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שלום רב,
הפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל הינו ארגון אזרחי- חברתי, הפועל לפיתוח 

ולחיזוק כפרי הנוער והפנימיות בישראל. הפורום רואה בתפקידו אתגר לאומי, להביא להכרה מחודשת 
בתפקידו המרכזי של החינוך הפנימייתי בישראל.

הפורום הציבורי פועל במטרה לקדם מתן מענה לצורכיהם של הילדים, בני הנוער והבוגרים 
בכפרי הנוער ובפנימיות, באופן שיאפשר את הוצאתם ממצבי הסיכון ואת השתלבותם המוצלחת במעגלי 

החיים ובחברה הישראלית. על מנת לחולל את השינוי המיוחל, הפורום מאמין כי עליו לפעול יד ביד עם 
המערכות השלטוניות והחברה האזרחית הישראלית, תוך שיתוף פעולה ארוך טווח, מעורבות ולקיחת 

אחריות לנושא.
הפורום מכיר בחשיבות העליונה של פיתוח השותפויות והמשאבים בכפרי הנוער והפנימיות. 

מתוקף כך, הפורום רואה בארגוני החברה האזרחית כבעלי פוטנציאל לשיתוף פעולה ברמה 
האסטרטגית, כחלק מבניית מערכת של שותפות תלת מגזרית לחיזוק מעמדו ופועלו של החינוך 

הפנימייתי בישראל.
אוגדן זה סוקר וממפה את ארגוני החברה האזרחית הפועלים כיום בכפרי הנוער והפנימיות 

בישראל, ומסווג ארגונים בעלי פוטנציאל להיות שותפים אסטרטגיים במסגרות אלו. האוגדן מגדיר את 
שיתופי הפעולה הקיימים כיום בין החברה האזרחית לכפרי הנוער והפנימיות, ויותר מכך, את השיתוף 

העתיד לבא. בנוסף, האוגדן סוקר את התוכניות המגוונות והפרויקטים הייחודים. סקירה זו מספקת 
משאב מידע וידע לעוסקים בתחום.

אנו תקווה כי אוגדן זה, אשר סוקר את פועלם ואת מאפייניהם של ארגונים חברתיים שונים 
הפועלים במסירות אין קץ לשיפור פני החברה הישראלית, יסייע בבניית שותפויות בין מגזרי החברה 

השונים, למען חיזוק כפרי הנוער והפנימיות בישראל. ראוי להדגיש כי פעילות הארגונים עם בני הנוער 
והילדים בישראל מהווה ערך מוסף משמעותי עבורם, מסייעת להם בגיבוש זהותם ומעניקה להם כלים 

ייחודיים שייסעו להם להשתלב באופן המיטבי במישורי החיים בחברה הישראלית.
אנו מאמינים כי ביחד, נוכל להמשיך ולשקוד על מלאכתנו, להעצמתם וקידומם של הילדים ובני 

הנוער בסיכון בחינוך הפנימייתי בישראל. למענם, ולמען החברה הישראלית כולה.     
                                                                                         

          בברכה,
                                                                                              

הפורום הציבורי - 
כפרי הנוער והפנימיות בישראל
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הרקע למסמך  
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הפורום הציבורי של כפרי הנוער והפנימיות בישראל פועל לפיתוח ולחיזוק 
כפרי הנוער והפנימיות בישראל. הפורום רואה בתפקידו אתגר לאומי, להביא להכרה 

מחודשת בתפקידו המרכזי של החינוך בכפרי הנוער והפנימיות בישראל.

הפורום מורכב מנציגי תורמים, נציגי קרנות וארגוני מגזר שלישי, נציגי הבעלויות 
של כפרי הנוער והפנימיות, נציגי משרדי הממשלה - החינוך והרווחה, אנשי מקצוע 
ואקדמיה. יו”ר הפורום הינו מר אבי נאור )מייסד קרן אורן, יו”ר עמותת “אור ירוק”  

ויו”ר קרן שחף(.

 חברי הפורום הגדירו את חיזוק כפרי הנוער והפנימיות כאתגר לאומי, וחברו 
לשותפות למען חידוש ההכרה בתפקידו של החינוך במוסדות אלה. הפורום החליט 
למקד את עשייתו בהשפעה על מדיניות, פיתוח שותפויות ומשאבים וחיזוק היכולות 

הניהוליות והמקצועיות.

במסגרת זו, החליטה הוועדה לשותפויות שהוקמה ע”י הפורום לערוך מיפוי 
שמטרתו איתור ארגונים בעלי עניין ויכולת להיות שותפים אסטרטגיים לעבודה בכפרי 

הנוער והפנימיות.

 אוגדן זה מציג ארגונים נבחרים שזוהו כבעלי יכולת והביעו נכונות ועניין לשמש 
כשותפים לעשייה החינוכית-מקצועית המתבצעת בכפרים ובפנימיות. בחרנו להציג 

את תוצאות המיפוי באופן המאפשר למערכות המקצועיות לאתר שותפים ושותפויות 
באמצעותם יחזקו את עשייתם.



שותפים אסטרטגיים הם ארגונים או פרטים בעלי יכולות מינוף משמעותיות 
והדדיות, שהגיעו להסכמה על מטרה משותפת ועל הדרכים להשגתה.

השותפות האסטרטגית מזמנת לשותפים אפשרות להגשים מטרות אותן לא 
יוכל כל שותף להגשים באופן עצמאי. משום כך, ומעצם היותה מבוססת על מאפייניו 

הייחודיים של כל שותף, יצירת השותפות ומימוש הפוטנציאל הטמון בה אינם מהלכים 
טריוויאליים. יחסי השותפות מחייבים פתיחות, שקיפות, נכונות לשינוי וראיית שונותו 
של האחר יתרון. ביחסי שותפים אינטרסים וקונפליקטים אינם גנאי. דמיון וקונצנזוס 

הנחשבים כנקודות מוצא איתנות לשותפות, מתבררות כמרדדות ומחלישות את מנוף 
הצמיחה לשמה הם נועדו.

על אף הקשיים הכרוכים בעשייה מתוך שותפות, נדמה כי התוצאות מצדיקות 
את המאמץ. שותף אסטרטגי מגדיל את המשאבים, מזמן אפשרות להתחדשות 

פנימית ומרחיב את יכולת העשייה כלפי קהלי היעד.

רובן המכריע של השותפויות המתקיימות בכפרי הנוער והפנימיות מוכיחות 
טיעונים אלה. ההצלחות, לצד ההכרה בתהליכים ההופכים את המציאות למורכבת 

יותר ויותר מסמנים את הרחבת מספר השותפויות ליעד שראוי לפעול להשגתו.

על שותפות ושותפים אסטרטגיים   

3



4

הוועדה לשותפויות החליטה כי ארגון יוכל לשמש שותף אסטרטגי לכפרי

הנוער והפנימיות אם יעמוד בקריטריונים הבאים:                 

א. בעל ידע וניסיון מוכחים בביצוע פעולות חינוכיות מגוונות 
ב. קהלי היעד בעבורם הוא פועל מעידים על עשייתו כבעלת תרומה משמעותית 

ג. בעל ניסיון בעבודה עם כפרי נוער ופנימיות או מעוניין לפעול עמם לאורך זמן
ד. בעל נכונות ויכולת להתאים את דפוסי פעולתו לתנאים השוררים בכפרים

  ובפנימיות ואף לראות בהם יתרון            

ה. יכול להעמיד חלק מהמשאבים הנדרשים לביצוע העשייה המשותפת 
ו. בעל ניסיון בעבודה חינוכית עם ילדים ונוער בסיכון

ז. פועל ברמה ארצית

קריטריונים לבחירת השותפים הפוטנציאליים   
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הארגונים שנבחרו להיכלל באוגדן זה מייצגים קשת רחבה של תחומי ידע ועשייה,    
בכללם: 

1. שיפור הישגים לימודיים

2. העשרת הפנאי

3. הכנה לצה”ל

4. הקניית ערכי טבע ושמירה על 

    איכות הסביבה

5. הקניית ערכי היהדות והציונות

6. שיפור כישורי תעסוקה

7. הקניית כישורי חשיבה

8. צמצום פערים טכנולוגיים

9. תרומה לקהילה

10. פיתוח כישורי מנהיגות

 כאמור, כל הארגונים המופיעים באוגדן הביעו נכונות להיות שותפים לפועלם 
של כפרי הנוער והפנימיות, ומתוך כך אנו מניחים שהם ממתינים לפנייתם של מקבלי 
ההחלטות בכפרים. אנו ממליצים להנהלות הכפרים והפנימיות לגבש לעצמם רשימת 

שותפים התואמת את הצרכים והיעדים של מסגרתם, ולהזמין את אנשי הקשר 
להיכרות מעמיקה יותר ולבחינת האפשרויות לעשייה משותפת.

