
פורום ארגוני צעירות

שם המסגרת 

ומפעיל
למי פוניםכתובתייעוד

אשת קשר ודרכים 

ליצירת קשר

רשות , גיל)קהל היעד 

, דומיננטית' אוכ, מקומית

(פרופיל משני

אופן הפנייהתפוסהתיאור קצר של המסגרת

ילדים בסיכוי 

המועצה לילד 

החוסה במימון 

משותף עם 

משרד הרווחה

פתרון דיור ארוך טווח 

ים /וליווי עבור צעירות

בוגרי השמה חוץ 

חסרי עורף , ביתית

.משפחתי ארצי

גורם מטפלברחבי הארץ

 עדנה 0542303750

מנהלת התוכנית -גלבוצקי

 

EdnaGl@yeladim.org.

il

 ללא 18-24ים בגילאי /צעירות

ממסגרות , עורף משפחתי

שיקומיות וטיפוליות שאינם 

, זקוקים למוגנות אינטנסיבית

, שרות לאומי, ים/חיילות

.ים/סטודנטיות

,  בחדר2, דירה מאובזרת

 2-3, השתתפות עצמית

, פעמים בשבוע ביקור בדירה

ובנוסף פגישה אישית שבועית

 דירות 12

 מיטות 75)

.(כ"סה

באמצעות 

י "ע, הפנימיות

השירות 

, ל "צה, הלאומי

או , עצמאית

דרך גורם 

בקהילה

דירות מעבר 

קידום נוער 

ירושלים

פתרון דיור ארוך טווח 

ים /וליווי עבור צעירות

המטופלים על ידי 

ס קידום נוער "עו

בלבדבירושלים 

ירושלים

ס קידום נוער "עו

בירושלים באמצעות 

קידום נוער

-  איילה חקלאי 

0503121787 .

laya111@walla.com

, ות של קידום נוער/מטופלים

,  חודשים10נקיות לפחות 

, לא פיגור, ובמעקב ניקיון

לא מטופלות בבריאות , רווקות

הנפש וללא נכות

נוכחות , דירות מאובזרות

צוות רנדומלית במהלך היום 

מסגרת . וקבועה בבלילה

, המעניקה הכשרה לעצמאות

, תומכת טיפול, כישורי חיים

טיפול פסיכוסוציאלי 

אינטנסיבי

 12) דירות 3

(כ"מיטות סה

אך ורק דרך 

ס קידום נוער "עו

בירושלים

דירת מעבר 

לבוגרות 

הוסטלים של 

חסות הנוער

פתרון דיור באווירה 

משפתית בקיבוץ 

להכשרה לחיים 

עצמאיים בקהילה

 קיבוץ שדה אליהו

-052מנהלת  - מרים 

7951144 

miriamg59@gmail.c

om

-052מנהלת  - מרים 

7951144

בוגרות מסגרות חסות הנוער 

18-24בגילאי  (בעיקר הוסטלים)

 משפחות,מאובזרת דירה

 מלוות מארחות

 יומיומי אישי ליווי,מהקיבוץ

, לאומי לשרות הכוונה,

 במציאת ועזרה לצבא

 תעסוקה פתרונות

.ולימודים

6
באמצעות גורם 

מטפל

התנועה )מ "תל

(הקבוצית

פתרון דיור ארוך טווח 

ים /וליווי עבור צעירות

בלבדיוצאי אתיופיה 

 קיבוצים בכל 14

הארץ

-050מורן רוזנברג 

5999551   

moran812@gmail.c

om

ashniva@gmail.com 

ניבה אשכנזי מנהלת  

052-2578266

צעירים יוצאי אתיופיה בגילאים 

/ אחרי שרות צבאי , 21-25

לאומי וללא תעודת בגרות

חדר בקיבוץ ועבודה בשכר 

, מלא באחד מענפי הקיבוץ

הכשרה מקצועית במכללות 

, מגורים בקיבוץ, באזור

, השתלבות בחיי הקהילה

, השתתפות בעלויות מחייה

השתתפות בעלויות לימודים

 14חדרים ב 

קיבוצים

יש לפתוח 

אתר "ב

" - הקיבוצים

- במחלקה 

בטופס , מ"תל

הרשמה

טווח ארוך



בית השאנטי 

ושאנטי במדבר

פתרון דיור מיידי 

קליטה . וארוך טווח

מיידית בכל שעות 

. כל השנה, היממה

.ארצי

, 17סמטת שלוש 

. תל אביב, נווה צדק

        צומת ציפורים 

דרומית לשדה )

