רשימת שירותי שיקום

מחוז

SSS

תל  -אביב

רכזות שיקום :שרה קריאל
מירית כנעני
רחלי שטרן
רכזות משנה:
אורית גולדברג
מתאמות טיפול :יעל אפל
דנה שרף
גיא אלמוג
רוית שקד
איילת יבניסק
ענת זגה 30-6506035
מזכירות:
אילנה אליתיב 30-6506036

מענה טלפוני ימי א-ה 0099-00099

הוסטל כוללני ומתוגבר
שם ההוסטל
(לפי א' ב')
אורות-ע.מ.ל
נשים דתיות

שם
המנהל/ת
מירית
קרייזמן

אנו"ש
(טרומפלדור)
בית אביב

חן נאמן

בית האלון
הוסטל לבעיות
גופניות

עודד
ויקסלבאום
אודליה בן
אהרון

כתובת

טלפון/פקס

אנילביץ  60בני ברק 360-0006500
טל388800600 -
פקס6081080-
366-0000560
רח' חזנוביץ ,15
 6080606טלפקס
ת"א (פינת סלמה)
363-0000033
יבנה  1תל-אביב
טל 5030850
פקס 5030853
363-0330868
דה-מודינה  0תל-
טלפקס5083008
אביב

בית השחר

מיכל יטמנו

בית נגה

רוני מוסרי

בית השואבה ,6
ת"א
יהודה הלוי ,00
תל-אביב

בית שני

ענבל סלע

ז'בוטינסקי 80
רמת גן

בית השני
נשים דתיות

אודליה
עשורי-

רח' כהנמן  80בני
ברק

מנהלת
מקצועית

טלפקס 6531018
363-0668008
363-0668861
טל 6060810
פקס 6060650
360-0600530
טל 5106616
פקס 5106606
טל 5860505
פקס 5868303
360-0600060

מייל
amalort@gmail.com

Cheneeman13@gmail.
com
Aviv@kidumpro.co.il

alon@kidumpro.co.il

michaly@slavpro.co.il
nogamisrad@kidumpr
o.co.il
bet.shanyrg@shany.co.il

אודליה

שרה לוי-

360-8506005

מנהלת
אדמיניסטרטיבי
ת

שרה

גשר -בית
אקשטיין

אורון לשם
עמיעד
הורוביץ

אנילביץ  50קומה
א' .יד אליהו ת"א

התקווה-
הוסטל צעירים

מורן הרפז

קלמן  00שכונת
התקווה ת"א

הוסטל חולון-
איכות בשיקום
מסגרת חד
שנתית

קרן ניסן

הנביאים  ,66חולון

טל 6000308
פקס 6000308

oronlm1@gmail.com

אורון-

3606086666
עמיעד-

3630030051
360-0006500

harmor@walla.com

טל 3888000600
פקס 6081080

טל 6606008
פקס 6660850

hostelholon@gmail.co
m

כוכבי

עדי בדיחי

רח' הרצל  ,86אור
יהודה

נתן
הוסטל דירות

שירה דורון

חזון איש  05רמת
גן

הוסטל ק.ט.ב

שפרית טל

חזקיהו המלך ,60
תל-אביב

360-6008666
טל 6006106
פקס 6006866
360-6510000
טל 5808363
פקס 5808361
360-0005056
טל 5005160
פקס 5005160

הוסטל ק.ט.ב
הדר יוסף

רינת תומר

קהילת ורשה 13
הדר יוסף ת"א

360-0063330
טל 5600310
פקס 5600310

נעם -הרצליה

משה הרטוב

אהרונסון  0הרצליה

שערי אורה-
ע.מ.ל

דורית
מלכה

עמק יזרעאל 63
בני-ברק

360-6000106
טל 30-0686606
פקס 30-
0668001
30-6800531
פקס 5101001

הוסטל לבעיות
גופניות

bcochavi@barak.net.il

hostel@nathan.co.il

talshif@hotmail.com

rinat.ktv.dm.ta@gmail.
com

Hostel01@netvision.net.il

mlanfes7@smile.net.il

דיור מוגן רגיל ומתוגבר
שם הדיור
(לפי א' ב')
עמותת
"איכות
בשיקום"
"אלונים"

