
שירותמיילטלפוןכתובתאיש קשרשם מסגרת

(בית לחיים)הוסטל כוללני 6432551avivit6@barak.net.il ירושלים19רחוב הנורית יבגניהוסטל אביבית: רעות1

הוסטל מתוגבר6432551avivit6@barak.net.il ירושלים19רחוב הנורית יבגניהוסטל אביבית: רעות2

3

מתוגבר /אחוזת רעים כוללני

הוסטל לצעירים546805802bayitbamoshava@gmail.com ירושלים9רחוב שוורצברד עדי תהילהבית במושבה  לצע

(בית לחיים)הוסטל כוללני 505777581benny003@netvision.net.il ירושלים7רחוב שמאול הנגיד בני סיימנוביץ"בית שלי"אחוזת רעים 4

הוסטל מתוגבר505777581benny003@netvision.net.il ירושלים7רחוב שמאול הנגיד בני סיימנוביץ"בית שלי"אחוזת רעים 5

דיור מוגן מתוגבר505777581benny003@netvision.net.il ירושלים7רחוב שמאול הנגיד בני סיימנוביץ"בית שלי"אחוזת רעים 6

(בית לחיים)הוסטל כוללני 6749922beitahva@bezeqint.net ירושלים26רחוב שלום יהודה דליההוסטל בית אחווה: רעות7

הוסטל מתוגבר6749922beitahva@bezeqint.net ירושלים26רחוב שלום יהודה דליההוסטל בית אחווה: רעות8

9

אחוזת רעים הוסטל 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 523921966rinat.amity@gmail.com ירושלים65רחוב השמיר רינתמתוגבר שושן/כוללני

10

חברת השלום לשיקום 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 9558050763363ghassan_kabat@yahoo.com ירושלים 157רחוב אל צפא גסאן כבתמתוגבר/הוסטל כוללני

11

חברת השלום לשיקום 

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות9558050763363ghassan_kabat@yahoo.com ירושלים 157רחוב אל צפא גסאן כבתמתוגבר/הוסטל כוללני

12

חברת השלום לשיקום 

הוסטל מתוגבר9558050763363ghassan_kabat@yahoo.com ירושלים 157רחוב אל צפא גסאן כבתמתוגבר/הוסטל כוללני

13

מרום צפריר הוסטל 

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות936240526410410ml20@marpeh.co.il ירושלים 65רחוב דרך בית לחם שרון סיגרגופני עתיד/כוללני

דיור מוגן לוין052-5064862ktvdmjs@gmail.com ירושלים15רחוב חזקיהו המלך אלון אפרתב ירושלים.ט.ק14

דיור מוגן לווין לבודדים052-5064862ktvdmjs@gmail.com ירושלים15רחוב חזקיהו המלך אלון אפרתב ירושלים.ט.ק15

דיור מוגן מתוגבר לבודדים052-5064862ktvdmjs@gmail.com ירושלים15רחוב חזקיהו המלך אלון אפרתב ירושלים.ט.ק16

דיור מוגן לבודדים052-5064862ktvdmjs@gmail.com ירושלים15רחוב חזקיהו המלך אלון אפרתב ירושלים.ט.ק17

דיור מוגן052-5064862ktvdmjs@gmail.com ירושלים15רחוב חזקיהו המלך אלון אפרתב ירושלים.ט.ק18

דיור מוגן מתוגבר052-5064862ktvdmjs@gmail.com ירושלים15רחוב חזקיהו המלך אלון אפרתב ירושלים.ט.ק19

(בית לחיים)הוסטל כוללני 02-6766020rita.socialworker@gmail.com ירושלים39רחוב הציפורן ריטה קוטיקסאמיט קהילת מתבגרים20

קהילת מתבגרים02-5670840amit.goldberg67@gmail.com ירושלים39רחוב הרצוג עמית גולדברגסאמיט קהילת מתבגרים21

(בית לחיים)הוסטל כוללני 02/5823969beitnof@kidumpro.co.il ירושלים38ר מבויאן "רחוב האדמומיכל זהבישל בית בנוף דתי22