תחומי פעילותם של הארגונים המופיעים   

11. הקניית כישורי יזמות ועשייה עסקית
12. שיפור הבטיחות ומניעת תאונות

13. פיתוח מצוינות
14. מניעת אלימות

15. פיתוח זהות 
16. פיתוח כישורי תעסוקה

17. העצמה אישית במגוון דרכים
18. העשרה מוסיקלית

19. העשרה באמצעות קולנוע
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כתובת המשרד הראשי:  מדינת היהודים 85, הרצליה, בניין G, אצל חב’ תדאה בע”מ

טל’ המשרד: 09-7710314

שם איש קשר: בני וקנין, מנכ”ל

              שימרית, רכזת חינוך 

סלולארי איש קשר: 052-5515700

  benny@zivneurim.org    shimrit@zivneurim.org :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: עיינות, הדסה נעורים, פנימיית אורט ליבוביץ, כפר הנוער 

נווה לנדי, נווה גלים, פנימיית בית אפל, כפר סילבר והוסטל דולפין. 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: שיקומם 

של בני נוער המאותרים כבעלי פוטנציאל גבוה לנשירה ממערכת החינוך, באמצעות התנסות חברתית 

מאתגרת בסביבה ימית.

/http://www.zivneurim.org :כתובת אתר האינטרנט

ארגונים בעלי פוטנציאל לפעול בכפרי הנוער 
והפנימיות כשותפים

זיו נעורים
עמותת זיו נעורים הוקמה בשנת 2000 על ידי בוגרי שייטת.

העמותה מתמחה במניעת נשירה של בני נוער ממערכת החינוך באמצעות מסלול הכשרה שנתי-
מקצועי בו מוענקים לבני הנוער כישורי חיים. העמותה הוקמה על ידי בוגרי שייטת המתנדבים 

לתפקידי מפתח בניהולה, וקרויה על שמו של לוחם השייטת זיו לוי ז”ל שנפל בעת מילוי תפקידו.
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כתובת המשרד הראשי: בוסתן הגליל

טל’ המשרד: 04-9919991

שם איש קשר: שלומי אבני, מנהל נירים בשכונות

סלולארי איש קשר: 054-2330124

   shlomi@nirim.org :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות:  

http://www.nir13.com :כתובת אתר האינטרנט

עמותת נירים מעניקה לנוער שנשר ממסגרות פורמאליות הזדמנות, כלים וערכים שיסייעו 
לחזור ולהשתלב במרכז החברה הנורמטיבית כצעירים תורמים ונתרמים. פעילי העמותה 

שואפים להושיט יד, בכל מקום שנכון ומתאים לבני נוער. תוכנית חינוכית הנבנית עתה תקנה 
לנוער במסגרת פנימייתית יכולת להישגים לימודיים, הפנמת ערכים, העצמה אישית ומוכנות 

לשירות ערכי ומשמעותי.

עמותת נירים



8

כתובת המשרד הראשי: גן השקמים 12, סביון, מיקוד: 56905 ת.ד. 6505

טל’ המשרד: 03-5354965 

שם איש קשר: שרון פרלמוטר, רכזת פעילות בכירה

סלולארי איש קשר: 

  push@pushedu.org :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: עיינות, אמנה– כ”ס, בית הילד– ת”א, נווה יהודה, תלפיות 

ורזיאל.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הפעלת 

מערך מתנדבים המשמשים כמורים פרטיים - ללא תשלום - לילדים, שזקוקים לסיוע במקצועות לימוד 

שונים.

http://www.pushedu.org :כתובת אתר האינטרנט

עמותת “פוש” הינה ארגון מתנדבים אשר התאגדו לצורך מתן “פוש” לילדים מרקע סוציו-
אקונומי נמוך הזקוקים לעזרה בלימודים. הפעילות מבוססת על הפעלת מערך מתנדבים 

המספקים שיעורי עזר לילדים, שזקוקים לסיוע במקצועות לימוד שונים. פוש זוכה לתמיכת 
משרד החינוך ולהכרתו, והיא מאושרת לפעילות בתוך המוסדות החינוכיים. לפוש שיתופי 
פעולה עם רשויות מקומיות אשר פותחות בפניה דלת לבתי הספר בהם נדרשת העזרה, 

ומכוונות את פעילותה למקומות הנדרשים.

עמותת פוש
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כתובת המשרד הראשי: רח’ הלוחמים 15 ת”א

טל’ המשרד: 03-5188491

שם איש קשר: גיל ליש, סמנכ”ל

         לימור לוי, רכזת תוכניות חינוכיות 

סלולארי איש קשר: גיל- 052-4806188 לימור- 052-6217334   

Gil.l@mifalot.co.il   limor@mifalot.co.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: קדמה, כפר אהבה, כפר הילדים בכרמיאל, יוהנה 

ז'בוטינסקי ועוד.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הפעלת 

תוכניות חינוכיות להקניית כישורי חיים ופיתוח מנהיגות, שבמרכזן פעילויות ספורט.

http://www.mifalot.co.il/mifalot :כתובת אתר האינטרנט

מפעלות חינוך וחברה בשיתוף מועדון הכדורגל הפועל ת”א פועלת דרך הספורט לקידום חברה 
המאפשרת הזדמנות שווה לכל אדם, ומושתתת על ערכי הסובלנות, הגשמה אישית וקהילתית. 

העמותה מפעילה תוכניות ארציות המשלבות בין פעילות ספורטיבית לבין לימודים ופעילות 
חברתית- חינוכית.

מפעלות חינוך וחברה
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כתובת המשרד הראשי: הנגב 2 תל אביב, 66186

טל’ המשרד: 057-2003200

שם איש קשר: גיל בצלאל, מנהל תחום נוער 

סלולארי איש קשר: 052-3689622

 gilb@spni@org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: תוכניות 

חינוכיות שבמרכזן סיורים ושמירת איכות הסביבה.

/http://www.teva.org.il :כתובת אתר האינטרנט

היעוד המרכזי של החברה להגנת הטבע הוא לחנך ולהגן על ערכי הטבע, הסביבה ומורשת 
האדם בארצו, ולקדם ידיעת הארץ ופיתוח בר-קיימא. זאת תוך יצירת שותפות עם ציבור רחב 

בעשייה פעילה למען איכות החיים והסביבה בישראל בהווה ובדורות הבאים.

החברה להגנת הטבע
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כתובת המשרד הראשי: אביטל 7 שכונת התקווה, תל אביב. 

טל’ המשרד: 03-6393959

שם איש קשר: דני רוזנר, מנכ”ל 

סלולארי איש קשר: 052-34532141

דוא”ל איש קשר:  

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הפעלת 

תוכנית הפנימיות.

www.aharai.org.il :כתובת אתר האינטרנט

“אחריי”-תוכנית להכשרת בנים ובנות לקראת שירותם הצבאי. “אחריי”-הנה עמותה חינוכית 
חברתית הפועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני 

נוער וצעירים הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם באמצעות חינוך. 
באמצעות תכניות חינוכיות המחברות לאבני דרך בחברה הישראלית, נוטעת העמותה בחניכיה 

תחושת הצלחה ומסוגלות ומעודדת אותם להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית.

