
המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים
 במועצה איזורית מרחבים

 מידעון לכל תושבי המועצה



דבר ראש המועצה 
תושבי מרחבים היקרים,

המחלקה לשירותים חברתיים במרחבים עברה מהפכה בשנים האחרונות, ומחלקת "הרווחה", 
שינתה פניה למחלקה לשירותים חברתיים- המעניקה שירותים לכלל הקהילה. 

המחלקה עובדת בשיתופי פעולה מלאים עם כל מחלקות המועצה, וכך מתאפשרים איגום 
משאבים, פיתוח שירותים נוספים להעמקת השירות לתושב.

יש לנו צוות מצוין, מקצועי ומיומן, נעים הליכות, שמעניק את כל המענים. דלתי פתוחה בפני 
הצוות תמיד. 

בכל יישוב יש עובד/ת סוציאלי/ת ואתם מוזמנים לפנות ישירות אליהם, בכל בקשה. 

שתהיה שנה טובה ומוצלחת!
שי חג'ג'



דבר מנהלת המחלקה
בשלהי ימי הקיץ החמים, לאחר פתיחת שנת הלימודים ולקראת סיום שנת העבודה, אני

מבקשת לשתף אתכם בעשייה המחלקתית.
אני שמחה לספר שבשנים האחרונות המחלקה מכוונת לעשייה "עם הפנים לקהילה".  מעבר למענה הניתן לאוכלוסיות המוכרות פתחה 

המחלקה את שעריה לכלל קהילת מרחבים. 
חזון המחלקה פועל בהלימה לחזון המועצה המנחה את עבודתנו. אנו עובדים בשותפות פעילה עם מחלקות המועצה ולעיתים גם בהפעלה 
על ידם. פיתחנו תכניות חדשות לאוכלוסיית הוותיקים, בעלי צרכים מיוחדים, נוער, צעירים, משפחות, תעסוקת נשים חיזוק המוכנות לשעת 

חירום ומתן מענים ייחודיים לאוכלוסיות מגוונות. אנשים הם בלב העשייה שלנו וכך גם העובדים. השקענו ונמשיך להשקיע בפיתוח המיומנויות 
האישיות והטיפוליות לעובדי המחלקה )הכשרות, הדרכות, למידה, הפגות(.עשייה מבורכת זאת היא הודות לגיבוי משרד הרווחה, ראש המועצה 

שי חג'ג', סגן ראש המועצה ארמי פרג', מנכ"לית המועצה אילנה ברקת וכמובן, שותפינו בכל מחלקות המועצה השונות.
ואחרונים חביבים עובדי המחלקה אשר שגרת עבודתם האינטנסיבית ועשייתם אינה נעלמת מעיני הנהלת המועצה והעומד בראשה ועל כך 

תודתנו.אני גאה להשיק את הוצאתו לאור של מידעון המחלקה לשירותים חברתיים 
ומאחלת לכולם שנת עבודה פורייה.   

שתהיה שנה טובה!!
רחל גיל

     



המחלקה לשירותים חברתיים מובילה לשיפור איכות החיים, לשגשוג ולרווחת הפרט, 
המשפחה והקהילה.עובדי המחלקה מתחייבים לתת שירות נגיש, מקצועי, איכותי וכן ליזום 

ולהוביל תהליכים חברתיים שמתבססים על מתן מענה הולם לצרכי כלל האוכלוסייה - 
ברמה האישית, המשפחתית, הקבוצתית והקהילתית תוך שיתוף מערכות נוספות בקהילה 

ומחוצה לה.

חזון המחלקה



משפחה
קידום ושיפור מצבם של משפחות או יחידים מכל השכבות החברתיות בהיבט 

האישי, משפחתי החברתי והקהילתי. ההתערבות הטיפולית נותנת מענים לשינויים 

המתרחשים כחלק ממעגל החיים ובעתות משבר וכוללת סיוע במענים פרטניים 

טיפוליים, חומריים ושירותים תומכים למגוון צרכי המשפחות במטרה להגן, לשקם, 

לתמוך ולסייע בקידום מצבם או להבטיח קיום הולם. העבודה הטיפולית עם הפרט 

והמשפחה במועצה נעשית על ידי עו"ס מרחבי.

עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי )יישובי( - ליווי ותמיכה של העובד/ת הסוציאלי/ת 

היישובי/ת בפרט, במשפחה ובקהילה תוך הענקת טיפול פרטני, מערכתי, סנגור, 

עזרה במיצוי זכויות, הפניה לשירותים בקהילה ומחוצה לה ובדיקת זכאות לצורך סיוע 

חומרי.



• מרכז הורים וילדים- הינו מסגרת טיפולית כוללת לילדים והוריהם. המרכז מיועד למשפחות בהן להורים 

מוטיבציה לשפר את תפקודם ההורי על מנת ליצור שינוי חיובי ושיפור בתפקודם  כמשפחה. במרכז צוות 

רב מקצועי הנותן מענה טיפולי בעזרת אמצעים טיפוליים וחווייתיים כמו טיפול בבעלי חיים ובאומנות. 

• מועדוניות- המועדוניות מיועדות לילדים בכיתות א-ו ומשמשות כמסגרת משלימה בשעות אחר 

הצהריים. המועדונית מהווה מעטפת מקצועית ומיטבית אשר שמה דגש על מתן מענים מגוונים 

לחיזוק תחושת המסוגלות האישית ולקידום הילדים השוהים בה בכל הרמות: חינוכית, חברתית, רגשית, 

התנהגותית, לימודית ומשפחתית.המענים הניתנים במועדונית כוללים: ארוחה חמה, טיפוח הרגלי למידה, 

הרגלי סדר וניקיון, חוגי העשרה, קשר רציף עם ביה"ס, פעילויות ערכיות, מענים רגשיים ופעילויות קיץ. 

המועדונית מלווה על ידי: קב"סית המועצה, מנחה מטעם משרד החינוך ועו"ס מועדוניות. 

• חוק פעוטות בסיכון- הוועדה לפעוטות בסיכון בוחנת את הזכאות על פי החוק לסידור פעוטות במסגרת 

מעון יום כדי להבטיח את התפתחותם התקינה. הקריטריונים למתן הסיוע מוגדרים בחוק. 

• התכנית הלאומית לילדים ונוער -360° תכנית הכוללת בתוכה מספר תכניות לאיתור וטיפול בילדים 

ובנוער בהתאם לצרכים העולים מן השטח.

מענים למשפחה

לפרטים: עו"ס היישוב )רשימה מפורטת בסוף החוברת( 



צרכים מיוחדים
המחלקה עוסקת בפיתוח תכניות למען הסרת מכשולים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים ושילובם של 

תושבים בעלי צרכים מיוחדים בחיים נורמטיביים בקהילה.
מתן המענה הינו לתושבים המתמודדים עם מוגבלויות ונכויות שונות, בהתאם לצורכם האישי. תכנית הטיפול 

והמענה ניתנים באופן המעודד פיתוח עצמאות, בחירה ומיצוי הפוטנציאל האישי של כל אדם בהתאם 
לצרכיו, יכולותיו, יעדיו וערכיו. 

המענים הניתנים:
• אבחון, הערכה ובניית תכנית מענים מותאמת אישית. 

• שיקום ותעסוקה מותאמת: שיבוץ במפעלים מוגנים )כירכיה, מפעל מוגן שדות נגב ואופקים(, במסגרות 
שיקום יומיות ותיווך לתעסוקה בשוק הפתוח. 

• קהילה תומכת נכים - מסגרת המעניקה סיוע אישי ומענה חברתי לבעלי מוגבלות פיזית חושית ורגשית.
• קהילה תומכת מש"ה )מוגבלות שכלית התפתחותית( - מסגרת המעניקה סיוע אישי ומענה חברתי לבעלי 

מוגבלות שכלית התפתחותית.
• מועדון חברתי לנכים/ מועדון חברתי לאוכלוסיית מש"ה - פועל יומיים בשבוע בשעות אחה"צ ומהווה 

מסגרת למפגש חברתי וחוויתי לאוכלוסיית צמי"ד )צרכים מיוחדים(.
• תיאטרון קהילתי בניצוחם של חברי קהילת המש"ה. 

• השמה במסגרות שיקומיות חוץ ביתיות במידת הצורך.

פרטים: עו”ס הישוב )רשימה מפורטת בסוף החוברת( 
עו”ס מש"ה )מוגבלות שכלית התפתחותית( איריס ראובני, 
טלפון- 054-8146915



עובדת סוציאלית לסדרי דין
עו"ס לסדרי דין הנו עובד סוציאלי, אשר עבר הכשרה לצורך תפקידו, ומונה על ידי  שר הרווחה.

