקי  ,37נתן – חונכות וסמך
ב"ש בדימונה  -עמותת
נתן – חונכות וסמך

briut-be@nathan
.co.il

שני פלג

08-6418849

08-6418846

רח' סמילנסקי  ,37נתן – חונכות וסמך
ב"ש בנתיבות  -עמותת
נתן – חונכות וסמך

briut-be@nathan
.co.il

שני פלג

08-6418849

08-6418846

רח' סמילנסקי  ,37נתן – חונכות וסמך
ב"ש בערד  -עמותת נתן
– חונכות וסמך

somchut-bs@nat
han.co.il

ינאי גוטליב

08-6418849

08-6418846

רח' סמילנסקי ,37
ב"ש

סומכות בבאר
שבע  -עמותת נתן
– חונכות וסמך

moriams09@gm
ail.com

מוריה מלכה-שישו

08-6558306

 08-6559935מתנ"ס דימונה ת.ד
500

עמיתים בדימונה -
עמותת החברה
למתנ"סים

ifatc@slavpro.co.
il

רינה בר שלום 8503558

עמיתים בקרית
מתנ"ס קריית
08-8581331
מלאכי  -עמותת
מלאכי שד' בן גוריון
 38ת.ד  83החברה למתנ"סים

יפעת כהן 6659400

ענבלים בבאר
רח' ההסתדרות
 ,89ב"ש .ת.ד שבע  -עמותת שלו
5332

08-6229070

ayelethz@gmail.
com

איילת צוקרמן

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות באופקים -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

ayelethz@gmail.
com

איילת צוקרמן

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות באשדוד -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

ayelethz@gmail.
com

איילת צוקרמן

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות באשקלון -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

 yaelshot@gmail.יעל שביט שוטלנד
com

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות בבאר שבע
 עמותת "יוזמה -דרך הלב"

 yaelshot@gmail.יעל שביט שוטלנד
com

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות בדימונה -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

 yaelshot@gmail.יעל שביט שוטלנד
com

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות במצפה רמון
 עמותת "יוזמה -דרך הלב"

איילת צוקרמן

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות בנתיבות -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

 yaelshot@gmail.יעל שביט שוטלנד
com

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות בערד -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

ayelethz@gmail.
com

איילת צוקרמן

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות בקרית גת -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

ayelethz@gmail.
com

איילת צוקרמן

09-7663108

רח' התע"ש ,10
ת.ד ,2240 .אזור
התעשייה כפר
סבא44641 .

צרכנים נותני
שירות בשדרות -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

omriyozma@gm
ail.com

עמרי מרידור

08-6651123

הפלמ"ח  2ב"ש

קבוצת אבני דרך
בבאר שבע -
עמותת "יוזמה -
דרך הלב"

ayelethz@gmail.
com

08-6655462

שדות נגב שדות נגב בנתיבות
 עמותת קרןמפעלי שיקום
@shavimbs.liat1
gmail.com

חיים פינטו 6232510

6233052

יהודה הנחתום  7שווים בבאר שבע -
עמותת שווים –
ת.ד 1016 .ב"ש
עמותה לשיקום
תעסוקתי

natali.shavim@b
ezeqint.net

נטלי אסולין 6812098

6603385

שווים בקרית גת -
עמותת שווים –
עמותה לשיקום
תעסוקתי

הזרחן  8קריית גת
ת.ד 8029

6401727

08-6401561/15

הצדיק מירושלים שירותי יעוץ ותמיכה
 ,2ת.ד  4600למשפחות  -מית"ל
בבאר שבע -
עמותת מרכז
לבריאות הנפש
ב"ש

רותי 6401727

08-6401561/15

כיכר ז'בוטינסקי  1שירותי יעוץ ותמיכה
למשפחות  -מית"ל
בדימונה  -עמותת
מרכז לבריאות

