
 
 
 

 משגבלשירותים חברתיים היחידה להתנדבות  אגףה – למען הפרט והקהילהתכניות          
 
 

 קשר יצירת פירוט  (אזורי/משגבי) שם התוכנית

 ב"מר
 מתנדבים ורוח בקהילה

תכנית לליווי ותמיכה בחולים במחלות מאיימות 
מתנדבים מן הקהילה . חיים ובבני משפחותיהם

, הדרכה וליווי מקצועי אשר עברו הכשרה ומקבלים
 .אישי וקבוצתי

 4402099 –( ס"עו)מיכל בן נר 
 
 

 אם לאם בקהילה
 
 

. תוכנית לתמיכה אישית באמהות לאחר לידה
מתנדבות מהקהילה מגיעות לבית המשפחה אחת 

עברו הכשרה . המתנדבות אמהות ותיקות. לשבוע
 .אישי וקבוצתי, ומקבלות ליווי מקצועי

 0799002222 -פי לוינר יש
 

מסגרת ייחודית לתמיכה ומפגשי בוקר לאמהות  הבית הפתוח
תכנית המפגשים . הדרכה וליווי בקבוצה. ותינוקות

 . השנתית כוללת שילוב מרצים אורחים בהתנדבות
במועדון כפרי .... נפגשים מדי יום שלישי בשעה 

 .משגב

 0799002222 -פי לוינר יש
 0721940490 -גלי אניב 

לליווי ותמיכה במשפחות וילדים עם צרכים תכנית  צמידים
 . מיוחדים במשגב

מתנדבים מן הקהילה אשר עברו הכשרה ומקבלים 
בשיתוף . אישית וקבוצתית, הדרכה מקצועית

 .עמותת ניצנים בלב וארגון קשר

 0702400222 –יקון 'טניה צ
 0702122904 -ורדה נוביק 

 דרך המלךבחזרה ל

ים למשפחות המעוניינות להיטיב את מתנדבים המסייע ליווי משפחות
 . כלכליהתנהלותן ומצבן ה

 

 0528991493 רפי פלוטניק
rafiplotnik@gmail.com 

 054-7646931 נעמי אלפר חלוקה שבועית למשפחות נזקקות סלי מזון
naomi.alper7@gmail.com 

מאמנים מתנדבים המסייעים לתושבי : מקדמי תעסוקה מקדמי תעסוקה
 .בשיתוף מרכז מידע לתעסוקה. עבודהמשגב במציאת 

 , 4402077דינה נקלר 
dina@misgav.org.il 

 קרנות

עמותה שמטרתה ליזום ולקיים מסגרות קהילתיות  עמיתים
לסיוע לפרטים ולמשפחות מתושבי המועצה 

האזורית משגב אשר זקוקים לסיוע במצבי חיים 
מנהלת קרן אשר מעניקה , במסגרת זו. מגוונים

לפרטים ומשפחות הנתונים במצבי  סיוע כספי
 .משבר

 הפנייה מתבצעת דרך העובדים הסוציאליים 
 

המחלקה לשירותים חברתיים 
094402112 

, קביים, כיסאות גלגלים, מיטות סיעודיות תשאלה ח ברוך מציון"גמ
מזרונים ומשאבות נגד פצעי , ציוד חמצן, הליכונים

יוד צ, אדים חמים וקרים, מכשירי אינהלציה, לחץ
ציוד לבתי , משאבות חלב, עריסות, לולים, לשמחות

אנשים . אבל הכולל תנורי חימום לאוהל אבלים ועוד
, ח בהפניה מקופת החולים במשגב"מגיעים אל הגמ

מהעובדים הסוציאליים באגף לשירותים 
ח משאיל ציוד "הגמ. וכן בפנייה עצמית חברתיים

  ללא תמורה וללא הגבלה בזמן
 

09-4444040 

   

 שירותים

 

 



קבוצת תמיכה לבני משפחה 
 של חולי אלצהיימר ודמנציה

האחרון של החודש  שנינפגשת פעם בחודש ביום 
בהנחיית , באגף לשירותים חברתיים 04:00בשעה 

, "עמדא"נר ובתיאום עם -מיכל בן -עובדת סוציאלית
. עמותה לחולי אלצהיימר ומחלות דומות בישראל

שר להצטרף לכל אפ" )רכבת"מדובר בקבוצת 
בני משפחה של חולים תושבי משגב (. פגישה

בלי קשר למקום מגורים של , מוזמנים להשתתף
 .ה/החולה עצמו

 

 (ס"עו)בן נר מיכל 
 משגב  ,אגף לשירותים חברתייםה

4402112. 
 

   

מסייע למשפחות , ארגון חברתי ללא כוונת רווח (משגב)ארגון פעמונים 
אמצעות הדרכה וליווי המצויות בבעיות כלכליות ב

נועד לאפשר . מקצועי בתחום הפיננסי וההתנהגותי
למצות את כושר , למשפחה לאזן את תקציבה

 . ההשתכרות שלה ולעלות על דרך המלך
דואג הארגון לסייע בצמצום והסדרת , במקביל

 .חובות ובפתרון בעיות כלכליות סבוכות
 

http://www.paamonim.org/ 
 

 0799947020 –( יעד)גיל קני 

  שירותים אזוריים

  צרכים מיוחדים
 

  אקים סניף משגב
 מגזר בדואי

הסניף ממוקם בסלאמה ונותן שירות לכלל 
 . התושבים של משגב הסובלים מפיגור שכלי

 0729201212 –אחמד דיאב 

 עמותת נור אל עין
 מגזר בדואי

. וכלוסיית הצרכים המיוחדיםנותן שירותים לכלל א
 הפניה דרך עבדאללה , אין מקום פיזי

 