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות02/5823969beitnof@kidumpro.co.il ירושלים38ר מבויאן "רחוב האדמומיכל זהבישל בית בנוף דתי23

דיור מוגן לוין054-7833088yaelben@amalgroup.co.il ירושלים18רחוב שלומציון יעל בניהועמל שקום דיור ירושלים24

דיור מוגן לווין לבודדים054-7833088yaelben@amalgroup.co.ilרחוב שלומציון   ירושליםיעל בניהועמל שקום דיור ירושלים25

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-7833088yaelben@amalgroup.co.ilרחוב שלומציון   ירושליםיעל בניהועמל שקום דיור ירושלים26

דיור מוגן לבודדים054-7833088yaelben@amalgroup.co.ilרחוב שלומציון   ירושליםיעל בניהועמל שקום דיור ירושלים27

דיור מוגן054-7833088yaelben@amalgroup.co.ilרחוב שלומציון   ירושליםרותי קראוסעמל שקום דיור ירושלים28



דיור מוגן מתוגבר054-7833088yaelben@amalgroup.co.ilרחוב שלומציון   ירושליםיעל בניהועמל שקום דיור ירושלים29

30

מרפא לנפש הוסטל שיר 

אריאל דהןחרדי גברים

 ירושלים 15רחוב הצדיק משטפנשט 

9743511503069031ml21@marpeh.co.il (בית לחיים)הוסטל כוללני

31

מרפא לנפש הוסטל שיר 

אריאל דהןחרדי גברים

 ירושלים 15רחוב הצדיק משטפנשט 

9743511503069031ml21@marpeh.co.ilהוסטל לאנשים עם בעיות גופניות

32

מרפא לנפש הוסטל שיר 

אריאל דהןחרדי גברים

 ירושלים 15רחוב הצדיק משטפנשט 

9743511503069031ml21@marpeh.co.ilהוסטל מתוגבר

(בית לחיים)הוסטל כוללני 6449486mitzpereut@gmail.com ירושלים17רחוב ראובן ארזי מריםהוסטל  מצפה רעות: רעות33

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות6449486mitzpereut@gmail.com ירושלים17רחוב ראובן ארזי מריםהוסטל  מצפה רעות: רעות34

הוסטל מתוגבר6449486mitzpereut@gmail.com ירושלים17רחוב ראובן ארזי מריםהוסטל  מצפה רעות: רעות35

דיור מוגן לוין02/6786649jerusalem@kidumpro.co.il ירושלים27רחוב האומן אלינה גרייזמןקידום  ירושלים36

דיור מוגן לווין לבודדים02/6786649jerusalem@kidumpro.co.il ירושלים27רחוב האומן אלינה גרייזמןקידום  ירושלים37

דיור מוגן מתוגבר לבודדים02/6786649jerusalem@kidumpro.co.il ירושלים27רחוב האומן אלינה גרייזמןקידום  ירושלים38

דיור מוגן לבודדים02/6786649jerusalem@kidumpro.co.il ירושלים27רחוב האומן אלינה גרייזמןקידום  ירושלים39

דיור מוגן02/6786649jerusalem@kidumpro.co.il ירושלים27רחוב האומן אלינה גרייזמןקידום  ירושלים40

דיור מוגן מתוגבר02/6786649jerusalem@kidumpro.co.il ירושלים27רחוב האומן אלינה גרייזמןקידום  ירושלים41

דיור מוגן מתוגבר9902518054-9299509shirit.pearl@enosh.org.il בית שמש 16רחוב השבעה שירית פרלבית שמש: אנוש42

43

מרפא לנפש הוסטל בית 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 9902417547665552ml6@marpeh.co.il בית שמש 15רחוב האלה יוליה חוסידשמש

44

מרפא לנפש הוסטל בית 

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות9902417547665552ml6@marpeh.co.il בית שמש 15רחוב האלה יוליה חוסידשמש