בוקר לכיוון מצפה 

(רמון

 איל 054-2220936

עמיר

-03ל "מריומה מנכ

5103339  

office@shanti.org.il ,

-054אייל עמיר 

2220936

, נוער בסכנה וחסר קורת גג

לא . 14-21בגילאים 

נרקומנים/אלכוהלסיטים:מקבלים

עברייני /וריות'בעיות נפשיות מז/

אלימות חריגה/מין

, חוגים, בית לכל דבר

מימון , טיפולים פרטניים

קניות , מימון לימודים, נסיעות

- לצבא ומימון שהייתם ב

100%.

 בתי 2

 100, שאנטי

כ"מיטות סה

בית , עצמאי

, רווחה,משפט

יועצי , משטרה

קורות , ס"בי

הגג בחסות ועוד

דירת מעבר 

- משרד הרווחה 

נתניה

חסויההכנה לחיים עצמאיים

 

ronie@netanya.mu

ni.il 054    רוני-

2275127

 

ronie@netanya.muni.i

l 054-2275127    רוני

השתתפות , דירה מאובזרת

ליווי אינסיבי פרטני , עצמית

ס "ליווי של עו. וקבוצתי

.ומדריכה

4
באמצעות גורם 

המטפל בנערה

דירת מעבר 

- משרד הרווחה 

חולון בת ים

חסויההכנה לחיים עצמאיים

   054-5372820 צפי 

tsafig@holon.muni.i

l

   054-5372820 צפי 

tsafig@holon.muni.il

השתתפות , דירה מאובזרת

ליווי אינסיבי פרטני , עצמית

ס "ליווי של עו. וקבוצתי

.ומדריכה

6
באמצעות גורם 

המטפל בנערה

דירת מעבר 

- משרד הרווחה 

רשות )אשדוד 

מקומית 

באמצעות 

("דולב"

הכנה לחיים עצמאיים

חסויה

   057-4867403מירב 

 

meravav@ashdod.

muni.il

    057-4867403מירב 

meravav@ashdod.m

uni.il

השתתפות , דירה מאובזרת

ליווי אינסיבי פרטני , עצמית

ס "ליווי של עו. וקבוצתי

.ומדריכה

4
באמצעות גורם 

המטפל בנערה

דירת מעבר 

-משרד הרווחה 

באר " בית תמר"

משרד )שבע 

הרווחה 

(באמצעות יחדיו

חסויההכנה לחיים עצמאיים

 054-5911364- מיכל 

    

michal.margalit07@

gmail.com

    054-5911364- מיכל 

 

michal.margalit07@g

mail.com

השתתפות , דירה מאובזרת

ליווי אינסיבי פרטני , עצמית

ס "ליווי של עו. וקבוצתי

.ומדריכה

4
באמצעות גורם 

המטפל בנערה

- דירת מעבר 

החצר הנשית 

- ומשרד הרווחה 

תל אביב

חסויההכנה לחיים עצמאיים

netagover@gmail.c

om 052 נטע-

8327001

netagover@gmail.co

m 052-8327001 נטע

השתתפות , דירה מאובזרת

ליווי אינסיבי פרטני , עצמית

ס "ליווי של עו. וקבוצתי

.ומדריכה

3
באמצעות גורם 

המטפל בנערה

דירה לנפגעות 

- תקיפה מינית 

ראשון לציון

שיקום והכנה לחיים 

עצמאיים לנשים 

נפגעות תקיפה 

מענה דרך , מינית

מרכז סיוע

ראשון, חסויה

ilanaco@rishonlezi

on.muni.co.il 054-

6728101/03-

 אילנה 9689807/4

054-6728101

ilanaco@rishonlezion.

