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 מבוא .1

שנועד בית משפט של ערכאה ראשונה הוא ( Problem Solving Courts) "ית המשפט לפתרון בעיותב"

דגם זה של בתי משפט מבקש לתת פתרון  .הלא חמורה הפשיעה תופעתלהתמודד מערכתית וקהילתית עם 

מקיף לבעיות של נאשמים, קורבנות עברה וקהילות הסובלות מרף גבוה יחסית של פשיעה. מטרתו לספק 

(, באמצעות תופעת הפשיעה החוזרת) במידת חומרה בינוניתמענה לתופעת "הדלת המסתובבת" בעברות 

. כלכליות-על רקע בעיות חברתיות לא פעםבצעת המת, יצירת פתרונות כוללים לבעיות המובילות לפשיעה

    וכיום פועלים בה ,בשני העשורים האחרונים בארצות הבריתפותחה  "בתי המשפט לפתרון בעיות"מערכת 

 זילנד וקנדה.-פועלים גם באנגליה, סקוטלנד, אוסטרליה, ניו אלה בתי משפט. בתי משפט 4,000-כ

. בית המשפט הקהילתי בית המשפט הקהילתי , וביניהםמודלים שונים יםכולל "בתי המשפט לפתרון בעיות"

בעיות למערכתי מענה  התמודד עם בעיות של קהילות הסובלות מרף גבוה יחסית של פשיעה, תוך מתןלנועד 

המשפיעות על הביטחון האישי ועל איכות החיים של תושבים וקהילות. על פי התפיסה הקהילתית, מגוונות 

העיקרון המנחה אותו מתבסס על תיאוריות ויוזמות של  ספק מענה לבני נוער ולבגירים כאחד.נועד להמודל 

עיקרון זה בא לביטוי בהעדפת "צדק קהילתי", המבקשות ליצור שינוי ברמה המקומית והקהילתית. 

המערכות  בשימוש במשאבים מקומיים באמצעות יצירת שותפויות עם ,על פני מאסר חלופות מאסר

תהליך ב שלישי והמגזר העסקיהגזר המ שילוב שלבו ,העוסקות בטיפול בעבריינות ובמניעתה ותהממשלתי

כגורם מחליט, מעורב ומפקח על תהליכי השיקום וכשותף במודל זה לבית המשפט תפקיד מרכזי  .השיקומי

 .מרכזי ומוביל בשיח בין רשויות המשפט, מערכת האכיפה ושירות המבחן וגורמים עירוניים

עקרונותיו הותאמו לצורכי החברה ויובא לישראל על ידי עמותת אשלים,  בתי המשפט הקהילתייםדגם 

את עקרונות הפעולה של המודל אישרו נשיא בית המשפט העליון בישראל ולשיטת המשפט הנהוגה בארץ. 

 בשירות המבחן למבוגרים ,משרד המשפטים, במשטרהמקבלי ההחלטות ב והנהלת בתי המשפט וכן בכירי

 לאחרונהלפעול  החלפיילוט של המודל . והשירותים החברתיים במשרד הרווחה לנוער בשירות המבחןו

  .ובעוד כחצי שנה עתיד להתחיל פיילוט נוסף ברמלה בבאר שבע

-ג'וינט-כחלק מההיערכות להפעלת בית המשפט הקהילתי בבאר שבע פנתה עמותת אשלים למכון מאיירס

במטרה לסייע למפעילי  ריעי השל תושבושל הקשיים הצרכים לערוך בדיקה של  (א)ברוקדייל בבקשה: 

לערוך מיפוי של השירותים  (ב); הפרויקט להכיר את האוכלוסייה שבה יפעל ולהתאים את המודל לצרכיה

ושל התכניות הפועלים בבאר שבע לאוכלוסיות בסיכון, כתשתית לבניית תכניות שיקום לנאשמים. באופן 

 ר, ההיערכות להפעלת בית המשפט כללה:מפורט יות
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 ומערך מטרה: החברתיים והקשיים הצרכים בדיקת .א

המידע על צורכי התושבים בבאר שבע ועל הקשיים עמם הם מתמודדים נועד לספק למפעילי הפרויקט, 

עמותת אשלים ושותפיה, הבנה מעמיקה יותר של מאפייני התושבים. הדבר יסייע להם לגבש את מודל בית 

משפט בהתאם לצרכים הקהילתיים המקומיים ויבטיח הפעלה טובה ויעילה יותר של בית המשפט ה

נאסף  קשייהםעל והקהילתי ושל תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לנאשם. המידע על צורכי התושבים 

 . 1024דצמבר -באמצעות קבוצות מיקוד שנערכו בחודשים אוקטובר

קבוצות מיקוד עם תושבי העיר: קבוצה עם עוברי חוק המטופלים נערכו שלוש  :תהליך ביצוע הבדיקה

קבוצה עם מגשרים, המתנדבים במרכז העירוני לגישור ולדיאלוג בקהילה,  ,בשירות המבחן למבוגרים

וקבוצה של אימהות שילדיהן משולבים במעון ויצ"ו באחת השכונות, הנפגשות במסגרת קבוצת תכנית 

משתתפים, נוסף על מנחי הקבוצה. בקבוצות המיקוד  20-ל 5השתתפו בין  . בכל אחת מן הקבוצות"יחדיו"

נאסף מידע על תפיסת המרואיינים את הבעיות החברתיות העיקריות ואת הצרכים העיקריים של תושבי 

העיר, בעיקר באמצעות תפיסתם את שכונת מגוריהם. המשתתפים נשאלו על איכות החיים בשכונה ועל 

וחה האישית בה, על השירותים המוצעים בה, על התפיסה שלהם את תפקודה של תחושות הביטחון והרו

 המשטרה ועל אמונם במערכות המשפט והאכיפה.

מאחר שהאוכלוסיות המתגוררות בעיר הן הטרוגניות, ביקשנו לקבל את נקודות המבט השונות של קבוצות 

בוצות נותחו ללא התייחסות לרקע של אוכלוסייה שונות ושל תושבים המתגוררים בשכונות שונות בעיר. הק

המשתתפים בכל אחת מהקבוצות, כיוון שמבחינת מטרת בדיקת הצרכים, החשיבות הייתה בהיותם תושבי 

 העיר, המתמודדים, כל אחד בדרכו, עם הסוגיות החברתיות המאפיינות את באר שבע.

 ומערך המטרהמיפוי:  .ב

הנאשם, ולעתים גם של הפניה של בניית תכנית שיקום ומרכזי בעבודה של בית המשפט הקהילתי הוא  חלק

לשירותים ולתכניות הפועלים מעורבים אחרים כמו בני משפחה או קרבן העברה, באמצעות שירות המבחן, 

הפועלים בבאר התכניות עם . על כן, יש חשיבות רבה בהיכרות עם השירותים וושיקום טיפולצורך בעיר ל

היכרות זו נועדה לזהות . טרבפ ולאוכלוסיית עוברי החוק בכלל בסיכון ותנותנים מענה לאוכלוסישבע ו

ולתעד את התכניות ואת השירותים הפועלים בעיר וכן ללמוד על תפיסת אנשי המקצוע את מערך השירותים 

באר התכניות הללו בשל ערך מיפוי של השירותים ונלצורך כך, ולזהות מענים חסרים.  באר שבעהפועל ב

השירותים העומדים לרשות התושבים, הראיונות סייעו באיתור . איונות עם אנשי מפתח בעירונעשו ר שבע

כגון שירותים מהמגזר הציבורי, עמותות, מתנ"סים, בתי ספר ועוד, העשויים לשמש מקורות תמיכה או 

דצמבר -ספטמבר בחודשים ובוצעוהראיונות שותפים פוטנציאליים של בית המשפט הקהילתי. המיפוי 

1024.  

-ראיונות חצי מובנים, מרביתם פנים אל 23מיפוי השירותים והתכניות נערכו לצורך  :המיפוי ביצוע תהליך

, פורמלי-פורמלי וחינוך בלתי פנים ומיעוטם בטלפון, עם מנהלי שירותים בתחומים שונים: רווחה, חינוך

המאפיינים והצרכים של האוכלוסייה בראיונות נשאלו המרואיינים על  השכלה.והתמכרויות, תעסוקה 
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והחולשה  החוזק נקודות לע, בסיכון לאוכלוסיותהתכניות והשירותים הפועלים בעיר שבה הם מטפלים, על 

נוסף על ועל מידת הנכונות והיכולת לשלב בשירות או בתכנית עוברי חוק.  שבע בבאר שירותיםשל מערך ה

למלא טופס  ,מקצוע אחרים המפעילים תכניות בבאר שבעאנשי  וכן, מנהלי השירותיםהתבקשו הראיונות, 

על כל אחת מהתכניות שבהפעלתם. בטופס נשאלו המשיבים על מטרת התכנית, אוכלוסיית היעד, תחומי 

הפעילות העיקריים, משך התכנית ומקום ההפעלה, מספר משתתפים, הוותק של התכנית ביישוב ושותפים 

מפליירים של השירותים הפעלה ובמימון. מידע על השירותים ועל התכניות הפועלים בבאר שבע נדלה גם ב

מאתרי אינטרנט של הגופים המפעילים תכניות בעיר, הן גופים עירוניים והן ארגונים ועמותות וכן 

 .ןאו שותפים בהפעלתתכניות בעיר מפעילים ה

יונות, קבוצות המיקוד, טופסי המיפוי, מסמכים )כרטיסי המידע המוצג במסמך זה הוא פרי ניתוח הרא

( מוצגים הממצאים 1בתחילה )פרק פרויקט, חוברות שמפרסמים השירותים, פליירים( ואתרי אינטרנט. 

לאחר מכן לצורכי התושבים ולסוגיות החברתיות העיקריות שעמן הם מתמודדים.  בנוגעמקבוצות המיקוד 

אנשי המפתח בעיר בנוגע למערך השירותים הקיים בבאר שבע לאוכלוסיות  ( מוצגת נקודת המבט של3)פרק 

אוכלוסייה )צעירים ובגירים; בני נוער( ועל השירותים והתכניות שמופו, מסודרים על פי נסקרים בסיכון, ו

התכניות בכל תחום עיסוק מסודרות על פי הא"ב ובסוף כל תחום  תחומי העיסוק העיקריים שלהם.פי 

מרוכזים פרטי הקשר של כל תכנית או שירות במעין כרטיסי ביקור. כמו כן, בנספח למסמך יש לוח המרכז 

את כלל התכניות והשירותים, לפי תחום עיסוק, ובו כלולים פרטי התכניות על פי כמה מדדים: גורם מפעיל, 

 עיקריים, אוכלוסיית היעד, משך התכנית ומקום הפעלתה.   תחומי פעילות

 והקשיים החברתיים ממצאי בדיקת הצרכים .2

 24%-מהם יהודים, כ 99%אלף תושבים:  100-באר שבע היא עיר גדולה יחסית, שאוכלוסייתה מונה כ

עומד על  , אחוז העולים מכלל האוכלוסייה26מהם בני לידה ועד גיל  16%-ומעלה וכ 65מהתושבים בני 

 כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.-לפי האשכול החברתי 5. באר שבע מדורגת במקום 16%

עולה שההכנסה החודשית הממוצעת נטו למשק בית בבאר  1023מסקר הוצאות משק הבית שנערך בשנת 

-)כ ( ובהתאם גם ההוצאה החודשית לתצרוכת24,611שקל לעומת  21,343שבע נמוכה מהממוצע הארצי )

( 29.5%(, דיור )29.6%(. בבאר שבע מרבית ההוצאה החודשית היא על מזון )22,692שקל לעומת  9,595

 (.  1024( )למ"ס, 29.6%ותרבות ותקשורת )

 המידע המובא בפרק זה מציג את תפיסת משתתפי קבוצות המיקוד בנוגע לשלושה נושאים עיקריים: 

 וזק של באר שבע והן מבחינת מאפייני התושבים תפיסת העיר והשכונה, הן מבחינת נקודות הח

 והשכונות

 הבעיות החברתיות והצרכים העיקריים של תושבי באר שבע 

 דרכים לשיפור איכות החיים בשכונה ובעיר  
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כאמור, המשתתפים התבקשו להתייחס בדבריהם גם לשכונת מגוריהם. עם זאת, בהצגת הדברים בחרנו 

שלא להזכיר את שמות השכונות משתי סיבות עיקריות: האחת, בקבוצות המיקוד לא השתתפו תושבים 

אפייני מכל השכונות בעיר, כלומר לא כל השכונות היו מיוצגות בהן, והם גם לא התבקשו להתייחס לכלל מ

השכונה, על כן המידע שהתקבל היה חלקי בלבד ובחרנו להציגו באופן כללי. הסיבה השנייה היא הרצון 

 להימנע מתיוג של שכונות ומחיזוק התדמית של שכונות מסוימות כשכונות מצוקה. 

 את באר שבע ואת שכונת מגוריהם התושבים תפיסת 2.1

 נקודות חוזק של העיר א. 

תה להתוודע אל הבעיות החברתיות העיקריות שמאפיינות את באר שבע, ועל כן מרבית מטרת הקבוצות היי

המסמך עוסק בנושאים אלה. עם זאת, במהלך המפגש העלו המשתתפים נקודות חוזק אחדות של העיר, 

 שיכולות לסייע אף הן בתהליך גיבוש מודל בית המשפט הקהילתי. אלה מוצגות להלן:

  ההחלטות בעיר לשיתוף הציבור והבנתם את החשיבות ואת האפקטיביות של פתיחותם של מקבלי

 למידת הצרכים והדרכים לשיפור איכות החיים מפי התושבים עצמם.

 .1הפעילות ההתנדבותית הענפה הקיימת בעיר ומספר המתנדבים הגבוה בה 

 יברסיטת בן המעורבות החברתית הגבוהה של הסטודנטים הלומדים בעיר ושל מוסדות הלימוד: אונ

גוריון והמכללות, המעניקות מלגות בתמורה למעורבות חברתית. נוסף על כך, המוסדות עורכים 

פעילויות לכלל התושבים )המכללה הטכנולוגית הממוקמת בשכונה א', למשל, מציעה חוגים בחינם 

 ועורכת פעילויות לכל העיר פעם בחודש לפחות(. 

 של באר שבע, הן מבחינה אסתטית והן מבחינת פיתוח וקידום  פועלו של ראש העירייה לשיפור תדמיתה

 טק המספקים תעסוקה.-מוסדות תרבות והקמת מפעלי היי

  המפעלים בסביבה תומכי קהילה ומסייעים לעיר רבות. הם תורמים כסף וכוח אדם לטובת עבודה

 קהילתית )למשל, הפעלת צהרונים ומועדונים(.

  שבע. המשפחתיות המאפיינת את העיר באר 

  הרצון והיכולות של התושבים להתפתח ולצאת ממעגל המצוקה, במיוחד אם תינתן להם התשתית

 התעסוקתית המתאימה.

 

                                                 
באר שבע במקום הראשון בתחרות הארצית זכתה  1022על פי האתר המקוון של משאבי קהילה בעיריית באר שבע, בדצמבר  1

 ."קהילה מתנדבת"
http://www.kehila.beersheva.biz/index.php?m=text&t=20052&lib=1693&la : 15.2.1025. אוחזר.  

http://www.kehila.beersheva.biz/index.php?m=text&t=20052&lib=1693&la
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הבדלים בין השכונות בהרכב האוכלוסייה, במגוון השירותים ובזמינותם ובתפיסת המשתתפים ב. 

 את שכונת מגוריהם 

 המשתתפים הצביעו על הבדלים ניכרים בין שכונות העיר, כמפורט להלן:  

 דמוגרפיים  : מרבית השכונות בבאר שבע הטרוגניות, ועם זאת לכל אחת מהן מאפייניםהרכב התושבים

בחלקן אחוז העולים גבוה, באחרות שיעור הקשישים גבוה ובכמה מהשכונות אחוז התושבים   .ייחודיים

 הדתיים והחרדיים גבוה יותר מאשר באחרות. כמה מהשכונות מאופיינות בריכוז של אוכלוסיות

שכונות  2עולים חדשים, קשישים, דיירי עמידר )רווחה( ומשת"פים.: המתאפיינות בגורמי סיכון רבים

ות מאופיינות גם בריכוז גבוה של סטודנטים ושל גרעינים קהילתיים המתגוררים בשכונה מסוימ

 ופועלים בה.

 המשתתפים בקבוצות נשאלו על השירותים הקיימים בשכונת מגוריהם ועל זמינות השירותים :

זמינותם. הם התייחסו למגוון רחב של שירותים, החל בבנקים, בסופרמרקטים ובשירותי דואר, עבור 

בפארקים ובגני שעשועים וכלה בשירותי חינוך כגון בתי ספר וגנים, מסגרות פנאי כמו מתנ"סים, 

ושירותי רווחה. לדברי המשתתפים, בשכונות מסוימות יש שירותים מגוונים וזמינים לכל, בעוד 

שבשכונות אחרות, בייחוד אלה המרוחקות מן המרכז, קיימים שירותים מעטים והתושבים נאלצים 

וע לשכונה אחרת כדי לקבלם. בשכונות מבוססות הצורך לנסוע בעייתי פחות בשל היכולת לממן לנס

זאת )רבים מתושביהן בעלי רכב פרטי(, אך בשכונות מוחלשות התושבים תלויים בשירותי התחבורה 

  הציבורית, שתדירותם אינה גבוהה.

 מיקוד עלתה מורכבות בתפיסת מקבוצות ה: השכונות נבדלות זו מזו גם באופיין. תפיסת השכונה

השכונה. תפיסות שונות הובעו בנוגע לשכונות שונות אך גם באשר לאותה שכונה, בשל הבדלים בין 

דמי השכירות הזולים כך, למשל, באחת השכונות ציינו אחדים את אזורים טובים יותר לאזורי מצוקה. 

 והדבר הכרח אלא בחירה זו אינו בשכונה למגורים מעבר כגורם משיכה. אולם, כפי שטענו אחרים,

 והחמימות המשפחתיות שתתחו צוינה אחד מצד, כן כמו. וקשות חלשות אוכלוסיות של לכניסתן מוביל

 הזנחה ועל השכנים בין בתקשורת קשיים על דובר אחר ומצד, השכונה תושבי בין היחסים את המאפיינת

 תחושת על להעיד שעשוי דבר(, האשפה פחי אזור, החצר, המדרגות חדר) לבית הקרובה בסביבה הפושה

 נשמעו"( שלוכיות)" התושבים של הנמוכה הרמה ועל השכנים על טענות. המגורים מקום כלפי ניכור

כלפי  זרות באה לביטוי בתחושת הניכור לעומת זאת, בשכונות אחרות תחושת .לכמה שכונות בעיר בנוגע

 . הסביבה בהזנחת היה לה ביטוי לא אך, להא את אלה מכירים אינם שכמעט, והשכנים התושבים

                                                 
ם שסייעו לצה"ל בזמנים שונים, וכדי להגן על ביטחונם ועל חייהם הם הועברו עם בני הכוונה למשתפי פעולה פלסטיניי 2

 משפחתם משטחי הרשות הפלסטינית לשטח ישראל.  



6 

 

 הקשיים והצרכים של תושבי העיר באר שבע, מנקודת המבט של המשתתפים 2.2

 נמוכה אישי ביטחון תחושתא. 

  על שתי אוכלוסיות עיקריות הצביעו המשתתפים בקבוצת המיקוד כפוגעות בתחושת הביטחון שלהם– 

 מכורים ובני מיעוטים:

o הקבוצות, בשכונות מסוימות יש מספר גבוה של מכורים. משתתפים  על פי דיווח משתתפי

טען . נהמתגוררים בשכונות אלה הביעו את חששם להסתובב בשכונה, במיוחד נשים בשעות החשכה

הורים משכונות אלה סיפרו שהם אוסרים שבאזורים מסוימים בעיר מפחיד לעבור גם בשעות היום. 

ללא ליווי, ואפילו לשחק בחצר או בחדר המדרגות ללא על ילדיהם להסתובב בכל שעות היום 

השגחה, זאת בשל רצונם למנוע את חשיפתם למכורים ולאביזרים המשמשים אותם. כתוצאה מכך, 

ילדים הילדים כמעט אינם מכירים את ילדי השכונה האחרים. היחידים שמסתובבים לבדם הם 

פים סיפרו על תחנות סמים הפועלות המשתתממשפחות מצוקה, שאין מי שישגיח ויפקח עליהם. 

  בגלוי, על גידופים ונאצות מצד מכורים ועל חשש ממשי לשלומם.

o  החשש מבני מיעוטים עלה הן בנוגע לתושבי השכונה הערבים, המתגוררים בחמולות באזורים

מסוימים בחלק משכונות העיר, והן בנוגע לבדואים, שבאר שבע היא עיר המחוז שלהם ואליה הם 

מגיעים כדי לצרוך שירותים, לעבוד ולבלות. נטען שברחבי העיר יש נוכחות גבוהה של בדואים, 

שפוגעת בתחושת הביטחון, במיוחד בתקופות של מתיחות ביטחונית. התלונות כלפי בני מיעוטים 

נגעו בעיקר למנהגם של צעירים בדואים להסתובב בשעות הערב במכוניותיהם, כשמוסיקה רועשת 

הרמקולים והם "עושים חרקות", וכן לנוהגם "להתחיל" עם נערות יהודיות ולהציע להן בוקעת מ

"פיתויים" בדמות בגדים, תכשיטים ובשמים )הקיוסק הוורוד בדרך מצדה צוין כתחנת איסוף 

ידועה(. לדברי המשתתפים, נערות הסובלות מהיעדר תמיכה משפחתית ומחוסר בתשומת לב 

 אותם צעירים והולכות אחריהם.מתפתות ליחס שהן מקבלות מ

o  ,אחת המשתתפות הבחינה בין המכורים לבני המיעוטים מבחינת התחושות שהם מעוררים. לדבריה

מכורים אינם פוגעים בעוברי אורח אלא מטרידים בכך שהם מבקשים נדבות, ויש גם חשש לגנבות. 

יין כי משתתפים אחרים לעומת זאת, מצד הערבים היא חוששת לפגיעה פיזית בה. עם זאת, יש לצ

העלו גם את בעיית האלימות המאפיינת שכונות אלה, בשל עוברי החוק המתגוררים בהן, ולאו 

 דווקא בהקשר של בני מיעוטים.

  .בנוגע לכמה מן השכונות דווח על שיעור גבוה של פריצות לבתים, במיוחד לבתי קרקע 

  בתחושת הביטחון האישי, במיוחד בשכונות משתתפים ציינו כי לדעתם חלה בשנים האחרונות ירידה

מצוקה שמתאפיינות באחוז גבוה של משת"פים. נטען שהנוער מורד בהוריו מבחינה אידיאולוגית 

)לאומניים יותר(, שאין סמכות הורית וכי קיימות יריבויות רבות בין חמולות היוצרות מתח בשכונה 

ים שהובאו לישראל ולא טופלו בהתאם, כולה. מהדברים עולה תחושת ניכור גבוהה מצד המשת"פ

תחושה שמתחזקת אצל ילדיהם. המגשרים סיפרו על רצון להכשיר ילדים כשגרירי גישור, אך לטענתם 

 מערכת החינוך אינה פותחת דלת בקלות.
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 שכנים וסכסוכי ונדליזם, רעש מטרדיב. 

רים על הסיבות העיקריות המשתתפים הצביעו על כמה בעיות עיקריות בעיר )מתבסס גם על דיווח המגש

 לפנייה אליהם(, ובעיקר מטרדי רעש, בייחוד בסוף שבוע, ונדליזם וסכסוכי שכנים: 

  רעש של אופנועים בשעות הערב, המפחיד בעיקר את הקשישים. נאמר ששמו פסי האטה אבל זה לא

 פתר את הבעיה.

 ( 13:00עריכת קריוקי בבתים גם מעבר לשעה המותרת על פי חוק )בלילה. 

  בני נוער המתגודדים ברחובות ובפארקים בשעות הלילה, שותים וצועקים. עלתה גם בעיית ונדליזם מצד

 אפשר לראות נערים מעשנים(. 21בני נוער המתגודדים בפארקים ומעשנים נרגילות )נטען שכבר מגיל 

  ולפנות בוקר.פתיחת בית עסק )מאפייה( באזור מגורים, המלווה בפעילות רבה ורועשת בשעות הלילה 

  סכסוכי שכנים בנוגע לשליטה על שטחים ציבוריים, המתגלעים על רקע מצבים כגון תליית כביסה

 במקום מסוים, הקמת גדר בין חצרות או ויכוח מי אחראי לשמירת ניקיון השטח.

  האכלת חתולים באזורים משותפים )חצרות בניינים, חדרי מדרגות( ואיסוף גרוטאות באזורים אלה הם

 וד שתי בעיות שגוררות הרבה מאוד תלונות בין השכנים.ע

 תרבותיים )למשל, בין עולים מברית המועצות לשעבר ועולים -בנוגע לסכסוכי שכנים נטען שפערים בין

 מאתיופיה( הם לא פעם הסיבה לקשיי התקשורת.

 

 שעשועים ובגני בפארקים מחסורג. 

לא בכל השכונות יש פארקים וגני שעשועים ובחלקן הפארקים אינם מתוחזקים )גן הפיל, הפארק הכחול(. 

לטענת התושבים, העירייה אינה שועה לפניותיהם ופתרונותיה הם הפניית התושבים לשימוש בגן אחר, 

ת הכניסה רחוק מן הבית. אחת הטענות שעלתה היא שמשפצים בכל העיר, שמקימים מזרקות ומייפים א

 לעיר, אך ב"חצר האחורית" ההזנחה נותרת בעינה והכיעור שולט. 

 

 הקיים על ובפיקוח ופארקים מבנים של פיזי בשימור צורךד. 

גם בנושא השימור והפיקוח עלו הבדלים בין השכונות. בעוד שבשכונות מסוימות תופעת הוונדליזם שכיחה 

של פיקוח, בשכונות אחרות יש יותר התגייסות, גם של ונעשות מעט פעולות של חידוש, שימור ובעיקר 

התושבים עצמם, לשמירת הקיים ולמניעת השחתתו. עניין השימור והפיקוח עלה בעיקר בהקשר של גני 

שעשועים ופארקים, שנטען כי הם הוזנחו ונהרסו עם השנים בשל ונדליזם של בני נוער, אך גם בנוגע לבנייני 

 לשמור.המגורים עלה הצורך לחדש ו

 בעבר היה יותר פיקוח )מצד גורמים כמו שיקום שכונות ומדריכים של חבורות רחוב(, וכימהקבוצות עלה ש

נעשו פעולות שונות, כמו שיפוץ בתים )ארגון "משקם", למשל, העסיק מוגבלים שטיפלו בגינות הבניינים(. 

מור ויתחזק את הקיים. אחת כיום לא נעשות כמעט פעולות כאלה, והבעיה העיקרית היא שאין מי שיש
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הטענות שעלו היא חילוקי דעות בין התושבים לעירייה בנוגע לשטחים ציבוריים ופרטיים. לדוגמה, נאמר 

שבין הכניסה לבניין ובין הרחוב מצטברת הרבה אשפה, דבר המצריך פיקוח, אך לטענת העירייה זה שטח 

עצים וצמחים שצומחים פרא ומפריעים למעבר  יזוםגפרטי שנמצא באחריות הדיירים. דוגמה אחרת היא 

התושבים, או עצים המשירים הרבה עלים ויוצרים לכלוך רב. מאחר שעצים אלה נמצאים ברשות הפרט, 

העירייה טוענת שהם אינם באחריותה, וגם השיטור העירוני לא מתערב במצבים כאלה. יש לציין כי הבעיה 

רבות דיור לקויה, ועל כן היא משקפת רק שכונות מסוימות. נובעת בחלקה בשל יחסי שכנים מעורערים ות

לא יצא  –ה ידאגו התושבים מלספק את הכלים לשיפוץ הבניינים כשלעבודה עצ –הפתרון שהציעה העירייה 

אל הפועל בשל חוסר שיתוף הפעולה בין השכנים. משתתפים הביעו חשש להיקלע למריבות ולסכסוכים עם 

 מצוא פתרונות למצב.   שכניהם, דבר המונע מהם ל

 המשטרה מתפקוד נמוכה רצון שביעותה. 

מתשובות המשתתפים בקבוצות המיקוד נראה כי האמון של התושבים במשטרה לרוב מועט. המשתתפים 

נתנו דוגמאות שונות למקרים שבהם פנו לעזרת המשטרה ונתקלו באוזלת יד או בתגובה אטית. נאמר 

אלא אם כן מדובר במטרדי רעש, ולעתים נדרשות כמה שיחות טלפון שהשוטרים אינם ממהרים להתערב, 

כדי שתגיע ניידת למקום. כמו כן, צוין שגם כאשר המשטרה מגיעה היא מזהירה את המעורבים ועוזבת את 

 המקום או עוצרת לזמן קצר ומשחררת, ואין לכך כמעט השפעה.

ם ובניידות. נטען שבמרבית המקרים את אוזלת ידה של המשטרה הסבירו המשתתפים במחסור בכוח אד

יש רצון ונכונות לסייע אבל אין לשוטרים את האמצעים הנדרשים לעשות זאת. הסבר אחר שניתן להתערבות 

המשטרתית הדלה הוא חששם של השוטרים להתערב במצבים מסוימים. עוד נטען שהסיוע שיתקבל תלוי 

 טרים באופן התגובה. בשוטר שמקבל את הפנייה. כלומר, יש הבדלים בין השו

המשתתפים גם טענו להבדלים ביחס שמקבלים הפונים. טענה זו עלתה במיוחד מצד עוברי החוק, 

שלדבריהם, מי ש"מקורב לצלחת" ובעל קשרים "נכונים" יקבל יחס אחר מצד המשטרה ותלונתו תטופל. 

ים להיטפל אליהם ברחוב עוברי החוק ציינו גם את היחס כלפיהם מצד המשטרה וטענו כי השוטרים נוהג

 ובלי סיבה מיוחדת מבקשים מהם להזדהות או מעכבים אותם.

משתתפים הציעו להגביר את הפיקוח ואת הפטרולים בשכונות שבהן יש שיעורי פשיעה גבוהים כדי ליצור 

    הרתעה. 

 העירוני השיטור של מספיקה לא מעורבותו. 

השיטור העירוני אבל לא במידה מספקת, גם זאת בשל קשיי מהמגשרים עלה שיש שיתופי פעולה בינם ובין 

כוח אדם. לא בכל השכונות יש שיטור עירוני והשוטרים העירוניים שפועלים מופקדים בדרך כלל על כמה 

שכונות. המגשרים העלו את הבעיה בפני מנהל תחנת השיטור העירוני והוא הבטיח להקים בשכונה ד' תחנה 

 קום.אבל עדיין לא נמצא לה מ
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המגשרים ציינו שהם מנסים לחזק את שיתוף הפעולה עם השיטור העירוני אבל מרגישים שאין מספיק 

 נכונות ויוזמה מצד השוטרים, ובעיקר שהם אינם פנויים לכך.

 דרכים לשיפור איכות החיים בשכונה ובעיר  2.2

ביעו על האחוז הגבוה של המשתתפים ציינו את מצב העוני ואת ריבוי דיירי הרחוב והמכורים בעיר והצ

להפחתת מצב  הוצעודרכים  כמההתושבים הסובלים ממצוקה כגורם הראשון לפגיעה באיכות החיים. 

 המצוקה: 

 לעשות יותר כדי לשפר את פני העיר, בפרט בנושא הלכלוך והבניינים הישנים  מצופה מהעירייה

 והמוזנחים. 

לאוכלוסיות מוחלשות ולסייע לשיפור מצבן הכלכלי נוסף על כך, נאמר שהעירייה צריכה לדאוג יותר 

גד אלימות ולעריכת פעולות למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול נ לחינוך ,כבר מגיל הגן, אך גם לדאוג

בקרב הגילים הצעירים. זאת כדי להבטיח שהילדים של היום לא ידרדרו לפשע בעתיד. בהקשר לכך, 

 עות הפנאי כדי להרחיקם מהרחוב. צוין הצורך להקים לבני הנוער מסגרות לש

נושא אחר החיוני לקידום האוכלוסייה הוא נושא התעסוקה. נאמר שיש בעיה קשה של מקומות עבודה, 

)טכנאים והנדסאים ועובדים בלתי מקצועיים(. צעירים low-tech -במיוחד בתחום הצווארון הכחול וה

וגם לתושבים ללא מקצוע יש מעט מאוד  שלומדים במכללות נשארים ללא עבודה או עוזבים את העיר

 אפשרויות תעסוקה.