שם המנהל/ת

כתובת

טלפון/פקס

מייל

טניה קרמן

סוקולוב  1כיכר
סטרומה ,חולון

שיר ורבנר

צ'לנוב  61/6ת"א

אנו"ש בני-
ברק

דרור ניזר
עינב אנסבכר

אברבנאל ,53
בני -ברק

אנו"ש – בת-
ים

גילה נבו

הראשונים ,11
בת_ים

אנו"ש חולון

דורון יוסף
חייק

אהוד קינמון ,0
בת ים

אנו"ש
גבעתיים
ור"ג
אנו"ש תל-
אביב

דרור ניזר

שד' צבי  0ר"ג

363-0668863
30-6606601
טלפקס
360-6501010
 388-0031010פקס
 388-0631010טל
366-0000615
366-0000806
 5156800פקס
30-6300661
טלפקס
366-0000606
366-0000816
366-0000606
טל 6300516
פקס 5613063
3660000615
פקס 6805880

Tanyak0817@gmail.
com

עינת לסמן

הזרם  ,13ת"א
ת.ד 6000

"גשר" תל
אביב
ידיד נפש-
אור יהודה
בית שניר
כוכבי
נתן

עמל -מרפא
לנפש
הרצליה

מרדכי אנילביץ
יודי טיטלבוים
 ,50ת"א ת.ד.
 0060ת"א
אליהו סעדון
עינת לוי
 ,103אור יהודה.
סוחמי
אסנת וילינסקי רח' ההסתדרות
פינת רח' שניר
 ,00אור יהודה
רח' חזון איש 05
רמת גן

איריס סלע
סנטורו

ברנר 08
הרצליה

alonim.tlv@gmail.co
m
drornizard@gmail.c
om
dorony@enosh.org.
il

dorony@enosh.org.
il
drornizard@gmail.c
om

טל 5016300
פקס 5005808
366-0000630

einatshle@walla.co.
il

טל 8036000
פקס 8036018
 363-8006303יודי
366-0000503
פקס 5006386
360-5511565
פקס 5060658

Yudi.gesher@gmail.
com

360-6530600
טל 5808363
פקס 30-5808361
30-0686606
30-0631800
360-6000101

einatls@amalsiudit.
co.il
Diur.mugan.nefesh
@gmail.com
hostelnathan@gmai
l.com

amlhdm@gmail.co
m

"ע.מ.ל "
מרכז צפריר

מזל רוקח חי

עמק יזרעאל ,63
בני-ברק

3666636066
30-5105305

Mazal.ch@gmail.co
m

ק.ט.ב

אולגה רויטמן

קלמן  ,00ת"א

קידום
פרוייקטים
שיקומיים
שלו  -ת"א,

איריס קאפח

תפוצות ישראל 0
גבעתיים

שולמית

רח' הבנים ,0
הוד השרון
הירקון ,58בני
ברק

360-6508066
טל 5005160
פקס 5005160
363-5001001
טל 5063008
פקס 5063060
30-8653006
 30-8603100פקס
366-6665800
30-5105166
 30-5153080פקס

Olgar.kotev@gmail.
com

הרצליה ורמה"ש

שני בקהילה

זיטה סידור

iriskapach@gmail.c
om

office@shany.co.il

תעסוקה נתמכת
שיקום
תעסוקתי
אחר

30-8560500
פקס
3630065300

החרושת 0
רונן בכור
ניר קטלוני כ"ס
ת.ד0153 .
 מנהלא.ת .כ"ס
מיקוד 66563
אור חכים  -פתח תקוה – 363-
0065300
אור יהודה
נילי פידלר
–
אירית
גלינה
יפה ברן

בית חם

גיתית כהן -
מנהלת

ת"א
ת"א

הרצליה,
רמה"ש ,כ"ס

כהנמן 80
בני – ברק

רינה לוין–
מגזר חרדי
נשים
אברימי
פרידמן–
מגזר חרדי
גברים
שמעון אפללו
מגזר חרדי
גברים
אלדה נתנוב-
אזור השרון
אילה רוט-
רמת גן,
גבעתיים
שירה בנימין –
חולון ,בת-ים

3630088630
3630000055
30-8560500
פקס
3630000000
30-5815333
30-5800566
פקס
366-0500331
366-0633106

