
צעירות ארגוני פורום

שם המסגרת 

ומפעיל
למי פוניםכתובתייעוד

אשת קשר ודרכים 

ליצירת קשר

רשות , גיל)קהל היעד 

' אוכ, מקומית

(פרופיל משני, דומיננטית

אופן הפנייהתפוסהתיאור קצר של המסגרת

אותות )- אתנחתא

דלת לחיים חדשים 

בפיקוח חסות 

הנוער ומשרד 

(הרווחה

קליטה - קורת גג 

מיידית בכל שעות 

. כל השנה, היממה

.ארצי

דרך חברון 

צומת , 106

הבנקים 

, תלפיות

ירושלים

 

atnachta1@012.net.i

l    02-67253337 

  6725337 – 02 

-050    ירון 6721692/

8689192  

gayaron@walla.com

 חסרי 13-19ות  / צעירים

במקרה חירום ). קורת גג

תתאפשר לינה של 

(ה עם פיגור/צעיר

בית . קליטה מיידית בכל שעות היממה

. מאובזר עם כלל השירותים החירומיים

טיפול , טיפול רפואי,  שעות48ס תוך "עו

ציוד , עזרה ברכישת משקפיים, שיניים

, אוכל, הנעלה, ביגוד, הגיינה- בסיסי 

חיבור לגורם טיפולי שיקומי

 מיטות 18 

ניתן להוסיף )

מזרונים 

בתפוסה 

(מלאה

או הגעה /טלפונית ו

דרך גורם , עצמאית

, טיפולי/מקצועי

קבלה , דרךהאינטרנט

מיידית  

http://atnachta.org

אותות )מקום אחר 

דלת לחיים חדשים 

בפיקוח חסות 

הנוער ומשרד 

(הרווחה

קליטה - קורת גג 

מיידית בכל שעות 

. כל השנה, היממה

עם עדיפות ). ארצי

(לתל אביב יפו

תל , 16בזל ' רח

אביב

  rakaz@012.net.il  

03-5449092  

 0508689198מיכל 

rakaz@012.net.il

  חסרי 13-18ות /צעירים

במקרה חירום ).קורת גג

תתאפשר לינה של 

(ה עם פיגור/צעיר

בית . קליטה מיידית בכל שעות היממה

. מאובזר עם כלל השירותים החירומיים

,  טיפולים רפואיים,  שעות48ס תוך "עו

, אוכל, הנעלה, ביגוד, הגיינה- ציוד בסיסי 

חיבור לגורם טיפולי שיקומי

16

הגעה , טלפונית עצמאית

דרך גורם , עצמאית

דרך אתר , טיפולי/מקצועי

קבלה מיידית, האינטרנט

הבית ברחוב חיים 

חלק מפרויקט )

(ב"סחל

קליטה - קורת גג 

מיידית בכל שעות 

. כל השנה, היממה

.ארצי

חיים ' רח

חיפה, 5שפירא 

04-6905582

04-6904745   korat-

gag@barak.net.il

-  מאיר ישראל מנהל 

korat-

gag@barak.net.il  

050-2376900

כל מי  13-18גילאי 

אין ,  ת/ה מוזמנ/שצריכ

.תנאי קבלה

בית . קליטה מיידית בכל שעות היממה

ליווי מסביב . מאובזר עם כלל השירותים

.טיפולים פרטניים בהתאם לצורך. לשעון

12

הגעה , טלפונית עצמאית

דרך גורם , עצמאית

קבלה , טיפולי/מקצועי

מיידית

העוגן - בראשית 

הקהילתי קורת גג 

(עמותת יחדיו)

קליטה - קורת גג 

מיידית בכל שעות 

. כל השנה, היממה

בעיקר מחוז )ארצי 

(דרום

רחוב משה דיין 

באר שבע, 1

  nili@haogen.org    

זמינות בכל שעות 

08-6487903היממה 

        

oshri@haogen.org  

   08-6868621     

-          אושרי מנהל 

054-7915415

 במצבי 12-18ים /צעירות

. ללא קורת גג , משבר

נדרשת הסכמת הורים או 

 שעות24ס תוך "פק

בית . קליטה מיידית בכל שעות היממה

ליווי וטיפולים . מאובזר עם כלל השירותים

.פרטניים נעשים בהתאם לצורך

18

הגעה , טלפונית עצמאית

דרך גורם , עצמאית

קבלה , טיפולי/מקצועי

מיידית

אותות )בית דרור 

דלת לחיים חדשים 

בפיקוח חסות 

הנוער ומשרד 

(הרווחה

ים /קורת גג לצעירות

קליטה . גאים

מיידית בכל שעות 

. כל השנה, היממה

.ארצי

בוסתנאי ' רח

, נווה צדק, 13

תל אביב

  

bethdror@012.net.il  

 03-5164621

יעל דורון                

050-8689188

 13-19ות  /צעירים

בים חסרי קורת גג  "להט

 באישור 18מעל גיל )

(הפיקוח משרד הרווחה

בית . קליטה מיידית בכל שעות היממה

. מאובזר עם כלל השירותים החירומיים

טיפול , טיפול רפואי,  שעות48ס תוך "עו

ציוד , עזרה ברכישת משקפיים, שיניים

, אוכל, הנעלה, ביגוד, הגיינה- בסיסי 

חיבור לגורם טיפולי שיקומי

9

הגעה , טלפונית עצמאית

דרך גורם , עצמאית

דרך אתר , טיפולי/מקצועי

קבלה מיידית, האינטרנט

בית השאנטי 

ושאנטי במדבר

פתרון דיור מיידי 

קליטה . וארוך טווח

מיידית בכל שעות 

. כל השנה, היממה

.ארצי

סמטת שלוש 

, נווה צדק, 17

.         תל אביב

צומת ציפורים 

באיזור מצפה )

(רמון

 איל 054-2220936

עמיר

-03ל "מריומה מנכ

5103339  

office@shanti.org.il,

-054 אייל עמיר 

2220936

נוער בסכנה וחסר קורת 

לא . 14-21, גג

נר/אלכוהלסיטים:מקבלים

בעיות נפשיות /קומנים

עברייני /וריות'מז

אלימות חריגה/מין

, טיפולים פרטניים, חוגים, בית לכל דבר

קניות לצבא , מימון לימודים, מימון נסיעות

.100%- ומימון שהייתם ב

 בתי 2

 100, שאנטי

כ"מיטות סה

בית , עצמאי

, משטרה, רווחה,משפט

קורות הגג , ס"יועצי בי

בחסות ועוד

(קבלה מיידית) חודשים 3עד 