 0799997100 – בר'עבדאללה ג

מתן סיוע למשפחות  שהוקמה לשם עמותת הורים עמותת ניצנים בלב
 .צרכים מיוחדיםלהם וילדים תושבי משגב 

 0702400222קון 'טניה צ
Taniachakon13@gmail.com 

קשיי הסתגלות , בית להורים עם לקויות למידה 'ניצן הורים'
בגיל  לדיםילהם , קשב וריכוז או הפרעת/ותפקוד ו

  .הרך
הנותן מענה אישי ומותאם לכל , מרכז הדרכה

הדרכות וטיפולים , על ידי סדנאות, משפחה
 .(קבוצתיים או אישיים בהתאם לצורך)

 .להורי המרכז ולילדיהם תחברתי סגרתמהווה מ

 070-0217219 –סמדר זוהר 
 כרמיאל 10נתיב הלוטוס 
 

  ניצן הורים

נועדו לסייע לכל  -מרכזי ייעוץ למשפחות מתמודדות מ"מיל
: מי שמתמודד עם מחלת נפש של בן משפחה

, לבני זוג הנשואים לנפגע נפש, להורים של חולים
לילדים של נפגעי , לאחים של נפגעי נפש וכמו כן

ייעוץ  -המרכז מציע את השירותים הבאים .נפש
 .הרצאות וייעוץ משפטי, בוצתיייעוץ ק, אישי

 

  כרמיאל 7החרושת 
09-2992949 

 
 אנוש

 

 "לקשיש הייעוץ שירות"
 לאומי לביטוח המוסד

להתמודד בהצלחה , נועד לסייע לבני הגיל השלישי
של בשלב זה , עם מגוון האתגרים הניצבים בפניהם

  .החיים
, שהוכשרו בקורסים מקצועיים, גמלאים מתנדבים

ביקורי , סיוע במיצוי זכויות, ומעניקים ייעוץ אישי
 .בית ידידותיים ועוד

 
בשיתוף עמותת מרחבים והאגף לשירותים 

 . חברתיים
 

 0792902042 –אביבה אופיר 
aviva_870@bezeqint.net  

 
 הייעוץ לקשיש

האגודה הלאומית  –ט "אלו
 לילדים אוטיסטים

פעילות האגודה מתמקדת בשלושה תחומים 
קידום זכויות הילדים והבוגרים  -עיקריים

ה ופיתוח הפעל, הקמה, האוטיסטים והמשפחות
כמו כן קידום  .לבוגר ולמשפחה, שירותים לילד

 כרמיאל 09-4997740
http://alut.org.il/?page_id=14

74 

http://www.paamonim.org/
http://www.nitzan-israel.org.il/home/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C.aspx
http://www.nitzan-israel.org.il/home/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C.aspx
http://www.enosh.org.il/Index.asp?CategoryID=737
http://www.enosh.org.il/Index.asp?CategoryID=737
mailto:aviva_870@bezeqint.net
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
http://alut.org.il/?page_id=1474
http://alut.org.il/?page_id=1474
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 .הידע ועידוד מחקר בתחום האוטיזם
סינגור , ייעוץ, ט למשפחה מספק הדרכה"מרכז אלו

הכוון לשירותים , תמיכה אישית וקבוצתית, 
שירותי מידע ונגישות לספרות , הקיימים בקהילה

מקצועית ולמחקר על מנת לסייע בני המשפחה 
תם עם צרכיו המיוחדים של בן המשפחה בהתמודדו

 .המאובחן בספקטרום האוטיסטי

סיוע בשכר דירה  –ר .ע.ג.מ
 לזכאי משרד הבינוי והשיכון

החברה מעניקה שירות לאזרחים המבקשים להגיש 
מוודאת את עמידתם , לסיוע בשכר דירה בקשה

בקריטריונים ומעבירה את נתוני הבקשות אל 
  .משרד הבינוי והשיכון

החברה מטפלת בבקשות להנפקת תעודות זכאות 
לסיוע בשכר דירה כמו גם בתעודות זכאות לצורך 

 .קבלת משכנתא
 

קרוואן מול , רחוב ההגנה כרמיאל
 .7' בית מס

-0744קו ארצי לשירות לקוחות 
-9:00' ה-'ימים א -700-100

09:00 
http://www.mgar.co.il/?Cate

goryID=313 
 

מרכזי זכויות  –ידיד "עמותת 
 (ר"ע" )בקהילה

פועלת למען תמיכה והעצמת שכבות חלשות 
 .בחברה הישראלית והגברת הסולידריות החברתית

על מרכז נייד של העמותה העוסק הן בכרמיאל פו
ברפואה מונעת והן במתן מידע מקיף וסיוע בנושא 

זכויות בריאות בפרט וזכויות חברתיות בכלל 
לתושבי הפריפריה ובמיוחד למעמד הביניים 

 .והעשירונים התחתונים
 

 -פרטי התקשרות ושעות קבלה
http://www.yedid.org.il/?id=3

226 

מאגר מידע מקיף על זכויות תושבי ישראל והדרך  אתר כל זכות
 .למימושן

 

http://www.kolzchut.org.il 

http://www.mgar.co.il/?CategoryID=313
http://www.mgar.co.il/?CategoryID=313
http://www.yedid.org.il/?id=3226
http://www.yedid.org.il/?id=3226
http://www.kolzchut.org.il/

