הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לעבודה סוציאלית
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Social Work

الكلية لعلوم الرفاه والصحة
مدرسة الخدمة االجتماعية
שנה א

שם מרכז/ת
אחלאם חטיב אגא
ענת בסני
אנתיסאר אבוריא
חלאילה
טניה פרקש
פרידה קושמרין
רחלי עובדיה
רבקה וייסטוך
הדס שוחט

דוא"ל

מרכז לימוד

טלפון

לש"ח נצרת

054-5419248

ahlamagha2008@hotmail.com

לש"ח טירת הכרמל

052-3297883

anatbasani@gmail.com

לש"ח סכנין

050-7708996

entisar-kh@hotmail.com

לש"ח קריית טבעון

04-9539220

Tanya_f@kiryat-tivon.muni.il

לש"ח עירית חיפה –
מערב
טיפול בנערה
לש"ח עירית חיפה –
הדר עיר

054-4724914

fridak@haifa.muni.il

054-5452366

cheliov@haifa.muni.il

ויצ"ו חיפה

052-4662068

rebeccaweistuch@gmail.com

לש"ח מזרח חיפה

052-3242467

hadassh@haifa.muni.il

שנה ב
שם מרכז/ת

מרכז לימוד

טלפון

קריות

052-2268753

jacoby1@012.net.il

שותפות חיפה לעבודה
סוציאלית נוגדת עוני
גליל מערבי

054-5265254

mirisolo57@gmail.com

054-5419248

ahlamagha2008@hotmail.com

חדרה והשרון

054-4269958

varditk1@netvision.net.il

מדלן שמשום

חיפה וסביבותיה

054-5411078

madlensham@gmail.com

איל גבע

נצרת וסביבותיה

054-2440153

eyalgev@gmail.com

צבי יעקבי
מרים סולומון
אחלאם חטיב אגא
ורדית קסל

דוא"ל
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הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לעבודה סוציאלית
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Social Work

الكلية لعلوم الرفاه والصحة
مدرسة الخدمة االجتماعية
שנה ג

שם מרכז/ת

מרכז לימוד

טלפון

בריאות

050-2063639

adialtpa@gmail.com

ד"ר גתית חרפק

זקנה

052-6212577

gititharpak@gmail.com

ד"ר שפרה שבת

בריאות נפש ושיקום

050-6265138

shifra105@gmail.com

קהילה

054-2298939

קלי שורץ

התמכרויות

052-8819239

kelly130770@gmail.com

סמדר רז

נוער וילד

052-6443339

adi.smadar@gmail.com

אלימות במשפחה
ותקון

052-8730771

galoren44@gmail.com

ד"ר עדי פכטר אלטר

ג'והיינה בדר -נמארנה

גל אורן

דוא"ל

juhainab@gmail.com

השלמות
שם מרכז/ת
ג'והיינה בדר-נמארנה
לימור קוזין-דיסני
מיקה יניב
מאיה ויסמן מוסקוביץ
ד"ר גתית חרפק

דוא"ל

מרכז לימוד

טלפון

חיפה – צפון

054-2298939

juhainab@gmail.com

חיפה – קריות

052-6903651

limordi4@gmail.com

טירת כרמל – עמקים

054-9203646

ye.michal@gmail.com

חדרה והשרון

054-6706981

תל אביב – מרכז

052-6212577

mykeyw1@gmail.com
gititharpak@gmail.com
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