הנפש ב"ש
אסתר קנייבסקי 6401727

Hetz.oy@gmail.c
om

alexv@slavpro.c
o.il

אורלי אונגר

08-6277756

אלכס ויינטרוב 6650679

08-6401561/15

שירותי יעוץ ותמיכה
למשפחות  -מית"ל
בערד  -עמותת
מרכז לבריאות
הנפש ב"ש

072-2118361

שירותים למגזר
רמב"ם  33ב"ש
הבדואי בבאר
ת.ד 10254
שבע  -עמותת ח.צ
שיקום בקהילה

6232090

קיבוץ מגן

יואל הלפגוט

alexv@slavpro.c
o.il
enosheilat@gma
il.com

תעסוקה מעברית
באופקים  -עמותת
שלו
תעסוקה מעברית
באשדוד  -עמותת
בית חם

רח' העצמאות ,52
באר שבע

תעסוקה נתמכת
באופקים  -עמותת
שלו

אלכס ויינטרוב 6650679

כרמלה

08-6318612

077-5318612

ת.ד  14600בית
אסי

תעסוקה נתמכת
באילת  -עמותת
אנוש

מוטי צפריר

08-6315845

08-6315845

רח' גולני ת.ד.
 5068אילת

תעסוקה נתמכת
באילת  -עמותת
קרן מפעלי שיקום

08-8561311

חיבת ציון 6792 8

תעסוקה נתמכת
באשדוד  -עמותת
אנוש

אביבית

6232090

תעסוקה נתמכת
באשדוד  -עמותת
בית חם

יואל הלפגוט

naomi@gvanim.
org.il

ליטל רביד

08-6756063

yoel@bch.org.il

יואל הלפגוט

03-6782644

naomi@gvanim.
org.il

ליטל רביד

08-6756063

maya_k@enosh.
org.il

מיה קוגן

08-6757902

בית אמ"י רח'
העבודה  6ת.ד
 ,5530אשקלון.

תעסוקה נתמכת
באשדוד  -עמותת
גוונים

תעסוקה נתמכת
כהנמן  72בני ברק
באשקלון  -עמותת
בית חם
08-6757902

6286915 08-6273404

תעסוקה נתמכת
בית אמ"י רח'
העבודה  6ת.ד באשקלון  -עמותת
גוונים
 ,5530אשקלון.
שדרות בן גוריון 14
ת.ד 15116

תעסוקה נתמכת
בבאר שבע -
עמותת אנוש

נוהר קרן

כפר עציון ,27
ארנונה ,ירושלים

073-2101631

תעסוקה נתמכת
בבאר שבע -
עמותת האגודה
לבריאות הציבור

merav@shikum.
org.il

מירב יאול 6468430

6468444

תעסוקה נתמכת
שאול המלך 114
בבאר שבע -
ת.ד 3711
עמותת קרן מפעלי
שיקום

alexv@slavpro.c
o.il

אלכס ויינטרוב 6650679

6232090

רח' העצמאות ,52
באר שבע

תעסוקה נתמכת
בבאר שבע -
עמותת שלו

alexv@slavpro.c
o.il

אלכס ויינטרוב 6650679

6232090

רח' העצמאות ,52
באר שבע

תעסוקה נתמכת
בדימונה  -עמותת
שלו

alexv@slavpro.c
o.il

אלכס ויינטרוב 6650679

6232090

רח' העצמאות ,52
באר שבע

תעסוקה נתמכת
במצפה רמון -
עמותת שלו

naomi@gvanim.
org.il
alexv@slavpro.c
o.il
maya_k@enosh.
org.il
alexv@slavpro.c
o.il

naomi@gvanim.
org.il

alexv@slavpro.c
o.il

רחמים

077-4006770

077-4002638

ליטל רביד

08-6756063

08-6757902

תעסוקה נתמכת
בנתיבות  -עמותת
אנוש
בית אמ"י רח'
העבודה  6ת.ד
 ,5530אשקלון.

תעסוקה נתמכת
בנתיבות  -עמותת
גוונים

6232090

רח' העצמאות ,52
באר שבע

תעסוקה נתמכת
בנתיבות  -עמותת
שלו

6286915 08-6273404

שדרות בן גוריון 14
ת.ד 15116

תעסוקה נתמכת
בערד  -עמותת
אנוש

6232090

רח' העצמאות ,52
באר שבע

תעסוקה נתמכת
בערד  -עמותת
שלו

08-6811911

08-6811911

היסמין  93ת.ד 30

תעסוקה נתמכת
בקרית גת -
עמותת אנוש

ליטל רביד

08-6756063

08-6757902

בית אמ"י רח'
העבודה  6ת.ד
 ,5530אשקלון.

תעסוקה נתמכת
בקרית גת -
עמותת גוונים

ליאת

08-6756063

08-6757902

בית אמ"י רח'
העבודה  6ת.ד
 ,5530אשקלון.

תעסוקה נתמכת
בקרית מלאכי -
עמותת גוונים

רח' העצמאות ,52
באר שבע

תעסוקה נתמכת
בקרית מלאכי -
עמותת שלו

אלכס ויינטרוב 6650679

מיה קוגן

אלכס ויינטרוב 6650679

אלכס ויינטרוב 6650679

6232090

naomi@gvanim.
org.il

רחמים

08-6322053

ליטל רביד

08-6756063

08-6757902

ברית ערים 23
שדרות ת.ד 204

תעסוקה נתמכת
בשדרות  -עמותת
אנוש

בית אמ"י רח'
העבודה  6ת.ד
 ,5530אשקלון.

תעסוקה נתמכת
בשדרות  -עמותת
גוונים

