
 

 הגמלאותנהל ימ - המוסד לביטוח לאומי
 אגף סיעוד

 

 

   2020 מרץ 17, פ"תש.אדר.א"כ :תאריך

 416  :אגרת

 לכבוד 

 נותני השירותים 

 בנושא מרכזי יום עדכונים –התמודדות עם נגיף הקורונה הנדון: 

 

 שלום רב,

עודית לתקופת ימרכזי היום בארץ סגורים. משרד העבודה והרווחה פיתח תכנית להפעלת מרכזי היום במתכונת י כידוע לכם
 הקורונה.

 מצורף חוזר מנכ"ל משרד הרווחה בנושא.

 החוזר מגדיר אילו שירותים יוכל מרכז היום להמשיך ולספק במסגרת גמלת הסיעוד, גם בתקופה זו.

 מרכזי היום ייצרו קשר עם המבקרים על מנת לתאם תכנית טיפול לתקופה זו.

ל את השירות באמצעות נותני השירותים לטיפול יוכלו לקבזכאים שאינם מעוניינים לקבל את השירות באמצעות מרכז היום, 
 בבית או גמלה כספית באין שירותים זמינים, לבחירתם.

 .לזכאי גמלת סיעוד שעד כה לא ביקרו במרכזי יום שירותים אלה גם  שימו לב, ניתן להציע 

 הטיפול בהתאם לבקשתו.בתכנית  על בחירת המטופל כדי שתבצע שינוי דליידע את מחלקת הסיעולצורך קבלת השירות יש 

 

 ב ר כ ה,ב

 
 ארנה זמיר

 סיעודמנהלת אגף 
 העתקים: 

 נכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומיסמ –גב' אורנה ורקובצקי 
 דובר המוסד,  -חיים פיטוסי

 מנהלת אגף לאזרחים ותיקים, משרד הרווחה, –ציפי נחשון גליק 
 מנהלת תחום מרכזי יום, משרד הרווחה-ורד שחם

 סניפים ומנהלי תחום גמלאות בסניפי המוסדמנהלי 
 מנהלות מחלקות הסיעוד בסניפים

 אגף סיעוד
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 "א אדר, תש"פכ

 2020מרץ  17

 לכל נותני השירותים,

 

 6הנדון: צריכת סלי שירות לזכאי חב"ס כפי שמופיע בחוזר מנכ"ל מס' 

 שלום רב,

 

אנו מעבירים את חוזר המנכ"ל שיצא בנדון ואת רשימת מרכזי  16/3/2020 -בבהמשך לישיבת פורום נותני השירותים שהתקיימה 

 היום.

 ניתן להפנות ישירות למרכזים ,זכאים המעוניינים באחד הסלים ומרכזי היום יתארגנו בהתאם.

 במידה ויש שאלות ניתן לפנות אליי במייל:

vereds@molsa.gov.il 

 

 

 בכבוד רב,

 

 ורד שחם 

 אזרחים ותיקים תחום מרכזי יום מנהלת

 

 מנהלת אגף בכיר אזרחים ותיקים –העתקים:  גברת ציפי נחשון גליק 

  מנהלת אגף סיעוד, ביטוח לאומי –גברת אורנה זמיר 

 אגף סיעוד, ביטוח לאומי –ברת גלי גז ג
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מחו ישוב שם מרכז היום

 ז

 מנהל טלפון כתובת משלוח דואר

9924370 אופקים 25קדש  ב"ש אופקים האגודה לזקן אופקים

-08 

 שרה פחימה

האגודה למען הקשיש 

 אילת

 122סמטת העופרים  ב"ש אילת

 88000מיקוד 

6374064 

-08 

6374346 

- 08 

 מויאל צרלי

ע. לזקן נוה 

 אשכולתשושים

מועצה איזורית אשכול  ב"ש אשכול

 85465ד.נ. הנגב, 

9987519 

- 08 

9929126 

- 08 

 יוליה סבו

בית צ'רטקוף, רח' עין  ב"ש ב"ש ב"ש-דנאל מרכז יום 

 , שכ' ט' דנאל2גדי 

6415754

-08 

 ילנה בבייב

  -מרכז יום מט"ב

אורפז באר שבע  

 )ת"נ( 

 רד"ק-ב"ש

  