תנועת אחריי!
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כתובת המשרד הראשי: רח’ ארבע העונות 7, לוד

טל’ המשרד: 054-7703297

שם איש קשר: ג’ניה פוקשנסקי, מנהלת תוכנית 

סלולארי איש קשר: 050-3062267

 pukshansky@gmail.com :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הפעלת 

תכנית “פסיפס” לפיתוח כישורי הידברות וסבלנות לבני נוער עולים וותיקים בקבוצה רב-תרבותית, 

מתוך הכרה שאחת מהסיבות המרכזיות לנשירה של בני נוער עולים ממסגרות בית ספריות היא העדר 

תחושת שייכות למסגרת. 

http://www.gesherhinuhi.org.il :כתובת אתר האינטרנט

עמותת גשר חינוכי
עמותת “גשר חינוכי”; עמותה ארצית להעצמת הילד, המשפחה והקהילה, פעילה מאז שנת 

2004 בתחומי החינוך והרווחה. בתחילת דרכה, הוקמה העמותה בלוד בשירות משפחות עולי 
חבר העמים לצורך התמודדותן עם השינויים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים בהם נתקלו 

בישראל. מאז שנת 2006 העמותה הינה עמותה ארצית והיא מפעילה פרויקטים בתחומי 
החינוך במספר ערים בישראל לטובת עולים ואזרחים ותיקים כאחד.

העמותה משתפת פעולה עם ארגון שתי”ל, משתתפת בקואליציה למען נוער עולה בסיכון 
ולוקחת חלק פעיל בפעילות סטטוטורית לטובת העולים החדשים בישראל.
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כתובת המשרד הראשי: ת.ד. 3268 בית יהושע  40591 

טל’ המשרד: 09-8992550

שם איש קשר: אפי טולדנו, מנהל התוכנית 

סלולארי איש קשר: 052-3913377

 efi@zionut2000.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הקמת 

מיזמים עסקיים לבני נוער.

http://www.zionut2000.org.il :כתובת אתר האינטרנט

עשינו עסק היא תכנית המאפשרת לבני נוער להעשיר את כישוריהם האישיים ויכולתם להשתלב 
בעולם העבודה באמצעות השתלבות במיזמים שנבנו עבורם.

מטרת המיזמים הינה כפולה: 
חינוכית - חברתית, המספקת מסגרת וכלים לחיים. 

עסקית – התמודדות עם ניהול עסק כלכלי לכל דבר, של בני הנוער, למען בני הנוער. הנערים 
מקבלים שכר על עבודתם. 

ציונות 2000 / עשינו 
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מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה נוסד על ידי ד”ר ברנקו וייס ומשרד החינוך במטרה לקדם 
למידה וחשיבה טובה בקרב תלמידים ומורים בישראל. המכון מחויב למצוינות בחינוך ופועל 
לפיתוח וליישום חדשנות פדגוגית וארגונית בבתי ספר ובתוכניות חינוכיות בכל רחבי הארץ. 

מכאן נובע עניינו של מכון ברנקו וייס בטיפול פרטני-הוליסטי בתלמיד: בממדים הקוגניטיביים, 
הרגשיים והחברתיים כמכלול אחד. המכון מכשיר ומאמן צוותי הוראה ומנחים לטיפול פרטני-

הוליסטי ומפעיל מסגרות חינוך פרטניות, המעניקות לתלמידיהן יחס חם ואישי, כאשר הלומד 
נתפס בהקשר המשפחתי והקהילתי שלו. 

כתובת המשרד הראשי: רחוב הנטקה 40 ירושלים 96782 

טל’ המשרד: 02-6436881

שם איש קשר: ירון צלאח, מנהל ארגוני ושותפויות 

סלולארי איש קשר: 052-5464943

 yaron@brancoweiss.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: שיפור 

הישגים לימודיים באמצעות תמיכה רגשית וחברתית, הנחייה לצוותי הוראה בנושאים פסיכו-פדגוגיים, 

הפעלת תוכניות לפיתוח מצוינות, קבלת בעלות על מוסדות חינוך. 

/http://www.brancoweiss.org.il :כתובת אתר האינטרנט

ברנקו וייס
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כתובת המשרד הראשי: קלאוזנר 16 ת”א

טל’ המשרד: 03-6450163

שם איש קשר: טלי פרוינד, סמנכ”לית ורכזת מינהלת מדידה והערכה 

סלולארי איש קשר: 054-4646616

 gilb@spni@org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: כפר הנוער “קדמה” / חברות בהנהלה.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

/http://www.cet.ac.il :כתובת אתר האינטרנט

לקדם את החינוך בישראל ולהעניק לכל תלמיד הזדמנות ללמוד בסביבת למידה מתקדמת, 
המשלבת טכנולוגיה ופדגוגיה עדכניות ועשירה בתוכן איכותי - סביבת למידה שתציב את 

התלמידים בחזית הידע ותכין אותם למאה ה-21 כאזרחים תורמים מבחינה יצרנית, ערכית 
וחברתית.

מט"ח
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כתובת המשרד הראשי: רח’ ברודצקי 36 תל אביב, ישראל 69051

טל’ המשרד: 037453570

שם איש קשר: אורי אברהם, מנהל מחלקת פרוייקטים 

סלולארי איש קשר: 052-6091131

 uria@appleseeds.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: פעלה בעבר ברמת הדסה, בן שמן, הדסה נעורים, גן 
ונוף, בן יקיר.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

כתובת אתר האינטרנט: 

http://www.appleseeds.org.il/about-vision.aspx

עמותת תפוח )Appleseeds Academy(, פועלת לצמצום הפערים החברתיים ויצירת 
הזדמנויות שוות באמצעות הנגשת המידע והטכנולוגיה בקרב אוכלוסיות בפריפריה 

הגיאוגרפית והחברתית בישראל. 
תפוח מנהלת ומפעילה כ- 18 תכניות טכנולוגיות שונות, המשלבות הכשרות מקצועיות בראייה 

חברתית, במטרה להקנות נגישות למיומנויות טכנולוגיות וכישורי חיים הנדרשים לעולם 
ההזדמנויות אשר מביא עמו עידן המידע. 

על תחומי העשייה המגוונים של העמותה נמנים: הכשרות לקידום תעסוקתי, הפעלת מרכזי 
ידע קהילתיים, "נטע"- תנועת נוער טכנולוגית, הפעלת מערך שגרירים טכנולוגיים- מתנדבי 

שירות אזרחי-לאומי, הכשרות לפיתוח מקצועי למורים, תכניות טכנולוגיות לנוער בסיכון, 
הכשרות טכנולוגיות מקצועיות וקורסים שונים במיומנויות מחשב, פרויקטי הדרכה ופיתוח 

הדרכה בינלאומיים ועוד.

עמותת תפוח
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כתובת המשרד הראשי: בית אמן רובין, רחוב הדר 2, הרצליה 

טל’ המשרד: 09-9566511

שם איש קשר: אילנית ליטאי, מנהלת ארגונית 

סלולארי איש קשר: 050-5318016

 ilanit.l@iya-israel.com :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 6 פנימיות ויצ”ו

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הפעלת 

התוכנית במשך 3 שנים ברציפות.

/http://www.iya-israel.com :כתובת אתר האינטרנט

אות הנוער הישראלי הינה תכנית המסונפת לתכנית בינלאומית המופעלת ב 140 מדינות. 
התכנית מציבה בפני בני נוער דרך חיים ערכית לפיה: מסעות ואתגרים, תחביב ומיומנויות, 
ספורט ושרות לקהילה, הינם חלק בלתי נפרד מהדרך למנהיגות אישית, קהילתית לאומית 

ובינלאומית. מטרת התכנית הינה מימוש הפוטנציאל האישי, העלאת ההערכה העצמית, 
הגשמה ופיתוח כשרים חברתיים. 

אות הנוער הישראלי
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כתובת המשרד הראשי: קרליבך 11 תל אביב

טל’ המשרד: 03-6242868 

שם איש קשר: עודד סולומון, מנכ”ל 

סלולארי איש קשר: 054-44888216 

 office@zinuk.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: פיתוח 

מנהיגות, הובלה ומעורבות חברתית, יזמות חברתית בקהילה, תכנון, יישום וליווי של מיזמים חברתיים 

בקהילה.