muni.co.il 054-

6728101/03-

-054 אילנה 9689807/4

6728101

מטופלות , 18-34צעירות 

, דירה מאובזרת. במרכז סיוע

טיפול , השתתפות עצמית

אינסיבי כחלק מההתערבות 

צוות זמין , של מרכז סיוע

.לנשים בכל עת

5
דרך מרכז סיוע 

בלבד

 דירות מדרגה 3

משרד הרווחה )

באמצעות עמותת 

(אותות

הכנה לחיים עצמאיים 

לצעירות לא דתיות 

חסרות עורף משפחתי

ירושלים        , חסוי

תל אביב,        חסוי

  מיכל 050-8689181 

טופל  

michaltopel@walla.

com

roeemet@yahoo.com 

-050  רועי מאותות 

8689195

בוגרות מוסדות , צעירות דתיות

בירושלים בלבד או צעירות 

דתיות ירושלמיות חסרות עורף 

17-22משפחתי בגילאי 

השתתפות , דירה מאובזרת

ליווי אינסיבי פרטני , עצמית

.וקבוצתי

,  דירות3

 11כ "סה

מיטות

באמצעות גורם 

מטפל

דירת מעבר מהווה מסגרת 

מגורים זמנית לנערות בוגרות 

במטרה להקנות להן כישורי 

. חיים ומתן כלים לחיים עצמאיים

הדירה מהווה סביבה טיפולית 

בה לומדות הנערות להתמודד 

כלכליות , עם בעיות בינאישיות

מותנה בתהליך . וחברתיות

קבלה



דירת מעבר 

לצעירות חסרות 

בית מכורות 

אחרי גמילה בתל 

עלם )אביב 

בשיתוף השירות 

לטיפול 

בהתמכרויות של 

(משרד הרווחה

הכנה לעצמאות 

לצעירות המתמודדות 

עם התמכרות

חסויה, תל אביב

 054-9773763 לילך 

  054-9773856צחי 

lilachslutzky@gmail

.com ,

mishoo48@gmail.c

om

-                  צחי ברזילי 

     054-9773856 

mishoo48@gmail.co

m

 חסרות 18-26צעירות בגילאי 

, בית מכורות אחרי גמילה פיזית

ארצי

, מאובזרת, דירה עצמאית

שהות , השתתפות עצמית

תוכנית ,  חודשים12של עד 

המשך , אישית לכל צעירה

ליווי גם לאחר היציאה 

מהדירה

4

עצמאית או 

באמצעות גורם 

מטפל

בית הצברית

הוסטל של חסות 

היחיד בארץ , הנוער

לנערות  ולצעירות 

במצוקה  הזקוקות 

ביתית -למסגרת חוץ

תומכת , מכילה

.ומעצימה

02-5671660חסויה, ירושלים
beit_hatzabarit@bara

k.net.il

בעלות , 17-24צעירות בגילאי 

נכונות לשיקום ולמימוש 

יכולותיהן תוך רכישת הרגלי 

עבודה והשתלבות , למידה

.בחברה הנורמטיבית

חמה , מוגנת, סביבה טיפולית

המאפשרת לכל , ואינטימית

נערה לקבל התייחסות 

, מתאימה לצרכיה הייחודיים

, וזאת על ידי טיפול פרטני

קבוצתי ומגמה למעורבות 

משפחתית

14

בתי משפט או 

י כל גורם "ע

.טיפולי מוסמך

הוסטל ניגונים

הוסטל לנערות 

חרדיות של חסות 

.הנוער

02-586210802-5862108רותי  חסויה, ירושלים

, 13-19נערות חרדיות בגילאים 

, התעללות, סובלות מהזנחה