 , שכ' יא' 45רח' רד"ק  ב"ש

  6060ת"ד 

6422194

-08 

 ענת אפריאט

השלום מרכז יום 

 דנאל)יהושע אדיר

6209439 באר שבע  15השלום  ב"ש ב"ש 

-08 

 עפרה ששון

סביונה קרן 

 קירשנבאום

באר  111יהודה הלוי ; ב"ש באר שבע

 שבע

6311900  

08 

 אורלי אביגיל אליהו

 -ב. סקנדינביה לקשיש

 מט"ב

 , מט"ב11רח' שפרינצק  ב"ש ב"ש 

 שכ' ד' צפון 

6494977

-08 

 מירב שקד פרץ

עמותה לזקן דימונה  

 תשושים+ ת"נ

 2סאלי רח' באבא  ב"ש דימונה

 37, ת"ד 86100מיקוד 

6558777 

- 08 

 רמי דגן

האגודה למען הקשיש 

חוף אשקלון 

 תשושים+ ת"נ

 מ.א. חוף אשקלון ב"ש חוף אשקלון

 900ת"ד 

6754625

-08 

 אושרית לב

מרכז יום ירוחם 

 עמותת מט"ב

ירוחם  3צבי בורנשטיין  ב"ש ירוחם

80500 

08-

6589042 

 ציפורה דן הראל

משמרות שירותי 

 סיעוד ורווחה

מ"א שדות הנגב 

 נתיבות

 , נתיבות294ת"ד  ב"ש

 חברת משמרות

08-

9933339 

 שירה ישראלי טדגי
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עמותת מט"ב מצפה 

 רמון

-08 מצפה רמון 3בן גוריון  ב"ש מצפה רמון

9952591 

 אריק סמואלס

עמותת חוויה 

 במרחבים

ד"נ  82קרית חינוך ת"ד  ב"ש מרחבים

  85360הנגב 

9962436

-08 

 קוינה אלגמיל

עמותת 

 חוויהבמרחבים

, ד.נ הנגב  82ת"ד  ב"ש מרחבים/מבועים

 85360מבועים 

9941337

-08 

 קוינה אלגמיל

עמותת ש"י לקשיש 

נתיבות. תשושים + 

 ת"נ

 6352ת"ד  3ח' הזית  ב"ש נתיבות

 80200נתיבות, 

9944840

-08 

 זהבית להב

 1רח' אשד  ב"ש ערד ערד עמותת מט"ב 

 89011ערד 

9959926

/7-08 

 שרון ברהנו ניקוליץ'