מצד שירותי הרווחה, עלה הצורך להקצות בעל תפקיד שיתמחה בנושא זכויות ויוכל להציע לפונים סיוע 

  .הן בהפניה למידע והן במציאת פתרונות ומענים )למשל, הסדרת חובות למשוקמים(

 מצופה לחזק את תחושת האכפתיות והאחריות, זאת באמצעות יצירת שכנות טובה, לקיחת  מהתושבים

אחריות לסביבה הקרובה והעלאת המעורבות שלהם בקהילה. אחת הפעילויות שצוינו כחיוביות היא 

סיירת ההורים שפעלה בקיץ. הסיירת מילאה תפקיד חשוב שלא היה קיים קודם ונתנה להורים 

 ובה של תרומה לקהילה. המתנדבים תחושה ט

 

מקבוצת עוברי החוק ביקשנו לשמוע כיצד לדעתם יוכלו לסייע לשיפור החיים בשכונה שלהם. תשובותיהם 

מציגות את הדאגה שהם חשים כלפי בני נוער בסיכון, שסיכוייהם גבוהים להיות מעורבים בהתנהגות 

די שיוכלו לתרום מניסיונם ולמנוע את מנוגדת לחוק. רבים מהם ציינו את רצונם להיות מדריכי נוער כ

ההסתבכות העתידית של הנוער עם החוק. אחד המשתתפים ציין את יכולתו לתרום בתחום הספורט ואת 

רצונו לאמן ילדים. כמה משתתפים טענו שאינם יודעים מה הם יכולים להציע לקהילה שלהם. תשובה זו 

ם היבטים של מסוגלות עצמית, שיסייעו להם לפתח יכולה להצביע על הצורך לשלב בעבודת השיקום עמם ג

 ביטחון בנוגע ליכולותיהם להיות חלק מועיל מהקהילה שלהם.

מידע זה נועד לסייע זה הציג את הממצאים מקבוצות המיקוד שנערכו עם תושבי באר שבע.  פרקלסיכום, 

ים ולהבטיח הפעלה למפעילי הפרויקט לגבש את מודל בית המשפט בהתאם לצרכים הקהילתיים המקומי
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משתתפי קבוצות המיקוד ציינו לטובה את פועלם של ראש העירייה וקובעי . וטובה ויעילה יותר של

המדיניות לטובת העיר ותושביה, את הפעילות החברתית הענפה הקיימת בעיר מצד גורמים שונים )מגזר 

משתתפי קבוצות  באר שבע.עסקי, שלישי וסטודנטים( ואת המשפחתיות והכוחות המאפיינים את תושבי 

המיקוד העלו גם את הקשיים שעמם הם מתמודדים. דבריהם מעלים את מצוקתן של האוכלוסיות החלשות 

על הפערים התרבותיים בין קבוצות האוכלוסייה  ,בעיר ומצביעים על האחוז הגבוה של אוכלוסיות נזקקות

ת של מעשי ונדליזם ושל סכסוכי שכנים(. עם השונות ועל הקשיים הנובעים מכך )חוסר ביטחון אישי ושכיחו

זאת, רבים מהקשיים שהועלו נוגעים גם לתפקוד הרשויות ומעידים על הצורך להשקיע בפיתוח האזורים 

שלהם ושל סביבת המגורים ולהדק את הפיקוח על אכיפת החוק ועל הגנת  פתהשוט ההציבוריים ובתחזוק

 פעילות המשטרתית ואת המעורבות של השיטור העירוני.הסביבה. מהמשתתפים עלה הצורך להגביר את ה

 ממצאי המיפוי. 2

הפועל  אוכלוסיות בסיכוןהשירותים ל ךמערמקצוע בבאר שבע את האנשי הערכת  2.1

 בעיר

 רק לא, בעיר מערך השירותים הקייםהם התבקשו להתייחס ל בראיונות שנערכו עם אנשי מפתח בבאר שבע

 ,ך כולוהמער של החוזק נקודות של במובן גם אלא שבע בבאר הפועלים התכניות ושל השירותים של בהיבט

 .זה פרקב מוצג מידעה סיכום. מסופקים הלא האוכלוסייה צורכי של ובהקשר העירשל ו הקהילהשל 

    :נקודות חוזק שעלו מן הראיונות

 של אגף הרווחה ושל הדמויות המרכזיות מרואיינים ציינו לחיוב את  :אגף הרווחה של ומרכזיות

עוד צוין  דבר המאפשר לקדם נושאים הקשורים לאוכלוסיות בסיכון.המרכזיות הפועלות במסגרתו, 

של  שבמרבית השכונות יש עבודה קהילתית מטעם המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית באגף הרווחה

 , וזה מאפשר פעולות מניעה וחיזוק הקשר עם התושבים.הרשות

  נושא  ,שיתופי הפעולה המתקיימים בעירמרואיינים רבים הדגישו את : פעולה בין שירותיםשיתופי

צוינו . חינוךוההרווחה אגפי  ולשיתופי הפעולה בין בנוגע לתכניות ולשירותים לבני נוערבעיקר עלה ש

ועדות חינוך כן פעילותן של הרווחה, וגם בתיק תיק החינוך וק גם בילחיוב כי אותו בעל תפקיד מחז

שיתופי . משני האגפיםאנשי מקצוע  4-3חודש וחצי בהשתתפות -מתכנסות אחת לחודשהורווחה 

הפעולה מתבטאים בהעברת מידע מסודרת בין המערכות והשירותים המטפלים בנוער ובצעירים 

בסיכון, בתיאום עמדות, בחלוקת האחריות במתן המענים ובחשיבה על עבודה משותפת. המרואיינים 

  .ואת התיאום הקיים בין השותפים רבהסנכרון ציינו את ה

 שירותהשונים בתוך אגף הרווחה )למשל בין  םצוינו שיתופי הפעולה המתקיימים בין שירותי ,כמו כן

המחלקה , נהל החינוךשיתופי פעולה קיימים גם בין מ  לשירות המבחן לנוער(.  יםוצעירצעירות , נוערל

, רשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהולהובין וגופים נוספים  לנוער שירות המבחןקידום נוער, ל

, כיוונים"בין גם ופעולה היתופי צוינו שבין הרווחה לבריאות  ;והסברה תכניות מניעה במיוחד סביב

  .לבתי הספר החברה לתרבות הפנאי"
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כי הודות להם ען נטו תכניות חדשותשל  ןהיווצרותלשיתופי הפעולה מהראיונות עלתה תרומתם של 

בהקשר לכך, עלה בכמה ראיונות התפקיד החשוב תכניות חדשות מצליחות להתפתח ולהתמסד. 

כלל הגורמים בניית שותפויות בין ב "נוער בסיכוןללילדים והלאומית התכנית  360"שממלאת התכנית 

 המטפלים ובחיזוק שיתופי הפעולה ביניהם.

  השירותים את התכניות ו מרואיינים ציינו את: הואוכלוסיות רבים במגוון תחומיםתכניות ושירותים

. פרויקטים אלה על כל רצף הסיכון הפועלים בעיר ואשר נותנים מענה לאוכלוסיות מוחלשות הרבים

 תרבות הפנאי. והתעסוקה ההתמכרויות, נוגעים לתחומי החיים השונים ובעיקר לתחום הרווחה, 

 העירוניים, בבאר שבע בולטת הגופים הממשלתיים ומלבד  :פעילות ענפה של ארגוני מגזר שלישי

בכלל ואוכלוסיות מוחלשות  פעילותם של ארגונים, עמותות וקהילות שמטרתם לקדם את הקהילה

  .לתושבי השכונה תכניותהמפעילות  וקהילות. בשכונות פועלות עמותות בפרט

באוניברסיטת בן , המתנדבים באמצעות היחידה למעורבות חברתית גם מעורבותם של סטודנטים

משתפים פעולה עם העמותות בהוצאה לפועל של  מרואיינים ציינו כי בעירייה גבוהה ומורגשת., גוריון

  .יוזמותיהן

 בכמה מן השכונות הפועלים צוין גם פועלם של הוועדים השכונתיים, בראיונות  :שכונות יפעילות ועד

 אספות שכונתיות ואירועים קהילתיים. מקיימיםו

 :שעלו מן הראיונות חולשהנקודות 

 הפועלים בעיר, בכמה תחומים עדיין קיים חוסר התכניות והשירותים למרות ריבוי: חסרים מענים: 

o בהקשר לכך גם נאמר שהפתרונות הקיימים אינם טובים, הדיור בתחום הדיור הציבורימענים ב .

 . גבוהים בהם הוא קייםשאלימות באזורים הפשיעה ושיעורי הברמה נמוכה ו

o ענים משלימים לבני משפחות של עוברי חוק בגיריםבמ. 

o או  ,ביתיות, במיוחד לבני נוער עם צרכים מיוחדים כמו נוער עם הפרעות נפשיות-מסגרות חוץב

 . מענים ייעודיים לנערות

o  מסובסד.  רגשי תרופות ומתן טיפולכמו מימון וסבסוד של בתחום הבריאות במענים קונקרטיים

 אבל לרוב יש תור ארוך לקבלתם. לבריאות הנפש של משרד הבריאות במרפאותמענים אלה קיימים 

o כיום לא קיים  – )מתנ"סים, מועדוני נוער במבנים שבהם יהיה אפשר להפעיל תכניות, במיוחד לנוער

  .(בכל שכונה

o עוברי חוק בגירים רבים נושאים חובות מטופליםנושא החובות הכספיים של הפתרונות ל חסרים .

גדולים ואין גורם שיכול לסייע להם להפחית אותם. פתרון בתחום זה הוא חיוני כדי להגדיל את 

 .סיכויי השיקום שלהם

 מהראיונות עלה כי ישנם תחומים שבהם  :של אוכלוסיות מיוחדות ןלצורכיה המעניםעדר התאמה של יה

הייחודיים של אוכלוסיות בסיכון, ועל כן יש קושי  ןאינם מותאמים לצורכיה קיימים מענים אבל אלה

 לשלבם בהם. 
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o  אך מצד לטובה כתחום שנעשית בו פעילות רבה ומבורכת, לדוגמה, צוין למבוגריםנושא התעסוקה ,

חלק מהשירותים אינם מותאמים לאוכלוסיות מוחלשות, : שעדיין יש קשיים רביםשני נאמר 

קיים . כמו כן, בהם אינן מוצעותלרוב פעולות שליווי צמוד וחיזור תמידי, חייבת שעבודה עמן מ

לא מצליחים  העוסקים במתן מענה לנושא התעסוקה גופיםהשלפונים, נושא קושי למצוא עבודה 

  לפתור.

o  בשילוב בני נוער עוברי חוק במועדונים לנוער ובתכניות המיועדות לכלל בנוגע לבני הנוער עלה קושי

של בני נוער  . נאמר ששילובםמע לעבוד וכלים , ידעמתאימה היערכות היעדר בשל בני הנוער בעיר,

והוא דורש  מובנה להיות צריךבסיכון ושל בני נוער עוברי חוק ביוזמות ובתכניות המופעלות בעיר 

 מקצוע.    ליווי של אנשי

 אחד הנושאים שעלו בראיונות הוא הקושי להנגיש את השירותים לאוכלוסייה. : קשיי נגישות לשירותים

 :אופנים לושהזה בא לביטוי בשקושי 

o  ,או חוסר נכונות להתמודד עמן, חוסר ידע של אנשי מקצוע בדרכי טיפול באוכלוסיות שמגיעות

 . למשל ציפייה ליכולות ורבליות גבוהות כדי להעניק טיפול רגשי או זוגי

o  או כישורים, לדוגמה  היכולת של המשתתפים לצרוך את השירות בגלל היעדר משאביםחוסר

ביטחון תזונתי", מאפשר להם לעשות קניות באמצעות "המיזם להכרטיס שמקבלים משתתפי 

האינטרנט או הטלפון, אבל אלה מצריכים יכולת לקרוא רשימה, חיבור למכשירים אלה וידע כיצד 

    להשתמש בהם.

o השירותיםהפיזית של כל  נגישותםמקשה על , דבר הרחבה גיאוגרפית עם פריסהיא עיר באר שבע ה. 

חלק מהשכונות מרוחקות ממרכזים שבהם יש היצע רחב יותר של שירותים, והתדירות הנמוכה של 

צורך ה עלה. צרוך את השירותיםשירותי התחבורה הציבורית משכונות אלה מקשה על תושביהן ל

. אליהםאו שהאוכלוסייה תוכל להגיע במקומות שהם חסרים לוחות שלהם או שלפתח שירותים 

תכניות ביתיות כדי להגיע לאוכלוסיות שאינן צורכות את  , במקרים שאפשר,לבנות , הוצעלחלופין

   השירותים.

 מחסור במידע על: היבט אחר של קשיי נגישות הוא צורך בתיווך לשירותים ובמיצוי מיטבי של זכויות 

למשל,  המגיעות לפונים. זכויותל בנוגעהיעדר ידע , וכן אילו שירותים אמונים על סיוע בתחום מסוים

בתחום בריאות הנפש קיימים מענים בעלויות נמוכות אבל האנשים לא יודעים עליהם או כיצד הם 

נים וגם מהראיונות שגם לפועוד עלה . אנשי המקצוע המטפלים בהםמ חלק, וכך גם יכולים לקבל אותם

לאנשי המקצוע המטפלים בהם לא תמיד ידועות הזכויות של הפונים מהביטוח הלאומי או ממשרד 

ואת הידע )בעבר פעל בעיר סניף השירות נאמר שיש צורך בגורם משפטי שידע להנגיש את  למשל ,השיכון

  של "סנגור קהילתי", אבל הוא נסגר(. 

 הובע צורך בחיזוק תחומים  בנוגע לכמה :עבודה משותפתבין שירותים וביצירה של תיאום קשיים ב

מרכזים ו תעסוקהשירותי . לדוגמה, להםמענים האמונים על מתן שונים השירותים הבין  העבודה

 יותר את המשטרהבנוגע לשיטור העירוני נאמר שיש צורך לגייס והכשרה מקצועית.  לאבחון מקצועי

בינה ובין גופים עירוניים אחרים ולחזק את הקשר  ,לטובת הפעלת תכניות לאוכלוסיות המקומיות
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במטרה להפחית בקרב השוטרים סטיגמה בנוגע לעוברי חוק ולחזק את אמון אוכלוסיית עוברי החוק 

 .ברשויות האכיפה

 המרואיינים ציינו גם קשיים הנובעים ממחסור בתקציבים ובכספים להפעלת עדר תקציביםיה :

 שנסגרו בעקבות כך. מענים כמה. צוינו שירותים ותכניות

לשירות שהם עומדים המרואיינים היא האם שאלה נוספת שנשאלו  :נכונות לקלוט בשירות עוברי חוק

יש את הנכונות, הרצון והיכולת לקלוט עוברי חוק בין קהל היעד של התכנית או בראשו או עובדים בו 

יש לזכור כי מרבית אנשי המפתח שרואיינו עובדים אוכלוסייה זו? לקלוט ערוכים בשירות האם , והשירות

מלכתחילה עם אוכלוסיות בסיכון, וחלק מהשירותים אף נותנים מענה לעוברי חוק, כך ששאלה זו הייתה 

 מן המרואיינים. קטן רק לחלק רלוונטית 

קושי המרואיינים הביעו לא תמיד יש את היכולת לעשות זאת.  מהראיונות עלה שהנכונות קיימת, אולם

שירותים המציעים מענים לאוכלוסיות חזקות יחסית או לכלל בעיקר בנוגע ל ,לשלב עוברי חוק בתכניות

חסרה  בשירותים אלההטיעון שעלה הוא ש. , אך גם בשירותים המיועדים לאוכלוסיות בסיכוןהאוכלוסייה

הרקע המקצועי של היערכות מתאימה לקליטת אוכלוסיות בסיכון בכלל ועוברי חוק בפרט, הן מבחינת 

העובדים בהם, הן מבחינת הכלים העומדים לרשותם והן מבחינת המענים המוצעים. המרואיינים ציינו, 

, כאמור, את נכונותם לשלב את אוכלוסיית עוברי החוק בפעילותם, אך ציינו שהדבר ידרוש התאמות שונות

   . סיות אלהלעבודה מותאמת לאוכלו מודליםכמו הכשרה של אנשי המקצוע ובניית 

  פעילות ותחומי אוכלוסייהוהתכניות הפועלים בבאר שבע, לפי  השירותים 2.2

נועד בראש ובראשונה לשמש כלי עבודה לאנשי המקצוע הפועלים במסגרת בית  חלק זה של מיפוי התכניות

המשפט הקהילתי, ולסייע להם בבניית תכנית טיפול לנאשמים ובהפנייתם לשירותי קהילה קיימים לצורכי 

 שיקום. נוסף על כך, המסמך יוכל לעמוד לרשות שירותים נוספים בבאר שבע ולסייע אף להם בעבודתם. 

בשער אוכלוסייה )השירותים והתכניות שמופו, מסודרים על פי פרק זה נסקרים רים הכלולים בשני השעב

 206הכול מופו -סך תחומי העיסוק העיקריים שלהם.בני נוער( ועל פי בשער השני צעירים ובגירים והראשון 

ת הוא גבוה בשירות יכולה להיכלל יותר מתכנית אחת, כך שהמספר הכולל של התכניותכניות ושירותים. 

(, תחום /שירותיםתכניות 31תחומים: תחום טיפול ומניעה ) שמונההתכניות והשירותים חולקו ליותר. 

(, תחום תעסוקה והכשרה תכניות/שירותים 23(, תחום לימודים והשכלה )/שירותיםתכניות 29התמכרויות )

 22(, תחום העשרה ופנאי )תכניות/שירותים 6(, תחום צבא ושירות לאומי )תכניות/שירותים 24מקצועית )

(, ותחום שירותי תכניות/שירותים 9ביתיות ותכניות לבוגריהן )-(, תחום דיור, מסגרות חוץתכניות/שירותים

 (.תכניות/שירותים 4קהילה )

התכניות בכל תחום עיסוק מסודרות על פי הא"ב וכוללות פרטים על הארגון המפעיל את התכנית, על 

על אף המאמצים  תחומי פעילותה העיקריים וכן על משך התכנית ועל המקום שבו היא מופעלת.מטרותיה ו

מידע באמצעות מילוי טופסי המיפוי, בחלק מן התכניות הלקבל פרטים מלאים על כל התכניות ולהשלים את 
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יישוב למשך זמן התכנית, למספר המשתתפים בה, לוותק שלה בחסרים פרטים. פרטים אלה נוגעים בעיקר 

  לשותפים להפעלה ולמימון. ו

בסוף כל תחום מרוכזים פרטי הקשר של כל תכנית או שירות במעין כרטיסי לנוחיות השימוש במסמך, 

וכוללים את תחומי הפעילות העיקריים של  לפי תחוםהבנויים  , ובנספח מרוכזות התכניות בלוחותביקור

 . ת ואת מוקדי הפעילות שלהכל תכנית, את אוכלוסיית היעד שלה, את משך התכני
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 ראשון: שירותים ותכניות לצעירים ולבגירים שער

 תוכן עניינים

 שירותים טיפוליים / מניעתיים .א

 התמכרויות ואלימות, טיפול ומניעה .ב

 לימודים והשכלה .ג

 תעסוקה והכשרה מקצועית .ד

 תכניות בתחום צבא ושירות לאומי .ה

 תרבות ופנאי .ו

 עצמאייםדיור ותכניות ליווי במעבר לחיים  .ז

 שירותי קהילה  .ח
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 / מניעתיים שירותים טיפוליים .א

  ולצעירות לנערותויוצר בית חם 

 עמותת יחדיו: ארגון מפעיל

. דגש על מנותקות או בנשירה סמויה, במצבי הזנחה ומצוקה ,12-23בנות וצעירות נערות  :אוכלוסיית יעד

 .נערות עולות במצוקה

חיזוק ( 3המוצע להן; )חיזוק מערך השירותים הקהילתיים ( 1; )נערותהרכי ו( מתן מענה הולם לצ2) :מטרות

   ;אוכלוסיית הנערות בסיכון, הוצאתן ממעגל השוליות ומתן אפשרות לחיים יצירתיים ויצרניים בקהילה

חיזוק הקשר עם המשפחה והאם כבסיס ליצירת תחושת  (5; )הגברת הערך והדימוי העצמי של הנערות( 4)

 .ולחברה שייכות לקהילה

. במקום 10:00-23:00ימים בשבוע, בשעות  5-3הפועלת מסגרת יומית משלימה  :תחומי פעילות עיקריים

מגוון של מרחבי יצירה, פעילות ועבודה, כאשר כל נערה משתלבת בפעילויות השונות בהתאם לתכנית עבודה 

 .תרבותיתהתערבויות בעלות דגש על רגישות  ;ייחודית שנקבעת עבורה ומתוך בחירתה

 .בשנה( 60-)כ נערות 45 :מספר משתתפים

 5במסגרת התכנית הלאומית פועל בית חם אחד, אך בבאר שבע יש עוד  :סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 בתים חמים באחריות תחום ילדים ונוער בסיכון במשרד הרווחה.

 כשנה. :משך זמן התכנית

 .1022משנת  :ותק ביישוב

הקליטה, קרן רש"י, העלייה ו, משרד השירות לנערות ולצעירות באגף הרווחה :ולמימוןשותפים להפעלה 

 המוסד לביטוח לאומי, קרן אורן, אשלים.

 .056-6956056עינת זרגריאן, : איש קשר

 בית הספר להורים 

 : מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה.ארגון מפעיל

 .29: הורים לילדים עד גיל אוכלוסיית יעד

  .הכשרת הורים: מטרות

  הרצאות וקבוצות הורים בנושאי חינוך ילדים. :תחומי פעילות עיקריים
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 .משתתפים בכל קבוצה 21: מספר משתתפים

 מוקדים במחלקות לשירותים חברתיים, בגנים ובבתי ספר.בכמה : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .מפגשים 21-20 :משך זמן התכנית

 משרד החינוך. :שותפים להפעלה ולמימון

 .053-6955250: שולמית שמש, איש קשר

 בשבילך 

 .עמותת יחדיו :ארגון מפעיל

 .נשים הנמצאות במעגל הזנות :אוכלוסיית יעד

 .לקדם את החלמתן של הנשים, להפסיק את מעגל הניצול וההדרה החברתית ולהשיבן לחברה :מטרות

ליווי, תמיכה, תיווך לשירותים, ארוחה חמה  מרכז יום טיפולי המציע טיפול, :תחומי פעילות עיקריים

 ומסגרת חברתית. כמו כן נעשית עבודה רחוב )יישוג( בזירות הזנות ברחבי העיר ופעולות לאיתור ולחיזור.

 .מרכז היום –אחד פועל במוקד : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .עיריית באר שבע, משרד הרווחהאגף הרווחה ב :שותפים להפעלה ולמימון

 .yeilatuzan@gmail.com, 6956422-056, 9469149-09: קשר איש

 פתוחה תדל 

 האגודה הישראלית לתכנון המשפחה. :ארגון מפעיל

 , והוריהם.15בני נוער וצעירים עד גיל  :אוכלוסיית יעד

 קידום מיניות בריאה. :מטרות

, שירותי ייעוץ, ליווי ומידע. השירות ניתן בפגישות אישיות, בטלפון ובאינטרנט :תחומי פעילות עיקריים

ועוסק בנושאים של מין ומיניות, גיל ההתבגרות, זוגיות, אהבה, חיזור, זהות מינית ונטייה מינית, אמצעי 

 מניעה, מחלות מין, תקשורת מינית ועוד. במקום ניתנת לנערות אפשרות לבצע בדיקות היריון כשהן

 מתלבטות בנוגע לתהליך הפסקת ההיריון.

 .פניות פנים אל פנים ומאות תשובות באינטרנט 250פניות טלפוניות בשנה,  600 :מספר משתתפים

mailto:yeilatuzan@gmail.com
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 .פועל במוקד העירוני של דלת פתוחה: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .29:00-26:00: הייעוץ ניתן בימים ב' וד' בשעות משך זמן התכנית

 .1009משנת  :ותק ביישוב

 .עיריית באר שבע, משרד הרווחה :שותפים להפעלה ולמימון

 .opendoorbr7@gmail.com, 6651436-09 : מיכל רוזנפלד, קשר איש

 המיזם לביטחון תזונתי 

 .ג'וינט ישראל – אש"ל: ארגון מפעיל

 .הרווחה הזקוקים לסיוע במזוןמטופלים בשירותי  :אוכלוסיית יעד

 .הפחתת אי הביטחון התזונתי בקרב אוכלוסיות מוחלשות :מטרות

 .סיוע במזון :תחומי פעילות עיקריים

 .משפחות 600-עד כה קיבלו סיוע כ :מספר משתתפים

המרכז למניעת  יות:יחידות טיפול: המחלקות לשירותים חברתיים, סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .שפחה, מרכז חוסן, מעגל החיים והתעסוקה, המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים ועודמאלימות ב

 : בין חצי שנה לשנה של מתן סיוע.משך התכנית

 .1025-. פיילוט שעתיד להסתיים ב1021משנת  :ותק ביישוב

 .אגף הרווחה :שותפים להפעלה ולמימון

 .054-4591966: לילך בנדרקר, איש קשר

 המרכז לעזרה עצמית 

 : מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה.ארגון מפעיל

 .: כלל תושבי העיר )לא רק מטופלי רווחה(אוכלוסיית יעד

  .לצורך הנחיית קבוצות בנושאים שונים גיוס והכשרה של פעילים :מטרות

mailto:opendoorbr7@gmail.com
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אלכוהוליסטים נקיים, הקבוצות עוסקות בנושאים שונים לבחירת המנחה:  :תחומי פעילות עיקריים

  מכורים למין, נשות מכורים, צעירים הסובלים מחרדה חברתית ועוד.

 .קבוצות 10-כ: מספר משתתפים

 נעמ"ת ומקלט נוסף בשכונה ד'. –שני מוקדים : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .קבועה מראש אין הגבלת זמן :משך זמן התכנית

 .1009: משנת ותק ביישוב

 ארגון נעמ"ת. :להפעלה ולמימוןשותפים 

 .053-6955250: שולמית שמש, איש קשר

 מרכז ענב"ל 

 : עמותת יחדיו.ארגון מפעיל

ומעלה, ענבל  29תחומי לבני -: ילדים, בני נוער ובוגרים שחוו פגיעה מינית למיניה )ענב"ל רבאוכלוסיית יעד

 (.29ילדים לילדים ובני נוער עד גיל 

מקצועי לקרבנות תקיפה מינית ולהוריהם ופיתוח תכניות הדרכה לאנשי מקצוע  מתן מענה טיפולי :מטרות

  .העוסקים בתחום

טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, הדרכה הורית, קו חם במרכז סיוע, תכניות חינוכיות,  :תחומי פעילות עיקריים

 .ייעוץ משפטי

 .שנתיים-אין הגדרת זמן, לרוב טיפול נמשך שנה :משך זמן התכנית

 .משרד הרווחה :שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6426302: חוה שחק, איש קשר

  הדרכה לקבוצות –פעמונים 

 : עמותת פעמונים.ארגון מפעיל

ילדים, נוער, צעירים, זוגות צעירים, בעלי  –מותאם לאוכלוסיות שונות  .כלל האוכלוסייה: אוכלוסיית יעד

 .משפחות, אוכלוסיות שוליים
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מודעות ומתן ידע וכלים להתנהלות כלכלית נבונה יותר והנעת תהליך שינוי בתחום העלאת  :מטרות

  .הכלכלי

  .מפגשים 4-3פעמיות וסדנאות בנות -הרצאות חד :תחומי פעילות עיקריים

  )הנתונים שהועברו מפעמונים אינם מקומיים אלא ארציים(. מדי שנה בכל הארץ 25,000: מספר משתתפים

, מחלקות לשירותים חברתייםבתי ספר, מתנ"סים, יישובים קהילתיים, : פעילות ומספרםסוגים של מוקדי 

 . לפי דרישה.בתי כלא

 .חודשים, תלוי בסוג ההדרכה 6מפגש בודד עד  :משך זמן התכנית

 : על פי דרישה.מספר מחזורים בשנה

 תורמים פרטיים והשתתפות של הלקוח/משתתף. :שותפים להפעלה ולמימון

 .054-4909963שרון לוין, : איש קשר

  ייעוץ –פעמונים 

 : עמותת פעמונים.ארגון מפעיל

שאלה מקצועית בתחום תוכן לאנשים המעוניינים במענה לסוגיה או  .כלל האוכלוסייה: אוכלוסיית יעד

 .בפעמוניםכלכלי מקבלים ליווי ץ ניתן לייעוה ספציפי הקשור בכלכלת המשפחה.

  .ממוקד של הפונהמתן מענה ייעוצי לצורך  :מטרות

  .ייעוץ מקצועי בתחומי בנקאות, משפט, משכנתאות, פנסיה, ביטוחים, תעסוקה :תחומי פעילות עיקריים

 .)הנתונים שהועברו מפעמונים אינם מקומיים אלא ארציים( מדי שנה בכל הארץ 900-: כמספר משתתפים

 בבית המשפחה.מענה טלפוני או במייל ולעתים : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .פגישות 3-2 :משך זמן התכנית

 : מופעל באופן שוטף.מספר מחזורים בשנה

 תורמים פרטיים. :שותפים להפעלה ולמימון

 .054-6623916: אלעזר פינקוביץ, איש קשר
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 ליווי – פעמונים 

 .עמותת פעמונים: ארגון מפעיל

בהתנהלות השוטפת  ,האישי/משפחתי משפחות ויחידים אשר מגלים קושי בניהול התקציב: אוכלוסיית יעד

 .ובהסדרת החובות

  .צמצום הפער בין הוצאות להכנסות, הסדרת חובות, תכנון העתיד הכלכלי של המשפחה :מטרות

 הדרכה וליווי מקצועי בתחום הפיננסי וההתנהגותי.  :תחומי פעילות עיקריים

  .)הנתונים שהועברו מפעמונים אינם מקומיים אלא ארציים( מדי שנה בכל הארץ 4,000-: כמספר משתתפים

 : בבית המשפחה.סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .חודשים 21-9 :משך זמן התכנית

 : מופעל באופן שוטף.מספר מחזורים בשנה

 .המשרד לפיתוח הנגב והגליל, תורמים פרטיים :שותפים להפעלה ולמימון

 .054-6693026: אלה מדמוני, איש קשר

  ענבלים –פעמונים 

 : עמותת פעמונים.ארגון מפעיל

משפחתית -משפחות עם ילדים אשר אינן יציבות בשוק העבודה, בעלות תקשורת פנים: אוכלוסיית יעד

 .מתקשות לנהל את התקציב המשפחתי ולהסדיר את החובותהה ולקוי

התעסוקה, תקשורת במשפחה וכלכלת העלאת תחושת המסוגלות של בני המשפחה בנושאי  :מטרות

  .המשפחה. צמצום הפער בין הכנסות להוצאות, ויציבות בעבודה

סדנאות בשילוב ייעוץ פרטני בתחומי כלכלת המשפחה, תעסוקה ותקשורת  :תחומי פעילות עיקריים

  .במשפחה

  .לא ארציים()הנתונים שהועברו מפעמונים אינם מקומיים א מדי שנה בכל הארץ 200-כ: מספר משתתפים

 .מוקדים 9-מופעל ב – מתנ"סים, מחלקות לשירותים חברתיים: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .חודשים 9מפגשים המתקיימים על פני  23 :משך זמן התכנית
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 .1-2: בשנה מספר מחזורים

 .קרן ידידות טורונטו, תורמים פרטיים :שותפים להפעלה ולמימון

 .054-4943291: טל הרן, איש קשר

 קבוצות טיפוליות 

 : שירות המבחן למבוגרים.ארגון מפעיל

 ומעלה. 29 בני עוברי חוק: אוכלוסיית יעד

התמודדותו וחשיבתו של המטופל,  ,התמקדות בדפוסי התנהגותו באמצעותמניעת רצידיביזם  :מטרות

את הרקע להתנהגות  בכשליו במגע ובתקשורת עם אחרים, בתפיסתו העצמית ובהיבטים אחרים שמהווים

 .עוברת החוק

בתחומים: אלימות במשפחה, עברות מין, נהיגה תחת השפעת  קבוצות הומוגניות :תחומי פעילות עיקריים

 קבוצות הטרוגניותאלכוהול, תעבורה, אלימות אבות כלפי ילדים, אלימות רחוב, מפוקחי מעצר בית; 

 )מבחינת סוג העבירה( שהמוקד שלהן הוא העבירה כסימפטום והעבריינות.

קבוצות מסוג הקבוצות  5פועלות  מטופלים בממוצע בכל קבוצה טיפולית. 20 :מספר משתתפים

 ההטרוגניות.

