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  מדינת ישראלמדינת ישראל
  הרווחה והשירותים החברתייםהרווחה והשירותים החברתייםמשרד משרד 

  חופש המידעחופש המידע

  
  

  דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד העבודה והרווחה
  2006-2005-2004לשנים 

  

   1998 ח"לחוק חופש  המידע התשנ) א (5י סע  "עפ
  
  
  

 הרווחה והשירותים ח הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד"להלן דו
, 2004  לשנים פעולותהח זה כולל את דיווח הממונה ואת "דו. החברתיים

  . של משרד הרווחה והשירותים החברתיים2006- ו2005
  

לחלק את ) 51' החלטה מס( החליטה ממשלת ישראל 13.3.2003בתאריך 
עם משרד משרד העבודה לשעבר  והרווחה ולאחד את משרד העבודה

, התעשייה והמסחר ולהעביר סמכויות המוקנות בחוק משר העבודה והרווחה
  . לשר התעשייה והמסחר

  
). 2003 במרס 26(ג "התשס' ב באדר ב"ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ביום כ

  .) 30.4.2003, ג"ח בניסן התשס" כ5175ילקוט פרסומים (ופורסמה ברשומות 
  

  : החלטת הממשלה קבעה את החלוקה באופן הבא
משרד "יעבור למשרד התעשייה והמסחר אשר ייקרא :  תחום העבודה

יישאר במשרד העבודה  :תחום הרווחה". המסחר והתעסוקה, התעשייה
  ". משרד הרווחה"והרווחה ויקרא 

  
משרד הרווחה והשירותים "  הוחלט לקרוא למשרד 1/4/2007 -בתאריך ה

  ".חברתייםה
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  :בקשות לקבלת מידע שהוגשו לממונה.    1 .1

2.   

  'מס  השנה
  הבקשות

  לא הוגשה
  כחוק

  הוגשה
  כחוק

  בקשה שנענתה
  במלואה

בקשה 
  שנענתה

  חלקית

בקשה 
  שנענתה

  במועד

2004  
  

53  28  25  24  1  36  
  

  
  

  'מס  השנה
  קשותהב

  לא הוגשה
  כחוק

  הוגשה
  כחוק

  בקשה שנענתה
  במלואה

בקשה 
  שנענתה
  חלקית

בקשה 
  שנענתה
  במועד

2005  63  27  36  34  3  42  

  
  

  ההשנ
  
  

  'מס
  הבקשות

  לא הוגשה
  כחוק

  הוגשה
  כחוק

  בקשה שנענתה
  במלואה

בקשה 
  שנענתה
  חלקית

בקשה 
  שנענתה
  במועד

2006  71  29  42  41  25  32  

  
  :ל"הערות לטבלה הנ

  
ולא עשה כן ,  בקשות אשר המבקש התבקש לשלם אגרה בקשה כחוקןהנ, שות שלא הוגשו כחוקבק
י רשות "וכן בקשות שיועדו מראש לטיפול ע. הפקה ומשלוח, או לא התחייב על תשלום אגרות טיפול/ו

  .ציבורית אחרת והופנו אליה ואו הופנו לטיפול ישיר של יחידות המשרד
  

כאשר ' לדוג. דהיינו לא שולמה אגרת בקשה, קשה לא הוגשה כחוקחלק מהבקשות נענו גם אם הב
 ואאו כאשר המבקש ה, וק חופש המידעמחויבים לספק המידע  גם ללא הגשת בקשה על פי ח

  . י יחידות המחקר של המשרד"סטודנט המבצע עבודת מחקר והמידע זמין ומופץ ע

    
   :2004שנת 

  
 : הבקשות שלא הוגשו כחוק נכללים 27ב  �

  .לא שולמה אגרת בקשה להמשך הטיפול בקשות – 10
  . בקשות הופנו לרשות ציבורית אחרת - 15
  . ויתרו על קבלת התשובה בעקבות בקשה לקבלת פרטים נוספים-2
עקב סיבות טכניות לאי זמינות המידע (  בקשות לא נענו במועד שנקבע בחוק - 17

  ).במועד הנדרש
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   :2005שנת 
  

  :ו כחוק נכללים  הבקשות שלא הוגש27ב  �
  .בקשות לא שולמה אגרת בקשה להמשך הטיפול- 10  
  . בקשות הופנו לרשות ציבורית אחרת- 10  
  . ויתרו על קבלת התשובה בעקבות בקשה לקבלת פרטים נוספים-7  

  
עקב סיבות טכניות לאי זמינות  המידע (  בקשות לא נענו במועד שנקבע בחוק - 29

  ).במועד הנדרש
  

  
   :2006שנת 

  
 : הבקשות שלא הוגשו כחוק נכללים 29 ב �

 
  .לא שולמה אגרת בקשה להמשך הטיפול בקשות – 5

  . בקשות הופנו לרשות ציבורית אחרת - 13
  . ויתרו על קבלת התשובה בעקבות בקשה לקבלת פרטים נוספים- 11
  

עקב סיבות טכניות לאי זמינות המידע (  בקשות לא נענו במועד שנקבע בחוק - 34
  ).במועד הנדרש

  

הרווחה  על יישום חוק חופש המידע במשרד -התקשרות עם הממונה  .2

  .והשירותים החברתיים

  

  

  יהודית שפיצר: שם
  91008ירושלים , 2קפלן ' רח: כתובת

  02-5632542:   פקס02-6752380: טלפון 
 yehuditsh@molsa.gov.il :דואר אלקטרוני

  
         

והשירותים הרווחה משרד  של ח חוק חופש המידע מתפרסם באתר האינטרנט"דו
  . וניתן להורדההחברתיים

  .המשרדקיים מידע נוסף המתפרסם על ידי באתר האינטרנט 
 www.molsa.gov.il  
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  יעוד משרד הרווחה
  

משבר זמני או , משפחה וקהילה הנתונים בסיכון ובסכנה, לסייע ולשקם כל אדם, להגן
, סטייה חברתית, עוני והדרה, מוגבלות: בומתקשים למצות את יכולתם עק, מתמשך

  .אפליה או ניצול, אבטלה, קשיי תפקוד

  
  
  
  
  

  :חזון משרד הרווחה
  
  

 הבטחת סל שירותי רווחה חובה לכל פרט -קידום השוויון בשירותי הרווחה �

 .מכוח הסדר חוקי,  זאת-ומשפחה נזקקת ולכל קהילה שבמשבר

 

ון המקומי ונציגי ארגוני הסדרת מערכת היחסים שבין המשרד לבין השלט �

 .החברה האזרחית על אומנות שותפות והסדר חוקי

 

 חברתי -השתתפות פעילה בעיצוב מדיניות הממשלה בתחום הכלכלי �

 .לצמצום הפערים החברתיים

 

תכנון רב שנתי לעיצוב ולהתוויות מדיניות שירותי הרווחה על בסיס ערכי  �

 של המשרד והשותפות עם הניסיון הנצבר במערך המקצועי, מדינת הרווחה

 .המרכז לשלטון מקומי

 

ארגון והפעלת זרוע פיקוח ובקרה שתבטיח רמה ואיכות שירותים לציבור  �

פיתוח כח אדם והידע המקצועי בכל רמות הארגון חיוניים . ועדכון המדיניות

 .לשיפור היעילות והאפקטיביות הביצועים
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  2007יעדי משרד הרווחה לשנת 

  
  

 .ים ובנוער בסיכוןטיפול בילד �

 

 .מניעה וטיפול באלימות במשפחה ובחברה �

 

 .סיוע לילדים ולמשפחות החיים בעוני �

 

 .שיפור איכות השירות לאוכלוסיית היעד �

 

שילוב תעסוקתי למוגבלים ולאוכלוסיות מוחלשות על ידי תוכניות  �

 .שיקום

 

 .חיזוק יישובי הצפון וחבל עזה �

 

 .והתאמת תוכניות החירוםעדכון  �

 

 . שיווין בין מגזרים–פור שירותי הרווחה במגזרי המיעוטים שי �
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משרד הרווחה והשירותים החברתייםמשרד הרווחה והשירותים החברתיים

שר הרווחה 
והשירותים החברתיים

המנהל הכללי המוסד לביטוח

לאומי
המשקם

הרשות לשיקום

האסיר

הסדרים

חברתיים

כספים

לשכה משפטיתתקציביםתקציבים בקורת פניםמערכות מידע

בטחון

מערכות מינהל מינהל ומשק

אגף הטיפול באדם
המפגר

אבחון וקדום

מעונות’ ש

פנימיה

שרותי

קהילה

תפקידיםאגף 

מיוחדים

פקוח בקרה

שרות לאומי

מוסדות

ציבור

יחסים 

בינלאומיים

התנדבות

ועדות ערר 

וסיוע לבודדים

 אישייםלשרותיםאגף 
וחברתיים

ילד ונוער

עבודה

ועליה’ קהיל

ארגון ומינהל

בלשכות

רווחת הפרט

והמשפחה

השרות לזקן

השרות

למען הילד

תקוןאגף שרותי 

מבחן

מבוגרים

שיקום נוער

טיפול בנשים

ונערות

מבחן נוער

טיפול

בצעירים

טיפול

בהתמכרויות

טיפול

באוטיסטים

השרות

לשקום

השרות

לעוור

מעונות נכים

שיקוםאגף 

תאגידים

מטה

קו

מינהל

 מחקר ותכנון

והכשרה
דוברות הסברה 

ופניות ציבור

ל”שי

 מינהלבכיר ל ל”סמנכ

ומשאבי אנוש

פיתוח

הדרכהמשאבי אנושמ"בנא
שרותי רווחה

לעובדים

תקצוב רשויות

מקומיות
עזבונות

רשות חסות

הנוער

ל"משנה למנכ

בית הספר 

מחוז ירושליםהמרכזי מחוז באר שבע

 והדרום

מחוז חיפה 

והצפון
מחוז תל אביב 

והמרכז

6
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תקציב משרד הרווחה   

  כולל שיא כוח אדם2005 ונתוני תקציב 2004ביצוע תקציב 
 

 

  2004תקציב   

  

 2005תקציב  

 

תחום 

 

נטו 

 

ביצוע בפועל 

 

 

התחייבות 

 

נטו 

תקציב  

ברוטו 

(+גורמי חוץ) 

שיא כ"א  

בתקציב 

- תחום פעולה כללי 01

 

303,020 273,469 45,346 323,397 327,135 790.5 

- שיקום 06

 

407,534 381,735 14,345 434,678 559,626 105 

- השירות למפגר 08

 

 762,440 733,392 19,567 805,790 1,201,487 969.5 

 –  שירותים אישיים וחברתיים 10

 

1,342,539 1,290,286 46,132 1,334,767 2,039,414 72 

- שירותי תקון ונוער מנותק 11

 

238,682 227,238 10,329 239,485 272,984 294.5 

- תמיכה בפיתוח 12

 

44,100 23,345 1,102- 31,353 53,369  

 2,231.5 4,454,015 3,169,470 134,617 2,929,465 3,098,315סה"כ 

 

  א'.פירוט התקציב לסעיפיו בנספח* 
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  תקציב משרד הרווחה 

  שיא כח אדם  בתקציב +2006ח ותקציב "  באלפי ש2005ביצוע תקציב 

  

  2006תקציב     2005תקציב    

  
  תחום

  

  נטו

  ביצוע בפועל
  

  
  בותהתחיי

  
  נטו

  תקציב 
  ברוטו

  )גורמי חוץ(+

  א "שיא כ

  בתקציב

   תחום פעולה כללי- 01

  

323,397  
 

275,143 41,988 348,238 351,446 716 

   שיקום- 06

  

434,678 402,515  27,588 442,588 565,574 72 

   השירות למפגר- 08

  

805,790 755,373 33,014 829,909 1,244,932 926.5 

   רזרבה- 09

  

      1,022 1,022  

   שירותים אישיים וחברתיים– 10

  

1,334,767 1,260,789 71,480 1,407,252 2,066,540  

   שירותי תקון ונוער מנותק- 11

  

239,485 227,500 10,140 273,040 293,271 478.5 

  64,044 39,636 -1,180 14,857 31,353   תמיכה בפיתוח- 12

  2,193  4,586,829  3,341,685  183,030  2,936,177  3,169,470  כ"סה

 .'  בפירוט התקציב לסעיפיו בנספח* 
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  תקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים

  )075/- נכון ל2007תקציב (שיא כח אדם  בתקציב   +2007ח ותקציב "  באלפי ש2006ביצוע תקציב 

  

  2007תקציב     2006תקציב   

  
  תחום

  

  נטו

  ביצוע בפועל
  

  
  התחייבות

  
  נטו

  תקציב 
  וברוט

  )גורמי חוץ(+

  א "שיא כ

  בתקציב

   תחום פעולה כללי- 01

  

348,238 301,707 41,304 325,117 327,897 704 

   שיקום- 06

  

442,588 422,641  18,341 467,396 585,204 71 

   השירות למפגר- 08

  

829,909 791,445 32,710 903,331 1,277,335 927 

   רזרבה- 09

  

1,022      105,983 105,983  

   שירותים אישיים וחברתיים– 10

  

1,407,252 1,325,624 72,378 1,410,421 2,036,139  

   שירותי תקון ונוער מנותק- 11

  

273,040 245,521 27,766 312,136 336,705 506 

  61,630 37,907 9,118 12,217 39,636   תמיכה בפיתוח- 12

  2,208  4,730,893  3,562,291  201,617  3,099,155  3,341,685  כ"סה

.'  גפירוט התקציב לסעיפיו בנספח* 
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  שירותים אישיים וחברתיים
  

  

זקנים ל, לילדים ונוער, למשפחה, שירותי רווחה אישיים וחברתיים לפרט
י פיתוח תוכניות ופעולות ברמת הפרט "ע, אוכלוסיות מיוחדותלו

  .בסוס נהלים הנחיות עבודה וקדום חקיקה, המשפחה והקהילה
  
  
  
  

   ארגון ומינהל ברשויות המקומיותתחום בכיר
  

  2004שנת 
  

  

  

  

  
  יעד

יצירת מסגרת ארגונית למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות למתן שירות מקצועי ואיכותי 
  .ללקוחות

  
  
  
  
   :כלליפרסום הוראות המנהל ה  .1
  

  .יםיוחדל מ" מנכי חוזר2פורסם . ס" הוראות תע29ל במסגרתם פורסמו " חוזרי מנכ6פרסום   
  ).ס מתפרסמות גם באתר האינטרנט של המשרד"הוראות התע          ( 

  
  
  :א במחלקות לשירותים חברתיים"כ  .2
  

 א ברשויות המקומיות "עדכון המערך הממוחשב של תקינה וכ 2.1

  .מ" רשו 266 -ב          
  .מ" רשו8 –בחינה מחודשת של מבנים ארגוניים  2.2
  מ" רשו3 –יעוץ ארגוני  2.3
  . תקנים4,631 –ך תקינה עדכון מער 2.4

  
  
  : רשויות מקומיות–שכר עובדים   .3
  

  . עובדים7,369 –עדכון שכר העובדים על פי הסכמי שכר ל  3.1
  .מ" רשו1 –בקרת רואה חשבון  3.2
  .מ" רשו48 –מ "בקרה ברשו 3.3
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  :רישום ועיון בפנקס העובדים הסוציאליים  .4
  

  826 –רישומים חדשים  4.1
  119 –עיון ברישומים קיימים  4.2
  4 - ל "ריכוז ועדות להכרה במוסדות מחו 4.3

  
  
  :פיתוח כח אדם מקצועי  .5
  

  :קורסים והשתלמויות  
  

          28  - בית הספר המרכזי -קורס מדריכים ראשי צוותים 5.1

  .משתתפים
 25 –א "בעידן צמצום משאבים בשיתוף אלכ ניהול קורס 5.2

 .משתתפים

  .  משתתפים25 –א "קורס פיתוח מנהלים בשיתוף אלכ 5.3
  . משתתפים33 –ורסים עובדי מינהל וזכאות בסיסי  ק2 5.4
  . משתתפים16 –ת "השתלמות עובדי אמ 5.5
  90 – השתלמות שנתית עובדי מינהל וזכאות מרכז שלטון מקומי  5.6

  . משתתפים
  . תלמידים90 –החתמת הלומדים בקורסים על המשך שירות  5.7
  420 –השתלמויות בנות יום אחד לעובדי מינהל וזכאות  5.8

  .משתתפים
  
  
  :בינוי שיפוץ מחלקות לשירותים חברתיים  .6
  

  .י הסכם סיוע עם המשרד" מחלקות לשירותים חברתיים עפ10בינוי ושיפוץ 
  .מ" רשו30 –הצטיידות מחלקות לשירותים חברתיים 

  
  

  :פיקוח ובקרה במחלקות לשירותים חברתיים  .7
  

  .707 –מ שונות "בקורי פיקוח ובקרה ברשו' מס
  
  
   :תאלימו-ועדות אל  .8
  

 מקרים של אלימות כלפי עובדים 115 - ב2004אלימות אשר דנו בשנת - ועדות אל4הפעלת   
  .15 –סדנאות ניידות . במחלקות לשירותים חברתיים

  
  
  :ועדות חריגים  .9
  

 בקשות להנחה 3,831 – ועדות חריגים מחוזיות  להנחות לילדים אשר דנו ב 4הפעלת   
  .18בהשתתפות הורים במסגרות עד גיל 

    
  :מ"מערך שעת חירום ברשו  .10
  

  .פיתוח ערכת הדרכה לנוהל הבינתחומי לחירום 10.1
    .מ" רשו18הכשרה לחירום  10.2
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  :פרסומים .11
  

  . מהלכה למעשה–ת מינהל וזכאות /עבודת עובד 11.1
 . התמודדות ודרכי מניעה-אלימות במחלקה לשירותים חברתיים 11.2

 .שלישית ה מהדור, ניהול מחלקה לשירותים חברתיים מדריך למנהל חדש 11.3

 .חוק העובדים הסוציאליים ותקנותיו מהדורה שלישית 11.4

  .מהדורה שניה,  מדריך למנהל–תקצוב בשירותי הרווחה  11.5
  

  

  2005שנת 

  
  
  :פרסום הוראות המנהל הכללי  .1
  

  .ל מיוחד" חוזר מנכ1פורסם . ס" הוראות תע23ל במסגרתם פורסמו " חוזרי מנכ6פרסום   
  ).רסמות גם באתר האינטרנט של המשרדס מתפ"הוראות התע          ( 

  

  
  :א במחלקות לשירותים חברתיים"כ  .2
  

 א ברשויות המקומיות "עדכון המערך הממוחשב של תקינה וכ 2.5

  .מ" רשו 262 -ב          
  .מ" רשו7 –בחינה מחודשת של מבנים ארגוניים  2.6
  מ" רשו4 –יעוץ ארגוני  2.7
  . תקנים4,606 –עדכון מערך תקינה  2.8

  
  
  : רשויות מקומיות–ים שכר עובד  .3
  

  . עובדים7,240 –עדכון שכר העובדים על פי הסכמי שכר ל  3.4
  .מ" רשו1 –בקרת רואה חשבון  3.5
  .מ" רשו42 –מ "בקרה ברשו 3.6
  
  

  :רישום ועיון בפנקס העובדים הסוציאליים  .4
  

  969 –רישומים חדשים  4.4
  104 –עיון ברישומים קיימים  4.5
  4 - ל "ריכוז ועדות להכרה במוסדות מחו 4.6
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  :פיתוח כח אדם מקצועי  .5
  

  :קורסים והשתלמויות  
  

  .משתתפים 28  - בית הספר המרכזי -י צוותיםקורס מדריכים ראש 5.9
  .משתתפים  25 –א "קורס ניהול בעידן צמצום משאבים בשיתוף אלכ 5.10
  .  משתתפים25 –א "קורס פיתוח מנהלים בשיתוף אלכ 5.11
  .תתפים מש53 – קורסים עובדי מינהל וזכאות בסיסי 2 5.12
  . משתתפים16 –ת "השתלמות עובדי אמ 5.13
  . משתתפים 110 – השתלמות שנתית עובדי מינהל וזכאות מרכז שלטון מקומי  5.14
  . תלמידים250 –החתמת הלומדים בקורסים על המשך שירות  5.15
  .משתתפים  300 –השתלמויות בנות יום אחד לעובדי מינהל וזכאות  5.16

  
  
  :םבינוי שיפוץ מחלקות לשירותים חברתיי  .6
  

  .י הסכם סיוע עם המשרד" מחלקות לשירותים חברתיים עפ5בינוי ושיפוץ 
  .מ" רשו26 –הצטיידות מחלקות לשירותים חברתיים 

  
  :פיקוח ובקרה במחלקות לשירותים חברתיים  .7
  

  723 - מ שונות "בקורי פיקוח ובקרה ברשו' מס
  
  
  :אלימות-ועדות אל  .8
  

 מקרים של אלימות כלפי עובדים 149 - ב2005ת אלימות אשר דנו בשנ- ועדות אל4הפעלת   
  .10 –סדנאות ניידות . במחלקות לשירותים חברתיים

  
  :ועדות חריגים  .9
  

 בקשות להנחה 2,708 – ועדות חריגים מחוזיות  להנחות לילדים אשר דנו ב 4הפעלת   
  .18בהשתתפות הורים במסגרות עד גיל 

   מקרים70 –הפעלת חריגים ארצית להנחות   
   מקרים168 –פעלת ועדת חריגים להנחות לסידורים לבתי אבות ה  
  . מקרים4,800 –הפעלת ועדת חריגים רטרואקטיביים   

  
  

  מ"מערך שעת חירום ברשו  .10
  

  .פיתוח ערכת הדרכה לנוהל הבינתחומי לחירום 10.3
    .מ" רשו21הכשרה לחירום  10.4
 .ערכת נהלים חדשים 10.5

  
  פלותמאגר מידע נתוני יסוד אודות משפחות מטו  .11
  

  . משתתפים200,  מחלקות15 – הדרכת רשויות מקומיות לדווח למערכת נתוני יסוד 11.1  
  . איש160 -  מתן מספר זיהוי משרדי למטופלים חסרי תעודת זהות11.2  
  חות" דו60 –מ "חות ייחודיים לרשו" הפקת דו11.3  
  . הפעלת מערכת טלפונית תומכת לכל הרשויות המקומיות בארץ11.4  
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  6200שנת 
  
  
  :פרסום הוראות המנהל הכללי  .1
  

ל " חוזרי  מנכ8.   דפי עדכון9, ס" הוראות תע42ל במסגרתם פורסמו " חוזרי מנכ6פרסום   
  .מיוחד

  ).ס מתפרסמות גם באתר האינטרנט של המשרד"הוראות התע          ( 

  
  :א במחלקות לשירותים חברתיים"כ  .2
  

  .מ" רשו262 -ברשויות המקומיות בא "עדכון המערך הממוחשב של תקינה וכ 2.9
  .מ" רשו8 –בחינה מחודשת של מבנים ארגוניים  2.10
  מ" רשו2 –יעוץ ארגוני  2.11
 . תקנים4,600 –עדכון מערך תקינה  2.12

  
  
  : רשויות מקומיות–שכר עובדים   .3
  

 עובדים על בסיס חלקיות 7,402 –עדכון שכר העובדים על פי הסכמי שכר ל  3.7
 .משרה

  .מ" רשו35 –מ "בקרה ברשו 3.8
  
  :רישום ועיון בפנקס העובדים הסוציאליים  .4
  

  1001 –רישומים חדשים  4.7
  103 -עיון ברישומים קיימים על פי התקנות  4.8
  4 - ל "ריכוז ועדות להכרה במוסדות מחו 4.9

  
  
  :פיתוח כח אדם מקצועי  .5
  

  :קורסים והשתלמויות  
  

          52  - בית הספר המרכזי -קורסים  מדריכים ראשי צוותים 5.17

  .םמשתתפי
 .  משתתפים25 –א "קורס פיתוח מנהלים בשיתוף אלכ 5.18

 . משתתפים25 – קורס  עובדי מינהל וזכאות בסיסי  5.19

 . משתתפים16 –ת "השתלמות עובדי אמ 5.20

  – השתלמות שנתית עובדי מינהל וזכאות מרכז שלטון מקומי  5.21

 . משתתפים130 

 . תלמידים350 –החתמת הלומדים בקורסים על המשך שירות  5.22

   350 – בנות יום אחד לעובדי מינהל וזכאות השתלמויות 5.23

 .משתתפים

   משתתפים22 – בית הספר המרכזי –קורס מינהל בכיר  5.24
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  :בינוי שיפוץ מחלקות לשירותים חברתיים  .6
  

  .י הסכם סיוע עם המשרד" מחלקות לשירותים חברתיים עפ7בינוי ושיפוץ 
  .מ"  רשו20 –הצטיידות מחלקות לשירותים חברתיים 

  
  
  :פיקוח ובקרה במחלקות לשירותים חברתיים  .7
  

  648 - מ שונות "בקורי פיקוח ובקרה ברשו' מס
  
  
  :אלימות-ועדות אל  .8
  

 מקרים של אלימות כלפי עובדים 97 -  ב2006אלימות אשר דנו בשנת - ועדות אל4הפעלת   
  . במחלקות לשירותים חברתיים

  
  
  :ועדות חריגים  .9
  

 בקשות להנחה 3,235 –ות  להנחות לילדים אשר דנו ב  ועדות חריגים מחוזי4הפעלת   
  .18בהשתתפות הורים במסגרות עד גיל 

   מקרים80 –הפעלת חריגים ארצית להנחות   
   מקרים248 –הפעלת ועדת חריגים להנחות לסידורים לבתי אבות   
     מקרים5,000 –הפעלת ועדת חריגים רטרואקטיביים   

  
  

  :מ"מערך שעת חירום ברשו  .10
  

  .יתוח ערכת הדרכה לנוהל הבינתחומי לחירוםפ 10.1
    .מ" רשו9 ושימור 21הכשרה לחירום  10.2
 .ערכת נהלים באוכלוסיות בעלות תשומת לב מיוחדת 10.3

  
  

  :מאגר מידע נתוני יסוד אודות משפחות מטופלות  .11
  

 רשויות 40 - הדרכה  לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים  בנושא  נתוני יסוד ב 11.1
 .מקומיות

 .לצורך מעקב אחר קליטת מטופלים, מ"חות  חדשים לרשו"הפקת דו 11.2

 . רשויות6 – ביצוע העברות תיקי מטופלים –שינוי רשויות /איחוד 11.3

 . מהרשויות ביצעו מיון תיקים76% – 2005סיכום ביצוע מיון תיקים לשנת  11.4

 . איש95 –מתן מספר זיהוי משרדי למטופלים חסרי תעודת זהות ומספר דרכון  11.5

 פונית לכלל המחלקות לשירותים חברתייםהפעלת תמיכה טל 11.6

למטרת     וד  ומערכת מסגרות  בסטטוס צפייההתחברות און ליין למערכת נתוני יס 11.7
 . מחלקות  לשירותים חברתיים22 –מעקב 

 רשויות שהחלו לעבוד עם מערכת נתוני יסוד ממוחשבות  12 -ודווח ל, הקלדה 11.8
 .חברת מטרופולינט, "אורות רווחה"
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  שירות לזקןה
  
  

ופיקוח על מתן ,  מתן שירותים אישיים וחברתיים לזקנים בקהילה ובמעונות– יעוד השירות
  .השירותים

  

  .זקנים 250,000 – בטיפול אוכלוסיות

  
  .2006הנתונים מתייחסים לסוף שנת * 
  
  :טיפול בקהילה. 1
  

  :מרכזי יום לקשיש  .א
  

 .ים ברחבי הארץ קשיש12,000- המשרתים כ,  מרכזי יום185פיקוח על  �

 . מרכזי יום נוספים4 פתיחת –תוכנית רב שנתית  �

 .השלמת תקנות לקביעת סטנדרטים להפעלת מרכזי יום �

  
  :מועדונים. ב
  

 100,000- ובהם חברים למעלה מ,  מועדונים חברתיים1,200סיוע לתחזוקה והפעלה  �
 .זקנים

 . מועדונים נוספים20 תוספת –תוכנית רב שנתית  �

  
  :קנים בבתיהםשירותים לז. ג
  

 . זקנים122,000-המטפלות בכ,  ועדות חוק סיעוד270פיקוח והדרכה על  �

 . זקנים6,353-טיפול אישי ל �

 . זקנים7,000-ציוד ביתי לכ �

 . בשנה10,600-הסעות לטיפולים רפואיים כ �

 . קשישים בשנה1,500-נופשונים ל �

פיתוח של (תומכות  שכונות 180-פיקוח ותיקצוב של כ,  שותפות לפיתוח–שכונה תומכת  �
 . משקי בית של זקניםבהם חברים , )כונות נוספות בשנה ש20-כ

  
  :שירותים כלליים לזקנים. ד
  

 . תעודות אזרחים ותיקים מידי שנה40,000הנפקת  �

  
  :חסידי אומות העולם. ה
  

  . זקנים50- ציוד ונופש ל, עזרה ביתית, סיוע וטיפול אישי �
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  טיפול מוסדי. 2
  
  :תבתי אבו. א
  

 . זקנים9,000-עם כ,  בתי אבות190 –בפיקוח ומתן רשיון  �

  . זקנים700-ובהם כ,  מעונות50- כ–בפיקוח לקראת סגירה  �
  

  :דיור מוגן  .ב
  
 . זקנים12,000בהן ,  מסגרות ציבוריות95פיקוח על  �

 .עבור זקנים ותיקים ועולים חסרי דיור, בשיתוף פעולה עם משרד השיכון �

  
  :הפניה למעונות  .ג
  
 . זקנים בשנה3,300- סידור מוסדי של כמימון  �

 . זקנים בשנה500- הפניה של כ �

  
  :םפיתוח שירותים לזקני. 3
  

  . מועדונים לזקנים50- שיפוצים והצטיידות ב
  

  .מטופל אחד יכול לקבל מספר שירותים בו זמנית: הערה
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   פרט ומשפחההשרות ל

  

  אלימות במשפחה .1

  .עלתן של מסגרות מקומיות ואזוריות לטיפול באלימות במשפחהפיתוח והפ

פ בינמשרדי הן במסגרת "כולל יזום תקוני חקיקה רלבנטיים ושיפור תוכניות הגנה תוך שתו

 .דיוני ועדה בינמשרדית והן במסגרת הסדרים משותפים

  

  ):2007בשנת ( כיום פועלים

   דירות קלט לנשים מוכות וילדיהן4*  

  פ עם השרות לילד"שתו(ארצי לאלימות במשפחה ולמען ילדים בסיכון קו חירום *  

  ).    ונוער

  בחלקם תוכניות משותפות עם( מרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה 66*  