האגודה לקשיש קרית 

 גת

 6רח' המולדת  ב"ש קרית גת

 82100מיקוד 

6887907

-08 

6880904

-08 

 ורד שריקי כהן

מרכז יום חדש 

 העצמאות קרית גת

קרית גת  68העצמאות  ב"ש קרית גת

82000 

 בת אל דיין 6620862

עמותה לקידום ופיתוח 

 רהט

פייס ונוער שכונה מועדון  ב"ש רהט

 רהט 21

9910968

-08 

 אלקאדי מרים

מרכז יום בית ידידות 

 שדרות תשושים+ ת"נ

 4בית ידידות ניצן  ב"ש שדרות

 שדרות עמותת מט"ב

9288260

-08 

 טל חג'בי

העמותה לקשיש שער 

 הנגב

קרית חינוך שער הנגב  ב"ש שער הנגב

ד.נ. חוף אשקלון 

79200 

6802725

-08 

 חיה ברדמן לוי

עמותת 

"אלסלאם"תשושים+ 

 ת"נ

חיפ אום אל פחם

 ה

בית אלפארוך לזקנים 

 23,30010ת"ד  

6310492

-04 

 מחאמיד חאלד

חיפ אור עקיבא העמותה לקשיש 

 ה

,ת"ד 6רח' הנביאים

 30600מיקוד  7293

6263098

-04 

6360776

-04 

 רונית פחימה
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חיפ אכסל אלאמאן

 ה

, מיקוד 714ת"ד 

16920 

6463572

-04 

 אחמד מוחמדיה

עמותת גיל הזהב 

 באקה אל גרביה

חיפ באקה אל גרביה

 ה

מיקוד  356ת"ד 

30100 

6280868

-04 

6381817

-04 

 תייסר עתאמנה

הגיל השלישי בית 

 שאן

חיפ בית שאן

 ה

 3רח' ההסתדרות 

 11710, 42ת"ד 

6585899

-04 

 אילנית לוי

חיפ עמק המעיינות העמותה לזקן גיל עוז

 ה

גיל עוז, מ"א עמק 

 11710המעיינות מיקוד 

6584220

-04 

6587270

-04 

 ענבר וייס לשם

העמותה לוותיקי 

 הגליל

חיפ גליל עליון

 ה

, מ"א גליל 9000ת"ד 

 12100עליון 

6997420

-04 

 מירי קקון

העמותה לוותיקי 

 הגליל התחתון ויבנאל

חיפ גליל תחתון

 ה

גיל הגליל, מרכז כדורי, 

 15242ד.נ. גליל תחתון 

6767757 

- 04 

 ענת כרמי יבין

האגודה לקשיש 

 דבוריה

חיפ דבוריה

 ה

-04 16910מיקוד   10ת"ד 

6701251 

 נסרין עזאיזה

-גן-דורות בגלבוע ע. דורות בגלבוע

 נר

חיפ

 ה

-052 18120ד.נ. גלבוע 

2256142 

 חבצלת לייטמן

חיפ זבולון חבר הוותיק זבולון

 ה

 דואר כפר המכבי

 30030מ"א זבולון 

8478124

-04 

 קצירמיכל 

העמותה לקשיש 

 חדרה

חדרה  בית 

 אליעזר

חיפ

 ה

 3רח' גדות 

 38401חדרה 

6202323

-04 

6202211

-04 

 זיידה סיגל

העמותה לקשיש 

 חדרה וינברג

חדרה  גבעת 

 אולגה

חיפ

 ה

, חדרה 1רח' קדימה 

38483 

6334430

-04 

 חגית כץ

העמותה למען הזקן 

 )ת"נ(חדרה  

 חדרה

  

חיפ

 ה

 7רח' חנקין 

 38478חדרה 

6345856 

- 04 

 נועה מטיאש
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חיפה שיל"ה  שיל"ה שושנת הכרמל

עמותה לפיתוח 

שירותים לאזרח 

 הוותיק

חיפ

 ה

 47רח' שושנת הכרמל 

 34322מיקוד 

8107929

-04 

8107928

-04 

 רונה שיף

שיל"ה ק. 

 חייםתשושים +ת"נ

חיפ חיפה  ק.חיים

 ה

, 80רח' בית אלפא 

 26221חיפה 

8700422

-04 

8705187

-04. 

 קלאודיה בר

העדה הספרדית 

 חיפה

חיפ חיפה בי"א ספרדי

 ה

8322489 חיפה 9339ת.ד. 

-04 

8320953

-04 

 הילה צפריר

חיפ חיפה מאי שיל"ה חיפה

 ה

חיפה, 5חסן שוקרי 

33111 

8642367

-

0486296

38-04 

 ליליאן ליזרוביץ

שיל"ה קרית אליעזר 

 )ת"נ(

 חיפה

 מועדון גיל 

  

חיפ

 ה

 4המעפילים 

 35155אליעזר, ק. 

8516511 

- 04 

 רחל דרימר

מרכז יום לגיל הזהב 

 מתנ"ס חצור

חיפ חצור הגלילית

 ה

 175ת.ד.  1ההסתדרות 

 10300חצור הגלילית 

 10300מיקוד 

04-

6935760 

052-

2389111 

 הדסה זעפרני

בית גיל לקשיש 

 טבריה תשושים+ת.נ.

חיפ טבריה "בית גיל"

 ה

6737078 טבריה 310רח' האבות 

-04 

 אסנת נגר אבראסף

האגודה למען הקשיש 

טירת הכרמל 

 תשושים+ ת"נ

חיפ טירת הכרמל

 ה

 292ת"ד 

 39101מיקוד 

8571162 

- 04 

 אלי ברגר

האגודה לקשיש 

 טמרה

חיפ טמרה 

 ה

9945046 24930טמרה  314ת"ד 

-04 

9944144

-04 

 עלי חג'אזי

חיפ יוקנעם עמותה סחל"ב

 ה

,  121ת"ד  8רח' השיטה 

 יוקנעם 20692

9892674 

- 04 

 מירי קורן

חיפ יפיע  יעד רם

 ה

6010361 16955יפיע  5158ת.ד. 

-04 

 אלאמל חטיב סמר 
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חיפ כפר מנדא יעד רם

 ה

9508334 1117ת"ד 

-04 

 שינאווי נדרה

בראט שירות מקיף 

 לזקן בכרמיאל

חיפ כרמיאל 

 ה

 103רח' צה"ל 

 20100, 47ת"ד 

9980008 

- 04 

9988837 

- 04 

 לבקוביץאורלי 

בראט שירות מקיף 

 לזקן בכרמיאל +ת"נ

חיפ כרמיאל  

 ה

 202רח' אשכולות 

 21970כרמיאל 

9584840

-04 

9584841

-04 

 חלבני מירי

חיפ מגדל העמק עיריית מגדל העמק

 ה

 4רח' יפה נוף 

 23504מגדל העמק 

6041651

-04 

 הילה פלאש

חיפ מגידו  גיל אור ע. לזקן גיל אור 

 ה

רמת השופט, ד.נ חבל 

  19238מגידו 

9598513

-04 

 יעל חכים

עמותת הוותיק גליל 

 מערבי

חיפ מטה אשר

 ה

 קיבוץ עין  המפרץ

 ד.נ. אושרת

 25210מיקוד 

9911137 

- 04 

 ורד אריאל

חיפ מגדל שבת אחים

 ה

מושבה  51יקינטון ת.ד. 

