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 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 מטרה .1

1.1. מטרת הנוהל היא לפרט את הכללים ואופן הטיפול והסיוע לאוכלוסיית דרי הרחוב. 

 

 חלות .2

 .סגנית מנהל מינהל סיוע בדיור וחריגיםפרט - מנהלת אגף א .2.1

 מנהלי תחום אכלוס/סגנים  במחוזות ובחברות .2.2

 עובדי מחלקות האכלוס במחוזות ובחברות  .2.3

 חברות ההרשמה לסיוע בדיור .2.4

 

 כללי .3

על ידי משרד העבודה,  שהוגדרומדובר בתוכנית סיוע להשתתפות בשכר דירה עבור אנשים  .3.1

 רחוב.הרווחה והשירותים החברתיים כדרי 

כנית הסיוע גובשה בשיתוף משרד העבודה, רווחה והשירותים החברתיים ומהווה חלק ות .3.2

 עליו אחראי משרד זה.שרחוב המתהליך שיקומי של דר 

 .מינהל סיוע בדיורהאחריות להפעלת נוהל זה בידי  .3.3

 מוסמכים לקבוע מיהו "דר רחוב": .3.4

 .ברשות המקומית על ידי המחלקה לשירותים חברתיים "דר רחוב"-יוגדר כאדם  .3.4.1

רשויות מקומיות בהן פועלות יחידות לדרי רחוב, וכן מסגרות ארציות לטיפול בדרי  .3.4.2

נספח  –נספח מקוצר , להלן ברחוב, תהיינה מוסמכות לאשר כי אדם הוא דר רחוב

08/27.1. 

נספח  –נספח מפורט , להלן ביתר הרשויות תידרשנה לאשר כי אדם הוא דר רחוב .3.4.3

08/27.2. 

 .08/27.4נספח להלן ב –בהם קיימת יחידה לדרי רחוב  םישוביירשימת ה .3.4.4

 מעת לעת.זו מתעדכנת  רשימה

 . 08/27.5נספח להלן ב – רשימת מסגרות ארציות לטיפול בדרי רחוב .3.4.5

 

 חברות הרשמה לסיוע בדיור: .3.5

 .ולפי הנחיותיוהרשמה לסיוע בדיור עבור המשרד חברות אשר מספקות שירותי  .3.5.1

ומהווה חלק מהתהליך השיקומי. במקרים מצד הפונה בשיתוף פעולה מתן הסיוע מותנה  .3.6

 וע.יופסק הסי –בהם לא יהיה שיתוף פעולה 
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 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 הגדרות .4

 דר רחוב .4.1

בהתאם להגדרת התע"ס של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ככל )

 .(שתעודכן

ציבוריים ואתרי הגר ברחוב, בבתים נטושים, גנים, שטחים  18דר רחוב הוא אדם מעל גיל 

ניכור ממשפחה בבדרך כלל נמצא בניתוק או , או נפשית/שרוי בהזנחה גופנית ו', היה וכויבנ

 אחד או יותר מהמאפיינים הבאים: לדר הרחוב אינו נאבק לשנות את מצבו.ותומכת 

 יציבות במגורים וניידות ברחבי הארץ-עדר קורת גג, היסטוריה של אייה .1

 ת זהות, תעודת עולה וכד'(חסר תעודות אישיות )תעוד .2

 עדר מקורות קיום קבועיםיה .3

 התמכרות לחומרים פסיכואקטיביים כמו אלכוהול וסמים .4

 היסטוריה של אלימות ומשברים אישיים ומשפחתיים  .5

היסטוריה של חולי גופני ו/או נפשי או הפרעות נפשיות עם רקע של אשפוזים  .6

 ם יפסיכיאטרי

 ממסדהרשויות והחוסר אמון בסיסי באחרים וחשדות כלפי  .7

 ודחיות. תכישלונותפקוד ברוב תחומי החיים ורצף של -אי .8

 זכאי .4.2

הציבורי,  דיוריחיד שאין לו בהווה זכויות בדירה או חתום על חוזה שכירות לדירה ב .4.2.1

 .שעונה להגדרת דר רחוב

למעט  6.5.18 בהוראה מיום "חסר דירה"זה זכויות בדירה: בהתאם להגדרת  לעניין .4.2.2

 שנים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה. 10-עדר זכויות בדירה ביהדרישה לה

 48זכאי להשתתפות בשכר דירה לתקופה של עד  ,בהתאם לכללי נוהל זה ,דר רחוב .4.2.3

 חודשים, לפי דרגות הסיוע והסכומים כמפורט להלן:

 סמל מבצע סכום דרגה חודשים

 83 24-1 חודשים
 

1,170 ₪ 
 

844 

 84 36-25 חודשים
 

1,004 ₪ 
 

201 

 85 48-37 חודשים
 

883 ₪ 
 

202 

 

 משכר הדירה שנקבע בחוזה השכירות 95%סכום הסיוע לא יעלה על 
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 מדינת ישראל
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 שיטה .5

 הגשת הבקשה .5.1

 בדיור מחברות ההרשמה לסיוע המבקש יגיש "בקשה לסיוע בדיור" באמצעות אחת .5.1.1

 עירונית. –חברה ממשלתית  / או במחוזות משרד הבינוי והשיכון

 

 מסמכים נדרשים .5.2

 :מהמסמכים הבאים לפחות אחדהמבקש ימציא  .1

 תעודת זהות של המבקש )אם יש( או תמצית רישום משרד הפנים. •

 .תעודת עולה )אם יש( •

 זהותו. אישור המשרד לקליטת עליה המעיד על •

 .(יש אם)אישור המוסד לביטוח לאומי  •

רחוב או לשכת הרווחה ברשות המקומית בדבר היות המבקש דר  אישור היחידה לדרי .2

 .רחוב

 

 בחברת ההרשמה לסיוע בדיורהטיפול  .5.3

יבדוק ויאשר את פרטי הזהות לפי אחד מהמסמכים שפורטו ואת  החברהפקיד  .5.3.1

 ., ויקלוט את הבקשה לסיוע בדיור במערכתחתימת המבקש/ת 

 .הרלוונטי המחוז לטיפול תעבור יהיהפנ .5.3.2

 

 במחלקת אכלוסהטיפול  .5.4

 :כי באחריות מנהל מחלקת האכלוס/ סגן מנהל המחלקה לאכלוס לבדוק .5.4.1

 .ציבוריהלמבקש אין זכויות בדירה בבעלות או בדיור  .1

המבקש עונה להגדרה המלאה של "דר רחוב" על בסיס המפורט בדו"ח  .2

 .הסוציאלי ברשויות בהן לא קיימת יחידה לדרי רחוב

על המחוז להשלים את הבדיקה  ,ההגדרה המלאהככל שהדוח הסוציאלי לא עונה על  .5.4.2

 .מול אגף רווחה ברשות המקומית
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 משרד הבינוי והשיכון

 תשלום כספי ההשתתפות בסיוע בשכר דירה .5.5

 :תשלום לשוכרים דירה בשוק הפרטי .5.5.1

 חודשים. 6כל  מסגרת התשלומים תאושר .1

 התשלום יתבצע אחת לחודש. .2

 .שחרור מסגרת ראשונה על סמך הזכאות שאושרה במחוז .3

 בסמכות חברת ההרשמה לסיוע ,חודשים 6כל  יתבצעהמשך שחרור הסיוע  .4

הסיוע לדרי  בקשה לשחרור חלק נוסף שלהלאחר הצגת אישור בדיור, וזאת 

בלשכת הרווחה  העובדת הסוציאליתחתום על ידי להיות האישור על רחוב. 