  ).    השרות לזקן

  . לגיוס נשים וגברים לטיפול עם הגשת התלונה–ם בתחנות משטרה " עוסי12*  

  מ פועלות תוכניות וקבוצות " באלימות המשפחה ברשו מרכזים למניעה ולטיפול20 -ב*  

  .    יחודיות לטיפול בילדים עדים לאלימות

   מקלטים לנשים מוכות מקבלות הגנה נשים וילדים על רקע אלימות13 –ב *  

  ). ישוב להיפתח בתוך חודשים14 –המקלט ה . (    במשפחה

   של שרות המבחןההוסטל לטיפול בגברים אלימים הועבר לאחריות הפעלה*  

  .    למבוגרים

  ס לדיון ולאבחון טיפול לגבי אסירים" ועדות מחוזיות משותפות עם שב4פועלות *  

  .    המרצים את עונשים על אלימות ומין במשפחה

  להערכת ) נ"ברה( ועדות מחוזיות משותפות עם משרד הבריאות 4פועלות *  

  .    פוטנציאל מסוכנות

  וי מקומיות בתחום האלימות במשפחה בשילוב עם תוכנית ועדות היג5פועלות *  

  פ בין השרות" שתו–מ " רשו40- לילדים בסיכון ואלימות במשפחה ב" קדימה    "

  .השרות לעבודה קהילתית והשרות לרווחת הפרט והמשפחה,     לילד ונוער

  .מוצעות מסגרות טיפול ליחידים ולמשפחות*  

  אמצעות המחלקות לשירותים חברתייםבמסגרת סיוע בצרכים מיוחדים ב*  

  .מ"    ברשו

  ,למשפחות במצוקה קשה ועמוקה" יחדיו" קבוצות במסגרת תוכנית 55 –מופעלות כ *  

  .מ למשפחות צעירות במצוקה" רשו12 –ב " דרור"    ותוכנית 
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  במסגרת המחלקות) טיפול זוגי ומשפחתי( תחנות ליעוץ בחיי נשואין ומשפחה 73*  

  .מ"ים חברתיים ברשו   לשירות

   מסגרת מוגנת לקיום הסדרי ראייה בין –מופעלים מרכזי קשר הורים ילדים *  

  .או אלימות במשפחה/במקרי גרושין קשים ו,     הורים לילדיהם

  מוצעות תוכניות וסיוע למשפחות חד הוריות במסגרת המרכזים למשפחות חד *  

  .י ארגונים"    הוריות המופעלים ע

  .י המחלקות לשירותים חברתיים"ות לאמהות ברוכות ילדים המופעלות עקייטנ*  

  .י ארגונים שזכו במכרז"המתבצעות ע, סדנאות להעשרת חיי המשפחה*  

  . מסגרות מקומיות וארציות4 –  מסגרות ו 10  - תוכניות לדרי רחוב ב*  

  ותאפוטרופסות ואלימ, בענייני אישות, התערבות של פקידי סעד לסדרי דין*  

  .ש לבתי הדין הדתיים"י אבחון התערבות ועריכת תסקירים לביהמ"   במשפחה ע

  . יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה14הפעלת *  

            :2006 ,2005, 2004נתונים לשנים 

  
  אלימות במשפחה. 1
  

  דירות קלט
  

  תקציב  ילדים  נשים  דירות' מס  שנה

2004  5  63  100  400,000  

2005  4  56  93  440,000  

2006  4  56  93  400,000  

  
  0000-22-800-1קו חירום ארצי לאלימות במשפחה וילדים בסיכון  

  

  תקציב  ילדים  גברים  נשים  כ פניות"סה  שנה

2004  4700        300,000  

2005  3962  3063  763  136) 4%(  270,000  

2006  3930  3301) 84%(  550) 14%(  79) 2%(  270,000  

  
  מ"י דין ברשופקידי סעד לסדר

  

  /מתוכם גירושין  כ תסקירים"סה  שנה
  אישות

  אפוטרופסות  צו הגנה/ב "אלמ

2004  17,490  11,097  1,756  4,246  

2005  18,176  10,437  1,693  5,240  

2006  18,862  11,115  1,781  5,537  

  
  מרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה

  

משפחות   מספר מרכזים  שנה
) בתי אב(

  שטופלו

מספר קבוצות   יםיחיד
  שפעלו

  תקציב

  ' מ10,876  266  8,556  6,947  57  2004

  ' מ10,767  288  8,425  7,100  67  2005

  ' מ10,141  297  9,305  7,934  66  2006
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   תחנות משטרה12 –ם ב "עוסי
  

  טופלו בהתערבות במרכזים  מפגשים שהתקיימו  כ תיקי אלימות"סה  שנה

2004  4,752  1,590  1,000  

2005  5,026     2,235  2,001  

2006  5,957   2,752  1,691  

  
  מקלטים לנשים מוכות

  

מספר   שנה
  מקלטים

מספר נשים   מספר פניות
  שהתקבלו

מספר ילדים 
  ששהו

  תקציב

  ' מ17,007  1,064  692  1,388  14  2004

  ' מ17,521  1,075  688  2,388  14  2005

  ' מ17,688  1,048  744  1,364  13  2006

  
  )ב"במסגרת המרכזים למניעת אלמ( ילדים עדים לאלימות

  

  מספר ילדים  מספר קבוצות  בכמה מרכזים  שנה

2004  20  37  800  

2005  20  35  700  

2006  20  36  715  

  
  ס"ועדות מחוזיות משותפות עם שב

  

דיונים בועדות   שנה
  ב"אלמ

דיונים בועדות 
  לגילוי עריות

2004  2,669  440  

2005  3,143  435  

2006  3,215  687  

  
  ות מחוזיות להערכת פוטנציאל מסוכנות משותפות עם משרד הבריאותועד
  

מספר מקרים   שנה
  שנדונו

2004  48  

2005  68  

2006  68  

  
  טיפול במשפחות.  2
  
 

תוכניות 
  יחדיו

    תחנות לטיפול משפחתי
  

  שנה

   
צרכים 
  מיוחדים

  
  

  תקציב
  

' מס
  קבוצות

  מספר  מספר תחנות
  מטופלים

  אין נתונים  80  54  ' מ14,300  27,694  2004

  אין נתונים  80  53  ' מ13,500  27,700  2005

  6,635  73  51  ' מ12,430  26,000  2006
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  מרכזי קשר הורים ילדים
   

מרכזי ' מס  שנה
  קשר

  תקציב  כמה ילדים  כמה משפחות טופלו

2004  67  1,774  3,068  1,835 + 0.5  

  ' מ2,311  2,518  1,818  66  2005

  ' מ1.5 + 2,494  3,333  2,000  65  2006

  
  

  א"נתוני בטל   * משפחות חד הוריות
 

  מרכזים בשיתוף ארגונים  מהם עולים  מספר משפחות  שנה

2004  117,200  36,600  50  

2005  119,400  35,900  50  

2006  121,600  35,300  50  

  
  קייטנות לאמהות ברוכות ילדים

  

  תקציב  נשים  שנה

2004  1,936  746,384₪   

2005  1,593  635,405₪   

2006  1,000  666,287 ₪   

  
  

  סדנאות להעשרת חיי המשפחה
  

  תקציב  מספר משתתפים  מספר סדנאות  שנה

2004  32  871    

  ' מ1,503  1,918  58  2005

  ' מ1,614  4,353  115  2006

  
  

  דרי רחוב
  

כמה מטופלים   יחידות ארציות  כמה יחידות  שנה
  ומוכרים

  תקציב

   מ5,735  2,874  3  10  2004

  ' מ5,628  2,794  3  10  2005

  2.0+ '  מ5,628  2,234  3  10  2006

  
  

  ש לענייני משפחה"יחידות הסיוע ליד ביהמ
  

כמה משפחות   כמה יחידות  שנה
  טופלו

סדנאות מידע 
  להורים

  תקציב כולל

2004  12  5,523  23   2,390 + 0.7  

2005  12  5,711  21  2,013 +  0.7  

2006  14  6,001  50  1,959 + 0.7  
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  רות לילד ונוערהשי
  

  

  מתן טיפול סיוע והגנה לילדים ונוער בסיכון באמצעות 
  .מסגרות בקהילה ומסגרות מחוץ לקהילה

  
  .2006הנתונים מתייחסים לשנת * 
  
  :שירותי הגנה לילדים בסיכון .1

  :י מתן מענה מידי לילדים בסיכון"שירותי הגנה לילדים בסיכון ע

  .פקידי סעד לחוק הנוער  �

  ילדים בשנה550 - נותנים טיפול ל8 :מרכזי חירום �

  2 - מרכזי הגנה �

 ועדות החלטה מקומיות  �

 5 -קלטי חירום בפנימיות �

  :פיתוח שירותים בקהילה לטיפול ומניעת הוצאת ילדים מהבית .2

  

  .700-ביתיות , לא אינטנסיביות, מועדוניות אינטנסיביות �

   מסגרות273 - מועדוניות משותפות עם משרד החינוך  �

  .20 -משוטטים חסרי מסגרת ביתית,  לילד12-15ניות לגיל הבוגר פיתוח מועדו �

  . משפחות50-ל) יחידה  (–תוכניות אוריון  �

 . משפחות100) יחידה  ( –תוכניות הקן  �

   מסגרות7 -חממות  �

   ילדים15,000 - ל- אומנה יומית  �

  .  ילדים14,000 -מעונות יום ומשפחתונים  �

  מעונות60 -תכליתיים ל-מעונות רב �

  מרכזים30 – הורים ילדים מרכזי �

  :טיפול חוץ ביתי. 3 

  . ילדים בסיכון8,200כ במסגרת חוץ ביתית נמצאים "סה

  . ילדים בסיכון6,500 - פנימיות נותנות שירות ל238 �

 . ילדים נמצאים במשפחות אומנה1,700 �

  השירות נותן הדרכה למסגרות �

 .  ת וטיפוליות פנימיות שיקומיו80השירות מפעיל את שיטת הרף לפיקוח על  �

 . פנימיות רישוי277-  השירות מפתח דרכי בקרה ורישוי על המסגרות ב �

  השירות מפתח כוח אדם מקצועי לטיפול בילדים במסגרות השונות ובמסגרת  �
 .חוק הנוער והתיקון לחוק �
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  השרות לעבודה קהילתית

   

  .  האוכלסיהתוך מעורבות, שינוי או מצוקה, במצבי משבר,  קהילות  פיתוח וחיזוק  
  

  
  :תכניות  בקהילה. 1

  )הנתונים הם מספר הרשויות בהן מופעלות התוכניות(
  

פיתוח קהילתי . א
  אסטרטגי

2006  2005  2004  

  פיתוח והכשרת
  מנהיגות קהילתית 

  
28  

  
20  

  
22  

  12  10  18  ב"מתו

  15  16  15  תקשורת קהילתית

  30  35  42  תיאטרון קהילתי

  6  2  4  תכנית אב חברתית

וח קהילתי במגזר פית
  הכפרי

22  20  19  

  10  12  15  מרכזי גישור קהילתי

פיתוח גישה קהילתית 
  אסטרטגית

  
12  
  

  
15  

  
12  

רשות מקדמת 
  תעסוקה וקהילה

10  -  -  

  3  6  8  תכנית מעברים

  חוסן קהילתי. ב
  

2006  2005  2004  

  3  3  3  מרכזי חוסן קהילתי

  400  250  300  י"הכשרת צח

  -  12  12  ש"הכשרת צח

העצמת אוכלוסיות . ג
  ייחודיות

2006  2005  2004  

  44  42  38  "קדימה"

  25  20  17  העצמת נשים

  35  42  37  קהילה נגישה

  32  30  30  קבוצות חד הוריות

 

  
  פרוייקט שיקום שכונות.  2

  

 ).2004-2006-לא השתנה מ( מועצות איזוריות 9 שכונות מהן 103 •

 )2006-החל מ ( שכונות10 –תכנית מיוחד לשותפות תושבים  •
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  מערך השירותים לעולים.   3

ברמת , באמצעות מסגרות הרווחה, מצוקות של העולים ולהשתלבותם בקהילה סיוע  לפתרון
  .מתוך גישה רגישת תרבות, הקבוצה והקהילה

  . 1990 עולים שעלו מינואר אוכלוסיית היעד

  . מכלל המטופלים20% – בתי אב המהווים כ 22,000בשרותי הרווחה מטופלים  כ 

  

תוכניות ייחודיות 
  רגישות תרבות

  משתתפים' מס
2006  

  משתתפים' מס
2005  

  משתתפים' מס
2004  

גישור בין בני נוער 
הלומדים בפנימיות 

  לבין הוריהם

  
750  

  
750  

  
650  

תכנית ביתית לגיל 
  מסע החסידה-הרך

690  650  520  

תוכנית לבניית רצף 
תעסוקתי לעולים אשת 

  חייל

  
200  

  
200  

  
200  

" במעלה"תוכנית 
לטיפול מניעתי בילדים 
הנושרים מבתי ספר 

  יסודיים

  
100  

  
100  

  
100  

פיתוח מנהיגות 
קהילתית בקבוצות 

  ייחדויות

  
500  

  
500  

  
500  

  200  200  200  בניית קהילה

  700  700  700  משעול
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  )אימוץ(השירות למען הילד 

  .לאפשר לילדים לממש את זכותם הראשונית לגדול עם הורים בבית קבוע באמצעות אימוץ

  .מדובר בהערכה ולא בנתונים מדוייקים, הנתונים מתייחסים לכל שנה ושנה*

  
 :סידור  ילדים לאימוץ .1
  
  .הבין ארצי באימוץ 200,  באימוץ בארץ100 -כ,  ילדים סודרו לאימוץ300 �
  .ילדים נמצאים באומנה קדם אימוץ ובאימוץ מסוסבד �

  
 :הפעלת מוסדות אימוץ .2
  
 .  ילדים16 –" רעים" �

   תינוקות25 –" פעמונים" �
  

 :אימוץ בין ארצי .3
  
  .פיקוח ובקרה ובקרה מקצועיים לעמותות מורשות העוסקות באימוץ בין  ארצי, הדרכה �
  . בין ארצימתן מענה למבקשים עזרה וייעוץ בנושא אימוץ �
  .ל"קשרים בינלאומיים עם גורמים מקצועיים בחו �

  
  :פונדקאות .4
  
  .סיוע להורים מיועדים ואם פונדקאית לפני הלידה ובעת העברת התינוק  להורים המיועדים �
  הליך משפטי למתן צו הורות �
  נציגות בועדה הבין משרדית לאשור הסכמים לנשיאת עוברים �
  

  ):פחות מאמצות ולמאומצים מבוגריםלמש ( פיתוח שירותי פוסט אימוץ. 5
  

  .טיפול קבוצתי, טיפול משפחתי, טיפול ישיר �
  )ו"ויצ–בית הויס (סדנאות העשרה להורים מאמצים  �
  סדנאות משותפות הורים וילדים �
  אימוץ מסובסד �
  הפעלת מרכז סיוע חוץ שירותי למשפחות מאמצות ומאמצים מבוגרים �
 " האומץ לאמץ "שתוף פעולה מקצועי עם עמותת הורים מאמצים �

  "אשלים"תוכניות טיפוליות בהשתתפות  �
  "תוכנית למאמצים מתבגרים �
 ל"סיוע למשפחות שאמצו בחו �

  
פרה אימוץ , השתתפות בועדות החלטה: כ פניות לשירות בשנה כולל"סה .5

  . בשנה4,000-ופוסט אימוץ כ
 

 .כלפי אמוץ ילדים גדולים .  1     - ת:שינוי עמדות .6

  .פתיחת השירות .2
   טיפול בילדי אימוץ לטיפול בקהילת האימוץמעבר מ .3
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  אגף שקום
  

  
  .2006- ו2004-2005הנתונים מתייחסים לשנים * 
  

  :שיקום הנכים

  

שיפור התפקוד ואיכות החיים של אנשים עם נכויות  ומוגבלים באמצעות  פיתוח שירותים  
  .בקהילה  וחלופות דיור

  

  2005-2004 בשנים ותנכ בעלי40,000-כ  :בטיפול אוכלוסייה   

  

  :טיפול חוץ ביתי

  
פיתוח , רצף שירותי טיפול ושיקום לאוכלוסיית נכים ומוגבלים שמטרתו לשמש חלופה לבית

  .פיתוח האישיות והאוטונומיה האישית, טיפול משמר ארוך טווח, מיומניות תפקודיות
  

  מטופלים 2204- כ 2004 בשנת בטיפול אוכלוסייה   

  
  :המסגרות הן. ת המתאימה לצרכיוכל משתקם בסוג מסגר

 . טיפול בנכים קשים- מעונות פנימייתיים 11 �

  

טיפול באנשים שיכולים לגור , כגון הוסטלים ומערכי דיור מוגן,  מערכי דיור מוגן בקהילה36 �

 .2005 - מערכי דיור ב39 -  ו2004בקהילה בשנת 

  

 . מסגרות לחרשים וליקויי שמיעה3 �

  

 .ראיה צעירים מסגרות לעוורים ולקויי 2 �

  

  2004/5 ילדים ונוער בשנים 200 משפחות אומנה ל 120 �

  שיקום וטיפול בקהילה
  

מתן תמיכה וסיוע לאזרחים עם נכויות ובני , פיתוח רצף שירותי שיקום בתחום התעסוקתי
  משפחותיהם וסיוע בהפעלת שירותי שיקום לילדים ובני נוער עם נכויות

  
  .2005- ו2004הנתונים מתייחסים לשנים * 

  
  :כללי .1

  
 רשויות בפיתוח קהילה נגישה בנושאי חברה ופנאי 34 סיוע ל 2004בשנת : קהילה נגישה �

). ם"לחוגים ומתנסי, לשבת תרבות לאנשים עם ליקויי שמיעה, כגון נגישות למידע עירוני(

 . רשויות באותם נושאים40 סיוע ל 2005בשנת 
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 עמותות המשרתות אוכלוסיה של כ 60אמצעות פיתוח תוכניות שיקום ב: ארגוני סיוע ציבוריים �

 . ילדים ומבוגרים עם נכויות40,000

  

 :ילדים ונוער .2

   

 655 - ילדים עם נכויות במעונות יום ומשפחתונים רגילים ו398 שילוב 2004בשנת .    א:3-0גילאי 

  .2005ילדים בשנת 

  . ם מעונות יום שיקומיי35- פעוטות בכ300 טיפול בכ 2004בשנת .   ב      

  . מעונות יום שיקומיים50 - פעוטות בכ575 טיפול בכ 2005 בשנת         

 70 ילדים עם נכויות בכ 1100 -ס ל"טיפול ושקום לאחר סיום ביה, תכניות העשרה:   21-3גילאי 

  .מסגרות  של מועדוניות שיקומיות

  .       2005 ילדים בשנת 1737 - ו2004 ילדים ונוער בשנת 2060קיטנות ונופשונים ל .                  ג

  שיקום תעסוקתי. 3

   -הכשרה מקצועית והשמה בשוק הפתוח לכ, כוון, יעוץ,  מרכזי שיקום סיפקו שירותי אבחון18. א

  :אור והרצליה כולל-מרכזי שיקום מגדל,  אנשים תחת המטריה של הקרן למפעלי שיקום11,000

  . נערים ונערות90 מרכזי  שיקום ל 3 �

  . משתקמים3400תעסוקה מוגנת ונתמכת המטפלת ב   יחידות ל80 �

  . אנשים שולבו בעבודה בשוק הפתוח1400 �

  . אנשים שולבו בלימודים ובקורסים רגילים משולבים עם אנשים ללא נכות400 �

 סוגי קורסים 23 אנשים עברו קורסים להכשרה מקצועית ב 1700, 2005בשנת  �

 1900 צפויים 2006 בשנת . איש עברו הכשרה לעבודה ללא תעודה1500ועוד 

   סוגי קורסים 29איש לעבור הכשרה ב 

 . הכשרה ללא תעודה1500ו 

 .2005 איש בשנת 500סדנאות מִעִבר לעולם העבודה ל �

  

  ):מבוגרים(שיקום קהילתי  .3

  

 . משפחות298טיפול אישי סיעודי לכ  �

 . ילדים ומבוגרים1300שיקום פרטני ל  �

  . אנשים עם נכות קשה70-  מרכזי יום ל2 �

  .  בוגרים עם נכויות גופניות וחושיות600 מועדונים ל 22 –פעילות חברתית  �

  .התאמת מקומות עבודה לנכים בשיתוף עם גופים נוספים �

 48,689 - ו2004 אנשים עם נכויות ועיוורון בשנת 44,424 –הנחה בשרותי טלפון  �

  .2005 -אנשים ב

 .91012 ירושלים 1260ד " לפניה ת
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 3280 ל 2005 אנשים ובשנת 2470 -  ל2004לחרשים בשנת פיתוח שרותי תמיכה  �

 .אנשים

 .2003דמי תקשורת וסל תקשורת לזכאים מתוך האנשים עם חרשות החל משנת  �

  .ויות ושירותים לליקוי שמיעהפירסום מדריך זכ �

  
   שיקום הנכים

  

שיפור התפקוד ואיכות החיים של אנשים עם נכויות  ומוגבלים באמצעות  פיתוח שירותים  
  .בקהילה  וחלופות דיור

  

   2006 לשנת נכות בעלי50,000 -כ  :בטיפול אוכלוסייה   

  טיפול חוץ ביתי

פיתוח , בלים שמטרתו לשמש חלופה לביתרצף שירותי טיפול ושיקום לאוכלוסיית נכים ומוג
  .פיתוח האישיות והאוטונומיה האישית, טיפול משמר ארוך טווח, מיומניות תפקודיות

  

  מטופלים 2284- כ 2006 בשנת בטיפול אוכלוסייה   

  

  :המסגרות הן. כל משתקם בסוג מסגרת המתאימה לצרכיו

  . טיפול בנכים קשים- מעונות פנימייתיים 11 •

טיפול באנשים שיכולים לגור , כגון הוסטלים ומערכי דיור מוגן, יור מוגן בקהילה מערכי ד36 •

  .2006 -  מערכי דיור ב44 - ו2005 - מערכי דיור ב39, 2004בקהילה בשנת 

  . מסגרות לחרשים וליקויי שמיעה3 •

  . מסגרות לעוורים ולקויי ראיה צעירים2 •

  2004/5 /6 ילדים ונוער בשנים 200 משפחות אומנה ל 120 •

  

  שיקום וטיפול בקהילה
  

מתן תמיכה וסיוע לאזרחים עם נכויות ובני , פיתוח רצף שירותי שיקום בתחום התעסוקתי
  משפחותיהם וסיוע בהפעלת שירותי שיקום לילדים ובני נוער עם נכויות

  
  כללי .1

  

כגון ( רשויות בפיתוח קהילה נגישה בנושאי חברה ופנאי 34 סיוע ל 2006בשנת : קהילה נגישה •

 2006בשנת ). ם"לחוגים ומתנסי, לשבת תרבות לאנשים עם ליקויי שמיעה, נגישות למידע עירוני

 . רשויות באותם נושאים40סיוע ל 

 עמותות המשרתות אוכלוסיה של כ 60פיתוח תוכניות שיקום באמצעות : ארגוני סיוע ציבוריים •

  . ילדים ומבוגרים עם נכויות40,000

  )מבוגרים(שיקום קהילתי  .2

 . משפחות298ול אישי סיעודי לכ טיפ •

 . ילדים ומבוגרים1300שיקום פרטני ל  •
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  . אנשים עם נכות קשה70-  מרכזי יום ל2 •

  .  בוגרים עם נכויות גופניות וחושיות600 מועדונים ל 22 –פעילות חברתית  •

  .התאמת מקומות עבודה לנכים בשיתוף עם גופים נוספים •

 2005 - אנשים ב48,689, 2004כויות ועיוורון בשנת  אנשים עם נ44,424 –הנחה בשרותי טלפון  •

  .2006 אנשים ב 54,000 -ו

 .91012 ירושלים 1260ד " לפניה ת

  2005בשנת ,  אנשים2470 -  ל2004פיתוח שרותי תמיכה לחרשים בשנת  •

 .  אנשים עם חרשות וכבדי שמיעה4750 - לכ2006 אנשים וב3280ל 

 .2003דמי תקשורת וסל תקשורת לזכאים מתוך האנשים עם חרשות החל משנת  •

  .פירסום מדריך זכויות ושירותים לליקוי שמיעה •

  

   ילדים ונוער �

 655 -ת במעונות יום ומשפחתונים רגילים ו ילדים עם נכויו398 שילוב 2006בשנת .    א:3-0גילאי 

  .2006 - ו2005ילדים בשנת 

  .  מעונות יום שיקומיים35- פעוטות בכ300 טיפול בכ 2004בשנת .   ב      

   מעונות50 - פעוטות בכ575 טיפול בכ 2006 ובשנת 2005 בשנת         

  .                 יום שיקומיים

 70 ילדים עם נכויות בכ 1100 -ס ל"שקום לאחר סיום ביהטיפול ו, תכניות העשרה:   21-3גילאי 

  .מסגרות  של מועדוניות שיקומיות

 2005 ילדים בשנת 1737 - ו2004 ילדים ונוער בשנת 2060קיטנות ונופשונים ל .                  ג

  .      2006ובשנת 

  

  שיקום תעסוקתי. 3

   -הכשרה מקצועית והשמה בשוק הפתוח לכ, כוון, יעוץ,  מרכזי שיקום סיפקו שירותי אבחון18. א

  :אור והרצליה כולל-מרכזי שיקום מגדל,  אנשים תחת המטריה של הקרן למפעלי שיקום11,000

  . נערים ונערות90 מרכזי  שיקום ל 3 •

  . משתקמים3400 יחידות לתעסוקה מוגנת ונתמכת המטפלת ב  80 •

  . אנשים שולבו בעבודה בשוק הפתוח1400 •

  .ולבו בלימודים ובקורסים רגילים משולבים עם אנשים ללא נכות אנשים ש400 •

 סוגי קורסים 23 אנשים עברו קורסים להכשרה מקצועית ב 1700, 2006 ובשנת 2005בשנת  •

 . איש עברו הכשרה לעבודה ללא תעודה1500ועוד 

  .סדנאות מִעִבר לעולם העבודה  50      
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  השירות לעיוור
  

  
  2004-2006שנת הנתונים מתייחסים ל* 
  
 :איתור ורישום האוכלוסייה .1
 

 . איש26,308 -2006היקף האוכלוסייה נכון לשנת  �

 תחנות שנתנו 17 -הפעלת רשת תחנות מידע למתעוורים חדשים �
 .  פונים2,500 -שירות ל

 . לעיוורים חדשים1666 הונפקו -לקוי ראייה/ הנפקת תעודת עיוור  �

  
 :שירותים מיוחדים לילדים .2

 

 . ילדים90ע ובהם " גני אלי3 -מיוחדיםרשת גנים  �

 . תלמידים200 בתי תלמיד ובהם 17 –בתי תלמיד  �

,  אינטרניים35 - לילדים עיוורים ובעלי נכות מורכבת נוספת" קרן אור"מוסד  �
 . מושמים92 -כ"סה,  אקסטרניים57

 19 -לילדים שאינם יכולים להשתלב בלימודים בקהילה" בית חינוך עיוורים" �
 . ילדים27 -כ" אקסטרניים סה8 ,אינטרניים

 

 :סוציאלי-שיקום פסיכו .3
 

לים " מרש2נפתחו ( פונים 2500 -לים המשרתים כ" מרש10 -לים"מרש �
 ).נהרייה וחיפה: נוספים

 . הורים100 -  כ-")קרן אור"ע וב"בגני אלי(קבוצות הורים : קבוצות �

 . משתתפים300 –   קבוצות לעזרה עצמית 

 

 :שיקום תפקודי .4
 

 . מודרכים1700 - הדרכה שיקומיתשירותי  �

 . פונים4,000 - מכונים שסיפקו שירות ל4 -מכונים לראייה ירודה �

 . פונים2,100  - החזר מסים לרכישת ציוד בסיסי �

 . אביזרים32,500 -סבסוד אביזרי עזר שיקומיים �

 . איש171 -סים"השאלת טמ �

 . ייעוץ והכוון לענייני נגישות לאנשים עם עיוורון-הנגשה �

 . כלבים השנה18 בתי ספר שהעניקו 2,  בעלי כלבים151 -נחייהכלבי  �

 

 :שיקום חברתי .5
 

 . איש1000 -מעניקים שירות לכ,  מועדונים40 - מועדונים חברתיים �

 . נהנים200 - כ-מועדוני יום לקשיש �

 : ספריות3 –ספריות מיוחדות לעיוורים  �

  . משאילים10,000 - כ-ספרייה מרכזית
  . קוראים650 -  כ-ה"של עלספריית השאלה לסטודנטים 
  . משאילים400 - כ-"מסילה"ספריית השאלה לספרי קודש 

  
  :פעילויות פנאי

 
  . נהנים1000 - למעלה מ-חוגים
 . משתתפים100 - כ-ספורט

 . נהנים700 -נופש
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 :שיקום תעסוקתי .6
 

 . אבחונים במגדל אור ובהרצלייה300 –אבחון  �

 בוגרים 13, אי במכון וינגייט בוגרים בקורס עיסוי רפו15 -הקניית מקצוע �
 . בוגרים בקורס עיבוד מוזיקלי במגדל אור2, בקורס רפלקסולוגיה במגדל אור

 . סטודנטים עיוורים ברחבי הארץ350 -מתן שירותי תמיכה לסטודנטים �

 השאלות של עמדות ותוכנות 65 -התאמת עמדות מחשב לסטודנטים �
 .מותאמות

 . פונים180 - )ל"ת זכאות מבטלפני קבל(השאלת עמדות מחשב לעובדים  �

 . מושמים900  - תעסוקה במפעלים מוגנים �

 . השמות125 -השמה בוררת בשוק הפתוח �

 התקיימה - יזמות עסקית והכנה לחיי עבודה, סדנא לסיוע במציאת עבודה �
 .סדנא אחת באזור המרכז

 
 :סיוע חומרי .7
 

 . זכאים6391 - דמי ליווי �

 .טלפון ועוד, מס הכנסה, ארנונה, הנחות ופטורים בתחבורה ציבורית �

 

 :פרסום ויחסי ציבור, הגברת המודעות .8
 

 .2005נתונים על מקבלי תעודות עיוור לשנת :  פורסמה חוברת-פרסום �

 3 -הרצאות וימי עיון לציבור הרחב ולאגודות מקצועיות לשם הגברת מודעות �
השתתפות בכנסים לצורך הצגת עבודת המעסים העיוורים , ימי אוריינטציה