דיור מוגן לווין לבודדים9902518054-9299509shirit.pearl@enosh.org.il בית שמש 16רחוב השבעה שירית פרלבית שמש: אנוש45

דיור מוגן מתוגבר לבודדים9902518054-9299509shirit.pearl@enosh.org.il בית שמש 16רחוב השבעה שירית פרלבית שמש: אנוש46

דיור מוגן לבודדים9902518054-9299509shirit.pearl@enosh.org.il בית שמש 16רחוב השבעה שירית פרלבית שמש: אנוש47

דיור מוגן9902518054-9299509shirit.pearl@enosh.org.il בית שמש 16רחוב השבעה שירית פרלבית שמש: אנוש48

דיור מוגן לוין9950443502501905ml9@marpeh.co.il א בית שמש 50רחוב הרקפת רות בארמרפא לנפש  דיור  בית שמש49

דיור מוגן לווין לבודדים9950443502501905ml9@marpeh.co.il א בית שמש 50רחוב הרקפת רות בארמרפא לנפש  דיור  בית שמש50

דיור מוגן מתוגבר לבודדים9950443502501905ml9@marpeh.co.il א בית שמש 50רחוב הרקפת רות בארמרפא לנפש  דיור  בית שמש51

דיור מוגן לבודדים9950443502501905ml9@marpeh.co.il א בית שמש 50רחוב הרקפת רות בארמרפא לנפש  דיור  בית שמש52

דיור מוגן9950443502501905ml9@marpeh.co.il א בית שמש 50רחוב הרקפת רות בארמרפא לנפש  דיור  בית שמש53

דיור מוגן מתוגבר9950443502501905ml9@marpeh.co.il א בית שמש 50רחוב הרקפת רות בארמרפא לנפש  דיור  בית שמש54



דיור מוגן לוין9902518054-9299509shirit.pearl@enosh.org.il בית שמש 16רחוב השבעה שירית פרלבית שמש: אנוש55

56

אחוזת רעים הוסטל 

הוסטל מתוגבר523921966rinat.amity@gmail.com ירושלים65רחוב השמיר רינתמתוגבר שושן/כוללני

57

-ב הוסטל חזקיהו המלך י.ט.ק

(בית לחיים)הוסטל כוללני 02-6500888hostelktv2009@gmail.com ירושלים15רחוב חזקיהו המלך גרינמן בת חןם

58

-ב הוסטל חזקיהו המלך י.ט.ק

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות02-6500888hostelktv2009@gmail.com ירושלים15רחוב חזקיהו המלך גרינמן בת חןם

59

-ב הוסטל חזקיהו המלך י.ט.ק

הוסטל מתוגבר02-6500888hostelktv2009@gmail.com ירושלים15רחוב חזקיהו המלך גרינמן בת חןם

דיור מוגן לוין02-6737221netasiboni@gmail.com ירושלים4רחוב מעשה חושב נטע סיבוניבודד/דיור : סאמיט60

דיור מוגן לווין לבודדים02-6737221netasiboni@gmail.com ירושלים4רחוב מעשה חושב נטע סיבוניבודד/דיור : סאמיט61

דיור מוגן מתוגבר לבודדים02-6737221netasiboni@gmail.com ירושלים4רחוב מעשה חושב נטע סיבוניבודד/דיור : סאמיט62

דיור מוגן לבודדים02-6737221netasiboni@gmail.com ירושלים4רחוב מעשה חושב נטע סיבוניבודד/דיור : סאמיט63

דיור מוגן02-6737221netasiboni@gmail.com ירושלים4רחוב מעשה חושב נטע סיבוניבודד/דיור : סאמיט64

דיור מוגן מתוגבר02-6737221netasiboni@gmail.com ירושלים4רחוב מעשה חושב נטע סיבוניבודד/דיור : סאמיט65

דיור מוגן לווין לבודדים9342644054-9299616ami135@enosh.prg.il ירושלים 29רחוב שלום יהודה עמי קרצמרירושלים: אנוש66

