01318111

רשימת מרכזי זכויות של תוכנית "שכר מצווה"
מחוז תל-אביב והמרכז
מרכז זכויות

כתובת

ימים ושעות פעילות

קוד
תל
אביב

10

מתנ"ס שכונת שפירא

רח' ישראל מסלנט 27

יום ב'
18:30 – 20:30

תל
אביב

9

לשכת "לב העיר" למשפחה

רח' ארלוזורוב 95

יום א'
16:30 – 18:30

תל
אביב

7

מחלקת "אחווה"

דרך לח"י 66
המשך דרך לוד

יום ד'
17:00 – 19:00

תל
אביב

80

שי"ל בית שטראוס

רח' בלפור 14
קומה א' חדר 106

יום ג'
16:30 – 18:30

יפו

8

מחלקת שער יפו
לשירותים חברתיים

שד' ירושלים 45

יום ד'
17:00 – 19:00

רמת גן

50

מרכז קהילתי רמת עמידר

רח' ההגנה 41

יום ב'
17:00 – 19:00

חולון

11

מרכז שיקומי "תל
גיבורים"

רח' המצודה פינת
רח' המעפילים

יום ד'
17:00 – 19:00

פתח
תקווה

44

סניף עמותת "ידיד"

רח' בר כוכבא 40
קומה 2

יום ג'
17:00 – 19:00

ראשון
לציון

40

מוקד קליטה לעולי
אתיופיה

רח' הרב מינץ 19
נווה אליהו

רמלה

45

משרדי שי"ל

רח' אברהם הלל 6

יום ג'
17:30 – 19:30
אין לשבץ פונים
יום ד'
17:00 – 19:00

נתניה

46

בניין העירייה קומה ג'

רח' תל חי 8

יום ד'
16:30 – 18:30

יפו

72

מוקד קליטה לעולי
אתיופיה

רח' הבעל שם טוב 14

יום ג'
17:00 – 19:00

לוד

84

לוד

הנרקיס 5

יום ב'
16:00 – 18:00

פתח
תקווה

83

מנהלת הדר – שכונת
עמישב

הדס שפיק 9

יום ב'
17:00 – 19:00

טירה

77

לשכת עורכי הדין – שלוחת
טירה

קניון סמרה כיכר
העירייה

יום ה'
17:00-19:00
09-7938155

תל
אביב

49

אנוש

רח' הזרם  10קומה 4

יום ה' )אחת לשבועיים(
16:00 – 19:30

1

מחוז ירושלים
מרכז זכויות

כתובת

ימים ושעות פעילות

קוד

ירושלים

20

לשכת רווחה מערב

רח' פלורנטין 6
קריית-יובל

יום א'
16:00 – 18:00

ירושלים

21

לשכת רווחה צפון

רח' חיי אדם 2
ליד קופ"ח שטראוס
מרכז העיר

יום ב'
15:30 – 17:30

ירושלים

22

לשכת רווחה דרום

רח' צביה ויצחק
קניון 'אפ-טאון' גילה
קומה 4
)מעל הסופר פארם(

יום ג'
15:30 – 17:30
לתיאום פגישה –
טל'072-2466314/201 :
)מזכירות  200בסוף(

ירושלים

62

מתנ"ס רמות אלון

רח' רקנטי 6
רמות אלון

יום ה'
16:00 – 18:00

בית
שמש

23

אגף הרווחה

סמטת נעמ"ת ,על יד
המועצה הדתית
)חדר של ברטה(

מזרח
ירושלים

24

לשכת הרווחה

רח' אחוואן אלספא 22
חדר 25

ירושלים

34

לשכת הרווחה
פסגת זאב

רח' שלום וצדק  1בתוך
מתחם מכבי האש ליד
תחנת הדלק

יום א'
15:30 – 17:30

מבשרת
ציון

26

בניין המועצה המקומית
מבשרת-ציון

משרדי רווחה חינוכית
מבשרת-ציון

יום ג'
16:00 – 18:00

פת

75

מתנ"ס פת

רח' מוריס פישר 20
פת

יום ד'
16:00 – 18:00

ירושלים

88

בית וגן

בית אריאל
במשרדי מתנ"ס בית וגן
רח' הפסגה 5

יום ה'
16:00 – 18:00

2

יום ב'
16:00 – 18:00
לתיאום פגישה – שולה
טל'02-9909845 :
יום ד'
14:30 – 16:30
לתיאום פגישה – רולה
טל'02-6284119/2465 :

מחוז חיפה
מרכז זכויות

כתובת

ימים ושעות פעילות

חיפה

87

רווחה חיפה " -הדר"