 : הקבוצות מתקיימות בשירות המבחן למבוגרים. סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 וחצי עבור כל מטופל. בין שנה לשנה :משך זמן התכנית

 חודשים. 4-3 עם תחנות כניסה ויציאה בכל" רכבת"מדובר בקבוצת  :מספר מחזורים בשנה

 להלן פירוט התכניות/קבוצות:

  מטופלים ללא התמכרות פעילה אשר זוהו כבעלי , מיועדות לפעילות שטחקבוצות טיפוליות המשלבות

. מטרתן לספק למטופלים הזדמנות לעבוד במרחב דפוסי התנהגות אימפולסיביים ותקשורת כוחנית

יכולת השליטה של המטופל על דפוסי טיפולי המציב אתגרים חדשים, ובאמצעות כך להרחיב את 

יומיים וחמישה -. התכנית כוללת פעילות שטח בת יוםעם הסביבה שלו התקשורתולשפר את התנהגותו 

 מסעות. 

 להקנות כלים שיפסיקו את נועדה  ,רים )כל קבוצה בנפרד(לנשים ולגב, קבוצת הורים אלימים ומזניחים

יכולות , חיזוק התנהגות אלימהלמודעות למניעים המובילים  : פיתוחאלימה כלפי הילדההתנהגות ה

 ושיפור הקשר בין ההורה לילד.  אמפטיות כלפי הילד
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 אשר חוו בעברם , מיועדות לגברים אלימים כלפי בנות זוגן, קבוצות טיפוליות לאלימות במשפחה

. בקבוצה מושם דגש הפרעות דיסוציאציהמטראומטית ו-מהפרעת לחץ פוסט טראומות קשות וסובלים

 על טיפול בטראומות שחוו הגברים בילדותם.

 )מרצון של פוגע ונפגע שמטרתו לאחות את הקרעים ביניהם. מתקיים  , מפגשגפ"ן )גישור פוגע נפגע

הסכם לפיצוי הנזקים פלילי, נסיבותיו ותוצאותיו וכן גיבוש בנוכחות מגשר וכולל דיאלוג במעשה ה

 העברה.נגרמו בשל ואיחוי הפגיעות ש

 מיועד למטופלים חסרי עורף משפחתי ומערכות תמיכה אחרות, המתקשים לתפקד מועדון טיפולי ,

במסגרות שונות, לבטא את עצמם ולנהל מערכות יחסים. המועדון מיועד למטופלים שמצאו בעצמם 

 להתמודדות.כוחות חדשים 

 גבוהה-ברמת סיכון בינונית ובינונית ,, מסגרת טיפולית לגברים אלימים כלפי בנות זוגםבית נועם .

 המסגרת מציעה שלושה מסלולי טיפול: 

o  הגברים , כאשר יציאה לעבודה בשעות היום וטיפול בשעות אחר הצהרייםהוסטל הכולל

 .חודשים( 4) מתפעלים את הבית בכוחות עצמם

o  תנאים מגבילים ומציע טיפול נמצאם בגברים שקיבלו צו הרחקה או  10-המספק מענה למרכז יום

פעילויות העשרה וייעוץ תעסוקתי במטרה לסייע להם להתמודד עם הקשיים קבוצתי ופרטני, 

, 25:30-9:00המאפיינים את חייהם בתקופת ההרחקה ובכלל )פועל חמישה ימים בשבוע בשעות 

 .משך הטיפול חצי שנה(

o אינטנסיבי נזקקים לטיפול  גבוהה, אשר-ברמת סיכון בינונית מיועד לגברים, המסלול משולב

משך  ,גברים בנקודת זמן נתונה 5-גבר ומשולבים הן בהוסטל והן במרכז יום )מיועד לולפיקוח מו

 .התכנית חודשיים(

 רות פרט ומשפחה.יקוח שיבפ ,מסגרת טיפולית ייעודית לגברים אלימים כלפי בנות זוגם, דיאלוג מחודש 

 כוללת ארבע תכניות טיפוליות:

o מצויים במעצרעברת אלימות במשפחה ושביצעו גברים  21-20-ל מרכז יום טיפולי שיקומי ,

כולל , ו26:00-9:00פועל חמישה ימים בשבוע, בשעות  בשליש האחרון של מאסרם. מעצר בית אוב

 ארבעה חודשים. למשך טיפולים קבוצתיים ופרטניים

o טיפול פרטני שבועי.שבועי ו-וכולל טיפול קבוצתי דו גברים עובדים 9-6-להמיועד  מרכז ערב 

o גברים אשר סיימו את מרכז היום או את מרכז הערב באופן מספק וזקוקים  9 -ל םקבוצת בוגרי

 .הקבוצה נפגשת פעם בשבועלהמשך טיפול. 

o פתרון דיור , אשר מספקת המיועדות לגברים בהליך פלילי 9מתוכן  ,מיטות 22, דירת של"ב

 גברים אשר הורחקו מביתם בהליך פלילי או אזרחי.ל

 .050-4095623: הילה זילבר, איש קשר

 קבוצת תושבים 
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 : מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה.ארגון מפעיל

 .תושבי שכונה ד': אוכלוסיית יעד

לספק להם מקום מפגש חברתי, להעניק הכשרה בתחומים שונים , ת תושבי השכונהא ריהעשל :מטרות

  .דד תושבים לקחת חלק פעיל בשכונהועלו

 רופסיות שונות.מפ בסדנאות בתחומים שונים המועברים על ידי מנחים השתתפות :תחומי פעילות עיקריים

 את הפעילות מלווה עובדת שכונתית.

 .20-כ: מספר משתתפים

 מוקד קהילתי בשכונה ד' מרכז. –: מוקד אחד סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .שבועיים-פעם בשבועמפגש  :משך זמן התכנית

 .כשנה: ותק ביישוב

 .09-6496563, דבורה ישי, 09-6940363קנטר, : אוה איש קשר
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 שירות המבחן למבוגרים ארגון:

 קבוצות טיפוליותשם התכנית: 

 הילה זילבר: איש קשר

   hilaz@molsa.gov.il ; דוא"ל:4095613-050 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

 / http://www.paamonim.orgעמותת פעמונים  ארגון:

 054-6783016אלה מדמוני, תכנית הליווי: 

 054-6713927, אלעזר פינקוביץתכנית הייעוץ: 

 054-4908863שרון לוין, : הדרכה לקבוצות

 054-4943192, טל הרןתכנית ענבלים: 

 משפחות במצוקה כלכליתכלל האוכלוסייה וד: אוכלוסיית יע

 עמותת יחדיו   ארגון:

 מרכז ענב"לשם השירות: 

 חוה שחק: איש קשר

 6417301-08 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

 עמותת יחדיו   ארגון:

 בית חם ויוצר לנערות ולצעירותשם השירות: 

  עינת זרגיראן: איש קשר

057- טלפון:

7956056mailtmailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-o:at.beersheva@bat 

( במצבי הזנחה ומצוקה,  21-13) נערות וצעירותד: אוכלוסיית יע

mailto:hilaz@molsa.gov.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
http://www.paamonim.org/
http://www.paamonim.org/
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
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 משאבי קהילה באגף הרווחה  מחלקת ארגון:

 שם התכנית/שירות:

 המרכז לעזרה עצמית

 בית הספר להורים

 053-7955150שולמית שמש, איש קשר: 

 

 משאבי קהילה באגף הרווחה  מחלקת ארגון:

 "קבוצת תושבים"שם התכנית/שירות: 

(, דבורה ישי, עובדת  08-6840363אוה קנטר, עו"ס קהילתית )איש קשר: 

 (08-6487573)שכונתית 

 תושבי שכונה ד'אוכלוסיית יעד: 

 

 משאבי קהילה באגף הרווחה  מחלקת ארגון:

 המיזם לביטחון תזונתישם התכנית: 

 לילך בנדרקראיש קשר: 

 lilahb@br7.org.il  דוא"ל:; 4582976-054טלפון: 

 מטופלי רווחה הזקוקים לסיוע במזון  אוכלוסיית יעד: 

 

 האגודה לתכנון המשפחה ארגון:

 דלת פתוחהשם התכנית: 

 19סמטת שלום שבזי כתובת: 

 מיכל רוזנפלד: איש קשר

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

 opendoorbr7@gmail.com  דוא"ל:; 6652436-08: טלפון

mailto:lilahb@br7.org.il
mailto:lilahb@br7.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:opendoorbr7@gmail.com


16 

 

 , טיפול ומניעהואלימות התמכרויותתחום  .ב

 ניידת מניעה, הסברה ואיתור – ג'מילה 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול :ארגון מפעיל

 .אשר משוטטים ברחובות העיר 13-23בני  :אוכלוסיית יעד

מתן מענה חלופי לבני נוער וצעירים במקומות ובשעות שבהם יש עלייה בהתנהגויות סיכוניות; מתן  :מטרות

וליווי בני הנוער ייעוץ בנושאים שונים; מתן מידע ויצירת שיח פתוח בנושא סמים ואלכוהול; איתור, תיווך 

ר לפתח תקשורת לשירותים מקצועיים בעיר; הקניית כלים לשיח, שיתוף והקשבה שיאפשרו לבני הנוע

 . בריאה

סיורים ברחובות העיר בשעות הערב והלילה במטרה לאתר בני נוער וצעירים  :תחומי פעילות עיקריים

פעילות בחמישה מוקדים קבועים  .מענה חלופי להתנהגויות הסיכוןלהם ולהציע  "מגרשם הביתי"ב

   באמצעות צוות מתנדבים, מד"נים ורכזים.

 ., חברת כיווניםמשרד הרווחה: שותפים להפעלה ולמימון

  .09-6194696, 09-6169696שמואלה קושניר )מנהלת ומתאמת יישובית(, : איש קשר

  "קו חם –"דאגה בלב איש ישיחנה  

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול :ארגון מפעיל

 הורים למתבגרים ומתבגרים באוכלוסייה הדתית.: אוכלוסיית יעד

  ייעוץ אנונימי שיפחית את החשש לפנות ולקבל עזרה בדילמות הקשורות בגיל ההתבגרות.להציע קו : מטרות

 מענה טלפוני לצורך ייעוץ, הכוונה, תיאום והפניה לאנשי מקצוע בעת הצורך.: תחומי פעילות עיקריים

 : הקו פועל חמישה ימים בשבוע, בשעות הערב.משך התכנית

 .בית מוריה: שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר )מנהלת ומתאמת יישובית(, ש קשראי
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  "קבוצת נשים –"דיוקן עצמי 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול :ארגון מפעיל

 ., דוברות השפה הרוסית(פירוט על מרכז ס.ל.ע 11או עמ' )רע .ל.מטופלות ממרכז ס: אוכלוסיית יעד

גילוי, חשיפה והעצמה של העצמי באמצעות תהליך חווייתי; התבוננות פנימית, חקירה הכרה, : מטרות

 ועיבוד של סיפור החיים האישי; חיזוק הדימוי העצמי; קבלה עצמית ופיתוח יכולות חדשות.

קבוצה טיפולית שבה עוברות המשתתפות תהליך חווייתי של גילוי ה"עצמי" : תחומי פעילות עיקריים

 י יצירה של ציור דיוקן עצמי מול מראה ובתמיכת הקבוצה.באמצעות תהליכ

 שעה וחצי.בני מפגשים  9: משך התכנית

 : מרכז מתדון באר שבע.שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר )מנהלת ומתאמת יישובית(, איש קשר

 היחידה לטיפול ושיקום נפגעי סמים 

 אגף הרווחה. –עיריית באר שבע  :ארגון מפעיל

, תושבי באר שבע והסביבה; אסירים משוחררים ובני 12מכורים נפגעי סמים, מעל גיל : אוכלוסיית יעד

משפחותיהם המעוניינים לטפל בבעיית ההתמכרות; בני משפחה מכורים לסמים החיים בצל הסמים 

 .המושפעים מתגובותיה של ההתמכרות

ורים ובני משפחותיהם את מיטב השירותים הטיפוליים והשיקומיים ולסייע להעמיד לרשות המכ :מטרות

בידם להיגמל מכל סם ולחזור לאורח חיים נורמטיבי, תוך התאמה דיפרנציאלית לצרכיהם האישיים; 

פיתוח שירותים נגישים המותאמים לצרכים המשתנים של המכור ומשפחתו, תוך מתן רצף שירותים 

 .ש לאורח החיים הנורמטיביהמסייעים להסתגלותם מחד

סוציאלי והתוויית תכנית גמילה -איתור, ייעוץ והכוון לגמילה; אבחון פסיכו :תחומי פעילות עיקריים

 וטיפול; טיפול אישי, זוגי ומשפחתי וטיפול קבוצתי; טיפול תוך מסגרתי )מרכז יום טיפולי(.

 ת ההתאוששות לאחר גמילה שיקומית שנותנת מענה לתקופ-מרכז יום טיפולי: מסגרת טיפולית

שוועדת השמה מקומית קבעה את נזקקותם להמשך  12פיזית. המרכז נועד למכורים נקיים מעל גיל 

( לאפשר למטופל להתנסות במסגרת יומית טיפולית ללמידה 2) :ת המרכזוטיפול במרכז יום. מטר

נסות בצוות המלמד ( הת1ולהפנמה של כללים ונורמות התנהגות המקובלים בחברה הנורמטיבית; )
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המרכז מספק טיפולים ( פיתוח אחריות אישית ומשמעת עצמית. 3שיתוף, נתינה וקבלה הדדית; )

 פרטניים, זוגיים וקבוצתיים, סדנאות בתחומים שונים, פעילויות חברתיות והשמה בתעסוקה.

  ודרכי מרכז יום משולב עם דירת מגורים לנשים נפגעות: המרכז נועד להקנות לאישה מודעות

חברתי. -התמודדות עם חיים ללא סם והוא משלב שלושה ממדים: האישי, הקבוצתי והקהילתי

הטיפול כולל אבחון, ייעוץ, הכוונה וסיוע במיצוי זכויות, מגורים באווירה טיפולית ומוגנת, קבוצות 

 תמיכה וקבוצות טיפוליות, סדנאות בתחומים שונים, פעילות חברתית, הכנה לתעסוקה, ליווי

 ביתיות(.-למיצוי זכויות דיור בקהילה והמשך ליווי )על דירת המגורים, ראו תחום מסגרות חוץ

  קבוצת תמיכה לנשות מכורים: הקבוצה מיועדת לנשות מכורים שנמצאים בטיפול ובעקבותיו

עוברות שינויים במערכת הזוגית המצריכים התייחסות מיוחדת. מטרת התכנית ליצור קבוצה 

ולתמיכה בבעיה משותפת, להגביר מודעות ופתרונות החלים במשפחה בתקופת  תומכת להזדהות

 הטיפול של בן הזוג, לתמוך ביצירת יציבות ביחסי הזוגיות ואיזון התפקידים במערך המשפחתי.

  ,שהוריהם 21-20בני קבוצה טיפולית משולבת ילדי מכורים והורים: הקבוצה נועדת לילדי מכורים ,

ה וטיפול. מטרת הקבוצה ליצור שינוי בדינמיקה המשפחתית באמצעות נמצאים בתהליכי גמיל

 פיתוח סגנונות תקשורת ויצירת מערכת יחסים העונה על צורכי הילדים.

 הורים: מיועד להורים הנמצאים בטיפול ביחידה ולילדיהם. ניתנים פעילויות -פעילות קיץ ילדים

 העשרה, סדנאות, סיורים ועוד.

 .09-6139306, 09-6136299, 09-6160216, דרך חברון. 1: רח' הטחנה קשר פרטי

 מוריםיהמרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול וה 

 .המרכז לטיפול בנפגעי סמים ואלכוהול :ארגון מפעיל

 : נפגעי אלכוהול ובני משפחתם.אוכלוסיית יעד

 . לסייע לפונה להיגמל ולהשתקם :מטרות

 שירותי טיפול, ייעוץ והדרכה בבעיית שתיינות, אלכוהוליזם, הימורים: :תחומי פעילות עיקריים

 טיפול פרטני לאדם השותה ו/או לבן זוגו 

 טיפול רפואי לצורך אבחון ומעקב 

 טיפול זוגי או משפחתי 

 הפניה למסגרת אשפוזית בעת הצורך והכנה לקראתה 

 ים, לילדי אלכוהוליסטים, קבוצות טיפוליות: לנגמלים )בעברית וברוסית(, לנשות אלכוהוליסט

 הצעדים, קבוצות לעזרה עצמית 21קבוצת 

  לה הפיזיתיימים בשבוע ובו נעשית עבודה קבוצתית לאחר הגמ 4-3מרכז יום הפועל 
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 ייעוץ והדרכה לעובדים בקהילה 

  תכניות מניעה לבני נוער 

 .עמותת אפשר: עיריית באר שבע, משרד הרווחה, שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6106591, 56: רח' הרצל רקש פרטי

 מדריך איתור 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול :ארגון מפעיל

 .מכורים פעילים לסמים ולאלכוהול שאינם נמצאים במסגרת טיפולית: אוכלוסיית יעד

עבודת איתור במתחמים שבהם נוהגת אוכלוסייה זו לשהות לצורך יישוג ויצירת קשר; קיצור : מטרות

 תקופת ההתמכרות והעזובה של המכור; הפחתת מספר המכורים שאינם מקבלים מענה.

מיפוי העיר מבחינת אתרי שימוש ומכורים שאינם מוכרים; איתור והכוונה : תחומי פעילות עיקריים

 .לטיפול; ליווי המכור בכל התהליכים לקראת גמילה; סיוע למכורים בהגעה לתכניות גמילה וטיפול

  .054-4929493הילה פרץ,  – תעירוני ת איתורידיח :איש קשר

  מפגשי מועדון הורים –ממ"ה 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול :ארגון מפעיל

 הורים עולים, דוברי רוסית, בוגרי קבוצות הורים.: אוכלוסיית יעד

מחוץ לגבולות השפה שמירה על קשר עם בוגרי קבוצות ההורים; העמקה והרחבה של הידע; יציאה : מטרות

הרוסית על ידי חשיפה לשפה העברית; העצמת הסמכות ההורית; יצירת שגרירים לגיוס חברים חדשים 

  לקבוצות.

מפגשים בנושאים הקשורים להורות, לסמי פיצוציות ואלכוהול, ולפעילויות קיץ : תחומי פעילות עיקריים

יום ואלה נדונים -ת הוריות ומצבים מחיי היוםמועלות דילמו –בטוחות. במפגשים משלבים אימפרוביזציה 

 בקבוצה. המפגשים מאפשרים מפגש עם אנשי מקצוע ובניית רשת תמיכה חברתית.

 מפגשים לאורך השנה. 4-3: משך התכנית

 .1020: משנת ותק התכנית

 אגף החינוך בעיריית באר שבע, כיוונים, קרן עזרה לעולים נזקקים.: שותפים להפעלה ולמימון
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 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר )מנהלת ומתאמת יישובית(, קשראיש 

 מרכז ס.ל.ע 

 .האגודה לבריאות הציבור: ארגון מפעיל

מכורים לחומרים אופיאטים שהביעו את רצונם להפסיק להשתמש בסמי ויותר,  29בני  :אוכלוסיית יעד

בדרישות המרכז והטיפול; שימוש רחוב; בעלי הערכה חיובית של יכולת ומוכנות בסיסית לעמוד 

 .באופיאטים שנה לפחות; כישלון בשני ניסיונות גמילה

  :תחומי פעילות עיקריים

  ,טיפול רפואי: בדיקה וייעוץ רפואי במקום, חינוך לבריאות, הפניה לרופאים מומחים, לקיחת שתן

 קשר עם רופא משפחה ועוד

 וץ זוגי ומשפחתי, תיווך, גישור, הדרכה הורית; סוציאלי: גם טיפול פרטני הכולל ייע-טיפול פסיכו

 וגם טיפול קבוצתי

  ,שיקום ותעסוקה: כישורי חיים, מיומנויות תעסוקה, השמה בשוק העבודה, עיצוב התנהגות

פן ללימוד עברית, קורס מחשבים, סדנאות הכנה לעולם התעסוקה, אבחונים, הפניה ללימודים, אול

 .סמים בתחומים שונים קורסים מרוכזים לאוכלוסייה נפגעת

 .בצירוף תשלום ובדיקות רפואיות 22.00 ד לא יאוחר מהשעה-מטופלים חדשים יתקבלו בימי איצוין כי 

 .sela@publichealth.org.il, 6651666-09, 24: רח' פנחס החוצב קשר פרטי

 מרכז קשב לנוער 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול :ארגון מפעיל

המשתמשים בסמים או באלכוהול באופן מזדמן או קבוע, או המתלבטים  12-21בני  :אוכלוסיית יעד

 .בסוגייה זו

איתור, יצירת קשר, מתן מענה מיידי, בניית תכנית טיפולית אישית, ייעוץ והכוונה לבני הנוער ולבני  :מטרות

 משפחותיהם. 

איסוף מידע ויצירת קשר באמצעות ביקורי בית וקשר עם גורמים בקהילה, טיפול  :לות עיקרייםתחומי פעי

פרטני הכולל שיחות אישיות, אבחון המניעים לשימוש וסיוע בפתרון בעיות וכן סיוע ברכישת כלים וכישורי 

ם וכן מתן מידע חיים לקראת חזרה למסלול נורמטיבי; ייעוץ משפחתי הכולל ייעוץ, הכוונה ותמיכה להורי

תחומי המספק עבודה קבוצתית לצורך תמיכה, למידה וסיוע בהשתלבות -וכלים להתמודדות; מרכז יום רב

mailto:sela@publichealth.org.il
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השלמת שנות לימוד או תעודת בגרות, צבא, תעסוקה(; מעקב אחר שילובם של  -במסגרות המשך )לימודים 

 המשפחה ולגורמים בקהילה.   חודשים; ייעוץ הכוונה וליווי לבני 3בני הנוער במסגרת ההמשך למשך 

 .וצעירים בני נוער 30 –: מתחום ילד ונוער בסיכון במשרד הרווחה מספר משתתפים

עיריית באר שבע, משרד הרווחה, יחדיו, התכנית הלאומית לילדים ולנוער  :שותפים להפעלה ולמימון

 .בסיכון, קרן סקטא רש"י

 .09-9560193, 1: רח' הטחנה קשר פרטי

  הורים עולים לילדים מכוריםקבוצת 

 היחידה לטיפול ושיקום נפגעי סמים. :ארגון מפעיל

הורים עולים מחבר העמים אשר ילדיהם מכורים לסמים ונמצאים בשלבי גמילה ושיקום  :אוכלוסיית יעד

 ומטופלים ביחידה לטו"ש.

ההתמכרות ועל דרכי הטיפול בישראל, שיפור דרכי  מתן מידע על בעיית :ותחומי פעילות עיקריים מטרות

ההתערבות של ההורים במתן תמיכה לילד המכור, היכרות עם מוסדות טיפוליים ועם שירותים תומכים 

  קהילתיים, והשתלבות בפעילות חברתית וקהילתית.-כלל

 .09-6139306, 09-6136299, 09-6160216, דרך חברון. 1: רח' הטחנה קשר פרטי

 יזהר תכנית 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול :ארגון מפעיל

 .מכורים פעילים לסמים ולאלכוהול: אוכלוסיית יעד

להפחית התפשטות של מחלות מידבקות המועברות בדם בקרב משתמשים בסמים בהזרקה, בני : מטרות

מזריקים למחלות מידבקות; משפחותיהם והקהילה הרחבה. ביתר פירוט המטרות הן: הקטנת החשיפה של 

קשר עם מכורים שאינם מטופלים; מתן מענה לצרכים בסיסיים; חינוך לבריאות; אבחון מצבם הרפואי 

 והפניה לטיפול; תיווך בין המכורים לתכניות שונות.

חלוקת מזרקים סטריליים, קונדומים וציוד נלווה, יצירת קשר בלתי פורמלי ומתן : תחומי פעילות עיקריים

 ע על מיצוי זכויות ומסגרות טיפול.מיד

  האגודה לשירותי בריאות הציבור, הוועד למען המלחמה באיידס, קרן רש"י. : שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר )מנהלת ומתאמת יישובית(, איש קשר
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 תכניות ליוצאי חבר העמים 

 .בסמים ובאלכוהולהרשות העירונית למלחמה  :ארגון מפעיל

עולים חדשים וותיקים, דוברי השפה הרוסית )התייחסות מיוחדת ליוצאי קווקז, גרוזיה : אוכלוסיית יעד

 ובוכרה(.

העלאת המודעות והאחריות הקהילתית בקרב אוכלוסיית העולים לנושא סמים ואלכוהול; תיאום : מטרות

ואלכוהול; צמצום השימוש בסמים ובאלכוהול  ותיווך בין קהילת העולים למוסדות העוסקים בנושא סמים

  בקרב אוכלוסיית העולים.

מפגשים בנושאי גיל ההתבגרות, שימוש בחומרים ממכרים  20קבוצות הורים בנות : תחומי פעילות עיקריים

ותקשורת; פעילות הסברה ומניעה הכוללת סדנאות להורים ולבני נוער בסיכון, הצגות ועוד; ערבי קהילה 

 ן.וימי עיו

 אגף החינוך בעיריית באר שבע, כיוונים, קרן עזרה לעולים נזקקים.: שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר )מנהלת ומתאמת יישובית(, איש קשר
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   בסמים ובאלכוהולהרשות העירונית למלחמה  ארגון:

 מרכז קשב לנוערשם השירות: 

   2הטחנה  :כתובת

  mailto:Michal.margalit07@gmail.com  9570283-08 טלפון:

   ( המשתמשים בסמים ובאלכוהול21-12) וצעירים נועראוכלוסיית יעד: 

 

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול ארגון:

תכניות לנוער ולצעירים בסיכון, תכניות להורים  סוגי תכניות: 

 ולקהילה, תכניות למכורים

 ומתאמת יישובית(שמואלה קושניר )מנהלת : איש קשר

 6284787-08, 6278787-08 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

   המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים ארגון:

   57הרצל כתובת: 

   mailto:osnate@jdc.org.il 6206582-08 :טלפון

 נפגעי אלכוהול והימורים ובני משפחותיהםאוכלוסיית יעד: 

   היחידה לטיפול ושיקום נפגעי סמים ארגון:

   חברון , דרך2הטחנה כתובת: 

   mailto:osnate@jdc.org.il   6238307-08, 6236198-08, 6270127-08 :טלפון

 ובני משפחתם 21מכורים מעל גיל אוכלוסיית יעד: 

mailto:Michal.margalit07@gmail.com
mailto:Michal.margalit07@gmail.com
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
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   מרכז ס.ל.ע ארגון:

   14פנחס החוצב כתובת: 

   sela@publichealth.org.il ; דוא"ל:6278187-08, פקס: 6652667-08 :טלפון

mailto:osnate@jdc.org.il   

 18מכורים לחומרים אופיאטים מעל גיל אוכלוסיית יעד: 

   היחידה לאיתור העירונית ארגון:

 מדריך איתורשם התכנית: 

   פרץהילה איש קשר: 

   mailto:osnate@jdc.org.il   4918493-054 :טלפון

מכורים פעילים לסמים ולאלכוהול שאינם נמצאים אוכלוסיית יעד: 

 במסגרת טיפולית

 

mailto:sela@publichealth.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
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  לימודים והשכלה .ג

 "אוניברסיטה בעם" 

 : אוניברסיטה בן גוריון.ארגון מפעיל

 : בני נוער ומבוגרים.אוכלוסיית יעד

 הנוער למידע, הנגשת ההשכלה הגבוהה.: העצמה, חשיפת בני מטרות

 : מפגשי למידה באוניברסיטת בן גוריון.תחומי פעילות עיקריים

 : פעם בשבוע למשך שעתיים.משך זמן התכנית

 : שירות המבחן לנוער.שותפים להפעלה ולמימון

, 6469164-09: בבאר שבע. unibaam@post.tau.ac.il, 9363669-050, 6409615-03עדי קפצון, : איש קשר

bgu@unibaam.org.il. 

 

 מרכז להב"ה 

 .משרד המדע: ארגון מפעיל

 מכורים.כלל התושבים, כולל התאמה לאוכלוסיות מיוחדות כמו  :אוכלוסיית יעד

לכל הגילים והקניית ידע  צמצום הפער הדיגיטלי, מתן הזדמנויות שוותהנגשת ידע טכנולוגי: : מטרות

 לצריכת מידע דיגיטלי.

קורסים וסדנאות להכרת המחשב והאינטרנט )כישורי אינטרנט, תוכנות אופיס,  :תחומי פעילות עיקריים

 גרפיקה ועוד(, אפשרות לתרגול חופשי עם הדרכה.

 מרכז הפועל בשכונה ד', הכולל צוות הדרכה וכיתות עם עמדות מחשב. :סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .alex.dai@lehava.gov.il, 6496509-09: אלכס דאי, איש קשר

 מרכז סטארט אפ 

 .35-29צעירים וצעירות בני : אוכלוסיית יעד

 . ולתעסוקה גבוהה להשכלה אוכלוסיות ממגוון צעירים של הנגישות הגברת: מטרות

mailto:unibaam@post.tau.ac.il
mailto:bgu@unibaam.org.il
mailto:alex.dai@lehava.gov.il
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 ייעוץ, מלגות, פסיכומטרי, בגרויות השלמת, לימודים מסלול לבחירת פרטני ייעוץ: תחומי פעילות עיקריים

תכניות הפועלות במרכז מפורט של לתיאור . ועוד עסקית יזמות, מקצועיות הכשרות, קריירה פיתוחל

 .ראו תחום לימודים והשכלה ותחום תעסוקה סטארט אפ,

 .מרכז סטארט אפ –מוקד אחד : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .1000משנת : ותק ביישוב

, היהודית הסוכנות, תבת – ישראל וינט'ג, כיוונים חברת, שבע באר ירייתע: שותפים להפעלה ולמימון

 ידההיח - הביטחון משרד, הקליטה משרד, והגליל הנגב לפיתוח המשרד, קנדה ומגבית מונטריאול קהילת

 של הפדרציה , שכונות שיקום, גלנקור קרן, גרוס קרן, גנדיר קרן, הישגים, משוחררים חיילים להכוונת

 .נוספים עסקיים וגופים אקדמיים מוסדות, קרנות, ממשלה משרדי, שיקגו

 .09-6650940פינקלשטיין רותם בודרם  -מיקה אטיאס; השכלה גבוהה  -תעסוקה : איש קשר

 להצלחה מובילים 

 מרכז סטארט אפ.: ארגון מפעיל

 .הפריפריה המעוניינים להשתלב במוסד להשכלה גבוההתושבי  חיילים משוחררים: אוכלוסיית יעד

  .מניעת נשירה מהשכלה גבוהה: מטרות

הראשונה ובשנה ליווי אישי של הסטודנטים משתתפי התכנית בשנת המכינה : תחומי פעילות עיקריים

 הראשונה לתואר )כולל מתן סיוע לימודי(.

 .בשנה 300-כ: מספר משתתפים

 .אוניברסיטת בן גוריון, מכללת קיי לחינוך ומכללת סמי שמעון להנדסה: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 מכינה + תואר ראשון. –שנים  5-4 :משך זמן התכנית

 תלוי במוסד הלימוד. :מספר מחזורים בשנה

 .1024משנת : ותק ביישוב

 .משרד הביטחון, חברת כיוונים: שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6650940/6גוטוירץ, -: ניצן פורתאיש קשר
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 סטארט אפ להצלחה 

 מרכז סטארט אפ.: ארגון מפעיל

בלימודי תואר ראשון או במכינה  המעוניינים ,40-29 יבניוצאי אתיופיה רים יגובצעירים : אוכלוסיית יעד

 .אקדמית-קדם

 .הצלחה אקדמית (3); מניעת נשירה (1); השכלה גבוהה לצעירים יוצאי אתיופיה ידוםק (2): מטרות

 ., שיעורי עזרליווי והעצמה: תחומי פעילות עיקריים

 .240: מספר משתתפים

 .מרכז סטארט אפ: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 שנים. 3-כ: משך זמן התכנית

 .2: מספר מחזורים בשנה

 .1006משנת : ותק ביישוב

באר שבע, הסוכנות היהודית, פדרציית שיקגו, קהילת מונטריאול, קרן קרן : שותפים להפעלה ולמימון

 .גרוס, קרן גלנקור, קרן קסירר

 .nava@startup7.org.il, 6650940-09: נאוה, איש קשר

 פרויקט פטפוט 

 מרכז סטארט אפ.: ארגון מפעיל

 .של סיום אולפן א'עברית בעלי רמת  35-29עולים חדשים בני : אוכלוסיית יעד

-שיפור התקשורת הבין (3) ;יצירת שילוב מיטבי בכל תחומי החיים (1); שיפור השפה העברית( 2): מטרות

 .אישית

 .מפגשים אישיים על טהרת השפה העברית: תחומי פעילות עיקריים

 .25: מספר משתתפים

 .מרכז סטארט אפ: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

mailto:nava@startup7.org.il
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 חודשים. 6-4: משך זמן התכנית

 .1-2 :מספר מחזורים בשנה

 שנה.: ותק ביישוב

 .09-6650940/4: סיגל כץ מסטר, איש קשר

 פרויקט פסיכומטרי ללא עלות 

 אפ.מרכז סטארט : ארגון מפעיל

חברתי נמוך המעוניינים בלימודים אקדמיים וכן בוגרי התכנית -צעירים ממצב כלכלי: אוכלוסיית יעד

 ."אחריי"

 .הנגשת השכלה גבוהה לצעירים מעוטי יכולת: מטרות

 .שעות 40-קורס פסיכומטרי, התנדבות בקהילה של כ: תחומי פעילות עיקריים

 .צעירים 15: מספר משתתפים

 .מרכז סטארט אפ: פעילות ומספרםסוגים של מוקדי 

ההרשמה מתחילה ביוני והקורס וההתנדבות בספטמבר, ניגשים לבחינה הפסיכומטרית : משך זמן התכנית

 המתקיימת בדצמבר.