דיור מוגן מתוגבר לבודדים9342644054-9299616ami135@enosh.prg.il ירושלים 29רחוב שלום יהודה עמי קרצמרירושלים: אנוש67

דיור מוגן לבודדים9342644054-9299616ami135@enosh.prg.il ירושלים 29רחוב שלום יהודה עמי קרצמרירושלים: אנוש68

דיור מוגן9342644054-9299616ami135@enosh.prg.il ירושלים 29רחוב שלום יהודה עמי קרצמרירושלים: אנוש69

דיור מוגן מתוגבר9342644054-9299616ami135@enosh.prg.il ירושלים 29רחוב שלום יהודה עמי קרצמרירושלים: אנוש70

הוסטל מתוגבר67879896reutenu1@gmail.com ירושלים6רחוב אברהם הרסט נטעהוסטל  רעותנו: רעות71

דיור מוגן מתוגבר לבודדים6789896reutenu1@gmail.com ירושלים6רחוב אברהם הרסט נטערעותנו- בודדים /דיור: רעות72

דיור מוגן מתוגבר6789896reutenu1@gmail.com ירושלים6רחוב אברהם הרסט נטערעותנו- בודדים /דיור: רעות73

(בית לחיים)הוסטל כוללני 6481120beitgilady@gmail.com ירושלים24רחוב התקופה אתיבית גלעדי הוסטל: רעות74

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות6481120beitgilady@gmail.com ירושלים24רחוב התקופה אתיבית גלעדי הוסטל: רעות75

הוסטל מתוגבר6481120beitgilady@gmail.com ירושלים24רחוב התקופה אתיבית גלעדי הוסטל: רעות76

דיור מוגן לוין9438602-6223294orlenefesh@bezeqint.net ירושלים 11רחוב הצבי יעל/רותיאור לנפש  דיור77

דיור מוגן לווין לבודדים9438602-6223294orlenefesh@bezeqint.net ירושלים 11רחוב הצבי יעל/רותיאור לנפש  דיור78

דיור מוגן מתוגבר לבודדים9438602-6223294orlenefesh@bezeqint.net ירושלים 11רחוב הצבי יעל/רותיאור לנפש  דיור79

דיור מוגן לבודדים9438602-6223294orlenefesh@bezeqint.net ירושלים 11רחוב הצבי יעל/רותיאור לנפש  דיור80

דיור מוגן9438602-6223294orlenefesh@bezeqint.net ירושלים 11רחוב הצבי יעל/רותיאור לנפש  דיור81



דיור מוגן מתוגבר9438602-6223294orlenefesh@bezeqint.net ירושלים 11רחוב הצבי יעל/רותיאור לנפש  דיור82

דיור מוגן לווין לבודדים9342656546324272ml16@marpeh.co.il ירושלים 38רחוב שלום יהודה ענת וקסלרמרפא לנפש דיור ירושלים83

דיור מוגן מתוגבר לבודדים9342656546324272ml16@marpeh.co.il ירושלים 38רחוב שלום יהודה ענת וקסלרמרפא לנפש דיור ירושלים84

דיור מוגן לבודדים9342656546324272ml16@marpeh.co.il ירושלים 38רחוב שלום יהודה ענת וקסלרמרפא לנפש דיור ירושלים85

דיור מוגן9342656546324272ml16@marpeh.co.il ירושלים 38רחוב שלום יהודה ענת וקסלרמרפא לנפש דיור ירושלים86

דיור מוגן מתוגבר9342656546324272ml16@marpeh.co.il ירושלים 38רחוב שלום יהודה ענת וקסלרמרפא לנפש דיור ירושלים87

(בית לחיים)הוסטל כוללני 26426310beitreut6060@gmail.com ירושלים60רחוב קוסטריקה צחיהוסטל בית רעות: רעות88

הוסטל מתוגבר26426310beitreut6060@gmail.com ירושלים60רחוב קוסטריקה צחיהוסטל בית רעות: רעות89