/http://www.zinuk.org.il :כתובת אתר האינטרנט

עמותת קו הזינוק עוסקת ביצירת דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל, דרך הכשרת צעירים 
איכותיים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. 

לקו הזינוק חמישה מרכזים: אזור המרכז, נגב, קריית גת, הגליל המערבי והגליל העליון.
המודל של קו הזינוק מבוסס על גישת ‘המנהיגות המעצבת’ אשר מתמקדת בתהליך ארוך 

טווח ומשלבת בין ההתפתחות הרגשית והקוגניטיבית של המשתתפים לצד העלאת מודעותם 
החברתית. התוכנית נעה בין שלבים הדרגתיים של התפתחות כאשר תחילה המיקוד הוא 

פנימי במנהיגות עצמית ובגישה פרו-אקטיבית, ובהמשך מתרחב המעגל לכדי מיקוד חיצוני 
בעשייה חברתית, פיתוח מיזמים והובלת שינוי באזור בו המשתתף חי.

קו הזינוק
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כתובת המשרד הראשי: קיבוץ רביד- המרכז החינוכי להתחדשות שתפנית

טל’ המשרד: 04-6787807

שם איש קשר: טל שרי, מנהל ארגוני 

סלולארי איש קשר: 054-6735178

 meorer@meorer.co.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

http://www.meorer.co.il :כתובת אתר האינטרנט

המעורר הוקם במטרה להגשים את ערכי היהדות והציונות ולעורר את השיח החברתי-ערכי 
בכל שדרות החברה ישראלית. במרכז ההדרכה של המעורר פועלים כ-200 מדריכים מכל 

קצוות הארץ. המדריכים שותפים בחייהם האישיים למפעל שמטרתו שינוי החברה הישראלית 
בדרך של שינוי פני החינוך. מדריכי המעורר מקיימים במהלך השנה מפגשים חינוכיים עם 
20,000 בני נוער, מורים, מנהלי מערכות חינוך, פרחי הוראה, סטודנטים חיילים שוטרים 

ומפקדים, וזאת תוך עיסוק מעמיק בקשת רחבה של תכנים רעיוניים-ערכיים המרכיבים את 
הזהות הישראלית.

לבתיה”ס מציע המעורר פעילות מגוונת במכלול הנושאים המרכיבים את החינוך החברתי-ערכי 
בבית הספר העל יסודי. המדריכים רואים עצמם כשותפים להעצמת המפגש המחנך המתרחש 

בין כתלי בית הספר, באמצעות סמינרים, סיורים, טיולים, מסעות בארץ ובפולין ועוד. 

המעורר
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כתובת המשרד הראשי: הרב רפאל ביטון 11, הוד השרון

טל’ המשרד: 09-7602650

שם איש קשר: נתן גלמן, מנהל מקצועי 

סלולארי איש קשר: 054-5657347

 natan@lamerhav.co.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

http://lamerhav.co.il :כתובת אתר האינטרנט

תכנית “למרחב” )קרן מוזס וולפוביץ( מסייעת לצעירים בעלי כוחות ומוטיבציה וללא תמיכה 
משפחתית, אשר מוכנים להתאמץ כדי לקדם את עצמם וכדי לתרום לקהילה ולחברה. 

התוכנית המופעלת ע”י צוות רב- מקצועי )עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ואנשי חינוך( מקדמת 
צעירים ומסייעת להם לצאת למרחב- לרווחה אישית ולעצמאות כלכלית וחברתית.

תוכנית ”למרחב”
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כתובת המשרד הראשי: בית הדפוס 11 ירושלים

טל’ המשרד: 02-6429636

שם איש קשר: ניר חסיד, מנהל פיתוח שותפויות 

סלולארי איש קשר: 054-2271919

 nir@yedidim.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: כפר הנוער ויצ”ו- נחלת יהודה, ראשל”צ  

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: מניעת 

נשירה וסיוע לימודי, סיוע לנערות/נערות עולות במצבי סיכון, הכנה לשירות משמעותי בצה”ל, הכשרת 

בני נוער לעולם התעסוקה.

/http://www.yedidim.org.il :כתובת אתר האינטרנט

ארגון ידידים פועל בקרב ילדים ובני נוער במטרה להבטיח שלכל הילדים ובני הנוער, ללא קשר 
לרקע ממנו הם מגיעים, תתאפשר ההזדמנות השווה להיות שותפים גאים, יצרניים ותורמים 

לקהילה הישראלית. מתוך כך פועל הארגון לטפח ולהעצים בני נוער מוחלשים, לשפר את 
תחושת הכבוד העצמי ותחושת השייכות והביטחון. הארגון מסייע ותומך בכל שנה בכ-6,000 

ילדים ובני נוער ברחבי הארץ באמצעות צוות המורכב מכ-3,500 מתנדבים )סטודנטים ובני 
נוער( וכ-170 רכזים יישוביים. 

־ידידים למען הנוער והחב
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כתובת המשרד הראשי: דרך קיבוץ גלויות 120 תל אביב 66877

טל’ המשרד: 03-5125166

שם איש קשר: אלה פיינשטיין, מטה 

סלולארי איש קשר: 054-6734515

 office@drornet.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: חברת הנוער אשבל, חברת הנוער מצפה רמון

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

/http://drornet.org.il :כתובת אתר האינטרנט

העמותה נוסדה במטרה ליצור מסגרות לימודיות חינוכיות לנערים ונערות עובדים ולבני נוער 
שמערכת החינוך הרגילה לא הצליחה לשלב בתוכה. 

במהלך שנות פעילותה פיתחה העמותה התנסויות ומודלים פורצי דרך במתן מענים מגוונים 
לילדים ובני-נוער על רצף הסיכון, “מעבדה פדגוגית-דיאלוגית” הפורצת נתיבים מחשבתיים 

ויישומיים בשדה החינוך, וכן תהליכי הכשרה יצירתיים ומקיפים לצוותים חינוכיים וצוותי 
מתנדבים, בתחום העבודה עם ילדים ונוער במגוון מצבים סיכוניים ובכלל.

פעילות העמותה פרושה לאורכה ולרוחבה של ישראל ופונה לכלל מגזרי האוכלוסייה, “ביתנו 
פתוח לכל נערה ונער” הזקוקים למגע אישי מכוון ולפיתוח יחס יצירתי וזיקתי לעולם.

לעמותה בתי ספר, פנימיות, תכניות חינוכיות בתוך בתי ספר, בתי ילדים ונוער בשכונות 
ותכנית התנדבות בקהילה. 

תנועת דרור
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כתובת המשרד הראשי: גואטמאלה 22 ירושלים 96705

טל’ המשרד: 02-5411351

שם איש קשר: שאול קרמר, מנכ”ל 

סלולארי איש קשר: 052-4767263

info@zahala.org :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: הכפר הירוק, כפר גלים, תום-עמק חפר ואלומות.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

http://www.zahala.org :כתובת אתר האינטרנט

“צהלה” נוסדה על ידי תא”ל מיל. רן רונן )פקר(, מבכירי הלוחמים וטייסי הקרב של חיל האוויר 
הישראלי.

ליבה של העשייה הם המתנדבים, רובם קציני צה”ל במילואים, הפועלים במסירות וללא 
תמורה, על חשבון זמנם הפרטי. כל קבוצה מודרכת על ידי מתנדב המנחה ומלווה אותה עד 

לגיוס לצה”ל. כיום פועלות עשרות קבוצות “צהלה” בבתי ספר רבים בכל רחבי הארץ. 
במפגשים אלו עוסקים בנושאים ערכיים כמו חברות, אהבת הזולת, זכותנו על הארץ, חשיבות 

השירות בצה”ל, וכן בנושאי אקטואליה והשכלה כללית - על פי המתאים למתנדב ולקבוצתו. 
כמו כן נערכים סיורים לאתרי מורשת קרב והיסטוריה.

פרויקט “צהלה” מוכר על ידי משרד החינוך, וזכה בפרס יגאל אלון.