 .2 :מספר מחזורים בשנה

 שנים. 9: ותק ביישוב

וכיוצא בזה, : מכון קידום מספק את הקורס, כולל מדריכים, כיתות, ספרים שותפים להפעלה ולמימון

 אחראית לארגון הבוגרים.  נוער מוביל שינוי )ע"ר( -אחריי  ועמותת

 .haskala@startup7.org.il  , 6650940-09פינקלשטיין, -: רותם בודרםאיש קשר

mailto:haskala@startup7.org.il
mailto:haskala@startup7.org.il
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 אוניברסיטת בן גוריון ארגון:

 אוניברסיטה בעםשם התכנית: 

 עדי קפצון: איש קשר

  unibaam@post.tau.ac.il ; דוא"ל:6408725-03, 8373668-050 טלפון:

אוניברסיטת בן , bgu@unibaam.org.il, 6479274-08פרטי קשר בבאר שבע: 

 גוריון, המחלקה למעורבות חברתית

 בני נוער ומבוגריםד: אוכלוסיית יע

 

 סטארט אפמרכז  ארגון:

 פרויקט פטפוטשם התכנית: 

 סיגל כץ מסטר: איש קשר

  08-6650840/4  טלפון:

 עולים חדשים עם רמת עברית של סיום אולפן א'אוכלוסיית יעד: 

 סטארט אפמרכז  ארגון:

 סטארט אפ להצלחהשם התכנית: 

 נאוה: איש קשר

 nava@startup7.org.il  דוא"ל:; 6650840-08 טלפון:

 המעוניינים בהשכלה גבוהה 40-18יוצאי אתיופיה בני אוכלוסיית יעד: 

 סטארט אפ, מכון קידום ועמותת אחריי!מרכז  ארגון:

 פסיכומטרי ללא עלותשם התכנית: 

 פינקלשטיין-רותם בודרם: איש קשר

 haskala@startup7.org.il  דוא"ל:; 6650840-08 טלפון:

כלכלי נמוך המעוניינים  -צעירים מרקע חברתיאוכלוסיית יעד: 

 בהשכלה גבוהה ובוגרי אחריי!

mailto:unibaam@post.tau.ac.il
mailto:bgu@unibaam.org.il
mailto:nava@startup7.org.il
mailto:nava@startup7.org.il
mailto:haskala@startup7.org.il
mailto:haskala@startup7.org.il
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 סטארט אפמרכז  ארגון:

 מובילים להצלחהשם התכנית: 

 גוטוירץ-ניצן פורת: איש קשר

   08-6650840/7 טלפון:

 חיילים משוחררים תושבי הפריפריהאוכלוסיית יעד: 

 משרד המדע ארגון:

 הפער הדיגיטלי(מרכז להב"ה )צמצום שם התכנית: 

 (המרכז )מנהל אלכס דאי: איש קשר

alex.dai@lehava.gov.il דוא"ל: ;8650864-08 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

mailto:alex.dai@lehava.gov.il
mailto:alex.dai@lehava.gov.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
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 תעסוקה והכשרה מקצועית .ד

  מהברזלים לתעסוקה מקצועית –אפיקים 

 .מעגל החיים והתעסוקה :ארגון מפעיל

 , המתקשים בהשתלבות העבודה.רווקים( 15-29)צעירות וצעירים  :אוכלוסיית יעד

באמצעות השמה איכותית, רכישת  שוק העבודהרווקים ורווקות צעירים ב באופן מיטבי לשלב :מטרות

 .מקצוע ויצירת אופק תעסוקה משמעותי

ליווי אישי הממוקד ברכישת מקצוע ובפיתוח מסלול איכותי אבחון תעסוקתי,  :תחומי פעילות עיקריים

 .להשתלבות בשוק העבודה, סיוע בהכשרה מקצועית וסדנאות הכנה להשתלבות בשוק העבודה

 צעירים וצעירות בשנה. 30-15: מספר משתתפים

השירות  –תבת; משרד הרווחה והשירותים החברתיים  –שותפים להפעלה ולמימון: ג'וינט ישראל 

 משרד הכלכלה; הביטוח הלאומי. עמותת יחדיו, למתבגרים, צעירות וצעירים; 

 .09-6406000, 054-6125254, )רכזת אפיקים במעגל החיים והתעסוקה( אני מרדר: איש קשר

 ח"צ להצלחה 

 מרכז סטארט אפ.: ארגון מפעיל

 .והנגבתושבי באר שבע  ,35-10 יבנצעירים : אוכלוסיית יעד

הזדמנויות לצעירים  פתיחת( 1) ;ובנגב שבע קידום יזמות עסקית בקרב צעירים מוכשרים בבאר( 2): מטרות

-שותפות תלת קידום (3) ;מתוך מטרה לחזק את הפטריוטיות המקומית שלהם וסביבתה תושבי העיר

 .במסגרת המיזםמגזרית 

 .יזמות, סיורים ברחבי העירקורס : תחומי פעילות עיקריים

 .10: מספר משתתפים

 .מרכז סטארט אפ: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 חודשים. 3: משך זמן התכנית

 .2: מספר מחזורים בשנה
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 .1009משנת : ותק ביישוב

; על שבע( 6, חברת יעדים )אפ שבע, כיוונים, סטארט : עיריית באררשות מקומית: שותפים להפעלה ולמימון

; והתעשייה, יזמים פרטייםלשכת המסחר רותם דשנים, בנק לאומי, , ברום: מכתשים אגן, זר עסקימג

 ., קרן שמששבע, מועדון רוטרי, המרכז לעסקים-מ.ט.י באר :מלכ"רים

 .taasuka@startup7.org.il, 6650940/2-09: מיקה, איש קשר

  תעסוקהיועצי 

 הרשות לשיקום האסיר.: ארגון מפעיל

 אסירים משוחררים. :אוכלוסיית יעד

 לסייע בהשתלבות בשוק העבודה. :מטרות

לאבחן, לייעץ, ללוות ולסייע בהשתלבות במקומות עבודה בהתאם ליכולות  :תחומי פעילות עיקריים

ולצרכים, להעביר סדנאות תעסוקה בכלא, לשווק את תחום התעסוקה ולגייס "מעסיקים ידידים" להעסקת 

 אסירים משוחררים.

 .09-6159906/2/1הרשות לשיקום האסיר,  :קשר פרטי

 מעגל החיים והתעסוקה 

 .ג'וינט ישראל –ותב"ת  עמותת יחדיועיריית באר שבע ומשאבי קהילה באגף הרווחה בשיתוף : ארגון מפעיל

תושבי באר שבע והסביבה, גברים ונשים כאחד, שאינם מועסקים, או מועסקים בתת : אוכלוסיית יעד

 תעסוקה, המעוניינים להשתלב בעולם העבודה.

 בתחום הרווחה משרד ובשיתוף הרשות בהובלת ורחבה כוללת עירונית התמודדות מהווה המרכז: מטרות

 להשתלב מתקשים אשר מורכבים תעסוקתיים חסמים בעלות הרווחה לאוכלוסיות כמענה, התעסוקה

 .העבודה בעולם

  ;שירותים תומכי תעסוקה (3) ;הכשרה מקצועית (1) ;שילוב בעולם העבודה (2): תחומי פעילות עיקריים

  ניהול כלכלת המשפחה.( 4)

 : התכניות הפועלות במרכז

 200. שלא זכו להשכלה אקדמית ואינם מועסקים למעלה מחצי שנה, 45-12מיועדת לבני  – סטרייב 

 .משתתפים בשנה

mailto:taasuka@startup7.org.il
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 55-10בנות )ילידות ישראל ועולות(,  מיועדת לאימהות בנות העדה האתיופית – אשת חיל עולות ,

 .נשים בשנה 35. אינן מקבלות הבטחת הכנסההמרוחקות מעולם העבודה ו

 שנה(,  25)ילידות ישראל או עולות המתגוררות בארץ מעל  אימהותמיועדת ל – אשת חיל ותיקות

 .נשים בשנה 35. המרוחקות מעולם עבודה ואינן מקבלות הבטחת הכנסה, 55-10בנות 

 ראו פירוט נפרד( אפיקים( 

 שבע והסביבה תושבי בארהמספק מענה ל ,ייעוץ תעסוקתילליווי ולקו פתוח לתמיכה,  – קו-תעסו .

  .תעסוקה-ימוד, שאינם עובדים או עובדים בתתלות שנ 21בעלי השכלה של עד  60-10לבני מיועד 

 משתתפים בשנה. 290

 להחזיר לשוק העבודה את אוכלוסיית המבוגרים שנועד מענה ייחודי ומותאם  – הפלוס בשישים

לעבור תהליך של  ונדרשים כירופנסיונרים אשר פוגשים כיום שוק תעסוקה אחר מזה שההו

 .משתתפים בשנה 100 ."התאמה לדרישות הלקוחות ולשוק"

  אישית ליווי תכנית  – תעסוקה איכותית ליוצאי העדה האתיופיתבהתכנית הממשלתית לקידום

ששמה דגש על תהליכי קידום בתעסוקה ועל יצירת אופק תעסוקתי, קידום אישי ופיתוח קריירה. 

. הליווי והאימון נמשכים עד כשנה ביבה, תושבי באר שבע והס44-10בני  גבריםללנשים ומיועדת 

 משתתפים בשנה. 90וחצי. 

 בני          המטופלות ברווחה,  הוריות-הורים לילדים( או משפחות חדבני זוג )רצוי  – ליווי משפחות

ללא עבר של מוטיבציה ורצון לשינוי ווהם בעלי  שלפחות אחד מבני הזוג אינו עובד, 45-12

 .בשנה משתתפים 250. התמכרויות

 :מענים משלימים תומכי תעסוקה

 סדנאות 1-2בקבוצה,  משתתפים 23. שעות 14סדנה קבוצתית בהיקף של  – סדנה לבחירת מקצוע 

 בשנה.

 בשנהקורסים  3-1. בשיתוף עמותת תפוחשירות מסובסד המופעל  – קורס מחשבים בסיסי.  

 כל מי לילידי השטחים ולעולים חדשים, להקורס מיועד לעולים ותיקים,  – עברית תעסוקתית

בעולם  לשפר את סיכוייו להשתלב כדי כתיבההקריאה והדיבור, המיומנויות ו שזקוק לשיפור השפה

 .מחזורים בשנה 1-2. העבודה

 ראו פירוט נפרד( פעמונים( 

 ליווי וייעוץ מקצועי לבחירת מקצוע לתושבי שכונת ד' ודרום. – הכשרה מקצועית - שיקום שכונות 

 .משתתפים בשנה 2,000: מספר משתתפים

 החיים והתעסוקה.עגל ממרכז : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 שנתיים.-, כשנה וחצי: הליווי הניתן בתכניות משתנה מתכנית לתכניתמשך זמן התכנית
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 .1022: מדצמבר ותק ביישוב

 ג'וינט ישראל, עמותת יחדיו ומשרד הרווחה. -: עיריית באר שבע, תב"תלהפעלה ולמימוןשותפים 

ענת שלו אבוחצירא )אחראית ; tal@maagal.org.il, 6406000-09, )מנהלת המרכז( לובו ברביס: טל קשר איש

 .anat@maagal.org.il,  6406016-09אבחון ומיון(, 

 מתפרה קהילתית 

 מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה. :ארגון מפעיל

 תושבות שכונה ד'. :אוכלוסיית יעד

המתפרה נועדה להפוך לעסק קטן שיספק תעסוקה ומקום מפגש חברתי. כמו כן, המתפרה נועדה  :מטרות

 לספק מענה מוזל לתושבי העיר.

 של תפירה. ותנוספועבודות תיקוני בגדים  :תחומי פעילות עיקריים

 נשים. 9מספר משתתפים: 

 מתנ"ס פאני קפלן. –מוקד אחד : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 , כל השנה.23:00-9:00: המתפרה פועלת פעמיים בשבוע, בשעות ניתמשך התכ

 .1009: משנת ותק ביישוב

 : מתנ"ס פאני קפלן.שותפים להפעלה ולמימון

 .053-6955250למית שמש, ו: שקשר איש

 סטארט אפ לקריירה  

 מרכז סטארט אפ. :ארגון מפעיל

 אקדמאים.צעירים יוצאי אתיופיה אקדמאים ולא  :אוכלוסיית יעד

בחברה הישראלית והשתלבותם בשוק  צמצום פערים חברתיים בקרב צעירים יוצאי אתיופיה (2) :מטרות

יצירת מוביליות חברתית על ידי שילוב צעירים יוצאי אתיופיה )שאינם בכיוון אקדמי(  (1); העבודה

סטארט אפ "יצירת תהליך של שת"פ מובנה בין התכנית לתכנית  (3); בתעסוקה איכותית ובהכשרה

mailto:tal@maagal.org.il
mailto:anat@maagal.org.il
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 עדהשתלבות בלימודים ומשנוכל ליצור מעטפת שלמה שתינתן לצעיר יוצאי אתיופיה במרכז,  " כדילהצלחה

 השתלבות בשוק העבודה.

 אימון אישי תעסוקתי ככלי מרכזי, מלגות להכשרות מקצועיות / קורסים, קשרי :תחומי פעילות עיקריים

 מעסיקים, מנטורים מהעדה, השתתפות בשכר עם המעסיק ושילוב בהתמחויות, הכוונה בהשמה איכותית.

 צעירים משתתפים כיום. 60-כ :מספר משתתפים

 בין שנה וחצי לשנתיים. :משך זמן התכנית

 שנה וחצי. :ותק ביישוב

 פדרציית שיקגו. :שותפים להפעלה ולמימון

 .adi@startup7.org.il: עדי חלפון פרידמן, קשר איש

 קבוצת מנהיגות נשים 

 מרכז סטארט אפ.: ארגון מפעיל

 .40-15נשים בנות : אוכלוסיית יעד

 .העצמה נשית (3); יזמות חברתית נשית (1); ( בין נשיםnetworkingיצירת קבוצת עבודה ) (2): מטרות

 .קהילתית, קבוצת עבודה, פעילויות גיבוש והיכרות עם העיר-יזמות חברתית: תחומי פעילות עיקריים

 .נשים בקבוצה 25-20: מספר משתתפים

 .מרכז סטארט אפ, סיורים בעיר: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 מפגשים. 25-20חודשים,  4-כ: משך זמן התכנית

 .2 :מספר מחזורים בשנה

 עד עתה(. )שני מחזורים 1022משנת : ותק ביישוב

 : עיריית באר שבע. שותפים להפעלה ולמימון

 .vered@startup7.org.il, משעלי-ורד פרנקל: קשר איש

mailto:adi@startup7.org.il
mailto:vered@startup7.org.il
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 שיקום תעסוקתי בתחום ההתמכרות 

 היחידה לטיפול ושיקום נפגעי סמים. :ארגון מפעיל

 מכורים תושבי באר שבע והפריפריה. :אוכלוסיית יעד

לשלב את המכור הנקי בעולם התעסוקתי באמצעות סיוע בשיפור ובחיזוק הדימוי העצמי  :מטרות

 התעסוקתי ובגיבוש זהות תעסוקתית.

הקניית הרגלים וגישות שיסייעו במציאת עבודה, אבחוני התאמה לעבודה או  :תחומי פעילות עיקריים

 .יווי ותמיכה בשלבים הראשונים של ההשתלבות בעבודה או בלימודיםלרכישת השכלה/מקצוע, ל

אגף הרווחה, השירות לטיפול בהתמכרויות, המרכז לנפגעי  –: עיריית באר שבע שותפים להפעלה ולמימון

אלכוהול והימורים, מרכז מתדון באר שבע, הרשות העירונית למלחמה בסמים והיחידה לטיפול בנפגעי 

 סמים. 

 .09-6136299מה לנגר, : אקשר איש

  מרכז מתדון –תכנית שיקום תעסוקתית לבוגרים 

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול. :ארגון מפעיל

 .מטופלי מרכז מתדון בעלי פוטנציאל תעסוקתי :אוכלוסיית יעד

 .עבודה ומתן כלים בסיסיים להשתלבות מיטביתבעולם ההעלאת המוטיבציה להשתלבות  :מטרות

סדנת תעסוקה הכוללת הקניית כלים להשתלבות בעולם העבודה כגון זיהוי  :פעילות עיקריים תחומי

בתום הסדנה חלק מהמשתתפים ממשיכים לשלב  .הזדמנויות, ניהול זמן, הרגלי חיים, שיווק עצמי ועוד

 השני של שיחות אישיות עם עו"ס מאמנת תעסוקתית וליווי לראיונות עבודה.

 .22-מספר משתתפים: כ

 מפגשים. 20: משך התכנית

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר, קשר איש
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  סטארט אפמרכז  ארגון:

 סטארט אפ לקריירהשם התכנית: 

 עדי חלפון פרידמןאיש קשר: 

   mailto:osnate@jdc.org.il adi@startup7.org.il :דוא"ל

 צעירים יוצאי אתיופיהאוכלוסיית יעד: 

 

  סטארט אפמרכז  ארגון:

 קבוצת מנהיגות נשיםשם התכנית: 

 משעלי-ורד פרקלאיש קשר: 

   mailto:osnate@jdc.org.il vered@startup7.org.il :דוא"ל

 40-25נשים בנות אוכלוסיית יעד: 

 

  סטארט אפמרכז  ארגון:

 ח"צ להצלחה )יזמות(שם התכנית: 

 מיקהאיש קשר: 

taasuka@startup7.org.il  :; דוא"ל6650840/1-08טלפון: 

mailto:osnate@jdc.org.il   

 תושבי באר שבע והנגב 35-20צעירים בני אוכלוסיית יעד: 

   עמותת יחדיו ארגון:

 מעגל החיים והתעסוקהשם השירות: 

 1, בית הנשיאים, קומה 19רגר כתובת: 

 ברבי לובוסטל איש קשר: 

tal@maagal.org.il  דוא"ל: ;4664775-050, 6406000-08טלפון: 

mailto:osnate@jdc.org.il   

   הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול ארגון:

 מרכז מתדון –שיקום תעסוקתי לבוגרים שם התכנית: 

 שמואלה קושניראיש קשר: 

 6284787-08, 6278787-08 :טלפון

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:adi@startup7.org.il
mailto:adi@startup7.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:vered@startup7.org.il
mailto:vered@startup7.org.il
mailto:taasuka@startup7.org.il
mailto:taasuka@startup7.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:tal@maagal.org.il
mailto:tal@maagal.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
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   הרשות לשיקום האסיר ארגון:

 יועצי תעסוקהשם השירות: 

 08-6258907/1/2 טלפון:

 אסירים משוחרריםאוכלוסיית יעד: 

 

   אגף הרווחה ארגון:

 מהברזלים לתעסוקה מקצועית –אפיקים שם התכנית: 

 אני מרדר )רכזת אפיקים במעגל החיים והתעסוקה(איש קשר: 

 054-7215154, 08-6406000 :טלפון

 כלכלי ומשפחתי(, חסרי עורף 27-18צעירים רווקים )אוכלוסיית יעד: 

 

   היחידה לטיפול ושיקום נפגעי סמים ארגון:

 שיקום תעסוקתי בתחום ההתמכרותשם התכנית: 

 אמה לנגר, עו"ס רכזת תעסוקהאיש קשר: 

 08-6236198 :טלפון

 מכורים תושבי באר שבע והסביבהאוכלוסיית יעד: 

 

  משאבי קהילה האגף הרווחהמחלקת  ארגון:

 מתפרה קהילתיתשם התכנית: 

 שולמית שמשאיש קשר: 

 053-7955150 :טלפון

 תושבות שכונה ד'אוכלוסיית יעד: 
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 תכניות בתחום צבא ושירות לאומי .ה

 "מכינת "אשר רוח בו 

 אשר רוח בו.עמותת : ארגון מפעיל

 .צעירים בסיכון, כולל עוברי חוק: אוכלוסיית יעד

 שירות משמעותי בצה"ל בדגש על יחידות השדה. : מטרות

התנדבות בקהילה, סדרות חינוך ותוכן בכל הארץ, עבודה חקלאית, לימודים, : תחומי פעילות עיקריים

. המכינה עובדת הכנה לצה"ל )אימונים גופניים, קרב מגע, סדרות שטח, ניווטים(סדרות שטח והישרדות, 

 בשיתוף פעולה אדוק עם המערכת המשפטית ועם רשויות הצבא. 

 חודשים. 6: משך התכנית

 .moshikwolf@hotmail.com, 5961002-051, מושיק וולף: קשר איש

 נערות ונערים למען הקהילה 

 .רתית לזהות יהודית )בת עמי(עמותת אלומה למעורבות חב: ארגון מפעיל

בסיכון שקיבלו פטור משירות צבאי ואינם יכולים להשתלב בשירות וצעירים : בני נוער אוכלוסיית יעד

 .בשל נסיבות חייהם לאומי רגיל

הכנה לקראת שילוב במסגרות נורמטיביות )לימודים, מתן הזדמנות לשרת שירות משמעותי, : מטרות

 תעסוקה(. 

 , הכשרהאישי ליווי, מותאמת ליכולות, לצרכים ולרצונות כל אחדהתנדבות : עיקרייםתחומי פעילות 

וקבלת זכויות  פתרונות דיור,, הכוללת סדנאות, עבודה קבוצתית, פעילויות, סיורים והעשרהקבוצתית 

 חיילים משוחררים בתום ההתנדבות.

 .ami.org.il-noas@bat ,9990446-051, הימן-: נועה סערקשר איש

  צל"ש 

 .עמותת אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית )בת עמי(: ארגון מפעיל

נערות הפטורות משירות צבאי, נערות לקראת גיוס מיוחד )חג"ם, למסלול אית"ן(, נערות : אוכלוסיית יעד

 .ו בתהליך של הכנה לשירות צבאי או לאומיהמעוניינות בביטול הפטור הצבאי א

mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:noas@bat-ami.org.il
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 הכנה לקראת גיוס לשירות צבאי או לאומי. : מטרות

לימודים לצורך רכישת מקצוע, ליווי פרטני וקבוצתי, סדנאות העשרה, הכנה : תחומי פעילות עיקריים

 לצה"ל או לשירות לאומי, קצבת הבטחת הכנסה למשך התכנית.

 חודשים. 9: משך התכנית

 להפעלה ולמימון: משרד הרווחה, משרד הכלכלה.שותפים 

 .051-6906522, אניה בוטריאנסקי: קשר איש

 

 

 

  



51 

 

  

 עמי(עמותת אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית )בת  ארגון:

 נערות ונערים למען הקהילהשם התכנית: 

 הימן-נועה סער: איש קשר

 ami.org.il-noas@bat ; דוא"ל:8990446-052 טלפון:

ami.org.il-mailto:at.beersheva@batmailto:moshikwolf@hotmail.com 

( בסיכון שקיבלו פטור משירות  21-18צעירים וצעירות )ד: אוכלוסיית יע

 צבאי

 צה"ל ארגון:

 לשכת גיוס באר שבעשם התכנית: 

 , שיכון ג'22יד ושם  כתובת:

 רמ"ד קהילה: איש קשר

 2207238-054ami.org.il-mailto:at.beersheva@bat טלפון:

 

 עמותת אשר רוח בו ארגון:

 מכינה "אשר רוח בו"שם התכנית: 

 מצפה רמון כתובת:

 מושיק וולף )מנהל(: איש קשר

 moshikwolf@hotmail.com ; דוא"ל:5962001-052 טלפון:

  ami.org.il-mailto:at.beersheva@bat    

 צעירים בסיכון, כולל עם עבר פלילי  ד: אוכלוסיית יע

 עמותת אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית )בת עמי( ארגון:

 צל"ששם התכנית: 

 אניה בוטריאנסקי: איש קשר

    052-7906511 טלפון:

   20-17.5לנערות בנות ד: אוכלוסיית יע

 

mailto:noas@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
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 תרבות ופנאי .ו

 מוקדים קהילתיים 

 החברה לתרבות הפנאי. –, כיוונים תמחלקת קליטה עירוני :ארגון מפעיל

 כלל תושבי העיר שעלו לארץ ממדינות שונות. :אוכלוסיית יעד

  .הישראליתלסייע בהתאקלמות העולים בחברה  :מטרות

חיבור לזהות לימוד השפה,  בתחומים אלה: תרבותיים-חברתיים פרויקטים :תחומי פעילות עיקריים

שילוב בחיי הקהילה  עזרה לילדים בלימודים,התרבות המקומית, עם ההיסטוריה וכרות עם יהיהודית, ה

 .מת ההשכלה והחינוך אשר קיבלו בארץ הולדתםר של העיר, שימור ושיפור

 מוקדים. 20-מוקדים קהילתיים, כ :ל מוקדי פעילות ומספרםסוגים ש

 עיריית באר שבע. :שותפים להפעלה ולמימון

 .klita@kivunim7.co.il ,מתנ"ס לוין ,אליסה ז'לודקוב: קשר איש

  מוקד קהילתיparents and children together))pact  

 אשלים. -המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית באגף הרווחה בשיתוף הג'וינט  :ארגון מפעיל

 משפחות יוצאות אתיופיה. :אוכלוסיית יעד

 .ילד והעצמה קהילתית-חיזוק קשר הורה :מטרות

דיהם, קבוצות ל, תכניות העשרה להורים ולי21סיוע בשיעורי בית לילדים עד גיל  :תחומי פעילות עיקריים

 וע יש קבלת קהל על ידי עו"ס קהילה. הורים. פעם בשב

 משתתפים. 35-משפחות, כ 10-כ: מספר משתתפים

 .מוקד קהילתי אחד הפועל במרכז שבו בנים בשכונה ו' החדשה: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 ימים בשבוע, בשעות אחר הצהריים, כל השנה )למעט חופשים(. 3המוקד פועל  :משך זמן התכנית

 .2999משנת : ותק ביישוב

 : עמותת שבו בנים.שותפים להפעלה ולמימון

mailto:klita@kivunim7.co.il
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 .050-1252949: מיטל הדר, קשר איש

 מוקד קהילתי בשכונת נחל בקע  

 המחלקה למשאבי קהילה באגף הרווחה. :ארגון מפעיל

 תושבי שכונת נחל בקע. :אוכלוסיית יעד

 .מענה קהילתי לתושבים :מטרות

קבלת קהל קהילתית, . בקבוצות ובפעילויות שונות המיועדות לתושביםהשתתפות  :תחומי פעילות עיקריים

נוער הפעילות של תנועת  קבוצות לתושבי השכונה, נוער,לשכונה, שיעורי עזר לילדים והקבלת קהל של ועד 

 "מכבי צעיר".

 .שכונת נחל בקעמוקד קהילתי אחד הפועל ב: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .השנה )למעט חופשות( במשך :משך זמן התכנית

 .ועד שכונה נחל בקע: שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6165466; אלה גרינברג, 09-6940363: אוה קנטר, קשר איש

 תכניות לבני נוער בתחום תרבות ופנאי(1.1.1)ראו גם חלק  מרכז יעל , 

 יחדיו.: ארגון מפעיל

 .יוצאי אתיופיה קהילת: אוכלוסיית יעד

, תוך מתן דגש יכות לחברה הישראליתיוחיזוק תחושת הש הקהילה האתיופית בבאר שבעם ודיק: מטרות

המרכז שם לעצמו למטרה, לשמר את  ,נוער. כמו כןהבני ללפעילות העשרתית, אמנותית ומניעתית לילדים ו

 .המורשת האתיופית, ולהנחיל אותה בקרב בני הדור הצעיר

משמש אולפן למבוגרים )לימודי עברית, חשבון ואזרחות(  בשעות הבוקר המרכז :תחומי פעילות עיקריים

תרבותיים. בשעות אחר הצהריים המרכז מפעיל תכניות לילדים, לבני נוער -ומוקד למפגשים חברתיים

 ולצעירים בני העדה.  

 .מוקד קהילתי בשכונה י"א: וגים של מוקדי פעילות ומספרםס

 .במהלך השנה: משך זמן התכנית
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, המרכז למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול, : סחב"ק, ארגון ידידים, מפעל הפיסלמימוןשותפים להפעלה ו

 .עמותת "אפשר", הפרויקט הלאומי לילדים ולנוער בסיכון

 .051-3900515: לימור, קשר איש

  פיתוח, עשייה, יוזמה, מנהיגות, העצמה( פעימ"המרכז( 

 .מדור לדור עמותתהפועל במסגרת פעימ"ה גרעין קהילתי משימתי  :ארגון מפעיל

 פתוח גם לכלל תושבי העיר. .קהילת יוצאי קווקז :אוכלוסיית יעד

 .מרכז קהילתי לטובת תושבי השכונה :מטרות

מתן מענה בתחום של מיצוי זכויות, תרגום וכדומה. המרכז מספק גם חוגים  :תחומי פעילות עיקריים

ופעילויות העשרה ומפעיל תכניות לאוכלוסיות שונות: קורס הכנה לצה"ל, קורס הכנה לכיתה א'. מתוכננות 

 ויותר.  12גם תכניות בתחום השכלה ותעסוקה לצעירים בני 

 .6בשכונת נחל בקע, מקלט מרכז הממוקם : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .במהלך השנה :משך זמן התכנית

אשלים,  –משרד העלייה והקליטה, ג'וינט ישראל כיוונים, , : עיריית באר שבעשותפים להפעלה ולמימון

 ., קרן שח"ףיורק-פדרציית ניו

 .merkazdorot@walla.com, 6620454-09: גלי, קשר איש

 

mailto:merkazdorot@walla.com
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 עמותת יחדיו ארגון:

 מרכז יעלשם התכנית: 

   לימור: איש קשר

       052-3900525 טלפון:

 קהילת יוצאי אתיופיה המתגוררים בשכונה י"א  ד: אוכלוסיית יע

 

 החברה לתרבות הפנאי –כיוונים ארגון: 

 מחלקת קליטה עירוניתשם התכנית: 

 אליסה ז'לודקוב, מנהלת המחלקה איש קשר:

 klita@kivunim7.co.il  דוא"ל:; 3מתנ"ס לוין, אליהו הנביא כתובת: 

 , בכל הגיליםותעולים ממדינות שונ: אוכלוסיית יעד

 :מוקדי פעילות

   08-6199076, 3בית סמואל, מוקד לעולים יוצאי אתיופיה, חת"ם סופר -

 08-6276252, 2בית העולה, ההסתדרות -

 4מרכז קהילתי, רחבת יד ושם -

 46מרכז תרבות, בזל -

 57מתנ"ס ע"ש יורי שטרן, נחל בקע, הצנחנים -

 15מרכז קהילתי ליוצאי קווקז, נחל בקע, מקלט -

 16פעימ"ה, נחל בקע, מקלט -

 מרכז קהילתי, רחבת החי"ל-

; מרכז אלטשול, יצחק שדה 3יעלים, יעלים אולפני עברית, מרכז קליטה -

11 

   3חדר כושר, נחל בקע, מקלט -

 

 מדור לדורעמותת  ארגון:

 מרכז פעימ"השם התכנית: 

 נחל בקעכתובת: 

גלי  : איש קשר

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

    merkazdorot@walla.com דוא"ל: ;)של העמותה( 6610454-8-972: טלפון
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 מחלקה לעבודה סוציאלית קהילתיתה ארגון:

 pactמוקד קהילתי שם התכנית: 

 , שכונה ו' החדשה53מבצע עובדה כתובת: 

מיטל הדר  : איש קשר

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-atrsheva@b 

    050-2151949: טלפון

 מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה  ארגון:

 מוקד קהילתי נחל בקעשם התכנית: 

 שכונת נחל בקעכתובת: 

(, אלה גרינברג,  08-6840363אוה קנטר, עו"ס קהילתית ): איש קשר

(  6275477-08עובדת שכונתית )

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com
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 ותכניות ליווי במעבר לחיים עצמאיים דיור .ז

 גשר לעצמאות 

 המועצה לילד החוסה. –ילדים בסיכוי עמותת  :ארגון מפעיל

 ביתיות )פנימיות או משפחות אומנה(.-, בוגרי מסגרות חוץ14-29בני צעירים,  :אוכלוסיית יעד

 מענה ותמיכה לצעירים העושים את צעדיהם העצמאיים הראשונים.   :מטרות

בניית תכנית אישית מותאמת צרכים )תכנית כלכלית לשיפור ההתנהלות הכספית,  :תחומי פעילות עיקריים

משמעותי(, סיוע בדיור )סבסוד של השכירות לתקופת מגורים של עד שנה  תכנית הכנה לעבודה ושירות צבאי

 וחצי(, ליווי וייעוץ בתחום המשפטי, הלימודי, התעסוקתי, גיור ומיצוי זכויות.