כניות השיקום ומתגורר בדירה וולפיו הפונה משתף פעולה באופן רציף בת

 .נספח ב –ש את הסיוע מממהוא ינה בגש

כולל סיוע רטרואקטיבי מיום הגשת "הבקשה  ,השלב הראשון ישוחרר מיידית .5

 ."לסיוע בדיור

בערים בהם אין יחידה לדרי רחוב הטיפול והשיקום מתחילתו ועד סופו יהיה  .6

 .עירהבאחריות הלשכה לשירותים חברתיים באותה 

 הסיוע ישוחרר לפקודת משכיר הדירה. .7

את קשריו עם היחידה לדרי רחוב ואינו הסיוע  מבקשבהם ניתק שקרים במ .8

 חודשים 6של  הלתקופסיוע לא יאושר  משתף פעולה עם הגורמים המשקמים,

יופנה למיצוי זכאותו האישית, אם יש,  מבקש הסיוע. במסגרת זו נוספים

 כניות הסיוע הנוספות של המשרד.ובת

עם היחידה לדרי רחוב או הלשכה את הקשר בהם חידש הפונה שבמקרים  .9

תחודש הזכאות בסמכות  ,כנית השיקוםוומשתף פעולה בת חברתיים לשירותים

מנהל מחלקת האכלוס או סגנו ובלבד שסך הסיוע המצטבר לא יעלה על תקופת 

 .חודשים 48 -הזכאות המקורית 

 :הכספים בגין מגורים שהרשות המקומית שוכרת תשלום .5.5.2

י אגף הרווחה בעירייה בדירה ל ידהמבקש באופן זמני עכן בהם שּושבמקרים  .1

הרשות המקומית  ל חשבוןשהעירייה שכרה או בבית מלון המשמש דרי רחוב ע

 ,לפקודת אגף הרווחה בעיריה בגין תקופה זו ושכר הדירה שולם, ישולם הסיוע

הפונה בחברת ההרשמה, ובתנאי שלא על ידי אך לא לפני מועד הגשת הבקשה 

 מניעת כפל סיוע(.לע עבור אותה תקופה )קיבל סיו

אישור היחידה לדרי את לצורך כך ימציא מנהל אגף הרווחה לנציג המחוז/חברה  .2

תשלום הרשות וכן יפורטו בו פרטי  את רחוב או נציג הרשות המקומית המאמת

 המורשה לקבלת תשלומי השתתפות בשכר דירה.

במקביל לאישור  ,דשיהיה כל חו שחרור הכספים לפקודת הרשות המקומית .3

 מנהל היחידה לדרי רחוב שאכן הזכאי ממשיך להתגורר באותו מקום.
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 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 נספחים .6

 דרי רחוב מקוצר – 08/27.1נספח  .6.1

 דרי רחוב מפורט – 08/27.2נספח  .6.2

 דרי רחוב – 08/27.3נספח  .6.3

 יחידות מקומיות לטיפול בדרי רחוב – 08/27.4נספח  .6.4

 מסגרות ארציות לטיפול בדרי רחוב – 08/27.5נספח  .6.5

 

 מרכזי שירות לדרי רחוב
 

-outerhomes-https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/molsa
homeless?skip=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרידמן אביעד

 הכללי המנהל

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/molsa-outerhomes-homeless?skip=0
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/molsa-outerhomes-homeless?skip=0


 

 00גרסה  – 08/27.1

 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 מקוצר -רחוב  דרי נספח

 
 אל: משרד הבינוי והשיכון, מנהל מחלקת אכלוס ___________ 

 מאת: עו"ס מיחידת דרי רחוב ____________, רשות מקומית / עיריית ___________. 
 
 

 שלום רב,
 בקשה למתן סיוע במסגרת דרי רחובהנדון: 

 
 הריני לאשר כי:

 
 

 
 

יחידתנו מיום ______________ לאחר שנמצא מתגורר ברחובות הנ"ל נמצא בטיפול 

 היישוב ____________.

 הנ"ל אובחן כדר רחוב בתהליכי שיקום.
 

 הנ"ל מתקיים מקצבת הביטוח הלאומי? כן / לא •

 ברוטו.₪ הנ"ל עובד ב ________ והכנסתו לחודש ___________  •
 

 רחוב. נבקשכם לאשר לנ"ל סיוע בשכר דירה במסגרת נוהל דרי
 

 הערות:
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 בברכה,

 

 
 

  :רההע
משרד  ל ידיהעברת בקשה להשתתפות על סמך נספח א' מקוצר, ניתנת למי שהוסמך לכך ע

 בלבד.והשירותים החברתיים רווחה עבודה, הה
 
 
 

 _______________: תאריך
 

 2021061502004 סימוכין

 ספרות( 9מספר זהות )  שם משפחה  שם פרטי

 וחותמתחתימה   יחידת דרי רחוב  שם העו"ס המטפל



 

 00גרסה  – 08/27.2

 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 מפורט - דרי רחובנספח 
 

 חלק א'
 

 שם משפחה: ______________ שם פרטי: _____________ ת.ז: ______________

 נמצא שוהה ב ____________________________ בתאריך __________________

 ממתי שוהה ברחוב _________________________________________________

 __________________לשכה לשירותים חברתיים הי היחידה לדרי רחוב / ל ידמטופל ע

 
 חלק ב'

 אור פרטי רקע ועדויות שנצברו מאת:ית
 

 מערכת שירותי הרווחה •

 שירותי קליטה •

 מערכת הבריאות )כולל בריאות הנפש( •

 משטרת ישראל/ פיקוח עירוני •
 

 _________________________  .1גורמים רלוונטיים )ציין פרטים(:  •

   2. _________________________ 

 _________________________  .1רלוונטיים )ציין פרטים(: גורמים  •

   2. _________________________ 

 ה:יבעת הפני ורקע המבקש בעבר ותפקוד .א

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 נתוני רקע על משפחת מוצא )כולל הביטוי לניתוק המבקש ממשפחתו(: .ב
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 מרפאה/ ביחידה לדרי רחוב(: כן / לא /ת חוליםהאם נעשתה בדיקה רפואית למבקש )בי .ג