פיתוח אתר האינטרנט להנגשת ידע ומידע על השירותים . י מכון וינגייטבוגר
 .הקיימים

  
 :איתור ורישום האוכלוסייה .9
 

 . איש25,572 -2005היקף האוכלוסייה נכון לשנת  �

 תחנות שנתנו 17 -הפעלת רשת תחנות מידע למתעוורים חדשים �
 .  פונים2,500 -שירות ל

 . עיוורים חדשים1951קו  הונפ-לקוי ראייה/ הנפקת תעודת עיוור  �

  
 :שירותים מיוחדים לילדים .10

 

 . ילדים57ע ובהם " גני אלי3 -רשת גנים מיוחדים �

 . תלמידים163 בתי תלמיד ובהם 17 –בתי תלמיד  �

 35 - לילדים עיוורים ובעלי נכות מורכבת נוספת" קרן אור"מוסד  �
 . מושמים92 -כ"סה,  אקסטרניים57, אינטרניים

 לילדים שאינם יכולים להשתלב בלימודים "בית חינוך עיוורים" �
 . ילדים27 -כ" אקסטרניים סה8,  אינטרניים19 -בקהילה

 . ילדים150 - שירותי גרייה במכונים להתפתחות הילד �

 

 :סוציאלי-שיקום פסיכו .11
לים " מרש2נפתחו ( פונים 2500 - לים המשרתים כ" מרש9 -לים"מרש �

 ).צ"נהרייה וראשל: נוספים

 . הורים100 -  כ-")קרן אור"ע וב"בגני אלי(רים קבוצות הו: קבוצות �

  . משתתפים300 –   קבוצות לעזרה עצמית 
 :שיקום תפקודי .12
 

 . מודרכים1700 - שירותי הדרכה שיקומית �
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 . פונים4,000 - מכונים שסיפקו שירות ל5 -מכונים לראייה ירודה �

 . פונים1,900  - החזר מסים לרכישת ציוד בסיסי �

 . אביזרים33,000 -מייםסבסוד אביזרי עזר שיקו �

 . איש160 -סים"השאלת טמ �

 . ייעוץ והכוון לענייני נגישות לאנשים עם עיוורון-הנגשה �

 . כלבים השנה18 בתי ספר שהעניקו 2,  בעלי כלבים145 -כלבי נחייה �

 

 :שיקום חברתי .13
 

 . איש850 -מעניקים שירות לכ,  מועדונים28 - מועדונים חברתיים �

 . נהנים200 - כ-מועדוני יום לקשיש �

 : ספריות3 –ספריות מיוחדות לעיוורים  �

  . משאילים10,000 - כ-ספרייה מרכזית
  . קוראים650 -  כ-ה"ספריית השאלה לסטודנטים של על

  . משאילים1,600 - כ-"מסילה"ספריית השאלה לספרי קודש 
  
  :פעילויות פנאי 
 

  . נהנים1000 - למעלה מ-חוגים
 . משתתפים100 - כ-ספורט

  . נהנים650 -נופש
 :שיקום תעסוקתי

 
 . אבחונים במגדל אור ובהרצלייה300 –אבחון  �

 בוגרים 13,  בוגרים בקורס עיסוי רפואי במכון וינגייט15 -הקניית מקצוע �
 . בוגרים בקורס עיבוד מוזיקלי במגדל אור2, בקורס רפלקסולוגיה במגדל אור

 . הארץ סטודנטים עיוורים ברחבי350 -מתן שירותי תמיכה לסטודנטים �

 השאלות של עמדות ותוכנות 65 -התאמת עמדות מחשב לסטודנטים �
 .מותאמות

 . פונים180 - )ל"לפני קבלת זכאות מבט(השאלת עמדות מחשב לעובדים  �

 . מושמים923  - תעסוקה במפעלים מוגנים �

 . השמות125 -השמה בוררת בשוק הפתוח �

 התקיימה - יזמות עסקית והכנה לחיי עבודה, סדנא לסיוע במציאת עבודה �
 .סדנא אחת באזור המרכז

 
 :סיוע חומרי .14
 

 . זכאים6382 - דמי ליווי �

 .טלפון ועוד, מס הכנסה, ארנונה, הנחות ופטורים בתחבורה ציבורית �

 

 :פרסום ויחסי ציבור, הגברת המודעות .15
 

, 2004נתונים על מקבלי תעודות עיוור לשנת :  חוברות3 פורסמו -פרסום �
 ,אנשים עיוורים מקצוע ייחודי ל- עיסוי רפואי

 -הרצאות וימי עיון לציבור הרחב ולאגודות מקצועיות לשם הגברת מודעות �
השתתפות בכנסים לצורך הצגת ,  ימי אוריינטציה3, "חושים"יומיים כנס 

 .עבודת המעסים העיוורים בוגרי מכון וינגייט
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  הטיפול באדם המפגר
 

  
י "עפ,  במסגרות חוץ ביתיות בהתאם לצרכיםמתן שירותים לאנשים עם פיגור שכלי בקהילה או

מתן שירותים ייחודים שמעודדים פיתוח . י וועדות אבחון"כפי שנקבעים ע, רמות הפיגור וגיל
  .בחירה אישית ומיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד, עצמאות

  

  .23,000 – בטיפול אוכלוסייה

  
  2004-2006הנתונים מתייחסים לשנים * 
  

אדם עם פיגור שכלי ומשפחתו בקהילה רואה חשיבות רבה בפיתוח שרותים השירות לטיפול ב
ותוכניות בקהילה וזאת כדי לאפשר לאנשים עם פיגור שכלי לגדול ולהתפתח בסביבתם הטבעית עד 

  .כמה שניתן
  

לכן פותחו תוכניות ושרותים אשר יאפשרו להורים לגדל את ילדיהם בחיק משפחתו ובקהילתם עד 
  .לבגרותם

  
  :ביתי- מסלולי דיור חוץ2ותם האגף מאפשר בבגר

  
  .מעונות פנימייה ודיור בקהילה

  
  :מתוך תפיסה זו להלן השרותים שהתפתחו בעשור האחרון

  
  . פעוטות140-כיום משולבים כ, במעונות יום רגילים3שילוב ילדים מלידה עד גיל  .1
  . פעוטות130-כ) י חוק"עפ (3מעונות יום לגילאי שנה עד  .2
  
המממן -התוכנית היא בשיתוף משרד החינוך-21 עד 3יום שהות ארוך לגילאי  מסגרת 230 .3

). כולל שעות הסעה וליווי (19:00 ועד 14:30 ומשרד הרווחה משעה 8:00-14:30משעה 
 . תלמידים2800-בתוכניות זו כיום כ

  
 . תלמידים1300-  ובהם כ3-21 מרכזי יום אימוניים לגילאי 160 .4

  
 . חניכים750- לכ+ 21יפוליים לגילאי  מרכזי יום סיעודיים וט40 .5

  
 . חניכים3250ם ובהם " מעשי64 - תעסוקה .6

  
והמפוזרים בכל רחבי ,  נופשונים המותאמים לטווח רחב של גילאים ורמות תפקוד40- כ- נופשונים .7

שבועיים בשנה לאדם ובמקרים חריגים עד : הארץ וזאת כדי לאפשר פסק זמן להורים מילדיהם
 .  יום בשנה45

  
 ).מופעלת באזור המרכז ובאזור הדרום-)הקלה(ת נופש באומנה תכני .8

  
 . מסודרים320 משפחות ובהן 240-כ: משפחות אומנה .9

  
 . דיירים2381- ובהן כ) בתים קבוצתיים ודירות,הוסטלים( מסגרות דיור בקהילה 232: דיור. 10

  
ביתי - חוץטיפול לאנשים הגרים בביתם בקהילה כתחילה להוצאה לדיור –סביבה תומכת . 11
 ).פרוייקט חדשני(

  
 . חניכים2000- מועדונים ובהן כ70- קיימים כ-תרבות פנאי. 12
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. כרמיאל ועפולה,פועלים במעלות,מרכזי תמיכה וטיפול לאנשים עם פיגור שכלי ומשפחותיהם. 13
 ).פרוייקט ניסוי חדשני(

  
מסגרות טיפוליות הסעות למסגרות תעסוקה ול): שרותים תומכים(טיפול ותמיכה במשפחה .14

מטפח אישי לילד ,סייעת שילוב,מסייע שיקומי,הסעות לטיפולים רפואיים,+21וסיעודיות לבני 
 .......ועוד

  
מכונים , ההתערבות בעיקר בעבודה משותפת עם בתי חולים- ח"מניעת נטישת ילדים בבי. 15

 .ח"לש' להתפתחות הילד ומח

  
י השרות "ויות המקומיות המלווים ומודרכים ע פקידי סעד ברש170-הוכשרו כ-הפעלת חוקים.16

 .באופן שוטף

  
) השתלמויות והעשרה,כולל הכשרות בסיסיות( תוכניות 25-מידי שנה נערכות כ-אדם-פיתוח כח .17

 .לעובדי רשויות ולעובדים במסגרות היום והדיור

 

  טיפול בקהילה
  

  2006-2004התפתחות האוכלוסייה במסגרות טיפול במפגר בקהילה 
  

  2006  2005  2004   טיפוליתמסגרת

  מעונות יום טיפולים וסיעודיים
  +21 -  ו3-21לגילאי 

2,650  2800  3,000  

  מעונות יום לפיגור
  )אימונים(קל 

1,250  1300  1,250  

  1,100  1100  2,400  מועדונים

  הבראה וקייטנה
  בשירותים קהילתיים

2,400  1800  1,000  

  250  250  250  מטפלות בית

  מפעלי (שים "מע
  )עבודה שיקומיים

3,100  3500  3,750  

  מעון יום ארוך
  )א"מי(

665  665  665  

  שילוב ילדים חריגים
  )0-3גיל (בקהילה 

150  150  140  

  130  125  180  )1-3גיל (מעונות יום שיקומיים 

  
  :מסגרות יום .1
  

  :2005שנת 
  
 . ילדים 150 כ – במעונות יום רגילים 0-3שילוב ילדים בגילאי  �

 . ילדים130 כ 1-3לגילאי  , 40 ב 0-1לגילאי :  יום שיקומייםסידור במעונות �

 . חניכים2,800- כ: 3-21מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לגילאי  �

  . חניכים750- כ: 21+מרכז טיפולי סיעודי לגילאי  �
  

  :2006שנת 
 . ילדים 140 כ – במעונות יום רגילים 0-3שילוב ילדים בגילאי  �

 . חניכים3,000- כ: 3-21ם לגילאי מרכזי יום טיפוליים וסיעודיי �

 . חניכים800- כ: 21+מרכז טיפולי סיעודי לגילאי  �
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  :נופשונים .2

  
  . לינות לשנה12,000- נופשונים לכ40 - 2005בשנת  �
 . לינות לשנה24,000- נופשונים לכ50 - 2006בשנת  �

  
  :נופש ארצי וקייטנות בקיץ .3

  
  :2005שנת 

  
 .כים חני2,000 מועדונים למפגרים משרתים 70-כ

 . לשנה2,300קייטנות למפגרים משרתים  �

  
  :תעסוקה מוגנת .4

  
  :2005בשנת 

  
 .כולל תעסוקה בשוק חופשי, 3,250 -  מעשים ומקומות תעסוקה לכ64 �

 .תעסוקה נתמכת, "נסה בדרך אחרת" �

 

  :פרוייקטים חדשניים .5
  

  :2005שנת 
  

 .מרכזי תמיכה וטיפול באדם המפגר ומשפחתו �

 .בי תרומות ושירותים תומכים באדם המפגר פעלו מרכזים מתקצי2005בשנת  �

יצירת מערכת טיפול ותמיכה לאנשים עם פיגור שכלי הגרים בביתם : סביבה תומכת �
 . אנשים60הניסוי כלל , כתחליף לסידור חוץ ביתי

  
  :טיפול חוץ ביתי

  
  ):בתים קבוצתיים ודירות, הוסטלים: (דיור בקהילה .1

  
  .2400-  מסגרות לכ230 -כ2005בשנת 
  .2500-  מסגרות לכ227 -כ2006בשנת 

  :משפחות אומנה .2
  

 . משפחות אומנה240-  ילדים בכ320-  כ2005בשנת  �

 .  משפחות אומנה240 - ילדים בכ330 -  כ2006בשנת  �
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 :מעונות פנימייה .3
  

  
  

  :אבחון וקידום מפגרים
  
  

  2006-2004לאבחון וקידום ' נתונים המח
  
   אבחונים2029  - בוצעו 2004בשנת .  1

   אבחונים2282  - בוצעו 2005      בשנת

   אבחונים2438  - בוצעו 2006     בשנת 

  

  :ועדות האבחון. 2

   2728 בוצעו  2004בשנת 

  2691 בוצעו  2005בשנת 

  2725 בוצעו  2006בשנת 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  י  "מספרי דיירים עפ
  

כ "סה  שנה  י"מספרי מעונות עפ
מספר 
  ממשלתיים  הדיירים

  
  פרטיים  ציבוריים  ממשלתיים  פרטיים  ציבוריים

כ "סה
  מעונות

2005  6377  2013  3312  1052  9  36  13  58  
  

2006  6626  1906  3601  1119  9  36  13  58  
  

2007  6668  1870  3648  1150  9  36  14  59  
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  אגף תקון
  
  

  צעירים ושירותי תקון,האגף לנוער
  

 לעוברי חוק ולאוכלוסייה במצוקה קשה המתקשה שיקום ומניעה, מתן שירותי טיפול ופיקוח חברתי
. בתפקוד אישי וחברתי הנמצאת בתהליכי ניתוק חברתי ובסכנת הדרדרות לעבריינות וסטייה חברתית

  .טיפול  בקורבנות פעילות עבריינית
  

  104,658 - האגף בטיפול אוכלוסיות

  
  .2006כל נתוני אגף תקון מתייחסים לשנת * 
  

  :שירות המבחן לנוער
  

טיפול . י המשטרה כחשודים בביצוע עבירות"מתן הערכה והמלצה על מבצעי עבירות אשר הופנו ע

לשפר את הסתגלותם האישית , במטרה לשקמם, בעוברי חוק קטינים על פי צווי בית משפט

  .והחברתית ולמנוע ביצוע עבירות בעתיד

  
  ):סעיפי תפעול (6200תקציב 

  

  . 130,000₪     בדיקות ייעוץ והדרכה- 23.11.23.03

  . 136,000₪   בדיקות למשתמשים בסמים- 23.11.23.12

  . 107,000₪   סיוע לקטין וטיפול קבוצתי- 23.11.23.32

  . 552,000₪   טיפול קבוצתי בעברייני מין- 23.11.23.33

  
  
  :תפקידי שירות המבחן .1
  

 : 1971- א"תשל,)ענישה ודרכי טיפול,שפיטה(על פי חוק הנוער  �

  
  .אלית במופני אי תביעה וטיפול בהם לפי צורךחקירה פסיכו סוצי  .א
, חקירה פסיכו סוציאלית והגשת תסקירים  וחוות דעת הכוללים המלצות למשטרה  .ב

 .לגבי קטינים שנפתחו נגדם תיקים פליליים, ליועץ המשפטי ולבתי המשפט, לפרקליטות

 .פי צווי בית משפט- טיפול בעוברי חוק קטינים על  .ג

  
חקירה : 1996-ו"התשנ, )מעצרים- סמכויות אכיפה(לי על פי חוק סדר הדין הפלי �

 .והכנת תסקיר מעצר וביצוע פיקוח מעצרים

חקירה ): 1997-ז"התשנ,תיקון (51.056, פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה- על �
  .תביעה סמים מותנה-וטיפול בקטינים שהופנו בהליך אי
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 :)6200שנת (היקף האוכלוסייה בטיפול השירות  .2

  
 :מתוכם, 23,313 -ע חקירות פסיכוסוציאליות של עוברי חוק קטינים ביצו �

 10,923  מופני אי תביעה  �

 12,390    . א.מופני פ �

 3915             תסקירי מעצר  �

 120      הערכות מסוכנות של עברייני מין �

 5900)  השגחה, פיקוח( על פי החלטת בתי המשפט, צווי טיפול �

    794      ) השגחה,פיקוח(צווי טיפול מעצר  �

    1,689  לפי הנחיית היועץ המשפטי , טיפול באי תביעה סמים �

        לממשלה

 11        קבוצות לטיפול בעברייני מין  �

 50  רכוש , סמים, קבוצות טיפוליות בעבירות אלימות �

 854          הליכי צדק מאחה �

 117    לתקנות העמדת עבריינים במבחן 8טיפול לפי תקנה  �

 400      ת טיפול קבוצות דיון לבניית תוכני �
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  שירות המבחן למבוגרים
  
  
  

הערכה והמלצה על מבצעי עבירות פליליות או אנשים אשר הוגשה לגביהם בקשה , מתן אבחון
טיפול בעוברי חוק על פי צווי בית . לעיכוב הליכים או אי העמדה לדין למערכת אכיפת החוק

  .ת הסתגלותם האישית והחברתית ולמנוע ביצוע עבירות בעתידלשפר א,במטרה לשקמם, משפט
  

  18 גיל מעל מבוגרים - בטיפול האוכלוסייה

  
  : תפקידי השרות .1

  
  :על פי חוק  .א

  
חוק סדר ,1969-ט"תשכ, )נוסח חדש(פקודת המבחן , 1977-ז"תשל, י חוק העונשין"עפ

נוסח (הפלילי לחוק סדר הדין , 1996-ו"תשנ,)מעצרים- סמכויות אכיפה(הדין הפלילי 
- ח"תשי) תסקיר קצין מבחן(תקנות העמדת עבריינים במבחן , 1982-ב"תשמ, )משולב
  :1959- ט"תשי,)שירותי המבחן(תקנות העמדת עבריינים במבחן , 1958

  
תסקיר קצין . הערכה והמלצה על מבצעי עבירות פליליות,מתן שירותי אבחון �

 .המבחן לבתי המשפט וגורמים משפטיים נוספים

 .י בתי המשפט"אשר הוטלו ע, ע צווי מבחןביצו �

 .טיפוליות/צ  שניתנו מטעם בתי המשפט כסנקציות עונשיות"ביצוע צווי של �

 .ביצוע צווי מבחן למשתמשים בסמים מסוכנים �

 .ביצוע צווי מבחן לאלימים במשפחה �

 .ביצוע תסקירי מעצר על חשודים בשלב מעצר ימים �

 .הליכים המשפטייםביצוע תסקירי מעצר על נאשמים עד תום ה �

 .ביצוע פיקוח וטיפול על משוחררים בערובה �

לעניין , הכנת תסקיר בהתאם להוראות היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו �
 .עיכוב הליכים ולעניין העמדה לדין

טיפול באנשים אשר הוחלט לעכב , פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה- על �
 .תנאי שיהיו בטיפול השירותב, או להמנע מהעמדתם לדין, ההליכים המשפטיים

 .הכנת תסקיר על מצבו של נפגע עבירת מין �

  
  : תפקידי פיקוח  .ב

  
  . הוסטל לגברים אלימים בקהילה- : פיקוח על
  .מרכז יום לטיפול בעברייני מין בקהילה -
  פיקוח על עמותה המלווה עצורי בית בפיקוח אלקטרוני -

  
  : היקף האוכלוסייה בטיפול השירות .2

  
, הערכה, מבתי המשפט וגורמים משפטיים נוספים לאבחון , 2006ת מופנים חדשים בשנ

  :המלצה לטיפול
  

 .20,760- )בתפקידי השירות' ט',ז',ו',סעיפים א(חקירה ותסקיר קצין מבחן  �

בביצוע ובפיקוח קצין ): 2004נתוני (צ וצווי פיקוח מעצר חדשים "צווי מבחן וצווי של �
 .8923- )די השרותבתפקי) 'י', ח',ה',ד',ג',סעיפים ב(מבחן 

' ז',סעיפים ו: (2005בשנת , מופנים חדשים שהופנו מבתי המשפט לחקירת מעצר �
 .6490-)בתפקידי השרות
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  השירות לשקום נוער

  
  

  
אשר מערכות החינוך הפורמליות , טיפול ביצירת רשת בטחון קהילתית לבני נוער במצבי סיכון

  .לימודי ומשפחתי, חברתי, ם הרגשיבתחו, לא יכולות לתת מענה לצורכיהם הרב ממדיים
  
  

  .חניכים 2,600 - בטיפול האוכלוסייה

  
  

  :תפקידי השירות .1
  

לבני נוער במצבי , המשלב תוכניות לימוד והעשרה, שיקום רגשי חברתי ומשפחתי �
 .סיכון באמצעות המפתנים

 פיתוח מיומנויות טיפול ייחודיות ותכניות שיקום באורינטציה טיפולית לחניכי המפתנים �
 .והמיתרים

 .פיתוח כח אדם לצוותים רב מקצועיים �

 .קביעת מדיניות פיקוח להערכה ובקרה על המפתנים והמיתרים �

 .מעקב אחרי בוגרים �

  
.  מפתנים מוניציפאליים21- מפתנים ממשלתיים ו5מהם , מפתנים26 הפעיל השירות 2006בשנת 

  .ברחבי הארץ פועלים מיתרים במודלים ובמגזרים שונים
  
  

  :וכלוסייה בטיפולהיקף א .2
  

  )כולל מפתנים ומיתרים(ל " חניכים לפי הפירוט הנ2800-השירות לשקום נוער מטפל בכ
  
   במפתנים ממשלתיים- חניכים400 
   חניכים במגזר הערבי והדרוזי500      
   נערות600 
   עולים650 
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  השירות לטיפול בנערות וצעירות במצוקה

  
  

  
השירות מפעיל מיומנויות . 13-25רות במצוקה ובמצבי סיכון בקהילה בגילאי איתור וטיפול בנע
טיפול וקידום נערות וצעירות , מתן הגנה. ותוכניות שיקום לנערות במצוקה, טיפול ייחודיות

  .במצבי סכנה ומצוקה קשים
  
  

  .16,965 - בטיפול האוכלוסייה

  
  

  :טיפול בנערה במצוקה .1
  

ותוכניות שיקום לנערות וצעירות במצוקה בהתאם , תפיתוח מיומנויות טיפול ייחודיו �
 .לתפיסות החברתיות כיום

 .קביעת מדיניות פיקוח ובקרה על הטיפול בנערות וצעירות �

 .ס ייחודי"העלאת המודעות והצורך לפיתוח שירות ייחודי לנערות בישובים בהם אין עו �

 .א לטיפול בנערות וצעירות במצוקה"פיתוח כ �

חרדיות ,עולות(חודיות ופיתוח תוכניות טיפול מתאימות עבורןאיתור אוכלוסיות יי �
 ).וערביות

  
,  עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים מבצעים טיפול פרטני237-   משרות ל-135

  .קבוצתי ומפעילים פרוייקטים ייחודיים לנערות
  

  .קבוצות טיפול ומועדונים       - 52
  דירות מעבר               -6
 ירום     מקלטי ח -2

  בתים חמים               -67        
  ן" קבוצות ח           -1
  ). נערות גוייסו250(ל "קבוצות הכנה לצה - 14
  .תחנות לייעוץ מיני -8
  רחובות, פרוייקט עדי מסגרת בקהילה לנערות בקצה הרצף -1
  מקלט לנשים נפגעות סחר בנשים -1
 מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית -9

  
  :מרכזי טיפול -2
  

   .16,965- יה בטיפולהאוכלוסי
  

  .529-נערות חרדיות. 4,241 - נערות ערביות. 4,294 -נערות עולות: מהן
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  השירות לטיפול בנוער וצעירים
  
  
  

  :אוכלוסיית היעד
  

פועלים ,  הנמצאים בדרגות שונות של ניתוק מהחברה ומנותני שירותים14-25נערים וצעירים בגילאי 
 מצויים בטיפול משמעותי במסגרת כלשהי ולהם אחד או יותר אינם, כיחידים או כקבוצות 
  :מהמאפיינים הבאים

  
סוציאלית ולעיתים -נערים וצעירים שאינם לומדים ואינם עובדים ומועסקים בפעילות א �

  .עבריינית
ואינם יוצרים , נערים וצעירים לומדים ועובדים אך מתקשים לתפקד במסגרות נורמטיביות �

 .מסגרותקשר עם גורמי טיפול ב

 .או נמצאים בשל כך בסכנה להתדרדרות-נערים וצעירים אשר נקלעו לחבורת רחוב �

תרבותיים סובבים סביב הדיסקוטקים והבארים ועלולים –נערים וצעירים שחייהם החברתיים  �
 .סמים ואלימות, להידרדר לשימוש באלכוהול

 .נערים וצעירים חסרי בית �

 . בהתנהגות ואי התאמה אחרתל עקב בעיות"צעירים אשר לא גוייסו בצה �

  
  :מטרות

  
  .עבודה ישירה ובלתי אמצעית, חיזור אקטיבי, איתור ויישוג בקרב אוכלוסיית נוער וצעירים �
 .שיקום מערכת האמון הפגועה של בני הנוער ויצירת קשר בין המטפל לנער �

יים לשיפור דימו, עירור מודעותם של הנערים והצעירים למצבם וחיזוק כוחותיהם לשינוי �
 .העצמי ולמצוי הפוטנציאל האישי והחברתי שלהם

חברתיים המעכבים את שילובם בחברה ובניית -סיוע בשינוי עמדות ודפוסי התנהגות אנטי �
 .אמונה ביכולתם לחזור ולהשתלב בה

יחסים בין ,  שימוש בסמים ובאלכוהול- עזרה וסיוע להתמודדות עם בעיות יחודיות דוגמת �
 .'ת פנאי וכותרבו, יחסי מין, אישיים

לליווי וסיוע בשילובם במעגלי ,בנייה משותפת של תכניות פרטניות קבוצתיות וקהילתיות �
  .החברה והקהילה, הצבא, הלימודים, העבודה: החיים

  
  :כלים

  
במסגרת המחלקות לשירותים ) ש" ש205מתוכם ,  תקנים173( בני נוער וצעירים 212 �

 תקנים נוספים הממונים 154-עלים ברשויות ככמן כן פו.  רשויות מקומיות142- חברתיים ב
י מפקחים של "העובדים מונחים ומלווים ע. באמצעות הרשויות המקומיות והמגזר השלישי

מקבלים , )ס"עו(עובדים מיומנים ומקצועיים אשר מעבר להכשרתם הבסיסית . השירות
  .במסגרת השירות הכשרה לתפקיד והדרכה

מהווים דמות הזדהות וגשר אל מערכות החברה , עובדי נוער וצעירים פועלים בשטח  �
 .משפחתית וקהילתית, קבוצתית, הנורמטיביות ומבצעים עבודה פרטנית

מועדונים , מרכזי הכשרה, מוקדי טיפול: פיתוח והפעלה של מסגרות קהילתיות דוגמת �
 .בתים חמים, טיפוליים

בתים חמים ודירת ,ולייםבתי קפה טיפ, ניידות איתור: פיתוח והפעלת כלים חדשניים דוגמת �
 .מעבר

 .תוך ליווי התהליך, )מרכזי ייעוץ, פסיכיאטר, פסיכולוג(הפנייה לסוכניות מקצועית מתמחה  �

 ).'ספרי ואביזרי לימוד וכד, כלי עבודה, ביגוד, הוצאות נסיעה(סיוע כלכלי ראשוני ובסיסי  �

 .הפעלת בוגרים ככח עזר לאיתור אוכלוסיית היעד ולהפעלת פרוייקטים �
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  ):2006נתוני שנת ( היקף האוכלוסייה בטיפול 
  

  : בני נוער וצעירים לפי הפירוט17,338כ "סה
  

  11,561  : 14-18גילאי 
  5,827  +:18גילאי 

  
  ).1,150חרדים , 3,360מהם עולים  ( 13,217יהודים : מכלל האוכלוסייה

  .4,170 -    מגזר לא יהודי    
  
  

   :מסגרות הטיפול
  

  :  בני נוער וצעירים נטלו חלק בפעילות קבוצתית כמפורט12,383, טנימעבר לטיפול הפר
  

בתים , בתי קפה טיפוליים, בית רשת, מוקדי טיפול-השירות מפעיל מסגרות קהילתיות דוגמת �
 .חמים ודירות מעבר

 . נערים617-  מועדונים טיפוליים הנותנים מענה ל50 �

: הכולל ענפים שונים) ע"סל(ות  חניכים השתתפו בקבוצות ספורט למניעת עבריינ1,592 �
 .צלילה ועוד, אתגרים,רכיבה, איגרוף, ודו'ג, כדורסל, כדורגל

 .העשרה והשלמת השכלה,  בני נוער השתתפו בפרוייקטים לטיפוח1,312 �

 . בני נוער השתתפו בסדנאות למניעת השימוש בסמים1,811 �

 .נהיגה, D.J, וידאו, דרמה,  בני נוער וצעירים פועלים בקבוצות אומניות992 �

 .ח" בני נוער השתתפו בפרוייקטים לשיפור מיומניות תקשורת כולל טיפוח בבע782 �

  . בני נוער עולים בקבוצות יחודיות634 �
 . בני נוער פועלים בקבוצות להכרת הטבע וידיעת הארץ752 �

 .ל" בני נוער השתתפו בפרוייקט הכנה לצה369 �

 .שירות הורים לנוער במצוקה עברו סדנאות במסגרת ה221 �

,  קבוצות הכנה לחיים:  צעירים מנותקים עברו הכשרות וסדנאות לעולם העבודה400-כ �
קורסי הכשרה שונים , קורס מדריכי ספורט כללים במכון וינגייט, סדנאות לחיפוש עבודה

 ). עבודות בניין-דוגמת(

  
  :תקציב

  
קטים לטובת אוכלוסיית ופרויי, כלים חדשניים, התקציב מיועד לפיתוח והפעלת מסגרות קהילתיות

 .היעד
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  השירות לטיפול בהתמכרויות
  

  
   

אלכוהול ומהמרים ובני , פיתוח מסגרות ואחריות על תוכניות גמילה ושיקום לנפגעי סמים
  .משפחותיהם

  

  .והימורים אלכוהול נפגעי 4000,נוער בני 1,200-ו סמים נפגעי 9000-כ :בטיפול אוכלוסיית

  
  

  :ירותתפקידי הש .1
  

 .קביעת מדיניות בתחום הטיפול בהתמכרויות �

אלכוהול , ותוכניות גמילה ושיקום לנפגעי סמים, ייזום ופיתוח מיומנויות טיפול ייחודיות �
 .והימורים

