
 

 

 אגף הרווחה עפולה

 , עפולה10רח' הרב לוין  –מנהל הרווחה 

 04-6520451: רווחה עפולה מרכזיהמס' טלפון 

 04-6528156: רווחה עפולה מס' פקס

 04-6520453מס' טלפון מזכירות רווחה עפולה: 

                                              04-6520454 

                                              04-6520457 

 

 : מרכז לילד ולמשפחה שדרות יצחק רבין עפולה

 04-6524102טלפון:  

 04-6524103פקס: 

  רח' הגודד עפולה עילית:והתמכרויות נוער יחידה לנוער וצעירים 

 04-6528629טלפון: 

 04-6522445פקס: 

 :10מרכז עוצמה רח' הרב לוין 

  04-6487770 מספר ראשי ומלוות נושמים לרווחה:

 04-6487771 לנה ברזון מנהלת המרכז:

 04-6487772 סיגלית גוטמן עו"ס מיצוי זכויות:

 04-6487773 ענבר פרל מלווה בעוצמה:

 04-6487776 ענת אוסמי מרכזת המיזם לביטחון תזונתי:

  04-6487775 איילת סורפין תכנית ראשית:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 10רח' הרב לוין  –עובדי מנהל הרווחה עפולה  –דף קשר 

 שם העובד
 ב'-לפי א'

 ימי קבלת קהל טלפון במשרד תפקיד
 בוקר

08:30-12:00 
 ערב

16:00-18:00 

 א' ד' 04-6520460 עו"ס משפחה אורית שלום

  ב'+ד' 04-6520474 ואזרח ותיקעו"ס קשישים  אחז אפרת

 ד' ב' 04-6520488 עו"ס משפחה איילת גבריאלי

 עפ"י תיאום 04-6520494 עו"ס אוטיזם איילת דמארי

 עפ"י תיאום 04-6520452 ראש מנהל הרווחה אלי בניאס

 ד' ב' 04-6520495 עו"ס לסדרי דין אסתר יאסו

  04-6520454 מזכירת מנהל הרווחה אפרת יוסף

 א' ד' 04-6520480 עו"ס משפחה בשמת גוטמן

 א' ד' 04-6520465 מרכזת יחידת מוגבלויותעו"ס  ג'נה גרה

 א' ד' 04-6520473 ואזרח ותיק עו"ס קשישים גלי סעדון

 עפ"י תיאום 04-6520486 עו"ס לחוק החוסים דבורה גרינברג

 א' ב'+ד' 04-6520455 זכאותמנהל ועובדת  דליה כהן

 ד' ב' 04-6520468 עו"ס משפחה דניאל בן אבו

 ד' ב' 04-6520475 משפחהעו"ס  דניאל עובדיה

 ד' א'+ב' 04-6520456 זכאותו מנהל עובדת הילה לוי

 ד' ב' 04-6520491 עו"ס משפחה ורה טימצ'נקו

 עפ"י תיאום 04-6520482 עו"ס ראש צוות ומנהלת המדור לקשיש חיה ייטיב

 ד' ב' 04-6520472 עו"ס משפחה סימה שאבסו

 א' ד' 04-6520471 עו"ס משפחה ירדנה אלעזר

 ד' ב' 04-6520462 עו"ס משפחה יעל וונדם

 עפ"י תיאום 04-6520479 עו"ס ראש צוות ופקידת סעד לחוק נוער יעל לבר

 א' ד' 04-6520466 עו"ס משפחה יפה קוג'מן

  ד' 04-6520484 עו"ס משפחה מאיה כץ

  04-6520457 איסוף מידע ונתונים –רכזת א.מ.ת  מיטל תומר

 ד' ב' 04-6520469 ומוגבלויותעו"ס שיקום  מעיין כהן

  ג' 04-6520458 ואסירים משוחררים עו"ס התמכרויות מריה לבנטל

  04-6520461 מוקד דיווח ילדים ונוער בסיכון ועתנורית ג

 עפ"י תיאום 04-6520496 עו"ס פקידת סעד לחוק נוער נירה שניר

 עפ"י תיאום 04-6520463 עו"ס ראש צוות ופקידת סעד לחוק נוער סיגל בניאס

 ד' ב' 04-6520459 עו"ס משפחה סיגלית גוטמן

 עפ"י תיאום 04-6520477 עו"ס התמכרויות עידית שחר

  ג' 04-6520476 עו"ס התמכרויות עמית סבג

 א' ד' 04-6520467 עו"ס משפחה ענבל קרן

  ב'+ד' 04-6520478 עו"ס משפחה ענת רוימי

  ד' 04-6520483 עו"ס קשישים פאינה קרוק

  04-6520453 מזכירה  רוחמה כהן

  ג' 04-6520490 ואסירים התמכרויותמרכז יחידת עו"ס  רמי קלובסקי

 א' ד' 04-6520464 ואזרח ותיק עו"ס קשישים שרה ברהה

 ד' ב' 04-6520487 עו"ס משפחה תמר מילמן
 