־ידידות צהלה- בשיתוף הקרן לי
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כתובת המשרד הראשי:

טל’ המשרד: 

שם איש קשר: יונתן, עוזר מנכ”ל

סלולארי איש קשר: 054-8005212

 yonathan@ruachtova.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

http://ruachtova.org.il :כתובת אתר האינטרנט

“רוח טובה” מהווה מרכז ארצי, המפגיש את הנותנים והמקבלים, המיישם רצונות של תרומה 
ונתינה של האדם למען זולתו, לפי כישוריו, הידע שלו, זמנו ויכולתו. “רוח טובה” משמשת 

כתובת לכל אדם המעוניין להתנדב ולתת, ולכל אדם הזקוק לעזרה, סיוע ותמיכה ויוצרת את 
החיבור בין המתנדבים לשותפים הקהילתיים ולארגונים הזקוקים למתנדבים, במטרה לענות 

על המטרות של שני הצדדים.

רוח טובה
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כתובת המשרד הראשי: בית יהושע, ת.ד. 3268

טל’ המשרד: 09-8992550

שם איש קשר: הילה אופיר, מנהלת התוכנית 

סלולארי איש קשר: 052-3689622

hila@zionut2000.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

/www.zionut2000.org.il :כתובת אתר האינטרנט

עסקים למען הקהילה )על”ה( הוקמה במטרה לסייע לחברות עסקיות לנהל את מעורבותן 
החברתית באופן המקצועי, המיטבי והמתקדם ביותר. כיום, מלווים צוותי על”ה למעלה מ-120 
חברות ישראליות ובינלאומיות, בשותפויותיהן החברתיות עם המגזר השלישי והמגזר הציבורי.

ציונות 2000 - עסקים למען 
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כתובת המשרד הראשי: הסיבים 18 פתח תקווה, תא דואר 7050

טל’ המשרד: 03-9263120

שם איש קשר: שירלי אורון שהרבני , מנהלת חטיבת בריאות וקהילה 

סלולארי איש קשר: 052-5423434

shirlyos@beterem.org :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: ליווי ויעוץ 

לבניית מודל עבודה כוללני בתחום בטיחות ילדים בכפרי הנוער, על פי חמש אסטרטגיות הפעולה: 

סטנדרטיזציה, אוכלוסיות בסיכון, חינוך והסברה, התמקצעות, נתונים ומידע. 

http://www.beterem.org/home :כתובת אתר האינטרנט

ארגון בטרם מתמקד בהובלת שינוי בכל הנוגע למניעת היפגעות ילדים בישראל מתאונות 
לא מכוונות, בכל סוגי ההיפגעויות להם חשופים ילדים )נפילה, חנק, כוויה, טביעה, תאונות 

דרכים וכו’( ובכל הזירות בהם נמצאים ילדים: בית, מרחב ציבורי, דרכים ומוסדות חינוך. ארגון 
‘בטרם’ הוכר על-ידי ממשלת ישראל כמוביל מקצועי בבטיחות ילדים בישראל. פעילות הארגון 

מתבצעת בשיתוף עם משרדי ממשלה, גופים ציבוריים ומוניציפאליים, ארגונים חברתיים וגופים 
עסקיים.

־ארגון "בטרם" לבטיחות יל
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כתובת המשרד הראשי: בית יד שרה, שדרות הרצל 124, ירושלים, 96187.

טל’ המשרד: 077-2115150

שם איש קשר: רוני שפירא, עוזרת מנכ”ל 

סלולארי איש קשר: 054-9102880

goffice@mtova.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: תרומת 60 מחשבים דרך עמותת “ילדים בסיכוי” לרמת 

הדסה, נווה גלים, נווה צאלים ואור שלום. תרומת 10 מחשבים לכפר הנוער “בית הילדים נווה הרואה”. 

תרומת 5 מחשבים לפנימיית הרי ירושלים ועוד.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות:

הקניית ידע במיומנויות מחשב )טכנולוגיות, אינטלקטואליות( באמצעות כיתות מחשבים ניידות.  )1(

תרומת מחשבים ישנים.   )2(

/http://www.mtova.org.il :כתובת אתר האינטרנט

עמותת מחשבה טובה הוקמה על ידי קבוצת אנשי חינוך והייטק תושבי ירושלים בשנת 2003 
במטרה לצמצם את הפער החברתי ההולך וגדל בתחום המחשבים והמדיה הדיגיטלית. 

היום פועלת העמותה בעשרה מרכזים שונים בעיר ירושלים, לוד וקריית ים. בנוסף למרכזים 
העמותה מפעילה כיתות מחשבים ניידות הזמינות בכל הארץ. הכיתות הניידות מאפשרות 
לעמותה לפעול במקומות נטולים מכשור טכנולוגי ולהגיע לקהלים שלא יכולים להגיע אלינו.

עמותת מחשבה טובה
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כתובת המשרד הראשי: ת.ד. 2662, נתניה, 42126

טל’ המשרד: 09-8332237

שם איש קשר: 

סלולארי איש קשר: 

דוא”ל איש קשר:  

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הקניית ידע 

והשכלה משפטיים לתלמידים.

/http://www.yfjlaw.org.il :כתובת אתר האינטרנט

עמותת “נוער שוחר משפט עברי” פועלת להקניית ערכי משפט בכלל ומשפט עברי בפרט 
באמצעות פעילות חינוכית ואינטלקטואלית. זהו הגוף היחיד בישראל העוסק בפעילות חינוכית 

-משפטית- יהודית בקרב תלמידי בתי”ס תיכוניים בארץ. לגבי מרבית המשתתפים זהו קשר 
ראשון ומרתק עם ערכי משפט, צדק ומורשת המשפט העברי. הפעילות זכתה להכרה פורמלית 

של משרד החינוך בלימודי החוגים ובכל פעילות העמותה כשוות ערך לכל מסגרת חינוכית.
משמעותה המעשית של הכרה זו היא הענקת 5 יחידות לבחינת הבגרות והכרה בציונים 

הניתנים ע”י העמותה.

נוער שוחר משפט עברי
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כתובת המשרד הראשי: נחלת בנימין 140/13 תל אביב 

טל’ המשרד: 03-6820646

שם איש קשר: יוני צ’ונה, מנכ”ל שותף 

סלולארי איש קשר: 054-4595612

  info@soscenter.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הרצאות 

וסדנאות על המצב הקיים )תוקפנות/אלימות( וטכניקות למעבר למצב הרצוי, סדנאות “עוצמה ללא 

אלימות”, הכשרות למורים ומדריכים בנושאי צמצום אלימות, עבודה על קללות והשפלות, ניכור וכד’. 

כתובת אתר האינטרנט: 

מרכז SOS הינו מלכ”ר שהוקם לשם פיתוח ויישום אסטרטגיות וכלים מקצועיים ייחודיים 
להתמודדות הפרט והקבוצה עם אלימות. לצד תרגול הכלים המעשיים, פועל המרכז להקניית 
מיומנויות חברתיות-רגשיות, שיאפשרו לתלמידים להתמודד כיחידים וכקבוצה עם דינאמיקות 

שליליות ולקדם אקלים חיובי. במקביל, חותר המרכז להשגת שינויי מדיניות והכשרת אנשי 
חינוך. 

המרכז בארץ מקדם שיתופי פעולה מקצועיים בין האקדמיה וגורמי מחקר שונים, ארגונים 
ועמותות, תלמידים, הורים, צוותי בתי ספר ומערכת החינוך. לצד אלה, מפעיל המרכז, זה כמה 

שנים, את סדנת “עוצמה ללא אלימות” המתמקדת בצמצום האלימות, חיזוק המרקם הכיתתי 
והפחתת הניכור.

