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 האגף לשירותים חברתיים

 מבנה ארגוני:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אביטל שלום

 052-2517005 מנהלת האגף

נוער  – צוות תקון
 צעירים התמכרויות

 צוות מנהל וזכאות מרכז חוסן קהילה והתנדבותצוות  צוות פרט ומשפחה

אביבית אטיאס 
, עו"ס ראש צוות

 וסדרי דיןישובים 
050-8559533 

  הדר בודיק
  עו"ס נערות

050-4422564 

  נעם אביב
  עו"ס נערים

054-3539053 

  אירית אליהו
  עו"ס יתד

050-2166907 

  מורן שקלים
 רכזת תעסוקה
050-9557075 

  אלעד בן דוד
  עו"ס התמכרויות

050-6954148 

ראש  עידית פרחיה
 050-3018982 צוות

עו"ס  נורית קדמון
  אזרחים וותיקים

050-5971604 

 עו"ס בנהיענבל ל
ורכזת  אזרחים וותיקים

 וועדות תכנון טיפול 
050-5522536 

תומכת  קורין חג'ג'
קהילתית אזרחים 

 054-7775157 וותיקים

עו"ס  ציפי בנעים
 מוגבלויות

 050-5972404 

 עו"סתקווה אלוש 
  0545346005 ישובים

עו"ס  יבהימרינה שק
 וסדרי דין ישובים

 050-5970964 

עו"ס  ראובן לבנת 
 050-9966349 ישובים

עו"ס לחוק  צביקרן בן 
 050-7145638 נוער

עו"ס  הילה דוד חי 
 מיניות פגיעות

 תוהתמכרויו
0526456491   

 סיגלית ביתן 
 עו"ס משפחה 
050-9005459 

     נעמה שטרן
 קהילתית מנהלת ועו"ס
052-4474748 

  מיכל זיו אור
 קהילתית עו"ס

 054-6969435 

  ענבל לבנה
 םאזרחיקהילתית  עו"ס

  וותיקים
050-5522536 

  קורין חג'ג'
קליטת עובדת שכונתית 

 054-7775157עליה 

  משלנטע 
 ות רכזת התנדב

050-2326859 

  צפרירה דנון
 -תחנת ש.י.ל  רכזתמ

08-6776458 

חיה בוקובזה 
 מנהלת

 052-5166508 

 שקד הס חבויניק
 קהילתית עו"ס

 משאבי התמודדות
 054-5640841 

 לילך בן חמו
-054 מזכירה

5684387 

מזכירות מרכז 
 086776480-חוסן 

 אסתי ימין 
ועובדת מנהלת 
 זכאות

 054-4393034 

 שטרית  אלחדדזוהר 
מזכירה ועובדת 

 זכאות
 054-6916572 

 מזכירות האגף
 08-6775547 
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 מסגרות:

 עו"ס אחראי אוכלוסיית יעד המסגרת שם

 050-8559533 אביבית אטיאס ילדים בסיכון מועדונית מבקיעים

 050-5970964 מרינה שקייבה ילדים בסיכון מועדונית ניצן

מרכז טיפולי  – מט"ל

 לנוער

 054-3539053 נעם אביב נוער בסיכון

 050-4422564 הדר בודיק נערות בסיכון בית חם לנערות

 050-4422564 הדר בודיק נוער בכלל המועצה להב"ה

תחנת ש.י.ל שירות 

 חדש -ייעוץ לאזרח

 08-6776458 צפרירה דנון כלל תושבי המועצה

 050-7145638 קרן בן צבי הורים וילדים חדש -נתיבים להורות 

 050-6954148 אלעד בן דוד צעירים על רצף ההתמכרות חדש -מטר"א מוקד 

אזרחים וותיקים בישוב  מועדון מופת

 ניצן

 050-5522536 הענבל לבנ

 054-7775817יהודה איריס 

)מועדונית  בתים חמים

 חברתיים לגיל השלישי(

 ענבל לבנה וקורין חג'ג' אזרחים וותיקים

 קורין 054-7775157

 ענבל 050-5522536

 

 054-6365636 גיורא נחשון אזרחים וותיקים מרכז יום לקשיש

 

 053-2286871 אורנית שמש אזרחים וותיקים קהילה תומכת

 5972404-050נעים בציפי  עם צרכים מיוחדיםילדים  אלמוגיםמועדונית 
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 חלוקת עבודה ביישובים:

 עו"ס קהילתי שובייעו"ס י שם היישוב מס'

 נעמה תקווה אלוש ניצן 1

 שקד תקווה אלוש ניצנים 2

 נעמה תקווה אלוש זיקים 3

 מיכל תקווה אלוש משען 4

 מיכל אלוש תקווה ניר ישראל 5

 נעמה אטיאס אביבית חלץ 6

 שקד אטיאס אביבית בת הדר 7

 שקד אטיאס אביבית מבקיעים 8

 מיכל שקייבה מרינה ברכיה 9

 שקד שקייבה מרינה גיאה 10

 מיכל שקייבה מרינה הודיה 11

 נעמה שקייבה מרינה גברעם 12

 מיכל שקייבה מרינה יד מרדכי 13

 נעמה ראובן לבנת באר גנים 14

 מיכל ראובן לבנת בית שקמה 15

 נעמה ראובן לבנת נתיב העשרה 16

 שקד ראובן לבנת תלמי יפה 17

 מיכל ראובן לבנת כוכב מיכאל 18

  בן צבי קרן כפר סילבר 19

 שקייבה מרינה כרמיה 20

 זמני

 נעמה

 