ותבת של הג'וינט, המנהל לחינוך התיישבותי, קרן גנדיר, הקרן  : עמותת אשליםשותפים להפעלה ולמימון

יטוח לאומי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, העוגן למפעלים מיוחדים של המוסד לב

 הקהילתי, פעמי תקווה.

 .eranbartov1@gmail.com, 3442964-050, ערן ברטוב: קשר איש

 דירות מגורים לנשים 

 אגף הרווחה –עיריית באר שבע  :ארגון מפעיל

, מחוסרות קורת גג ומערכות תמיכה, ללא מחלת 45-13נשים מכורות נקיות מסם בנות  :יעדאוכלוסיית 

 נפש פעילה או מחלה מידבקת, עברו ועדת קבלה למרכז יום טיפולי לנשים ומעוניינות לקבל בו טיפול.

, מסגרת מגורים מוגנת לתקופת ההחלמה והשיקום, להכין להשתלבות בחיים נורמטיבייםלהעניק  :מטרות

מקורות תמיכה, לשיפור יחסים קיימים ולשימורם, לסייע במיצוי זכויות לדיור ציבורי  להקנות דרכים לגיוס

 .  ושילוב בקהילה

ליווי של עו"ס ומדריכה בזמן השהייה בבית, השתלבות בטיפול במרכז יום,  :תחומי פעילות עיקריים

 קבוצות טיפוליות בנושאים שעמם מתמודדות הנשים. 

חודשים, בהתאם לתכנית הטיפול האישית שתיבנה  21-9: המגורים בדירה הם לתקופה של התכניתמשך 

 לכל אחת מהנשים.

 .09-6160216, 09-6136299, 09-6139561: בתיה סדרס, קשר איש

mailto:eranbartov1@gmail.com
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 דירות מעבר 

 משרד הרווחה :ארגון מפעיל

ני בשל חוסר יכולת לתפקד ( במצבי סיכון ומצוקה הזקוקות לליווי זמ14-29צעירות ) :אוכלוסיית יעד

 .עצמאית בקהילה או היעדר אפשרות לגור בבית הוריהם

 .  הקניית כלים וכישורי חיים לניהול חיים עצמאיים :מטרות

אישיות, -סביבה טיפולית עוטפת שבה לומדות הצעירות להתמודד עם בעיות בין :תחומי פעילות עיקריים

 . כלכליות וחברתיות

 .שנה: משך התכנית

 ..org.ilanatza@br7, ענת: קשר איש

 הוסטל באר שבע לטיפול במכורים 

 הרשות לשיקום האסיר :ארגון מפעיל

 .מכורים לסמים אסירים משוחררים :אוכלוסיית יעד

עבריינות, סיוע בשיקום האסיר באמצעות מתן טיפול לבעיות האופייניות לאסירים משוחררים:  :מטרות

אישית, קשיים בזוגיות ובהורות, קשיי ניהול תקציב והשתלבות -אלימות, התמכרויות, קשיי תקשורת בין

 .  בעולם העבודה ועוד

טיפול פרטני, קבוצות לצד שילוב בעבודה במשרה מלאה במקום עבודה מסודר,  :תחומי פעילות עיקריים

 .בשעות הערב טיפוליות ופעילויות העשרה

 .09-6435919, 09-6159906/2/1, 16/3: רח' באזל קשר פרטי

 למרחב 

   .וולפוביץ-עמותת קרן מוזס :ארגון מפעיל

, חסרי עורף משפחתי ועם פוטנציאל גבוה לעשות שינוי. התכנית 15-29בני צעירים,  :אוכלוסיית יעד

צעירים המשרתים שלוש קבוצות גיל המותאמות לשלב בו הם נמצאים בחייהם: תלמידי י"ב, מחולקת ל

 .שנים אחריו 4בצה"ל או בשירות לאומי, וצעירים הנמצאים בתום שירותם ועד 

mailto:anatza@br7.
mailto:anatza@br7.
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לממש את הפוטנציאל  צעיריםלהעניק סיוע וליווי אינטנסיביים וארוכי טווח, במטרה לאפשר ל :מטרות

  . הטמון בהם ולהפוך לאזרחים פעילים ומשפיעים

ה שלבים: מכיתה י"ב ועד הגיוס; במשך תקופת השירות ליווי הצעיר בשלוש :תחומי פעילות עיקריים

הצבאי או הלאומי, בתום השירות ועד היציאה לחיים עצמאיים, ובשלושה ממדים: האישי )מלווה אישי 

 קהילתי )מעורבות בקהילה(.-ותכנית אישית(, הקבוצתי )השתתפות בקבוצה הנפגשת אחת לשבוע( והחברתי

 שנים מתום השירות.  4בי להשתתפות בשלב האחרון הוא עד שנים. הזמן המר 9-: כמשך התכנית

: הליווי מתקיים בבית "למרחב", הכולל חללים וחדרים המתאימים סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 לפעילויות השונות.

 .niki@lamerhav.co.il, 6634506-059: ניקי לוי, קשר איש

 מחסות לעצמאות 

 עלם. :ארגון מפעיל

 .בוגרי מעונות רשות חסות הנוער :אוכלוסיית יעד

 .לסייע בהשתלבות מיטבית בחיי קהילה עצמאיים :מטרות

בדיקת צרכים ובניית תכנית לשילוב בקהילה; ליווי אישי ותיווך לשירותים  :תחומי פעילות עיקריים

בקהילה, יצירת רשת תמיכה של שירותים והקניית  בקהילה, הכוללים בניית תכנית לחיים עצמאיים

 .מיומנויות לחיים עצמאיים

בחודשים הראשונים שנה וחצי, תלוי בצורכי המשתתף ובמידת שיתוף הפעולה שלו. -כשנה: משך התכנית

 .פגישה אישית אחת לשלושה שבועות ואחר כך צמצום תדירות הפגישות

 , קרן גנדיר.רותים החברתייםוהשי : משרד הרווחהשותפים להפעלה ולמימון

 .yaelwagner@gmail.com, 6926196-054: יעל וגנר, קשר איש

 

 

 

mailto:niki@lamerhav.co.il
mailto:yaelwagner@gmail.com
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   משרד הרווחהארגון: 

 דירות מעברשם השירות: 

 ענת: איש קשר

   .org.ilanatza@br7 ; דוא"ל:5911364-054 טלפון:

  ומעלה( 17נערות וצעירות )ד: אוכלוסיית יע

 

 היחידה לטיפול ושיקום נפגעי סמים ארגון:

 דירת מגורים לנשים שם השירות:

   עו"ס, מרכזת הפרויקט  –בתיה סדרס  איש קשר:

   08-6270127 ,08-6236198, 08-6238562 טלפון:

 המטופלות במרכז יום מכורות נקיות( 23-45)נשים אוכלוסיית יעד: 

mailto:Michal.margalit07@gmail.com   

   הרשות לשיקום האסיר ארגון:

 הוסטל באר שבע לטיפול במכוריםשם השירות: 

   26/3באזל  :כתובת

   mailto:Michal.margalit07@gmail.com 6435829-08, 6258907/1/2-08 טלפון:

 מכורים לסמים אסירים משוחרריםאוכלוסיית יעד: 

 

   עלם ארגון:

 מחסות לעצמאות  שם התכנית: 

 יעל וגנר, רכזת מחוז דרום: איש קשר

     yaelwagner@gmail.com ; דוא"ל:7917287-054 טלפון:

 בוגרי מעונות חסות הנוערליווי ד: אוכלוסיית יע

mailto:anatza@br7.
mailto:anatza@br7.
mailto:Michal.margalit07@gmail.com
mailto:Michal.margalit07@gmail.com
mailto:yaelwagner@gmail.com
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 המועצה לילד החוסה –עמותת ילדים בסיכוי  ארגון:

 גשר לעצמאותשם התכנית: 

 ערן ברטוב: איש קשר

  eranbartov1@gmail.com   ; דוא"ל:3441964-050 טלפון:

    נעדרי גורמי תמיכה( 24-18צעירים )דיור וליווי של ד: אוכלוסיית יע

 

 קרן מוזס וולפוביץ' ארגון:

 למרחבשם התכנית: 

 ניקי לוי: איש קשר

    niki@lamerhav.co.il ; דוא"ל:6734507-058 טלפון:

 נטולי תמיכה משפחתית( 26-17צעירים ) ליוויד: אוכלוסיית יע

 

   משרד הבינוי והשיכון ארגון:

    /http://www.moch.gov.il אתר אינטרנט: ;404-505-1599 טלפון:

mailto:Michal.margalit07@gmail.com   

 חברות משכנות:  

 *  6266, 1599-505-700: עמידר-

 *2445: חן מתן-

     1599-500-301: ר.ע.ג.מ-

mailto:eranbartov1@gmail.com
mailto:niki@lamerhav.co.il
mailto:niki@lamerhav.co.il
http://www.moch.gov.il/
mailto:Michal.margalit07@gmail.com
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 שירותי קהילה .ח

 "גינה קהילתית "סיגלית 

 : מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה.ארגון מפעיל

 .: תושבי שכונה ד', שהם פעילים בשכונה ומעוניינים לתרום לגינה הקהילתיתאוכלוסיית יעד

  פור הסביבה הפיזית, ליכוד התושבים והעצמתם.שי :מטרות

 . עבודה בגינה, סדנאות הקשורות לתחום :עיקרייםתחומי פעילות 

 .תושבים פעילים קבועים 5-4-את הגינה מפעילים שינשינים, שני סטודנטים וכ: מספר משתתפים

 : מוקד אחד במוקד הקהילתי "סיגלית" שבשכונה ד'.סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .נוספות בהתאם לתכנית שנקבעהפעמיים בשבוע עבודה בגינה, ופעילויות  :משך זמן התכנית

 שנים. 9-: כותק ביישוב

 החברה להגנת הטבע ותושבים פעילים. :שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6496563 ,; שולמית כהן09-6940363 ,אוה קנטר: קשר איש

 מוקד קהילתי 

 מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה :ארגון מפעיל

 , ילידי הארץ, ותיקים ועולים דוברי רוסית.40מעל גיל תושבי שכונת נווה מנחם,  :אוכלוסיית יעד

 בסוגיות וטיפול איתור (3); יצירת תקשורת שכונתית (1); מוקד קהילתי ככתובת לתושבים (2) :מטרות

 .קהילתי סנגור (4); שונות חברתיות

 של לתחביביםובהתאם  נושאים לפי המחולקות בקבוצות מתרכזות הפעילויות :תחומי פעילות עיקריים

 ספרייה ישראלית", שירותי וחברה אנחנו" נעשית בהתנדבות: קבוצה הקבוצות הפעלת. המשתתפים

 .תרבות שכונתית, סל

 תושבים. 550מעל  :מספר משתתפים

 מוקד קהילתי אחד בשכונת נווה מנחם. :סוגים של מוקדי פעילות ומספרם
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 .עירייההלא כולל חגים וחופשה מרוכזת של  ,במהלך השנה :משך זמן התכנית

 .2994משנת  :ותק ביישוב

 מקומית,ה רשותה קליטה,ה משרד קהילתית, לעבודה השירות – הרווחה משרד :שותפים להפעלה ולמימון

 .שכונההועד 

 .ga.irena@gmail.com, 9093339-054, 6205099-09 : אירינה גייבסקי, קשר איש

 מרכז עירוני לגישור ולדיאלוג בקהילה 

 מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה :ארגון מפעיל

 .העירתושבי  :אוכלוסיית יעד

 והגברת התקשורת שיפור (1); שבעי הבאר מהאקלים כחלק בעיר גישורית שפה הטמעת (2) :מטרות

 לסכסוכים מענה (4); שונות קהילותבו בקבוצות סכסוכים תהסלמ ה שלומניע צמצום (3); בקהילה הלכידות

 .וקהילות קבוצות, פרטים בין

; בענייני משפחה סכסוכים ויישוב גישור (1); בקהילה סכסוכים ויישוב גישור( 2) :תחומי פעילות עיקריים

 .בקהילה דיאלוג (5); המרכז מקצועיות פיתוח( 4); גישורית שפה ופיתוח הטמעה( 3)

 500 עםגישור החשיפה לנושא ו אנשים, 296עם  התערבות גישוריתנעשתה  1023בשנת  :משתתפיםמספר 

 .אנשים

 .מרכז גישור אחד עירוני: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .עירייההלא כולל חגים וחופשה מרוכזת של  ,במהלך השנה :משך זמן התכנית

 .1000משנת  :ותק ביישוב

, והמחלקות לשירותים חברתיים קהילתית לעבודה השירות – הרווחה משרד :שותפים להפעלה ולמימון

 ש"מהבי סיוע מחר, יחידת הסביבה, עמותת להגנת משרדההמקומית,  הקליטה, הרשותהעלייה ו משרד

מרכזי  גישורים, עירוני, אגף הפיקוח, תכנית קהילתי, מוקד שיטור רבני,המשפט המשפחה, בית  לענייני

 גישור בדרום.

 .ga.irena@gmail.com, 9093339-054, 6205099-09 : אירינה גייבסקי, קשר איש

 

mailto:ga.irena@gmail.com
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 כל זכות 

תכניות ופרויקטים הפועלים למען אוכלוסיות שונות, בעיקר אוכלוסיות אתר אינטרנט המרכז מידע על 

  זכויות ותיווך לשירותים.בענייני מיצוי בסיכון. כמו כן, ניתן בו מידע רב 

  ./http://www.kolzchut.org.il/he: קשר פרטי

http://www.kolzchut.org.il/he/
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 באגף הרווחהמחלקת משאבי קהילה  ארגון:

 מוקד קהילתישם התכנית: 

 שכונת נווה מנחםכתובת: 

אירינה גייבסקי  : איש קשר

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

    ga.irena@gmail.com  דוא"ל:; 8093338-054, 6105089-08 :טלפון

 מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה ארגון:

 מרכז עירוני לגישור ולדיאלוג בקהילהשם השירות: 

 3רש"י כתובת: 

אירינה גייבסקי  : איש קשר

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-atrsheva@b 

    ga.irena@gmail.com  דוא"ל:; 8093338-054, 6105089-08 :טלפון

 כל זכות ארגון:

   מיצוי זכויות, תכניות לאוכלוסיות בסיכון :תחומי עיסוק

 /http://www.kolzchut.org.il/he אתר אינטרנט:

 משאבי קהילה באגף הרווחה  מחלקת ארגון:

 "סיגלית"גינה קהילתית שם התכנית/שירות: 

עובדת  (, דבורה ישי, 08-6840363אוה קנטר, עו"ס קהילתית )איש קשר: 

 (08-6487573שכונתית )

 תושבי שכונה ד'אוכלוסיית יעד: 

mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:ga.irena@gmail.com
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:ga.irena@gmail.com
http://www.kolzchut.org.il/he/
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 נוער בנישני: שירותים ותכניות ל שער

 תוכן עניינים

 שירותים טיפוליים / מניעתיים .א

 התמכרויות ואלימות, טיפול ומניעה .ב

 לימודים והשכלה .ג

 תעסוקה והכשרה מקצועית .ד

 תכניות בתחום צבא ושירות לאומי .ה

 תרבות ופנאי .ו

 דיור ותכניות ליווי במעבר לחיים עצמאיים .ז
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 שירותים טיפוליים / מניעתיים .א

 ""אור ירוק 

 .נוער: שירות המבחן לארגון מפעיל

 .נוער שביצע עברות נהיגה, יהודים ובדואים, לרוב בנים: אוכלוסיית יעד

 .הבנת ההשלכות והסכנות שבנהיגה ,לערוך תהליך של עיבוד עברה עם הנער :מטרות

 .נהיגה מונעת, עיבוד עברה :תחומי פעילות עיקריים

 .קבוצות 4 –( 21-)בקבוצה של הבדואים כ 20-כ :מספר משתתפים

 .מפגשים, פעם בשבוע, שעה וחצי 21 :משך זמן התכנית

 .1 :מספר מחזורים בשנה

 שנים. 5-4 :ותק ביישוב

 .: עמותת אור ירוקשותפים להפעלה ולמימון

 .workik@molsa.gov.il  ,6122295-050וורקי קסאי, : איש קשר

  ולצעירות לנערותויוצר בית חם 

 .עמותת יחדיו: ארגון מפעיל

. דגש על מנותקות או בנשירה סמויה, במצבי הזנחה ומצוקה ,12-23נערות וצעירות בנות  :אוכלוסיית יעד

 נערות עולות במצוקה.

חיזוק ( 3המוצע להן; )חיזוק מערך השירותים הקהילתיים ( 1; )נערותהרכי ולצ( מתן מענה הולם 2) :מטרות

( 4; )אוכלוסיית הנערות בסיכון, הוצאתן ממעגל השוליות ומתן אפשרות לחיים יצירתיים ויצרניים בקהילה

חיזוק הקשר עם המשפחה והאם כבסיס ליצירת תחושת  (5; )הגברת הערך והדימוי העצמי של הנערות

 .שייכות לקהילה ולחברה

. במקום 10:00-23:00ימים בשבוע, בשעות  5-3הפועלת מסגרת יומית משלימה  :תחומי פעילות עיקריים

מגוון של מרחבי יצירה, פעילות ועבודה, כאשר כל נערה משתלבת בפעילויות השונות בהתאם לתכנית עבודה 

 .התערבויות בעלות דגש על רגישות תרבותית ;ת שנקבעת עבורה ומתוך בחירתהייחודי

mailto:workik@molsa.gov.il
mailto:workik@molsa.gov.il
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 בשנה(. 60-נערות )כ 45 :מספר משתתפים

 5במסגרת התכנית הלאומית פועל בית חם אחד, אך בבאר שבע יש עוד  :סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 בתים חמים באחריות תחום ילדים ונוער בסיכון במשרד הרווחה.

 כשנה. :ן התכניתמשך זמ

 .1022משנת  :ותק ביישוב

השירות לנערות ולצעירות באגף הרווחה, משרד העלייה והקליטה, קרן רש"י,  :שותפים להפעלה ולמימון

 המוסד לביטוח לאומי, קרן אורן, אשלים.

  .056-6956056: עינת זרגריאן, איש קשר

 בתים חמים לנערות 

 : בית מוריה.ארגון מפעיל

 .29-23: נערות בסיכון בנות יעדאוכלוסיית 

המסגרת  .ערכית המציעה מסגרת השתייכות ותמיכה רגשית, חברתית וחינוכית-מסגרת חברתית :מטרות

נועדה לפתח אצל הנערות תחושת מסוגלות עצמית ולסייע להן לגבש זהות עצמית כאזרחית שווה ותורמת 

  לחברה הישראלית. 

( ומספקים ארוחות, תכניות חינוכיות, הכנת 10:00-26:00) הצהרייםפועלים אחר  :תחומי פעילות עיקריים

שיעורי בית, סיורים, קורסים וסדנאות טיפוליות. בשעות הבוקר פועלת בבתים תכנית העצמה להורי 

 הנערות.

 נערות. 30 :מספר משתתפים

 : שני בתים, הפרח בשכונה ד' ובית סטלה בשכונת נווה זאב. סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

אגף הרווחה, קרן גלנקור, ועדת העזבונות של משרד המשפטים, כימיקלים  :שותפים להפעלה ולמימון

 לישראל ותורמים פרטיים.

 ..org.ilmirit@bmoriah , 9903439-051: מירי עסיס, איש קשר

 

mailto:mirit@bmoriah.org.il
mailto:mirit@bmoriah.org.il


60 

 

 קבוצות שגרירים – פתוחה תדל 

 האגודה הישראלית לתכנון המשפחה. :ארגון מפעיל

 י"א.-תלמידי כיתות י' :אוכלוסיית יעד

 קבוצות שגרירים למיניות בריאה. בניית :מטרות

 קבוצת נוער הפועלת במסגרת תכנית המחויבות האישית בבתי הספר. :תחומי פעילות עיקריים

 .משתתפים 25 :מספר משתתפים

 .קבוצות 1פועל בבתי ספר, פועלות : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 יוני.-אוקטובר :משך זמן התכנית

 .1024משנת  :ותק ביישוב

 .עיריית באר שבע, כיוונים, משרד הרווחה :שותפים להפעלה ולמימון

 .opendoorbr7@gmail.com, 6651436-09: מיכל רוזנפלד, איש קשר

 "דף חדש" 

 .נוער: שירות המבחן לארגון מפעיל

 .בדואים חוק יעובר יםנער: אוכלוסיית יעד

 .עיבוד עברה והתבוננות פנימית :מטרות

פסיכולוג, התערבות עבודה קבוצתית עם עו"ס נוער וצעירים, מפגשים עם  :תחומי פעילות עיקריים

 .באמצעות פעילות שטח

 .בני נוער בקבוצה, קבוצה אחת 21עד  :מספר משתתפים

 .חצי שנה, נפגשים פעם בשבוע למשך שעה וחצי :משך זמן התכנית

  .2 :מספר מחזורים בשנה

 קסום ונוה במדבר.-שתי מועצות אזוריות בדואיות: אל: שותפים להפעלה ולמימון
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 .workik@molsa.gov.il , 6122295-050: וורקי קסאי, איש קשר

 מדריכי מניעה במערכת החינוך 

 עיריית באר שבע.: ארגון מפעיל

 .כלל תלמידי בית הספר, עם דגש על חטיבות הביניים: אוכלוסיית יעד

 .בסיכון בבית הספר מניעת שוטטות, אלימות, נשירה ואיתור נוער: מטרות

 .איתור בני נוער בבתי הספר והפנייתם הלאה: תחומי פעילות עיקריים

 .המספר אינו קבוע: מספר משתתפים

 .בתי ספר 6: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 חודשים. 20 -במהלך שנת הלימודים : משך זמן התכנית

 .1022משנת : ותק ביישוב

 .("עיר ללא אלימות"המשרד לביטחון פנים )שבע,  רעיריית בא: שותפים להפעלה ולמימון

 .056-6955662: יהודית ינקו, איש קשר

 מועדון לנוער בסיכון 

 : עמותת ידידי בית חם.ארגון מפעיל

 : בני נוער בסיכון.אוכלוסיית יעד

הנוער. להעניק טיפול פסיכולוגי באמצעות יצירת מערכת יחסים יציבה ותומכת של היועצים עם בני  :מטרות

מערכת יחסים זו מאפשרת לבני נוער לתרגל מודלים של מערכות יחסים בריאות, ומספקת להם מודלים 

  בריאים ודרך להביע את חששותיהם, לדון בדילמות, ולמצוא פתרונות לבעיות.

סדנאות בכל מועדון נמצאת פינת קפה ופינת טלוויזיה ומתקיימות פעילויות כגון:  :תחומי פעילות עיקריים

בישול, לימודי תיאוריה, משחקי שולחן, טיולים, פעילויות בנושא אמנות, מוסיקה, ספורט ומחשבים, 

 .שיחות אישיות וקבוצתיות ופעילויות חברתיות נוספות

 עיריית באר שבע, עמותת ידידי בית חם. :שותפים להפעלה ולמימון

 .לפון העמותה()ט 03-5424011, נחל בקע, 23רח' דידיה אדמון : קשר פרטי
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 מוקד נוער וצעירים 

 באגף הרווחה. מתבגרים, צעירות וצעיריםל השירות: ארגון מפעיל

פעילות עבריינית ושימוש מזדמן  ,מאפיינים של ניתוק , עם29-26בני  ,נערים בסיכון גבוה: אוכלוסיית יעד

 אלכוהול.בבסמים ו

לבני נוער ולצעירים ולהוות כלי עזר לביצוע שנועד לספק מענה טיפולי מוקד טיפול חינוכי כולל  :מטרות

 .יישוג

הכוונה  (3; )יישוג( 1; )קהילתיותוקבוצתיות  ,תכניות טיפוליות פרטניות (2) :תחומי פעילות עיקריים

( הפעלת רכזים ומטפלים בתחומים שונים: חינוך, הכנה לצה"ל, תעסוקה, 4; )לתעסוקה והשמה במסגרות

 .קציני המבחן לנוער

 בני נוער. 10 :משתתפיםמספר 

 : פועל במוקד בשכונה ה'. סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .אינו קבוע :משך זמן התכנית

 .1021משנת  :ותק התכנית ביישוב

 עיריית באר שבע, משרד הרווחה. :שותפים להפעלה ולמימון

 .051-9313101  אסתר גרינברג: קשר איש

  משטרת ישראל למען הנוער –מיל"ה 

 .משטרת ישראל: מפעיל ארגון

 .26-23בני , , בסיכון ועוברי חוקבני נוער: אוכלוסיית יעד

 , למנוע את תיוג בני הנוער כעברייניםתכנית מניעה שנועדה לסייע במיגור תופעות של עבריינות נוער :מטרות

 .במסלול חיים נורמטיבי םהשתלבותאת ולקדם 

, העשרה חינוכית באמצעות ולפעילות משטרת ישראל חוקשיפה לגורמי אכיפת הח :תחומי פעילות עיקריים

ערכים של  תכנים המחזקים ומטמיעיםהשתתפות בסדנאות, בחוגים ובפעילויות חוץ. הפרויקט כולל 

מניעת אלימות, מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול, התנדבות בקהילה, שמירת חוק וכישורי חיים, וביניהם 

 .העצמה אישית, גיוס לצבא ועוד
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 ברחבי הארץ )נתונים ארציים מהשנתון הסטטיסטי של המשטרה(. 1023-בני נוער ב 1,025: מספר משתתפים

 חודשים, שני מפגשים בשבוע. 5-כ :משך זמן התכנית

, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים : עיריית באר שבע, שירות המבחן לנוערשותפים להפעלה ולמימון

 אלכוהול, "עיר ללא אלימות" במשרד לביטחון פנים.הרשות העירונית למלחמה בסמים ו

 .050-6122295: וורקי קסאי )מנהלת הנפה בשירות המבחן לנוער(, קשר איש

  תחומי-מרכז יום תומך רב –מית"ר 

 .השירות לשיקום נוער: ארגון מפעיל

במצבי עזובה בנשירה סמויה או גלויה, הסובלים מהזנחה מתמשכת ונמצאים  29-21: בני אוכלוסיית יעד

 .המובילים לביטויים התנהגותיים קשים

 .חינוכי רב תחומי משולב בקהילה-צמצום תופעת הניתוק באמצעות מענה טיפולי :מטרות

 .המסגרת פתוחה כל השנה, בכל שעות היום, ומציעה מענים אישיים וקבוצתיים :תחומי פעילות עיקריים

 בני נוער. 30 :מספר משתתפים

 .משתנה לפי הצורך, עד שנה וחצי :משך זמן התכנית

 עיריית באר שבע, משרד הרווחה. :שותפים להפעלה ולמימון

 .havas@br7.org.il, 6426302-09: חוה שחק )מנהלת תחום ילדים ונוער בסיכון(, קשר איש

 מרכז אפיק 

 : עמותת יחדיו.ארגון מפעיל

 ועדת שעברו או פלילית תלונה נגדם הוגשה לא אשר(, פוגעים מינית, 29-6: ילדים ובני נוער )אוכלוסיית יעד

מאופיינים בתחומי רווחה ובריאות רגשית, התמודדות עם סיכון מפני אחרים,  .הרווחה במשרד פטור

 .התמודדות עם התנהגויות סיכון

 להפסקת להביא במטרה, משפחותיהם ולבני מינית פוגעים לילדים ובני נוער טיפולי מענה ( מתן2): מטרות

ובניית תכנית מוגנות  נוערהילדים ובני ה של( הערכת הצרכים 1הישנותה; ) ומניעת הפוגעת ההתנהגות

 הפעלת מערך הסברה והדרכה( 4( הבניית מערך מוגנות במסגרת החינוך והקהילה; )3ותכנית טיפול; )
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 מוגנות על ושמירה קטינים בקרב המינית הפגיעה תופעת ולצמצום לתופעה המודעות להגברת בקהילה

  .בחברה ילדים

צרכים,  הערכות ביצוע - טיפול (2) :מרכזיים צירים בשני מתמקדת המרכז פעילות :תחומי פעילות עיקריים

 עבודה (1) ומשפחות; מקצוע לאנשי ראשוני ייעוץ צוותים, מתן הורים, הדרכת פרטני, הדרכת טיפול

 עם ולעובדים לילדים והסברה חינוך מערך מינית, הפעלת התנהגות בתחום מקצוע אנשי הדרכת - קהילתית

 .בתחום בקהילה השתלמויות וסדנאות קיום, ילדים

 משפחות בשנה. 40-: כמספר משתתפים

 .משתנה לפי הצורך :משך זמן התכנית

 .1009משנת  :ותק התכנית ביישוב

 עיריית באר שבע, משרד הרווחה. :שותפים להפעלה ולמימון

 .afikcenter@gmail.com, 6169669-09, דבש דוידוביץ' ןימעי: קשר איש

 הורים-מרכז מתבגרים 

 : יחדיו.ארגון מפעיל

; במסגרות נורמטיביותהמשולבים , עם קשיים רגשיים ו/או התנהגותיים (29-23)מתבגרים : אוכלוסיית יעד

 ם בקהילה.יאנשי מקצוע משירותים טיפולי; רהורים המתקשים בתפקוד ההורי אך בעלי פוטנציאל לשיפו

שיקום היחסים בין הילדים לבין הוריהם ושיפור תפקוד ( 1; )צמצום מצבי סיכון של מתבגרים( 2) :מטרות

הרגשיות וההתנהגותיות של המתבגרים על  טיפול בבעיות( 3; )ההורים סביב הטיפול וההתייחסות למתבגר

המשפחה  סיוע בשמירת שלמות( 4; )מנת לאפשר התפתחות נורמטיבית והשתלבות תקינה במסגרות השונות

נוך, בריאות, מתנ"ס וכו'(  לטיפול ינוספים בקהילה )ח םגיוס  שירותי( 5; )ביתי(-בקהילה )מניעת סידור חוץ

 לילדים בסיכון בקהילה. םמקצועי לאנשי מקצוע בשירותילשמש משאב ( 6; )במתבגרים והוריהם

מגוון שיטות ( 1; )מתמקד במערכת היחסים בין המתבגר להוריוהטיפול  (2) :תחומי פעילות עיקריים

)קבוצות מתבגרים,  תדגש על חשיבות המתודה הקבוצתי( 3; )פול חוויתי וכו'(יטיפוליות )טיפול בשיחה, ט

שותפות המתבגרים וההורים בעיצוב התכנית הטיפולית והערכת השינויים ( 4; )קבוצות הורים(

 הרצאות/סדנאות בנושאים רלוונטיים.( 5; )וההתקדמות

 בני נוער והורים. 210 :מספר משתתפים

 הורים. -: מרכז מתבגריםסוגים של מוקדי פעילות ומספרם
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 שנה וחצי.כ :משך זמן התכנית

 .1022משנת  :ותק התכנית ביישוב

 עיריית באר שבע, משרד הרווחה. :תפים להפעלה ולמימוןשו

 .051-6624100, ירון לוי: קשר איש

 מרכז עדי 

 .השירות לנערות וצעירות במשרד הרווחה :ארגון מפעיל

 .נערות במצבי סיכון ומצוקה גבוהים :אוכלוסיית יעד

 .להעניק סביבה חמה ומגנה ומקום מפלט לנערות המתמודדות עם מציאות חיים מורכבת :מטרות

מספק מענה מיידי לצרכים בסיסיים לצד ה ,שיקומי לנערות-מרכז יום טיפולי :תחומי פעילות עיקריים

 התערבות פרטנית וקבוצתית המותאמת לצורכי הנערה, ומקנה כלים בתחומי חיים שונים.

 .10-כ :מספר משתתפים

 .מסגרת קלט קצרת טווח ומסגרת ארוכת טווח :משך זמן התכנית

 .ויצ"ו, עיריית באר שבע, השירות לנערות וצעירות במשרד הרווחה :שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6190355, 09-6130955, 051-1399121: רויטל )המנהלת(, קשר איש

  מרכז ענב"ל 

 : עמותת יחדיו.ארגון מפעיל

ומעלה, ענבל  29תחומי לבני -ילדים, בני נוער ובוגרים שחוו פגיעה מינית למיניה )ענב"ל רב: אוכלוסיית יעד

 (.29ילדים לילדים ובני נוער עד גיל 

מתן מענה טיפולי מקצועי לקרבנות תקיפה מינית ולהוריהם ופיתוח תכניות הדרכה לאנשי מקצוע  :מטרות

  .העוסקים בתחום

טני, טיפול קבוצתי, הדרכה הורית, קו חם במרכז סיוע, תכניות חינוכיות, טיפול פר :תחומי פעילות עיקריים

 ייעוץ משפטי.