 י מי? _____________________________________ל ידאם כן בוצעה בדיקה, ע
 וכיוב'(: מקורות הקיום של המבקש למימון צרכיו הבסיסיים )מזון, שתייה  .ד

 הבטחת הכנסה, דמי קליטה, סיוע בני משפחה, תרומות ונדבות:

 _____________ :תאריך
 2021061502006 סימוכין
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

 ______________________ ?נמצא בניתוק וניכור ממשפחה וחברים לא / כן. ממתי

 שרוי בהזנחה גופנית. לא / כן. תיאור __________________________________

 __________________________________שרוי בהזנחה נפשית. לא / כן. תיאור 

 
 פרטים נוספים: .ה

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 חלק ג' 
 תכנית טיפול ו/או שיקום:פירוט 

 
 תקופת ביצוע: _____________ חודשים.

 
 מטרות:  .א

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

 יעדים: .ב

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

 בברכה,
 

 חתימה וחותמת  שם העו"ס המטפל

 
 

 חתימה וחותמת  מנהל המחלקהשם 
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 נספח דרי רחוב
 

 אל: משרד הבינוי והשיכון, מנהל מחלקת אכלוס ___________

 מאת: עו"ס מיחידת דרי רחוב ____________, רשות מקומית / עיריית ___________. 

 
 

 שלום רב,
 

 בקשה לשחרור חלק נוסף של הסיוע במסגרת הסיוע לדרי רחובהנדון: 
 

 הריני לאשר כי:
 
 

 
 בהמשך לדיווח מיום )תאריך הדו"ח הקודם( ______________ 

 

 הנ"ל משתף פעולה באופן רציף בתוכנית השיקום.  ☐

 בתוכנית השיקום החל מ _____________.הנ"ל הפסיק לשתף פעולה  ☐
 

 
 

 אימות מגורים
 

בתאריך ______________ ביקרנו בדירה בכתובת ___________________ ומצאנו 
 כי הנדון מתגורר / לא מתגורר בדירה.

 
 הערות:

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 

 בברכה,
 
 

 

 

 

 _____________  תאריך:
 2021071302002 סימוכין

 ספרות( 9מספר זהות )  שם משפחה  שם פרטי

 

   שם העו"ס המטפל

 יחידת דרי רחוב
 רשות מקומית / עירייה

  

   חתימה וחותמת

 תאריך מילוי הטופס
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 יחידות מקומיות לטיפול בדרי רחוב
 

 07/2021תאריך *הרשימה מעודכנת ל

 

 

 

 