90

תפארת בית חם דיור 

דיור מוגן מתוגבר לבודדים9730029503499926areen@teferet.org ירושלים 1רחוב סקאקיני עריןירושלים,

דיור מוגן לוין9342644054-9299616ami135@enosh.prg.il ירושלים 29רחוב שלום יהודה עמי קרצמרירושלים: אנוש91

92

, אור לנפש משיבת נפש דיור 

דיור מוגן לווין לבודדים549730640meshivatn@gmail.com ירושלים16רחוב קינג גורג טופז ספרניירושלים

93

, אור לנפש משיבת נפש דיור 

דיור מוגן מתוגבר לבודדים549730640meshivatn@gmail.com ירושלים16רחוב קינג גורג טופז ספרניירושלים

94

, אור לנפש משיבת נפש דיור 

דיור מוגן לבודדים549730640meshivatn@gmail.com ירושלים16רחוב קינג גורג טופז ספרניירושלים

95

, אור לנפש משיבת נפש דיור 

דיור מוגן549730640meshivatn@gmail.com ירושלים16רחוב קינג גורג טופז ספרניירושלים

דיור מוגן527622918orjelm@gmail.com ירושלים4רחוב ראשית חכחמה משה קלירסדיור מוגן-אור ירושלים 96

97

מרפא לנפש הוסטל אופק 

(בית לחיים)הוסטל כוללני 9318643522757191ml7@marpeh.co.il ירושלים 27רחוב יוחנן בן זכאי אפרת פרידבית קטמון

98

מרפא לנפש הוסטל אופק 

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות9318643522757191ml7@marpeh.co.il ירושלים 27רחוב יוחנן בן זכאי אפרת פרידבית קטמון

דיור מוגן לוין6480685diureut@netvision.net.il ירושלים14רחוב הציונות יוליהבודד/דיור מוגן: רעות99

דיור מוגן לווין לבודדים6480685diureut@netvision.net.il ירושלים14רחוב הציונות יוליהבודד/דיור מוגן: רעות100

דיור מוגן מתוגבר לבודדים6480685diureut@netvision.net.il ירושלים14רחוב הציונות יוליהבודד/דיור מוגן: רעות101

דיור מוגן לבודדים6480685diureut@netvision.net.il ירושלים14רחוב הציונות יוליהבודד/דיור מוגן: רעות102

דיור מוגן6480685diureut@netvision.net.il ירושלים14רחוב הציונות יוליהבודד/דיור מוגן: רעות103

דיור מוגן מתוגבר6480685diureut@netvision.net.il ירושלים14רחוב הציונות יוליהבודד/דיור מוגן: רעות104

הוסטל לאנשים עם בעיות גופניות02-6737221netasiboni@gmail.com ירושלים4רחוב מעשה חושב נטע סיבוניסאמיט בית שיקומי טיפולי105



דיור מוגן לוין054-7739557omera@slavpro.co.il ירושלים21רחוב הרב הרצוג עומר ארבלציפור הנפש ירושלים106

דיור מוגן לווין לבודדים054-7739557omera@slavpro.co.il ירושלים21רחוב הרב הרצוג עומר ארבלציפור הנפש ירושלים107

דיור מוגן מתוגבר לבודדים054-7739557omera@slavpro.co.il ירושלים21רחוב הרב הרצוג עומר ארבלציפור הנפש ירושלים108

דיור מוגן לבודדים054-7739557omera@slavpro.co.il ירושלים21רחוב הרב הרצוג עומר ארבלציפור הנפש ירושלים109

דיור מוגן054-7739557omera@slavpro.co.il ירושלים21רחוב הרב הרצוג עומר ארבלציפור הנפש ירושלים110

דיור מוגן מתוגבר054-7739557omera@slavpro.co.il ירושלים21רחוב הרב הרצוג עומר ארבלציפור הנפש ירושלים111

112

סעדני ואיושעה  

(בית לחיים)הוסטל כוללני 39606716yedery@gmail.comד" כפר חב9רחוב ליקוטי דיבורים אדרעי נסיםמתוגבר כפר חבד/כוללני