 שנתיים.-אין הגדרת זמן, לרוב טיפול נמשך שנה :משך זמן התכנית
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 : משרד הרווחה.שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6426302: חוה שחק, איש קשר

 "סיכויים" 

 .שירות המבחן לנוער: ארגון מפעיל

 .שנפתח להם תיק, הורי הנערים חוק יעובר יםנער: יעד אוכלוסיית

למנוע חזרה למעגל העברה, לעזור להם לצאת ממעגל ביצוע העברה ולספק מסגרת לשעות  –לנערים  :מטרות

 הדרכה הורית והעצמה. –הפנאי; להורים 

לום וכדומה(, חונכות אישית, מפגש עם רכז התכנית, סדנאות )אילוף כלבים, צי :תחומי פעילות עיקריים

 .מפגשי הורים

 .בני נוער 15 :מספר משתתפים

 להורים. –מפגשים  3לבני הנוער;  –מפגשים, פעם בשבוע  20עד  :משך זמן התכנית

 .הקליטה, משרד הרווחה, המשטרהוהעלייה : עמותת ידידים, משרד שותפים להפעלה ולמימון

 .workik@molsa.gov.il , 6122295-050: וורקי קסאי, איש קשר

 

 עיר ללא אלימות 

 .המשרד לביטחון פנים ועיריית באר שבע: ארגון מפעיל

 .תושבי באר שבע: כלל אוכלוסיית יעד

התכנית  .חברתית-אשר מתמודדת עם מצבי אלימות, פשיעה והתנהגות אנטי תכנית מערכתית :מטרות

נועדה לצמצם אלימות ופשיעה, להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים ולחזק את יכולת העיר 

 להתמודד עם תופעות של אלימות ופשיעה.

הקמת מערך מתואם בין כלל הגופים הפועלים בעיר, אזרחיים ומשטרתיים, : תחומי פעילות עיקריים

 3והפעלת מגוון תכניות, שהעיקריות בהן הן:

                                                 
חומרים על התכניות שמפעילה "עיר ללא אלימות" ועל מחקרי הערכה שנעשו על כמה מהן אפשר למצוא באתר המקוון  3

 . http://www.cwv.gov.ilשל "עיר ללא אלימות": 

mailto:workik@molsa.gov.il
mailto:workik@molsa.gov.il
http://www.cwv.gov.il/
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  סיירת הורים: הורים וסטודנטים תושבי העיר המתנדבים לסייר במרכזי הבילוי של בני הנוער

בשעות הערב ובסופי שבוע, במטרה לתרום בנוכחותם לצמצום התנהגויות הסיכון, לשמש אוזן 

 .051-9905530קשבת לבני הנוער ולספק מענה לצרכים העולים מהשטח. איש קשר: ליאור שר, 

 ת בבית הספר: התכנית פועלת בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים ומטרתה מדריכי מוגנו

להגביר את תחושת המוגנות והביטחון האישי בקרב התלמידים, המורים וההנהלה וליצור תנאים 

 המאפשרים סביבת לימודים בטוחה באמצעות השבת הסמכות למורה.

  עו"ס בין משטרה לרווחה –עו"ס משטרה 

 ות יחד: תכנית למניעת אלימות הפועלת בגנים וכוללת הכשרת גננות וסייעות למתן ללמוד לחי

מענים לצרכים ההתפתחותיים של הילדים ולהקניית מיומנויות חברתיות, המהוות בסיס 

 לתקשורת לא אלימה ולקידום אקלים מיטבי בגן.

 גויות סיכון, לספק מגרשים מוארים: פעילות פנאי ספורטיבית לבני הנוער, שנועדה לצמצם התנה

פעילות פנאי חיובית, לאתר בני נוער ולהפנותם לטיפול ולגייס בני נוער לפעילויות פנאי נוספות. 

במסגרת התכנית יש אחראי פעילות )מדריך מוסמך בתחום הספורט( ומגרש הספורט הופך למקום 

 מוגן, בטוח ומאתגר בשעות הלילה.

 .הכשרות למניעת אלימות 

 גופים שונים בעיר מתחום האכיפה, הרווחה, הבריאות, החינוך ועוד. :למימוןשותפים להפעלה ו

 קבוצות לעיבוד עברה 

 .נוער: שירות המבחן לארגון מפעיל

 .נוער עובר חוק, לרוב מיחידת הקלט, בנים: אוכלוסיית יעד

 לערוך תהליך של עיבוד עברה עם הנער. :מטרות

 הנערים, מפגש אחד עם ההורים.עבודה קבוצתית עם  :תחומי פעילות עיקריים

 .בשנה 1נערים בכל קבוצה,  20-כ :מספר משתתפים

 .מפגשים, פעם בשבוע, שעה וחצי 21 :משך זמן התכנית

  .2 :מספר מחזורים בשנה

 שנים. 3 :ותק ביישוב

 .workik@molsa.gov.il , 6122295-050: וורקי קסאי, איש קשר

mailto:workik@molsa.gov.il
mailto:workik@molsa.gov.il
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 קבוצה לפוגעים מינית 

 .נוער: שירות המבחן לארגון מפעיל

 .פוגע מינית מבאר שבע והסביבהנוער : אוכלוסיית יעד

לערוך תהליך של עיבוד העברה, הבנה באשר לביצוע העברה: נסיבות, מעגל העברה, דרכי  :מטרות

 .התמודדות

 .הורים מעגל העברה, מפגשי :תחומי פעילות עיקריים

 .בני נוער 20-כ :מספר משתתפים

. סיום לאורך כל השנה טיפול ארוך טווח, קבוצת רכבת שכוללת תחנות כניסה ויציאה :משך זמן התכנית

 .ההשתתפות תלוי בהתקדמות האישית

 עשרות שנים. :ותק ביישוב

 .workik@molsa.gov.il , 6122295-050: וורקי קסאי, איש קשר

 קבוצה לשליטה בכעסים 

 .נוער: שירות המבחן לארגון מפעיל

 .עובר חוקנוער : אוכלוסיית יעד

 .להקנות כלים להתמודדות עם מצבי קונפליקט וכן עיבוד העברה :מטרות

 .עות פעילות שטחשליטה בכעסים, התערבות באמצ :תחומי פעילות עיקריים

 .בעת-הפועלות בה קבוצות 1בני נוער בקבוצה,  20-כ :מספר משתתפים

 .חצי שנה, נפגשים פעם בשבוע למשך שעה וחצי :משך זמן התכנית

 .1: מספר מחזורים בשנה

 שנים. 9-6 :ותק ביישוב

 .workik@molsa.gov.il , 6122295-050: וורקי קסאי, איש קשר

 קבוצת פיקוח מעצר 

mailto:workik@molsa.gov.il
mailto:workik@molsa.gov.il
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 .נוער: שירות המבחן לארגון מפעיל

נוער עובר חוק, דובר ערבית ודובר עברית; ההורים של אותם נערים. מיועד לנוער שנמצא : אוכלוסיית יעד

 .)מעצר( בקהילה בתנאים מגבילים

 לסייע לבני הנוער ולהוריהם להתמודד עם מעצר הנער. :מטרות

 .התמודדות עם תנאים מגבילים, מצבי סיכון :פעילות עיקרייםתחומי 

 .בני נוער בקבוצה, קבוצת בני נוער וקבוצת הורים 20-כ :מספר משתתפים

 .חצי שנה, נפגשים פעם בשבוע למשך שעה וחצי :משך זמן התכנית

  .קבוצת הורים 2קבוצות נוער,  1: מספר מחזורים בשנה

 שנים. 6-6 :ותק ביישוב

 .workik@molsa.gov.il , 6122295-050: וורקי קסאי, איש קשר

 תחום ילדים ונוער בסיכון במשרד הרווחה 

 .משרד הרווחה: ארגון מפעיל

 .(29-21בני נוער בסיכון ): אוכלוסיית יעד

במטרה להחזיר את בני הנוער לתפקוד  שירותי מניעה ושירותי טיפול בקהילה :תחומי פעילות עיקריים

 .תקין ולשלבם במסגרות נורמטיביות

 שירותי מניעה : 

o (בתים 5) לנערות חמים בתים 

o (מוקדים 3) לנוער מוקדים 

o (ד בשכונה נוער)מועדון  הלבן הבית' 

o אתיופיה יוצא לנוער ילד מרכז 

o (מצב)"יש  קווקזי לנוער קהילתיים מוקדים" 

 שירותי טיפול בקהילה: 

o לענב –לילד ולמשפחה  המרכז" 

o (נוער בני 30, מועדוניות 4) למתבגרים מועדוניות 

o מתבגרים-הורים מרכז 

o עדי מרכז 

mailto:workik@molsa.gov.il
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  .havas@br7.org.il, 6426302-09: חוה שחק, קשר איש
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   יחדיו ארגון:

 הורים-מרכז מתבגריםשם התכנית: 

 ירון לויאיש קשר: 

   mailto:osnate@jdc.org.il 6714200-052 :טלפון

( עם קשיים רגשיים או התנהגותיים;  18-13נוער )בני אוכלוסיית יעד: 

 הורים המתקשים בתפקוד ההורי

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים ארגון:

 תחום ילדים ונוער בסיכוןשם השירות: 

 חוה שחק: איש קשר

 havas@br7.org.il ; דוא"ל:6417301-08 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

 בית מוריה ארגון:

 בתים חמים לנערותשם השירות: 

 עסיסמירית : איש קשר

 mirit@bmoriah.org.il ; דוא"ל:8903439-052 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

   משטרת ישראל ארגון:

 פרויקט מיל"השם התכנית: 

 וורקי קסאי, מנהלת הנפה )שירות המבחן לנוער(איש קשר: 

   mailto:osnate@jdc.org.il 6211195-050 :טלפון

פעמית בעברה על  -(, עם התנסות חד17-13בני נוער )אוכלוסיית יעד: 

 החוק

   שירות המבחן לנוער ארגון:

 עבודה קבוצתית לעיבוד עברהשם התכנית: 

 וורקי קסאי, מנהלת הנפהאיש קשר: 

   mailto:osnate@jdc.org.il 6211195-050 :טלפון

 (, עוברי חוק18-13בני נוער )אוכלוסיית יעד: 

 

mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:havas@br7.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:mirit@bmoriah.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
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   השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה ארגון:  

 מית"רשם התכנית: 

 חוה שחק: איש קשר

  havas@br7.org.il  mailto:osnate@jdc.org.il; דוא"ל:6417301-08 טלפון:

(, בנשירה סמויה או גלויה, במצבי 18-12)בני נוער אוכלוסיית יעד: 

 עזובה המובילים להתנהגויות קשות

 

   אגף הרווחה ארגון:

 מרכז עדישם התכנית: 

 רויטל, מנהלתאיש קשר: 

   mailto:osnate@jdc.org.il 6280355-08, 6230955-08, 2399212-052 :טלפון

 ומצוקה גבוהיםנערות במצבי סיכון אוכלוסיית יעד: 

 

   עיריית באר שבע ארגון:

 מדריכי מניעה במערכת החינוךשם התכנית: 

 יהודית ינקואיש קשר: 

   mailto:osnate@jdc.org.il 7955661-705 :טלפון

 (18-13בני נוער )אוכלוסיית יעד: 

 

 שירות לנוער ולצעירים  ה ארגון:

 מוקד נוער וצעיריםשם התכנית: 

       אסתר גרינברגאיש קשר: 

   8323202-052mailto:osnate@jdc.org.il :טלפון

, עם מאפיינים של 18-16נערים בסיכון גבוה, גילאי אוכלוסיית יעד: 

 מזדמן בסמים ובאלכוהול ניתוק, פעילות עבריינית ושימוש

 

 עמותת ידידי הבית החם ארגון:

 לנוער בסיכוןמועדון שם התכנית: 

 , נחל בקע13דידיה אדמון כתובת: 

   mailto:osnate@jdc.org.il 5414022-03פרטי קשר: 

 (18-13בני נוער )אוכלוסיית יעד: 

 

mailto:havas@br7.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
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mailto:osnate@jdc.org.il
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 עמותת יחדיו ארגון:

 מרכז אפיקשם התכנית: 

 מעיין דבש דוידוביץ'איש קשר: 

דוא"ל:  ; 2818339-054mailto:osnate@jdc.org.il, 6279679-08 :טלפון

 afikcenter@gmail.com 

 ילדים ובני נוער פוגעים מינית, ובני משפחותיהםאוכלוסיית יעד: 

 עמותת יחדיו   ארגון:

 בית חם ויוצר לנערות ולצעירותשם השירות: 

  עינת זרגיראן: איש קשר

057- טלפון:

7956056mailtmailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-o:at.beersheva@bat 

( במצבי הזנחה ומצוקה,  21-13) נערות וצעירותד: אוכלוסיית יע

 האגודה לתכנון המשפחה ארגון:

 דלת פתוחהשם התכנית: 

 19סמטת שלום שבזי כתובת: 

 מיכל רוזנפלד: איש קשר

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

 opendoorbr7@gmail.com  דוא"ל:; 6652436-08 :טלפון

mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:afikcenter@gmail.com
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
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 תחום התמכרויות ואלימות, טיפול ומניעה .ב

  "קו חם  –"דאגה בלב איש ישיחנה 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול :ארגון מפעיל

 הורים למתבגרים ומתבגרים באוכלוסייה הדתית.: אוכלוסיית יעד

  להציע קו ייעוץ אנונימי שיפחית את החשש לפנות ולקבל עזרה בדילמות הקשורות בגיל ההתבגרות.: מטרות

 יה לאנשי מקצוע בעת הצורך.מענה טלפוני לצורך ייעוץ, הכוונה, תיאום והפנ: תחומי פעילות עיקריים

 : הקו פועל חמישה ימים בשבוע, בשעות הערב.משך התכנית

 .בית מוריה: שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6194696, 09-6169696, שמואלה קושניר: קשר איש

 מניעת אלימות וונדליזם בשכונה 

 .יחדיו, בית מוריה וכיוונים :ארגון מפעיל

 .29-23 בנינוער עולים  בני :אוכלוסיית יעד

 מניעת ונדליזם ופשיעה ברמת השכונה. :מטרות

הבאתם  ,פשיעהלהנמצאים ברמת סיכון גבוהה לאלימות ו יםאיתור בני נוער עול :תחומי פעילות עיקריים

של שעות  למועדון שיועד לנושא ושופץ ע"י הרשות המקומית, ושילובם בפעילות ערכית חברתית לניצול נכון

 .הפנאי

 בני נוער. 200-כ :מספר משתתפים

 .מוקדים במסגרת התכנית הלאומית 3 :סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 שעות למפגש. 6מפגשים שבועיים של  4חודשים,  20 :משך זמן התכנית

 .1022משנת  :ותק ביישוב

 , כיוונים.שבע עיריית באר :שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6940311אתי כהן , 051-1929999, סיגל מויאל: קשר איש
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  "...סדנאות מניעה תהליכיות –"מעבירים את זה הלאה 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול: ארגון מפעיל

 .בסיכון ממועדוני נוער בעירבני נוער  210-כ :אוכלוסיית יעד

חשיפת בני הנוער לתכנים בתחום מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול, העלאת המודעות לסכנות  :מטרות

ולהשלכות של השימוש בחומרים ממכרים וחיזוק עמדות השוללות התנהגות זו, הפקת תוצר אמנותי בעל 

 , הפיכת בני הנוער ל"שגרירי מניעה". )סטיקר( מסר מניעתי

דנטים על חשיפה לנושא ובהמשך על פעילות יצירה. לבסוף נעשית עבודה עם סטו :תחומי פעילות עיקריים

 פעילות הפצה של הסטיקר ותחרות עירונית על איכות ומקוריות הסטיקר.

 זמנית בכל מועדון או קבוצת נוער הפועלים בעיר.  -מפגשים המתקיימים בו 21: משך התכנית

 .מועדוני הנוער בעיר: שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6194696, 09-6169696ואלה קושניר, : שמקשר איש

  מרכז קשב לנוער 

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול. :ארגון מפעיל

המשתמשים בסמים או באלכוהול באופן מזדמן או קבוע, או המתלבטים  12-21בני  :אוכלוסיית יעד

 בסוגייה זו.

: איתור, יצירת קשר, מתן מענה מיידי, בניית תכנית טיפולית אישית, ייעוץ והכוונה לבני הנוער ולבני מטרות

 משפחותיהם. 

: איסוף מידע ויצירת קשר באמצעות ביקורי בית וקשר עם גורמים בקהילה, טיפול תחומי פעילות עיקריים

ן בעיות וכן סיוע ברכישת כלים וכישורי פרטני הכולל שיחות אישיות, אבחון המניעים לשימוש וסיוע בפתרו

חיים לקראת חזרה למסלול נורמטיבי; ייעוץ משפחתי הכולל ייעוץ, הכוונה ותמיכה להורים וכן מתן מידע 

תחומי המספק עבודה קבוצתית לצורך תמיכה, למידה וסיוע בהשתלבות -וכלים להתמודדות; מרכז יום רב

מוד או תעודת בגרות, צבא, תעסוקה(; מעקב אחר שילובם של השלמת שנות לי -במסגרות המשך )לימודים 

 חודשים; ייעוץ הכוונה וליווי לבני המשפחה ולגורמים בקהילה.   3בני הנוער במסגרת ההמשך למשך 

 בני נוער וצעירים. 30 –: מתחום ילד ונוער בסיכון במשרד הרווחה מספר משתתפים

רד הרווחה, יחדיו, התכנית הלאומית לילדים ולנוער : עיריית באר שבע, מששותפים להפעלה ולמימון

 בסיכון, קרן סקטא רש"י.
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 .09-9560193, 1: רח' הטחנה קשר פרטי

  ניידת ג'מילה 

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול. :ארגון מפעיל

 , אשר משוטטים ברחובות העיר.13-23בני  :אוכלוסיית יעד

מתן מענה חלופי לבני נוער וצעירים במקומות ובשעות שבהם יש עלייה בהתנהגויות סיכוניות; ( 2): מטרות

איתור, תיווך ( 4)מתן מידע ויצירת שיח פתוח בנושא סמים ואלכוהול; ( 3)מתן ייעוץ בנושאים שונים; ( 1)

יאפשרו לבני הנוער הקניית כלים לשיח, שיתוף והקשבה ש( 5)וליווי בני הנוער לשירותים מקצועיים בעיר; 

 לפתח תקשורת בריאה. 

: סיורים ברחובות העיר בשעות הערב והלילה במטרה לאתר בני נוער וצעירים תחומי פעילות עיקריים

ב"מגרשם הביתי" ולהציע להם מענה חלופי להתנהגויות הסיכון. פעילות בחמישה מוקדים קבועים 

 באמצעות צוות מתנדבים, מד"נים ורכזים.  

 : משרד הרווחה, חברת כיוונים.להפעלה ולמימוןשותפים 

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר, קשר איש

 צוותי לילה מדריכי רחוב בשכונה י"א 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול: ארגון מפעיל

 .בני נוער בסיכון המתגוררים בשכונה י"א: אוכלוסיית יעד

העלאת המודעות להשלכות ( 1)יצירת חלופה להתנהגויות סיכון בשעות הלילה המאוחרות; ( 2): מטרות

התנהגויות סיכון בכלל  תהפחת( 3)השימוש בחומרים ממכרים ויצירת עמדות השוללות התנהגות זו; 

 . יצירת קשר עם בני הנוער, איתור והפניה לגורמי טיפול( 4)ושימוש בסמים ובאלכוהול בפרט; 

מדריכי לילה מסיירים בלוויית רכז בשכונה בקבוצות של ארבעה ויוצרים קשרים : ילות עיקרייםתחומי פע

לחיקוי, להפנות לגורם טיפולי במידת הצורך ולשלב מודל עם בני הנוער במטרה לבנות אמון, לשמש 

 .בפעילויות פנאי במוקד נוער

 .הילה, עיר ללא אלימותמשאבי ק –אפ, אגף הרווחה -מרכז סטארט: שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר, קשר איש

 קבוצה טיפולית לילדי מכורים עולים 
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 היחידה לטיפול ושיקום נפגעי סמים. :ארגון מפעיל

להורים מכורים עולים מחבר העמים שנמצאים בטיפול היחידה לטיפול  21-9ילדים בני  :אוכלוסיית יעד

 ושיקום נפגעי סמים.

תחושת היכולת והערך העצמי, מתן מענה לקשיי הקליטה חיזוק  :ותחומי פעילות עיקריים מטרות

בין  ר היחסים והתקשורתווההסתגלות לחברה הישראלית, יצירת שינוי בדינמיקה המשפחתית, שיפ

ההורים והילדים, גישור בין הילדים להוריהם במתן מענה לצרכים אישיים, פיזיים ורגשיים, מתן 

 לגיטימציה להכרת זכויות וללקיחת אחריות אישית למצבים שקורים "כאן ועכשיו".

 .09-6139306, 09-6136299, 09-6160216, דרך חברון, 1: רח' הטחנה קשר פרטי

 קבוצה לנוער עובר חוק 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול ושירות המבחן לנוער: גון מפעילאר

בני נוער מטופלי שירות המבחן לנוער )ברקע לעברה נמצא שימוש בסמים ובאלכוהול( : אוכלוסיית יעד

 .והוריהם

העלאת המודעות לסכנות שתיית האלכוהול ולמחיר החברתי שמשלמים; פיתוח  – הנוער לבני: מטרות

והבנה של מוקד שליטה פנימי וחיצוני בנוגע לקבלת החלטות בנושא שתיית אלכוהול; מניעת פתיחת תיקים 

הגברת המודעות, האחריות והמעורבות; מתן כלים לתקשורת ולהתמודדות עם  – להורים .פליליים בעתיד

  מוש בחומרים.תופעת השי

קבוצה לעיבוד עברה המשלבת כלים מעולם הטיפול ועיבוד העברה עם כלים וידע  : תחומי פעילות עיקריים

 .מתחום הסדנאות למניעת שימוש באלכוהול

 מפגשים להורים ומפגש אחד משותף להורים ולילדיהם. 1מפגשים לבני הנוער,  20: משך התכנית

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר, קשר איש

 תכניות מניעה לנוער 

 .הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול: ארגון מפעיל

 : כלל בני הנוער בעיר.אוכלוסיית יעד

 : שם התכנית ויעדיה
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  ננאס"א )נוער נגד אלימות, סמים ואלכוהול(: הכשרת קבוצת מנהיגות בנושא מניעת שימוש בסמים

-קבוצת בני הגיל. נציגים מעשרה בתי ספר משתתפים בתכנית תלתובאלכוהול כדי שזו תשפיע על 

י"ב( שמכשירה אותם למעורבות וללקיחת אחריות חברתית ואזרחית בנושא. התכנית -שנתית )י'

 כוללת השתתפות בסדנאות מנהיגות ובקבלת כלים לקידום תהליכים חברתיים.

 יון(, המיועדת לתלמידי כיתות ח' בכל "הגבול שבפנים": תכנית בת שני מפגשים כיתתיים )הצגה + ד

עלות את המודעות להשלכות השימוש באלכוהול, לקדם עמדות המוסדות החינוך בעיר. מטרתה ל

השוללות את השימוש בסמים ובאלכוהול, וליצור הזדמנות לשיח משמעותי על תרבות הפנאי של 

 ול שלי שבפנים". בני הנוער, בדגש על התבוננות פנימית, אחריות אישית ומציאת "הגב

 ( מכל 29-26י"ב )-שנתי המיועד לנציגי תלמידים בכיתות י'-"נאמני ספורט עירוניים": פרויקט תלת

בתי הספר בעיר. מטרת הפרויקט למנוע התנהגויות סיכון באמצעות יצירת חלופות. במסגרת 

ות הפרויקט מתגבשת קבוצת נוער בנושא מנהיגות עירונית בתחום הספורט ונעשית פעיל

 התנדבותית בקהילה ובאירועים עירוניים. 

מנהל חברה ונוער ושפ"י במשרד החינוך, מחלקת הנוער של חברת  – ננאס"א: שותפים להפעלה ולמימון

שפ"י במשרד החינוך, אגודת הסטודנטים למקצועות  –כיוונים, חברת מכתשים אגן; "הגבול שבפנים" 

פרינג' באר שבע, חברת מכתשים אגן; "נאמני ספורט הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, תיאטרון ה

 מחלקת הספורט בחברת כיוונים, מנהל חברה ונוער במשרד החינוך. –עירוניים" 

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר, קשר איש
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   למלחמה בסמים ובאלכוהולהרשות העירונית  ארגון:

 מרכז קשב לנוערשם השירות: 

   2הטחנה  :כתובת

  mailto:Michal.margalit07@gmail.com  9570283-08 טלפון:

   ( המשתמשים בסמים ובאלכוהול21-12בני נוער )אוכלוסיית יעד: 

 

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול ארגון:

 שמואלה קושניר )מנהלת ומתאמת יישובית(: איש קשר

 6284787-08, 6278787-08 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

ניידת ג'מילה,  נוער, כלל בני התכניות מניעה לשמות התכניות: 

"מעבירים את זה הלאה", צוותי לילה מדריכי רחוב, קבוצה לנוער  

   יחדיו, בית מוריה, כיוונים ארגון:

 מניעת אלימות וונדליזם בשכונהשם התכנית: 

 08-6840322 אתי כהן; 052-2919888 סיגל מויאל,איש קשר: 

 (18-13בני נוער )אוכלוסיית יעד: 

 

   ם נפגעי סמיםהיחידה לטיפול ושיקו ארגון:

 קבוצה טיפולית לילדי מכוריםשם התכנית: 

   , דרך חברון2הטחנה כתובת: 

   mailto:osnate@jdc.org.il   6238307-08, 6236198-08, 6270127-08 :טלפון

 ( להורים מכורים עולים מחבר העמים12-8ילדים )אוכלוסיית יעד: 

 

mailto:Michal.margalit07@gmail.com
mailto:Michal.margalit07@gmail.com
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:osnate@jdc.org.il
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 לימודים והשכלה .ג

 "אוניברסיטה בעם" 

 .בעםאוניברסיטה : ארגון מפעיל

 .חוק יעובר יםנער: אוכלוסיית יעד

 .העצמה, חשיפת בני הנוער למידע, הנגשת ההשכלה הגבוהה :מטרות

 .מפגשי למידה באוניברסיטת בן גוריון :תחומי פעילות עיקריים

 .פעם בשבוע למשך שעתיים :משך זמן התכנית

 .: שירות המבחן לנוערשותפים להפעלה ולמימון

 .unibaam@post.tau.ac.il, 9363669-050, 6409615-03, עדי קפצון: איש קשר

 

 אחריי לבגרות 

 נוער מוביל שינוי )ע"ר( -: עמותת אחריי ארגון מפעיל

יח"ל.  3, כיתות י"א בעיקר, שלומדים לקראת הבגרות במתמטיקה של 26-26י בנ: בני נוער אוכלוסיית יעד

שני מפגשים אינטנסיביים בשעות אחרי הצהריים עם חונכים של אחריי. לאחר מכן שואפים לשלבם 

 י"א.-בקבוצות ההכנה לצה"ל הפועלות בשכונות ד', ו' ו

 באמצעות הצלחה במבחן הבגרות במתמטיקה. והעצמתם : חיזוק תחושת המסוגלות של החניכים מטרות

בנוסף,  יח"ל. 3 בהיקף של בגרות במתמטיקהמבחן הה ללמידמרתונים של : תחומי פעילות עיקריים

 הקבוצה מתנדבת בקהילה.

 תלמידים. 30-: שני מרכזים, בכל מרכז כמספר משתתפים

 מרכזי למידה הממוקמים בשכונה ג' ובשכונה י"א. 1: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

חודשים )אוקטובר עד  4-במשך כ שעות כל מפגש המתקיימים 4שבועיים של -מפגשים דו: משך זמן התכנית

 סוף ינואר, מועד מבחני החורף(.

 .2: מספר מחזורים בשנה

mailto:unibaam@post.tau.ac.il
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 שנים. 5-: כותק ביישוב

שיתוף פעולה מול עידן יחזקאל ואלעד אזולאי האחראים על  –: חברת כיוונים שותפים להפעלה ולמימון

 נושא שירות משמעותי בצה"ל בבאר שבע.

 .051-4663369, אביבית איבגי: איש קשר

 כלים למחר 

 .בית מוריה: ארגון מפעיל

 בני נוער יוצאי קווקז, מבני נוער נושרים ועוברי חוק ועד בני נוער מצטיינים. :אוכלוסיית יעד

 תכנית העצמה שנועדה לסייע לבני הנוער להשתלב בהוויה הישראלית. :מטרות

לימודיים בבתי ספר ובמוקדים תגבורים  –פעילות לימודים בשעות היום  :תחומי פעילות עיקריים

 קהילתיים; פעילות קהילתית עד שעות הערב המאוחרות; תכניות מנהיגות; תכניות להורים.

 שכונות. 3מוקדים קהילתיים,  3בתי ספר,  6 :סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .יורק-עיריית באר שבע, ג'וינט ישראל, פדרציית ניו :שותפים להפעלה ולמימון

 .carmit@bmoriah.org.il, 9903995-051, כרמית מזוז: איש קשר

 מניתוק לשילוב 

 עיריית באר שבע. –המחלקה לקידום נוער וביקור סדיר : ארגון מפעיל

סמויה או הנמצאים בנשירה מיועד לבני נוער  .קידום נוער – 29-24ביקור סדיר;  – 29-5: אוכלוסיית יעד

 .התנהגויות סיכוןובמעורבות ב המתאפיינים בקשיי תפקוד ,גלויה

אלימות,  :סיכוןת יוהתנהגולהפחית  , במטרהתפירת חליפה אישית לכל נער ונערה עד הגיוס לצה"ל: מטרות

התנהגויות מיגון: כישורים וחזק לו יםהעצ; לוניצול מיני אובדנות, הימורים, סמיםשימוש ב ,עבריינות

 .וספורט התנדבות, אומנויות

טיפול פרטני, שילוב במיומנויות ובפרויקטים בנושאים משתנים, על פי הצרכים : תחומי פעילות עיקריים

 .ובהתאם לרצון בני הנוער, מלבד "הכנה לצה"ל" ו"מעסיק ידיד" שהם פרויקטים קבועים

 .על אותו פרויקטבתי ספר ובמקומות אחרים שבהם מופ: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

mailto:carmit@bmoriah.org.il
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 חודשים. 4-שנתי, למעט פרויקטים משימתיים האורכים כ: משך זמן התכנית

 .שנה 30מעל : ותק ביישוב

 .עיריית באר שבע, משרד החינוך, רשת עתיד: שותפים להפעלה ולמימון

 .shoshr@br7.org.il, 6435919-09, 6435569-09, שוש ריחני: איש קשר

 מרכז אבחון עירוני 

 .עיריית באר שבע: ארגון מפעיל

 תלמידי חטיבת ביניים ובתי ספר תיכוניים. :אוכלוסיית יעד

 דידקטיים-פסיכו אבחונים :תחומי פעילות עיקריים

 משתנה בכל שנה. :מספר משתתפים

 פועל בשירות הפסיכולוגי בעיר. :סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .1022משנת  :ביישוב ותק

 עיריית באר שבע. :שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6429139: שרה מוניץ, איש קשר

  עמותת איילים –פרויקטים בתחום החינוך 

 .עמותת איילים: ארגון מפעיל

 בני נוער. :אוכלוסיית יעד

  :תחומי פעילות עיקריים

 קום מתקיימת פעילות העשרה וחניכה במבבאר שבע.  'מוקד פעילות ערב לנוער בשכונה ד - בית לבן

אישית על ידי הסטודנטים. המפגש בין הנוער לסטודנטים מגביר את תחושת המסוגלות בקרב 

 .1006הוקם בשנת  אישית. הודוגמ מספק להם חלופההנוער ו

 הפעלת חממה שמטרתה לסייע לתלמידי בית הספר להשיג את יעדי  – ברנקו וייס בית אריאל

 .לימודים עם תעודת בגרותהמסגרת: סיום 

 לתלמידיםלימודי סיוע  – ברנקו וייס תלם. 

mailto:shoshr@br7.org.il
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 .izhakapash@gmail.com, 1042405-054; יצחק, udi@ayalim.org.il, 1541690-054: אודי יפרח, איש קשר

 

 ר למגזר חרדיקידום נוע 

 המחלקה לקידום נוער.: ארגון מפעיל

 .מהמגזר החרדי ( מנותקים29-24בני נוער ): אוכלוסיית יעד

מתן הזדמנות נוספת לנוער בסיכון לתגבור לימודי לקראת השלמת השכלה תיכונית פורמאלית; : מטרות

 .לקבל תעודת גמר תיכונית במסגרת תכנית היל"ה -מתן הזדמנות לנוער מנותק 

, הקניית מיומנויות והשתתפות לימודי קודש –לימודי תכנית היל"ה חרדי : תחומי פעילות עיקריים

 .בפרויקטים המותאמים למגזר החרדי

 .35: מספר משתתפים

 .הרב בצרי –מרכז הפועל בקריה החרדית : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 במהלך שנת הלימודים.: משך זמן התכנית

 .1022 משנת: ותק ביישוב

 .משרד החינוך )היחידה לקידום נוער(שבע,  עיריית באר: שותפים להפעלה ולמימון

 .shoshr@br7.org.il, 6435919-09, 6435569-09: שוש ריחני, איש קשר

 תכנית היל"ה 

 .רשת עתיד: ארגון מפעיל

 .(, אשר נשרו ממסגרות החינוך הפורמליות29-24בני נוער ) :אוכלוסיית יעד

 .השלמת לימודי יסוד והשכלה :מטרות

למידה פרטנית או בקבוצות קטנות. בתכנית חמישה מסלולים שבהם משתלבים  :תחומי פעילות עיקריים

מסלול לקראת שנות לימוד,  20או  9, 9בני הנוער על פי יכולותיהם. מסלולי הלימוד הם לקבלת תעודה של 

 תעודת גמר תיכונית ומסלול בגרות. יש גם תכניות המותאמות למגזר החרדי.