SOS אלימות! - המרכז ללימודי 
אלימות בישראל )ע"ר(
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כתובת המשרד הראשי: כפר הילדים, כרמיאל, 20100

טל’ המשרד: 04-9027700

שם איש קשר: כרמית שחר, מנהלת מגזר ראשון 

סלולארי איש קשר: 052-7203863

carmitlapid@gmail.com :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: הכפר הירוק, מאיר שפייה, נירים, מקווה ישראל, כדורי, 

יאסא, כפר הילדים כרמיאל, מנוף, בויאר, כפר סילבר, כפר גלים, הדסים, דוד רזיאל, רמת הדסה, גן 

ונוף, ניר העמק, נוה הדסה, מבואות ים, נהלל, מוסינזון הוד השרון, הדסה נעורים, עיינות, בן שמן ואלוני 

יצחק.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הכנה 

למסלולי המשך, צבא ופיתוח תמונת עתיד.

http://www.maase.org.il/index.php?lang=he :כתובת אתר האינטרנט

מרכז מעשה )קרן סקט”א רש”י( פועל לקידום שוויון הזדמנויות ופיתוח מנהיגות אזרחית בקרב 
צעירים מישובי הפריפריה באמצעות הפעלת מסגרות התנדבות מקצועיות ותוכניות המשך. 

מעשה מפעיל מדי שנה כ-700 מתנדבים/ות בגילאי 18-21 מכלל האוכלוסיות המרכיבות את 
הקשת החברתית בישראל. כל מסגרות ההתנדבות במעשה כוללות התנדבות משמעותית 

ובעלת ערך במסגרות חינוך לשיפור מדדים לימודיים וחברתיים. בין יעדיו של הארגון: 
הרחבת נגישות מסגרות ההתנדבות לצעירים מהפריפריה החברתית-כלכלית-הגיאוגרפית, 

פיתוח יכולות אישיות וכישורי מנהיגות של צעירים ושיפור ברמת המקצועיות בתחום מסגרות 
ההתנדבות של צעירים בישראל.

מרכז מעשה
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כתובת המשרד הראשי: הירקון 35, בני ברק

טל’ המשרד: 03-7686666

שם איש קשר: תמי ברוידא, עוזרת מנכ”לית  

סלולארי איש קשר: 054-9773702

 tamib@elem.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: 

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הכשרות 

מקצועיות לצוותי כפרי הנוער, שיתופי פעולה ברמה של הפניות והשמה של בני נוער שעלם פוגשת 

ברחוב וביישובים השונים.

/http://www.elem.org.il :כתובת אתר האינטרנט

עמותת עלם הוקמה במטרה לסייע לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל להיחלץ ממצבם 
ולמצוא את מקומם בחברה, כבוגרים וכאזרחים תורמים, לעצמם, למשפחתם ולחברה 

הישראלית. בעמותת עלם עובדים כ-280 אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי הייעוץ 
והטיפול, לצידם עוסקים במלאכה כ-1,700 מתנדבים. עובדי עלם ומתנדביה יוצאים אל השטח 

ופוגשים את בני הנוער במקומות בהם הם נמצאים. 

עלם- עמותה לסיוע לבני נוער 
במצוקה
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כתובת המשרד הראשי: דרך בגין 55 תל אביב

טל’ המשרד: 03-5622701

שם איש קשר: אביטל רפופורט, מנכ”ל 

סלולארי איש קשר: 054-5313966

aviyouth@gmail.com :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: נווה יהודה, כפר נחמן ונווה חנה.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: קידום 

החשיפה והעמקת ההיכרות עם המוסיקה לסוגיה על ידי הפניית מוסיקאים צעירים לאירוח בכפרי נוער, 

לעשייה חברתית משותפת, האזנה למוסיקה המנוגנת ע”י הצעירים וכד’.

/www.youth-music.org.il :כתובת אתר האינטרנט

הנוער המוסיקלי בישראל פועל לשמירה על ערכי מוסיקה איכותית, רב תרבותית והעמקת 
הידע והבנת שפת המוסיקה. מתוך כך שואף להיות גורם המשפיע על חברה טובה יותר, 

סובלנית ופתוחה גם לשונה.

נוער מוסיקלי בישראל
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כתובת המשרד הראשי: חיים לבנון 32 תל אביב

טל’ המשרד: 03-7448744

שם איש קשר: רועי פלפל, מנכ”ל

סלולארי איש קשר: 052-3689622

 roi@bigbrothers.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: הכפר הירוק.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: חונכות 

פרטנית של ילדים ובני הנוער המתגוררים בכפרי הנוער.

 http://www.bigbrothers.org.il :כתובת אתר האינטרנט

עמותת “אח בוגר אחות בוגרת” פועלת להעצמת ילדים ונוער הזקוקים לקשר אישי ומשמעותי 
עם מתנדב בוגר, כחלק מהמאמץ לשיפור פני החברה בישראל. העמותה ממלאת תפקיד 
חשוב במציאות בה יותר ויותר ילדים ונערים גדלים בבית עם הורה יחיד, או עם זוג הורים 

שאינם מקנים להם את המשאב לצמיחה ולהתפתחות. 

אח בוגר אחות בוגרת 
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כתובת המשרד הראשי: הרוגי מלכות 11 תל-אביב

טל’ המשרד: 03-6475075

שם איש קשר: ירון בראון, מנכ”ל 

סלולארי איש קשר: 

 yaron.brown@yeladim.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

http://yeladim.org.il/he :כתובת אתר האינטרנט

“ילדים בסיכוי” פועלת במטרה להעניק לכל ילד הזדמנות דומה לזו של הילדים החיים עם 
משפחותיהם, כדי שיגדל להיות מבוגר עצמאי ומועיל. הארגון פועל בעיקר בתחומים אשר אינם 

מתוקצבים ע”י משרד הרווחה, החינוך והבריאות, תוך תיאום וליווי של השירות לילד ולנוער.
מטרות הארגון: הגנה ושמירה על זכויותיהם של ילדים במצוקה החיים מחוץ לביתם. שיפור 

איכות החיים במוסדות ובמשפחות אומנה והתאמת הטיפול החינוכי והשיקומי לצרכיהם 
המיוחדים של הילדים החיים בהם. 

ילדים בסיכוי - המועצה לילד 
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כתובת המשרד הראשי: רח’ קק”ל 1, ת.ד. 7283 ירושלים 91072

טל’ המשרד: 1-800-350-550

שם איש קשר: פרי טוכמן, מנהל המחלקה הבכירה לחינוך בישראל  

סלולארי איש קשר: 

 PerryT@kkl.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: נווה הדסה, חוות הנוער הציוני ועיינות.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: תוכניות 

חינוכיות ברוח “הציונית האקולוגית”.

http://www.greenwin.kkl.org.il :כתובת אתר האינטרנט

האגף לחינוך ולנוער של קרן קימת לישראל רואה את ייעודו בעשייה חינוכית, המטפחת את 
אהבת המולדת, בצד מחויבות סביבתית לאדמת הארץ ולנופיה. עיסוקו של האגף בנושאי 
ציונות אקולוגית, הכרת הארץ והמורשת ושמירה על הטבע והסביבה מתמקדים במספר 

מישורי התמחות. לשם כך מעבד האגף את פעילות קק”ל בתחום הציונות האקולוגית לתכניות 
חינוכיות, הפעלות וסיורים, השתלמויות מחנכים ומדריכים וחומרי למידה לרמות גיל שונות.

קק"ל - היחידה וחינוך 
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כתובת המשרד הראשי: סוקולוב 21 רמלה

טל’ המשרד: 08-9255507

שם איש קשר: אסתי הלפרין, סמנכ”ל חינוך 

סלולארי איש קשר: 052-4496791

 estiha@merchavim.net :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: שפייה

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

כתובת אתר האינטרנט:

http://www.machon-merchavim.org.il/he/who-we-are/default.html 

מרחבים נועד לסייע לתלמידות ולתלמידים בעלי רקע שונה להכיר את האחר, להעריך שונות 
ולפתח תודעה אזרחית. הארגון עוסק בפיתוח תכניות באזרחות משותפת מגילאי הגן ועד בית 

הספר התיכון עבור ארבעת זרמי החינוך המרכזיים: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי-ערבי 
וחרדי. במקביל, פועל “מרחבים” להקניית שפת האזרחות המשותפת לצוותי הוראה בבתי 

הספר והגנים באמצעות מערך השתלמויות, בשיתוף משרד החינוך ומחלקות החינוך ברשויות 
המקומיות.

