
פורום ארגוני צעירות 

שם המסגרת 

ומפעיל
אשת קשר ודרכים ליצירת קשרלמי פוניםכתובתייעוד

רשות , גיל)קהל היעד 

' אוכ, מקומית

פרופיל , דומיננטית

(משני

אופן הפנייהתפוסהתיאור קצר של המסגרת

מקלט לצעירות 

המגזר הערבי 

משרד הרווחה 

באמצעות 

עמותת זוהור 

אלגד

מענה מיידי 

לצעירות במצבי 

משבר , חירום

וסכנה

חסויה

תגריד אלאחמד  

0507282203   

tagreed_alahma

d@yahoo.com

   507282203תגריד אלאחמד  

tagreed_alahmad@yahoo.com

-13צעירות בגילאים 

 במשבר הזקוקות 25

להגנה ולהתערבות 

טיפולית מיידית מכל 

הארץ

, בית מאובזר לחלוטין, מקלט חסוי

הפועל בנוכחות צוות , סידור מיידי

 שעות ביממה וכולל עזרה 24

אבחון , ראשונה פיזית ונפשית

. וטיפול קצר מועד במסגרת המקלט

.הגעה בהסכמת הנערה בלבד

 12עד 

 2, צעירות

תמיד , בחדר

.יש מקום

, ס"פק, ס נערות"עו

בית חולים, משטרה

- מקלט לצעירות 

בית הילה של 

משרד הרווחה 

באמצעות 

עמותת יחדיו

מענה מיידי 

לצעירות במצבי 

משבר , חירום

וסכנה

חסויה

-052גנת יצחק     

4372162  08-

6208012

-052          08-6208012גנת יצחק 

4372162               

bethila@walla.co.il

-13צעירות בגילאים 

 במשבר הזקוקות 25

להגנה ולהתערבות 

טיפולית מיידית מכל 

הארץ

, בית מאובזר לחלוטין, מקלט חסוי

הפועל בנוכחות צוות , סידור מיידי

 שעות ביממה וכולל עזרה 24

אבחון , ראשונה פיזית ונפשית

. וטיפול קצר מועד במסגרת המקלט

הגעה . מקום אסתטי מאוד ומושקע

.בהסכמת הנערה בלבד

 12עד 

 2-3,צעירות

תמיד , בחדר

.יש מקום

, ס"פק, ס נערות"עו

בית חולים, משטרה

SHELTER-

גלגל של עמותת 

ם"על

מענה חירומי 

ייחודי לצעירות 

חסרות בית

רחוב בצלאל 

ירושלים, 17

 הדס רכזת 

-0549השלטר 

773602

hadasgol1@gmail.com הדס   

0549-773602רכזת השלטר 

-18צעירות בגילאים 

, חסרות בית, 26

. שחיות את חיי הרחוב

, קורבנות אלימות

נפגעות תקיפות 

, נמצאות בזנות, מיניות

ובשימוש בסמים

השלטר פתוח מ , צוות נשי בלבד

,  בבוקר11:00 בלילה ועד 22:00

שירותים , ללא מחוייבות לטיפול

מילוי כל , נלווים במידת הצורך

הצרכים הבסיסיים ותנאים נוחים 

ללינה

במידת . 10

הצורך  ניתן 

.15להוסיף עד 

, "גלגל", איתור צוות

, גורם מקצועיים

מפה לאוזן, עצמאי

מקלטי חירום ומקלטים לצרכי הגנה



פורום ארגוני צעירות 

דירת - סלעית 

חירום

מענה חירומי 

ארצי לנשים 

.במעגל הזנות

חסויה

shelter@saleet.