תיקצוב ופיקוח עמותות ציבוריות על יחידות טיפוליות ומרכזי יום ברשויות המקומיות  �
 .רתייםהפועלות במסגרת ובשיתוף מחלקות לשירותים חב

 .הפועלות במסגרת עמותות ציבוריות, תקצוב ופיקוח על קהילות טיפוליות למבוגרים �

 מוסדות גמילה לפי חוק הפיקוח על המוסדות לטיפול במשתמשים בסמים 220פיקוח על  �
 .לצורך מתן רשיונות וצווי סגירה, )1993(

 .אלכוהול והימורים, פיתוח כח אדם המטפל בנפגעי סמים �

 .תמכרויות ברמה משרדית ובין משרדיתייצוג נושא ה �

  
  :מסגרות הטיפול .2

  
המספקות שירותי טיפול ,  ישובים קיימות יחידות לטיפול במבוגרים נפגעי סמים90- ב �

: במסגרתן מתקיימים טיפולים פרטניים ומשפחתיים וכן קבוצות טיפוליות כגון. ושיקום
 .נשות מכורים וזוגות , נגמלים נקיים, הכנה לגמילה

  י "המופעלות ע, ידות לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים יח26
  .עמותה ציבורית

 . ישובים קיימות גם יחידות לטיפול בנוער נפגע סמים45 - ב �

  ילדים בגילאי 240-לכ, מ"במסגרת רשו,  קבוצות ילדי מכורים20 �

6-12.  
 - מרכזי יום אזוריים למבוגרים מספקים מסגרת חברתית15 �

  במסגרת ,ששות שלאחר הגמילהתעסוקתית לתקופת ההתאו
  . מרכזי יום לנוער נפגע סמים4- ו, המחלקות לשירותים חברתיים

 בהתאם , תקצוב ופקוח על עבודתן המקצועית- קהילות טיפוליות9 �

 .למכסות שנקבעו

 .פרוייקט משותף עם משרד הקליטה,  ישובים15-טיפול בעולים מכורים ב �

  
  .חלק מהמסלול הטיפולי של המכורכ,  בדיקות שתן100,000-ביצוע של כ     
  

  :היקפי האוכלוסייה בטיפול .3
  

 .המקבלים טיפול, מבוגרים,  מכורים לסמים9,000-אוכלוסיית היעד מונה בפועל כ �

 . בני נוער מקבלים טיפול ביחידות חדשניות שהוקמו1,200-כ �

 . ילדי מכורים מקבלים טיפול בקבוצות240-כ �

 . נפגעי אלכוהול והימורים4,000-כ �

עולה כי הקף אוכלוסיית המבוגרים נפגעי סמים ,סקר שערכה הרשות למלחמה בסמים ב �
 50,000.  בני נוער דיווחו על שימוש כלשהו בסמים קשים60,000-כ.  איש30,000קשים הוא 

  .נפגעי אלכוהול
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 PDD -טיפול באוכלוסייה הסובלת מאוטיזם ו
 

ן מענה באמצעות סידורים חוץ ביתיים תוך מת, PDD -טיפול באוכלוסייה הלוקה באוטיזם ו
  .וטיפולים בקהילה לאוכלוסייה זו ולבני משפחתם

  

   חניכים 3,500-בטיפול האוכלוסייה
  
  

 :יחידההתפקידי  .1
  

  :הטיפול החוץ ביתי  .א
  

 .כולל יחידת קלט חירום, מתן מענה חוץ ביתי לילדים ומבוגרים הלוקים באוטיזם �

 .אבחון מופנים להשמות חוץ ביתיות �

 .בהתאם לצרכים, ת מענים ייחודיים לאוכלוסייהיציר �

 .ותוכניות טיפול לאוכלוסייה השוהה במעונות, פיתוח מיומנויות טיפול ייחודיות �

 .קביעת מדיניות פיקוח ובקרה על הטיפול במעונות �

 .א לטיפול באוכלוסייה במעונות"פיתוח כ �

  
  :הטיפול הקהילתי  .ב

  
 .מצאת בקהילה ובבני משפחהלטיפול באוכלוסייה הנ, פיתוח תשתית כח אדם �

, מועדוניות, נופשונים: הכוללים, תמיכה במשפחות באמצעות פיתוח מענים קהילתיים �
התערבות , עבודה קבוצתית, מרכז ייעוץ לתמיכה והורים, עובדים סמך מקצועיים

 .בשעת משבר

, מעונות יום, מועדוניות: תמיכה והעשרת האוכלוסייה הלוקה באוטיזם באמצעות �
 ).סמך מקצועיים(חונכים , תעסוקה

  
  

  :מסגרות טיפול חוץ ביתיות .2
  

המעונות משמשים . באמצעות עמותות וארגונים פרטיים,  פועלת היחידה2007שנת מ
של האוכלוסייה , השיקומיים והחינוכיים, הנותנים מענה לצרכים הטיפוליים, מסגרות לחיים

במעונות מופעלות תוכניות . אשר הבית והקהילה אינם מסוגלים לתת, הסובלת מאוטיזם
תוכניות לשיקום , תוכניות להקניית מיומנויות יסוד יום יומיות: המשלבות מספר תחומים

  .תוכניות לשעות הפנאי ותוכניות לבניית כלים להסתגלות חברתית נורמטיבית, תעסוקתי
  

  . אנשים עם אוטיזם500-האוכלוסייה המטופלת .3
  

  .יתיות מסגרות חוץ ב26 - מסגרות חוץ ביתיות  .א
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  חסות הנוער
  
  

  .או בצל החוק/י חוק ו"המופנים עפ, טיפול חוץ ביתי הכופה במתבגרים במצבי סיכון וסכנה
מרחב הקידום ומרחב , מרחב המגן:  מרחבים3הפעלת רשת מעונות הפועלים על רצף של 

  .השילוב
  

  נוער בני 2000- כ - בטיפול האוכלוסייה

  
  

  :תפקידי הרשות .1
  

 .ה חוץ ביתי סמכותי למתבגרים במצבי סיכון וסכנהמתן מענ �

 .אבחון והתערבות במשבר למתבגרים במצבי סכנה �

 . כתחליף לחיים ברחוב- הפעלת מסגרות המספקות קורת גג �

במצבי סיכון וסכנה הזקוקות לפתרונות בלתי , יצירת מענים ייחודיים לאוכלוסיות תפר �
 .שגרתיים

ותוכניות טיפול לבני הנוער השוהים במעונות , פיתוח מיומנויות טיפול ייחודיות �
 .החסות

הפעלת תכנית הוראה להשלמת השכלת יסוד והכשרה מקצועית למתבגרים  �
 .במעונות

 .קביעת מדיניות פיקוח ובקרה על הטיפול במעונות �

 .א לטיפול בבני הנוער במעונות"פיתוח כ �

  
  :מסגרות הטיפול .2

  
  : מסגרות51רשות חסות הנוער מפעילה 

  
 .ת נעוליםמעונו �

 .מעונות כוללנים �

 .הוסטלים �

 .בתים למחוסרי קורת גג �

 .חלופות מעצר �

 .מרכזים להתערבות המשבר �

  .קהילות טיפוליות לנוער מכור לסמים �
  

  :היקף אוכלוסייה בטיפול .3
  

  : בני נוער בהיקף שנתי2000 -בכל המסגרות מטופלים כ
  

  בני נוער900 -              כ-מעונות ממשלתיים �

 . בני נוער980 -      כ- בוריים ופרטייםמעונות צי �

    בני נוער20 -כ         - משפחות אומנה �

 . בני נוער100 - כ                 - סידורים נוספים �

  
  נמצאים , בהמתנה לסידור במעונות להתערבות במשבר ובמעונות המקיפים

  ). בנים320 - בנות וכ240 -כ( בני נוער 560 -כ
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  אגף תפקידים מיוחדים
  
  

  .תיאום ופיקוח על מוסדות וארגונים בתחומי הרווחה, סיוע, סיוע לאזרח על ידי מתן
  

   למלל  למשפחות ויחידיםועדות ערר וסיוע
  

 לדיון בעררים המוגשים 1958- ח"פי חוק שירותי הסעד תשי- הפועלות עלהפעלת ועדות ערר איזוריות
   .לשירותים חברתיים פונים למחלקותה  האזרחיםעל ידי

  לשרותים חברתייםותהמופנים על ידי המחלקלמתן מענקים לסיוע למשפחות ויחידים עלת ועדות הפ
  .ברחבי הארץ 

  
  ועדות ערר .1
  

 החלטות עררים ומעקב אחר יישום 1000-כ ועדות איזוריות המטפלים ב15 - הפעלה �
 .הוועדה

הנתון  ( משתתפים בשנה50 - חברי ועדות הערר לנציגי הציבור-הכשרה והדרכה �
 ).2004-2006ייחס לשנים מת

  
  למשפחות ויחידיםסיוע  .2

  
בקשות  2,000נתנו מענקים עבור  .למשפחות ויחידים  ועדות סיוע ארציות 2 - הפעלה �

 ).2004-2006הנתון מתייחס לשנים (

נתנו  .  באמצעות ועדה בקהילה ובמעונותיתומיםלילדים  - מענקים מקרן עזבונות �
  ילדים 1500-מענקים ל

  

   לאזרחשירות ייעוץ
  .2006הנתונים מתייחסים לשנת * 
  

  ייעוץ והכוונה לאזרח באשר לזכויותיו וחובותיו והשירותים העומדים לרשותו, מתן מידע
  . פניות לשנה170,000- רשויות המטפלים ב51-  תחנות ומוקדים ו75 - הפעלה

   המשך בניית מאגר נתונים ממוחשב על זכויות האזרח-מאגר מידע
  באינטרנטפיתוח אתר המידע  �
 מיחשוב תחנות �

  ל לאינטרנט" תחנות שי20חיבור  �
   פתרון סכסוכים בין פרטים בקהילה בדרכי פשרה והסכמה- גישור קהילתי

   בשנה200 -הדדית
-1-800. למתן מידע על המשרד ושלוחותיו,  הפעלת המרכז הטלפוני של המשרד-מרכז מידע וטלפוני

506060  il.ac.haifa@shil. 

  .2006 פניות בשנת 15,000- כ118מוקד מצוקה 
  

  שירותי התנדבות
  

  הפעלה ותיגמול מתנדבים לשירותי הרווחה, גיוס הכשרה
   מתנדבים130,000 -אוכלוסיית היעד

  
 יחידות התנדבות 110הדרכה ותיאום פעולה של ,  הכשרה- יחידות התנדבות �

 .במחלקות לשירותים חברתיים

 . רכזים להפעלת מתנדבים קשישים ולמען הקהילה למען עצמם12 -'הפעלת רכזים �

 בנות שירות לאומי בשירותי הרווחה באמצעות הגופים 600 שילוב -שירות לאומי �
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 .המפעילים

 קבוצות לעזרה עצמית בשיתוף משרד 1,450 רכוז מידע אודות –) ע"קל(מרכז מידע  �
 .וינט'הבריאות והג

ליל סדר , "שבוע התנדבות",  בני נוער25,000-ל" שבוע הילד" יום ק-ארועים מיוחדים �
 . מנות למטופלים בחג פורים5,000משלוח ,  קשישים בודדים1,000- ל

 .ל" מתנדבים מחו500 -  דמי כיס ל- ל"מתנדבים מחו �

  
  

  מוסדות ציבור
  

 , 1,965- ה" תשכ–על פי חוק הפיקוח על המעונות , מתן הכרה למוסדות ציבור מתחומי הרווחה
  .תמיכה במוסדות פנימיתיים להחזקת ילדים ברווחה

  
   מוסדות1,000- אוכלוסיית היעד 

  
 800 -) רשיונות לשנה400-500( ריכוז והנפקת רשיונות ניהול למעונות על פי החוק –רישיונית ניהול 

  .מוסדות
  

.  תלמידים מוסדות50 - בדיקה ואישור פעולתן של מוסדות ציבור בתחומי הרווחה- הכרה במוסדות
  . מוסדות חדשים40כולל תוספת 

  
, 2002-ב"התשס) סיוע לבני משפחה( בחוק נפגעי תאונות דרכים  -תמיכה בנפגעי תאונות דרכים

, מונתה ועדת היגוי לנושא. נקבע כי משרד הרווחה יקיים מרכז סיוע למשפחות נפגעי תאונות דרכים
נעשים פעולות להפעלת מערך . להפעילווהוטל על המחלקה למוסדות ציבור להקים את המרכז ו
, והוחל בפירסום בתקשורת , "יד הנקטפים"קבוצות תמיכה לנפגעי תאונות דרכים באמצעות עמותת 

מתוכנן עריכת מחקר . הוצא דף הסבר בנושא וכן נמצאת בהכנה חוברת מידע לנפגעי תאונות דרכים
  .לצורך זיהוי צרכי משפחות הנפגעים

  
  

  שירות לאומי
  2006ונים מתייחסים לשנת הנת* 
  

  פיקוח ובקרה על הגופים המוכרים להפעלת בנות מתנדבות לשירות לאומי
  

   בנות10,000אוכלוסיית היעד  
  

   קליטת נתוני שירות של המתנדבות לשירות לאומי-ריכוז מידע
  

   אתרי השירות2,500- גופים מוכרים כולל בקרה ופיקוח ב7 נותני דיווח של -אימות
  

למשרד הבטחון על מסיימות שירות הלאומי לצורך קבלת זכויות על פי חוק קליטת חיילים  -דיווח
  .1,994ד "משוחררים תשנ

  

  יחסים בינלאומיים
  

  ניהול מערכת קשרים בינלאומיים של המשרד  בתחומי הרווחה
  

  :קיום וקידום הסכמים בילטרליים ובינלאומיים .1
  
  

סמינרים , חילופי מומחים ומשלחות . הרווחהפ בתחומי " שנים לשת5-  מזכר הבנה ל-ב"ארה
  .חילופי מידע ושידורי לווין, משותפים
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סיוע המועצה הבריטית ליישום תוכניות ,  שנים3- ל1997-י הסכם תרבות מ" עפ-בריטניה
  .משותפות בתחומי הרווחה

  
  .פ עם משרד המשפחה והנוער הפדרלי בשיתוף האיגוד הגרמני לרווחה בתחומי הרווחה"שת
  

  .הרווחה והספורט בתחומי הרווחה,  עם משרד הבריאות1979 הסכם תרבות משנת - הולנד
  

 עריכת פרוייקטים משותפים למדיונות אירופה בתחום הכשרה -ת"מדיונות אירופה והמזה
יצירת קשרים וביקורי משלחות עם ירדן בתחומי . לנציגי ארגונים וולנטרים ומדיונות נוספות

  .הרווחה
  

  
  :בינלאומייםארגונים  .2

  
  

 .פ עם המרכז האירופי למדיוניות ולמחקר בתחום הרווחה"שת �

 .קשרים ים יוניסף לטיפול ידים בזירה הבינלאומית �

� Icsw-האיגוד הישראלי לשירותי רווחה  

� Ifa-קיום קשר עם הפדרציה הבינלאומית לזיקנה  

� Iss-השתתפות בארגון לשירות סוציאלי בינלאומי  

� Ilo-ודה הבינלאומי חברות בארגון העב 

  ש וחבל עזה"תיאום עבודה עם ארגונים בינלאומים וזרים העובדים ביו �
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   אגף מערכות מידע

  
  

האגף למערכות מידע ממקד את עיקר פעילותו בשנתיים האחרונות בשדרוג תשתיות 
  . פתיחת מערכות המידע לרשויות ולמסגרות–ר "ובקידום פרויקט שח

  
  

  

  דים עיקרייםיע

  
פ יעדי "פיתוח מערכות  מידע תוך כדי תמיכה מלאה בתהליכי העבודה בראייה אינטגרטיבית  וע. 1

  המשרד
 שילוב ושיתוף מידע עם גורמי חוץ המשיקים למערך הרווחה. 2

 פריסת מידע ושירותים זמינים לאזרח ולקהילייה המקצועית . 3

  דעמתן כלים ותשתיות לצורך ניתוח וניהול י. 4
 מתן שירות איכותי על ידי יישום טכנולוגיות מתקדמות בתחום הפיתוח התשתיות והתחזוקה. 5
 

  
 

  :תחזוקה ופיתוח תשתיות 
  

 2006פעילות  2005פעילות 
  :תחזוקה שוטפת תשתיות

 170 –שרתים כ  •

 2000תחנות עבודה  •

 עשרות מחשבים ניידים  •

 ורת ניהול שירות טכני לתחנות עבודה תחזוקת ציודי תקש •

 MFתחזוקת  •

  :תחזוקה שוטפת תשתיות

 180 –שרתים כ  •

 2100תחנות עבודה  •

 עשרות מחשבים ניידים  •

 ניהול שירות טכני לתחנות עבודה תחזוקת ציודי תקשורת  •

 MFתחזוקת  •

 :סיוע טכני ותמיכה במשתמשים

 – משתמשים מוקד פניות כ 2000 –תמיכה בכ  •
  קריאות בשנה9,000

 ץ בתקשורת אתרים באר70 –תמיכה ב  •

   אתרים נוספים לא ברשת100 –תמיכה ב  •

 :סיוע טכני ותמיכה במשתמשים

 – משתמשים מוקד פניות כ 2100 –תמיכה בכ  •
  קריאות בשנה10,000

  אתרים בארץ בתקשורת80 –תמיכה ב  •

  אתרים נוספים לא ברשת100 –תמיכה ב  •

  
 :אבטחת מידע

 תחזוקה של מספר סביבות אבטחת מידע •
  

 :אבטחת מידע

 איחוד סביבות אבטחת מידע לסביבה משותפת •

הקמת נוהל ותשתית לחיבור משתמשים חיצוניים  •
 לרשת המשרד

 פילוט כרטיסים חכמים •

 יישום מנגנון אבטחה אפלקטיבי •

•   

  :תקשורת
  ת"השלמת ההפרדה מתמ

  תחזוקה שוטפת

  :תקשורת

 ארונות,כבילה, תחזוקת מערך תקשורת  •

 שידרוג מהירות הקווים •

דרוג ציוד תקשורת לשיפור איכות הכנת מכרז לש •
  ב "השירות והגברת מערך השו
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 2006פעילות  2005פעילות 
  :חומרה ותוכנה

 WIN 2003תחזוקת שרתים  •

 EXCHANGE 2003,נובל  

י "בדיקת טכנולוגיות חדשות לשרתים ורכישה עפ •
 הצרכים

 WINDOWS XPתחזוקת מערכת הפעלה  •

  
 

  :חומרה ותוכנה

   WINDOWS 2003 SP2שידרוג  •

 ורכישת שרתי בליידים בדיקת טכנולוגיות חדשות  •

  

  :מערכת שליטה ובקרה

הפצה ,  לשליטהSMS ו ZENשימוש במערכת  •
 ומצאי

  

  :מערכת שליטה ובקרה

הפצה ,   לשליטהZENב של  "שיפור מערך שו •
  ומצאי
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  :תחזוקה ופיתוח יישומים 

  

 2006פעילות  2005פעילות 
  מערכת תשלומים

 

ות תקצוב והתחשבנ,ס"מת,ר"המשך תחזוקה מס •
  פ תוכנית עבודה"סמך מקצועי ע

  פיתוח מערכת רב מימדי  •

 מערכת תשלומים

  הצלבות לביטוח לאומי, שגויים פיתוח מודול •

  איפיון תקצוב רשויות במחוזות •

ר לקישור רשויות "פילוט במסגרת פרויקט שח •
  למערכות המשרדWEB ממשק –ומסגרות 

 ס חדשה"מסמך ייזום מערכת מת •

  רשויות -יתוח רב מימדי פהמשך  •
  

  אגף שירותים אישיים וחברתיים •

מקבלי , יחידות הסיוע,  ילד ונוער–רף , ביקורי בית •
מועדוני , קצבאות שארים במסגרות חוץ ביתיות

, תרשומות מפקחים,  זקן–רף , אזרח ותיק, זקנים
כוח , רישום עובדים סוציאליים וסריקת תעודות

, ועדת חריגים, שרות למען הילד, אדם ברשויות
 לטים לנשיםמק

  

 אגף שירותים אישיים וחברתיים

  שירות למען הילד–איפיון מערכת אימוץ  •

 פיתוח מערכת ועדת חריגים לרשויות •

 איפיון ועדת אלימות •

  תוכנית עבודה–פיתוח מודול רף  •

  
  
  

  אגף השיקום •

, תעודות עיוור, השמה חוץ ביתית, רף, חרשים •
 ועדת ערר לעיוורים, בזק

  

  וחברתייםאגף שירותים אישיים

  חלקי-השמה חוץ ביתית ' איפיון מע •

 דמי ליווי ותקשורת' ייזום מע •

 חרשים' הקמת מע •

   חלקי- רף שיקום  'פיתוח מע •
  

  אגף תפקידים מיוחדים •

סיוע ,שרות לאומי,ועת ערר אזוריות,תאונות דרכים •
 רשיונות למוסדות,מבחני הכנסה,לבודדים

  

 אגף שירותים אישיים וחברתיים
 חלקי - ירות לאומיש' פיתוח מע •

  ר"פיתוח מודול מבחני הכנסה בשילוב מס •
  

  אגף תקון •

, רף חסות, חסות נוער, מבחן נוער, מבחן מבוגרים •
פקוח מוסדות ונפגעי , נערות צהל, התמכרויות

 חקירות נערים, נערות במצוקה, סמים

 
  

 אגף תקון

 תחילת פיתוח מערכת שירות מבחן לנוער •
 קיחל - התמכרויות ' איפיון מע •
  

  אגף לטיפול במפגר •

, רכש ומלאי, אבחון והשמה, טיפולית, הישגית, רף •
 תקציב

 
  

  אגף לטיפול במפגר

  מימוש מודול תקצוב •
  

  כלל משרדי ייעודי •

, מרשם אוכלוסין, רכב, עזבונות, תמיכות חסד •
  אאוטלוק, אופיס, ,מבנה ארגוני , מזנון, מדבקות

 
  

  כלל משרדי ייעודי

  חלקי - תמיכות חסד' פיתוח מע •
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  אתר אינטרנט
  

 2006פעילות  2005פעילות 

 איפיון מחדש של האתר  •

 הקמת תשתית לקהילות ידע חדשות  •

 

 

 פיתוח ועיצוב מחדש של האתר •

  קהילות ידע  12הקמת  •

  טפסים חדשים לשירות האזרח20הוספת  •

 שילוב יישומים אינטראקטיביים בתחומי המימשל הזמין •

 

  
  מערכות מטה

  

 

נהול ,משרד ממוחשב,שכר עידוד,טיייעוץ משפ •
ממשק ,מעקב תקציבי,לשכות
רווחת ,פנים,ב,פורטל,עוסנט,אתר,לבוחן
רכש ,יפעת,עובד
חקירות ,תעודות,ט"קב,הדרכה,ברקן,ומלאי

 אגף הפיתוח,אגף ביטחון,גניזה,משמעת

 

  

 איפיון פורטל ארגוני •

 2007בחינת תשתית  אופיס  •

 מערכת נוכחות מרכזית •
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  האגף לפיתוח ובינוי
  

הצטיידות ושיפור ותוכנית אחזקה למתקנים קיימים עבור אוכלוסיית , הקמת מבנים ומתקנים חדשים
עבור , עובדי המשרד ויחידות סמךעבור , המטופלים של המשרד במסגרות החוץ ביתיות ובקהילה

  .עובדי לשכות לשירותים חברתיים 
  .כיבוי אש ורעידות אדמה, בטיחותבטחון ובנים ממשלתיים לנושאי כמו כן ביצוע סקר מ

  
   :זקנים

  .בינוי ושיפוץ בתי אבות, שיפוץ וציוד של מועדונים לקשישים, בניה והרחבה של מרכזי יום
  

   :ילד ונוער
  

,  ומרכזי חירוםיםמעונות רב תכליתי, מרכזי הורים וילדים,מועדוניות ,  שיפוץ והצטיידות של פנימיות
  .בניה של מעון פוסט אישפוזי ופנימיית מגן קהילתי

  
  :שירותים למפגר

  
שיפוץ במוסדות , )מבנים, תשתיות, פיתוח שטח, גדרות(בניה במוסדות : שירותים למפגר

, דיור מוגן, והקמת בריכה טפולית, תכנון מבנים חדשים, החלפת ציוד, )ביתנים, תשתיות,מערכות(
  .הוסטלים ומרכזי יום

  
  : הנוערחסות

  
שיפוץ והרחבת  .שיפוץ חזיתות, ובכלל זה פיתוח שטח( של מעונות  וציודשיפוץ,בנייה: חסות הנוער

  .החלפה ואיטום גגות, )ס במעון"שיפוץ בי, מטבח
  

   :ח"לשכות לש
  

.שיפוץ לשכות רווחה, הוספת חדרים, בניית לשכות רווחה
  

  : מעשים
  

  .בכל רחבי הארץשיפוץ והצטיידות של מעשים , בניית מעשים
  

  ):שיקום נוער(מפתנים 
  

  .שיפוץ והצטיידות של מפתנים, בנייה
  
  

  :שקום נכים
שירותים ( שיפוץ מרכזי שיקום ,ל לעוורים" שיפוץ וציוד של מרש,שיפוץ והצטיידות במעונות לנכים

פרויקטים סיוע בפיתוח .בניית הוסטל לנכים, ומפעלים מוגנים הצטיידות במרכזי שיקום,)'ומטבח וכו
  .חדשניים בתחום כישורי חיים ותעסוקה לעוורים ונכים

  
  :התקנות משרד

  

, )מיזוג אווירבנושא תכנון וייעוץ , משרדים, מגרש חניה, עבודות תשתיות,מבנים(, שיפוץ מתקנים
  ).התקנת מזגנים(הצטיידות 

  
  :נשים ונערות

  
  .נשים מוכותשיפוץ מקלטים לסיוע בטיפול שיניים לנערות ונשים  מוכות ו



 

  

 

55 

 

 

  
  
  
  
  

  תכנון והכשרה, למחקראגף 
  

  

לדרג המחוזי וליחידות המקצועיות בשדה בקבלת , למטה, לסייע להנהלת המשרד: יעוד האגף
י "תכנון והפעלה של תוכניות ושירותים לאוכלוסיות המטופלות ע, החלטות מיטביות לגבי פיתוח

ספרייה , הול ידע ולמידה ארגוניתני, זאת באמצעות מגוון כלים ובהם הערכה ומחקר, המשרד
הפעלת שיטת הרף , ס המרכזי לעובדים בשירותים החברתיים"ביה, מרכזית לעבודה סוציאלית

  .הקמת קהילות ידע ועוד,  בטאון חברה ורווחהפרסוםו
  
  

  :תחומי פעילות עיקריים
  
  

 .דגיבוש והובלה של תהליכי תכנון אסטרטגי לגיבוש מדיניות המשר: תכנון מדיוניות �

 

 .ניסוח ניירות מטה וניירות עמדה לדיון �

 

 .ניהול מחקרי הערכה על השירותים לאוכלוסיות שהמשרד מטפל בהם  �

 

הכשרת העובדים בשירותי הרווחה והקניית מיומנויות מקצועיות תוך שימת דגש על הכנה  �
 .לתפקידים סטטוטוריים

 

 .סיוע בניהול הידע המקצועי לפעולה של הדרגים המקצועיים �

 

 .פעלת הספרייה המרכזית לעבודה סוציאלית ה �

 

 .סים ועובדי רווחה"הנועד להפיץ ולהרחיב את הידע לעו" חברה ורווחה"עריכת כתב העת  �

 

 .הפעלת במות ודיונים שונים ללבון סוגיות מקצועיות וסוגיות מדיניות �

 

 .ניתוח סטטיסטי של נתונים ממאגרי המידע של המשרד �

 

 .נט המשרדיעריכת התכנים באתר האינטר �

 

 .הפעלת קהילות ידע מקצועיות ברשת האינטרנט �

 

  .פתוח החשיבה היצירתית השיטתית במשרד ובשדה �
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  לשכה משפטית
 

  
  

  : ממונה על ביצועם והשירותים החברתייםרשימת החוקים אשר שר הרווחה
  

 .1989ן " התש-חוק האזרחים הוותיקים .1

  
 .1993-ג"התשנ, יהחוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחי .2

 

 .1966 - ו"התשכ, חוק הגנה על חוסים .3

 

 .2000- ס"התש , -חוק מעונות יום שיקומיים .4

 

 .1992-ב" התשנ-חוק משפחות חד הוריות .5

 

 .1960 - ך"התש) טיפול והשגחה(חוק הנוער  .6

 

 .1971-א"התשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה (חוק הנוער  .7

 

 .1969 - ט"התשכ, )טיפול במפגרים(חוק הסעד  .8

 

 .1966 - ו"התשנ, חוק העובדים הסוציאליים .9

 

 .1993-ג"התשנ, חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים .10

 

 .1965 -ה"התשכ, חוק הפיקוח על המעונות .11

 

 .2000ס "התש,)הזכות למעון יום(חוק פעוטות בסיכון  .12

 

 .1983ג "התשמ, חוק הרשות לשיקום האסיר .13

 

 .1963-ח "התשי, חוק שירותי הסעד .14

 

השר ממונה על ביצוע פרק  (1998-ח"התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבליות .15
 ).הנוגע לתעסוקה והוא רשאי להתקין תקנות בהתייעצות עם גורמים אחרים,שלישי

 

השר ממונה על . (1966- ו"התשנ,)אישור הסכם מעמד הילוד(חוק הסכמים לנשיאת עוברים  .16
 ).ילודלחוק הנוגע למעמד ה' ביצוע פרק ג

 

שר המשפטים הממונה על ביצוע החוק רשאי להתקין .(1981-א"התשמ, חוק אימוץ ילדים .17
שר הרווחה אחראי עם שר המשפטים יחד ולחוד על . תקנות לביצועו בהתייעצות עם שר הרווחה

  ).על השר להסמיך לעניין חוק זה פקידי סעד, כמן כן. ארצי-נושא אימוץ בין
 

 טיפול -' שירות לתועלת הציבור וסימן ז-1'סימנים ד' פרק ו, 1977 -ז"התשל, חוק העונשין.18
ובאישור ועדת , כמפורט בחוק, בהתייעצות עם שרים נוספים, שר הרווחה רשאי (, בקהילה 

  ).החוקה חוק ומשפט של הכנסת להתקין תקנות לביצוע סימנים אלו
אי להתקין תקנות לביצוע סימן שר המשפטים רש( פגיעה בקטינים ובחסרי ישע – 1'סימן ו' פרק י

