פרטי קשר צוות המחלקה לבריאות הנפש

בס"ד

טל

נייד

פקס

מייל

שם העובד
מרב לוי

מנהלת המחלקה

073-395-6200

050-4008510

03-7710501

meravl@ami.org.il

שרי לנדא
בת שבע כהן

073-395-6201

03-7710501

goldinoy@ami.org.il

073-395-6230
073-395-6205

052-4380106

03-6167894
03-7710501

sarap@ami.org.il
miram@ami.org.il

073-395-6237

052-5808981

03-6167894

eladm@ami.org.il

נעמי לוטן
נעמי חזקיאל
קלרה עובדיה
איריס בנין

מזכירת המחלקה
מזכירת שרותי סומכות חונכות
רכזת תקציב
מזכירת מרכז יעוץ
מזכירת שיקום תעסוקתי
מנהלת שרותי סומכות וחונכות
מנהל שיקום תעסוקתי ומנהל אזור השפלה
סומכות חונכות
רכזת חונכות ב»ב
רכזת חונכות:ירושליים
רכזת סומכות נשים ב»ב
רכזת סומכות ת»א והשרון

073-395-6212
073-395-6204

03-7710501
03-7710501

sarila@ami.org.il
batsheva111@ami.org.il

נעמי כרמיאל

רכזת סומכות חונכות אזור מודיעין

03-7710501
02-5374881
03-7710501
03-5259754
073-2689169
08-9740829

mentoringbb@ami.org.il
naomic@ami.org.il
talivin@ami.org.il
somchut_telv@ami.org.il

יעל לקס

עו»ס רכזת סומכות רחובות-דרום-אזור השפלה
עו»ס סומכות גברים ב»ב -מרכז

נינה פישמן

עו»ס -רכזת סומכות חונכות ותעסוקה נתמכת

אבי מתתיהו
בני שוורץ
יוסי שעיבי
אפרת אריה
רבקה צוקרמן
רחל קניג

רכזת מפעל מוגן נשים
מנהל תפעול מפעל שיקום גברים
רכז מרכז לאומנויות המוזיקה «צלילי הנפש»
עו»ס מפעל מוגן גברים
רכזת כשורי חיים-גברים
מנהלת מרכז יעוץ למשפחות
עו»ס מרכז יעוץ למשפחות בני ברק

סימה תורגמן

עו»ס מרכז יעוץ למשפחות מודיעין עלית

לאה שוורץ מזכירה -גולדי נוימן

ליווי אישי למיצוי זכויות מרכז יעוץ
מנהלת תחום חברה ופנאי ורכזת מרכז חברה
ופנאי לנשים «שעות טובות»

ליסה בן מאיר

רכזת מרכז חברה ופנאי «לילך» -מודיעין עלית

אליהו לינטופ
דלפק כניסה שיקום גברים ב»ב

רכז מרכז חברה ופנאי לגברים «חברותא»

גולדי נוימן
שרה פינטו
מירה מולדבן
אלעד מילוא

מוריה גורן

תפקיד

073-395-6206
02-6520343
073-395-6208
03-5257010

052-9580047

08-9743838

052-9580049

052-7318571

Somchutmodi@ami.org.il

052-7558989
050-5966566

03-6167894

simag@ami.org.il
yaell@ami.org.il

052-5797859

03-6167894

ninaf@ami.org.il

052-6724717
052-8392929
052-9580062
052-8271401

03-7710501
03-6167894
03-6167894
03-6167894
03-6167894
03-7710670
03-7710501
073-2689169
08-9740829
03-7710501

shikumn2@ami.org.il
shikum@ami.org.il
music.shikum@ami.org.il
mugan@ami.org.il
kishurim@ami.org.il

073-395-6203

050-7690881

03-7710501

08-9743838

050-8751848

073-395-6234
03-5233102
03-9049990
073-395-6211
073-395-6235
073-395-6236
073-395-6232
073-395-6233
073-395-6209
073-395-6201

052-7600339
052-7617994

08-9743838

050-4103915

073-395-6201

073-395-6231
073-395-6239

073-2689169
08-9740829
03-6167894
03-6167894

goldinoy@ami.org.il
simate@ami.org.il
goldinoy@ami.org.il
lisab@ami.org.il
socialc.club@ami.org.il

המחלקה
לבריאות
הנפש