 14950מגדל 

6717770

-04 

 אייל אופיר

העמותה לקשיש 

מעלות תרשיחא. 

 תשושים+ ת"נ

חיפ מעלות

 ה

 , רח' ארזים59ת"ד 

 24952מיקוד 

9973276 

- 04 

 בתיה בוטבול

מרכז יום  -תגבור

 נהריה תשושים+ ת"נ

חיפ נהריה

 ה

 22212, 609ת"ד 

 6דרך העצמאות 

9827976 

– 04 

 אסנת וייצמן

נצרת בבעלות עיירית 

 נצרת

חיפ נצרת

 ה

 377ת"ד 

 708/10שכ' מזרחית 

6568205

-04 

 עבדלקאדרנור 

מרכז יום גלעד 

 שלוחה של ליבנה ת.נ.

חיפ נצרת עילית

 ה

 100רח' ארבל )קורל( 

 17000מיקוד 

6001049

-04 

 חנה לנזרר

תירוש תשושים 

העמותה לקשיש 

 נצרת עלית

חיפ נצרת עילית

 ה

ת"ד  2רח' תירוש 

 16000מיקוד 9770

6560861

-04 

 מעין איטקס נאמן

)סב סנט  2ליבנה 

 תשושים+ת.נ.רקורל(

חיפ נצרת עלית

 ה

נצרת עלית  22גלעד 

17572 

04-

6566077 

 חנה לנזרר
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העמותה לקשיש נשר 

 תשושים+ ת"נ

חיפ נשר תל חנן

 ה

, 1מוחא -רח' הרב בר

 , נשר9952ת"ד 

8214427 

- 04 

8213784 

- 04 

 ראובן אברמוביץ

חיפ סכנין  עמותת השלום

 ה

-04 20173, 115ת"ד 

6748620 

 רמי שלעאטה

עמותת זקני הכרמל 

 תשושים ת.נ.

עוספיה דלית אל 

 כרמל

חיפ

 ה

 1346ת"ד 

 30090עסיפא 

04-

8396095 

 נוזהת סקר

האגודה לקשיש עכו   

 תשושים+ ת"נ

חיפ עכו )יהודי(

 ה

 10רח' בבל 

 24707מיקוד 

9813472 

- 04 

9810736 

- 04 

 מעין סלומון

עמותת המייסדים.  

 תשושים+ ת"נ

חיפ עמק הירדן

 ה

6752072 15132עמק הירדן ד.נ. 

-04 

6752172

-04 

 אסתי עמית 

סב יום עמותת ותיקי 

עמק יזרעאל 

 תשושים+ ת"נ

חיפ עמק יזרעאל

 ה

סב יום מ.א. עמק 

 יזרעאל

6520104

-04 

 נוקי בן שושן

עמותת דור לדור 

 עפולה

חיפ עפולה

 ה

גבעת  5הנרייטה סולד 

 המורה עפולה

6527619

-04 

6528186

-04 

 יאיר כתר

עמותת שוחרי מרכז 

 גיראטרי

חיפ פרדס חנה

 ה

 37000מרכז יום אזורי, 

 ליד מרכז גריאטרי

6271995

-04 

 בינה פריזנט

הנאמנות לקשיש צפת 

 תשושים+ ת"נ

חיפ צפת

 ה

6820808 13219צפת  1קורצ'ק 

-04 

6920254

-04 

 אסתר שאול

א.ש.ק. מ. יום ירקוני 

 )ת"נ(

 ק. ביאליק 

 בית ירקוני

  

חיפ

 ה

 13אפרים רח' 

 27026מיקוד 

8715014

-04 

8406753

-04 

 איילון מרי

ק.ביאליק מרכז  א.ש.ק. קרית ביאליק

 גאולים

חיפ

 ה

 א' 75קק"ל 

 27092קרית ביאליק  

8490148

-04 

 איילת בירמן
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עמותה לשירותים 

להכשרה ולהשכלה 

למבוגרים ונוער. 

 תשושים+ ת"נ

חיפ קרית אתא

 ה

, 78רח' המכבים, ת"ד 

  28100 ק.אתא

8453104

-04 

 יוסי אלזרע

עמותת שלה"בת 

קרית טבעון. 

 תשושים+ ת"נ

חיפ קרית טבעון

 ה

  1231ת"ד 

 36016מיקוד 

9832743 

- 04 

 שטיין נטליה

האגודה לקשיש קרית 

 ים. תשושים+ ת"נ

חיפ קרית ים

 ה

 2021ת"ד 

 29054מיקוד 

8758340 

– 04 

8772178

-04 

 אסתר שרת

 עמותת אליק"ם קרית

 מוצקין תשושים+ת.נ.