  ).זה לאחר התייעצות עם שר הרווחה
  

  .1969-ט"התשכ,)נוסח חדש(פקודת המבחן.19
אישור תרומות והתקנת תקנות בעניינים ,לשר נתונות סמכויות מינוי קציני מבחן וועדות מבחן(

  ).הנתונים לסמכותו כמפורט בפקודה
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 .1955 -ו"התשט, ) ונעדריםחולים, סדרי דין בענייני קטינים(חוק הסעד  .20

  
שר הרווחה ימנה לסעיף זה עובד ציבור .(187סעיף ,)נוסח משולב(חוק סדר הדין הפלילי  .21

 ).שיערוך תסקיר בעניין מצבו של הנפגע בעבירה

 

השר ימנה ממונה להערכת מסוכנות לצורך דיווח מסוכנות (, 1949-ס"התש,חוק כלי ירייה .22
 ).אדם המחזיק כלי יריה

 

שר הרווחה יחד עם שר  (1995-ה"התשנ, המשפט לענייני משפחהחוק בית  .23
 ).5סעיף-ממונה על יחידות הסיוע,המשפטים

 

 .1970-א"התשל-)פקידי סעד ראשיים(חוק לתיקון חוקי הסעד  .24

 

 .2002ב "התשס- )סיוע לבני משפחה(חוק נפגעי תאונות דרכים  .25

 

 .1995- ה "התשנ,)נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי  .26

 

 .1994-ד"התשנ,  בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלותחוק הסעה .27

 

 .1980-א"התשמ,חת הכנסהטחוק הב .28

 

 ).יחד עם שר הבריאות(1973-ג"התשל,חוק מס מגביל .29

 

 .2002-ב"התשס, חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי .30

 

 .1998- "התשנ) תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי(חוק שירות לאומי  .31

 

 .2001-א"התשס,)הוראת שעה)(תכנית ניסיונית לבנים(לאומי בהתנדבותחוק שירות  .32

 

 .1995-ה "התשנ,)ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה(תגמולים החוק  .33

 

 .1992- ב"התשנ,תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם החוק  .34

 

 .1995 -ה"התשנ, חוק התגמולים לחסידי אומות העולם .35

 

 .1970 -ל"התש,ת האיבהחוק התגמולים לנפגעי פעולו .36

  
  :חוקים שהמשרד מעורב בביצועם

  ).מעורבים היועץ המשפטי לממשלה ופקידי הסעד או חוקרי ילדים(
  
 .1962- ב"התשכ,חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  .37

  
 .1991-א"התשנ,חוק למניעת אלימות במשפחה .38

 

 .1991-א"התשנ,)החזקת ילדים חטופים(חוק אמנת האג .39

 

 .1956- ו"התשט-חוק השמות .40

 

ממונה על פקידי הסעד הפועלים במסגרת (1996 -ו"התשנ,חוק גילוי נגיפי איידס בקטינים .41
 ).חוק זה

 

השר אחראי על רישוי חלק מהמוסדות  (1952-ב"התש) מקרים מיוחדים(חוק לניהול מוסדות  .42
 ).המוזכרים בחוק



 

  

 

58

 

 ).זהממונה על פקידי הסעד הפועלים במסגרת חוק (-ו"התש-חוק גיל הנישואין .43

 

ממונה על פקידי הסעד הפועלים במסגרת (2002-ב "התשס,החוק למניעת הטרדה מאיימת  .44
 ).חוק זה

 

השר ממונה על מינוי נציג למועצה הארצית (2000-ס "התש,חוק שיקום נכי נפש בקהילה .45
 ).9לשיקום לפי סעיף 

 

 .1955-ו" הגנה ילדים התשט)הגנת ילדים(הראיות חוק לתיקון דיני  .46

  
  2006ו "התשס, על הציבור מפני עברייני מין חוק הגנה 

  
, וכן. שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים ימנו מעריכי מסוכנות ויפקחו עליהם(

להתקין , והוא רשאי בהסכמת שר הרווחה, לחוק' שר הבריאות ממונה על ביצוע פרק ב
  ).תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו

 

 .2005- ו" התשס-חוק החולה הנוטה למות .47

 

 .1996ה " התשס-חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה .48

 

  .2005-ו"התשס) התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(חוק הליכי חקירה והעדה  .49
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 רשימת מאגרי מידע של המשרד
 שם המאגר מס מאגר

 נית רווחה תיקיעוץ משפטי עודכ 483031

 יעוץ משפטי עודכנית ראשי רווחה 694169

 יעוץ משפטי עודכנית 719335

 קמחא דפסחא 95210

 PCמיני מרשם של  62619

 נתוני מרשם אוכלוסין 585879

 ס"מת 980009493

 מסגרות רווחה( / מעונות פנימייתיים)מוסדות  980009532

 נתוני יסוד 980009562

 פחתונים סמך מש 980009585

 הדרכה תחום הרווחה 384275

 .שכר עידוד עובדי המשרד 937356

 נכים נתניה, נוכחות עובדים 93247

 2ן קפלן "נוכחות עובדים משרד ראש 208916

 נוכחות עובדים טללים דימונה 264485

 נוכחות עובדים ראשי רווה יד חרוצים 296486

 נוכחות עובדים מעון שקמה רעננה 400601

 נוכחות עובדים האגף לטיפול באדם המפגר 413365

 ס"נוכחות עובדים מעון רוחמה כ 432297

 מעון נופים מגדל, נוכחות עובדים 457238

 נוכחות עובדים סן סימון 605111

 קרן היסוד, רווחה, ם- מחוז י-נוכחות עובדים 638353

 נוכחות עובדים מעון נוה מנשה חדרה 675701

 רווחה חסן שנקרי, חיפה, ובדיםנוכחות ע 693621

 מעון נעורים תל מונד, נוכחות עובדים 702018

 נוכחות עובדים מעון כפר נחמן 725337

 נוכחות עובדים מעון לבלצר הרצליה 737117

 22ירושלים ' א רווחה שד"נוכחות עובדים ת 744671

 תקני רכב 933603

 נוכחות עובדים מעון עתידות עכו 947996

 סקר עוורים בעבודה 1335

 השמת חוץ ביתית עיוור 476048

 בעלי תעודות עיוור 990050908

 הנחות לבזק 990036925

 מתן הנחות בתשלומי טלפון לנכים ועוורים 990050150

 כח אדם ברשויות אנוש מחוז חיפה 101615

  מחוז תל אביב- אנוש -כח אדם ברשויות  187815

 נוש מחוז ירושלים א-כח אדם ברשויות  212272

 פנקס העובדים הסוציאלים 231762

 ועדת חריגים 980009486

 רשויות מקומיות-פקידי סעד 980009617

 אדם בלשכות-כח 980009677

 פקידי סעד סדרי דין מחוז ירושלים 150598

 מקלטים לנשים מוכות 396070

 פקידי סעד סדרי דין מחוז חיפה 476345

 רי דין מחוז באר שבעפקידי סעד סד 557172

 פקידי סעד לחוק סדרי דין 980014498

 ש למשפחה ירושלים"סיוע לבימ' יח 448625

 אזרח ותיק 628179
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 רף זקן 674513

 אמוץ מחוזות מחוז באר שבע 60293

 ל"אימוץ חו 230283

 אמוץ מחוזות מחוז  תל אביב 471242

 אמוץ מחוזות מחוז חיפה 513622

 ארכיוןאימוץ  560534

 רף מפגרים 212212

 אבחון למפגרים 421056

 תפוקות חסות הנוער 434369

 רשות חסות הנוער 990026345

 ל"פרוייקט צה 980009647

 שרות מבחן למבוגרים 980009600

  כפר סבא-שרות מבחן לנוער  21326

  רחובות-שרות מבחן לנוער  81060

 שרות מבחן לנוער צפת 136448

  טבריה-רות מבחן לנוער ש 152944

 שרות מבחן לנוער הרצליה 180175

  חיפה-שרות מבחן לנוער  260778

 חקירות מבחן נוער 286975

 שרות מבחן לנוער קרית גת 307372

 שרות מבחן לנוער נצרת 377230

  נתניה-שרות מבחן לנוער  603957

  בקה אל גרביה-שרות מבחן לנוער  607663

  נהריה-בחן לנוער שרות מ 617908

 שרות מבחן לנוער קרית שמונה 699430

  חצור הגלילית-שרות מבחן לנוער  728756

 שרות מבחן לנוער נצרת עילית 831824

 (P.C)שרות מבחן לנוער  980009654

 )אפוטרופוס(טיפול בתרומות  81199

 מאגר יועצים 620122

 קצין בטחון 990043436

 סיוע לבודדים 591796

 מים/מענקים טיפול בית 700731

 מתנדבים 980009624

 שרות לאומי 131956

 זקנים בקהילה 187006

 מפתנים 980009661

 טפול בנפגעי סמים 980022632

 .ל"פרוייקט לאיתור וקידום נערות לצה 990026352

 השרות למפגר-תור ממתינים 990036918

 סקר עוורים בעבודה 1335
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  ח" באש– 2004י תמיכה לשנת תקציב 
  )1985 –ה "התשמ, לחוק יסודות התקציב' א3לפי סעיף (

  

  :ח" באש– 2004להלן תקציבי התמיכה המתוקצבים בשנת 

  

  'מס

  

סכום   תקנה' מס  ה  מ  ט  ר  ה
  ח"באש

תמיכה למטרת עידוד התארגנות של קבוצות לעזרה   .1
  עצמית

  

01.34.08  213  

  במעונות חסות הנוערתמיכה למטרת שיפוצים   .2

  

12.05.02  251  

  תמיכה במרכזים להתפתחות הילד  .3

  

06.22.04  188  

  תמיכה לצורך טיפול בנכים עולים  .4

  

06.22.13  331  

  

סיוע וליווי לנפגעי , תמיכה בארגונים המעניקים טיפול  .5
  פעולות איבה

  

06.22.50  20  

שיפוצים והצטיידות במרכזי שיקום , תמיכה לפיתוח  .6
  ומפעלי שיקום

  

12.10.03  251  

7.  

  

  2,582  06.22.07  תמיכה בפעולות שיקום לנכים מוגבלים

8.  

  

  תמיכה בפעולות שיקום לחרשים

  

06.22.05  

06.22.20  

1,821  

877  

   לעמותות-תמיכה לשיפוץ וציוד מועדונים לזקנים   .9

   לרשויות–תמיכה לשיפוץ וציוד מועדונים לזקנים 

  

12.09.01  

23.09.03  

1,359  

780  

  תמיכה בסניפים ישראלים של אירגונים בינלאומיים  .10

  

01.41.10  38  

  תמיכה בשרותי טיפול בנשים ונערות  .11

  

  

11.6554  

11.65.55  

1,670  

1,506  

  'מס

  

סכום   תקנה' מס  ה  מ  ט  ר  ה
  ח"באש

    תמיכה למטרת שיפוצים והצטיידות במוסדות פנימייתים   .12
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  לקטינים 

                                                                                                           לעמותות      

  לרשויות

  למסגרות

  

12.03.02  

12.03.03  

12.03.05  

  

1,908  

440  

165  

  תמיכה בארגונים המחלקים קמחא דפסחא לנזקקים  .13

  

10.25.55  2,654  

תמיכה להפעלת מרכזי סיוע לבני משפחות של אנשים עם   .14
  P.D.Dאוטיזים או 

 

08.81.03  1,799  

  תמיכה לאחזקה שוטפת של תלמידים בפנימיות  .15

  

10.36.01  31,967  
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  ח" באש– 0520תקציבי תמיכה לשנת 
  )1985 –ה "התשמ, לחוק יסודות התקציב' א3לפי סעיף (

  

  :ח" באש– 2005להלן תקציבי התמיכה המתוקצבים בשנת 

  

  'מס

  

  ח"סכום באש  תקנה' מס  ה  מ  ט  ר  ה

תמיכה למטרת עידוד התארגנות של קבוצות לעזרה   .1
  עצמית

  

01.34.08  81  

2.  

  

  457  12.05.02  וערתמיכה למטרת שיפוצים במעונות חסות הנ

  תמיכה במרכזים להתפתחות הילד  .3

  

06.22.04  154  

  תמיכה לצורך טיפול בנכים עולים  .4

  

06.22.13  442  

שיפוצים והצטיידות במרכזי שיקום , תמיכה לפיתוח  .5
  ומפעלי שיקום

  

12.10.03  265  

6.  

  

  תמיכה בפעולות שיקום לנכים מוגבלים

  תמיכה לחולי טלסמיה

06.22.07  

06.22.25  

2,448  

64  

7.  

  

  תמיכה בפעולות שיקום לחרשים

  

06.22.05  

06.22.20  

1,872  

1,464  

   לעמותות-תמיכה לשיפוץ וציוד מועדונים לזקנים   .8

   לרשויות–תמיכה לשיפוץ וציוד מועדונים לזקנים 

  

12.09.01  

12.09.03  

860  

415  

  תמיכה בסניפים ישראלים של אירגונים בינלאומיים  .9

  

01.41.10  31  

תמיכה למטרת שיפוצים והצטיידות במוסדות פנימייתים   .10
  לקטינים

  לעמותות

  לרשויות

  למסגרות

  

  

  

12.03.02  

12.03.03  

12.03.05  

  

  

1,329  

436  

269  

  'מס

  

  ח"סכום באש  תקנה' מס  ה  מ  ט  ר  ה
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  )סלי מזון ובתי תמחוי(תמיכה בבתי האכלה   .11

  

10.25.50  240  

  מחלקים קמחא דפסחא לנזקקיםתמיכה בארגונים ה  .12

  

10.25.55  1,952  

  תמיכה לאחזקה שוטפת של תלמידים בפנימיות  .13

  

10.36.01  53,850  

תמיכה להפעלת מרכזי סיוע לבני משפחות של אנשים עם   .14
  P.D.Dאוטיזים או 

  

08.81.03  906  

   עמותות–תמיכה בשרותי טיפול בנשים ונערות   .15

                              רשויות                       

  

11.65.54  

11.65.55  

3,112  

1,333  
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  ח" באש– 2006תקציבי תמיכה לשנת 
  )1985 –ה "התשמ, לחוק יסודות התקציב' א3לפי סעיף (

  

  

  :ח" באש– 2006 תקציבי התמיכה המתוקצבים בשנת להלן

  

  'מס

  

  ח"סכום באש  תקנה' מס  ה  מ  ט  ר  ה

תמיכה למטרת עידוד התארגנות של קבוצות לעזרה   .1
  עצמית

  

01.34.08  92  

2.  

  

  475  12.05.02  תמיכה למטרת שיפוצים במעונות חסות הנוער

  תמיכה במרכזים להתפתחות הילד  .3

  

06.22.04  173  

  תמיכה לצורך טיפול בנכים עולים  .4

  

06.22.13  320  

שיפוצים והצטיידות במרכזי שיקום , תמיכה לפיתוח  .5
  ומפעלי שיקום

  

12.10.03  433  

6.  

  

  תמיכה בפעולות שיקום לנכים מוגבלים

  תמיכה לחולי טלסמיה

06.22.07  

06.22.25  

2,445  

65  

7.  

  

  תמיכה בפעולות שיקום לחרשים

  

06.22.05  

06.22.20  

1,739  

815  

   לעמותות–תמיכה לשיפוץ וציוד מועדונים לזקנים   .8

   לרשויות–תמיכה לשיפוץ וציוד מועדונים לזקנים 

  

12.09.01  

12.09.03  

1,521  

69  

  תמיכה בסניפים ישראלים של אירגונים בינלאומיים  .9

  

01.41.10  31  

   עמותות-תמיכה בשרותי טיפול בנשים ונערות   .10

                                     רשויות               

11.65.54  

11.65.55  

2,542  

1,941  

  'מס

  

  ח"סכום באש  תקנה' מס  ה  מ  ט  ר  ה

תמיכה למטרת שיפוצים והצטיידות במוסדות פנימייתים   .11
  לקטינים

  לעמותות

  לרשויות

  

  

12.03.02  

12.03.03  

  

  

965  

925  
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  )תמחויסלי מזון ובתי (תמיכה בבתי האכלה   .12

  

10.25.50  55  

  תמיכה בארגונים המחלקים קמחא דפסחא לנזקקים  .13

  

10.25.55  2,228  

  תמיכה לאחזקה שוטפת של תלמידים בפנימיות  .14

  

10.36.01  55,309  

תמיכה להפעלת מרכזי סיוע לבני משפחות של אנשים עם   .15
  .P.D.Dאוטיזים או 

  

08.81.03  806  
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  2004תמיכות במהלך שנת מקבלי 
  

  
  
  

  שם האגף
  

  מספר גופים  ח"הסכום בש

  השרות לזקן
  

344,000  6  

  חסות הנוער
  

226,000  3  

  מחלקה ליחסים בינלאומים
  

31,800  1  

  אגף לתפקידים מיוחדים
  

84,000  2  

  שרות לילד ונוער
  

1,375,000  29  

  שירות לנשים ונערות
  

940,930  5  

  אגף שיקום
  

5,195,375  56  

   קמחא דפסחא- מחלקת עזבונות 
  

1,842,631  70  

  מוסדות ציבור
  

31,774,744  253  

  יחידה לטיפול באוטיסטים
  

306,000  1  

  כ"סה
  

42,120,480  426  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



 

  

 

68

  מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה
  1985ה "לפי חוק יסודות התקציב התשמ

  
  ) 1997 באפריל 9(ז "בניסן התשנ'  מיום ב4/  בק1881' בהתאם להחלטת הממשלה מס

  
    מתפרסמת   בזאת  רשימת   מוסדות  ציבור  1-01.01.01.12'  ם   מס"והוראת  תכ

                                                           
  1985 -ה "לחוק  יסודות  התקציב  התשמ'    א3שאושרה  להם  תמיכה לפי  לסעיף  

  
  :בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד, 2004מהלך שנת ב
  

  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

  :השרות לזקן  

  30,000  כפר כנא  580338051

  59,000  ויצו  580057321

  50,000  עמותה למען הקשיש לכיש  580268720

  75,000  עמותה למען הקשיש נצרת עילית  580013456

  80,000  ם"יד לשח  580198414

  50,000  אגודה למען הקשיש אילת  580000057

  344,000   השרות לזקן-כ "סה  

  

  :חסות נוער  

  80,000  מ"ל בית על"שח  580031722

  66,000  קשת עבור בית חם  580038867

  80,000  קשת עבור מיתר  580038867

  226,000   חסות נוער-כ "סה  

  

  :מחלקה ליחסים בינלאומים  

  I.C.S.W  31,800יגוד הישראלי לשירותי רווחה הא  580013530

  31,800   מחלקה ליחסים בינלאומים-כ "סה  

  

 :אגף לתפקידים מיוחדים 
  64,000  עצה  580408037

  20,000  ארגון נפגעי פעולות איבה  580060457

  84,000  אגף לתפקידים מיוחדים  

 

 :שרות לילד ונוער 
  96,800  נעמת תנועת נשים עובדות  580044261

  10,000  ארגון נשי חרות  580027258

  10,000  תקומת אריה  580127371
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

 :שרות לילד ונוער 
  10,000  עלמה  580284263

  10,000  חברה עירונית אשדוד  511757114

  10,000  אלואחה בנגב  580221687

  4,550  לילדים באהבה  580385946

  4,550  יחדיו  580323889

  4,550  כנה מאיר פרדס חנה  510777659

  4,550  תפארת ישראל  580081412

  100,000  תלפיות  580013118

  80,000  דרכי שלום  580143386

  80,000  בית חגי  580092757

  80,000  אחוזת שרה  580128791

  80,000  סנהדריה  580026748

  80,000  אור החיים   580057339

  80,000  ד"מלאכי בית ספר למלאכה חב.חבר ק  580055192

  80,000  בית זינגר  580037067

  50,000  נתיבות לכיש  580167146

  50,000  קרית הילד  580039543

  50,000  שדה חמד  580029528

  50,000  אור שלום  510852981

  50,000  בית לכל ילד  580070704

  50,000  תקומת אריה  580127371

  50,000  או אס אגודה ישראלית כפר נועראס   580030963

  50,000  נוה ויצו  580057321

  50,000  אמית נחלים  580024800

  50,000  עמותת פשר  580118032

  50,000  קרן אוהל מאיר  580253029

  1,375,000  שרות לילד ונוער  

   
  :השירות לנשים ונערות  

  432,168  א"מרכז סיוע ת  580037604

  165,373  ב" קש-יוע רעננה מרכז ס  580107993

  124,448  מרכז סיוע רחובות תאיר  580320265

  87,803  מרכז סיוע מועצה אזורית גליל עליון  580347862

  95,138  מרכז סיוע אליסיוואר חיפה  580296283

  904,930   השירות לנשים ונערות-כ "סה  

  :אגף השיקום  

  497,250  א"שמע ת  580002483

  56,750  פהשמע חי  580066751

  56,750  שמע באר שבע  580002483

  56,750  שמע טבריה  580002483

  396,500  א.ח.ארגון א  580023398

  122,000  ניצן ארצי  580058808

  61,000  א חיפה"מיח  580032746

 30,500  ם-א י"מיח  580006005

  30,500  א באר שבע"מיח  580032746

  655,750  אביב-א תל"מיח  580030876

  30,500  א ארצי"מיח  580032746
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    :אגף השיקום  

  61,000  ת"מילב  580000339

  178,750  מכון בית דוד  580125557

  30,500  בית איזי שפירא  580071850

  30,500  מכון רות  580125557

  45,750  ר"עינב  580086429

  183,000  עזר מציון  580079978

  137,250  אגודה לטרשת נפוצה  580005890

  231,250  אגודת שי  580023992

  30,500  ם-עמותת מרכז בריאות קהילתיים י  580129807

  183,000  אייל  580091072

  61,000  מכון לקידום החרש  580222230

  91,500   איגוד ישראלי לתסמונות נדירות-ן "אית  580274587

  305,000  ן"איל  580036242

  61,000  חוהא  580033058

  30,500  עזרה   580037455

  122,000  עלה  580176444

  122,000  בקול  580306603

  61,000  ם"חברת מתנסי  510525348

  152,500  שמע קולנו  580210243

  30,500  קשר  580235125

  61,000  מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל  580301992

  91,500  שקל  580020287

  30,500  שמעיה  580003739

  115,625  אתגרים  580258242

  30,500  וועד למלחמה באיידס  580104545

  30,500  אגודה לסוכרת נעורים  580034072

  30,500  כפר קאסם לחרשים ליקויי שמיעה  580271013

  28,375  גוונים  580258242

  30,500  עמותה ישראלית לדיסאוטונומיה  580047835

  30,500  רון שולמית  580181394

  30,500  עמותת סיסטיק פיברוזיס  580030096

  30,500  לב בנימין  580333011

  30,500  ניצן חיפה  580065795

  30,500  העמותה למען הקשיש שפרעם  580146801

  85,125  צעד קדימה  580115319

  30,500  ה.כ.ל.מכון ה  580174225

  30,500  יד אחוה  580319580

  30,500  אגודת שיקום חולי טלסמיה  580026227

  61,000  ג  חולי ניוון מקולרי"עמותת נמ  580374080

  A.T  30,500 - עמותת למאבק במחלת ה  580339877

  30,500  עמותת נכים עכשיו  580358893

  61,000  יד שרה  580030104

  30,500  האגודה הישראלית לתכנון המשפחה  580030179

  30,500  א"עמותת מרכז כוכב מעלות תרשיח  580345056

  30,500  פתחיה  580266971

  5,195,375   אגף השיקום-כ "סה  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה  עמותה' מס

  : קמחא דפסחא-מחלקת עזבונות   

  103,800  אומץ  580337848
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  43,596  אור לאה  580043669

  9,342  אור לישרים  580322766

  33,527  אחותי כלה  580099349

  25,950  ם- אשל י  580062073

  4,152  באר יעקב ורחל  580360626

  2,865  בית אברהם  580097202

  4,671  בית התבשיל טוב וחסד  580371987

  5,190  ד"בית חב  580177442

  9,477  ברית יוצאי בוכרה  580007748

  103,800  ברכת מרגלית   580367910

  12,975  ח נזקקים וחולים"גמ  580393577

  62,062  חזון ישעיה  580330181

  5,190  חכמה ודעת לב חם  580240828

  12,456  חסד מציון  580352128

  7,266  חסדי יהודה  580281624

  266,766  חסדי יוסף  580183812

  11,729  חסדי עמנואל  580007383

  8,937  חסדי שלום  580254530

  8,304  טל חיים  580102952

  48,993  יד אליעזר  580060069

  36,330  יד ביד  580362226

  7,785   יששכר ויצחקיד  580335560

  4,069  יד לנצרך  580331841

  22,670  יד עזרא ושולמית  580313641

  11,470  יד רחמים  580346971

  10,380  ינאביע הגליל  580363075

  19,722  כולל ערב ציוני  580149821

  20,760  כולל פולין  580017867

  252,286  כתר שלמה ושרה  580154284

  6,290  ש"לב ח  580353563

  11,625  לב לזולת  580267763

  10,670  לחיות בכבוד  580224863

  7,712  י בני ברק"למען אח  580358471

  2,076  י בית שמש"למען אח  580365260

  5,709  מאור שלמה  580289221

  16,608  מאיר פנים  512926833

  14,802  מוסדות שטפנשט  580314177

  11,158  מורשת יהדות בוכרה  580161610

  2,595  ה"מל  580204931

  93,420  מעייני ההתיישבות  580221869

  2,595  מפעלי תורה וחסד  580103281

  31,140  מקור העזרה  580166270

  3,508  מתן בסתר אשקלון  580336121

  6,228  מתן בסתר קרית ספר  580257087

  2,263  נועם וחסד  580098028

  16,670  נועם שבת  580031987

  63,318  נזר ביתר  580304756
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

  : המשך- קמחא דפסחא -מחלקת עזבונות   

  2,751  ע"סל  580336444

  4,152  עזר מודיעין   580291425

  13,971  עזר מציון  580079978

  17,646  עזרת יוסף   580183812

  3,114  עזרת ישראל  580207249

  33,818  עזרת תורה של אמריקה  580026763

  2,076  עטרת יהודה  580284859

  31,140  פעמונים  580392702

  16,795  פתחון לב  580328839

  5,190  צדקת אבות  580352854

  24,123  קופה של צדקה  580324689

  8,148  קופת העיר  580377695

  25,327  רומם קרן דוד  580086221

  11,812  שערי מלכא  580370096

  2,076  מ.ע.תהילות נ  580155208

  5,117  תוכמי שבת  580168557

  23,355  תכלית האדם  580283893

  13,899  תפארת חוה  580197812

  58,896  תפארת חן  580356004

  2,418  תפארת ימין  580263291

  4,941  דיסקין  590001319

  1,847,572   קמחא דפסחא-  מחלקת עזבונות -כ "סה  

   

  :היחידה לטיפול באוטיסטים 

  306,000  ט"אלו  580064335

  306,000  : היחידה לטיפול באוטיסטים-כ "סה  

    

  :מוסדות ציבור  

 199,977   קול סיני-תפארת לוי   580315604

  141,480  אוהל יהושע  580303501

  48,702  חוכמת מנחם  580291334

  62,850  דעת ותבונה להנחיל  580240513

  134,406   קרן מרכז למחוננים-המעיין   580051373

  44,349  יחד בתורה  580303212

  111,009   מאור יצחק-בית מתתיהו   580007466

  14,280  אהבת חיים  580244184

  102,573  ישיבת דעת חיים  580319481

  83,154  עטרת הלויים  580305472

  95,772   נתיבות-מגן ישראל   580117877

  189,181  שלהבת הדרום בנים  580088060

  193,045  המוסדות ירים מש  580160984

  102,784  מוסדות משכן התורה  580325066

  193,794  אולפנת לבונה  580316792

  86,289  אוהל אשר  580345726

  134,406  המעיין  קרן מרכז למחוננים  580051373

  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    :מוסדות ציבור  
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  44,349  יחד בתורה  580303212

  111,009   מאור יצחק-בית מתתיהו   580007466

  14,280  אהבת חיים  580244184

  102,573  ישיבת דעת חיים  580319481

  83,154  עטרת הלויים  580305472

  95,772   נתיבות-מגן ישראל   580117877

  189,181  שלהבת הדרום בנים  580088060

  193,045  מוסדות ירים משה  580160984

  102,784  מוסדות משכן התורה  580325066

  193,794  אולפנה לבונה  580316792

  86,289  אוהל אשר  580345726

  193,719  מרכז תורני שערי תורה  580339398

  62,235  קרית חינוך מעלות  580011633

  176,850  באור שמואל  580267599

  166,512  אורחות תורה  580327310

  167,091  ים התורה רמות ירושלים  580340040

  101,648  ףברכת יוס  580326809

  239,703  באר יצחק ירושלים   580342921

  5,760  מוסדות חסידי דאראג  580252872

  102,843  גבעת וושינגטון  510096019

  24,861  ישיבת בני עקיבא סוסיא  580317089

  100,493  מרכז תורני זכות לעמי  580312742

  226,569  א"מוסדות חינוך לנוער ת  580286391

  119,727   בנות-ור מגדל א  580045755

  160,254  בית מדרש עליון  580107613

  213,309  חכמת התורה ותפארתה  580185924

  121,212  ועד קוממיות  580329548

  87,530  קרית חינוך ודבש  580220440

  82,440  אגודת נפש החיים  580074581

  52,239  מאור ירושלים אור אלחנן  580058014

  173,313  ישיבת באר יהודה  580295426

  121,674  אור חדש בנים  580012094

  143,350  פורת יוסף כותל מערבי  580026359

  106,110  דחסידי בעלזא  580019263

  141,753  הרבצת תורה על טהרת קדש  580275386

  85,079  קרנות עולה לנוה יעקב  580168615

  10,200  אור מאיר שמחה  580276566

  48,643  תורה חסד עם רם  580340958

  210,825  תורני בני בנות ציון  580162915

  177,663  מוסדות אורות שלמה  580289114

  269,185   סטולין- בית אשר   580088201

  73,461  ישיבת זוהר התורה  580114445

  39,450  בית עולות  580103596

  94,662  ם לצעירים-ישיבת י  580011039

  193,719  ישיבת יקירי ירושלים  580029122

  12,240  קרית חינוך מבשרת ציון  580020477

  80,825  ישיבת עטרת ישראל  580022051

  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    :מוסדות ציבור  

 41,628   יעקב-ישיבת קול   580021806

 241,551   תורה-ישיבת קול   580025591
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  172,001  ישיבת ראשית חכמה  580041580

