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 דרך המוסד לביטוח לאומי –חברות סיעוד 
 

 שם החברה
 

 כתובת 
 

 טלפון 
 04-6212196 , חדרה  30הנשיא  שירותי סיעוד  -ארזים

 איילה 052-2547458
 

 חב' סיעוד  –חנן 
 

 אום אל פחם
 

04-6315716 
 

 רנד 
 

 בקה אל גרבייה
 

04-6356572 
 

 חב' סיעוד נתן 
 

 חדרה 26רמב"ם 
 

 
04-6666870 

052-4375340 
 

 
 
 

 מתן חן

 04-6100150 אור עקיבא 
 

 , חדרה25רח' הלל יפה 
 

04-6344124 
 

 , נתניה 16רח' רמז 
 

09-8896100 
 

 קניונית הכיכר , פרדס חנה 
 

04-6273277 
 
 

 מנפאוור 
 
 

 04-6324677 חדרה, 36רוטשילד 
050-8767232 

 , פרדס חנה 10האורנים 
 

 , נתניה 18פינסקר 

04-6373788 
052-8877788 

09-8619345 

 
 שלהבת 

 
 חדרה  90שכ' ויצמן השומר 

 
04-6324013 

 
 שבח 

 
 , חדרה  59הרברט סמואל 

 
04-6322110 

 
 דנאל תניה

 
 נתניה   10סמילנסקי 

 
09-8622380 

 
 דנאל 

 
 , חדרה13סמואל הרברט 

 
04-6127010 

  
 גיל הזהב 

 
 חדרה   64הרברט סמואל 

 

 
04-6324901 

 גיל הזהב
 

 בקה אל גרבייה
 

04-6381817 
 

 
 טובלי  סיעוד 

 
 , תל אביב  14ישראליס 

 
03-5270916 

 
 תגבור

 
 ,חדרה  44הרברט סמואל 

 
04-6325996 



 
 

 רעות 
 

 , 77רח' ביאליק 
 

03-57514640 
 
 

 חב' שי 
 

 
 , חדרה  9הרברט סמואל 

 

 
04-6212192 

052-8760341 

 
 , נתניה  10רח' סמילנסקי 

 
09-8342264 

 
 העמותה למען הקשיש 

 חב' סיעוד 

 
 , נתניה  36הרב קוק 

 
09-8821245 
09-8629027 

 
 העמותה למען הקשיש 

 
 , חדרה  60רח' הנשיא 

04-6343288 
04-6324808 
04-6323331 

 04-6384199 כפר ג'ת  אלוופאעמותת 
 09-8943040 עמק חפר אגודה לחבר הותיק 

 
 סיעוד  –חברת ביסי 

   
 נתניה וחדרה

 
 רויטל 054-3123506

1-700-550-027 
 אביב -, תל 54המסגר  א.ש. סיעוד 

 , חדרה 11רח' הלל יפה 
 

1-700-700-557 
054-5449996 
074-7555022 

 
 

 חברת מט"ב 
 
 

 
 , חדרה  25רח' הרצל 

 
04-6345961 

 , נתניה 53רח' הרצל 
 אור עקיבא

09-8622603 
04-9125757 

 , חדרה 2הנשיא וייצמן  עמל ומעבר 
 סניף אור עקיבא

 , נתניה 15רח' הרצל 
 

שרי )מנהלת קדנה שגיא 
 לקוחות(

 אורה גפן )מנהלת מרחב (

 
074-7292645 

04-6264007 
074-7292654 
052-2664347 

 
052-3767326 

 04-6453211 נצרת  חב' רנד 
 1-800-21-07-57 צפון  חב' שבילי זהב  

 09-8878758טל' :  , נתניה  24רח' ויצמן  חברת מסר 
 09-8878756פקס :

054-4735905   
מחגנה –חנן בקאה גת  ערערה

 סמיר
050-7207469 

 052-3530101 מנדר קבהה–סיני שלהבת  

 054-3515247 מלחם סוהאד–מתן חן  

מונה  -חנן אום אל פאחם 
 גמאל

052-4705676 

בקאה אל –גיל הזהב  
 גרבייה

04-6381817 

 04-6453211 חוסיין ונסרין -רנד 



 04-8712222 קרית ביאליק                  מ.ס.ד 
1-700-708778 

 אלאמאן   סיעוד 
 טייבה וכפר קרע 

 

09-7991188  

   
 
 


