
 2022אוגוסט                      רשימת בתי אבות

 פקס טלפונים עיר/יישוב סוגי המחלקות שם המוסד
 120עד 

 מנהל אלי עזרא 
 04-6335933 חדרה סיעודיים,תשושי נפש

050-5580141 
04-63342550 

 גני גיל זהב 
  לילך –מנהלת 

 סיעודיים, תשושי נפש 
 

 053-3555140 חדרה 
 

04-8562310 

 בית הנשיא
 עו"ס אילה 

 מנהל שמעון 

 04-6329702 חדרה סיעודיים,תשושים
050-9228335 
052-4596073 

04-6329797 

 משכנות זהב
 הדינ -מנהלת

 04-6331098 חדרה סיעודיים,תשושים
 

054-6548488 

04-6335949 

 נוף חדרה
 ירחל -מנהלת

 

 04-9061621 חדרה  סיעודיים , תשושי נפש
052-8700262 

 
 
 

 אחוזת החורש
 גל -מנהל

 כרמית 

 052-3703828 חדרה , תשושי נפש סיעודיים
 

050-7501572 

 

 בית אבות הדר
 מנהלת ויקטוריה  

 04-6771800 כורכר-פ.חנה סיעודים ותשושי נפש
050-8775991 

 

04-6771810 

 054-6712311 רעננה  סיעודים, תשושי נפש  עמל בשרון 
 מירי 

09-7707440 

  09-8627417 נתניה סיעודיים,תשושי נפש בניםתפארת 
  09-8609100 נתניה סיעודיים בית אברהם

  09-8611222 נתניה סיעודיים בית עמי
  09-8616116 נתניה תשושים עין הים

אסא מעונות 
 בע"מ

 09-8829627 09-8625425 נתניה דיור מוגן

 בית יפה 
 גיל הזהבל

עצמאיים, 
 תשושים,סיעודיים,תשושי

 נפש

 09-8626176 09-8826361 נתניה

מחלקה סיעודית 
 גנים אור

  09-8851091 נתניה סיעודיים

מחלקה סיעודית 
 נופי השרון

 09-8601799 09-8601777 נתניה סיעודיים

משכנות אחוזת 
 השרון

 09-8321938 09-8321939/40 נתניה סיעודיים

קריית צאנז , נוה 
הורים )שפע 

 חיים(

  09-8840763 נתניה תשושיםעצמאיים, 

 09-8300090 09-8300090 ביתן אהרון סיעודיים בית אור
 09-8306154 09-8306155 מושב נורדיה סיעודיים,תשושי נפש מוסד דבורה
מגדלי הים 

 התיכון
 09-8306000 מושב נורדיה דיור מוגן

6010* 
 

דיור מוגן, מחלקה  בכפרפרוטיאה 
 לסיעודיים, תשושי נפש

 09-7756100 09-7756111 בני דרורמושב 

  09-8624375 בית יצחק תשושים בית בלוך
  04-6396158 יעקב ןזיכרו עצמאיים,תשושים בית שחם
סיעודיים, תשושי נפש,  בן יהודה

 תשושים
 04-8378194 04-8370024 חיפה

אור להורים 
 אלנור

-נהלמ-שמעון ג'לג'וליה סיעודיים, תשושי נפש
0549292370 

0777870260 



 
 
 
 

 מחלקות סיעודיות בקיבוצים:
 

  04-6320011 קיבוץ גן שמואל מחלקה סיעודית בית דורות
  04-6374166 קיבוץ עין שמר מחלקה סיעודית בית דורות

קיבוץ גבעת  מחלקה סיעודית בית השקמה
 חיים מאוחד

04-6368533 04-6362459 

קיבוץ גבעת  מחלקה סיעודית נוה נועם
 איחודחיים 

04-6369590 04-6369796 

קיבוץ מעגן  מחלקה סיעודית בית כרמל
 מיכאל

04-6394913  

 04-6367123 04-6367124 קיבוץ המעפיל מחלקה סיעודית בית סביון
 04-6391018 050-5789615 קיבוץ מעין צבי מחלקה סיעודית מחלקה סיעודית

סיעודיים,  קיבוץ מזרע
נפש,  תשושי

סיעודיים 
 מורכבים

 אופירה קיבוץ מזרע
054-9292572 

 

קיבוץ רמת  מחלקה סיעודית מזור
 השופט

04-9898500  

 09-8982297 קיבוץ העוגן מחלקה סיעודית בית שבולים
09-8982171 

09-8982177 

 09-8982760 קיבוץ מעברות מחלקה סיעודית בית שיזף 
09-8982832 

09-8982650 

 
 גריאטריים:מרכזים 

 
סיעודיים  " שוהם"

 מורכבים,תשושי נפש
דרך הנדיב ,פרדס 

 חנה כרכור
04-6377789 04-6375724 

סיעודיים, סיעודיים  "דורות"
 מורכבים, תשושי נפש

שיכון דורה, 
 נתניה

09-8355533 09-8631051 

 "בית רבקה"
) בעלות קופ"ח 

 כללית(.

סיעודיים, סיעודיים 
 מורכבים.

 03-9328118 03-9373811 פתח תקווה

 חאלד  אום אל פחם סיעודיים, החלמה אלנור
052-3636510 

 

סיעודיים,סיעודיים  דבוריה
 מורכבים,תשושי נפש

  04-6702506 דבוריה
 

     

סיעודיים, תשושי נפש,  אלענאיה
 סיעודיים מורכבים

  04-9860222 שפרעם
 

  09-7935090 טירה סיעודיים,חולים כרונים נוה טירה
סיעודיים, תשושים, דיור  בכפרבית 

 מוגן
 09-8300090 ביתן אהרון

 קדרי בעלים
052-7242009 
050-9313393 
 מירה מנהלת
055-6656886 

 

 אלרחמה
 

 04-9940392 טמרה סיעודיים, תשושי נפש
04-9943294 

 

הבית לאזרחים 
 ותיקים 

 סיעודיים , תשושי נפש 
gila@habitlv.co.il 

 09-7703000 קדימה 
052-3920009 

 



מרכז גריאטרי 
 ראשון לציון

תשושים, סיעודיים, 
 תשושי נפש

 03-9631444 ראשון לציון
03-9483444 

03-9655226 
03-9631484 

סיעודיים, סיעודיים  נוף הדר
 מורכבים,הוספיס

 04-8676110 04-8671770 חיפה

 
 
 
 
 
 
 

 בתי חולים למחלות ממושכות :
 

גריאטריה  בי"ח בית בלב
 סיעודית,מורכבים

 03-5008350 03-5008900 ים-בת

גריאטריה סיעודית,  בי"ח שמואל הרופא
 מורכבים, פנימית

 08-9220672 08-9221557 באר יעקב

  09-8604666 נתניה מחלקה גריאטרית בי"ח לניאדו
סיעודיים, סיעודיים  מרכז רפואי רעות

 מורכבים
 03-6383649 03-6383666 אביב-תל

 08-8594517 08-8595222 גדרה סיעודיים מורכבים בי"ח הרצפלד
סיעודיים מורכבים,  גריאטריה "מאיר"

 הוספיס
 09-7472258 כפר סבא

09-7471314 
 

 
   04-7744268-להתייעצות ניתן לפנות למחלקה לעבודה סוציאלית של ביה"ח   טל

 

 

 