  480,731  תך ישראלישיבת משכנו  580010270

  257,385  מתיבתא ירושלים  580115921

  54,960  ישיבת חברון  580244705

  69,513  קרית נוער ירושלים  580059426

  228,088  ישיבת אור אלחנן  580058014

  107,199  ישיבת נחלת משה  580037927

  96,603  ישיבת בית אברהם סלונים  580101277

  207,711  ישיבת תפארת ישראל  580057354

  74,563  ד"ישיבת תורת אמת חב  580075158

  119,442  ישיבת כוכב מיעקב  580011740

  302,550  ישיבת מאור עיניים  580024313

  147,008  שמעון מערלוי.ישיבת א  580007433

  121,347  ישיבת צעירי גור  580037844

  368,951  ישיבת קרולין סטולין  580002996

  181,476  ץ אור חייםמוסדות ויזני  580018935

  45,639  אולפנת בנות קרית ארבע  580049187

  183,108  ישיבת דחסידי בעלז  580019263

  279,004  ישיבת מעלות התורה  580043784

  248,136  ישיבת תפארת התלמוד  580065316

  304,455  ישיבת מאור התורה  580042943

  216,846  ישיבת תפארת יעקב  580111532

  62,034  יבת צעירים מרכז אליהויש  580097939

  62,034  ישיבת נר שמואל  580044972

  104,478  תפארת משה בצלאל  580142693

  62,978  עטרת התורה  580097236

  129,735  ם- ישיבת תורה אור י  580075737

  361,957  הדרת ירושלים  580070183

  70,920  אולפנת עפרה  580093102

  102,030  מעלות חיים  580179844

  259,685  ישיבת חיי משה לצעירים   580162717

  71,808  ישיבת פחד יצחק  580024479

  159,438  ישיבת מרחשת משכן ישראל  580194611

  70,740  נשמת אהרן ויעקב  580162139

 51,715  מוסדות נחלת אשר  580220630

  290,307   כנסת יצחק-ישיבת קמניץ   580029239

  77,814  ישיבת ישמח משה  580026037

  93,388  היכל התורה בציון  580047009

  219,578   חוות דעת ים-תלמוד תורה   580032795

  58,497  בית אליהו היכל אוריה  580048155

  43,828  ישיבת תיכונית קרית ארבע  580162873

  198,608  אחרית הימים נר יוסף  580013605

  39,593   שבי חברון-מעלה חבר   580243319

  329,582  יבת מתיבתא אהל תורהיש  580174316

  178,328  בית המדרש אור השלום  580065589

  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך-מוסדות ציבור   

  60,139  ישיבה לצעירים קניני תורה  580224103

  182,292  ישיבת באר התורה  580225456

  162,702  מוסדות תוספות יום טוב  580144723



 

  

 

75

  31,698  ישיבת לוין חן  580141869

  187,884  ישיבת שארית יעקב בית דוד  580062438

  124,848  תורה וחסד אמרי נעם  580277952

  66,387  ישיבה מענה שמחה  580031854

  169,776  ישיבת נתיבות התלמוד  580236388

  146,106  ישיבת נתיבות יעקב  580276855

  269,289  והודעתם לבניך  580203313

  192,903   באר רפאל-מעין ההלכה   580251775

  126,322  מוסדות דרך פיקודיך  580293132

  27,480  ישיבת אורות התשובה  580083210

  84,072   בלומנטל ים-בית ציון   580031052

  147,159  ישיבת בני עקיבא אדרת  580055499

  41,001  סמינר באר יעקב  580029064

  96,588  ישיבת שארית יוסף  580113991

  81,703  שדה חמד כפר נוער חקלאי  580029528

  138,330  ישיבת תורה והוראה  580027738

  365,849  ישיבת מאור התלמוד  580069243

  58,954  ר"בית חינוך לתשב  580024610

  96,829  ישיבת קדושת ציון   580045771

  215,767  ישיבת נזר ישראל  580058311

  80,269  ישיבת תורת ישראל  580150704

  102,846  תורת חסד ברכת יצחק  580121655

  31,440  ישיבץ צעירים יסודית  580193530

  58,086  אולפנה להבה קדומים  580149177

  177,394  ישיבה דובר שלום  580258663

  265,638  אולפנת רעיה  580209989

  84,219  ד"מוסדות חינוך חב  580191690

  9,600  ישיבת תורה מטה בנימין  580089191

  199,161  ישיבת כנסת מאיר  580240034

  29,878  מוסדות אוהל משה   580043909

  37,038  מוסדות חינוך אור החיים  580057339

  144,378  ישיבת אור ישראל  580003168

  126,516  ישיבת בית מאיר  580041101

  110,671  מוסדות התורה והחסד  580276715

  89,970  ישיבת חומת ציון  580000529

  52,716  ישיבת כסא רחמים  580008589

  27,811  ישיבת משכן שמעון  580065779

  74,474  ישיבת אור גאון  580115384

  146,659  יו'ישיבת בית ישראל רוז  580063634

  214,921  ישיבת תפארת ציון  580008423

  122,170  ישיבת בית רבי שמעיהו  580033173

  174,402  מוסדות תורה ושלום  580000503

  12,240  ישיבת בני עקיבא  580070639

  22,854  קהילתיים.בית חנה מ  580028066

  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך-מוסדות ציבור   

  63,324  אולפנא לבנות בהריין  580196806

  84,618  ישיבת בית מתתיהו  580007466

  261,859  ישיבת סלבוטקה  580027605

  207,051  בת וזניץמוסדות ישי  580018919
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  369,330  מרכז קהילתי קרית צאנז  580028066

  80,808  אמרי אמת חסידי גור  580045193

  251,118  מרכז מוסדות נדבורנה  580032548

  315,871  מוסדות חסידי בעלז  580031680

  32,621  מוסדות סטולין קרלין  580051159

  171,699  ישיבת ברסלב  580068104

  91,130   חכמי לובליןישיבת  580050292

  405,123  ישיבת פונוביץ  580025286

  56,049  ישיבת נחלת דוד  580150332

  155,638  ישיבת תפארת משה  580110054

  144,474  ישיבת ברכת אפרים  580085447

  161,067  ישיבת פאר משה  580106763

  130,256  מוסדות מאור ישראל  580078194

  30,192  מוסדות שערי ציון  580005288

  45,165  זכרון סיני נר התורה  580168912

  432,333  ישיבת חזון נחום  580137438

  228,396  ישיבת רבני חיים עוזר  580195758

  64,755  אור שרגא יצחק  580180479

  158,349  ישיבת גאון צבי  580197937

  47,070  ישיבת בית ישראל אלכסנדר  580042877

  17,787  הדרך תקוה כנסת התור  580227809

  99,039  ישיבת קול יהודה  580249001

  97,006  ישיבת זכרון דוד  580098895

  108,039  ישיבת נטעי אורה  580225431

  186,375  בית לוי יצחק  580033249

  291,420  מגדל אור לימוד תורה  580045755

  296,237  מרכז חינוכי תורני בנים  580038222

  88,726   חדרה-נתיב אור   580045490

  20,406  המתיבתא גבעת אולגה  580044303

  80,940  ישיבת כנסת חיזקיהו  580023729

  61,218  ישיבת שפתי צדיק  580009181

  126,789  ישיבת חסידי גור  580040491

  183,180  ישיבת יחל ישראל  580056448

  98,493  ישיבת נחלת הלווים  580124220

  56,502  ישיבת בר יוחאי בני עקיבא  580068203

  179,571  ישיבת כנסת יצחק  580107571

  16,071  ישיבת טבריה  580237220

  12,000  מרכז חינוך תורני בנות  580038222

  7,040  עמותה אייזיק תורת מאיר  580187763

  77,814  ישיבת תורת מנחם  580250496

  167,901   מגדל העמק-תומכי תמימים   580172666

  47,596  ישיבת נחלת אשקלון  580175867

  141,698   חינוך לנוער בנות- הנגב   580061851

  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך-מוסדות ציבור   

  27,157  אולפנת נוה דקלים  580069250

  8,160  בית יעקב אבות   580025294

  38,499  ישיבת נוה הרצוג  580055481

  31,840  קרית חינוך לבנים אשד  580046589

  154,516  ישיבת בית דוד   580182301
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  101,775  ישיבה ובית מדרש לתורה  580082139

  97,404  ישיבת צדקת יוסף  580062164

  155,901  ישיבת פוניבז גרודנא  580025286

  192,087  בית ישראל חסידי גור  580037265

  152,364  מוסדות תורה וחינוך  580130482

  260,384  ישיבת בית חלקיה  580084614

  79,131  תלמוד תורה מורשה  580037281

  252,266  ישיבה למצויינים בית מרדכי  580173292

  5,520  ישיבת אחוזת יעקב  580067734

  76,634  תורת חיים בית אליעזר  580075893

  474,916  הנגב חנוך לנער בנים  580061851

  370,369  ישיבת הדס במדבר  580029841

 106,798  דיקויזניץ אשדוד צמח צ  580288090

  7,200  מעיין שלום וחיים  580083756

  31,833  קרן אורה קרית מלאכי  580090702

  31,774,744   מוסדות ציבור-כ "סה  
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  2005מקבלי תמיכות במהלך שנת 
  

  נתונים למחצית הראשונה
  
  

  שם האגף
  

  מספר גופים  ח"הסכום בש

  יחידה לטיפול באוטיסטים
  

562,000  1  

  רשות חסות הנוער
  

218,000  3  

  אגף לתפקידים מיוחדים
  

81,000  1  

  שרות לילד ונוער
  

962,500  24  

  שירות לנשים ונערות
  

2,005,995  10  

  אגף שיקום
  

5,163,450  61  

   קמחא דפסחא- מחלקת עזבונות 
                          

1,927,018  57  

  מוסדות ציבור
  

4,457,574  185  

  כ"סה
  

15,377,537  342  
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  מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה
  ,1985ה "לפי חוק יסודות התקציב התשמ

  
  ) 1997 באפריל 9(ז "בניסן התשנ'  מיום ב4/  בק1881' בהתאם להחלטת הממשלה מס

    מתפרסמת   בזאת  רשימת   מוסדות  ציבור  1-01.01.01.12'  ם   מס"והוראת  תכ
  1985 -ה "לחוק  יסודות  התקציב  התשמ'    א3שאושרה  להם  תמיכה לפי  לסעיף  
  :בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד, 2005במהלך המחצית הראשונה של שנת 

  

  ח"ום בשסכ  והעמותהשם האגף   עמותה' מס
  :היחידה לטיפול באוטיסטים 

  562,000  ט"אלו  580064335

  562,000  : היחידה לטיפול באוטיסטים-כ "סה  

    

  :רשות חסות נוער  

  7,000  קשת  580038867

  9,000  קרן אוהל מאיר  580253029

  202,000  ל "שח  580031722

  218,000   חסות נוער-כ "סה  

  

 :וחדיםאגף לתפקידים מי 
  81,000  עצה  580408037

  81,000  אגף לתפקידים מיוחדים  

 :שרות לילד ונוער 
  39,500  נתיב אור  580045490

  39,000  תלפיות  580013118

  80,000  ויצו בית שרמן  580057321

  60,000  בית הילד אמית  580024800

  60,000  אור מרגלית  580308773

  60,000  ר.ש.עמותת פ  580118032

  60,000  ד"ס למלאכה חב"בי  580055192

  60,000  קרית חינוך לבנים אשדוד  580046589

  45,000   קהילה מרפאת הרדוף-פנימיית טוביה   580216703

  45,000  קרן הילד  580006682

  45,000   התנועה הקיבוצית המאוחדת-נוה צאלים   580029767

  45,000  אור שלום  510852981

  45,000  דלב  580113710

  45,000  אהבה  580088995

  45,000  ארפאד  580339752

  45,000   מרכז משען- עלומים   580020405

  40,000  קרן באר שבע  580099521

  20,000  עץ הדעת  580172674

  20,000  יד רחל  580046969

  12,000  בית לכל ילד  580070704

  16,000  )מרכז לקהילה והתחדשות(ט -מנהל קהילתי קטמון ח  510912488

  12,000  מרכז חינוך ליאו בק  520016676

  12,000  ס בנימינה"מתנ  580241610

  12,000  תקומת אריה  580127371

  962,500  שרות לילד ונוער  
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  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  :השירות לנשים ונערות  

  534,368  א"מרכז סיוע ת  580037604

  207,454  ם דתיות- מרכז סיוע י  580229979

  252,359  ם- מרכז סיוע י  580001261

  195,839  מרכז סיוע חיפה  580005767

  98.172  מרכז סיוע נצרת  580207199

  194,156  מרכז סיוע באר שבע  580141455

  161,816   השרון-מרכז סיוע רעננה   580107993

  154,867  מרכז סיוע רחובות תאיר  580320265

  100,118  ית גליל עליוןמרכז סיוע מועצה אזור  580347862

  106,846  מרכז סיוע אליסיוואר חיפה  580296283

  2,005,995   השירות לנשים ונערות-כ "סה  

  

  :אגף השיקום 

  497,250  א"שמע ת  580002483

  56,750  שמע חיפה  580066751

  56,750  שמע באר שבע  580002483

  56,750  שמע טבריה  580002483

  213,500  א.ח.ארגון א  580023398

  122,000  ניצן ארצי  580058808

 30,500  ם-א י"מיח  580006005

  30,500  א באר שבע"מיח  580032746

  655,750  אביב-א תל"מיח  580030876

  30,500  א ארצי"מיח  580032746

  61,000  ת"מילב  580000339

  178,750  מכון בית דוד  580125557

  30,500  בית איזי שפירא  580071850

  30,500  מכון רות  580125557

  45,750  ר"עינב  580086429

  183,000  עזר מציון  580079978

  122,000  אגודה לטרשת נפוצה  580005890

  231,250  אגודת שי  580023992

  30,500  ם-עמותת מרכז בריאות קהילתיים י  580129807

  183,000  אייל  580091072

  61,000  מכון לקידום החרש  580222230

  91,500   איגוד ישראלי לתסמונות נדירות-ן "אית  580274587

  305,000  ן"איל  580036242

  61,000  אחוה  580033058

  30,500  עזרה   580037455

  122,000  עלה  580176444

  91,500  בקול  580306603

  30,500  קרן רמלה  580259661

  152,500  שמע קולנו  580210243

  30,500  קשר  580235125

  61,000  עצה  580408037

  91,000  שקל  580020287

  30,500  שמעיה  580003739

  115,625  אתגרים  580258242

  30,500  וועד למלחמה באיידס  580104545
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  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
    :אגף השיקום  

  42,700  אגודה לסוכרת נעורים  580034072

  30,500  כפר קאסם לחרשים ליקויי שמיעה  580271013

  30,500  גוונים  580258242

  61,000  עמותה ישראלית לדיסאוטונומיה  580047835

  30,500  רון שולמית  580181394

  30,500  עמותת סיסטיק פיברוזיס  580030096

  30,500  לב בנימין  580333011

  61,000   בני ציון אגודת ידידים-יחידת עופרים   580021087

  30,500  ניצן חיפה  580065795

  30,500  העמותה למען הקשיש שפרעם  580146801

  87,250  צעד קדימה  580115319

  30,500  ה.כ.ל.מכון ה  580174225

  30,500  מרכז לקידום העיוור בצפת  580078384

  30,500  יד אחוה  580319580

  30,500  עמותת יד צבי  580373678

  61,000  ג  חולי ניוון מקולרי"עמותת נמ  580374080

  30,500  ת נכים עכשיועמות  580358893

  61,000  יד שרה  580030104

  30,500  האגודה הישראלית לתכנון המשפחה  580030179

  30,500  א"עמותת מרכז כוכב מעלות תרשיח  580345056

  30,500  פתחיה  580266971

  61,000  עמותת קו אור  580295970

  30,500   שער הנגב- מרכז הידרוטרפי   580137701

  28,375  לבמגן ה  580263614

  30,500  מכון אחיה  580211472

  30,500  אגודת טהה חוסין  580153922

  5,163,450   אגף השיקום-כ "סה  

  

  : קמחא דפסחא-מחלקת עזבונות   

  17,400  אהבת כל ישראל  580153211

  60,900  אור לאה  580043669

  35,960  ם- אשל י  580062073

  3,480  בית אברהם  580097202

  4,240  בית התבשיל טוב וחסד  580371987

  3,392  ד"בית חב  580177442

  2,650  בית מרגלית  580199008

  12,180  ברית יוצאי בוכרה  580007748

  116,000  ברכת מרגלית   580367910

  2,332  ח נועם וחסד"גמ  580098028

  8,480  המעיין בנגב  580037489

  30,740  המשקם  510355720

  147,668  חזון ישעיה  580330181

  3,886  חכמה ודעת לב חם  580240828

  14,964  חסד מציון  580352128

  6,042  חסדי יהודה  580281624

  330,600  חסדי יוסף  580183812

  12,720  חסדי עמנואל  580007383

  13,862  חסדי שלום  580254530
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך- קמחא דפסחא -מחלקת עזבונות   

  13,978  טל חיים  580102952

  59,392  יד אליעזר  580060069

  44,080  יד ביד  580362226

  3,000  יד יששכר ויצחק  580335560

  4,558  יד לנצרך  580331841

  26,912  יד עזרא ושולמית  580313641

  13,224  יד רחמים  580346971

  8,480  ישיבת רבנו חיים חורי  580170348

  334,080  ה ושרהכתר שלמ  580154284

  14,558  לחיות בכבוד  580224863

  10,788  י בני ברק"למען אח  580358471

  17,168  מוסדות שטפנשט  580314177

  14,204  מורשת יהדות בוכרה  580161610

  2,650  ה"מל  580204931

  34,800  מקור העזרה  580166270

  3,604  מתן בסתר אשקלון  580336121

  6,360  ה.א.נ  580392264

  19,720  נועם שבת  580031987

  5,088  נתינה  580360626

  53,000  סגולת נעמי  580115038

  2,650  ע"סל  580336444

  69,600  עוד יוסף חי  513371526

  2,120  עזר מודיעין   580291425

  19,488  עזרת יוסף   580183812

  2,120  עזרת ישראל  580207249

  40,600  עזרת תורה של אמריקה  580026763

  41,760  פעמונים  580392702

  20,352  פתחון לב  580328839

  2,862  צדקת אבות  580352854

  3,180  צחי  580357465

  32,016  קופה של צדקה  580324689

  34,800  רומם קרן דוד  580086221

  6,960  תוכמי שבת  580168557

  27,724  תכלית האדם  580283893

  16,820  תפארת חוה  580197812

  77,604  תפארת חן  580356004

  2,862  תפארת ימין  580263291

  6,360  ש"לב ח  580353563

  1927,018   קמחא דפסחא-  מחלקת עזבונות -כ "סה  

  :מוסדות ציבור 

 34,200   קול סיני-תפארת לוי   580315604

  24,000  אוהל יהושע  580303501

  8,400  חוכמת מנחם  580291334

  22,800  למחוננים קרן מרכז -המעיין   580051373

  19,800   מאור יצחק-בית מתתיהו   580007466

  17,400  ישיבת דעת חיים  580319481

  14,400  עטרת הלויים  580305472
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    :מוסדות ציבור  

  16,800   נתיבות-מגן ישראל   580117877

  34,800  מוסדות ירים משה  580160984

  19,200  מוסדות משכן התורה  580325066

  28,200  אולפנה לבונה  580316792

  15,600  אוהל אשר  580345726

  30,000  באור שמואל  580267599

  28,800  אורחות תורה  580327310

  30,600  ים התורה רמות ירושלים  580340040

  17,400  ברכת יוסף  580326809

  16,200  גבעת וושינגטון  510096019

  5,400  שיבת בני עקיבא סוסיאי  580317089

  18,600  מרכז תורני זכות לעמי  580312742

  27,600  בית מדרש עליון  580107613

  36,600  חכמת התורה ותפארתה  580185924

  19,200  ועד קוממיות  580329548

  15,000  קרית חינוך ודבש  580220440

  6,000  ישיבת כנסת הגדולה  580294106

  14,400  החייםאגודת נפש   580074581

  29,400  ישיבת באר יהודה  580295426

  18,000  אור חדש בנים  580012094

  13,800  פורת יוסף כותל מערבי  580026359

  18,000  דחסידי בעלזא  580019263

  18,000  תורת חסד בגליל  580336675

  14,400  קרנות עולם נוה יעקב  580168615

  36,600  תורני בני בנות ציון  580162915

  15,600  נר הצפון  580122604

  11,400  שערי תורה נתניה  580343531

  18,000  פאר השלום  580366789

  30,000  הדרת ירושלים  580070183

  42,600  היכל יוסף  580231074

  31,200  מיר מודיעין עילית  580358869

  49,650   גבעת שאול-קול ברמה   580048817

  16,440   בר אילן-קול ברמה   580048817

  11,400  אגודת יוצאי בוכרה  580085454

  30,000  מוסדות חסד פני מנחם  580274504

  19,800  כנסת יצחק חדרה  580107571

  7,800  בית מדרש לתורה והוראה  580041044

  15,000  אור אבנר  580297224

  3,600   חינוכית קטיף -צביה   580022150

  5,400   בית בלומה-מרכז לחינוך   580095669

  29,400  אולפנת בני עקיבא נאות  580055440

  32,400  צפירה אולפנת בני עקיבא  580069557

  4,800  בית שמואל  580061596

  9,600   מוסדות חינוך- מקור חיים   580082915

  21,000  מדרש יחיאל הדרת  580070183

  3,600  ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל  580055465

  6,600  יתמר א- צעירים חיצים   580371763
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

  : המשך-מוסדות ציבור  

  17,400  ישיבת אוהל מועד  580060721

  4,200  ישיבת אור ברוך  580025872

  18,000  משכן ציון ירושלים  580256774

  46,800   סטולין- בית אשר   580088201

  12,600  ישיבת זוהר התורה  580114445

  6,000  בית עולות  580103596

  13,800  ם לצעירים-ישיבת י  580011039

  33,000  ישיבת יקירי ירושלים  580029122

  5,400  קרית חינוך מבשרת ציון  580020477

  16,200  ישיבת עטרת ישראל  580022051

 7,200   יעקב-ישיבת קול   580021806

 41,400   תורה-ישיבת קול   580025591

  75,600  שכנותך ישראלישיבת מ  580010270

  43,800  מתיבתא ירושלים  580115921

  9,600  ישיבת חברון  580244705

  10,200  קרית נוער ירושלים  580059426

  40,800  ישיבת אור אלחנן  580058014

  18,600  ישיבת נחלת משה  580037927

  17,400  ישיבת בית אברהם סלונים  580101277

  35,400  ישיבת תפארת ישראל  580057354

  10,800  ד"ישיבת תורת אמת חב  580075158

  20,400  ישיבת כוכב מיעקב  580011740

  51,600  ישיבת מאור עיניים  580024313

  21,000  ישיבת צעירי גור  580037844

  63,000  ישיבת קרולין סטולין  580002996

  31,200  מוסדות ויזניץ אור חיים  580018935

  6,600  ארבעאולפנת בנות קרית   580049187

  31,200  ישיבת דחסידי בעלז  580019263

  47,400  ישיבת מעלות התורה  580043784

  43,200  ישיבת תפארת התלמוד  580065316

  11,400  מוסדות באר אברהם  580004992

  52,200  ישיבת מאור התורה  580042943

  37,200  ישיבת תפארת יעקב  580111532

  10,800  ישיבת נר שמואל  580044972

  18,000  תפארת משה בצלאל  580142693

  10,800  עטרת התורה  580097236

  63,000  הדרת ירושלים  580070183

  10,200  אולפנת עפרה  580093102

  44,400  ישיבת חיי משה לצעירים   580162717

  27,600  ישיבת מרחשת משכן ישראל  580194611

  49,800   כנסת יצחק-ישיבת קמניץ   580029239

  13,200  ישיבת ישמח משה  580026037

  17,400  היכל התורה בציון  580047009

  38,400   חוות דעת ים-תלמוד תורה   580032795

  7,200  ישיבת תיכונית קרית ארבע  580162873
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך-מוסדות ציבור  

  29,400  אחרית הימים נר יוסף  580013605

  3,600   שבי חברון-מעלה חבר   580243319

  12,000  ישיבה לצעירים קניני תורה  580224103

  31,200  ישיבת באר התורה  580225456

  27,600  ישיבת שארית יעקב בית דוד  580062438

  28,800  ישיבת נתיבות התלמוד  580236388

  25,200  ישיבת נתיבות יעקב  580276855

  46,200  והודעתם לבניך  580203313

  33,000   באר רפאל-מעין ההלכה   580251775

  14,400   בלומנטל ים-בית ציון   580031052

  7,800  סמינר באר יעקב  580029064

  33,600  שדה חמד כפר נוער חקלאי  580029528

  24,600  ישיבת תורה והוראה  580027738

  9,600  ישיבה לצעירים  580122612

  64,200  ישיבת מאור התלמוד  580069243

  14,400  ר"בית חינוך לתשב  580024610

  38,400  ישיבת נזר ישראל  580058311

  15,000  ישיבת תורת ישראל  580150704

  18,000  תורת חסד ברכת יצחק  580121655

  8,400  ישיבת צעירים יסודית  580193530

  31,200  ישיבה דובר שלום  580258663

  38,400  אולפנת רעיה  580209989

  16,200  ד" חינוך חבמוסדות  580191690

  34,200  ישיבת כנסת מאיר  580240034

  18,000  ישיבת חכמת שלמה  580210409

  17,400  בני צבי בית אל  580280386

  5,400  מוסדות אוהל משה   580043909

  25,200  ישיבת אור ישראל  580003168

  16,200  מוסדות התורה והחסד  580276715

  12,600  ישיבת אור גאון  580115384

  36,684  ישיבת תפארת ציון  580008423

  21,000  ישיבת בית רבי שמעיהו  580033173

  30,000  מוסדות תורה ושלום  580000503

  3,600  בית חנה   580028066

  9,600  אולפנא לבנות בהריין  580196806

  15,600  ישיבת בית מתתיהו  580007466

  46,200  ישיבת סלבוטקה  580027605

  35,400  דות ישיבת וזניץמוס  580018919

  54,000  מרכז קהילתי קרית צאנז  580028066

  14,400  אמרי אמת חסידי גור  580045193

  37,200  מרכז מוסדות נדבורנה  580032548

  54,600  מוסדות חסידי בעלז  580031680

  9,000  מוסדות סטולין קרלין  580051159

  30,600  ישיבת ברסלב  580068104

  15,600  ת חכמי לובליןישיב  580050292

  69,000  ישיבת פונוביץ  580025286

  24,000  מוסדות באר אברהם  580004992
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך-מוסדות ציבור  

  10,200  ישיבת נחלת דוד  580150332

  28,200  ישיבת תפארת משה  580110054

  25,200  ישיבת ברכת אפרים  580085447

  23,400  מוסדות מאור ישראל  580078194

  24,600  מוסדות שערי ציון  580005288

  75,000  ישיבת חזון נחום  580137438

  40,200  ישיבת רבני חיים עוזר  580195758

  27,000  ישיבת גאון צבי  580197937

  8,400  ישיבת בית ישראל אלכסנדר  580042877

  3,000  דרך תקוה כנסת התורה  580227809

  18,600  ישיבת קול יהודה  580249001

  17,400  ישיבת זכרון דוד  580098895

  3,000  ישיבת ראדין  580063980

  33,000  בית לוי יצחק  580033249

  51,600  מרכז חינוכי תורני בנים  580038222

  14,400   חדרה-נתיב אור   580045490

  3,600  המתיבתא גבעת אולגה  580044303

  10,800  דיקישיבת שפתי צ  580009181

  22,200  ישיבת חסידי גור  580040491

  32,400  ישיבת יחל ישראל  580056448

  17,400  ישיבת נחלת הלווים  580124220

  30,600  ישיבת כנסת יצחק  580107571

  12,000  מרכז חינוך תורני בנות  580038222

  3,000  עמותה אייזיק תורת מאיר  580187763

  13,200  ישיבת תורת מנחם  580250496

  24,000   חינוך לנוער בנים- הנגב   580061851

  4,200  קרית חינוך לבנים אשד  580046589

  18,000  ישיבה ובית מדרש לתורה  580082139

  16,800  ישיבת צדקת יוסף  580062164

  27,000  ישיבת פוניבז גרודנא  580025286

  33,000  בית ישראל חסידי גור  580037265

  26,400  ורה וחינוךמוסדות ת  580130482

  46,800  ישיבת בית חלקיה  580084614

  13,800  תלמוד תורה מורשה  580037281

  44,400  ישיבה למצויינים בית מרדכי  580173292

  13,800  תורת חיים בית אליעזר  580075893

  70,200  הנגב חנוך לנער בנות  580061851

  62,400  ישיבת הדס במדבר  580029841

  5,400   אורה קרית מלאכיקרן  580090702

  4,457,574   מוסדות ציבור-כ "סה  
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  2005מקבלי תמיכות במהלך שנת 
  
  

  נתונים למחצית השנייה
  
  

  שם האגף
  

  מספר גופים  ח"הסכום בש

  מוסדות ציבור
  
  

47,722,746  236  

   סלי מזון–מחלקת עזבונות 
  
  

103,580  33  

  י תמחוי בת–מחלקת עזבונות 
  
  

149,000  22  

  כ"סה
  
  

47,997,326  291  
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  מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה
  ,1985ה "לפי חוק יסודות התקציב התשמ

  
  ) 1997 באפריל 9(ז "בניסן התשנ'  מיום ב4/  בק1881' בהתאם להחלטת הממשלה מס

    בזאת  רשימת   מוסדות  ציבור    מתפרסמת 1-01.01.01.12'  ם   מס"והוראת  תכ
  1985 -ה "לחוק  יסודות  התקציב  התשמ'    א3שאושרה  להם  תמיכה לפי  לסעיף  
  :בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד, 2005במהלך המחצית השנייה של שנת 

  