113

- עמל שקום דיור בקעת אונו

דיור מוגן לווין לבודדים074-7292365shira@amalgroup.co.il אור יהודה5רחוב יוני נתניהו שירה צובריאור יהודה

114

- עמל שקום דיור בקעת אונו

דיור מוגן מתוגבר לבודדים074-7292365shira@amalgroup.co.il אור יהודה5רחוב יוני נתניהו שירה צובריאור יהודה

115

- עמל שקום דיור בקעת אונו

דיור מוגן לבודדים074-7292365shira@amalgroup.co.il אור יהודה5רחוב יוני נתניהו שירה צובריאור יהודה

116

- עמל שקום דיור בקעת אונו

דיור מוגן074-7292365shira@amalgroup.co.il אור יהודה5רחוב יוני נתניהו שירה צובריאור יהודה

117

- עמל שקום דיור בקעת אונו

דיור מוגן מתוגבר074-7292365shira@amalgroup.co.il אור יהודה5רחוב יוני נתניהו שירה צובריאור יהודה

מועדון תעסוקתי549024922nahedaib@walla.co.il אבו גוש33רחוב השלום נהידהמועדון אבו גוש: רעות118

תעסוקה נתמכת93390547909104avihod@gmail.com ירושלים 15רחוב צרת גיא אביהודהבוידעם119

מפעל מוגן93390547909104avihod@gmail.com ירושלים 15רחוב צרת גיא אביהודהבוידעם120

תעסוקה נתמכת9342644054-9299616ami135@enosh.prg.il ירושלים 29רחוב שלום יהודה עמי קרצמרירושלים: אנוש121

מפעל מוגן9105025829688orjelm@gmail.com ירושלים 3רחוב עדני משה קלירסמפעל מוגן- אור ירושלים 122

123

ב "צ  יה"האגודה לברה

תעסוקה נתמכת732101642yahav47@gmail.com ירושלים27רחוב האומן ענת עמרתעסוקה נתמכת

124

צ  קול  מחול "האגודה לברה

מועדון תעסוקתי26717578mtkmum@gmail.com ירושלים31רחוב שלום יהודה רוני דילרם-ומכחול דרום י

125

צ אסיא "האגודה לברה

מפעל מוגן02-5953580hilak@asiatec.co.il ירושלים27רחוב האומן הילה קזימירסקיטכנולוגיות

תעסוקה נתמכת26480022summitye@gmail.com ירושלים24רחוב האומן מיכל רוזנברגסאמיט תעסוקה נתמכת126

מועדון תעסוקתי910580125315900c5373714@gmail.com ירושלים 6רחוב אור אלחנן דוד צבי רוזנטלמועדון/חסד ואמונה מפעל 127

מפעל מוגן910580125315900c5373714@gmail.com ירושלים 6רחוב אור אלחנן דויד צבי רוזנטלמועדון/חסד ואמונה מפעל 128

129

אודי מרילי פתרונות תעסוקה 

מועדון תעסוקתי775177045udimarili1@gmail.com ירושלים20רחוב שמעוני דבורה עבודיצירתיים

מפעל מוגן9342644054-9299616ami135@enosh.prg.il ירושלים 29רחוב שלום יהודה עמי קרצמרירושלים: אנוש130



תעסוקה נתמכת9902518054-9299509shirit.pearl@enosh.org.il בית שמש 16רחוב השבעה שירית פרלבית שמש: אנוש131

מפעל מוגן9902518054-9299509shirit.pearl@enosh.org.il בית שמש 16רחוב השבעה שירית פרלבית שמש: אנוש132

133

צ מעבריות "האגודה לברה

תעסוקה נתמכת4809210054-4949945golanru@gmail.com ראש העין 5רחוב עמל גולן רוחהארצי

134

צ מעבריות "האגודה לברה

מפעל מוגן4809210054-4949945golanru@gmail.com ראש העין 5רחוב עמל גולן רוחהארצי

מועדון תעסוקתי586941011hananabueid@ynail.com ירושלים12רחוב אלזאהרה חנאןבני ירושלים: רעות135