 .משתנה בכל מסלול :משך זמן התכנית

mailto:alex.dai@lehava.gov.il
mailto:izhakapash@gmail.com
mailto:shoshr@br7.org.il
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 .המחלקה לקידום נוער באגף החינוך: שותפים להפעלה ולמימון

 .shoshr@br7.org.il, 6435919-09, 6435569-09: שוש ריחני, איש קשר
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 עיריית באר שבעבהמחלקה לקידום נוער  ארגון:

 קידום נוער למגזר חרדי, תכנית היל"ה מניתוק לשילוב,שם התכנית: 

 (המחלקה שוש ריחני )מנהלת: איש קשר

shoshr@br7.org.il דוא"ל: ;6435828-08, 6435578-08 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-atrsheva@b 

,  ( בסיכון או מנותקים )קידום נוער(18-14) נוער בניד: אוכלוסיית יע

 אוניברסיטת בן גוריון ארגון:

 אוניברסיטה בעםשם התכנית: 

 עדי קפצון: איש קשר

  unibaam@post.tau.ac.il ; דוא"ל:6408725-03, 8373668-050 טלפון:

אוניברסיטת בן , bgu@unibaam.org.il, 6479274-08פרטי קשר בבאר שבע: 

 גוריון, המחלקה למעורבות חברתית

 בני נוער ומבוגריםד: אוכלוסיית יע

 

 נוער מוביל שינוי –אחריי עמותת  ארגון:

 אחריי! לבגרותשם התכנית: 

 אביבית איבגי: איש קשר

052- טלפון:

4763368ami.org.il-mailto:at.beersheva@batmailto:moshikwolf@hotmail.com 

שלומדים לקראת בגרות במתמטיקה   (17-16בני נוער )ד: אוכלוסיית יע

 עיריית באר שבע ארגון:

 מרכז אבחון עירונישם השירות: 

 שרה מוניץ: איש קשר

 6419239-08 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 
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 עמותת איילים ארגון:

 פרויקטים חינוכייםשם התכנית: 

 (33מרחב דרום(, יצחק )מנהל חלוץ  )מנהל אודי יפרח: איש קשר

  )יצחק( 2041405-054)אודי(,  2542680-054 טלפון:

ilorg.ayalim@udi   izhakapash@gmail.com. דוא"ל:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

 בית מוריה ארגון:

 כלים למחרשם התכנית: 

 כרמית מזוז: איש קשר

   carmit@bmoriah.org.il דוא"ל:; 8903985-052 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

וצאי קווקז, מנוער נושר ועובר חוק ועד בני נוער יד: אוכלוסיית יע

mailto:alex.dai@lehava.gov.il
mailto:izhakapash@gmail.com
mailto:izhakapash@gmail.com
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
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mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
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 תעסוקה והכשרה מקצועית .ד

 דרך המלך 

 עלם.: ארגון מפעיל

 בני נוער בסיכון. :אוכלוסיית יעד

 לסייע לבני הנוער לרכוש כלים ומיומנויות להכנה לעולם העבודה ולבנות יחסי אמון עם חונך. :מטרות

 .חונכות אישית וליווי במקום עבודה :תחומי פעילות עיקריים

: שירות המבחן לנוער, השירות למתבגרים צעירות וצעירים, חסות הנוער, ולמימוןשותפים להפעלה 

 המחלקה לקידום, הקרן לילדים בסיכון בביטוח הלאומי, רשויות מקומיות.

 .inbarayalim@gmail.com; melech.bsh@elem.org.il , 9663919-054: ענבל שבח, איש קשר

  "פיתוח תעסוקה לנוער בסיכון –"הזדמנויות בתעסוקה 

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול. :ארגון מפעיל

 , הלומדים במסגרות חינוכיות.29-26בני בני נוער בסיכון,  :אוכלוסיית יעד

צמצום נשירה מבית הספר באמצעות הפעלת תכנית תעסוקתית מותאמת לנוער לומד; פיתוח  :מטרות

כישורים שישמשו "ארגז כלים" להשתלבות יעילה בעולם התעסוקה כגון ניהול זמן ותקציב אישי, כישורים 

עבודה מותאם לנוער; הקניית הרגלי עבודה החברתיים ועוד; טיפוח תחושת מסוגלות אישית בעולם 

 ינים, כולל מוסר עבודה ואתיקה, יחסי סמכות, התנהלות כלכלית וכדומה.תק

מגוונים )מכונאות, טכנאי סמארטפון, מאפרות  םתכניות תעסוקה בתחומי :תחומי פעילות עיקריים

מקצועיות, עבודה במע"ש, חונכות פר"ח במרכזי העשרה(, שבהן יכולים בני הנוער להשתלב על פי תחומי 

 ולותיהם האישיות. בכל תכנית מועסק רכז המלווה אישית וקבוצתית את המשתתפים.העניין שלהם ויכ

גבי ברבי ממוסך מקור הצמיג, דויד קלדרון ממוסך קלדרון, מכללת  –שותפים להפעלה ולמימון: מכונאות 

ס, ויי-ארגון מנהיגות עסקית צעירה, תיכון ברנקו –רטפון אארגון פר"ח; טכנאות סמ –עתיד; חונכות פר"ח 

 מע"ש יחדיו באר שבע.  –וייס תלם; מע"ש -תיכון ברנקו –תיכון אמית טכנולוגי; מאפרות 

 .09-6194696, 09-6169696שמואלה קושניר, : איש קשר
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 כפית 

 עלם.: ארגון מפעיל

 בני נוער בסיכון. :אוכלוסיית יעד

לספק מענה לבני נוער המתמודדים עם הצרכים הייחודיים לגיל ההתבגרות ולשמש מקום בילוי  :מטרות

 לבני נוער בסיכון.

בית קפה עסקי, חונכות וליווי אישי של מתנדבים, הפעלת קבוצות בנושאים שונים  :תחומי פעילות עיקריים

 . 11:00-25:30וקיום פעילויות. בית הקפה פועל חמישה ימים בשבוע, בשעות 

 : עיריית באר שבע.שותפים להפעלה ולמימון

 .kapit@elem.org.il, capit7@gmail.com , 9663962-054, 6196699-09: קשר איש

 מרום 

 בית מוריה.: ארגון מפעיל

 נוער נושר.: אוכלוסיית יעד

 מענה תעסוקתי ושילוב בפעילות חיובית ומעצימה כדי למנוע שוטטות ולהפחית התנהגויות סיכון.: מטרות

ליווי הנער משלב ההכנה ליציאה לעבודה ובמהלך תקופת עבודתו, קשר עם : תחומי פעילות עיקריים

שנות לימוד או מעסיקים, חיפוש מסגרת חינוכית שבה יוכל להשתלב או לחלופין שילובו בתכניות להשלמת 

 .תעודת בגרות

 .carmit@bmoriah.org.il, כרמית מזוז :קשר איש

 קפה רינגלבלום 

 עמותת תור המדבר.: ארגון מפעיל

כולם בני  ., מנותקים או בנשירה סמויה, בני נוער הלומדים בתכנית היל"ה26.5-26.5בני : אוכלוסיית יעד

 נוער המוכרים לשירותי הרווחה, חלקם עוברי חוק.

בית הקפה נועד לספק תעסוקה לבני נוער שאינם במסגרת )ברוב המקרים(, להקנות מיומנויות : מטרות

מטרתו גם לחשוף לחוויות חדשות ולתחומי ידע  .עבודה ומיומנויות רכות ולהפחית התנהגויות סיכון

 נוספים.

mailto:kapit@elem.org.il
mailto:kapit@elem.org.il
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     ;תיווך לשירותים אחרים (3) ;ליווי אישי וקבוצתי (1) ;הכשרה תעסוקתית (2): ייםתחומי פעילות עיקר

 .המשך ליווי ותמיכה לאחר סיום התכנית( 6); סיורים בעיר וחוגי העשרה (5); חונכות (4)

 .מאז החלה התכנית בני נוער 50-הכול כ-כיום, סך 9-9: מספר משתתפים

 .הקפה בשכונה ד' בית: סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 .שנה וחצי-שנה: משך זמן התכנית

 .1009משנת : ותק ביישוב

 .קרן דואליסת באר שבע, ימשרד הרווחה, עירי: שותפים להפעלה ולמימון

 .054-6925649: נועה גלעדי, קשר איש
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   עלםארגון: 
 

 בית קפה עסקי לנוער –כפית שם התכנית: 
 , העיר העתיקה33האבות כתובת: 
, kapit@elem.org.il  ; דוא"ל:9773861-054, 8769962-08 טלפון:

 capit7@gmail.com    
 בני נוער בסיכוןאוכלוסיית יעד: 

 
 המלך דרךשם התכנית: 

 3מתנ"ס לוין, אליהו הנביא כתובת: 
 ענבל שבח איש קשר:

   inbarayalim@gmail.com; melech.bsh@elem.org.il ; דוא"ל:9773828-054 טלפון:
 בני נוער בסיכוןאוכלוסיית יעד: 

  

   בית מוריה ארגון:

 מרוםשם התכנית: 

 כרמית מזוזאיש קשר: 

  carmit@bmoriah.org.il :דוא"ל

 נוער נושראוכלוסיית יעד: 

 

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול ארגון:

 ת לתעסוקהיוהזדמנושם התכנית: 

 שמואלה קושניר )מנהלת ומתאמת יישובית(: איש קשר

 6284787-08 ,6278787-08 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-rsheva@bat 

   עמותת דור המדבר ארגון:

 קפה רינגלבלוםשם התכנית: 

 נועה גלעדי איש קשר:   

 054-7915648 :טלפון

, מנותקים או בנשירה סמויה, מוכרים  17.5-16.5י נבאוכלוסיית יעד: 

 לשירותי הרווחה, ביניהם גם עוברי חוק
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 צבאיות וצבאיות )כולל שירות לאומי(-תכניות קדם .ה

 אחריי לצה"ל 

 שינוי )ע"ר(נוער מוביל  -: עמותת אחריי ארגון מפעיל

י"ב( לפני שירות בצה"ל. גם נוער נורמטיבי שרוצה להתגייס ומעוניין -)כיתות י"א 29-26: בני אוכלוסיית יעד

דגש על בשכונה י"א  שבאמצעות התהליך יעלה על דרך ההצלחה.הרצף בשירות משמעותי וגם נוער בקצה 

 .בני נוער מהעדה האתיופית

לשירות צבאי משמעותי בצה"ל תוך התנדבות בקהילה וחיזוק  : גיבוש קבוצה איכותית והכנהמטרות

 תחושת השייכות לבאר שבע.

: אימונים פיזיים ותכנים הדרכתיים הנוגעים בעולם הערכים של עזרה הדדית, תחומי פעילות עיקריים

 היכרות ראשונית עם תפקידים בשירות הצבאי. ;תחושת מסוגלות, תקשורת, מנהיגות ועוד

ו'(, וקבוצה -באימון )שכונה ד' ו 90-60-בני נוער ו 200-90שתי קבוצות שכל אחת מהן מונה  :מספר משתתפים

 משתתפים. 40-30בני נוער ובאימון  60-50שלישית )שכונה י"א( המונה 

, מרכז קהילתי נירים, )שכונה ד'הפעילות גיוסים בבתי הספר באזור  :סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

, מקיף ו', מרכז קליטה יעליםמתנ"ס לוין, ) . הפעילות מתקיימת בקהילה(רבין ועוד מקיף ו', רגר, מקיף

שיתוף פעולה עם  האימונים מתקיימים בפארק הפיל, ברחבי שכונה ט' וברחבי שכונה י"א. יש(. מקיף רבין

 .י"א מרכז סמואל של הקהילה האתיופית בשכונה

 : ספטמבר עד יוני.משך זמן התכנית

 שנה. 22-התכנית בשכונה ד' היא הוותיקה ביותר ופועלת כ: ותק ביישוב

שיתוף פעולה מול עידן יחזקאל ואלעד אזולאי האחראים לנושא  –חברת כיוונים  :שותפים להפעלה ולמימון

  שירות משמעותי בצה"ל בבאר שבע.

 .6906610-051; וונדו וובה, shaygold20@gmail.com, 4916616-051, שי גולדנברג: קשר איש

 זינוק בעלייה 

 עמותת אלומה.: ארגון מפעיל

 .והוריהם י"ב( לפני שירות בצה"ל-)כיתות י"א 29-26 יבניוצאי קווקז ואתיופיה : בני נוער אוכלוסיית יעד

 שילוב משמעותי בצה"ל, קידום ושילוב מיטבי של עולים יוצאי קווקז ואתיופיה בחברה הישראלית. : מטרות

mailto:shaygold20@gmail.com
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 שיפור ההכנה לגיוס לצה"ל, ליווי במהלך השירות הצבאי והכנה לקראת השחרור.: תחומי פעילות עיקריים

העלייה, המוסד  אשלים, משרד החינוך, המשרד לקליטת -צה"ל, ג'וינט ישראל   :שותפים להפעלה ולמימון

 .לביטוח לאומי, עמותת אלומה

 lamrama@jdc.org.i, : עמרם אקלוםקשר איש

 "חץ" 

 .עמותת ידידים: ארגון מפעיל

 .והוריהם 26מגיל  ער עובר חוקונ: אוכלוסיית יעד

 .הכנה לצבא והגדלת שיעורי הגיוס :מטרות

 .אימונים פיזיים, חשיפה לצבא, קשר עם לשכת הגיוס, התנדבות בקהילה :עיקרייםתחומי פעילות 

 .בני נוער 25עד  :מספר משתתפים

 להורים. –מפגשים  3לבני הנוער;  –מפגשים, פעם בשבוע  20עד  :משך זמן התכנית

  .2 :מספר מחזורים בשנה

 .: שירות המבחן לנוערשותפים להפעלה ולמימון

 .050-6122295קסאי )מנהלת הנפה בשירות המבחן לנוער(, : וורקי קשר איש

 "מכינת "אשר רוח בו 

 אשר רוח בו.עמותת : ארגון מפעיל

 .צעירים בסיכון, כולל עוברי חוק: אוכלוסיית יעד

 שירות משמעותי בצה"ל בדגש על יחידות השדה. : מטרות

תוכן בכל הארץ, עבודה חקלאית, לימודים, התנדבות בקהילה, סדרות חינוך ו: תחומי פעילות עיקריים

סדרות שטח והישרדות, הכנה לצה"ל )אימונים גופניים, קרב מגע, סדרות שטח, ניווטים(. המכינה עובדת 

 בשיתוף פעולה אדוק עם המערכת המשפטית ועם רשויות הצבא.

 חודשים. 6: משך התכנית

mailto:amrama@jdc.org.i
mailto:amrama@jdc.org.i
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 .moshikwolf@hotmail.com, 5961002-051: מושיק וולף, קשר איש

 נערות ונערים למען הקהילה 

 .עמותת אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית )בת עמי(: ארגון מפעיל

וצעירים בסיכון שקיבלו פטור משירות צבאי ואינם יכולים להשתלב בשירות : בני נוער אוכלוסיית יעד

 .ל בשל נסיבות חייהםלאומי רגי

מתן הזדמנות לשרת שירות משמעותי, הכנה לקראת שילוב במסגרות נורמטיביות )לימודים, : מטרות

 תעסוקה(. 

התנדבות מותאמת ליכולות, לצרכים ולרצונות כל אחד, ליווי אישי, הכשרה : תחומי פעילות עיקריים

סיורים והעשרה, פתרונות דיור, וקבלת זכויות קבוצתית הכוללת סדנאות, עבודה קבוצתית, פעילויות, 

 חיילים משוחררים בתום ההתנדבות.

 .ami.org.il-noas@bat, 9990446-051, הימן-: נועה סערקשר איש

  צל"ש 

 .עמותת אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית )בת עמי(: ארגון מפעיל

נערות הפטורות משירות צבאי, נערות לקראת גיוס מיוחד )חג"ם, למסלול אית"ן(, נערות : דאוכלוסיית יע

 .המעוניינות בביטול הפטור הצבאי או בתהליך של הכנה לשירות צבאי או לאומי

 הכנה לקראת גיוס לשירות צבאי או לאומי. : מטרות

פרטני וקבוצתי, סדנאות העשרה, הכנה לימודים לצורך רכישת מקצוע, ליווי : תחומי פעילות עיקריים

 לצה"ל או לשירות לאומי, קצבת הבטחת הכנסה למשך התכנית.

 חודשים. 9: משך התכנית

 שותפים להפעלה ולמימון: משרד הרווחה, משרד הכלכלה.

  .051-6906522, אניה בוטריאנסקי: קשר איש

mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:noas@bat-ami.org.il
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 נוער מוביל שינוי –אחריי עמותת  ארגון:

 לצה"ל )שכונות ד', ו', י"א( אחריי!שם התכנית: 

  שי גולדנברג )ד', ו'(, וונדו וובה )י"א(: איש קשר

 ;  )וונדו( 052-6906720)שי(,  052-4827727 טלפון:

  דוא"ל:

mailto:at.beersheva@mailto:moshikwolf@hotmail.comshaygold20@gmail.com

ami.org.il-bat 

 עמותת אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית )בת עמי( ארגון:

 נערות ונערים למען הקהילהשם התכנית: 

 הימן-נועה סער: איש קשר

 ami.org.il-noas@bat ; דוא"ל:8990446-052 טלפון:

ami.org.il-mailto:at.beersheva@batmailto:moshikwolf@hotmail.com 

( בסיכון שקיבלו פטור משירות  21-18צעירים וצעירות )ד: אוכלוסיית יע

 צבאי

 עמותת ידידים ארגון:

 "חץ"שם התכנית: 

 וורקי קסאי, מנהלת נפה בשירות המבחן לנוער: איש קשר

 050-6211195 טלפון:

 16בני נוער עוברי חוק מעל גיל ד: אוכלוסיית יע

ami.org.il-mailto:at.beersheva@bat 

mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:noas@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
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 עמותת אשר רוח בו ארגון:

 מכינה "אשר רוח בו"שם התכנית: 

 מצפה רמון כתובת:

 מושיק וולף )מנהל(: איש קשר

 moshikwolf@hotmail.com ; דוא"ל:5962001-052 טלפון:

  ami.org.il-mailto:at.beersheva@bat    

 בני נוער בסיכון ובעלי עבר פלילי  ד: אוכלוסיית יע

 ג'וינט ישראל ארגון:

 זינוק בעלייהשם התכנית: 

  עמרם אקלום :איש קשר

lamrama@jdc.org.i דוא"ל:

ami.org.il-mailto:at.beersheva@batmailto:moshikwolf@hotmail.com 

 בני נוער וחיילים יוצאי קווקז ואתיופיהד: אוכלוסיית יע

 בת עמי ארגון:

 צל"ששם התכנית: 

 אניה בוטריאנסקי :איש קשר

      052-7906511 טלפון:

   20-17.5לנערות בנות ד: אוכלוסיית יע

 

mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:amrama@jdc.org.i
mailto:amrama@jdc.org.i
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
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 תרבות ופנאי .ו

 'אחריי בשטח ד 

 .נוער מוביל שינוי )ע"ר( -: עמותת אחריי ארגון מפעיל

 י'(.-)כיתות ט' 26-25י נב: בני נוער אוכלוסיית יעד

: גיבוש קבוצה איכותית ובניית עולם תוכן ערכי של אהבת הארץ ותחושת מסוגלות גבוהה, תוך מטרות

התנדבות בקהילה וחיזוק תחושת השייכות לבאר שבע ולקהילה, באמצעות חיבור של תכנים של אהבת 

 הארץ, התמודדות עם השטח וטיולים בארץ.

מפגשים אחר הצהריים בשכונה ד'. פעילויות שטח, טיולים וחיזוק ערכי אהבה  : שניתחומי פעילות עיקריים

 לארץ ישראל.

 במפגש. משתתפים 30-10. בין 50-40: קבוצה של מספר משתתפים

 : מתנ"ס לוין השייך לחברת כיוונים.סוגים של מוקדי פעילות

 : ספטמבר עד יוני.משך זמן התכנית

 .2: מספר מחזורים בשנה

 שנים. 6-כ :ותק ביישוב

 .החברה לתרבות הפנאי –כיוונים : שותפים להפעלה ולמימון

 .051-4633035: אייל אילת, קשר איש

  "תכנית אדיסון –"טניס כדרך חיים 

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול.: ארגון מפעיל

 .בני נוער חניכי מועדון טיפולי למתבגרים "העוגן הקהילתי" 30 :אוכלוסיית יעד

יצירת חלופה נורמטיבית בשעות הפנאי המקדמת אורח חיים בריא, חשיפת בני הנוער לעולם  :מטרות

הטניס, העלאת המודעות להשלכות השימוש בחומרים ממכרים והקניית ערכים המחזקים את חוסנם של 

 בני הנוער. 

 העשרה. אימון טניס, אימון כושר גופני או אימון מנטלי, פעילות :תחומי פעילות עיקריים
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 ימים בשבוע, מפגש של שלוש שעות בשעות אחר הצהריים.   3: בחודשי הקיץ, משך התכנית

 .מועדון טיפולי למתבגרים –מרכז הטניס בישראל באר שבע, העוגן הקהילתי : שותפים להפעלה ולמימון

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר, קשר איש

  כדורסל ומעבר לו" –"כן לספורט לא לסמים 

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול.: ארגון מפעיל

 ., יוצאי אתיופיה משכונה י"א26-24בני בני נוער,  :אוכלוסיית יעד

יצירת חלופות נורמטיביות לשעות הפנאי; העלאת המודעות להשלכות של שימוש בחומרים  :מטרות

ממכרים ופיתוח עמדות שוללות; יצירת מודל לחיקוי עבור בני הנוער; חשיפה לתחומי ספורט ויצירת 

ן דורי בי-הזדמנויות להמשך פעילות ספורטיבית; פיתוח מנהיגות בקרב המבוגרים בקהילה ויצירת שיח בין

 הנוער למבוגרים בקהילה. 

אימון, חונכות על ידי שחקן בוגר, השתתפות במשחקים קבועים של קבוצת לב"י  :תחומי פעילות עיקריים

 )בוגרים( בבאר שבע ומחוצה לה.  

 שבועי בשכונה ואימון משותף עם קבוצת הבוגרים פעם בשבוע.-: אימון דומשך התכנית

 חברת כיוונים, קרן באר שבע. –רט העירונית : מחלקת הספושותפים להפעלה ולמימון

 .09-6194696, 09-6169696: שמואלה קושניר, קשר איש

 מועדון הגמל 

 מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה, מתנ"ס פני קפלן ועמותת באר שובע.: ארגון מפעיל

 .29-21בני בני נוער,  :אוכלוסיית יעד

 לספק מקום מפגש לבני נוער בשעות הערב.  :מטרות

 ליווי של מדריכים ועו"ס הכולל קשר אישי ובניית תכנית חברתית.   :תחומי פעילות עיקריים

 .30: עד מספר משתתפים

 מתנ"ס פני קפלן. -מוקד אחד : סוגים של מוקדי פעילות ומספרם

 שלוש בשבוע.-: פעמייםמשך התכנית
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 .053-6955250: שולמית שמש, קשר איש

 מוקדים קהילתיים ומועדונים לנוער 

 .החברה לתרבות הפנאי –כיוונים  :ארגון מפעיל

 : כלל בני הנוער.אוכלוסיית יעד

לייצר הזדמנויות לפעילות פנאי והעשרה, תוך מפגש עם מדריכים בוגרים, פיתוח אישי וחברתי,  :מטרות

הנוער נועדו גם לצמצם התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים מעורבות קהילתית וחיזוק הזיקה לעיר. מועדוני 

(26-21.) 

 : תחומי פעילות עיקריים

 מדריכי נוער 

 חוגים ומרחבי משחק 

 עזרה לימודית 

 פיתוח מנהיגות צעירה 

 מעורבות חברתית והתנדבות 

 הכנה לצה"ל 

 מניעת אלימות ושימוש בחומרים ממכרים 

 תנועות נוער 

 במהלך כל השנה בשעות אחר הצהריים והערב. :משך זמן התכנית

, ישראל : הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול, עיר ללא אלימות, ג'וינטשותפים להפעלה ולמימון

אגף הרווחה בעיריית באר שבע, בית סמואל )ארגונים אלה שותפים להפעלת מועדוני הנוער הפועלים 

לאומי(, בבית סמואל בשכונה י"א ובמקלט -למגזר הדתי -תא במתנ"ס נירים, ב"מכתש" בשכונה ד' )אתנח

 בשכונה ג'. 40ג'

 .avio@kivunim7.co.il, 6955609-056: אבי אוחיון, קשר איש

 מרכז יעל 

 יחדיו.עמותת : ארגון מפעיל

 .נוער בסיכון יוצאי אתיופיה, בדגש על ילדים ובני קהילת: אוכלוסיית יעד

mailto:avio@kivunim7.co.il
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, תוך מתן דגש יכות לחברה הישראליתיוחיזוק תחושת הש ם הקהילה האתיופית בבאר שבעודיק: מטרות

המרכז שם לעצמו למטרה לשמר את  ,נוער. כמו כןהבני ללפעילות העשרתית, אמנותית ומניעתית לילדים ו

 .המורשת האתיופית, ולהנחיל אותה בקרב בני הדור הצעיר

בשעות הבוקר המרכז משמש אולפן למבוגרים )לימודי עברית, חשבון ואזרחות(  :עיקרייםתחומי פעילות 

תרבותיים. בשעות אחר הצהריים המרכז מפעיל תכניות לילדים, לבני נוער -ומוקד למפגשים חברתיים

ולצעירים בני העדה. במקום ניתנים עזרה לימודית, פעילויות העשרה וחוגים מסובסדים. מושם דגש על 

 ר אישי ועל ליווי מותאם צרכים. קש

קבוצות לנוער בסיכון שנועדו להפחית התנהגויות סיכון כמו שוטטות, שימוש  3, קבוצות 4במרכז פועלות 

 , וקבוצה נוספת להורים:בחומרים ממכרים, אלימות, נשירה מבית הספר ועוד

o (, שנפגשת פעמיים בשבוע, המפגש 26-26נערים בני  24הכול -קבוצת נערים בסיכון )סך

הראשון הוא קבוצתי ובו נדונים נושאים שונים כמו התמכרות, אזרחות ועוד, והמפגש השני 

 הוא סדנת מוסיקה.  

o (, שנפגשת פעמיים בשבוע, המפגש 26-24נערות בנות  24הכול -קבוצת נערות בסיכון )סך

 ון הוא קבוצתי ובו נדונים נושאים שונים, והמפגש השני הוא סדנת מחול.הראש

o (, שנפגשת פעם בשבוע לעסוק בנושא.25-23נערים בני  25הכול -קבוצת מניעת אלכוהול )סך 

o משפחות(, שנפגשת פעם  25-קבוצת הורים לנערים המשתתפים בקבוצה למניעת אלכוהול )כ

בשבוע ובה לומדים ההורים לזהות שימוש באלכוהול, לבנות ערוצי תקשורת טובים יותר 

 עם הילדים ועוד. 

 .מוקד קהילתי בשכונה י"א: וגים של מוקדי פעילות ומספרםס

 .במהלך השנה: משך זמן התכנית

: סחב"ק, ארגון ידידים, מפעל הפיס, המרכז למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול, ם להפעלה ולמימוןשותפי

 עמותת אפשר, הפרויקט הלאומי לילדים ולנוער בסיכון.

 .051-3900515: לימור, קשר איש

  "קבוצות חינוכיות לנוער בסיכון –"פנאי משמעותי כמניעה 

 בסמים ובאלכוהול.הרשות העירונית למלחמה : ארגון מפעיל

 .בני נוער בסיכון בחטיבות הביניים בעיר :אוכלוסיית יעד
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למנוע התנהגויות סיכון של שימוש בחומרים ממכרים; למנוע נשירה סמויה; ליצור פנאי משמעותי  :מטרות

וחיבור לבית הספר; להגביר תחושת שייכות קבוצתית; לאפשר חיבור עקבי למבוגר משמעותי מחוץ 

 ורמליות. ת הפולמסגר

איתור בני נוער הנמצאים בסיכון לנשירה סמויה או להתנהגות סיכון ושאינם  :תחומי פעילות עיקריים

, ODTושילובם בפעילויות חברתיות ממוקדות )קולנוע, תיאטרון, איפור,  ים,צורכים שירותי פנאי משמעותי

מוזיקה ועוד( המתקיימות בשעות אחר הצהריים בהובלת מדריך קבוע. יש קבוצות ייעודיות לבני נוער עולים 

 מחבר העמים )תיאטרון(, לבני נוער יוצאי אתיופיה )כדורגל, מוזיקה, קרב מגע( ולנערות )איפור(.  

 : פעם בשבוע למשך שעתיים, במהלך כל השנה.  משך התכנית

 .09-6194696, 09-6169696קושניר, : שמואלה קשר איש
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 החברה לתרבות הפנאי –כיוונים ארגון:   

 ומועדוני נוער מוקדים קהילתייםשם השירות/התכנית: 

 אבי אוחיון, מנהל מחלקת הנוער העירוניתאיש קשר: 

 avio@kivunim7.co.il   ; דוא"ל:7955709-057 טלפון:

 כלל התושביםשירותים עירוניים ל: אוכלוסיית יעד

 :  תחומי עיסוק

 ,7956028-057פיתוח מנהיגות צעירה: ענבל לב ,lev@kivunim7.co.il-inbal 

 ,7956435-057 ,6290004-08מעורבות חברתית והתנדבות: אלעד אזולאי   

eladaz@kivunim7.co.il 

(,193שלוחה ) 08-6290088, גיא עמנואל: ועות נוערתנ guye@kivunim7.co.il 

 מוקדי פעילות:

,  7956607-057, 6487573-08, 12מתנ"ס נעורים: אלכסנדר ינאי -

 neurim@kivunim7.co.il   

  tatiana@kivunim7.co.il , 6109638-08מוקד רגר: נווה זאב, -

  michalp@kivunim7.co.il , 6434775-08שכול פיס: שכונה ט', א-

   noa@kivunim7.co.il  , 6205000-08העיר העתיקה,  ,12מרכז צעירים: הרצל -

 imeriyosef@kivunim7.co.il , 6290060-08מתנ"ס הרוח היהודית, שכונת רמות, -

 08-6489125, שכונה ו' החדשה, 3המתנ"ס החרדי: אבוחצירא -

   matnasya@kivunim7.co.il , 6433388-08, 11מרדכי נמיר  מתנ"ס י"א:-

  iot@kivunim7.co.ilmargal , 6230422-08, 10מתנ"ס מרגליות: ההגנה -

 nevenoi@kivunim7.co.il ,6233178-08 ,ס מענית"מתנ"ס נווה נוי: בי-

 057-4420485, 08-6434718, 3מתנ"ס נירים: רש"י -

o 3516884-052מרכז בינ"ה: אלה אוריאן , eorian@gmail.com 

o 050-6655577, עודד 050-8581814מועדון נוער: אורטל   

 avim@kivunim7.co.il , 6493034-08, 15מתנ"ס פאני קפלן: קלאוזנר -

   08-6431512: איילת מימון, בית השולחן העגולמרכז נוער, -

   08-6290024ליוצאי אתיופיה, המחלקה לנוער  מרכז נא"ה-

 

mailto:avio@kivunim7.co.il
mailto:avio@kivunim7.co.il
mailto:inbal-lev@kivunim7.co.il
mailto:eladaz@kivunim7.co.il
mailto:guye@kivunim7.co.il
mailto:neurim@kivunim7.co.il
mailto:tatiana@kivunim7.co.il
mailto:tatiana@kivunim7.co.il
mailto:michalp@kivunim7.co.il
mailto:michalp@kivunim7.co.il
mailto:noa@kivunim7.co.il
mailto:imeriyosef@kivunim7.co.il
mailto:imeriyosef@kivunim7.co.il
mailto:matnasya@kivunim7.co.il
mailto:matnasya@kivunim7.co.il
mailto:margaliot@kivunim7.co.il
mailto:margaliot@kivunim7.co.il
mailto:nevenoi@kivunim7.co.il
mailto:eorian@gmail.com
mailto:eorian@gmail.com
mailto:avim@kivunim7.co.il
mailto:avim@kivunim7.co.il
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   משאבי קהילה ארגון:

 מועדון הגמלשם התכנית: 

     15קלאוזנר  מתנ"ס פאני קפלן,כתובת: 

 שולמית שמשאיש קשר: 

   mailto:osnate@jdc.org.il   7955150-053 :טלפון

 (18-12בני נוער )אוכלוסיית יעד: 

 

 עמותת יחדיו ארגון:

 מרכז יעלשם התכנית: 

   לימור: איש קשר

       052-3900525 טלפון:

 קהילת יוצאי אתיופיה המתגוררים בשכונה י"א  ד: אוכלוסיית יע

 

 נוער מוביל שינוי –אחריי עמותת  ארגון:

 אחריי בשטח ד'שם התכנית: 

 אייל אילת: איש קשר

 4733035-052 טלפון:

ami.org.il-at.beersheva@batmailto:mailto:moshikwolf@hotmail.com 

   (16-15בני נוער )ד: אוכלוסיית יע

 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול ארגון:

 טניס כדרך חיים, פנאי משמעותי כמניעה,  שמות תכניות: 

 כן לספורט לא לסמים

 שמואלה קושניר )מנהלת ומתאמת יישובית(: איש קשר

 6284787-08, 6278787-08 טלפון:

mailto:at.beemailto:moshikwolf@hotmail.commailto:shaygold20@gmail.com

ami.org.il-atrsheva@b 

mailto:osnate@jdc.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:at.beersheva@bat-ami.org.il
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
mailto:shaygold20@gmail.com
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 ביתיות-חוץמסגרות  .ז

 כפר נוער טיפולי – העוגן הקהילתי 

 עמותת יחדיו :ארגון מפעיל

 , הנמצאים בסיכון, במצוקה או בזמני משבר.29-21בני בני נוער  :אוכלוסיית יעד

להעניק לבני הנוער תמיכה מקיפה ולהתאים לכל אחד מהם את המענה הטוב ביותר לצרכיו בכל  :מטרות

 שלב של הטיפול בו.  