  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

  :מוסדות ציבור 

311  ני קול סי-תפארת לוי   580315604 599,  

  231,971  אוהל יהושע  580303501

  118,219  חוכמת מנחם  580291334

  175,094   קרן מרכז למחוננים-המעיין   580051373

  12,783  יחד בתורה  580303212

  135,453   מאור יצחק-בית מתתיהו   580007466

  133,833  אגודת נועם שמעון  580216273

  26,880  אהבת חיים  580244184

  129,463  ישיבת דעת חיים  580319481

  86,924  עטרת הלויים  580305472

  175,763   נתיבות-מגן ישראל   580117877

  112,800  שלהבת הדרום  580088060

  418,251  מוסדות ירים משה  580160984

  232,737  מוסדות משכן התורה  580325066

  208,035   ישיבה וכולל-נפש חיה   580057685

  421,442  נת לבונהאולפ  580316792

  128,157  אוהל אשר  580345726

  296,993  מרכז תורני שערי תורה  580339398

  223,185  באור שמואל  580267599

  243,951  אורחות תורה  580327310

  247,917  ים התורה רמות ירושלים  580340040

  53,043  ברכת יוסף  580326809

  101,968  ישיבת אבן ישראל  580323988

  321,841  באר יצחק ירושלים  580342921

  80,785  גבעת וושינגטון  510096019

  164,323  מרכז תורני זכות לעמי  580312742

  245,940  א"מוסדות חינוך לנוער ת  580286391

  171,838  בית מדרש עליון  580107613

  279,351  חכמת התורה ותפארתה  580185924

  236,521  ועד קוממיות  580329548

  199,949  קרית חינוך ודבש  580220440

  89,595  ישיבת כנסת הגדולה  580294106

  125,162  אגודת נפש החיים  580074581

  1,345  בית מדרש עוד יוסף חי  580053247

  136,617  ם אור אלחנן- מאור י  580058014

  204,024  ישיבת באר יהודה  580295426

  87,990  אור חדש בנים  580012094
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  אגף והעמותהשם ה

    :מוסדות ציבור 

  24,883  פורת יוסף כותל מערבי  580026359

  197,877  דחסידי בעלזא  580019263

  208,646  תורת חסד בגליל  580336675

  388,715  הרבצת תורה על טהרת  580275386

  185,937  קרנות עולם נוה יעקב  580168615

  26,880  אור מאיר שמחה  580276566

  198,201  תורני בני בנות ציון  580162915

  130,979  נר הצפון  580122604

  76,250  שערי תורה נתניה  580343531

  159,639  פאר השלום  580366789

  68,502  הדרת ירושלים  580070183

  166,866  היכל יוסף כנסת יששכר  580231074

  294,552  מיר מודיעין עילית  580358869

  240,950   גבעת שאול-קול ברמה   580048817

  90,168   בר אילן-קול ברמה   580048817

  210,083  אגודת יוצאי בוכרה  580085454

  310,676  מוסדות חסד פני מנחם  580274504

  250,167  כנסת יצחק חדרה  580107571

  319,379   אלעד-מוסדות צמח שדה   580343655

  55,194  בית מדרש לתורה והוראה  580041044

  174,686  אור אבנר  580297224

  47,040   מעלה אדומים-צביה   580022150

  22,574   חינוכית קטיף-צביה   580022150

  21,076  ישיבת השומרון  580118537

  27,770  אולפנת בני עקיבא נאות  580055440

  251,237  צפירה אולפנת בני עקיבא  580069557

  36,938  בית שמואל בני עקיבא  580061596

  121,526   מוסדות חינוך- מקור חיים   580082915

  549,494  מדרש יחיאל הדרת  580070183

  86,008  ישיבת שעלבים  580024529

  37,010  אולפנת בני עקיבא אבן שמואל  580400257

  318,650  מוסדות אמרי חיים ויזניץ  580414738

  45,686  בית ועד הר חברון  580108611

  140,206  זרע יצחק  580416295

  84,755  אורות הזורעים  580394336

  60,480  קרית אונגואר  580044402

  75,730  ישיבת אוהל מועד  580060721

  172,800  ישיבת אור ברוך  580025872

  16,741  ם-כוללים אור החיים י.מ  580225985

  139,637  מוסדות אורות שלמה  580289114

  211,428  משכן ציון ירושלים  580256774

  374,885   סטולין- אשר בית   580088201

  77,449  ישיבת זוהר התורה  580114445

  149,903  ם לצעירים-ישיבת י  580011039

  344,192  ישיבת יקירי ירושלים  580029122

  55,080  קרית חינוך מבשרת ציון  580020477

  123,819  ישיבת עטרת ישראל  580022051
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

   : המשך-יבורמוסדות צ  

 325,275   תורה-ישיבת קול   580025591

  294,505  ישיבת ראשית חכמה  580041580

  594,538  ישיבת משכנותך ישראל  580010270

  877,264  מתיבתא ירושלים  580115921

  184,762  ישיבת חברון  580244705

  757,331  ישיבת אור אלחנן  580058014

  72,106  םישיבת בית אברהם סלוני  580101277

  257,237  ישיבת תפארת ישראל  580057354

  23,358  ד"ישיבת תורת אמת חב  580075158

  165,629  ישיבת כוכב מיעקב  580011740

  568,241  ישיבת מאור עיניים  580024313

  94,468  שמעון מערלוי.ישיבת א  580007433

  84,815  ישיבת צעירי גור  580037844

  658,970  וליןישיבת קרולין סט  580002996

  113,708  מוסדות ויזניץ אור חיים  580018935

  89,291  אולפנת בנות קרית ארבע  580049187

  224,676  ישיבת דחסידי בעלז  580019263

  452,885  ישיבת מעלות התורה  580043784

  381,859  ישיבת תפארת התלמוד  580065316

  281,758  מוסדות באר אברהם  580004992

  423,978  יבת מאור התורהיש  580042943

  296,781  ישיבת תפארת יעקב  580111532

  65,193  ישיבת נר שמואל  580044972

  191,504  תפארת משה בצלאל  580142693

  51,100  עטרת התורה  580097236

  281,057  ם- ישיבת תורה אור י  580075737

  375,592  הדרת ירושלים  580070183

  94,567  אולפנת עפרה  580093102

  222,250  מעלות חיים  580179844

  435,838  ישיבת חיי משה לצעירים   580162717

  266,448  ישיבת מרחשת משכן ישראל  580194611

  105,084  נשמת אהרן ויעקב  580162139

  26,769  מוסדות נחל אשר  580220630

  395,145   כנסת יצחק-ישיבת קמניץ   580029239

  138,853  ישיבת ישמח משה  580026037

  84,852  היכל התורה בציון  580047009

  291,348   חוות דעת ים-תלמוד תורה   580032795

  93,005  ישיבת תיכונית קרית ארבע  580162873

  410,359  אחרית הימים נר יוסף  580013605

  85,461   שבי חברון-מעלה חבר   580243319

  407,474  ישיבת מתיבתא אהל תורה  580174316

  250,365  ת המדרש אור השלוםבי  580065589

  78,285  ישיבה לצעירים קניני תורה  580224103
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

  : המשך- מוסדות ציבור   

  179,838  ישיבת באר התורה  580225456

  472,492  מוסדות תוספות יום טוב  580144723

  21,438  ישיבת לוית חן  580141869

  304,272  יבת שארית יעקב בית דודיש  580062438

  127,800  תורה וחסד אמרי נעם  580277952

  189,618  ישיבת מענה שמחה  580031854

  185,794  ישיבת נתיבות התלמוד  580236388

  216,096  ישיבת נתיבות יעקב  580276855

  351,193  והודעתם לבניך  580203313

  306,204   באר רפאל-מעין ההלכה   580251775

  219,925  מוסדות דרך פיקודיך  580293132

  35,940   בלומנטל ים-בית ציון   580031052

  121,602  ישיבת בני עקיבא אדרת  580055499

  83,163  סמינר באר יעקב  580029064

  178,212  ישיבת שארית יוסף  580113991

  291,423  שדה חמד כפר נוער חקלאי  580029528

  193,219  ישיבת תורה והוראה  580027738

  79,622  ישיבה לצעירים  580122612

  588,010  ישיבת מאור התלמוד  580069243

  48,960  ישיבת אור משה תורת משה  580090595

  252,274  ר"בית חינוך לתשב  580024610

  322,619  ישיבת נזר ישראל  580058311

  107,545  ישיבת תורת ישראל  580150704

  197,877  תורת חסד ברכת יצחק  580121655

  69,300  ישיבת צעירים יסודית  580193530

  240,919  ישיבה דובר שלום  580258663

  535,559  אולפנת רעיה  580209989

  113,722  ד"מוסדות חינוך חב  580191690

  173,127  ישיבת כנסת מאיר  580240034

  134,952  ישיבת חכמת שלמה  580210409

  313,915  בני צבי בית אל  580280386

  175,989  מוסדות אוהל משה   580043909

  117,181  מוסדות חינוך אור החיים  580057339

  198,862  ישיבת אור ישראל  580003168

  234,835  ישיבת בית מאיר  580041101

  327,047  מוסדות התורה והחסד  580276715

  50,463  ישיבת חומת ציון  580000529

  78,171  ישיבת כסא רחמים  580008589

  63,990  ישיבת מגן הילד  580010023

  119,044  יישבת משכן שמעון  580065779

  125,784  ישיבת אור גאון  580115384

  75,349  יו'ישיבת בית ישראל רוז  580063634

  354,261  ישיבת תפארת ציון  580008423

  183,059  ישיבת בית רבי שמעיהו  580033173

  221,454  מוסדות תורה ושלום  580000503

  10,026  בית חנה מרכזים קהילתיים  580028066

  69,831  אולפנא לבנות בהריין  580196806
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך- מוסדות ציבור   

  160,022  ישיבת בית מתתיהו  580007466

  386,160  ישיבת סלבוטקה  580027605

  238,118  מוסדות ישיבת וזניץ  580018919

  553,540  כז קהילתי קרית צאנזמר  580028066

  135,259  אמרי אמת חסידי גור  580045193

  528,687  מרכז מוסדות נדבורנה  580032548

  467,641  מוסדות חסידי בעלז  580031680

  46,927  מוסדות סטולין קרלין  580051159

  119,506  ישיבת ברסלב  580068104

  223,768  ישיבת חכמי לובלין  580050292

  296,486  ישיבת פונוביץ  580025286

  90,714  מוסדות באר אברהם  580004992

  79,628  ישיבת נחלת דוד  580150332

  143,068  ישיבת תפארת משה  580110054

  113,879  ישיבת ברכת אפרים  580085447

  148,859  ישיבת פאר משה  580106763

  205,519  מוסדות מאור ישראל  580078194

  170,152   ציוןמוסדות שערי  580005288

  34,335  זכרון סיני נזרי התורה  580168912

  727,230  ישיבת חזון נחום  580137438

  191,999  ישיבת רבני חיים עוזר  580195758

  40,390  אור שרגא יצחק  580180479

  478,446  ישיבת גאון צבי  580197937

  82,046  ישיבת בית ישראל אלכסנדר  580042877

  65,925   כנסת התורהדרך תקוה  580227809

  118,262  ישיבת קול יהודה  580249001

  152,806  ישיבת זכרון דוד  580098895

  18,552  ישיבת ראדין  580063980

  378,707  בית לוי יצחק  580033249

  77,725  התורה.מגדל אור ל  580045755

  357,067  מרכז חינוכי תורני בנים  580038222

  40,024   חדרה-נתיב אור   580045490

  32,970  המתיבתא גבעת אולגה  580044303

  104,126  ישיבת כנסת חיזקיהו  580023729

  105,359  ישיבת שפתי צדיק  580009181

  164,286  ישיבת חסידי גור  580040491

  251,070  ישיבת יחל ישראל  580056448

  193,193  ישיבת נחלת הלווים  580124220

  61,804  באחשיבת בר יוחאי בני עקי  580068203

  372,717  ישיבת כנסת יצחק  580107571

  68,853  ישיבת טבריה  580237220

  57,345  מרכז חינוך תורני בנות  580038222

  145,010  ישיבת תורת מנחם  580250496

  231,222   מגדל העמק-תומכי תמימים   580172666

  159,325  ישיבת אופקים  580027472

  142,749  בנים חינוך לנוער - הנגב   580061851

  372,748  בית יעקב אבות  580025294
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך- מוסדות ציבור   

  94,713  קרית חינוך לבנים אשד  580046589

  213,855  ישיבת בית דוד  580182301

  140,520  ישיבה ובית מדרש לתורה  580082139

  156,644  ישיבת צדקת יוסף  580062164

  300,251  ישיבת פוניבז גרודנא  580025286

  283,112  בית ישראל חסידי גור  580037265

  98,100  מוסדות תורה וחינוך  580130482

  226,639  ישיבת בית חלקיה  580084614

  264,363  תלמוד תורה מורשה  580037281

  299,356  ישיבה למצויינים בית מרדכי  580173292

  145,902  אליעזרתורת חיים בית   580075893

  601,090  הנגב חנוך לנער בנות  580061851

  739,406  ישיבת הדס במדבר  580029841

  227,126   צמח צדיק-' ויזניץ אש  580288090

  18,399  קרן אורה קרית מלאכי  580090702

  47,722,746   מוסדות ציבור-כ "סה  

  

  : סלי מזון-מחלקת עזבונות  

  438  אהבת כל ישראל  580153211

  854  אור לאה  580043669

  1,095  אשל ירושלים  580062073

  3,416  בית התבשיל טוב וחסד  580371987

  2,146  חזון ישעיה  580330181

  1,752  חכמה ודעת לב חם  580240828

  13,140  חסד מציון  580352128

  1,314  חסדי יוסף  580126167

  2,190  חסי נעמי  580073146

  3,416  טל חיים  580102952

  11,782  יד אליעזר  580060069

  7,665  יד ביד  580362226

  1,073  יד לנצרך  580331841

  13,687  יד עזרא ושולמית  580313641

  503  יד רחמים  580346971

  8,760  כתר שלמה ושרה  580154284

  657  ש"לב ח  580353563

  700  י"למען אח  580371987

  6,570  לשובע  580169530

  1,095  ות שטפנשטמוסד  580314177

  438  ה"מל  580204931

  1,314  מלא הטנא  580287969

  1,708  מתן בסתר  580336121

  788  ה.א.נ  580392264

  481  נתינה  580360626

  722  ע"סל  580336444

  438  עזר מודיעין   580291425

  613  עזרת יוסף   580183812

  10,862  פתחון לב  580328839
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  תהשם האגף והעמו

    : סלי מזון-מחלקת עזבונות   
  547  צחי  580357465

  788  תומכי שבת  580168557

  438  תכלית האדם  580283893

  2,190  תפארת ימין  580263291

  103,580   סלי מזון-  מחלקת עזבונות -כ "סה  

  

  : בתי תמחוי-מחלקת עזבונות  

  4,230  אשל אשדוד  580384162

  846  שקלוןאשל א  580262517

  2,754  אשל בנימין  580352144

  11,656  אשל ירושלים  580062073

  3,760  אשל לוד  580373256

  2,350  בית גדי  580224079

  7,520  ד קרית שמונה"בית חב  580177434

  1,504  ד נס ציונה"בית חב  580140796

  22,034  חזון ישעיה  580330181

  470  חכמה ודעת לב חם  580240828

  8,460  חסדי יוסף  580126167

  1,410  חסדי שמחה  580369726

  2,468  טוב וחסד  580371987

  1,410  יד ביד  580362226

  2,820  יד עזרא ושולמית  580313641

  1,645  לחיות בכבוד  580224863

  1,410  י"למען אח  580358471

  20,929  מאיר פנים  512926833

  9,400  מורשת יהדות בוכרה  580161610

  1,504  מפעלי תורה וחסד  580103281

  20,680  עזר מציון  580079978

  19,740  רומם קרן דוד  580086221

  149,000   בתי תמחוי-  מחלקת עזבונות -כ "סה  
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  2006מהלך שנת מקבלי תמיכות ב
  
  

  נתונים למחצית הראשונה
  
  

  שם האגף
  

  מספר גופים  ח"הסכום בש

  יחידה לטיפול באוטיסטים
  

562,000  1  

  רשות חסות הנוער
  

178,000  3  

  אגף לתפקידים מיוחדים
  

56,000  2  

  שרות לילד ונוער
  

463,000  15  

  שירות לנשים ונערות
  

2,005,999  10  

  אגף שיקום
  

5,442,006  64  

   קמחא דפסחא- מחלקת עזבונות 
                          

1,695,111  52  

  מוסדות ציבור
  

15,740,194  140  

  כ"סה
  

26,142,310  287  
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  מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה
  ,1985ה "לפי חוק יסודות התקציב התשמ

  
  ) 1997 באפריל 9(ז "בניסן התשנ' מיום ב 4/  בק1881' בהתאם להחלטת הממשלה מס

    מתפרסמת   בזאת  רשימת   מוסדות  ציבור  1-01.01.01.12'  ם   מס"והוראת  תכ
  1985 -ה "לחוק  יסודות  התקציב  התשמ'    א3שאושרה  להם  תמיכה לפי  לסעיף  
  :בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד, 2006במהלך המחצית הראשונה של שנת 

  

  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

  :היחידה לטיפול באוטיסטים 

  562,000  ט"אלו  580064335

  562,000  : היחידה לטיפול באוטיסטים-כ "סה  

  :רשות חסות נוער  

  11,500  קשת  580038867

  11,500  קרן אוהל מאיר  580253029

  155,000  ל "שח  580031722

  178,000   חסות נוער-כ "סה  

 :אגף לתפקידים מיוחדים 
  4,400  אגודה  580014058

  51,600  עצה  580408037

  56,000  אגף לתפקידים מיוחדים  

 :שרות לילד ונוער 
  120,000  אמונה  580011146

580030963  S.O.S -35,000   מגדים  

  41,000  ו"ויצ  580057321

  30,000  דרכי שלום  580143386

  25,000  בית זינגר  580037067

  32,000  תקומת אריה   580127371

  25,000  בני ברית  580282085

  20,000  אמית נחלים  580024800

  29,000  בית לכל ילד   580070704

  9,000  אלואחה  580221687

  9,000  ארגון נשי חרות  580027258

  63,000  נעמת   580044261

  9,000  אום ליסון  580249134

  9,000  בית מוריה  580223386

  7,000  נאות ישי  580060937

  463,000  שרות לילד ונוער  

  :השירות לנשים ונערות 

  515,346  א"מרכז סיוע ת  580037604

  192,425  ם דתיות- מרכז סיוע י  580229979

  279,861  ם- מרכז סיוע י  580001261

  205,172  מרכז סיוע חיפה  580005767

  96,612  מרכז סיוע נצרת  580207199

  226,771  סיוע באר שבעמרכז   580141455
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  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

    :השירות לנשים ונערות  

  153,323   השרון-מרכז סיוע רעננה   580107993

  137,991  מרכז סיוע רחובות תאיר  580320265

  105,721  מרכז סיוע מועצה אזורית גליל עליון  580347862

  92,777  אר חיפהמרכז סיוע אליסיוו  580296283

  2,005,999   השירות לנשים ונערות-כ "סה  

  

  :אגף השיקום 

  478,000  א"שמע ת  580002483

  55,000  שמע חיפה  580066751

  55,000  שמע באר שבע  580002483

  55,000  שמע טבריה  580002483

  203,000  א.ח.ארגון א  580023398

  116,000  ניצן ארצי  580058808

 29,000  ם-א י"מיח  580006005

  29,000  א באר שבע"מיח  580032746

  594,500  אביב-א תל"מיח  580030876

  58,000  ת"מילב  580000339

  171,000  מכון בית דוד  580125557

  58,000  בית איזי שפירא  580071850

  29,000  מכון רות  580125557

  58,000  ר"עינב  580086429

  174,000  עזר מציון  580079978

  116,000  אגודה לטרשת נפוצה  580005890

  195,000  אגודת שי  580023992

  58,000  ם-עמותת מרכז בריאות קהילתיים י  580129807

  174,000  אייל  580091072

  87,000  מכון לקידום החרש  580222230

  87,000   איגוד ישראלי לתסמונות נדירות-ן "אית  580274587

  232,000  ן"איל  580036242

  58,000  אחוה  580033058

  29,000  עזרה   580037455

  116,000  עלה  580176444

  87,000  בקול  580306603

  29,000  קרן רמלה  580259661

  145,000  שמע קולנו  580210243

  29,000  קשר  580235125

  58,000  עצה  580408037

  58,000  שקל  580020287

  111,500  אתגרים  580258242

  29,000  איידסוועד למלחמה ב  580104545

  40,600  אגודה לסוכרת נעורים  580034072

  29,000  כפר קאסם לחרשים ליקויי שמיעה  580271013

  29,000  גוונים  580258242

  29,000  לב בנימין  580333011

  58,000   בני ציון אגודת ידידים-יחידת עופרים   580021087

  29,000  ניצן חיפה  580065795

  29,000   הקשיש שפרעםהעמותה למען  580146801
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  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

    :אגף השיקום  

  84,000  צעד קדימה  580115319

  29,000  ה.כ.ל.מכון ה  580174225

  55,000  מרכז לעיוור  580006039

  29,000  יד אחוה  580319580

  29,000  עמותת יד צבי  580373678

  58,000  לי ניוון מקולריג  חו"עמותת נמ  580374080

  27,500  עמותת נכים עכשיו  580358893

  58,000  יד שרה  580030104

  40,600  האגודה הישראלית לתכנון המשפחה  580030179

  29,000  א"עמותת מרכז כוכב מעלות תרשיח  580345056

  29,000  פתחיה  580266971

  58,000  עמותת קו אור  580295970

  29,000  מכון אחיה  580211472

  29,000  אגודת טהה חוסין  580153922

  58,000  סיסטיק פיברוזיס  580030096

  30,500  טלסמיה  580026227

  29,000  מועצת רבני ישראל  580162691

  29,000  עמותת נאמן  580278562

  29,000  אופק לילדינו  580297406

  58,000  מיחא חיפה  580016723

  402,800  קרן למפעלי שיקום  590000931

  30,000  מרכז שיקום הרצליה  580000271

  58,000  דיסאטנומיה משפחתית  580047835

  29,000  רון שולמית  580181394

  5,442,006   אגף השיקום-כ "סה  

  

  : קמחא דפסחא-מחלקת עזבונות   

  58,800  אור לאה   580043669

  3,560  איכלו רעים  580404721

  39,533  אשל ירושלים  580062073

  3,560  באר שובע  580352185

  2,900  בית אברהם  580097202

  2,670  בית התבשיל טוב וחסד  580371987

  2,940  בית מרגלית   580199008

  9,457  ברית יוצאי בוכרה  580007748

  128,732  ברכת מרגלית  580367910

  2,450  ח שערי רחמים"גמ  580393460

  2,848  האגודה לביסוס ההתישבות  580266815

  146,706  חזון ישעיה  580330181

  15,591  חסד מציון  580352128

  6,230  חסדי יהודה  580281624

  328,496  חסדי יוסף  580183812

  11,125  חסדי עמנואל  580007383

  14,240  חסדי שבת  580300044

  13,083  חסדי שלום  580254530
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  12,740  טל חיים  580102952

  35,280  יד אליעזר  580060069

  
  
  
  
  

  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

  : המשך- קמחא דפסחא -מחלקת עזבונות   

  23,039  יד עזרא ושולמית  580313641

  11,760  יד רחמים  580346971

  8,900  ישיבת רבנו חיים חורי  580170348

  17,640  כרמי העיר  580326247

  313,600  כתר שלמה ושרה  580154284

  10,680  לב מלכה  580207330

  5,340  לדימונה מלב אל לב  580392868

  8,900  לחיות בכבוד  580224863

  4,628  מוסדות המלאך גבריאל  580365997

  19,952  מוסדות שטפנשט  580314177

  4,895  מוסדות תל ציון  580332872

  16,020  מורשת יהדות בוכרה  580161610

  68,600  מפעל חיים מאיר פנים  512926833

  2,999   אשקלון- ן בסתר מת  580336121

  18,130  נועם שבת  580031987

  2,411  נתינה  580360626

  37,202  סגולת נעמי  580115038

  48,931  עוד יוסף חי  513371526

  1,780  עזר מודיעין  580291425

  19,796  עזרת יוסף  580183812

  20,781  פתחון לב  580328839

  2,999  צדקת אבות  580352854

  29,400  ה של צדקהקופ  580324689

  4,450  קרן החסד  580348266

  29,400  רומן קרן דוד  580086221

  1,780  תהילות דוד יוסף  580384519

  4,900  תומכי שבת  580168557

  27,381  תכלית האדם  580283893

  8,900  תפארת דב  580197812

  39,200  תפארת חן  580356004

  2,536  תפארת ימין  580263291

  1,695,111   קמחא דפסחא- קת עזבונות  מחל-כ "סה  

      

  :מוסדות ציבור 

 153,400   קול סיני-תפארת לוי   580315604

 60,183  אוהל יהושע  580303501

  4,807  חוכמת מנחם  580291334

  39,600  יחד בתורה  580303212

  40,800  נר לרחל ובניה  580148047

  28,800  עטרת הלויים  580305472

  91,200  נתיבות-ישראלמגן   580117877

  127,200  מוסדות משכן התורה  580325066
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  145,605  ישיבה וכולל-נפש חיה  580057685

  153,400  אולפנת לבונה  580316792

  131,400  באור שמואל  580267599

      
      

  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

    :מוסדות ציבור  

  158,400  אורחות תורה  580327310

  245,530  ים התורה רמות ירושלים  580340040

  5,240  ישיבת אבן ישראל  580323988

  127,200  באר יצחק ירושלים  580342921

  40,800  "חסידי דאראג"מוסדות   580252872

  84,000  מרכז תורני זכות לעמי  580312742

  235,800  חכמת התורה ותפארתה  580185924

  43,200  ישיבת כנסת הגדולה  580294106

  49,990  אגודת נפש החיים  580074581

  9,600  בית מדרש עוד יוסף חי  580053247

  69,380  ם אור אלחנן- מאור י  580058014

  45,600  אור חדש בנים  580012094

  66,950  פורת יוסף כותל מערבי  580026359

  61,077  תורה חסד עם רם  580340958

  50,400  נר הצפון  580122604

  68,665   גבעת שאול-ברמה קול   580048817

  36,085   בר אילן-קול ברמה   580048817

  14,620  מעלה אדומים-צביה  580022150

  7,200   בית בלומה-מרכז לחינוך   580095669

  39,100   מוסדות חינוך- מקור חיים   580082915

  202,680   הדרת-מדרש יחיאל   580070183

  148,800  מוסדות אמרי חיים ויזניץ  580414738

  55,200  זרע יצחק  580416295

  10,165  אורות הזורעים  580394336

  54,600   יום טוב- בדרכי רבותנו   580387538

  88,327  קהילת טשכנוב  580386027

  96,600  קרן עזרת מנחם  580331718

  55,000  נעימות התורה  580278380

  56,322  ישיבת אוהל מועד  580060721

  112,456  ךישיבת אור ברו  580025872

  134,740  משכן ציון ירושלים  580256774

  196,354   סטולין- בית אשר   580088201

  57,600  ישיבת זוהר התורה  580114445

  84,000  ישיבת עטרת ישראל  580022051

 17,000   יעקב-ישיבת קול   580021806

  283,200   תורה-ישיבת קול   580025591

  105,400  ישיבת ראשית חכמה  580041580

  296,900  ישיבת משכנותך ישראל  580010270

  224,627  מתיבתא ירושלים  580115921

  168,110  ישיבת חברון  580244705

  130,255  קרית נוער ירושלים  580059426

  428,913  ישיבת אור אלחנן  580058014

  108,000  ישיבת נחלת משה  580037927
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  133,485  ישיבת בית אברהם סלונים  580101277

  139,200  ישיבת תפארת ישראל  580057354

  113,400  ד"ישיבת תורת אמת חב  580075158

  151,408  ישיבת מאור עיניים  580024313

      
      

      

      

  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

    :מוסדות ציבור  

  342,662  ישיבת קרולין סטולין  580002996

  283,180  ישיבת מעלות התורה  580043784

  230,400  ישיבת תפארת התלמוד  580065316

  104,518  ישיבת תפארת יעקב  580111532

  43,200  ישיבת נר שמואל  580044972

  29,195  עטרת התורה  580097236

  301,726  הדרת ירושלים  580070183

  33,600  ע לתורה יד אהרון.מ.ב  580020246

  93,600  מעלות חיים  580179844

  129,600   מרחשת משכן ישראלישיבת  580194611

  54,187  ישיבת מסילת התורה  580012649

  57,600  נשמת אהרון ויעקב  580162139

  228,000   כנסת יצחק-ישיבת קמניץ   580029239

  46,683  ישיבת ישמח משה  580026037

  84,000  היכל התורה בציון  580047009

  142,220   חוות דעת ים-תלמוד תורה   580032795

  58,480  ישיבת תיכונית קרית ארבע  580162873

  110,400  אחרית הימים נר יוסף  580013605

  52,600   שבי חברון-מעלה חבר   580243319

  122,858  ישיבת מתיבתא אהל תורה  580174316

  40,800  ישיבה לצעירים קניני תורה  580224103

  103,200  ישיבת באר התורה  580225456

  172,400  פות יום טובמוסדות תוס  580144723

  127,150  ישיבת שארית יעקב בית דוד  580062438

  371,661   אמרי נעם- תורה וחסד   580277952

  53,695  ישיבת נתיבות יעקב  580276855

  227,800  והודעתם לבניך  580203313

  34,952   באר רפאל-מעין ההלכה   580251775

  78,400   בלומנטל ים-בית ציון   580031052

  65,153  ישיבת תורה והוראה  580027738

  300,200  ישיבת מאור התלמוד  580069243

  98,620  תורת חסד ברכת יצחק  580121655

  136,800  ישיבה דובר שלום  580258663

  62,780  ד"מוסדות חינוך חב  580191690

  145,600  ישיבת כנסת מאיר  580240034

  41,850  ישיבת חכמת שלמה  580210409

  18,648  מוסדות אוהל משה   580043909

  129,600  ישיבת אור ישראל  580003168

  103,200  ישיבת בית מאיר  580041101

  156,000  מוסדות התורה והחסד  580276715
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  36,000  ישיבת חומת ציון  580000529