־מרחבים- המכון לקידום אזר
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כתובת המשרד הראשי: היסמין 1, רמת אפעל

טל’ המשרד: 03-5342997 

שם איש קשר: מיה מורג, מנהלת מח’ חינוך 

סלולארי איש קשר: 052-3064923

 maiamorag@gmail.com :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

/http://www.bina.org.il :כתובת אתר האינטרנט

בינה-”בית היוצר לנשמת האומה” )חיים נחמן ביאליק(
בינה הוקמה מספר חודשים לאחר רצח יצחק רבין כיוזמה של אנשי רוח וחינוך, מתוך כוונה 
לעשות מעשה של תיקון וחיבור החברה הישראלית החילונית למקורותיה היהודיים. מחלקת 

החינוך של בינה עוסקת בבניית פעילות חינוכית לבתי”ס ברחבי הארץ, המיועדת למורים, 
תלמידים והוריהם.

בינה-עמותת מרחבים 
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כתובת המשרד הראשי: המלאכה 3 ראש העין

טל’ המשרד: 03-9655570

שם איש קשר: לימור דנאי, מנהלת שותפויות ותקשורת שיווקית 

סלולארי איש קשר: 054-2373407  

 limor.d@unistream.co.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הפעלת 

תכנית “מכשירים היום את מנהיגי העתיד” תוך התאמה לצרכים ולתנאים.

/http://www.unistream.co.il :כתובת אתר האינטרנט

יוניסטרים פועלת למען צמצום הפערים החברתיים-כלכליים בישראל, לפיתוח דור ההמשך 
בפריפריה הישראלית ולהענקת הזדמנות שווה להגשמה עצמית, מימוש פוטנציאל ושגשוג. בין 

מטרותיה:
הצמחת מנהיגות עסקית-חברתית בקרב בני נוער, תוך דגש על אזורי פריפריה  •

הכשרת נערים ונערות בגילאי תיכון להתמודדות עם המציאות הכלכלית חברתית של   •
עולם העסקים וההי-טק בישראל ובעולם, על ידי הקניית כלים להצלחה והפיכתם למנהיגים 

UNISTREAM (R.A( יוניסטרים
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כתובת המשרד הראשי: גואטמלה 22 ירושלים 96705

טל’ המשרד: 02-5411351

שם איש קשר: הדס יונתן, מנהלת תוכניות

              יפעת סלע, מנכ”לית 

סלולארי איש קשר: 052-4767260  052-4767250    

 hadas@aluma.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הכנה 

לחיים משמעותיים באמצעות הכנה לשירות צבאי ו/או לאומי, מתן ידע ו/או לווי צוותים חינוכיים 

העוסקים בהכנה לשירות

לווי אישי של בוגרי הכפרים והפנימיות לפני ובמהלך השירות.

“אלומה” )משירות משמעותי לחיים בעלי משמעות( פועלת לקיומה של חברה חזקה וצומחת 
במדינת ישראל ולקידום קבוצות ייחודיות בחברה הישראלית לרכישת כישורי חיים, לחתירה 

למצוינות ולהשתלבותן במעגל השירות המשמעותי, ההשכלה והתעסוקה. באמצעותם תתאפשר 
הניעות החברתית ויתחזק חוסנה של החברה המורכבת מפרטיה. 

בכל שנה מסייעת אלומה לאלפי צעירים וצעירות דתיים ושאינם דתיים, בריאים ובעלי צרכים 
מיוחדים, מכל השכבות החברתיות, לשרת ולזכות בכרטיס שווה לחיים אזרחיים בוגרים בחברה 

הישראלית. אלומה מלווה את הצעירים בתהליך הבחירה לפני השירות ובמהלך השירות עד סיומו 
ומציעה למשרתים תכניות המשך ותרומה לקהילה.

אלומה פועלת בשת”פ מגוונים ונקודתיים עם המנהל לחינוך התיישבותי במגזר הכללי והדתי כבר 
שנים רבות ומלווה מידי שנה כ-15,000 צעירים/ות.

עמותת אלומה
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כתובת המשרד הראשי: דרך נמיר 149 תל אביב 62507

טל’ המשרד: 03-7412729

שם איש קשר: איל רם, מנכ”ל 

סלולארי איש קשר: 054-2440942

 eyalr@democratic.co.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: כפר גלים, כפר חסידים, ביה”ס הניסויי עין-כרם וכפר 

סילבר. התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

הובלה פדגוגית של בית הספר ושיתופי פעולה עם הפנימיה והמשק החקלאי. 

התבוננות הוליסטית על הכפר ברמה הפדגוגית.

בניית פדגוגיה למשק החקלאי. 

בניית תכניות הכשרה למדריכי פנימיות לתואר ראשון/שני.

/http://www.democratic.co.il :כתובת אתר האינטרנט

המכון לחינוך דמוקרטי פועל כארגון לשינוי חברתי, המקדם תרבות דמוקרטית, המבוססת על 
מגילת זכויות האדם. תרבות דמוקרטית רואה באחריות הקהילה להביא את ייחודיותו )חוזק, 
צמיחה ודעה( של כל אדם לידי ביטוי, מקדמת שותפות בין בני אדם, מטפחת יחסי גומלין בין 

היחיד לקהילה והסביבה, ובדרך זו שואפת ליצירת חברה שוויונית, הוגנת, צומחת ובת קיימא. 
המכון לחינוך דמוקרטי מעודד אופטימיות, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם של היחיד והקהילה, 

ורואה בחינוך ובתהליכים חברתיים כלי מרכזי לקידומה של תרבות זו.

המכון לחינוך דמוקרטי
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תא דואר:321 כתובת המשרד הראשי: בני עטרות, מיקוד:60991 

טל’ המשרד: 052-6208380

שם איש קשר: עדי בינרט מילר, פיתוח פרוייקטים והערכה 

סלולארי איש קשר: 052-7078210

 adi@shiuracher.org :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: הוד השרון, בן יקיר, גן ונוף, נחלת יהודה, כנות, ימין אורד, 

מקווה ישראל, נווה הדסה, רמת הדסה, אור שמחה, נווה חנה וקרית יערים.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: הרחבת 

פעילות העמותה למוסדות נוספים מהן והעמקת העשייה בנושאים הקשורים להתנדבות, העשרה, 

פיתוח תוכן וקשר עם המגזר העסקי והציבורי.

http://www.shiuracher.org :כתובת אתר האינטרנט

עמותת שיעור אחר מתעלת את משאב הידע העשיר המצוי בקרב הציבור לטובת העשרת 
מערכת החינוך, באמצעות שיתוף אזרחים מן המגזר העסקי והציבורי, בעלי מקצועות שונים, 

בהוראת קורס העשרה חווייתי בבתי ספר. המתנדבים פועלים כקבוצה, המתארגנת לרוב 
במסגרת מקום העבודה, ומעבירים קורס העשרה בתחום פעילותם, באמצעות מערכי “שיעור 

אחר”. הקורס נמשך 12 מפגשים אחת לשבוע במסגרת שעות הלימודים ובנוכחות מורה 
בכיתה. בשנת הלימודים הנוכחית מפעילה העמותה 340 קורסים לרווחת 8,500 תלמידים 

מכתות ה’-י”ב, ב- 165 בתי-ספר מצפון הארץ ועד אילת.

שיעור אחר
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כתובת המשרד הראשי: צומת הכפר הירוק  מיקוד:47100  תא דואר: 51

טל’ המשרד: 03-6456608

שם איש קשר: פיני שמעון, מנהל פיתוח וקשרי חוץ

סלולארי איש קשר: 054-2208700  

pshimon@tennis.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: פיתוח 

הפוטנציאל הטמון בכל אחד מהמשתתפים במטרה להקנות הרגלים וערכים.

http://www.tennis.org.il/tennis_israel :כתובת אתר האינטרנט

המרכז לטניס בישראל הינו מוסד ללא כוונת רווח השוקד, דרך פעילות ספורטיבית , על 
העצמת ההתפתחות החברתית, הפסיכולוגית והפיזית של ילדי ישראל ומעניק סביבה בריאה 

ותומכת לילדים באשר הם ומחנך לערכים של שיתוף פעולה, התמדה וסובלנות.
המרכז מפעיל תכניות למען קהילה ומעניק שירותים אשר מקדמים צדק חברתי באמצעות 

תוכניות לעולים חדשים, תכניות לילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים, דו-קיום, נערים ונערות 
בסיכון, ובמקביל מטפח שחקני טניס מקצוענים ברמה בינלאומית לתפארת מדינת ישראל.