מעורבותו הינה על בסיס צו להגשת תסקיר )חוות דעת(  מערכאה משפטית בלבד.
הצווים מגיעים למחלקה לשירותים חברתיים, מבתי המשפט לענייני משפחה ומבתי דין רבניים, מתוקף מספר חוקים, בתחומים של: מצבי פרידה 

וגירושין, מצבי אלימות )צו הגנה(, בקשות להיתר נישואין )מתחת לגיל 18(, בדיקות אבהות )בדיקת רקמות(, קשר של סבים עם נכדיהם )במצבים של 
מניעת קשר(,התערבות רפואית, אמנת האג )חטיפת ילדים( והמרת דת.ההתערבות הינה, תחת צו ופיקוח של הערכאה המשפטית.

תסקירי אפוטרופסות:  מינוי לאדם אשר אינו יכול דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם )מגובה בתעודה רפואית( וקיים צורך למנות 
עבורו אפוטרופוס שידאג לצרכיו.לרוב בני המשפחה )הורה, בן/ת, אח/ות(, הם אלו הפונים לבית המשפט, בבקשה להתמנות כאפוטרופוסים. העו"ס 
לסדרי- דין מקבל צו להגשת תסקיר, בו מוגשות המלצות בעניין התאמת המבקשים להתמנות. במקרים בהם אדם זקוק למינוי, ועולים קשיים בהליך 

מינוי בן משפחה מתאים, העו"ס לסדרי דין פונה ליועץ המשפטי לממשלה, בהליך יזום למינוי גוף חיצוני.

אוכלוסיית היעד:
קשישים, קטינים )ללא אחראי שישמש כאפוטרופוס, כגון: מות הורים( 

אנשים עם מוגבלויות: מוגבלות שכלית התפתחותית, אנשים הסובלים ממחלות נפשיות, ומשוקמים להם 
אין מסוגלות לנהל את ענייניהם, כולל דיירי "עלה נגב".

הקו המנחה הוא טובת הילד וטובת האדם הזקוק למינוי והגנה.

לפרטים: מזל כלף- עו"ס לסדרי דין, טלפון- 052-64642239



נוער גילאי 13-18
המחלקה לשירותים חברתיים פועלת בתחום ילדים ובני נוער הנמצאים במצבי סיכון.

הטיפול נעשה בשיתוף פעולה עם המשפחה והגורמים הרלוונטיים, תוך ניסיון לקדם את מצבם של 
בני הנוער ולשלבם במסגרות קהילה וחוץ. 

לאור המציאות המשתנה והצרכים המשתנים של בני הנוער המחלקה פועלת ללא לאות לפיתוח 
והקמת תכניות טיפוליות מותאמות. 

המענים הניתנים: 
התערבות ראשונית משפחתית הכוללת ליווי והכוונה לצרכיו של הנער/ה. 

טיפול פרטני לנער/ה.
טיפול קבוצתי.

בית חם לנערות - מסגרת לנערות בגילאי 13-16 הפועלת בשעות אחה"צ. בבית החם צוות רב 
מקצועי המעניק מענה פרטני וקבוצתי, העצמה אישית, חיזוק הדימוי העצמי ויכולות חברתיות. 
כל זאת באווירה ביתית חמה וחווייתית עבור הנערות )הנערות מגיעות לאחר סיום יום הלימודים 

באמצעות הסעות המועצה.( 
לפרטים: עו"ס נוער- נעמה מדיוני, טלפון: 054-5901708נוח"מ – תכנית עבור נוער חרדי מנותק, הפועלת במושב תפרח. 

נתי ויצמן, טלפון: 054-3003540      
יהודה ויצמן – נוח"מ, טלפון: 058-5000118      



ילדים ונוער - חוק הנוער טיפול והשגחה
"חוק הנוער התש"ך,  1960"  מגדיר נסיבות  בהן יש צורך בהתערבות חיצונית על מנת להגן על קטינים )0-18(.