Nir.tal.kataloni@gmail.com
ronen310@bezeqint.net

or.h@taasuka.org
Amitnili1@walla.com

yaffa.baran@gmail.com

gitit@bayit-ham.org.il
office@bayit-cham.org.il

366-0633101

366-0633100

366-0500305

elda@bch.org.il

366-0500306

366-0500303

מרכז שיקום
הרצליה

טלי בינימין

חובות
הלבבות 11
הרצליה

צ'יימס

רווית
אשכנזי

הארד ,10
תל-אביב
רמת החייל

30-0635111

shikum@shikumsharon.org

טל

30-0605811
פקס

פקס
5686368
 5660608טל

shiluv@chimesisrael.org.il

3635550050
נדב דגן
אלון יצחק
שני
בית אקשטיין לוי מיכל
משרדי
השמה

אנו"ש

אורית
אלטמן

מרדכי
אנילביץ ,50
ת.ד 0000 .יד
אליהו
ת"א

הרצל 10
רמת גן

אלישע רודין
10גבעתיים
אילנה
מונייה
מתן
נוקריאן
סיון בכר

תעסוקה
בדרך אחרת
(ביטוח
לאומי)
אשנ"ב

בת-ים
רמת השרון
תל אביב,
בת ים,
חולון

חדווה
ריטמי

לבונטין 03
פינת הרכבת
ת"א

מור פנפיל

דובנוב 13
תל-אביב

3635550006
3635550050
3635000600
3636008603
30-6000308
טל
30-6000300
פקס
30-6088605
5806053
פקס-
5806030
3660000610
30-8016001
3660000660
3660000665
3660000508
3660000508
30-6300661
פקס
30-6530560
30-6550650
6538600
פקס
8666061
פקס

8666005
3605116006
יפעת

Michal.l@b-e.org.il

matann@yahoo.com
Lili.enosh@gmail.com

yifat@eshnav-ltd.co.il

"שיקום
אחר"

הדס גלילי

דיזנגוף ת"א

אודי מרילי

אריאל
יצחקי

ההגנה 06
רמת גן

3666633580
0000860
366-068006

shikumacher@gmail.com

udimarili@gmail.com

מפעל מוגן
שם המפעל
(לפי א' ב')

שם המנהל/ת

כתובת

טלפון/פקס

אהבה שניה-
חנות בגדים
אגית טכנולוגיות
אגודה לברה"צ
()iso

יוסי כנעני

צביה לבוטקין  10ת"א

30-8006306

סמדר קרת

אלפסי  0תל אביב
55388

אילנה מוניה

סוקולוב 1
ככר סטרומה ,חולון
רח' סוקולוב  ,1ככר
סטרומה חולון
רח' הזרם  13ת"א

30-5000006
-031מזכירות
 -030עו"סיות
 30-6103060פקס
363-5060008
30-6310001
3630166005
30-6310001
 30-6300001פקס
30-8600835
366-0000605

אלמוג –
תעסוקה מעברית
אלמו"ג צעירים

גילי חטר-ישי

אנוש-תעסוקה
מעברית :מלון
הילטון

סיוון בכר

בית הנייר -אנו"ש
"ידידי אנוש"()iso
בית חם –
תעסוקה מעברית
חממה
תעסוקתית
יוצרים באהבה-
עמותת שיקום
אחר

ענת סולומון
לירון בניה
נצחיה פרוכטר

הזרם 13
תל-אביב
כהנמן 80
בני ברק

 30-5006000טל
 5005808פקס
366-0500303
 30-5800566פקס
360-0680356

שמרית בוצר

ז'בוטינסקי 130
פתח תקוה

30-0000860
טלפקס

כנפיים

מיכל ארז

מרכז נעמי
לשיקום ,מרכז
קהילתי לברה"נ
יפו

נגה/איריס

מתנס שפירא
ישראל מסלנט 08
ת"א 03036
יפו
הרבי מברכך13

30-5080001
 30-6803550פקס

איתן בן יצחק

30-6161160
363-6680080

מייל

smadar@agit.co.il

ilana@mugnier.co.il

Sivan.b@enosh.org.il

Beit-haniar@enosh.org.il
n.f@bayit-cham.org.il
eitan@makshivim.com
shikumacher@gmail.com

kenafayim@gmail.com

irisitamar@gmail.com

מת"ש

(מע"ש)

מפעל שוקולד
תעסוקה מעברית
מרכז שיקום
הרצליה
סיפור חוזר

"עזר מציון" -
גברים

עזר מציון -נשים
מטעמים מהלב
(קייטרינג
שיקומי)
צלילי הנפש-
מרכז לאומנויות
המוסיקה
קפה בעלמא