חיפ קרית מוצקין 

 ה

 31רח' ברק 

 26315ק. מוצקין 

8708265

-04 

 אביבה ממן

עמותה למען הזקן 

 קריית שמונה

חיפ קרית שמונה

 ה

      

עמותה למען הזקן 

 קריית שמונה

חיפ קרית שמונה

 ה

, 54פינת שפרינצק 

 10200ק.שמונה 

04-

6940250 

 שני גבאי

חיפ ריינה  עמותת יעד רם

 ה

ריינה  743ת?ד. 

16940 

6465306

-04 

 טאטור סאמיה

עמותה למען הזקן 

 שפרעם תשושים+ת"נ

חיפ שפרעם

 ה

 361ת"ד 

 20260רח' ג'בור  

9862265 

- 04 

 סוהילה כרכבי

האגודה לקשיש בית 

 אביב  תשושים+ ת"נ

, ת"ד 15רח' קק"ל  ם-י אשדוד

 77105,מיקוד  2672

8541766

-08 

 רינת גרינפלד

בית אבות  עמותת

 אשדוד

, ת"ד 7רח' הרב ניסים  ם-י אשדוד 

 77123מיקוד  2240

8555555 

- 08 

 הדס כהן

 עדי קסטנבאום   אשקלון 7עמיעוז  ם-י אשקלון אהבה ת.נ. -מט"ב 

לקשיש -אשקלון

 טיפולית

מיקוד  91רח' הטייסים  ם-י אשקלון )טיפולית(

78475 

6739739 

- 08 

 אורית אהרון

אשקלון  9117ת"ד  ם-י אשקלון אלק"א אשקלוןאגודה לקשיש 

78190 

6766454

-08 

 עמר אתל
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עמותת 

המייסדיםתשושים+ 

 ת"נ

בית המייסדים אחווה  ם-י באר טוביה

 79800ד.נ. השקמים 

8583301 

- 08 

5857327

-08 

 ורד שלח

העמותה לקשיש בית 

 שמש תשושים+ת"נ

, ת"ד 29רח' המישלט  ם-י בית שמש

 99013, מיקוד 731

9917298 

- 02 

9917297 

- 02 

 שרה אליהו

-02 בית שמש 1רח' אשר  ם-י בית שמש ת.נ.מלב"ב 

9994258 

 שושנה ליכטמן

ם  מלב"ב  -י  )ת"נ(עמותת מלב"ב 

 פסגת זאב

  

, 4פלוגת הטנקים  ם-י

 פסגת זאב 97553

5833555

-02 

5854165

-02 

 שרעבי ורדה

מועצה מקומית אפרת 

 תשושי נפש

-02 אפרת 2הרימון  ם-י אפרת

9939318 

 עדינה הבר

 ם  מלב"ב -י  )ת"נ(עמותת מלב"ב

  

גבעת משואה, לאה  ם-י

 ירושלים 21פורת 

 שרית דורון  

-לקשיש-בית באייר

 עידן

 33רח' ים סוף  ם-י ם בית באייר -י 

 97701מיקוד 

5322563

-02 

5820290

-02 

 ורדה שלום

עידן מרכז יום 

 לתשושי נפש

 ירושלים 

  

פינת  28יוסי בן יועזר  ם-י

 אלעזר הגדול ירושלים

 אלון תמרי  

עזרה לקשיש 

 פרנקפורטר

 , 80דרך בית לחם  ם-י ם פרנקפורטר -י 

 10074ת"ד 

02 - 

6714848 

0520532

0710 

 ליאת קמחי

בית זקנים קרית 

 מנחם ירושלים

 16רח' דהומי  ם-י ם ק. מנחם -י 

 91002ב"א הספרדי 

6433411 

- 02 

` 

 ירושלים  )ת"נ(מלב"ב 

  

 152דרך בית לחם  ם-י

 ,תלפיות מזרח

6516467

-02 052-

7203019 

 דבורה מרקוס
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 ירושלים  מט"ב גילה

  

