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 ?פונים ומקבלים מענהאיך 

 SMSאנא שלחו הודעת במידה ואתם מעוניינים ליצור קשר עם מי מהמתנדבות,  -

השיחה תקבע למועד   מספר הטלפון הרלוונטי לתאום מועד השיחה.או וואטסאפ ל

 המתאים לשני הצדדים.

)לא תתקיימנה  , או כל דרך מקוונת אחרת zoomבטלפון או חה תתקיים השי -

 .פגישות פנים אל פנים(

 ללא עלות.השירות ניתן  -

, אלא אם הוסכם אחרת בין םגורשום אינו מועבר לנן ותוכ דיסקרטיות הפניות הינן  -

 הפונה ונותן השירות. 

limorevaha@naan.co.il
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 טלפוןמספר  תחום םש

 נופר מרשק
עובדת סוציאלית קלינית מומחית בתחום בריאות הנפש ושיקום. 

מציעה מתן מענה וכלים להתמודדות עם לחץ, חרדה משברי חיים 
 .וטראומה

5882139-050 

 4630191-054  חינוכית. מציעה ליווי רוחני והדרכת הורים.רבה רפורמית ויועצת  רינת צפניה

 רחלי קמינסקי
יוגה ולומדת בודהיזם.  ת. מזה שנים מלמדאחות שנים רבות ההיית

 מציעה הקשבה במטרה  לנסות להקל בימים אלו. 
3578017-052 

 יהודית חתואל
לקבל תמיכה, עזרה והקשבה לכל מוזמנים אימון הדרכה וייעוץ. 

 .נושא שעולה
3355800-052 

 מיכל שביט
הקשבה,  התנהגותיים קוגניטיביים, יועצת חינוכית. מציעה כלים

 ייעוץ, תמיכה.
6741536-054 

 דפנה אטס
מציעה סיוע במיצוי זכויות, מתן אוזן קשבת  –עובדת סוציאלית 

 והדרכת הורים לילדים צעירים. 
2232302-052 

 גת פוקס
מציעה אוזן קשבת, מרחב לשיתוף ותמיכה  –עובדת סוציאלית 

 רגשית לכל הגילאים.
5922398-054 

 5612290-052 מציעה מענה רגשי בעיקר לבני נוער. – עובדת סוציאלית אלה רוניס

 דנה רם
עובדת סוציאלית. מציעה מענה רגשי והקשבה אישית להתמודדות 

 בתקופה מורכבת זו.
3578106-052 

 ליאת הרץ
מטפלת בתנועה. עובדת בחינוך המיוחד. מציעה אוזן קשבת , שיחה 

 וחשיבה משותפת מול הקשיים בתקופה זאת.
3578001-052 

 הדר צחר
מטפלת ברפואה סינית ומדריכת פילאטיס. מציעה ייעוץ ותמיכה 

  רגשית דרך חכמת הרפואה הסינית ותורת הקבלה.
4572080-052 

 שירלי שילה
מורה ליוגה ומטפלת באיורוודה. מציעה דרכים לתרגול של הרפיה, 

נשימה, ומדיטציה, המסייעים להפחתה של מתחים ומעניקים 
 . וחיוניותאנרגיה 

7862687-050 

 אוריה בן מיור
מורה ליוגה. מציעה כלים לתרגול פיזי, תרגילי נשימה וריכוז ושיחה 

 להרגעת מתחים ואיזון
4314996-054 

 קיסמדר משרי
להורים ועובדי גיל  מטפלת פסיכומוטורית ומלווה התפתחותיתגננת, 

 מענה עם קריצה הומוריסטית.. מציעה רך
2232390-052 

 רונלי ליבנה
מדריכת הורים לתינוקות ומורה פרטית. מציעה אוזן קשבת ומכילה 

 בגישה חיובית והסתכלות על מה שטוב
4970173-054 

 052-2232543 מטפלת בפרחי באך. מציעה הקשבה ותמיכה רגשית בימים אלו. מונה גוטרמן

 גוני גורן
עה הקשבה, ייעוץ ותמיכה המבוססים על יועצת חינוכית. מצי

 התנהגותי.-טיפול קוגנטיבי – CBTעקרונות ה
052-8892217 

 שאולי ברעם
 :-)רופא ילדים מומחה. קרדיולוג ילדים. מבין מעט בהמון דברים.. 

 ושמח לעמוד לשירותכם.
052-8284409 

 דרור חלאוה אלון
יועץ זוגי )לקראת סיום הסמכה(. מציע תמיכה זוגית. מציאת דרך 

 לצמוח ולהתקרב בעיתים אלו.
050-6490542 

 דורון זמיר
פיזיותרפיסט מומחה ורופא סיני. מציע הקשבה, תמיכה וכלים 

 להתמודדות עם לחץ וחרדה.
052-3578024 

 גליה גפן
סטודנטית לעבודה סוציאלית )סמסטר אחרון( מתמחה בעבודה עם 

 קשישים. מציעה אוזן קשבת, שיחה ותמיכה.
052-2232637 

 3212051-052 .קשבתטלפוניות עם בני/ות נוער המחפשים אוזן חיילת. שיחות  עמית אנוך

 ירדן יהודאי
ארגון הנוער הגאה. מציעה  – ינמצאת בשנת שירות מטעם איג

 .תשיחות טלפוניות עם בני/ות נוער המחפשים אוזן קשב
7794600-058 

  