מועדון תעסוקתי545943040m.psifas.reut@gmail.com ירושלים11רחוב בית הדפוס ריקימועדון שטרן: רעות136

137

מועדון - אור ירושלים

מועדון תעסוקתי25829688orjelm@gmail.com ירושלים5רחוב לייב דיין גלית ביתןתעסוקתי

138

צ  הפוך דוכני "האגודה לברה

מפעל מוגן02-6231067gilads@briut.org.il ירושלים11רחוב נרקיס גלעד שוסברגרקפה

תעסוקה נתמכת25315900c5373714@gmail.com ירושלים6רחוב אור אלחנן דוד צבי רוזנטלחסד ואמונה תעסוקה נתמכת139

תעסוקה נתמכת6749911reutoffice1@gmail.com ירושלים3רחוב פו עלי צדק חנהתעסוקה נתמכת: רעות140

141

אודי מרילי פתרונות תעסוקה 

תעסוקה נתמכת077-5177045udimarili1@gmail.com ירושלים37רחוב גנרל פייר קניג דבורה עבודיצירתיים

מועדון תעסוקתי5700340m.hapisga.reut@gmail.com ירושלים136רחוב משה דיין מיהסטודיו פסגת זאב: רעות142

מפעל מוגן26480022summitye@gmail.com ירושלים16רחוב האומן רותם נפש ממןסאמיט מפעל מוגן143

144

צ  אגית "האגודה לברה

מפעל מוגן6607709524558748shikum@agit.co.ilיפו -  תל אביב 11רחוב אלפסי ה אידלמן'ורג'גטכנולוגיות

תעסוקה נתמכת054-9299707tali@enosh.org.ilיפו-  תל אביב 10רחוב הזרם טלי פרץתל אביב: אנוש145

146

חברה למתנסים  בית הכרם 

מועדון חברתי למבוגרים02-5020731amitimbk@gmail.com ירושלים137רחוב שדרות הרצל דנה פחימהירושלים

147

חברה למתנסים  רמות 

תכנית עמיתים9723502-5867662sportyayala@gmail.com ירושלים 6רחוב רקנאטי אילה קרייזלירושלים

148

אודי מרילי פתרונות תעסוקה 

מועדון חברתי למבוגרים775177045udimarili1@gmail.com ירושלים20 20רחוב שמעוני דבורה עבודיצירתיים

מועדון חברתי למבוגרים02-5606644marcio@clubhouseamit.org ירושלים10רחוב אגריפס מרסיו גרינמןקלאב האוס עמית ירושלים149

מועדון חברים02-5606644marcio@clubhouseamit.org ירושלים10רחוב אגריפס מרסיו גרינמןקלאב האוס עמית ירושלים150

151

מינהל קהילתי פיליפ ליאון 

מועדון חברתי למבוגרים02-5473672halonot.yovalim@gmail.com ירושלים8ילה 'רחוב צרינת אלגרותוכנית חלונות

מועדון חברתי למבוגרים584866616zamid@pisgatze.matnasim.co.il ירושלים135רחוב שדרות משה דיין לאה אלקייסמינהל קהילתי פסגת זאב152

מועדון חברתי למבוגרים25022910orjelm@gmai.com ירושלים20רחוב יצחק שולאל שלמה גרזוןמועדון חברתי-אור ירושלים 153

מועדון חברתי למבוגרים9902518054-9299509shirit.pearl@enosh.org.il בית שמש 16רחוב השבעה שירית פרלבית שמש: אנוש154

מועדון חברתי למבוגרים26337833p7@bs.matnasim.co.il בית שמש18רחוב התבור הילהחברה למתנסים בית שמש155



תכנית עמיתים26331842amitimhila@gmail.com בית שמש18רחוב התבור מאיהחברה למתנסים בית שמש156

157

חברה למתנסים מעלה 

מועדון חברתי למבוגרים25913109adis.amitim@gmail.com מעלה אדומים1רחוב דרך מדבר יהודה עדי שושןאדמים