 5953020 גילה ירושלים 1הצבר  ם-י

- 02 

 חיה ויינטראוב

העמותה למען 

 הקשיש לכיש

לכיש דרום נהורה, ד..נ.  ם-י לכיש

 79340לכיש  10ת"ד 

6871656 

– 

0868960

46-08 

 סופי ווקנין

עמותה לקשיש 

 מבשרת ציון

 1רח' הראשונים  ם-י מבשרת ציון

 90805מיקוד 

5341550 

– 02 

 גדי כלטוב

האגודה לזקן נחם אבן 

 העזר

 מ.א. מטה יהודה ם-י מטה יהודה

ד.נ. שמשון מיקוד 

99700 

9900817 

- 02 

9900818 

- 02 

 מירי היבלר

קרית 

 מלאכיתשושים+ת"נ

 445ת"ד  ם-י מלאכי קרית

 48שד' בו גוריון

8505030 

- 08 

8505040 

- 08 

 נירה סולימן

אבן שמואל עמל 

 סיעודית

8580169 מ.א. אבן שמואל ם-י שפיר אבן שמואל

-08  

6814542 

– 08 

 מיכל  שומרון

העמותה לקשיש אור 

 יהודה

אור  6רח' החבצלת  ת"א אור יהודה

 יהודה

6344903

-03 

 יסכה שרון מדמוני

עמותת אזור למען 

הקשיש אגף 

 לתשושים ות.נ.

אזור,  17שפינוזה  ת"א אזור

58008 

5585421

-03 

 ליבו אתי

אריאל לקשיש 

 טיפולית

ת"ד  5רח' שער הגיא  ת"א אריאל )טיפולית( 

 44837אריאל,  25

9365111

-03 

 אלינור מרקובסקי

אחיה -א. לקשיש ב"ב 

 השילוני

 2רח' אחיה  השלוני  ת"א בני ברק

 51246מיקוד 

5700110

-03 

5783029

-03 

 ג'ולי הקר

בעל -א. לקשיש ב"ב 

התניא תשושים ת. 

 נפש

5707716 34רח' בעל התניא  ת"א בני ברק

-03 

 אילת פישר
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א.לקשיש רקפת בעל 

 ת"נ(התניא ב"ב )

 בני ברק

  

5782628 בני ברק 23גולומב  ת"א

-03 

 אסתר גרוסברג

עמותת גבורות בית 

תשושים+ אלעזרי. 

 ת"נ

 מושב בית אלעזרי ת"א ברנר

 76803מיקוד 

9416860 

- 08 

 עינת נייאגו

האגודה לקשיש בת 

 ים תשושים+ ת"נ

 36השלושה  ת"א בת ים

 59358בת ים, 

5083510

-03 

 איילת סער

האגודה לקשיש בת 

 ים

-03 בת ים 3קרן היסוד  ת"א בת ים

5083510 

03-

5089744 

 אמנון אשכר

בת ים מט"ב  עמותת מט"ב

 לוסטיגאר 

 74רח' הרצל  ת"א

 5954בת ים 

6594980

-03 

 ציפי רוט

גבעת שמואל לקשיש 

 מט"ב

גבעת  69רח' הזיתים  ת"א גבעת שמואל 

 שמואל

 ג. שמואל 

5327060

-03 

5319287

-03 

 ענבר עוזר גואטה

לקשיש לה"ב  -גמלאי

 גבעתיים

גבעתיים  2ההסתדרות ת"א גבעתיים

53524 

6730211

-03 

 שרית רון

לה"ב משמר הירדן 

  )ת"נ(

 גבעתים

  

, 22משמר הירדן  ת"א

53529 

5711532 

- 03 

 אפרת דובב

מרכז כפרי  ד.נ , מ"א  ת"א גדרות  ע. מרכז יום גדרות

 76858עשרת  -גדרות 

8596154

-08 

8598861

-08 

 קפלן מרים

מ. לקשיש -תגבור

חשמונאי 

 תשושים+ת"נ

ד.נ. בית חשמונאי ת"א גזר תגבור

 99789שמשון 

9242246

-08 

 שוש כהן

מ. יום  -גני תקווה

 מט"ב

גני תקוה  11הנגב  ת"א גני תקווה מט"ב

 55900מיקוד 

5341547

-03 

 ז'נה בר

העמותה לחבר 

 הוותיק דרום השרון

 מושב נוה ימין ת"א דרום השרון

 44920דואר כפר סבא 

09-

7602467 

 נתי בלום
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ק. למען יזמות 

 קליק -לקשישים

הוד  3בית יקינטון  ת"א הוד השרון

 השרון

7417274

-09 

 יורם דוברת

מיקוד  8רח' שמאי  ת"א הרצליה ע.ל.ה. הרצליה שמאי

46783 

9565934 

- 09 

 טל יוכית

 21ר' שמעון לביא  ת"א הרצליה צמרות מרכז יום

 הרצליה

8783340 

- 09 

 בת אל דוידי

ע.ל.ה. הרצליה 

 )ת"נ(אנקלס 

 הרצליה

  

גבעת  10אונקלוס רח'  ת"א

 עדה

 46350הרצליה, 

9563187

-09 

9569054

-09 

 הילה גבע

העמותה לחבר 

 הוותיק 

קבוצת יבנה ד.נ.  ת"א חבל יבנה

 79680אבטח,מיקוד 

8548693 

- 08 

 שוש זלקינד

ע. לחבר הוותיק 

מודיעים תשושים ת. 