יוסי כנעני
עו"ס-אורית אייש

הגר"א 00
תל -אביב

 30-5086160טל
 30-5003065פקס
363-5666601
363-0031660

אורית ליבה

היצירה  8פתח תקווה ,
קרית אריה
חובות הלבבות 11
הרצליה

366-6836600

ד"ר לקס
ליאת חנוך-עו"ס
דולב גוטליב
דן משייק
ליטל פויקובסקי
(אחראית חנות)
אלעד מילוא

רבי ישמעאל 5
בני-ברק

shikum@shikumsharon.o
rg
rebooks@s-tov.org.il

zeevc@ami.org.il
zeevcohn@gmail.com

שמרית רבינוביץ

רח' רבינוב 6
בני ברק

30-5166605
 8813583פקס

shikumn2@ami.org.il

בני שוורץ

רבי ישמעאל  5בני ברק

360-0603350

Music.shikum@ami.org.il

איכלוב 11
פתח תקוה
ארלוזורוב  ,135תל
אביב
התעשיה  0ת.ד006 .
אור יהודה

30-0363808

קפה רייך

עופר מלאכי

קרן מפעלי
שיקום
"אור יהודה"
שווים (א.ש.ת
לשעבר)

זיוית ארז

366-0000603

cafereich@enosh.org.il

 30-5063058טל
30-6000301

or-yehuda@keren.org.il

טלפקס

מינה סיסאי
(יאנה זהבי)

Shimhdon1@walla.co.il

הבנאי 16
א.ת .חולון

363-6363003
 30-6650010טל
 30-6650016פקס
363-0163660
363-0303030
 30-0033000פקס

"משחק חוזר"-
אביטל רוזן

מנחם בגין  66ת"א

363-0303050

avitalr@s-tov.org.il

"ערכותי"-
אורטל אברג'ל

ביאליק  85ר"ג

363-0303001

ortal@s-tov.org.il

דורית פררו–
מנהלת מקצועית
מפעל paper work

הכשרת הישוב 6
ראשון לציון

363-0303080

דנה קוגן

בוגרשוב  00ת"א

363-0163666

"שכולו טוב"

שכולו טוב-חנות
וניליה

ז'בוטינסקי  ,10רמת גן

 30-0635111טל
30-0608036
30-0605811
דולב363-0300030
דן 363-0303008
ליטל363-5668101
פקס30-0033000
30-6831008
 30–5158006פקס

matash@zahav.net.il

תל אביב
היצירה 11
רמלה

danakogan@hotmail.com

תורמים במדים-
שילוב בצה"ל
תקוות השני
Green Hands

גיתית הר-לב

עמותת גוונים

366-5500358

gititharlev@gmail.com

הדס יפה
מאיה הלר

הירדן 06
בני ברק

30-5105160
30-6836100
360-6660308

hadasy@shany.co.il

מועדון תעסוקתי
שם המועדון
(לפי א-ב)
אנו"ש – חולון

שם המנהל/ת

כתובת

טלפון

נעמי הרזל

רח' הציונות 00
חולון

אנו"ש – בת-ים

קארן פריאל

רח' העבודה  0בת
ים

אנו"ש גבעתיים

רון בן ישי

אלישע רודין 10
גבעתיים

אנו"ש רמת-גן

מלי קניאס

אנו"ש רמת השרון

רוחה גולן

הצבי 0
רמת גן
במעלה 0
השרון

טל 6366111-
פקס 5613063-
366-0000606
30-6356300
366-0000600
30-8016001
366-0000006
30-5855656