עו"ס לחוק הנוער הנו עובד סוציאלי, אשר הוכשר לשמש בתפקידו, ומונה על ידי שר הרווחה.
תפקיד העו"ס הוא לסייע לילדים ולבני נוער בסיכון, תוך נקיטת כל הפעולות לצורך הגנה על שלומם וביטחונם הפיזי והנפשי, ולכן ניתנה בידיו הסמכות 

להגיש בקשות לבית המשפט בדבר נקיטת דרכי טיפול והשגחה לקטין.על עו"ס לחוק נוער חלה חובה לעקוב אחר שלומו של הקטין וביצוע דרכי 
הטיפול, כמפורט בהחלטת בית המשפט. הן במסגרת משפחתו או מקום חסותו באמצעות העו"ס אשר מלווה את הקטין/ משפחתו. 

במצבים בהם קיים חשד או מידע קונקרטי על פגיעה בקטינים חלה חובת דיווח על כל אזרח בגיר במדינת ישראל ומחובתו לפנות למשטרת ישראל או 
לעו"ס לחוק נוער ברשות בה מתגורר הקטין. 

לפרטים: סאלי דקורדובי- עו"ס לחוק הנוער , טלפון: 054-2576666



תכנית יתד צעירים 18-25 
התכנית מסייעת לצעירים וצעירות להתמודד בהצלחה עם אתגרי המעבר בין תקופת הנערות 

לבגרות. במסגרת התכנית הצעיר/ה זכאים לליווי והכוונה בתהליך הגיוס לצבא או לשירות הלאומי, 
החל מתהליך השיבוץ, במהלך השירות ולאחר סיומו בהכנה וליווי ליציאה לחיים האזרחיים. 

מטרת התכנית לסייע לצעירים ולצעירות לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בהם ושילובם 
בחברה ובקהילה. כל זאת תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.

חלק אינטגרלי מהשירות כולל ליווי תעסוקתי מקצועי הניתן בשיתוף פעולה עם יחידת מעברים 
בתכנית "מרחב לתעסוקה".

תכנית יתד מיועדת לרווקים/ות בגילאי 18-25.

מענים:
• טיפול פרטני הכולל מיצוי זכויות וליווי מול ארגונים ומוסדות.

• הפניה וליווי לשירות צבאי/ לאומי.
• הכוונה לרכישת השכלה. 

• ליווי תעסוקתי ושילוב בשוק העבודה.  

לפרטים: מוטי שחר, טלפון:  052-5013369
הילה רייזמן, טלפון: 054-8048854



אזרחים ותיקים
"והדרת פני זקן" 

עומד בבסיס  התפיסה הדוגלת כי התושב הוותיק זכאי לשירות הטוב והנגיש ביותר. 
מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר את יכולותיו התפקודיות, לחזקו במישור האישי, משפחתי, קהילתי וחיזוקו במצבי בדידות או 

היעדר תמיכה.השירותים ניתנים לאזרח הוותיק בביתו לפי מצבו המשפחתי, חברתי, תפקודי על מנת לסייע לו להוסיף 
להתגורר בביתו ובסביבתו ככל שיוכל הן בשגרה והן בחירום. 

מענים:
• עו"ס מרחבי )יישובי( - ביקורי בית,  מיצוי זכויות, הנגשת השירותים בקהילה,  קשר עם חברות הסיעוד . 

• חוק סיעוד  - תכנית טיפול אישית, מטפלת, לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה.



שירותים נוספים המופעלים על ידי עמותת "חוויה במרחבים" כגורם מפעיל של המועצה: 
שני מרכזי יום - מעניקים מענה לאוכלוסיית הוותיקים במועצה. האחד, בקרית החינוך במרחבים, 

והשני, במבועים. מרכזי היום פועלים בימים א'-ה' בכל ימות השנה )למעט חגים(, החל מהשעה 
7:30 עד 14:00.השהייה במרכז היום מהווה מסגרת חברתית ואישית לוותיקי המועצה. סדר היום 

כולל: ארוחת בוקר וצהריים, פעילויות חברתיות וחוגים כגון, מלאכת יד,  התעמלות, הרצאות, 
סדנאות, מסיבות טיולים ונופשונים. 