 מט"ב  -נפש 

 מרכז שוהם ת"א חבל מודיעין

 ד.נ. מרכז רמלה

 73106מיקוד 

03-

9730997 

 טליה מרגלית

ע. לחבר הוותיק 

מודיעים תשושים ת. 

 נפש

 מרכז שוהם ת"א חבל מודיעין

 ד.נ. מרכז רמלה

 73106מיקוד 

9794423

-03 

9730997

-03 

 חיה בשקין

העמותה למען 

הקשיש חולון 

 תשושים+ ת"נ

 17רח' דובנוב  ת"א חולון

 58807מיקוד 

5590217

-03 

5566142

-03 

 אורטל צובארי

המעפילים העמותה  

למען הקשיש תשושים 

 ת.נ.

6448600 חולון 17אלחרזי  ת"א חולון

-03 

 מיכל מגדסי

-חוף השרון מ. יום 

 מט"ב תשושים+ת.נ.

חוף השרון מט"ב 

 מושב חרוצים

 7419375 60910מ"א חוף השרון  ת"א

- 09 

 ליאת ינאי

 7993125 40400מיקוד  820ת"ד  ת"א טייבה ע. לקשיש טייבה

- 09 

7991575 

- 09 

 הנאדי עזאם

עמותת מט"ב. 

 יבנהתשושים+ ת"נ

9330066 2רח' הנורית  ת"א יבנה מט"ב

-08 

 שאול טפליה
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עמותה לזקן יהוד 

 תשושים+ת.נ.

מיקוד  44רח' שזר  ת"א יהוד

56100 

5362263 

- 03 

 מרים לוין

האגודה לקשיש כפר 

 יונה

, כפר יונה 1498ת"ד  ת"א כפר יונה

40300 

8941165

-09 

8989845

-09 

 לילי הינדן

העמותה לקשיש כפר 

סבא תשושים+ ת. 

 נפש

 4רח' תל חי  ת"א כפר סבא

 44456מיקוד 

7675001 

- 09 

 לידר גפר'י

עמותת סביון כפר 

סבא . תשושים ת. 

 נפש

7641145 כפר סבא 49אז"ר  ת"א כפר סבא

-09 

 סיגל ידגר

מיקוד מושב חירות  ת"א לב השרון עמותת דורות 

40691 

7967425 

- 09 

 גילי בוגדנובסקי

-מרכז יום לקשיש סב

 לוד תשושים+ת"נ

לוד , 35רח' שפירא  ת"א לוד

71100 

9283487

-

0892069

13-08 

 הררי אילנה

האגודה לקשיש נחל 

 שורק

יד בנימין ד.נ נחל שורק  ת"א נחל שורק

 76812מיקוד 

8593171

-08 

 אביבה גרבובסקי

 25רח' זרובבל  ת"א נס ציונה  מרכז יום נס ציונה

 70400מיקוד 

8593171

-08 

 אביגיל לנדסמן 

"הדר" העמותה 

 לקשיש תשושים+ ת"נ

בית   31רח' הרב קוק  ת"א נתניה

ראובן  קליגלר מיקוד 

42260 

8625430

-09 

8347428

-09 

 שרה עדני

עין התכלת לקשיש 

 נתניה

עין התכלת -נתניה

 בית דבורה

 - 2רח' הזית  ת"א

 42215מיקוד 

8330913

-09 

 נוגסט יצחק

"הדר" העמותה 

 לקשיש נתניה

, שכ' 22רח' קפלן  ת"א נתניה נאות גנים

 42354ותיקים, 

8829260

-09 

8620805

-09 

 כרמל חגית

-אגודה לחבר הוותיק 

בית דוד תשושים+ 

 ת"נ

דואר מדרשת רופין  ת"א עמק חפר

40250 

8943040

-09 

 עמירה למדני 
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עמותה לקשיש 

פרדסיה תשושים+ 

 ת"נ

,מיקוד   21שלום שבזי  ת"א פרדסיה

42815 

8946669 

- 09 

 יהודה סוניה

נווה גיל הזהב בע"מ 

פתח תקוה תשושים+ 

 ת"נ

 9390351  13חלוצת הפרדסנות  ת"א פתח תקוה

- 03 

 שיינדיל גולדברג

גיל הזהב עמותה 

 )ת"נ(למען הזקן פ"ת 

פתח תקוה  נווה 

 רעים )עמותה(

  