פלי"ם  7בניין "צים"
קומה 7
)מעליות בצד ימין(

יום ג'
16:00 – 18:00

חדרה

19

לשכת עורכי הדין

רח' הלל יפה 25

יום ב'
16:00 – 18:00

יוקנעם

36

משרדי שי"ל

רח' הצאלים 1

יום ב' )פעם בשבועיים(
לתיאום פגישה 04-9596048
16:00 – 18:00

נהריה

48

בניין העירייה

רח' הגעתון 19

יום ד'
לתיאום פגישה – 04-9512327
16:00 – 18:00

קריית
ים

73

מרכז צעירים והון אנושי

רח' קפלן 8

יום ג'
16:00-18:00

נשר

79

רווחה נשר

דרך השלום 20

יום ד' )פעם בשבועיים(
16:00-18:00

עכו

81

מתנ"ס היימן

הרב הרצוג 16

יום ב' )פעם בשבועיים(
16:00-18:00

קוד

3

מחוז צפון
מרכז זכויות

כתובת

ימים ושעות פעילות

קוד

נצרת

53

סניף עמותת "ידיד"

השכונה המזרחית
ליד המשביר לצרכן

יום ד'
14:00 – 16:00
לתיאום פגישה – ניירה
טל'04-6468125/6466850 :

צפת

52

סניף עמותת "ידיד"

מרכז דובק
רח' ויצמן 10

יום ד'
15:00 – 17:00
לתיאום פגישה – מירי
טל'04-6999288/6827114 :

מגדל
העמק

54

לשכת הרווחה

רח' הזית 10

יום א' )אחת לשבועיים(
15:30 – 17:30
לתיאום פגישה – אנג'לה
טל'04-6507811 :

טבריה

55

עיריית טבריה המחלקה
לשירותים חברתיים
שכונת הרווקייה

רח' פיק"א 36

יום ד'
15:00 – 17:00
לתיאום פגישה – מירי
טל'04-6739145/8 :

קריית
שמונה

71

סניף עמותת "ידיד"

רח' כיכר צה"ל 120

יום ג'
13:00 – 15:00
לתיאום פגישה –
טל''04-6817525 :

4

מחוז דרום
מרכז זכויות

כתובת

קוד
קריית
גת

56

קניון "לב העיר" קומה 4
בעירייה
משרד פניות הציבור

ככר פז 3

שדרות

57

בית המתנדב

רח' הדקל 4
)מול הסינמטק,
המתנ"ס הישן(

נתיבות

68

בניין העירייה

רח' ירושלים 1
חדר ישיבות
לשכת ראש העיר

ירוחם

59

מועצה מקומית
מחלקת רווחה

ערערה

61

מועצה מקומית
מחלקת רווחה

דימונה

60

מחלקת רווחה ,מרכז "אישה לאישה"
רחבת האלון מאחורי פנם

רהט

65

עיריית רהט
מרכז מסחרי
מחלקת רווחה ,ת.ד 8

אופקים

63

עיריית אופקים
רח' הרצל 40

באר
שבע

58

בית משפט המחוזי ,היכל המשפט
רח' התקווה  ,5באר שבע

אשקלון

78

משרדי שי"ל
רח' אפרים צור  ,55כניסה דרך שד' עופר 1

5

ימים ושעות פעילות
יום א'
14:00 – 16:00
לתיאום פגישה – עו"ד ורה אולשנסקי
טל'050-2070985 :
יום ה'
11:00 – 14:00
לתיאום פגישה –
טל'08-6621805 :
יום ג'
10:00 – 14:00
לתיאום פגישה –
טל'08-9938700 :
יום ג'
16:00 – 18:00
לתיאום פגישה – עו"ד שלי שקד
טל'050-3222995 :
לתיאום פגישה – עו"ד שלי שקד
טל'050-3222995 :
יום ב'
16:00 – 18:00
לתיאום פגישה – עו"ד שלי שקד
טל'050-3222995 :
יום ד'
13:00 – 15:00
לתיאום פגישה – עו"ד שלי שקד
טל'050-3222995 :
יום א'
16:00 – 18:00
לתיאום פגישה – עו"ד שלי שקד
טל'050-3222995 :
יום ה'  -כל היום
לתיאום פגישה – עו"ד שלי שקד
טל'050-3222995 :
 08-6470397בית המשפט
יום ב'
17:00 – 19:00
לתיאום פגישה – כרמית אוחיון
טל'08-6726879 :
טל'08-6752625 :