קהילה תומכת אזרחים וותיקים - במסגרתה מקבלים חברי הקהילה מגוון שירותים המאפשרים 
לוותיקים לחיות בביתם בביטחון. לקהילה אב בית, המקיים קשרים אישיים שוטפים עם חברי 

הקהילה טלפונית וביקורי בית וכן קשר עם בני המשפחה של הוותיק. הוא מסייע בהזמנת בעלי 
מקצוע ומפקח על עבודתם וכן הבאת תרופות ומצרכי מזון בעתות מצוקה. כ"כ הוא אחראי על 

חיבור הוותיק ללחצן מצוקה, שירותים רפואיים בחרום והחזר תשלומים עבור שימוש באמבולנס.
בתים חמים - מופעלים במושבים רנן, גילת, אשבול ותלמי בילו, מסלול וניר עקיבא. מסגרת זו 

נועדה לחזק את הדימוי העצמי של האזרח הוותיק, להפיג את בדידותו ולשפר את איכות החיים של 
המשתתפים. הפעילויות והתכנים המועברים במקום נקבעים על ידי המשתתפים בהתאם לתחומי 

ענייניהם. 
כיתת אזרחים ותיקים - הפעלת כיתות לימוד של מקצועות כמו תנ"ך, היסטוריה ומחשבים בקרית 

החינוך במרחבים לאזרחים ותיקי המועצה בגילאי 55 ומעלה.  
קפה אירופה - מועדון חברתי לניצולי שואה המקיים ערבים חברתיים וטיולים.  

 לפרטים : עו"ס היישוב )רשימה מפורטת בסוף החוברת(
קווינה אלגמיל- מנהלת מרכזי היום- 0507404755



מטרת העבודה הקהילתית הנה העצמת הקהילה המקומית והגברת מעורבות התושבים למען יצירת חברה אכפתית, אטרקטיבית, יצרנית ותורמת. 
הגישה הקהילתית שמה דגש על פיתוח שירותים בהתאם לצרכי הקהילות השונות ברחבי המועצה תוך שאיפה לשיתוף מרבי של התושבים בתכנון 

וביצוע התוכניות.

עבודה קהילתית



היחידה לקידום ההתנדבות בקהילה
היחידה להתנדבות הוקמה מתוך אמונה כי קהילה מתנדבת היא קהילה אכפתית, המפגינה סולידריות, ערבות הדדית ובעלת חוסן חברתי. מטרתה 

לרכז תחת מטריה אחת את הפעילות ההתנדבותית במועצה, תוך קידום ועידוד תחום ההתנדבות בקהילה, גיוס, הפעלה, הכשרה ושימור מתנדבים. 
ייזום פרויקטים התנדבותיים בעלי תרומה למועצה ולתושבים ומתן מענה לקהילה בעת חירום. היחידה פונה לכלל התושבים המעוניינים להשתלב 

בעולם העשיר של ההתנדבות ולצאת למסע משותף של נתינה הדדית. 

תחומי ההתנדבות:
• אגודה למען החייל

• מג"ב- סיור כפרי
• שותפות 2000

• הפגת בדידות וקשר בין דורי עם קשישים

• רכז התנדבות יישובי )בכפוף לתנאי קבלה(

•  צוות מוביל התנדבות מועצתית

• צח"י צוות חירום יישובי
• סיוע לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

• סיירת הורים

לפרטים: כרמית בוחניק-  רכזת היחידה להתנדבות, טלפון:  050-3344807.



לקהילה יש כוח עצום ביכולת לסייע בעתות משבר ואירועי חירום שונים, כגון, מצבי לחימה, תאונות דרכים קשות, שרפות, אירועי פטירה פתאומיים 
ומשברים קהילתיים אחרים.התושבים הם הנוכחים הראשונים בזירת האירוע ולכן הם מהווים משאב אנושי חשוב ביותר כנותני הטיפול הראשוני 

לנפגעים, למשפחותיהם ולקהילה כולה.הצח"י נועד לתת מענה ראשוני לתושבים, במצבי חירום בשגרה ובתקופות מתח בטחוני. 
הצח"י נבנה ופועל ע"י פעילים ומתנדבים בכל ישוב, תחת חסות הוועד המוניציפלי ובליווי מקצועי של עו"ס קהילתי ויועץ ארגוני, מטעם המחלקה 
לשירותים חברתיים במועצה. תפקידו של צוות זה הוא קבלת החלטות בתנאי לחץ ולהעניק לתושבים ביישובו, את המענה הראשוני הנכון והחשוב 

ביותר בעת הצורך. הצוות מרכז מיידע רלוונטי לשעת הצורך, בתיק נתונים.