, שכ' 25נוה רעים  ת"א

 בלינסון

9325818

-03 

 איריס זולטי 

פ"ת -קשיש -הצבי

 טיפולית

פתח תקוה 

 )טיפולית(

 10רח' בן צבי  ת"א

 49375מיקוד 

9332176

-03 

 עינת ערד

מסר סיעוד ורווחה 

 חברה פרטית

 27רח' מכנס גד   ת"א פתח תקוה )מסר(

 49357מיקוד 

9333341

-03 

 סיגלית עדני

זהב העמותה  על"ה

 פתח תקוה

פתח תקוה 

 )עמותה(

 20רח' פפר  ת"א

 49380מיקוד 

9044852

-03 

 מירית פייג

עמותה למען הזקן 

קריית אונו. תשושים+ 

 ת"נ

, 13שי עגנון  44ת"ד  ת"א קרית אונו

55000 

5355603 

- 03 

 מירה חלילי

מרכז עזרה  -מע"ז 

 לקשיש

ק. עקרון  1שד' ירושלים  ת"א קרית עקרון

70500 

9418197

-08 

 מלכה בן יוסף

העמותה לזקן שד' 

נרקיסים. תשושים ת. 

 נפש

, ר"ג  41הנרקיסים  ת"א ר"ג

52597 

7511223

-03 

7525705

-03 

 אפרת הרשטיק

שלום  –רמת שקמה  ת"א ר"ג העמותה לזקן רמת גן

 36עליכם 

03 - 

7302515 

 נירית חן

מרכז יום לקשיש 

 רימלט ר"ג

, , ר"ג 7 רח' רימלט ת"א ר"ג

52281  

6783088

-03 

 עדינה שץ

מרכז יום לזקן גלעד 

 תל השומר ת.נ.

ר"ג )גלעד תל 

 השומר(

  

ביה"ח שיבא מרכז  ת"א

השומר  -גריאטרי תל 

52621 

5349855

-03 

5353343

-03 

 זהבה גולדמן

העמותה לקשיש ראש 

 העין. תשושים+ ת"נ

 77רח' שבזי  ת"א ראש העין

 48021ראש העין 

9382905 

- 03 

 חגית אהרוני
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העמותה לקשיש 

תשושים ראשון לציון  

 +ת.נ.

, 42רח' תורה ועבודה  ת"א ראשון לציון

 75618ראשל"צ 

9416068

-03 

 טלי ויינברג

העמותה לקשיש 

 ראשון לציון

 15רח' האורנים  ת"א ראשון לציון

 75100ראשל"צ 

9655111 

- 03 

 עדנה צדוק

מ. יום ראשון -גרשון

 )ת"נ(לציון 

 ראשון לציון

  

ראשל"צ 1רח' גרשון מן  ת"א

75100 

9503890

-03 

 דפנה משולם

על"ה רחובות. 

 תשושים+ ת"נ

 12בורכוב  ת"א רחובות

 76406מיקוד 

9468190

-08 

 עדי רובינשטיין

-08 ,30שד' דוד רזיאל  ת"א רמלה  )רזיאל( מרכז יום רמלה מט"ב

9150041 

 בת חן לקריץ

עמותת מט"ב רמלה 

 )ת"נ(

 רמלה )מט"ב(

  

9215041  1רח' ההגנה  ת"א

-08 

 אוסנת קהלני משה

עמותת א.ל.ה. מרכז 

יום לקשיש 

 תשושים+ת"נ

 41רח' הרב קוק  ת"א רמת השרון

 47283רמת השרון  

5495204

-03 

 אורה ג'פרי 

עמותה למען הזקן 

 רעננה תשושים+ ת"נ

 114רח' ההגנה  ת"א רעננה

 פינת חנה סנש

 43311מיקוד 

7711598 

- 09 

7710580 

- 09 

 מיכל מילר

רעות שרות נשים 

 סוציאלי

5101230 , ת"א10רח' הארי  ת"א ת"א  רעות הכרם 

-03 

 תמי רוזן

קשת האגודה לקשיש 

 ת"א

ת"א אביבים רמת 

 אביב 

, רמת 75רח' חיים לבנון  ת"א

 אביב, ת"א

6402000

/2-03 

 רבקה גרשקוביץ

-מרכז יום כפר שלם

 מט"ב

 מט"ב – 2ששת הימים  ת"א כפר שלם

 כפר שלם,  נוה אליעזר,

 67535ת"א

6300360

-03 

6301163

-03 

 אמה גורדון ששון

תתשושים  עמותת קש

 +ת"נ

ת"א יפו  100ם  -שד' י  ת"א ת"א צהלון

 קש"ת

 61270מיקוד 

6817339

-03 

5133438

-03 

 ורד מרקוביץ

מרכז יום  אניטה 

 הירש)פיינשטיין(

פינת  15ברזני  ת"א תל אביב

 פיינשטיין ת"א

 ויקי נני  



 

 הגמלאותנהל ימ - המוסד לביטוח לאומי
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