מס'

תחום

עותק רשימה אגפית של עובדי האגף רשימת טלפונים  -האגף לשרותים חברתיים [ת.עדכון ]10.8.2020
שם פרטי ומשפחה
טלפון משרד
תפקיד
תת תחום
03-9408801
מנהל האגף לשרותים חברתיים
ז'ולטי עידו
03-9408801
ע .מנהל האגף לשרותים חברתיים
אל על חגית
03-94008805
מזכירה
אברני סופי

פרט ומשפחה
משפחות

אלימות במשפחה

נערות
תעסוקה
התמכרויות
מוגבלויות
עבודה קהילתית
קליטת עליה

קרני מיכל
עמר נעמה
אילוז סוזי
אשרי מיטל
גודו טספאי אביבה
ציוניסט רחלי
שרעבי הדר
יעקב ברכה
ארז מילי
שוורץ רונית
סגל דורית
אנג'ל שרון קוגלר
עובדיה מיכל
אלפיה ענבר
שץ דולב יאנה
גנאל ליהי
קטן מזי
רביבו לירון
שטנגל חיה
רז עמנואל
גרינשטיין שני
חדד אביאל
סטחי ורד
חדד ענבל

מנהלת מחלקת פרט ומשפחה
מזכירת המחלקה לפרט ומשפחה
עו"ס משפחה ,דרכי טיפול  +סדרי דין
עו"ס משפחה
עו"ס משפחות
עו"ס משפחות ,פק"ס חוק נוער
עו"ס משפחה
עובד קהילתי מיצוי זכויות
עובדת זכאות
עו"ס מנהלת המרכז לאלימות ,מש"ה
עו"ס סדרי דין  +אלימות במשפחה
עו"ס אלימות במשפחה  +וחוק נוער

03-9408807
03-9408810
03-9408808
03-9408822
03-9408815
03-9408803
03-9408822
073-3703914
03-9408809
03-9408813

דוא"ל
ido@kiryatono.muni.il
hagita@kiryatono.muni.il
Soffya@kiryatono.muni.il
michalk@kiryatono.muni.il
naama@kiryatono.muni.il
suzye@kiryatono.muni.il
Mashry@kiryatono.muni.il
avivag@kiryatono.muni.il
rachely@kiryatono.muni.il
Mashry@kiryatono.muni.il
kobib@kiryatono.muni.il

mili@kiryatono.muni.il
ronits@kiryatono.muni.il
dorits@kiryatono.muni.il

03-9408814
עו"ס לילדים נפגעי אלימות ועדים לאלימות במשפחה 03-9408812
03-9408835
עו"ס תוכנית יתד  +נערות
03-9408828
עו"ס נערות וסדרי דין
03-9408820
עו"ס נערות
03-9408826
רכזת תוכנית תעסוקה ארגון בעצמי
03-9408818
עו"ס התמכרויות נוער  +מבוגרים
03-9408816
עו"ס התמכרויות
03-9408817
עו"ס התמכרויות נוער
03-9408827
עו"ס שיקום
9408805
עו"ס אוטיזם
5340424
מנהלת מועדון גלבוע וכרמל
03-9408819
עו"ס קהילתית

emanuel@kiryatono.muni.il
vereds@kiryatono.muni.il
Inbal@KIRYATONO.MUNI.IL

יששכר צביה
שומר

רכזת קליטת עליה
מאבטח באגף רווחה רח' שטרן 1

03-9408830
03-9408832

zvia_i@kiryatono.muni.il
אין

רוט ציפי
אליה גילה
אלבוחר חלי
ענתבי אורטל
קקון רחל
ביטון קרן לבנת
סימן טוב יפעת
ציפי דרהי
חיימי שרית
נגר מירב
נתנאל אורן

מנהלת המחלקה לרווחת הגמלאי
מזכירת המחלקה לרווחת הגמלאי
עו"ס רכזת סל"ב
עו"ס ורכזת התעללות והזנחה
עו"ס קשישים ורכזת בני משפחה מטפלים
עו"ס ורכזת מתנדבים
עו"ס קשישים ,ופק"ס חסרי ישע
רכזת ניצולי שואה
עובדת זכאות המחלקה לרווחת הגמלאי
רכזת מועדון גמלאים וגמלאיות
מאבטח במחלקה לרווחת הגמלאי

7769503
7769501
03-7769518
03-7769508
7769506
03-7769510
03-7769507
7769519
7769502

tsipiro@kiryatono.muni.il
gila@kiryatono.muni.il
Rachel_@kiryatono.muni.il
Ortalan@kiryatono.muni.il
revaha1@kiryatono.muni.il
Keren_bi@kiryatono.muni.il
ifat@kiryatono.muni.il

ליברמן  -פרץ ציפי
אשכנזי אפרת
וסר ניצה

03-5345358
מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
מנהלת תכנית נתיבים להורות  +עו"ס מועדוניות 03-9408851
03-5345358
מזכירה בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

Tsipil@kiryatono.muni.il
efrata@kiryatono.muni.il
nitsa@kiryatono.muni.il

03-9408809
03-3005074

Rachelr@kiryatono.muni.il
Mitono44@gmail.com

SHARON2@KIRIATONO.MUNI.IL

Michalo@kiryatono.muni.il
inbar@kiryatono.muni.il
Yana@kiryatono.muni.il
lihi@kiryatono.muni.il
mazi.kat@be-atzmi.org.il
liron@kiryatono.muni.il
Haya@kiryatono.muni.il
aviel@kiryatono.muni.il
SHANY@KIRIATONO.MUNI.UL

רווחת הגמלאי

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

היחידה להתנדבות עירונית

רביב רחל
רביב רחל

מנהלת יחידת ההתנדבות
מנהלת היחידה להתנדבות עירונית

sarith@kiryatono.muni.il
Moka.nag97@gmail.com
אין