על מנת לממש שאיפות אלה מופעלים 14 מרכזים אשר מטפלים ב- 20,000 ילדים ובני נוער 
מדי שבוע. 

מרכז הטניס
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כתובת המשרד הראשי: יהודה הנשיא  10 א’ הרצליה, מיקוד: 4644856   

טל’ המשרד: 052-8534452

שם איש קשר: מיכל צילבון, מנכ”ל 

סלולארי איש קשר: 052-8534452

 ceo@tzemach.co.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

/http://www.tzemach.org.il :כתובת אתר האינטרנט

צמ”ח נועד להנחיל לבני נוער תודעה חברתית, לחנכם לציונות ואהבת הארץ, יוזמה ועשייה, 
אחריות וסולידריות חברתית ע”י פעילויות לימודיות, חינוכיות וחברתיות. תהליכים אלה 

מובילים להבניית שיח סובלני ודמוקרטי בקרב תלמידים ומדגישים כבוד הדדי וקבלת האחר.
במקביל, פועל הארגון להקניית תחושת שייכות ומחויבות לחברה ולהוויה הישראלית במדינה, 

באמצעות שיח ערכי-ציוני בין סטודנטים לתלמידים במסגרת בית ספרית. 

צמ”ח-ציונות, מנהיגות, חינוך 
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כתובת המשרד הראשי: בית הלל 18, תל אביב, ת.ד. 57220

טל’ המשרד: 03-5685213

שם איש קשר: עזאת חלבי, סמנכ”ל תפעול 

סלולארי איש קשר: 054-4938963

 azzat@bezeqint.net :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: פנימיית אהבה, רמת הדסה, ויצ”ו הדסים ועלומים.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: פעילות 

 אתגרית שנתית שתכלול פעילויות חבל, פעילויות שייט ופעילויות אופניים בטבע.   

 /http://www.etgarim.org :כתובת אתר האינטרנט

אתגרים נוסדה ידי קבוצה של נכי צה”ל ואנשי שיקום במטרה לאפשר לילדים, בני נוער ובוגרים 
בעלי צרכים ייחודיים )מגבלות פיזיות, חושיות ונפשיות(, למצות את הפוטנציאל האישי הגלום 
בהם, להרחיב את יכולותיהם בכל תחומי החיים ולשלבם בקהילה באמצעות פעילות אתגרית 

בטבע. בפעולותיה של אתגרים נוטלות חלק אוכלוסיות עם מגבלות תנועה, נפגעי חושים, בעלי 
בעיות התפתחותיות, אוטיסטים, בעלי לקויות למידה, בעלי פיגור, מאושפזים ופוסט-מאושפזים 

על רקע נפשי רגשי. בשנים האחרונות הרחיבה “אתגרים” את פעילותה לטיפול בנוער מנותק 
ונוער בסיכון.

אתגרים
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כתובת המשרד הראשי: רוקח 77  תל אביב

טל’ המשרד: 03-7453350

שם איש קשר: רוני שכטר ברן, מנהלת תחום מערכת החינוך 

סלולארי איש קשר: 054-4905916

 roni@rabincenter.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: אירוח כפרי 

הנוער לפעילויות במרכז יצחק רבין. 

הרצאות וסדנאות בתוך כפרי הנוער העוסקות בחינוך אזרחי.

http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx :כתובת אתר האינטרנט

מחלקת החינוך במרכז יצחק רבין מציעה סדנאות ותוכניות חינוכיות העוסקות באתגרים 
עימם מתמודדת החברה הישראלית ובדמותו ופועלו של יצחק רבין כדוגמא ומופת למנהיגות 

אחראית, הגונה ויוזמת בתחומי החברה, הביטחון והחתירה לשלום.
פעילויות חינוכיות אלה מכוונות לביסוס השותפות האזרחית במדינת ישראל על יסודות של 

כבוד האדם, לכידות חברתית ואורח חיים דמוקרטי.

מרכז יצחק רבין
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כתובת המשרד הראשי: פקיעין 7 תל אביב

טל’ המשרד: 03-5465577

שם איש קשר: מיכל גלוסקא, מנהלת פרוייקטים 

סלולארי איש קשר: 052-3209569

 michalg@alsam.org.il :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל: פנימיית מוסינזון.

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: פעילות 

מניעה והסברה.

/http://www.alsam.org.il :כתובת אתר האינטרנט

עמותת אל-סם פועלת לטיפול והעצמה של בני נוער וצעירים שהתנסו בשימוש בסמים 
ובאלכוהול ולמען צמצום התופעה על ידי טיפול, יעוץ והסברה. העמותה שמה לה למטרה 

להקנות לבני הנוער והצעירים, יכולת התמודדות עצמאית עם בעיות ומציאת דרכים 
אלטרנטיביות למיצוי עצמי ללא סמים ואלכוהול.

במהלך השנים  צברה אל-סם ניסיון רב בעבודה עם בני נוער ובהתאם בנתה תכניות מניעה 
והסברה שמטרתן להתחבר לבני הנוער בשפתם ומתוך עולמם, מבלי להטיף ומבלי לשפוט. 

פעילויות המניעה של העמותה מיועדת לשלושה קהלים עיקריים: בני נוער, הורים, צוותים 
חינוכיים.

עמותת אל-סם
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כתובת המשרד הראשי: לישנסקי 27 ראשל”צ

טל’ המשרד: 03-9369475

שם איש קשר: רוני שרמן, מנהל

סלולארי איש קשר: 052-2534631

 z.ofakim@gmail.com :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות:

http://www.z-ofakim.co.il/node/69 :כתובת אתר האינטרנט

צוות אופקים עוסק בפיתוח והפעלת תוכניות לימוד חווייתיות בנושא הקולנוע והשתקפות 
היסטוריה וערכים בעולם הקולנועי. התוכניות מיועדות לתלמידי בתי ספר יסודי ותיכון, וכן 

למבוגרים המעוניינים להרחיב את אופקיהם בתחום. כל תוכנית מותאמת לגילו ולאופיו של 
קהל היעד.

לתלמידי בתי ספר ומוסדות חינוך מציע הצוות מפגשים בנושאי מניעת אלימות, דמוקרטיה, גיל 
ההתגברות, סמים ואלכוהול, בטיחות בדרכים ועוד.

צוות אופקים
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כתובת המשרד הראשי: מבצע קלשון 8, מודיעין 71700

טל’ המשרד: 052-3699388

שם איש קשר: עדי כהן לוי, מנכ”לית 

סלולארי איש קשר: 054-8818181 

 adi@amutatdrive.org :דוא”ל איש קשר

כפרי הנוער בהם הארגון פעיל:

התחומים בהם מעוניין להשתלב בעשיית כפרי הנוער והפנימיות: 

/http://www.amutatdrive.org :כתובת אתר האינטרנט

דרייב פועלת לקידום ומימוש הפוטנציאל בקרב בני נוער, הורים וצוותי חינוך על ידי הקניית 
הכלים המתאימים להצלחה במכלול מעגלי החיים באמצעות כלים ומתודולוגיה שנמצאו והוכחו 

כבעלי הצלחה והשפעה רבה.
העמותה מפעילה מערכי הדרכה והכשרה המיועדים להוביל פריצת דרך משמעותית בגישתם 

של משתתפי התכנית, ותשפיע על איכות חייהם ועל איכות התקשורת שהם מקיימים עם 
סביבתם.

עמותת דרייב



בוצע ע”י
ערך נוסף

פיתוח ארגוני וניהול
www.erech-nosaf.co.il  

 office@erech-nosaf.co.il  
08-9355221



הפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל
www.fkn.org.il

רחוב השופטים 38, רמת השרון 47210
טלפון: 03-5477118
 פקס: 03-6124410