רמת

366-0000650
366-0000650

מייל
naomib@enosh.org.il

karenp@enosh.org.il

golanru@gmail.com

בית מדרש אודי
מרלי

איתי טמסית

אברבנאל  60בני
ברק

366-0668006

Shefyativ2@gmail.com

יחידה לכישורי חיים

רוסנה אזיקרי

"עזר מציון"
גברים

אלעד מילוא

חובות הלבבות 11
הרצליה
ישמעאל  5בני ברק

30-0650680

Kh9563472@gmail.com

מרכז נעמי –
שיקום הרבי
מברכך
מרכז "אלמו"ג
לשיקום

איריס איתמר

הרבי מברכך 6
יפו

30-6161160

רווית נאור

רח' סוקלוב 1
ככר סטרומה חולון

 6310001טל
 6300001פקס

זיוית ארז

התעשיה  0ת.ד006 .
אור יהודה

 5063058טל
 6000301טלפקס

מיטל רוגוזינסקי

ר' ישמעאל  10בני
ברק

30-5000000
פקס 5863086

קרן מפעלי שיקום
מ .שיקום "אור
יהודה"
שילובים

30-5150018
30-5105060
 5158006פקס

eladm@ami.org.il

irisitamar@gmail.com

or-yehuda@keren.org.il

mr@bch.org.il

חונכות
נתן

קורינה דרייזן – ת"א
צפון ומרכז ,הרצליה,
ר"ג ,גבעתיים ,בני ברק

בן גוריון  ,18בני
ברק

360-8600060
30-5808505
טל
30-5806366
פקס
360-0005000
30-5808505
טל
30-5808650
פקס
366-6030686

מגזר כללי
ענבל יוחנן

דרך מנחם בגין 115
מיקוד  51061ת"א

 8560333טל
 8560331פקס

abigail@ors-siud.co.il
yaara@ors-siud.co.il

יערה עופר

ת"א ,ק.אונו ,אור
יהודה ,יהוד ,רמה"ש,
הרצליה ,גבעתיים,
חולון ,בני ברק ,בת
ים.
בני ברק

366-6565086

yaara@ors.co.il

366-0060018

banit@ors.co.il

יערה ריצ'קר – ת"א
דרום ,יפו ,חולון ,בת
ים ,אור יהודה

שרון תמיר-
רמת גן ,בני ברק
O.R.S.

בנית ויינגרטן

עזר
מציון

briut-r@nathan.co.il

מרים כהן

30-5166606

mentoringbb@ami.org.il

סומכות
"עזר מציון"

מירה מולדובן
סימה גולדשטיין
3608660000

רבינוב 6
בני ברק

O.R.S

יעל פיזם
אורטל ציגלר
מירית עקיבא

מנחם בגין ,115
תל אביב

30-5166503
30-5166606
פקס5166601-
360-6003135
366-6565506
366-0060018
366-6565000
30-8560333
30-8068600
פקס

Somchut.tv@ami.org.il

מועדון חברתי
מועדון חברתי
אלמו"ג

שם המנהל/ת
רונית גוליק

אנו"ש בני ברק

אור אביב

כתובת
רח' סוקלוב 1
ככר סטרומה חולון
אברבנאל  53בני ברק

אנו"ש בת ים

אלעד גולדמן

רח הראשונים  11בת ים 60130

אנו"ש צעירים
בת-ים

מאומן איזי

הראשונים  11בת-ים
ת.ד 60130 066
יצחק שדה  08בת ים
סמטת ניסימוב
נוה עמל

אנו"ש הרצליה

דורה אפלמן
פולינה לב

אנו"ש – חולון

שרון ליברמן

אנו"ש
א',ג',ד'
אנו"ש קרית אונו

שולמית אבישר
18:33-03:33
הדס בר הלל

רמת-גן

אנו"ש רמת השרון

שלומית

אנו"ש
תל-אביב

שרון רגב

אנו"ש צעירים ת"א
דקל

אילה אליס
עינב

מועדון הגראז'
מיינד אנד פיטנס

דלית שרון
מיכל ויירון

"עזר מציון"
גברים
"עזר מציון" נשים

אליהו לינטופ
מוריה גורו

טל
 30-6300001פקס
 6310001טל
30-6808106
360-0603606
360-0006166
30-6300661
360-0006166
30-6300661
30-6356300
366-6600010

רח' הציונות  00א'
חולון 60618

 6366111טלפקס
30-6300516
366-0000608
30-5806053
שלוחה 6
30-6060601

במעלה 0
רמת השרון
כיכר מסריק ,ת"א

30-6638603

הרצל 10

רמת גן

רשי  0קרית אונו

כיכר מסריק ,ת"א
איכלוב הנרייטה סאלד  10תל-
אביב
מוזיאון תל אביב
מרכז דניאל לחתירה ,שד' רוקח 0
ת"א
רבי ישמעאל 5
בני ברק
רבינוב  6בני ברק