, התמכרויות, חשופות לאלימות

.חבורות רחוב ופגיעות

תוך , מחסה לנערות חרדיות

חיבור . מתן טיפול והשגחה

למשפחה ולקהילה אליה היא 

לחזק ולהעניק , משתייכת

.כלים להתמודדות

16

צו בית משפט

החוט המשולש

פתרון דיור ארוך טווח 

עבור צעירות שנפלטו 

. ממסגרות אחרות

.ארצי

חסויה

setzhadar@gmail.c

om סיון פרחיה עץ 

.050-3082593הדר  

setzhadar@gmail.co

m  סיון פרחיה עץ הדר 

050-3082593.

 18-25צעירות בסיכון בגילאי 

שנפלטו מכל מסגרת וצעירות 

, פיגור. מהמגזר היהודי, בהריון

התמכרות או מחלת נפש פעילה 

לא תוכלנה להתקבל

שומר שבת , בית מאובזר

וכשרות אולם לא מנהלים 

בניית , אורח חיים דתי כלל

, תוכנית אישית לכל צעירה

טיפול חובה

10

ס "עו, עצמאית

או גורם מקצועי 

מכל מסגרת 

.שהיא

- הוסטל עדן 

לנערות וצעירות 

ערביות

מסגרת מגורים 

בטוחה ומוגנת 

שבה יוכלו ,בקהילה 

להתכונן לקראת חיים 

עצמאיים ונורמטיביים 

מבחינה 

רגשית ,תפקודית

.וחברתית 

דאד'סמייה חעכו               

 04 -6209042

דאד'סמייה ח                

04 -6209042

רווקות )מיועד לנערות וצעירות 

 ( שנים25 עד 17בגילאים 

מכל , מהמגזר הערבי והדרוזי

.רחבי הארץ

ההוסטל הוא מסגרת 

, המספקת סביבה טיפולית

שיקומית והשכלתית שתכין 

, אותן לקראת חיים עצמאיים

תעזור להן להשתלב בחברה 

מסגרת , בצורה נורמטיבית

המספקת להן את הכלים 

והמיומנויות  למימוש 

הפוטנציאל והגשמת 

מטרותיהן

באמצעות גורם 

מטפל

mailto:beit_hatzabarit@barak.net.il
mailto:beit_hatzabarit@barak.net.il


בת עמי אלומה 

אמונה

פתרון דיור ארוך טווח 

וליווי עבור צעירות 

 בנות שירות לאומי

.ארצי. בלבד

 דירות בירושלים4
או באמצעות /עצמאי ו

גורם מטפל

הילה הרניק : כללי

0525665782 

hilas@bat-ami.org.il   

:            ירושלים

 שרון בן 0527906537

 נילי 0526070245/ נעים

 0526070263/רון  

מוריה ויינרב

 מרקע 18-24 צעירות בגילאי 

של מצוקה בתוכנית ייחודית של 

לא יתקבלו  . שירות לאומי

נערות עם . נערות עם פיגור

התמכרות יתקבלו עם תנאי 

לטיפול

,  בחדר2-3, דירות מאובזרות

 פעמים 3נוכחות צוות 

הצעירות לנות , בשבוע

בשבת ,  שעות24בדירה 

באישור

,  דירות6

 42כ "סה

מיטות

, שירות לאומי

חתימה על חוזה 

פטור משירות 

צבאי 

והתחייבות 

לתוכנית

בית החייל 

- המשוחרר 

בית : צ"ראשל

שרה והילל 

נאמבר

פתרון דיור 

בנות , למשוחררים

משירות קרבי , ובנים

או תומך לחימה

, 4ר 'הנרי קיסינג

 75790ראשון לציון 

מאחורי מהכללה ) 