מועדון חברתי למבוגרים9342644054-9299616ami135@enosh.prg.il ירושלים 29רחוב שלום יהודה עמי קרצמרירושלים: אנוש158

159

ל פרויקט שיאים מועדון "שק

מועדון חברתי למבוגרים25460515talf@shekel.org.il ירושלים9רחוב האומן מוריה/טלחברתי

מועדון חברתי למבוגרים054-3082888adi.papir@gmail.com ירושלים105רחוב הרצוג עדי שוררסאמיט מועדון מבוגרים160

161

חברה למתנסים בית דוד 

מועדון חברתי למבוגרים26285451wadijoz@matnasim.org.il ירושלים9740000רחוב ואדי אל גוז סעדה ריםירושלים

162

חברה למתנסים בית דוד 

תכנית עמיתים26285451wadijoz@matnasim.org.il ירושלים9740000רחוב ואדי אל גוז סעדה ריםירושלים

מועדון חברתי למבוגרים050-2008030zohar@clubhouseamit.org נוף הגליל16רחוב המלאכה דורית ועדיהקלאב האוס עמית נצרת163

164

ש "מינהל קהילתי רוממה ע

מועדון חברתי למבוגרים25302707ayelet.chalonot@gmail.com זכרון יעקב5רחוב זיכרון יעקב איילת עובדיהגרוסמן

25638211nkatamon@gmail.com ירושלים2רחוב תל חי דנימשכנות רעים.א.א165

תשושים  (בית אבות)פסיכוגריאטרי 

עצמאיים

166

שירותי השכלה מכינה -אשנב

1111525908349info@eshnav-ltd.co.ilיפו -  תל אביב 116רחוב מנחם בגין תמר ברטם-וליווי י

שלב )- מכינה ללימודים גבוהים 

('ב';א

167

שירותי השכלה מכינה -אשנב

1111525908349info@eshnav-ltd.co.ilיפו -  תל אביב 116רחוב מנחם בגין תמר ברטם-וליווי י

שלב ליווי -מכינה ללימודים גבוהים

(6עד )'ג

168

שירותי השכלה מכינה -אשנב

1111525908349info@eshnav-ltd.co.ilיפו -  תל אביב 116רחוב מנחם בגין תמר ברטם-וליווי י

שלב -מכינה ללימודים גבוהים

(למודי המשך)'ד

169

דיאלוג תיאום טיפול ירושלים 

תיאום טיפול אינטנסיבי052-4520974metaem-019@amanet.co.ilרחוב ירושלים   ירושליםיוחאי גומרי2

170

דיאלוג תיאום טיפול ירושלים 

תיאום טיפול שוטף052-4520974metaem-019@amanet.co.ilרחוב ירושלים   ירושליםיוחאי גומרי2

171

דיאלוג תיאום טיפול ירושלים 

052-4520974metaem-019@amanet.co.ilרחוב ירושלים   ירושליםיוחאי גומרי2

תיאום טיפול טרום ועדת שיקום 

בנוכחות

172

דיאלוג תיאום טיפול ירושלים 

שנה עוקבת- תיאום טיפול מעקב 052-4520974metaem-019@amanet.co.ilרחוב ירושלים   ירושליםיוחאי גומרי2

173

דיאלוג תיאום טיפול ירושלים 

תיאום טיפול אינטנסיבי9546427052-2738060yadi@amanet.co.il ירושלים 15רחוב כנפי נשרים עדי יעקובוביץ1

174

דיאלוג תיאום טיפול ירושלים 

תיאום טיפול שוטף9546427052-2738060yadi@amanet.co.il ירושלים 15רחוב כנפי נשרים עדי יעקובוביץ1

175

דיאלוג תיאום טיפול ירושלים 

שנה עוקבת- תיאום טיפול מעקב 9546427052-2738060yadi@amanet.co.il ירושלים 15רחוב כנפי נשרים עדי יעקובוביץ1