  23,025  ישיבת כסא רחמים  580008589

  18,207  ישיבת משכן שמעון  580065779

  33,914   גאוןישיבת אור  580115384

  31,676  יו'ישיבת בית ישראל רוז  580063634

  106,800  מוסדות תורה ושלום  580000503

  93,600  ישיבת בית מתתיהו  580007466

  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

    :מוסדות ציבור  

  45,600  אמרי אמת חסידי גור  580045193

  60,180  מוסדות סטולין קרלין  580051159

  50,400  ישיבת נחלת דוד  580150332

  122,400  ישיבת ברכת אפרים  580085447

  295,200  ישיבת חזון נחום  580137438

  16,733  אור שרגא יצחק  580180479

  36,600  ישיבת בית ישראל אלכסנדר  580042877

  52,800  ישיבת קול יהודה  580249001

  50,360  ישיבת זכרון דוד  580098895

  182,400  בית לוי יצחק  580033249

  213,800  מרכז חינוכי תורני בנים  580038222

  16,153  המתיבתא גבעת אולגה  580044303

  45,600  ישיבת כנסת חיזקיהו  580023729

  112,940  ישיבת חסידי גור  580040491

  24,315  ישיבת משכן יעקב  580029312

  144,817  ישיבת יחל ישראל  580056448

  102,200  בת נחלת הלוויםישי  580124220

  19,200  מרכז חינוך תורני בנות  580038222

  69,000  ישיבת תורת מנחם  580250496

  151,866   מגדל העמק-תומכי תמימים   580172666

  91,200  ישיבת אופקים  580027472

  114,270  קרית חינוך לבנים אשד   580046589

  92,500  ישיבת בית דוד  580182301

  35,611  ישיבה ובית מדרש לתורה  580082139

  88,800  ישיבת צדקת יוסף  580062164

  155,347  ישיבת פוניבז גרודנא  580025286

  122,400  מוסדות תורה וחינוך  580130482

  226,148  ישיבת בית חלקיה  580084614

  184,800  ישיבה למצויינים בית מרדכי  580173292

  66,600  תורת חיים בית אליעזר  580075893

  267,160  הנגב חנוך לנער בנות  580061851

  481,180  ישיבת הדס במדבר  580029841

  184,800   צמח צדיק-' ויזניץ אש  580288090

  142,800  מרכז תורני חכמת רחמים  580132868

  15,740,194   מוסדות ציבור-כ "סה  
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  2006מקבלי תמיכות במהלך שנת 
  
  

  מחצית השנייהנתונים ל
  
  

  שם האגף
  

  מספר גופים  ח"הסכום בש

  מוסדות ציבור
  

40,674,103  250  

  כ"סה
  

40,674,103  250  
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  מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה
  ,1985ה "לפי חוק יסודות התקציב התשמ

  
  ) 1997 באפריל 9(ז "ן התשנבניס'  מיום ב4/  בק1881' בהתאם להחלטת הממשלה מס

    מתפרסמת   בזאת  רשימת   מוסדות  ציבור  1-01.01.01.12'  ם   מס"והוראת  תכ
  1985 -ה "לחוק  יסודות  התקציב  התשמ'    א3שאושרה  להם  תמיכה לפי  לסעיף  
  .2006במהלך המחצית השנייה של שנת 

  

  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

  :יבורמוסדות צ 

 259,520   קול סיני-תפארת לוי   580315604

  220,825  אוהל יהושע  580303501

  4,807  חוכמת מנחם  580291334

  199,450   קרן מרכז למחוננים-המעיין   580051373

  72,740  יחד בתורה  580303212

  111,570   מאור יצחק-בית מתתיהו   580007466

  71,400  נר לרחל ובניה  580148047

  92,715  אגודת נועם שמעון  580216273

  68,180  ישיבת דעת חיים  580319481

  30,700  עטרת הלויים  580305472

  125,125   נתיבות-מגן ישראל   580117877

  184,412  שלהבת הדרום  580088060

  331,815  מוסדות ירים משה  580160984

  178,275  מוסדות משכן התורה  580325066

  145,605  ישיבה וכולל -נפש חיה   580057685

  307,735  אולפנת לבונה  580316792

  59,205  אוהל אשר  580345726

  267,400  מרכז תורני שערי תורה  580339398

  179,520  באור שמואל  580267599

  282,405  אורחות תורה  580327310

  367,920  ים התורה רמות ירושלים  580340040

  70,555  ברכת יוסף  580326809

  5,240  ישיבת אבן ישראל  580323988

  205,065  באר יצחק ירושלים  580342921

  90,720  מוסדות חסידי דאראג  580252872

  52,548  גבעת וושינגטון  510096019

  142,910  מרכז תורני זכות לעמי  580312742

  37,965  א"מוסדות חינוך לנוער ת  580286391

  240,104  בית מדרש עליון  580107613

  423,939  חכמת התורה ותפארתה  580185924

  27,434  עוז יונתן  580228138

  48,225  ישיבת כנסת הגדולה  580294106

  105,430  אגודת נפש החיים  580074581
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  16,800  בית מדרש עוד יוסף חי  580053247

  97,637  ם אור אלחנן- מאור י  580058014

  193,327  ישיבת באר יהודה  580295426

  78,060  ש בניםאור חד  580012094

  100,610  פורת יוסף כותל מערבי  580026359

  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

    :מוסדות ציבור 

  100,185  דחסידי בעלזא  580019263

  125,125  תורת חסד בגליל  580336675

  184,215  קרנות עולם נוה יעקב  580168615

  8,800  אור מאיר שמחה  580276566

  99,108  תורה חסד עם רם  580276566

  215,785  תורני בני בנות ציון  580162915

  65,545  נר הצפון  580122604

  17,455  שערי תורה נתניה  580343531

  19,695  פאר השלום  580366789

  138,060  הדרת ירושלים  580070183

  144,675  היכל יוסף כנסת יששכר  580231074

  298,740  מיר מודיעין עילית  580358869

  138,600   גבעת שאול-קול ברמה   580048817

  84,315   בר אילן-קול ברמה   580048817

  128,890  אגודת יוצאי בוכרה  580085454

  226,633  מוסדות חסד פני מנחם  580274504

  174,480  כנסת יצחק חדרה  580107571

  105,200   צפת–מגן אבות   580080117

  52,165  בית מדרש לתורה והוראה  580041044

  125,300  ישיבת בני בינה  580377018

  4,800   כפר סבא-מדרשית נועם   580001634

  25,420   מעלה אדומים-צביה   580022150

  69,370  ישיבת השומרון  580118537

  55,240  מרכז לחינוך בית בלומה  580095669

  25,041  מוסדות נצח אשר  580241925

  12,600  אולפנת בני עקיבא נאות  580055440

  206,212  ע"צפירה אולפנת ב  580069557

  84,752  כפר צבי סיטרין  510121593

  25,200  בית שמואל בני עקיבא  580061596

  39,100   מוסדות חינוך- מקור חיים   580082915

  289,200  מדרש יחיאל הדרת  580070183

  2,400  מוסדות חינוך כפר פינס  580049146

  19,200  יתמרצעירים חיצים א  580371763

  263,230  מוסדות אמרי חיים ויזניץ  580414738

  71,400  בית ועד הר חברון  580108611

  94,250  זרע יצחק  580416295

  10,165  אורות הזורעים  580394336

  105,840  קרית אונגואר  580044402

  75,600  בדרכי רבותנו יום טוב  580387538

  110,807  קהילת שטכנוב  58086027

  117,242  קרן עזרת מנחם  580331718

  75,600  נעימות התורה  580278380

  156,240  אולפנת צביה כוכב יעקב  580423267

  78,178  ישיבת אוהל מועד  580060721
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  170,291  ישיבת אור ברוך  580025872

  12,600  ם-כוללים אור החיים י.מ  580225985

  50,465  מוסדות אורות שלמה  580289114

  שם האגף והעמותה  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש

    :מוסדות ציבור 

  134,740  משכן ציון ירושלים  580256774

  331,738   סטולין- בית אשר   580088201

  100,830  ישיבת זוהר התורה  580114445

  12,600  בית עולות  580103596

  55,175  ם לצעירים-ישיבת י  580011039

  407,109  ישיבת יקירי ירושלים  580029122

  154,845  ישיבת עטרת ישראל  580022051

 19,132   יעקב–ישיבת קול   580021806

 594,720   תורה-ישיבת קול   580025591

  166,791  ישיבת ראשית חכמה  580041580

  515,410  ישיבת משכנותך ישראל  580010270

  581,195  מתיבתא ירושלים  580115921

  208,430  ישיבת חברון  580244705

  245,987  קרית נוער ירושלים  580059426

  607,180  ישיבת אור אלחנן  580058014

  163,581  ישיבת נחלת משה  580037927

  145,205  ישיבת בית אברהם סלונים  580101277

  237,160  ישיבת תפארת ישראל  580057354

  136,080  ד"ישיבת תורת אמת חב  580075158

  145,705  ישיבת כוכב מיעקב  580011740

  413,840  ישיבת מאור עיניים  580024313

  148,705  ישיבת צעירי גור  580037844

  569,470  ישיבת קרולין סטולין  580002996

  179,160  ישיבת בית מרדכי זועהיל  580010577

  102,880  מוסדות ויזניץ אור החיים  580018935

  134,400  ישיבת הגדולה שפת  580059756

  273,000  ישיבת דחסידי בעלז  580019263

  362,980  ישיבת מעלות התורה  580043784

  406,025  ישיבת תפארת התלמוד  580065316

  124,890  מוסדות באר אברהם  580004992

  385,950  ישיבת מאור התורה  580042943

  200,083  ישיבת תפארת יעקב  580111532

  62,398  אליהו.ישיבת צעירים מ  580097939

  75,945  ישיבת נר שמואל  580044972

  275,050  תפארת משה בצלאל  580142693

  35,955  עטרת התורה  580097236

  15,415  ם- ישיבת תורה אור י  580075737

  477,751  הדרת ירושלים  580070183

  40,320  לתורה יד אהרון. ע.מ.ב  580020246

  2,400  מרכז חינוכי דרכי שלום  580143386

  36,640  אולפנת עפרה  580093102

  157,424  מעלות חיים  580179844

  228,320  ישיבת חיי משה לצעירים   580162717

  196,290  ישיבת מרחשת משכן ישראל  580194611

  111,739  ישיבת מסילת התורה  580012649
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

  : המשך- מוסדות ציבור   

  120,960  נשמת אהרן ויעקב  580162139

  85,680  מוסדות נחלת אשר  580220630

  396,060   כנסת יצחק-ישיבת קמניץ   580029239

  72,303  ישיבת ישמח משה  580026037

  161,103  היכל התורה בציון  580047009

  185,323   חוות דעת ים-תלמוד תורה   580032795

  100,699  ישיבת תיכונית קרית ארבע  580162873

  130,160  אחרית הימים נר יוסף  580013605

  84,865   שבי חברון-מעלה חבר   580243319

  177,258  ישיבת מתיבתא אהל תורה  580174316

  53,670  ישיבה לצעירים קניני תורה  580224103

  175,350  ישיבת באר התורה  580225456

  178,030  מוסדות תוספות יום טוב  580144723

  162,430  ישיבת שארית יעקב בית דוד  580062438

  418,701  תורה וחסד אמרי נעם  580277952

  53,695  ישיבת מענה שמחה  580031854

  134,230  ישיבת נתיבות התלמוד  580236388

  182,475  ישיבת נתיבות יעקב  580276855

  403,940  והודעתם לבניך  580203313

  194,985   באר רפאל-מעין ההלכה   580251775

  369,291  מוסדות דרך פיקודיך  580293132

  129,300   בלומנטל ים-בית ציון   580031052

  15,315  ישיבת בני עקיבא אדרת  580055499

  33,600  מוסדות תורה בית אל  580053536

  32,410  סמינר באר יעקב  580029064

  80,895  ישיבת שארית יוסף  580113991

  175,005  שדה חמד כפר נוער חקלאי  580029528

  257,040  ישיבת תומכי תמימים  580012664

  101,294  ישיבת תורה והוראה  04038'257

  102,186  ישיבה לצעירים  580122612

  415,055  ישיבת מאור התלמוד  580069243

  92,540  ר"בית חינוך לתשב  580024610

  240,460  ישיבת נזר ישראל  580058311

  35,809  ישיבת תורת ישראל  580150704

  151,225  תורת חסד ברכת יצחק  580121655

  104,900  ישיבת צעירים יסודית  580193530

  188,180  ישיבה דובר שלום  580258663

  350,700  אולפנת רעיה  580209989

  88,555  ד"מוסדות חינוך חב  580191690

  233,600  ישיבת כנסת מאיר  580240034

  137,640  ישיבת חכמת שלמה  580210409

  139,085  בני צבי בית אל  580280386

  69,788  מוסדות אוהל משה   580043909

  127,445  מוסדות חינוך אור החיים  580057339

  210,080  ישיבת אור ישראל  580003168

  208,765  ישיבת בית מאיר  580041101
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך- מוסדות ציבור   

  240,000  מוסדות התורה והחסד  580276715

  51,180   ציוןישיבת חומת  580000529

  23,025  ישיבת כסא רחמים  580008589

  71,400  ישיבת מגן הילד  580010023

  50,400  יישבת משכן שמעון  580065779

  40,704  ישיבת אור גאון  580115384

  127,445  יו'ישיבת בית ישראל רוז  580063634

  250,840  ישיבת תפארת ציון  580008423

  138,377  וישיבת בית רבי שמעיה  580033173

  169,440  מוסדות תורה ושלום  580000503

  75,395  אולפנא לבנות בהריין  580196806

  165,040  ישיבת בית מתתיהו  580007466

  318,375  ישיבת סלבוטקה  580027605

  209,875  מוסדות ישיבת וזניץ  580018919

  329,380  מרכז קהילתי קרית צאנז  580028066

  68,180  די גוראמרי אמת חסי  580045193

  391,185  מרכז מוסדות נדבורנה  580032548

  501,898  מוסדות חסידי בעלז  580031680

  98.136  מוסדות סטולין קרלין  580051159

  164,055  ישיבת ברסלב  580068104

  226,590  ישיבת חכמי לובלין  580050292

  362,635  ישיבת פונוביץ  580025286

  78,870  מוסדות באר אברהם  580004992

  89,095  ישיבת נחלת דוד  580150332

  14,525  ישיבת תפארת משה  580110054

  228,475  ישיבת ברכת אפרים  580085447

  117,600  ישיבת פאר משה  580106763

  92,645  מוסדות מאור ישראל  580078194

  93,600  מוסדות שערי ציון  580005288

  71,400  זכרון סיני נזרי התורה  580168912

  482,445  ישיבת חזון נחום  580137438

  194,640  ישיבת רבני חיים עוזר  580195758

  27,027  אור שרגא יצחק  580180479

  317,505  ישיבת גאון צבי  580197937

  43,655  ישיבת בית ישראל אלכסנדר  580042877

  26,965  דרך תקוה כנסת התורה  580227809

  75,045  ישיבת קול יהודה  580249001

  66,879  ישיבת זכרון דוד  580098895

  8,219  ישיבת ראדין  580063980

  246,310  בית לוי יצחק  580033249

  297,985  מרכז חינוכי תורני בנים  580038222

  14,365   חדרה-נתיב אור   580045490

  25,153  המתיבתא גבעת אולגה  580044303

  63,055  ישיבת כנסת חיזקיהו  580023729

  179,130  יבת שפתי צדיקיש  580009181

  134,540  ישיבת חסידי גור  580040491

  36,315  ישיבת משכן יעקב  580029312
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  עמותה' מס
  

  ח"סכום בש  שם האגף והעמותה

    : המשך- מוסדות ציבור   

  233,463  ישיבת יחל ישראל  580056448

  174,250  ישיבת נחלת הלווים  580124220

  163,223  קרן אורה כרמיאל.א  580013589

  8,150  ישיבת בר יוחאי בני עקיבא  580068203

  291,960  ישיבת כנסת יצחק  580107571

  23,460  ישיבת טבריה  580237220

  22,765  מרכז חינוך תורני בנות  580038222

  112,555  ישיבת תורת מנחם  580250496

  214,726   מגדל העמק-תומכי תמימים   580172666

  150,935  ישיבת אופקים  580027472

  118,695   חנוך לנוער בנים- הנגב   580061851

  224,880  בית יעקב אבות  580025294

  150,270  קרית חינוך לבנים אשד  580046589

  165,475  ישיבת בית דוד  580182301

  239,905  ישיבה ובית מדרש לתורה  580082139

  156,210  ישיבת צדקת יוסף  580062164

  270,540  גרודנאישיבת פוניבז   580025286

  322,285  בית ישראל חסידי גור  580037265

  214,200  מוסדות תורה וחינוך  580130482

  413,351  ישיבת בית חלקיה  580084614

  199,680  תלמוד תורה מורשה  580037281

  322,085  ישיבה למצויינים בית מרדכי  580173292

  103,865  תורת חיים בית אליעזר  580075893

  348,885  הנגב חנוך לנער בנות  580061851

  697,540  ישיבת הדס במדבר  580029841

  292,519   צמח צדיק-' ויזניץ אש  580288090

  195,203  מרכז תורני חכמת רחמים  580132868

  40,674,103   מוסדות ציבור-כ "סה  
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  רשימת בעלי התפקידים הבכירים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
  

  1/11/2007- מעודכן ל
  
  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

שר הרווחה והשירותים 
  החברתיים

  

, 2 קפלן' רח  02-6752869  יצחק הרצוג
  91008, ירושלים

משרד , המנהל הכללי
הרווחה והשירותים 

  החברתיים

, 2קפלן ' רח  02-6752520  נחום איצקוביץ
  91008, ירושלים

  02-6752581  וגשל מנחם  משנה למנהל הכללי
  

, 2קפלן' רח
  91008ירושלים 

ל  בכיר למינהל "סמנכ
  ומשאבי אנוש

, 2קפלן ' רח  02-6752351  משה שיאון
  91008, ירושלים

, 2קפלן ' רח  02-6752869  ד מיכל חומסקי"עו  ש"יועצת בכירה לשר ורל
  91008, ירושלים

, 2קפלן ' רח  02-6752520  עופרה לחיאני  ל"עוזר בכיר למנכ
  91008, ירושלים

    
  

  האגף לשרותים אישיים וחברתיים

  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

  02-6708157  מוטי וינטר  מנהל האגף
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

  סגן מנהל האגף
  

  02-6708157  גדעון שלום
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

ילד ל השרות תמנהל
  ונוער 

  02-6708180  שדה- דליה לב
  

יד חרוצים ' רח
  91012,ם- י10

  02-6708170  גיורא- מרים בן   השרות לזקןתמנהל
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

ה עבודלמנהל השרות 
  קהילתית וקליטת עליה

  02-6708171  ברוך שוגרמן
  

יד חרוצים ' רח
  91012,ם- י10

רווחת ל השרות תמנהל
  הפרט והמשפחה

  02-6708175  יעל הרמל
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

מ "מנהלת תחום בכיר או
  רשויות המקומיותב

  02-6708164  אהובה קרקובר
  

יד חרוצים ' רח
  91012,ם- י10

ות למען מנהלת השר
  )אימוץ(הילד 

  02-6708177  אורנה הירשפלד         
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10
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  אגף לשרותי תקון ונוער מנותק

  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

יד חרוצים ' רח  02-6708139  רחל שרביט  מנהלת אגף תקון
  91012,ם- י10

 השרות לשיקום תמנהל
  נוער

  02-6708143  יהודית קדרון
  

יד חרוצים ' רח
  91012,ם- י10

 השירות לנערות תמנהל
  וצעירות

  02-6708136  חיותה שנבל
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

השירות לטיפול ת מנהל
  בהתמכרויות

  02-6708174  איריס מורדוקוביץ
  

יד חרוצים ' רח
  91012,ם- י10

מנהל השרות לנוער 
  וצעירים

  02-6708131  עמירם קלאוס
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

יד חרוצים ' רח  02-6708141    נוערלמנהל שרות מבחן 
  91012,ם- י10

 שרות מבחן תמנהל
  מבוגריםל

  02-6708145  רחל ויינשטיין
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

ממונה על המעונות 
  רשות חסות הנוער

  02-6708133 ראובן יעקב
  

יד חרוצים ' רח
  91012,ם- י10

על השירות ממונה 
לטיפול באדם עם 

  אוטיזם

יד חרוצים ' רח  02-6708466 לילי אבירי
  91012, ם- י10

  

  אגף השיקום

  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

  02-6708186  שלמה  אלישר' דר  מנהל אגף השיקום
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

  02-6708185  ה'אפרים חוג  סגן מנהל אגף השיקום
  

ים יד חרוצ' רח
  91012, ם- י10

  02-6708181  יוסי קורסיה  מנהל השרות לעיוור
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

יד חרוצים ' רח  02-6708191    קוםימנהלת השירות לש
  91012, ם- י10
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  האגף לשרותי הטיפול במפגר

 

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

יד חרוצים ' רח 02-6708113 ר חיה עמינדב"ד מנהלת האגף
 93420, ם- י10

יד חרוצים ' רח 02-6708114 אבנר זקן סגן מנהל האגף
 93420, ם- י10

יד חרוצים ' רח 02-6708264 מרים כהן מנהלת השירות לקהילה
 93420, ם- י10

 השירות למעונות תמנהל
 )בפועל (הפנימיה

יד חרוצים ' רח 02-6708124 ויויאן עזרן
 93420, ם- י10

 לאיבחון 'מנהלת המח
 וקידום

, 23קרליבך  03-6253600 ר רות רעיף"ד
 א"ת

  

  האגף לתפקידים מיוחדים

  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

תפקידים למנהל האגף 
  מיוחדים

  02-6708138  דוד כנפו
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

ליחסים ' מנהל המח
  בינלאומיים

-02  אברהם לוין

6708129/130  
  

ם יד חרוצי' רח
  91012, ם- י10

  02-6708166  דני שפר  להתנדבות' מנהל היח
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

למוסדות ' מנהלת  המח
  ציבור

יד חרוצים ' רח  02-6708105  סלומון חבצלת
  91012, ם- י10

 9אחד העם ' רח  03-7964707  עודד אהרון  ל"מנהל  שי
  61292, א"ת

ראש ענף לפיקוח ובקרה 
  שירות לאומי

יד חרוצים ' רח  02-6708355  מלכיאל דהאן
  91012, ם- י10

מחלקה לועדות ה תמנהל
  ערר וסיוע לבודדים

  02-6708425  חיה דסקל
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10
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  א"האגף למערכות מידע וענ
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם  תפקיד
  

מנהלת אגף בכיר 
  א "מערכות מידע וענ

  03-5142127  דבךדבורה גול
  

, 59אילת ' רח
  תל אביב 

מנהל תחום בכיר 
  תשתיות וטכנולוגיה

, 59אילת ' רח  03-5142124  שייב אריק
  תל אביב

ישומיים ' מנהלת חט
  יעודיים

יד חרוצים ' רח  02-6708420  ימימה כהן
  91012, ם- י10

מנהלת תחום מערכות 
  תשלומים

ים יד חרוצ' רח  02-6708321  שלומית יעקובוביץ
  91012, ם- י10

יד חרוצים ' רח  02-6708481  מונס שמואל  ממונה על אבטחת מידע
  91012, ם- י10

  
  

  

  האגף למחקר תכנון והכשרה

  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

מנהל האגף למחקר 
  תכנון והכשרה

, 2קפלן ' רח  02-6752513  יקותיאל צבע
  91008, ירושלים

, 2קפלן ' רח  02-6752399  רזיםר יוסי כו"ד  מנהל תחום תכנון
  91008, ירושלים

, 2קפלן ' רח  02-6752508  ר שלמה איגלשטיין "ד  ממונה מחקר
  91008, ירושלים
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  :האגף למינהל

  אגף הכספים

  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

  02-6752550  אהרון אהרונוב  חשב המשרד
  

, 2קפלן ' רח
  91008, ירושלים

  דבורה שיאחי  חשבה ניתסג
  

, 2קפלן ' רח  02-6752550
  91008, ירושלים

  02-6708108  יעקב עזרא  מנהל תחום משכורות
  

 10יד חרוצים ' רח
  91012, ם-י

 תחום רישום תמנהל
  ודיווח

, 2קפלו ' רח  02-6752552  כרמית מדינה אסולין
  91008ירושלים 

הנהלת (ממונה 
  )חשבונות

  02-6752562  אתי גור ארי
  

, 2קפלן ' רח
  91008, ירושלים

כספים (ממונה 
  )וחשבונות

  02-6752539  פאני קרוגליאק
  

, 2קפלן ' רח
  91008, ירושלים

  
  
  
  
  
  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

ל בכיר למינהל "סמנכ
  ומשאבי אנוש 

, 2קפלן ' רח  02-6752351  משה שיאון
, ירושלים
91008  

 אגף  משאבי תמנהל
  וש אנ

  02-6752309  תמי סליימן
  

, 2קפלן ' רח
, ירושלים
91008  

סגן מנהל אגף משאבי 
  אגף מפגר, אנוש

, 2קפלן ' רח  02-6752309  מוטי אלישע
, ירושלים
91008  

מנהלת תחום משאבי 
 אנוש

 , 2קפלן  02-6752369 אוריה שבח
 ירושלים

  02-6752347  אלי בן דוד  מנהל אגף בטחון
  

, 2קפלן ' רח
, םירושלי
91008  

  02-6708115  אלון גליקמן  מנהל תחום הדרכה
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

מנהל  תחום משאבים 
  חומריים 

, 2קפלן ' רח  02-6752596  יורי איינמר
, ירושלים
91008  

  תחום מערכות תמנהל
  מינהל

, 2קפלן ' רח  02-6752308  יהודית שפיצר
, ירושלים
91008  

מנהל תחום מינהל ומשק 
  מעונותב

  02-6708110  שלמה גביסון
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10

  02-6708217  דניאל קריבנקוב  רווחה בכיר מרכז 
  

יד חרוצים ' רח
  91012, ם- י10
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  בכיר לתקצוב וכלכלהאגף 

  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

מנהל אגף בכיר 
  לתקצוב וכלכלה

, 2קפלן ' רח  02-6752310  חנן פריצקי
  91008, ירושלים

, 2קפלן ' רח  02-6752310  מוטי אלמליח   תקצובמנהל תחום
  91008, ירושלים

  

  :האגף לפיתוח
  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

, 2קפלן ' רח  02-6752322  אברהם מונל  מנהל אגף פיתוח
  91008, ירושלים

  

  האגף לפיתוח הסדרים חברתיים
  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

    02-6752577  
  

 ,2קפלן ' רח
  91008, ירושלים

  

  לשכה משפטית
  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

  02-6752507  ד בתיה ארטמן"עו  ת המשפטיצתהיוע
  

, 2קפלן ' רח
  91008, ירושלים

צת  ליועה בכירניתסג
  תמשפטיה

  02-6752159  ד רינת וייגלר"עו
  

, 2קפלן ' רח
  91008, ירושלים

  
  

  האגף לביקורת פנים
  

  תפקיד
  

  מען במשרד  ודהבעב' טל  שם

מנהל האגף לביקורת 
  פנים

  02-6752307  בירנבך דוד
  

, 2קפלן ' רח
  91008, ירושלים

  

  פניות הציבורדובר המשרד והממונה על 
  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

ממונה על דובר המשרד ו
  פניות הציבור

  02-6752518  נחום עדו
  

, 2קפלן ' רח
  91008, ירושלים
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  מחוזות
  

  ידתפק
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

א " מחוז תתמנהל
  והמרכז 

  03-5125519  עדנה גרוס
  

 22ירושלים ' שד
  68022א "ת

  04-8619111  יהודה פוקס  מנהל מחוז חיפה והצפון
  

חסן שוקרי ' רח
   חיפה5

  02-5650107  אריאלה שגב  ם"מחוז ית מנהל
  

   35מקור חיים 

  מנהל מחוז הדרום
  

 4תקווה ' רח  08-6264902  ישראל בודיק
  84140ש "ב

  אמרכלים

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

  משרד אמרכלות תמרכז
  ראשי  

  02-6752354  מרים סולימני
  

, 2קפלן ' רח
  91008, ירושלים

בכירה  אמרכלות תמרכז
  ם "מחוז  י

  02-6754705  פרומיט וייסברג
  

  35מקור חיים 

בכירה  אמרכלות תמרכז
  א "מחוז ת

  03-5125514  לשרה שאו
  

 22ירושלים ' שד
  68022א "ת

 אמרכלות מחוז תמרכז
  חיפה 

  04-8619137  מגי אפניאר
  

 5חסן שוקרי ' רח
  חיפה

  יישום חוק חופש המידע

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

ממונה יישום חוק חופש 
  המידע

, 2קפלן ' רח  02-6752308  יהודית שפיצר
  91008, ירושלים

  האישה על מעמד ממונה

  שם
  

  מען במשרד  בעבודה' טל

  02-6708425  חיה דסקל
  

  91012, ם-  י10יד חרוצים ' רח

  ועד עובדים

  

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

 –ר ועדת התיאום "יו
  רווחה

 5חסן שוקרי ' רח  04-8619457  משה דרעי
  חיפה

  

  תאגידים ויחידות סמך

  תפקיד
  

  מען במשרד  בעבודה' טל  שם

ד לביטוח ל המוס"מנכ
  לאומי

, 13וייצמן ' שד  02-6709536  ר יגאל בן שלום"ד
  ירושלים

מנהל הרשות לשיקום 
  האסיר

 24כנפי נשרים   02-6527266  שלמה בקיש
  ירושלים
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  :יחידות נותנות שירותים

  
  

  :ל"משרדים הראשיים ובמחוזות הנלהלן מיקום יחידות שמיקומן אינו בכתובות ה
  

  המשרד
  

  טלפון  כתובת

מגדל שלום , א" ת9אחד העם ' רח   שירות ייעוץ לאזרח–ל "שי
  14קומה 

  

1-800-50-60-60  

קומה , 24כנפי נשרים ' רח: מחוז ים  שירות המבחן לנוער
  גבעת שאול', ב

02-6218555  

  יפו, 22ם - י' שד: א"מחוז ת  
  

03-5125510/42  

  ש"ב, 2ם "רמב' רח: ש"במחוז   
  

08-6252555/30  

  חיפה, 5חסן שוקרי' רח: מחוז חיפה  
  

04-8619666  

  מגדל דניאל , 236יפו ' רח: ם-מחוז י  שירות המבחן למבוגרים
  

02-5310400  

  יפו, 22ם - י' שד: א"מחוז ת  
  

03-5125511  

  חיפה, 5חסן שוקרי ' רח: מחוז חיפה  
  

04-8619600  

  בית נועם, 21זר ש' שד: ש"מחוז ב  
  

08-6252444  

  
  

 
  

 

 

  המשרד
  

  טלפון  כתובת

, הנהלה, לשכות(, משרדים ראשיים
  )שירותים ומינהל, מטה אגפים

  91008ם - י2קפלן ' רח
  

  91012ם -י,10יד חרוצים ' רח

02-6708111  

   35מקור חיים ' רח: ירושלים  משרדים מחוזיים
  

02-5650111  

  יפו, 22ם -י' שד: א"ת  
  

03-5125512  

  

  

  04-8619333  חיפה, 5חסן שוקרי ' רח: חיפה

  

  

  08-6264900  באר שבע, 4התקווה ' רח: ש"ב