(למינהל

 איזי 03-9410799

כנען באמצעות הגשת 

: בקשה באתר

http://www.rishonlez

ion.muni.il/noar/Pag

es/bet_number_for

%20_combat_fighte

rs.asp

 איזי כנען03-9410799

קרביים ותומכי לחימה עד שנה 

המסוגלים להציג , מהשחרור

לימוד : תוכנית לפיתוח אישי

לימודים אקדמאיים או , מקצועי

.השתלבות במקום עבודה

מחיר ליחיד ביחידת דיור 

, לחודש ₪ 680– זוגית 

מחיר ליחיד ביחידת דיור 

. לחודש ₪ 850– ליחיד 

לא משלמים , חשמל ומים

דירה מאובזרת . ארנונה

, כריים חשמליים, טלויזיה)

 מכונות 2, מקרר, מזגן

כביסה ומייבש משותפים לכל 

.(הדיירים

:  דירות120 

 דירות 75

 44, יחיד

דירות של 

, זוג שותפים

כ  " סה162

.מיטות

עצמאי

מגורים לחיילים 

משוחררים 

הלומדים בחיפה 

וסביבתה

אספקת פתרונות 

דיור ארעיים וסיוע 

כללי לחיילים נזקקים

הדירות פזורות 

ברחבי חיפה 

: כתובת המשרד

. ד. ת83שיבת ציון 

חיפה , 1131

31012

עד חמש שנים מיום 

, שחרור משירות חובה

הפנייה למגורים תינתן 

בלשכה  המרכזית 

- לחיילים משוחררים 

אזור חיפה והצפון עם 

הצגת אישור לימודים

גג לחייל " עמותת 

" המשוחרר

gaghayal@netvision.

net.il 04  טלפון-

8669414

,  בודדים או מחוסרי אמצעים

ל ולנזקקים "משוחררים מצה

מיוחדים אחרים שבתחום 

.שיפוט העיר חיפה

עד חמש )חיילים משוחררים 

שנים מיום שחרור משירות 

המתכננים ללמוד  (חובה

באחד ממוסדות הלימוד 

בחיפה ובסביבתה אפשרות 

על בסיס מקום )למגורים 

בתקופת הלימודים  (פנוי

בתנאים נוחים ובמחירים 

.זולים

 דירות 12 

שכורות
עצמאי

עמינדב

פתרון דיור ארוך טווח 

וליווי עבור צעירות 

 בנות שירות לאומי

.ארצי. בלבד

דירות בכל הארץ

כנפי ' רח: ירושלים

:  מיקוד15נשרים 

-02. טל, 95464

6231052

 02-6774627

אגודה תורנית להתנדבות 

פועלת בתחום השירות הלאומי 

במטרה לעודד בנות דתיות 

 להתנדב

בת שירות המשרתת רחוק 

מביתה גרה בדירה שנשכרת 

. בעבורה על ידי עמינדב

.דירות מאובזרות

 בנות 5-9בין 

שירות
עצמאית

שלומית

פתרון דיור ארוך טווח 

וליווי עבור צעירות 

 בנות שירות לאומי

.ארצי. בלבד

03-612920203-6129202דירות בכל הארץ

 24 – 18בוגרות תיכון בגילאי 

ל מחברות "בעלות פטור מצה

.ומגזרים שונים

בת שירות המשרתת רחוק 

מביתה גרה בדירה שנשכרת 

. בעבורה על ידי שלומית

.דירות מאובזרות

 בנות 5-8בין 

שירות
עצמאית

האגודה 

להתנדבות

פתרון דיור ארוך טווח 

וליווי עבור צעירות 

 בנות שירות לאומי

.ארצי. בלבד

דירות בכל הארץ

slm@sherut-

leumi.co.il           

1-800:מוקד טלפוני -

233-133

 02-6521140:טלפון

02-6521149:פקס

 24 – 18בוגרות תיכון בגילאי 

ל מחברות "בעלות פטור מצה

.ומגזרים שונים

בת שירות המשרתת רחוק 

מביתה גרה בדירה שנשכרת 

. בעבורה על ידי האגודה

.דירות מאובזרות

 בנות 5-8בין 

שירות
עצמאית


