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

מרכז זכויות

תל אביב

מתנ"ס שכונת שפירא

תל אביב

לשכת
"לב העיר" למשפחה

תל אביב

אנו"ש

הזרם  10קומה 4

יפו

מחלקת שער יפו
לשירותים חברתיים

שד' ירושלים 45

רמת גן

שי"ל רמת גן

חולון

שי"ל חולון (בניין
הרווחה)

פתח תקווה

מנהלת הדר  -עמישב

רח' עד"ש שפיק 9

פתח תקווה

אגף השכונות

שפרינצק 39

ראשון לציון

מוקד קליטה לעולי
אתיופיה

רח' הרב מינץ 19
נווה אליהו

ראשון לציון

בניין החכ"ר

רח' ירושלים 2

רמלה

משרדי שי"ל

רח' אברהם הלל 6

נתניה

בניין העירייה

רח' תל חי 8

כפר סבא

שי"ל כ"ס

רח' בן גוריון 19

יבנה

מרכז רייך'

רח' האמוראים
,1פינת גיבורי
החייל

בת ים

בת ים -נגבה

דרך נגבה 13
בניין הרווחה

רחובות

משרדי שי"ל

הנביאים 8

לוד

משרדי שי"ל

הנרקיס 5

רוח נשית

כתובת
רח' ישראל
מסלנט 27
רח' ארלוזורוב
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רח' ביאליק 32
בתוך הפסאג'
קומה 1
רח' לבון 26

ימים ושעות
פעילות
יום ב'
18:30 – 20:30
יום א'
16:30 – 18:30
יום א'
16:00-18:00
(אחת לשבועיים)
יום ד'
16:30-18:30
יום ד'
17:00-19:00
(אחת לשבועיים)
יום ג'
16:30-18:30
(אחת לשבועיים)
יום ה'
16:30-18:30
(אחת לשבועיים)
יום א'
16:30-18:30
(אחת לשבועיים)
יום ג'
17:30 – 19:30
לא משבצים במערכת
יום ב'
(אחת לשבועיים)
16:30-18:30
יום ה'
17:00 – 19:00
(אחת לשבועיים)
יום ב'
16:30 – 18:30
יום א'
(אחת לשבועיים)
16:30-18:30
יום ב'
(אחת לשבועיים)
17:00-19:00
יום ד'
16:00-18:00
(אחת לשבועיים)
יום ג'
16:30-18:30
(אחת לחודש)
יום ב'
16:00-18:00
(אחת לשבועיים)

מחוז ירושלים
כתובת

עיר

מרכז זכויות

ירושלים

לשכת רווחה מערב
קריית יובל

ירושלים

לשכת רווחה צפון
העיר

ירושלים

לשכת רווחה דרום
גילה

ירושלים

לשכת רווחה רמות-
אלון

ירושלים

לשכת הרווחה
פסגת זאב

בית שמש

אגף הרווחה

ירושלים

מתנ"ס פת

ירושלים

שי"ל עיריית
ירושלים

מועצה אזורית
מטה בנימין

מרכז עוצמה -שער
בנימין

ירושלים

מנהל קהילתי -מעלה
רמות

שד' גולדה מאיר,
רמות ד'

ירושלים

ארגון נכי צה"ל

רחוב המליץ 7
(עמק רפאים)

מבשרת ציון

מועצה מקומית-
מבשרת ציון

משרדי המועצה
הלשכה המשפטית
מעוז ציון

רח' פלורנטין 6
קריית-יובל
רח' קלרמון גנו 1
א' (מול המטה
הארצי)
רח' צביה ויצחק
קניון 'אפ-טאון'
גילה קומה 4
(מעל הסופר
פארם)
רח' צפרירים 26
מנהל קהילתי ,רח'
שדרות משה דיין
135
סמטת נעמ"ת ,5
עיריית בית שמש,
אגף הרווחה
רח' מוריס פישר
20
פת
כיכר ספרא-בנין
מס  ,1קומה 0
(קומה למטה)
א.ת .שער בנימין
(ליד רמי לוי) אגף
רווחה כניסה א'
קומה 2