צ'יימס ישראל
מועדון פנאי לנפש

רוית אשכנזי

הארד  10פ' ולנברג 05
תל-אביב

קקטוס

אביב עדשי

הרבי מברכך  6מרכז לברה"נ

שכולו טוב –
"יאללה מבלים
אחרת"

ענבל בועז
ירדן כהן

תל אביב

30-5016300
 30-5005805פקס
366-0000505
30-5016300
30-5086838
360-0060000
366-0000508
30-6831008
 30-5158006פקס
30-5166683
30-8813583
 5660608טל
 5686368פקס
 363-5550050רוית
 363-5030536תמר
30-5000163
363-0303038
363-0163600

תכנית "עמיתים"
תל -אביב
מחוז מרכז

תל-אביב – בית
תמי

שרון גל– מנחה
עדי ברבינג -
מנחה
יעל מזור

366-6060066
366-6008000
פקס 30-0365013

Sharongal24@gmail.com
Adi.lidar@gmail.com

30-5031660
 30-6000080פקס

yael.mazor@gmail.com

קארין עירוני

30-8001661/0
 30-5013060פקס
30-6005333
 30-6005311פקס
30-6600603
שלוחה 8

karin.amitim@gmail.com

תל_אביב _ בית
ברבור
קרית אונו

נגה שטיימן

חולון ק .בן-גוריון

חן זיו

חולון -פסגות

מור בנדה

30-5603035

אור יהודה

אביטל גרא

הרצליה

אלון אבירם

רמת גן – רמת
שקמה

דליה רשף
נועה אשד

30-6005860
006
366-6080008
30-0830018
 30-0655868פקס
30-8000300
 30-5016800פקס

amitim@kono.matnasim.co.il

Chenziv77@gmail.com
Amitim-ps@holonet.org.il

שלוחה

amitim@my-or.org.il

redalmog@gmail.com
daliareshef@gmail.com
noa.eshed77@gmail.com

השכלה
מחוז ת"א
השלמת בגרויות ,קורס מחשבים,
השלמת  10שנות לימוד ,אולפן,
לימוד קרוא וכתוב
תוכנית "אפיק" – ראשון לציון
פרוייקט יחודי לליווי בלימודים
גבוהים בשיתוף בטל"א
מעברים – הכנה ללימודים
מקצועיים – בשיתוף הביטוח
הלאומי
השכלה אקדמאית נתמכת -נתן
אוניברסיטת ת"א
השכלה אקדמאית נתמכת בר
אילן

רותם צרפתי

30-5801650
360-0505681

einat@nathan.co.il

מירב פן

30-6006056
פקס 6060506

Eirav.afik@yahoo.com

שני לנדאו

30-8810666

עינת
אקרמן
אריאל בר
טוב

360-8008330
363-0110366

צרכנים
צרכנים נותני שרות-
שילוב מתמודדים
כעובדי שיקום

מנהלת ארצית -אדווה

מנהל הסברה -בני
כהן
רכזת -בלה יופה
רכזת -עדי נאמן

30-8565686
פקס 30-8550130

Yozma-22@015.net.il

36308880100
36308880100
36308880166

מרכזי משפחות
מרכז מית"ל אברבנאל

בכניסה לבנין 8

נתי ארדון

מרכז יה"ל – יעוץ
ותמיכה למשפחות

הרצל  ,50ראשל"צ.
קומה 6

תמי קויפמן

מרכז מיל"מ

שאול המלך  0ת"א

סיגל גוטרזון

ציפור הנפש

טשרניחובסקי  06כ"ס

סוזי ז'יבטרו

מקשיבים

איתן בן יצחק
קלטוש

360-0606600
30-8156686
 30-5000060פקס
360-6660550
363-0666606

שונות

כנפיים
קרן שיקום

אריאלה

366-0560060
30-5601030
פקס 30-5601010
30-5010386

רינה פדוה
שיקום הרבי מברכך

בזכות

ייעוץ משפטי ראשוני
(לא פלילי)

מרכז אנוש רמה"ש

360-0680356
30-6633686
3600666000
30-6161160

בנבנישתי  6ת"א
בימי ב' 03:33 – 10:33

איילה לוי

ברק

מרפאות שיניים – מחוז תל אביב
בת ים

30-5600568

בני ברק

30-5108501

הרצליה -רביבים 0

30-0600888
פקס 30-0618810
6100600

מרפאת צהלון