צח"י צוות חוסן יישובי

בסמכותו לטפל ב-6 תחומים מרכזיים המקבילים לחלוקת המכלולים במועצה:

• דאגה לרווחת הפרט והמשפחה
• תרבות, חינוך ומענה לילדים ונוער

• לוגיסטיקה

• ביטחון
• דוברות והפצת מידע לתושבים

• עזרה ראשונה ובריאות

לפרטים: הדס  מאיירס-רכזת צח"י : 0508465214



מיילניידטלפון

גיל רחל

אוזן יפה

סבג רבקה

דקורדובי סאלי

קליין איילת

מדיוני נעמה

ראובני איריס

בר כוכבא איילת

ימיני מרים

כהן מרים

כלף מזל

מאיירס הדס

דרכי התקשרות
המחלקה לשירותים חברתיים, מועצה אזורית מרחבים

תפקידיםשם ומשפחה
מנהלת המחלקה

עובדת מינהל וזכאות

מזכירה

מדריכה, ראש צוות  עו"ס לחוק הנוער

רנן, גילת |  רכזת טיפול במשפחות וועדות תכנון טיפול 

בטחה | עו"ס להב"ה –נוער בסיכון

שבי דרום, מסלול, פעמי תש"ז |  רכזת קהילה תומכת מש"ה 

פטיש, ניר משה 

תפרח, פדויים | רכזת חוק סיעוד

תלמי בילו, אשבול |  רכזת מועדוניות

ניר עקיבא |  עו"ס לחוק סדרי דין

מבועים | רכזת תחום צרכים מיוחדים, נערות, צח"י

 08-9929460

08-9929468

08-9929460

08-9929452

08-9929417

08-9929458

08-9929463

08-9929492

08-9929465

08-9929461

08-9929464

08-9929488

050-8645805

050-5231498

 

054-2576666

054-6399130

054-5901708

054-8146915

052-3385110

050-4134961

054-7665541

052-6264229

050-8645814

rachel@merchavim.org.il

yafa_o@merchavim.org.il

rivka@merchavim.org.il

sally@merchavim.org.il

ayeletk@merchavim.org.il

naama@merchavim.org.il

irisr@merchavim.org.il

ayelet@merchavim.org.il

miriamy@merchavim.org.il

miriamc@merchavim.org.il

mazalk@merchavim.org.il

hadas@merchavim.org.il



מיילניידטלפוןתפקידיםשם ומשפחה

ויצמן נתי

שחר מוטי

רייזמן הילה

ויצמן יהודה

בוחניק כרמית

שמעוני-יוסף נעמי

כהן סיוון

אלג'מיל קווינה

קרינגל נורית 

בנישו יעל

אלוני קובי

ימיני אהובה

מדריך מועדון חברתי מש"ה / נכיםסבגי שי

שדה צבי | עו"ס נוער בסיכון, תכנית לאומית 360

קלחים |  עו"ס ית"ד 

עו"ס תעסוקת צעירים

תפרח | עו"ס נוער חרדי מנותק 

רכזת מתנדבים ותעסוקת נשים 

מנהלת מרכז ילדים-הורים

אם בית מרכז ילדים-הורים

מנהלת עמותת חוויה במרחבים

עו"ס קהילה תומכת אנשים עם מוגבלויות

עו"ס מרכזי יום לקשיש 

אב בית עמותת חוויה במרחבים, קהילות תומכות

מנהלת הכריכייה 

08-9929460

08-9929447

08-9929447

08-9929460

08-9929492

08-9921763

08-6564588

08-9962436

08-9962436

08-9962436

08-9962436

054-3003540

052-5013369

054-8048854

058-5000118

050-3344807

050-2127598

 

050-7404755

054-7918907

050-8645816

050-8645782

050-7198700

052-9561100

natiwize@gmail.com

Moti85420@gmail.com

Hilar.kidum@gmail.com

yehudaw@merchavim.org.il

carmit@merchavim.org.il

horimyeladim@walla.co.il

horimyeladim@walla.co.il

havaia.merchavim@gmail.com

Nuritslavin1986@gmail.com

benishuy@merchavim.org.il



עובדי המחלקה.



המחלקה לשירותים חברתיים במועצה איזורית מרחבים

 מידעון לכל תושבי המועצה

המחלקה לשירותים חברתיים

www.merchavim.org.ilמועצה אזורית מרחבים