ימים ושעות פעילות
יום א'
16:00 – 18:00
יום ב'
15:00 – 17:00
יום ג'
15:30 – 17:30
לתאום פגישה מול התחנה
טל'072-2466314/201 :
יום א'
(אחת לשבועיים)
15:00-17:00
יום א'
(אחת לשבועיים)
17:00-19:00
יום ב'
(אחת לשבועיים)
16:00 – 18:00
יום ד'
16:00 – 18:00
יום ד'
15:00-17:00
יום ד'
15:30-17:30
שיבוצים דרך מחלקת הרווחה
, 02-9977102יעל עו"ס מיצוי זכויות
ימי שלישי 16:00-18:00
לתיאום פגישה מול התחנה
טל02-5488000 :
תחנה לציבור החרדי
ימי רביעי 15:00-17:00
לתאום פגישה מול התחנה
דניאל02-5635625 :
תחנה לנכי צה"ל בלבד
ימי שלישי 16:00-18:00
לתיאום פגישה מול
עו"ד טלי עירן -מקבלת פונים לייעוץ
02-5348584

עיר

מרכז זכויות

מחוז חיפה
כתובת

חיפה

לשכת רווחה
"חיפה– הדר"

רח' חורי  1קומה
5

נהריה

בניין העירייה

רח' הגעתון 19

קריית ביאליק

המתנ"ס ע"ש דני
זק

רח' הדפנה 56

פרדס חנה -כרכור

בניין הרווחה
החדש -שי"ל

שביל התלמיד 2

עכו

מתנ"ס היימן

הרב הרצוג 16

עמותת רוח נשית
מחוז צפון-נהריה

במשרדי "רוח
נשית" בבית
העירייה

ימים ושעות פעילות
יום ג'
(אחת לשבועיים)
16:00 – 18:00
יום ד'
16:00 – 18:00
לתיאום פגישה:
איתן
04-9512327
יום ד'
(אחת לשבועיים)
16:00-18:00
דרך המערכת
ימי ג'
16:00-18:00
לתיאום :עמירם
077-9779463
077-9779464
יום ד'
16:00-18:00
לתאום פגישה מול התחנה
סיגלית046753002 :
לתאום פגישה מול התחנה
רבקה וייסטוך 072-2507770

מחוז צפון
כתובת

עיר

מרכז זכויות

צפת

מרכז עוצמה

רח' חטיבת
יפתח 29

מגדל העמק

לשכת הרווחה

רח' הזית 1

טבריה

שי"ל עיריית
טבריה

רח' פיקא
,36המחלקה
לשרותים
חברתיים ,שכונת
הרווקייה.

ימים ושעות פעילות
יום ג'
12:00-14:00
לתיאום פגישה – מרים
טל'077-5493887 :
יום א'
15:30 – 17:30
לתיאום פגישה -מומי
טל'04-6507896 :
ימי רביעי
לתאום פגישה מול התחנה
טל'04-6739145 :

מחוז דרום
עיר

מרכז זכויות

קריית גת

בית משפט
קריית גת

שדרות

יחידה
קהילתית

כתובת
רח' חשוון ,12
רובע
התעשייה
הרצל 57
ליד עמיגור,
משטרה ומוקד
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אשקלון

מתנ"ס נווה אילן

אשדוד

רח' קיבוץ גלויות  ,1אזור ב'
מחלקת רווחה בחדר של שי"ל
רח' הגדוד העברי  ,6בניין
העירייה

אשדוד

באר שבע

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

באר שבע

אגף הרווחה
רח' הנרייטה סולד כניסה  8ב'
קומה 6

באר שבע

מרכז עוצמה
רגר  ,22בית הנשיאים

דימונה

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

רהט

עיריית רהט
מרכז מסחרי
מחלקת רווחה ,ת.ד 8
בניין הקניון

אופקים

אגף הרווחה
רח' יהודה הלוי 18

ערד

הספרייה העירונית ,חדר שי"ל
רח' אלעזר בן יאיר 28

ימים ושעות פעילות
יום א'
10:00-13:00
יום ב'
15:30-17:30
יום ב'
16:30-18:30
יום ה' (אחת לשבועיים)
14:00-16:00
יום ג'
16:00-18:00
ימים א' ,ב' ,ה'
לתיאום פגישה –
עו"ד שלי שקד
טל'050-3222995 :
 08-6470397בית המשפט
לתאום פגישה:
אורלי-
08-6206372
לתיאום פגישה-
מירב
טל'08-6118678 :
יום ב'
16:00 – 18:00
לתיאום פגישה – תמי
טל'073-2756121 :
יום ד'
13:00 – 15:00
לתיאום פגישה –
הודיה08-9914815 :
יום א'
16:00 – 18:00
לתיאום פגישה – יפה
טל'08-9928500 :
לתיאום פגישה -חננאל
טל'08-9951614 :