 –ביתיות -, וביניהם מסגרות חוץאחדהכפר מציע רצף מענים במתחם  :פעילות עיקרייםתחומי 

 בני נוער 21-משפחתונים שבכל אחד מהם כ 6: תושיקומי-תוטיפולי מערך פנימיות 

  ,בני נוער( 10) "בראשית", פתרון זמני לבני נוער במשבר קורת גגקלט חירומי. 

 1 גרי העוגן הקהילתי שאין להם בית לשוב אליו דירות הנמצאות מחוץ לכפר ומיועדות לבו

 במהלך השירות הצבאי או הלאומי.

 .1006משנת  :ותק ביישוב

פדרציות יהודיות בקנדה, קרן מתנאל, משרד הרווחה, עיריית באר שבע, תורמים  :שותפים להפעלה ולמימון

 אנונימיים.

 .nili@haogen.org, 6496903-09, 2רח' משה דיין : קשר פרטי

 "פנימיית "אור פנינה 

 משרד הרווחה. :ארגון מפעיל

( עם הפרעות התנהגות, קשיים לימודיים, אינטליגנציה תקינה או 29-20נערות בסיכון ) :אוכלוסיית יעד

 גבולית.

התקינה של הנערות בכל התחומים  חרדית טיפולית שמטרתה לדאוג להתפתחותן-פנימייה דתית :מטרות

 התפקודיים, ההתנהגותיים, הרגשיים והלימודיים.

 מענים טיפוליים לצד שילוב במסגרות לימודיות ומערך של פעילויות חברתיות. :תחומי פעילות עיקריים

 נערות בארבעה משפחתונים. 49 :מספר משתתפים

 העמותה לילדים בסיכוי. :שותפים להפעלה ולמימון

  .orhapnina3@orange.net.il.il, 6444966-09: מאיר דמרי )מנהל(, שרק איש

mailto:nili@haogen.org
mailto:orhapnina3@orange.net.il.il
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   עמותת יחדיו ארגון:

 בראשית"קורת גג " -העוגן הקהילתי שם השירות: 

 1משה דיין : כתובת

nili@haogen.org ; דוא"ל:6487903-08 טלפון:

 mailto:Michal.margalit07@gmail.com  

   ( במצבי משבר19-13בני נוער )ד: אוכלוסיית יע

   משרד הרווחה והשירותים החברתיים ארגון:

 פנימיית "אור הפנינה"שם השירות: 

 4יונה בנגלה : כתובת

 מאיר דמרי, מנהל   איש קשר:

  orhapnina3@orange.net.il.il  דוא"ל:; 6444977-08 טלפון:

 mailto:Michal.margalit07@gmail.com  

   ( במצבי סיכון ומצוקה18-10נערות )ד: אוכלוסיית יע

mailto:nili@haogen.org
mailto:nili@haogen.org
mailto:Michal.margalit07@gmail.com
mailto:orhapnina3@orange.net.il.il
mailto:orhapnina3@orange.net.il.il
mailto:Michal.margalit07@gmail.com
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 נספח: 

 התכניותלוחות מסכמים, לפי תחומי עיסוק עיקריים של 
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 שירותים טיפוליים/מניעתיים לצעירים ובגירים  –שירותים ותכניות הפועלים בבאר שבע 

 ארגון מפעיל
שירות 
המבחן 

 למבוגרים
 משאבי קהילה פעמונים עמותת "יחדיו"

 –אשל 
ג'וינט 
 ישראל

האגודה 

הישראלית 

לתכנון 

 המשפחה

 שם התכנית
קבוצות 
 טיפוליות

בית 
חם 

ויוצר 
 לנערות

מרכז 
 ענב"ל

הדרכה  ייעוץ ליווי בשבילך
 לקבוצות

 ענבלים
קבוצת 
 תושבים

המרכז 
לעזרה 
 עצמית

בית 
הספר 
 להורים

המיזם 
לביטחון 
 תזונתי

 דלת פתוחה

תחום פעילות 
 עיקרי:

   
 

        
 

   √ עיבוד עברה
 

        
 

מסגרת יומית 
 משלימה

 √  
 

        
 

טיפול רגשי 
)פרטני או 
 קבוצתי(

√  √ 
√ 

 
 

      
 

 √   הדרכה הורית
 

      √  
 

התנהלות 
 כלכלית

    
√ √ 

√ √     
 

   √ √     √   √ העשרה
 

    סיוע במזון
 

       √ 
 

         √    מיניות וזוגיות
√ 

אלימות 
   √ במשפחה
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 ארגון מפעיל
שירות 
המבחן 

 למבוגרים
 משאבי קהילה פעמונים עמותת "יחדיו"

 –אשל 
ג'וינט 
 ישראל

האגודה 

הישראלית 

לתכנון 

 המשפחה

 שם התכנית
קבוצות 
 טיפוליות

בית 
חם 

ויוצר 
 לנערות

מרכז 
 ענב"ל

הדרכה  ייעוץ ליווי בשבילך
 לקבוצות

 ענבלים
קבוצת 
 תושבים

המרכז 
לעזרה 
 עצמית

בית 
הספר 
 להורים

המיזם 
לביטחון 
 תזונתי

 דלת פתוחה

אוכלוסיית 
 יעד:

   
 

        
 

עוברי  √ כללי
 חוק

  

נשים  √
 בזנות

√ 

 

√ 

√ 
משפחות 

עם 
 ילדים

 √
תושבי 
שכונה 

 ד'

 √ 

הורים  √
לילדים 
עד גיל 

29 

מטופלים  √
בשירותי 
 הרווחה

 הורים √

  צעירים/צעירות

√ 
צעירות 
עד גיל 

דגש  12
על 

 עולות

√ 
לנפגעים 

 מינית

 

 

 

√      

נוער  √
וצעירים 
 15עד גיל 

    סוג שירות:
 

        
 

מוקד  –עירוני 
 √         √ √  √ אחד

מספר  –שכונתי 
 מוקדים

בבית  √   √ 
 המשפחה

 
√ √ √ √ √ √ 

 

    משך התכנית:
 

        
 

    חודשים 6עד 
 

  
√  

מפגש 
פעם 

 
21-20 

 מפגשים
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 ארגון מפעיל
שירות 
המבחן 

 למבוגרים
 משאבי קהילה פעמונים עמותת "יחדיו"

 –אשל 
ג'וינט 
 ישראל

האגודה 

הישראלית 

לתכנון 

 המשפחה

 שם התכנית
קבוצות 
 טיפוליות

בית 
חם 

ויוצר 
 לנערות

מרכז 
 ענב"ל

הדרכה  ייעוץ ליווי בשבילך
 לקבוצות

 ענבלים
קבוצת 
 תושבים

המרכז 
לעזרה 
 עצמית

בית 
הספר 
 להורים

המיזם 
לביטחון 
 תזונתי

 דלת פתוחה

חודשים  6
 √ √ √ ויותר 

 
√   √ 

-בשבוע
 שבועיים

 √ 
 

    בהתאם לצורך
 

    √  √ 
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 שירותים טיפוליים/מניעתיים לבני נוער  –שירותים ותכניות הפועלים בבאר שבע 

ארגון 
 מפעיל

 שירות המבחן לנוער
משטרת 

 ישראל
 עמותת "יחדיו"

השירות 
לשיקום 

 נוער

השירות לנוער 
 צעירים וצעירות

עמותת 
"ידידי 

הבית 
 החם"

בית 
 מוריה

עיריית באר 
 שבע

האגודה 
הישראלית 

לתכנון 
 המשפחה

שם 
 התכנית

עבודה 
 קבוצתית

אור 
 ירוק

פוגעים 
 מינית

שליטה 
 בכעסים

פיקוח 
 מעצר

 מיל"ה סיכויים דף חדש
בית חם  
 לנערות 

מרכז 
-מתבגרים

 הורים

מרכז 
 ענב"ל

מרכז 
 אפיק

 מית"ר
מרכז 
 עד"י

מוקד 
נוער 

 וצעירים

מועדון 
 נוער

בתים 
 חמים

מדריכי 
מניעה 
 בחינוך

דלת פתוחה 
 שגרירים -

תחום 
פעילות 
 עיקרי:

                  
 

עיבוד 
             √  √ √ √ √ עברה

 

מסגרת 
יומית 

 משלימה 
        √    √ √   √  

 

פעילות 
העשרה / 

 פנאי
      √ √ √  √    √ √ √  

 

טיפול 
 רגשי 

          √ √       
 

הדרכה 
        √ √   √    √  √ הורית

 

קשר 
 ילד-הורה

         √         
 

תמיכה / 
 טיפול

   √ √ √  √  √   √ √ √  √  
 

מיניות 
 וזוגיות

                  √ 

אוכלוסיית 
 יעד*:

                  
 

 בני נוער
עוברי  √

חוק 
 והוריהם

√ 
עבירת 
נהיגה, 
יהודי 
 /בדואי

√ 
פוגעים 
 מינית

עוברי  √
 חוק

עוברי  √
חוק 

והוריהם, 
דוברי 
עברית 
 וערבית

עוברי  √
חוק 

 בדואים

עוברי  √
חוק 

 והוריהם

√ 26-23 ,
הסתבכות 
חד פעמית 
 עם החוק

√ 
נערות 
מגיל 

. דגש 23
 לעולות

 והורים √

עד  √
 29גיל 

נפגעים 
 מינית

√ 29-6 
פוגעים 
 מינית

√ 
√ 

 נערות
√ 29-26 √ 

√ 
 נערות

דגש על  √
 חט"ב

תלמידי  √
 יא-כיתות י

סוג 
 שירות:

                  
 

 –עירוני 
   √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ מוקד אחד
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ארגון 
 מפעיל

 שירות המבחן לנוער
משטרת 

 ישראל
 עמותת "יחדיו"

השירות 
לשיקום 

 נוער

השירות לנוער 
 צעירים וצעירות

עמותת 
"ידידי 

הבית 
 החם"

בית 
 מוריה

עיריית באר 
 שבע

האגודה 
הישראלית 

לתכנון 
 המשפחה

שם 
 התכנית

עבודה 
 קבוצתית

אור 
 ירוק

פוגעים 
 מינית

שליטה 
 בכעסים

פיקוח 
 מעצר

 מיל"ה סיכויים דף חדש
בית חם  
 לנערות 

מרכז 
-מתבגרים

 הורים

מרכז 
 ענב"ל

מרכז 
 אפיק

 מית"ר
מרכז 
 עד"י

מוקד 
נוער 

 וצעירים

מועדון 
 נוער

בתים 
 חמים

מדריכי 
מניעה 
 בחינוך

דלת פתוחה 
 שגרירים -

 –שכונתי 
מספר 

 מוקדים
        √        √ √ √ 

משך 
 התכנית:

                  
 

 6עד 
            √ √ √ √  √ √ חודשים

 

חודשים  6
 ויותר 

        √ √ √      √  √ 

  √  √ √ √ √ √         √   לפי צורך

 * אם לא צוין אחרת, הכוונה לשני המינים
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 תחום התמכרויות   –שירותים ותכניות הפועלים בבאר שבע 

 למלחמה בסמים ובאלכוהול הרשות העירונית ארגון מפעיל
היחידה לטיפול 

 ושיקום נפגעי סמים

המרכז 
לטיפול 
בנפגעי 

אלכוהול 
 והימורים

האגודה 
לבריאות 

 הציבור

יחדיו + 
בית 

מוריה + 
 כיוונים

 שם התכנית
מרכז 
קשב 
 לנוער

 קו חם ג'מילה

תכניות 
ליוצאי 

חבר 
 העמים

 ממ"ה
מדריך 
 איתור

 יזהר
דיוקן 
 עצמי

קבוצה 
לנוער 
עובר 
 חוק

תכניות 
 מניעה

מעבירים 
את זה 
 הלאה

צוותי 
 לילה

היחידה 
לטיפול 
ושיקום 

נפגעי 
 סמים

קבוצה 
טיפולית 

לילדי 
 מכורים

המרכז 
לטיפול 
בנפגעי 

אלכוהול 
 והימורים

מרכז 
 ס.ל.ע

מניעת 
אלימות 
וונדליזם 
 בשכונה

תחום פעילות 
 עיקרי:

                 

 √  √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ ברה ומניעההס
מניעה √ 

 לבני נוער 
√ √ 

  √ √  √    √ √       √ טיפול

   √ תמיכה√  √          √ √ √ ייעוץ

             √ √    גיל ההתבגרות

 √    √ √      √    √ √ איתור ויישוג

             דיור

מרכז  √
יום משולב 

דיור 
 לנשים

    

  √ √        √       רפואיטיפול 

לנשים  √             תעסוקה
 בדיור

  √  

הפניה 
 לשירותים

 √ √   √ √     √  √  √  

אוכלוסיית 
 :*יעד
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 למלחמה בסמים ובאלכוהול הרשות העירונית ארגון מפעיל
היחידה לטיפול 

 ושיקום נפגעי סמים

המרכז 
לטיפול 
בנפגעי 

אלכוהול 
 והימורים

האגודה 
לבריאות 

 הציבור

יחדיו + 
בית 

מוריה + 
 כיוונים

 שם התכנית
מרכז 
קשב 
 לנוער

 קו חם ג'מילה

תכניות 
ליוצאי 

חבר 
 העמים

 ממ"ה
מדריך 
 איתור

 יזהר
דיוקן 
 עצמי

קבוצה 
לנוער 
עובר 
 חוק

תכניות 
 מניעה

מעבירים 
את זה 
 הלאה

צוותי 
 לילה

היחידה 
לטיפול 
ושיקום 

נפגעי 
 סמים

קבוצה 
טיפולית 

לילדי 
 מכורים

המרכז 
לטיפול 
בנפגעי 

אלכוהול 
 והימורים

מרכז 
 ס.ל.ע

מניעת 
אלימות 
וונדליזם 
 בשכונה

   ליכל
√ 

הורים 
 דתיים

√ 
דוברי 

רוסית, 
במיוחד 
קווקז, 
גרוזיה 
 ובוכרה

√ 
הורים 
עולים 
דוברי 
 רוסית

מכורים  √
לסמים 

 ולאלכוהול
 √  מכורים √

 הורים
   

מכורים  √
לסמים 

ו/או 
אסירים 

משוחררים 
ו/או בני 
 משפחה

הורים  √
עולים 
דוברי 
רוסית 

שילדיהם 
מכורים 
לסמים 

ובתהליך 
 גמילה

נפגעי  √
אלכוהול 

ובני 
 משפחתם

√ 
 מכורים

 

 /צעירותצעירים
עד  √

גיל 
12 

עד גיל  √
13 

 משוטטים

          

+, 12גיל  √
מכורים 
לסמים 

ו/או 
אסירים 

 משוחררים

  
גיל  √
29 +

 מכורים

 

גיל  √ בני נוער
21+ 

+ 23גיל  √
 משוטטים

√ 
 דתיים

     
√ 

עוברי 
 חוק

√ √ 
√ 

בשכונה 
 י"א

לילדי  √
מכורים: 
קבוצה 

-20לבני 
21 ;

פעילות 
 קיץ

√ 21-9 
להורים 
מכורים 
עולים 
דוברי 
 רוסית

 עולים √  √

        נשים

√ 
מטופלות 
ממרכז 
סלע ב, 
דוברות 
 רוסית

 
 

    √     
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 למלחמה בסמים ובאלכוהול הרשות העירונית ארגון מפעיל
היחידה לטיפול 

 ושיקום נפגעי סמים

המרכז 
לטיפול 
בנפגעי 

אלכוהול 
 והימורים

האגודה 
לבריאות 

 הציבור

יחדיו + 
בית 

מוריה + 
 כיוונים

 שם התכנית
מרכז 
קשב 
 לנוער

 קו חם ג'מילה

תכניות 
ליוצאי 

חבר 
 העמים

 ממ"ה
מדריך 
 איתור

 יזהר
דיוקן 
 עצמי

קבוצה 
לנוער 
עובר 
 חוק

תכניות 
 מניעה

מעבירים 
את זה 
 הלאה

צוותי 
 לילה

היחידה 
לטיפול 
ושיקום 

נפגעי 
 סמים

קבוצה 
טיפולית 

לילדי 
 מכורים

המרכז 
לטיפול 
בנפגעי 

אלכוהול 
 והימורים

מרכז 
 ס.ל.ע

מניעת 
אלימות 
וונדליזם 
 בשכונה

                  סוג שירות:
מוקד  –רוני עי

  √ √  √ √   √ √ √  √ √ √  √ אחד

 –שכונתי 
 מספר מוקדים

 √    √    √ √      √ 

                  משך התכנית:

     √  √ √ √ √   √ √    חודשים 6 עד

חודשים  6
 √ √   √            √ ויותר 

ניידת  √  בהתאם לצורך
 סיור

√   √ √     √   √   

 המינים לשני הכוונה, אחרת צוין לא אם* 

  



214 

 

 לימודים והשכלה   –השירותים והתכניות הפועלים בבאר שבע 

 מפעיל ארגון
 יש

 עתיד
 המחלקה

 נוער לקידום
 עמותת
 איילים

 אפ סטארט מרכז שבע באר עיריית
 בית

 מוריה
 עמותת
 אחריי

 אוניברסיטת
 גוריון בן

 ה"היל התכנית שם
 מניתוק
 לשילוב

 קידום
 נוער
 מגזר
 חרדי

 פרויקטים
 חינוכיים

 מרכז
 אבחון
 עירוני

 מרכז
 ה"להב

 מובילים
 להצלחה

 סטארט
 אפ

 להצלחה
 פטפוט

 פסיכומטרי
 עלות ללא

 כלים
 למחר

 אחריי
 לבגרות

 אוניברסיטה
 בעם

תחום פעילות 
 עיקרי:

             

   √     √  √ √ √  ההעשר

  √        √    הכנה לבגרות

      √  √   √  √  ליווי אישי

     √         לימודי עברית

הכנה 
 לפסיכומטרי

         √    

         √     אבחון

 √  √   √    √   √ תגבור לימודי
           √  √ השכלה השלמת

הכנה להשכלה 
 גבוהה

      

ליווי  √
בעת 

המכינה 
 ושנה א

√     √ 

אוכלוסיית 
 :*יעד

             

 כללי

     
יש  √

התאמה 
 למכורים

 
עד גיל  √
יוצאי  40

 אתיופיה

עד  √
גיל 
35 ,

 עולים

   √ 

חיילים  √       /צעירותצעירים
 משוחררים

√ 40-29 ,
יוצאי 

 אתיופיה

√ 35-
29 ,

 עולים
√    
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 * אם לא צוין אחרת, הכוונה לשני המינים

 

 בני נוער

√ 29-24 ,
 נושרים

√ 
29-5 

√ 29-
24 

וקידום 
נוער 
 חרדי

√ √      
√ 

יוצאי 
 קווקז

√ 26-26 ,
לומדים 
לבגרות 

 במתמטיקה

יש גם  √
קבוצה 

 לעוברי חוק

              סוג שירות:
מוקד  –עירוני 
 √   √ √ √  √ √  √  √ אחד

מספר  –שכונתי 
  √ √    √   √  √  מוקדים

              משך התכנית:
    √ √    √     חודשים 6עד 

 √ √ √   √ √    √ √ √ חודשים ויותר  6
        √  √    בהתאם לצורך
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 תעסוקה והכשרה מקצועית   –השירותים והתכניות הפועלים בבאר שבע 

 עלם אפ סטארט מרכז מפעיל ארגון
 עמותת

 תור"
 "המדבר

 אגף
 הרווחה

 הרשות
 לשיקום
 האסיר

 עמותת
 יחדיו

 בית
 מוריה

 העירונית הרשות
 בסמים למלחמה
 ואלכוהול

 היחידה
 לטיפול
 ושיקום

 נפגעי
 סמים

 משאבי
 קהילה

 התכנית שם
 סטארט

 אפ
 לקריירה

 קבוצת
 מנהיגות

 נשים

 צ"ח
 להצלחה

 כפית
 דרך

 המלך
 קפה

 רינגלבלום
 אפיקים

 יועצי
 תעסוקה

 מעגל
 החיים

 והתעסוקה
 מרום

 הזדמנויות
 בתעסוקה

 שיקום
 תעסוקתי

 מרכז –
 מתדון

 שיקום
 תעסוקתי

 מתפרה
 קהילתית

 פעילות תחום
 :עיקרי

          
    

 לעולם הכנה
 כולל, העבודה

 מיומנויות
 עבודה

√   √ √  √   √ √ √ √  

 הכשרה
      √  √ √     √ מקצועית

 שילוב
 √ √  √  √ √ √  √    √ בתעסוקה

 √ √ √  √  √ √ √ √ √   √ אישי ליווי

    √ √         √ מלגות

           √ √ √  יזמות

  √     √ √       אבחון

 אוכלוסיית
 :*יעד

              

 כללי
 אסירים√        

 משוחררים
√ 

 מובטלים
  

 מטופלי √
 מרכז
 מתדון

√ 
 מכורים

 

 יוצאי √ צעירות/צעירים
 אתיופיה

 √ 10-35    √ 29-16        

 נוער בני
   √ √ 

 √26.5-
26.5 

   √ 
 נושרים

√ 29-26 
 לומדים
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 עלם אפ סטארט מרכז מפעיל ארגון
 עמותת

 תור"
 "המדבר

 אגף
 הרווחה

 הרשות
 לשיקום
 האסיר

 עמותת
 יחדיו

 בית
 מוריה

 העירונית הרשות
 בסמים למלחמה
 ואלכוהול

 היחידה
 לטיפול
 ושיקום

 נפגעי
 סמים

 משאבי
 קהילה

 התכנית שם
 סטארט

 אפ
 לקריירה

 קבוצת
 מנהיגות

 נשים

 צ"ח
 להצלחה

 כפית
 דרך

 המלך
 קפה

 רינגלבלום
 אפיקים

 יועצי
 תעסוקה

 מעגל
 החיים

 והתעסוקה
 מרום

 הזדמנויות
 בתעסוקה

 שיקום
 תעסוקתי

 מרכז –
 מתדון

 שיקום
 תעסוקתי

 מתפרה
 קהילתית

 נשים
 שכונה √            40-15 √ 

 'ד
               :שירות סוג

 מוקד – עירוני
 √  √    √ √ √  √ √ √ √ אחד

 מספר – שכונתי
 מוקדים

    √    √ √ √    

               :התכנית משך
   √         √ √  חודשים 6 עד

 √   √ √ √  √ √ √ √   √  ויותר חודשים 6
               לצורך בהתאם

 * אם לא צוין אחרת, הכוונה לשני המינים
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 תכניות בתחום צבא ושירות לאומי   –שירותים ותכניות הפועלים בבאר שבע 

 עמותת ידידים ג'וינט ישראל בו"עמותת "אשר רוח  בת עמי אחריי ארגון מפעיל

נערים ונערות למען  אחריי לצה"ל שם התכנית
 חץ זינוק בעלייה מכינה צבאית צל"ש הקהילה

       תחום פעילות עיקרי:
 √  √   √ אימונים

 √ √ √ √ √ √ הכנה לקראת שירות
 √  √  √ √ התנדבות

  √ √ √ √  ליווי בעת השירות
    √   סיוע כספי

       :*אוכלוסיית יעד
 בני נוער

עם פטור מהצבא, שילוב  √ 29-26 √
 בשירות לאומי מיוחד

נערות עם פטור  √
מהצבא / לקראת גיוס 

 מיוחד
√ 

√ 29-26 , 
יוצאי קווקז 

 ואתיופיה

+, עובר 26גיל  √
 חוק

       סוג שירות:
 √  √    מוקד אחד –עירוני 

מספר  –שכונתי 
    √ √ √ מוקדים

       התכנית: משך
 √      חודשים 6עד 
  √ √ √ √ √ חודשים ויותר  6

       בהתאם לצורך
 * אם לא צוין אחרת, הכוונה לשני המינים
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 תחום העשרה ופנאי  –שירותים ותכניות הפועלים בבאר שבע 

עמותת  כיוונים ארגון מפעיל
 "יחדיו"

מחלקת 
קליטה 

עירונית + 
 כיוונים

עמותת 
 אחריי

הרשות העירונית למלחמה בסמים 
 ואלכוהול

עמותת  משאבי קהילה 
 "מדור לדור"

מוקדים  שם התכנית
ומועדונים 

 לנוער 

מוקדים  מרכז יעל
קהילתיים 
 )לעולים(

אחריי 
 בשטח ד

טניס כדרך 
 חיים

פנאי 
משמעותי 

 כמניעה

כן 
לספורט 

לא 
 לסמים

מועדון 
 הגמל

מוקד 
קהילתי 

pact 

מוקד 
קהילתי נחל 

 בקע

מרכז 
 פעימ"ה

תחום פעילות 
 עיקרי:

           

 √ √ √ √  √ √   √ √ חוגים והעשרה
           √ מרחבי משחק

    √ √       חונכות וליווי

           √ מנהיגות

פעילות שטח 
 וספורט

   √ √  √     

חינוך לאורח חיים 
 בריא

    √ √ √     

 √        √ √  קליטת עולים
   √         הוריתהדרכה 

סיוע לימודי 
 ובשיעורי בית

לילדים  √      √  √
 21עד גיל 

ילדים  √
 ונוער

 

            :*אוכלוסיית יעד
יוצאי  √  כללי

 אתיופיה
משפחות  √      עולים √

יוצאות 
 אתיופיה

תושבי נחל  √
 בקע

יוצאי  √
 קווקז ובכלל

יוצאי  √  /צעירותצעירים
 אתיופיה

יוצאי  √        
קווקז 

ובכלל, גיל 
12+ 
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עמותת  כיוונים ארגון מפעיל
 "יחדיו"

מחלקת 
קליטה 

עירונית + 
 כיוונים

עמותת 
 אחריי

הרשות העירונית למלחמה בסמים 
 ואלכוהול

עמותת  משאבי קהילה 
 "מדור לדור"

מוקדים  שם התכנית
ומועדונים 

 לנוער 

מוקדים  מרכז יעל
קהילתיים 
 )לעולים(

אחריי 
 בשטח ד

טניס כדרך 
 חיים

פנאי 
משמעותי 

 כמניעה

כן 
לספורט 

לא 
 לסמים

מועדון 
 הגמל

מוקד 
קהילתי 

pact 

מוקד 
קהילתי נחל 

 בקע

מרכז 
 פעימ"ה

יוצאי  √ √ בני נוער
 אתיופיה

כיתה  √ עוילם√
 י'-ט'

חניכי  √
"העוגן 

 הקהילתי"

, 26-24 √ בחט"ב √
יוצאי 

אתיופיה 
משכונה 

 י"א

יוצאי  √   √
 קווקז ובכלל

            סוג שירות:
 √  √ √ √ √ √ √  √  מוקד אחד –עירוני 

מספר  –שכונתי 
 מוקדים

√  √       √  

            משך התכנית:
       √     חודשים 6עד 

 √  √  √ √  √  √  חודשים ויותר  6
  √  √     √  √ שוטף

 * אם לא צוין אחרת, הכוונה לשני המינים
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 ביתיות ותכניות ליווי לבוגריהן  -דיור, מסגרות חוץ –שירותים ותכניות הפועלים בבאר שבע 

הרשות לשיקום  הרווחהמשרד  ארגון מפעיל
 האסיר

עמותת "ילדים  עמותת "יחדיו"
 בסיכוי"              

קרן מוזס 
 וולפוביץ'

 עלם

דירות מגורים  שם התכנית
 לנשים

פנימיית "אור  דירות מעבר
 פנינה"

מחסות  למרחב גשר לעצמאות העוגן הקהילתי הוסטל למכורים
 לעצמאות

תחום פעילות 
 עיקרי:

        

טיפולי 
    √  √  √ הוליסטי

הכנה לחיים 
 √  √    √ √ עצמאיים

     √    תעסוקה

 √ √ √ √ √ √  √ ליווי
תיווך 

לשירותים 
 ומיצוי זכויות 

√     √  √ 

אוכלוסיית 
 :*יעד

        

 כללי

   
אסירים  √

משוחררים מכורים 
 לסמים

    

צעירות  √ /צעירותצעירים
מכורות 
 45-13נקיות, 

, בוגרי 14-29 √    14-29 √
 ביתי-סידור חוץ

√ 15-29 
בוגרי חסות  √

 הנוער

 בני נוער
 תלמידי י"ב √  √  29-20 √  

בוגרי חסות  √
 הנוער

מכורות  √ נשים
 45-13נקיות, 

       צעירות √

         סוג שירות:
מוקד  –עירוני 

  √ √     √ אחד
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הרשות לשיקום  הרווחהמשרד  ארגון מפעיל
 האסיר

עמותת "ילדים  עמותת "יחדיו"
 בסיכוי"              

קרן מוזס 
 וולפוביץ'

 עלם

דירות מגורים  שם התכנית
 לנשים

פנימיית "אור  דירות מעבר
 פנינה"

מחסות  למרחב גשר לעצמאות העוגן הקהילתי הוסטל למכורים
 לעצמאות

מספר  –שכונתי 
 מוקדים

 ליווי פרטני √   √  √  

         התכנית:משך 
         חודשים 6עד 
חודשים  6

 √ √ √ √  √  √ ויותר 

         בהתאם לצורך

 * אם לא צוין אחרת, הכוונה לשני המינים
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 שירותי קהילה   –שירותים ותכניות הפועלים בבאר שבע 

 משאבי קהילה ארגון מפעיל
 גינה קהילתית "סיגלית" בקהילהמרכז עירוני לגישור ולדיאלוג  מוקד קהילתי שם התכנית

    תחום פעילות עיקרי:
   √ טיפול בסוגיות חברתיות

   √ סנגור קהילתי

 √ √ √ יצירת קהילה
  √  פתרון בעיות

    אוכלוסיית יעד*:
 תושבי שכונה ד', פעילים √ √ +, כולל דוברי רוסית40גיל  √ כללי

    צעירים/צעירות

    בני נוער

    סוג שירות:
  √ √ מוקד אחד –עירוני 

    מספר מוקדים –שכונתי 
    משך התכנית:

    חודשים 6עד 
    חודשים ויותר  6

  √ √ בהתאם לצורך

 * אם לא צוין אחרת, הכוונה לשני המינים                   

 

 