org.il 24  קו סיוע 

שעות ביממה 

1800-200-690 

-03טלפון 

6394749      

-03. פקס

6394723

shelter@saleet.org.il יפעת 

מנהלת דירת חירום,  0508366120

,  ומעלה מכל הארץ18 

הנמצאות בזנות 

.ובשימוש בסמים

שיקומית במטרה -מסגרת פרה

לצמצם את  הנזקים אליהם חשופות 

  שעות 24פתוח לקליטה . הנשים

בית מאובזר . ביממה כל ימות השנה

,לחלוטין

 נשים 1-5. 24

.בחדר

עצמאי או באמצעות 

גורם מטפל

מעגן של עמותת 

ת"קש

מענה חירומי 

וקבוע ייחודי 

לנשים קורבנות 

סחר

משטרהחסויה

maagan_shelter@yahoo.com      

03-6041004/8    6020970:  טל  

6020970- 03: פקס   

נשים , 18מעל גיל 

זרות נפגעות סחר 

בבני אדם לצורכי ניצול 

עבדות ועבודות , מיני 

לרוב . כפייה מכל הארץ

נשים ממדינות זרות

לטווח קצר , מקלט ודירות מעבר

היעד הוא החזרה בטוחה , וארוך

מענה טיפולי מותאם , לארץ המוצא

סוציאלי אישי -סיוע פסיכו, אישית

סיוע , פעילות העשרה, וקבוצתי 

השמה , טיפול רפואי, משפטי

במידה ואישה זכאית לאשרת )

(הכשרה מקצועית, עבודה

53
הפנייה על ידי 

משטרה בלבד

מקלטים לנשים 

מוכות ברחבי 

הארץ

מענה חירומי 

לנשים נפגעות 

אלימות וילדיהם

חסויים בכל 

הארץ

בית מחסה 

צפניה

מענה מיידי 

לנשים ולגברים 

חסרי בית

, 4צפניה 

הבוכרים
בעמודה הבאה

-02  17:00ם עד -היחידה לדרי רחוב י

 ועד היום 17.00החל מ. 6256202

106למחרתת באמצעות מוקד 

דו ,  ומעלה26מגילאים 

ירושלים בלבד, מגדרי
לא נמסרמענה חירומי בירושלים

עצמאי או באמצעות 

גורם מטפל על ידי 

לדרי רחוב ' פנייה ליח

 106או למוקד 

בירושלים

בית מחסה 

shelter של 

קל "עמותת ש

בירושלים

מענה מיידי 

לנשים ולגברים 

חסרי בית

בעמודה הבאהלא למסירה

-02  17:00ם עד -היחידה לדרי רחוב י

 ועד היום 17.00החל מ. 6256202

106למחרת באמצעות מוקד 

דו ,  ומעלה26מגילאים 

ירושלים בלבד, מגדרי
לא נמסרמענה חירומי בירושלים

עצמאי או באמצעות 

גורם מטפל על ידי 

לדרי רחוב ' פנייה ליח

 106או למוקד 

בירושלים

גגון לנשים 

מקלט - נקיות 

לחסרות בית 

(עמותת לשובע)

מענה חירומי 

ייחודי לנשים 

חסרות בית

, 18לנוב 'צ' רח

תל אביב יפו

-050   סלבה   

-    תמר 8292675

 050-6879701

 050-6879701ס ומנהלת "עו- תמר 

gagontlv@gmail.com

,  ומעלה18מגילאים 

-א"מיועד לנשים מת

, בני ברק, חולון, יפו

אוכלוסיה . רמת גן

דומיננטית יוצאות חבר 

. מכורות נקיות, העמים

אין אפשרות לקלוט 

למשל )תחלואה כפולה 

מחלת נפש , פיגור

(פעילה

 6עד ,  שעות ביממה כל השנה24

ס המנהלת "מלווה על ידי עו, בחדר

במקום ניתן לקבל , את המקום

תרופות

,  מקומות18

 בחדר6עד 

, גורם מטפל, עצמאי

106מוקד 

למשטרה או לעובדת , שבאזור המגורים על האישה לפנות מרכז למניעת אלימות במשפחה, כדי להגיע למקלט לנשים מוכות:  מתווה להפנייה

 106או הפנייה דרך מוקד . 118למידע נוסף ניתן גם להתקשר לקו החירום של משרד הרווחה . שבאזור המגורים סוציאלית בלשכת הרווחה

.של הרשות המקומית


