
 מועצה אזורית מנשה - המחלקה לשירותים חברתיים
 

 תפקיד רוחב מייל טלפון תפקיד שם

 אסף כגן
מנהל  עו"ס,

 המחלקה
054-6719692 assafk@menashe.co.il 

 ראש מיכלול אוכלוסיה מועצתי
 רכז נגישות מועצתי

 טלי שינה
סגנית מנהל  עו"ס,

 המחלקה
04-6177375 tali@menashe.co.il 

 ראש צוות מדריכה לעובדים הסוציאליים
 ביישובים

 , חוסיםשיקום -עו"ס לחוק

נוער צעירים  -מנהלת תחום תקון etio@menashe.co.il 04-6187709 ראש צוות אתי עוזר

מועצתי והתמכרויות  

-אורי כרמל

 קריים

מנהל התחנה 

 לטיפול משפחתי

04-6177637 uric@menashe.co.il הדרכת עובדים ומתמחים 

 אסנת תבורי
עובדת מינהל 

 וזכאות ומזכירות
04-6177360 osnat@menashe.co.il  

-מירב סופר
 מסורי

עובדת מינהל 
 וזכאות ותקציבאית

04-6177639 meravs@menashe.co.il  

 לילך בנימין

תחום  מנהלת
 ל"ושי התנדבות

ומרכז גישור 
 מועצתי

04-6187644 lilachb@menashe.co.il 

  התנדבותמנהלת 
 מועצתי בשיגרה ובחרום

 

 ענבל רמניק
מנהלת עו"ס 

 נתיבים להורות
04-6177360 inbalr@menashe.co.il מועצתי ומשפחתו ה/טיפול בנער 

דוניה 
 מצאלחה

מנהלת עו"ס 
הגנה על היחידה ל

 קשישים
 

04-6177361 duniam@menashe.co.il 

 יו"ר ועדת פעוטות בסיכון
 בכפרים מתנדבים מועצתי בחירום

 עומסיאפרת 
עו"ס 

התנדבות/פרויקטים 
 צרכים מיוחדים

04-6177360 efrato@menashe.co.il מועצתי 
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 טהר הורביץ
 עו"ס נוער וצעירים

 
04- 6177670 toharh@menashe.co.il כלל מועצתי 

 לירז לבקוביץ
קידום מרחב רכזת 

-יתד-תעסוקה
 לצעירים

04-6177360 lirazl@menashe.co.il  

 כלל מועצתי morl@menashe.co.il 04-6177360 בטחון קהילתי מור שטיין

ם ראמ
 מידחאמ

עו"ס נוער וצעירים 
 כפרים

04-6177670 maramm@menashe.co.il         כלל מועצתי 

תחיה 

 אלימלך
צעירים-עו"ס יתד   04-6177364 thiyae@menashe.co.il  עו"ס צעירים מועצתי 

 להבה מועצתי-עו"ס נוער yinonr@menashe.co.il 04-6177630 עו"ס נוער מועצה ינון רביד  

 

 

 תפקיד רוחב מייל טלפון ישוב שם  

 אמה גוטמן
פינס, עין עירון, כפרעו"ס   

 תלמי אלעזר 
נוער עם  משפחות -קציר  

04-6177363 emmag@menashe.co.il ,עו"ס סדרי דין, רכזת מחשוב רכזת סדרי דין 

 שירה רפאלי
 ברוקנטל

 משפחות עם ילדים -קצירעו"ס 
 , עו"ס שדה יצחק

04-6177640 shirar@menashe.co.il  מועצתי חנה לשלום המשפחהתמטפלת עו"ס 

 batiaz@menashe.co.il 04-6177641 מצר, מאור, גן שומרוןעו"ס  בתיה זינגר
יווי תכניות ל, זקנה – סדרי דיו וחוסים עו"ס לחוק

 , עו"ס מרכז קשרבמינהל מוגבלויות
 

 04-6177365 , ברקאיעו"ס מגל, גן שמואל בויםדנה 
danabo@menashe.co.il 

 
 עו"ס בצוות תכנית לאומית מענה רגשי בגנים

 ג'ומאנה אסעד

 עו"ס קשישים בכפרים
 עו"ס אל עריאן 

 
 

04-6187741 jumanaa@menashe.co.il 
עו"ס סדרי  , וקהילה תומכת תחום זיקנהמנהלת 

 , צוות מחשובדין
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 דנית בבאי
 להבות חביבה,  עו"ס 

  מצפה אילן, עין שמר, מענית
04-6177638 danitb@menashe.co.il בכלל היישובים מוגבלויותמינהל תחום  נהלתמ  

 האלה עבדולהאדי
 אום אל קוטוףעו"ס 

 
04-6187712 halaa@menashe.co.il 

צוות תכנית לאומית ,משפחתונים אום אל קוטוף 
  העשרה בגנים

 לילך ששון
משפחות ויחידים  -קציר עו"ס 

  , אלוני יצחקללא ילדים
04-6187707 lilachs@menashe.co.il 

, עו"ס מועדוני כלל יישובי המועצה -חוק הנוער
 קשישים קציר

 haikall@menashe.co.il 04-6177642 מייסרעו"ס  לינה הייכל

 עו"סתחנה לשלום המשפחה, מטפלת ב עו"ס
, אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית - לחוק

יו"ר  , בי"ס מייסר רגשיתכנית לאומית טיפול 
 ועדה לתכניות טיפול

 mervata@menashe.co.il 04-6187708 מייסרבעו"ס  מירוות עסלי
 עו"ס משפחתוני מייסר

ויחידה בתכנית הלאומית  צוות גיל רך
 ההתפתחותית גיל רך מועצתי

 רינת טולדאנו

 משפחות עם ילדים -קצירעו"ס 
 במועדונית, 

,, כפר גליקסוןרגבים, משמרות  
 עו"ס מי עמי

 

04-6187706 rinatt@menashe.co.il 
יו"ר  חדר טיפולי קציר, -תכנית לאומית מענה

, מרכזת תכנית נתיבי הועדות לתכנון טיפול 
 מנשה להורות
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