רשות/  מחוז #
 יחידה

 שם 
טלפון/ פקס  תפקיד איש קשר

 מייל משרד

 אביב תל 1
 מנהלת רפאל עדנה אביב תל והמרכז

 רחוב דרי יחידה
 03-7246172 טלפון
 aviv.gov.il -Rafael_e@mail.tel 03-7240181 פקס

 אביב תל 2
 והמרכז

 פתח
 אחראית נתיב ארץ תקווה

 eretz@ptikva.org.il 03-9113200/4 רחוב דרי יחידה

 אביב תל 3
 נתניה והמרכז

 רקפת
 גרינברג

 מנהלת
 רחוב דרי יחידה

09-8608978 
rakefetv@netanya.muni.il 

 "סעו מוסרי יובל
 yuval.mas@netanya.muni.il רחוב דרי יחידה

 אביב תל 4
 והמרכז

 ראשון
 מנהלת אלקובי טובה לציון

  tovaal@rishonlezion.muni.il 03-9689897 רחוב דרי יחידה

 אביב תל 5
 יחידה מנהל סרור ברוך גן רמת והמרכז

 gan.muni.il -samim@ramat 03-6712127 בהתמכרויות לטיפול

 אביב תל 6
 יחידה מנהלת 'ציקצ הדס לוד והמרכז

  hadasch@lod.muni.il 08-9279690 בהתמכרויות לטיפול

 אביב תל 7
 מנהלת גינת אורנה חולון והמרכז

 OrnaG@Holon.muni.il 03-5025720 רחוב דרי יחידה

 אביב תל 8
 ברק יהודה ים בת והמרכז

 (שמיעה)כבד 
 מנהל

 yam.muni.il -joda@bat 03-5556165 רחוב דרי יחידה

 אביב תל 9
 מנהל סמוחה חיים ברק בני והמרכז

 sam_cha@Bbm.org.il 03-6170336 רחוב דרי יחידה

 בית ירושלים 10
 מנהל סמואל נועם שמש

 Rev@Bshemesh.co.il-NS 02-9909913 רחוב דרי יחידה

 מנהלת לבייב ניקול אשדוד ירושלים 11
 רחוב דרי יחידה

08-8516830 
08-8516840/42 Nikola@ashdod.muni.il 

 מנהלת אברהם אורי אשקלון ירושלים 12
 רחוב דרי יחידה

 08-6222002 טלפון
 a@ashkelon.muni.il-Uri 08-6222011 פקס

 almunes@jerusalem.muni.il 02-6256202 רחוב דרייחידה  מנהל אלשיח מונס ירושלים ירושלים 13

 חיפה 14
 מנהלת טוסון ללי חדרה והצפון

 tousson@Hadera.muni.il -lellie 04-6126101 רחוב דרי יחידה

 חיפה 15
 מנהלת פדידה הדס חיפה והצפון

 Hadasfa@haifa.muni.il 04-8354236 רחוב דרי יחידה

 באר דרום 16
 שבע

 אורלי
 נסימיאן

ואחראית  מנהלת
 alcohol@br7.org.il 08-6206582 רחוב דריתחום 

 מנהלת שטרן מיה אילת דרום 17
 maya@eilat.muni.il 08-6367034 רחוב דרי יחידה

 Gigi_eli@walla.co.il 08-9928523 היחידה"ס עו גיגי אלי אופקים דרום 18

 מנהלת אלון טלי גת קרית דרום 19
 gat.muni.il-talia@qiryat 08-6811465 רחוב דרי יחידה

mailto:Rafael_e@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:eretz@ptikva.org.il
mailto:rakefetv@netanya.muni.il
mailto:yuval.mas@netanya.muni.il
mailto:tovaal@rishonlezion.muni.il
mailto:samim@ramat-gan.muni.il
mailto:hadasch@lod.muni.il
mailto:OrnaG@Holon.muni.il
mailto:joda@bat-yam.muni.il
mailto:sam_cha@Bbm.org.il
mailto:NS-Rev@Bshemesh.co.il
mailto:Nikola@ashdod.muni.il
mailto:Uri-a@ashkelon.muni.il
mailto:almunes@jerusalem.muni.il
mailto:lellie-tousson@Hadera.muni.il
mailto:Hadasfa@haifa.muni.il
mailto:alcohol@br7.org.il
mailto:maya@eilat.muni.il
mailto:Gigi_eli@walla.co.il
mailto:talia@qiryat-gat.muni.il
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 מסגרות ארציות לטיפול בדרי רחוב

 

07/2021*הרשימה מעודכנת לתאריך 

שם  מחוז
 מסגרת

שם 
שם מנהל/  כתובת המפעיל

אוכלוסיית  טלפון דוא"ל איש קשר
 יעד

הוסטל  ירושלים
 אביבים

בית אור 
 אביבה

אזור התעשייה הר 
 14503טוב ת.ד. 
 בית שמש

אולגה בן 
 גברים olga@hartuv.org.il  02-3731029 אדיבה

 2רח' שושן  רוגלית בית שושן ירושלים
 נשים וגברים geva3322@gmail.com  050-2362372 אורן גבע ירושלים 

קורת גג  ירושלים
 32רח' פטרייה  רוגלית ירושלים

 נשים וגברים geva3322@gmail.com 050-2362372 אורן גבע ירושלים

קורת גג  ירושלים
 אשדוד

רשות 
 מקומית

 8רח חיים חורי 
 אשדוד

ולדימיר 
 גברים amutatganhaim@gmail.com 08-8516835 לבובסקי

בית לחיים  ירושלים
 אשדוד

עמותת אל 
 החיים

רח אבא הילל 
 אשדוד 12סילבר

ולדימיר 
 גברים lvova45@gmail.com 052-8948004 לבובסקי

 בית נתן דרום
האגודה 

לבריאות 
 הציבור

 נשים וגברים remizr@briut.org.il 053-7955591 לין רמיז ב"ש 26מבצע לוט 

קורת גג באר  דרום
 שבע

לקראת 
מכרז 

ברשות 
 המקומית

 גברים remizr@briut.org.il 053-7955591 לין רמיז באר שבע

רמת  בר כוכבא צפון
 טבריה

 58בר כוכבא 
 נשים וגברים maonrt@gmail.com 076-5408522 עדי גרינברג טבריה

רמת  ברנר צפון
 נשים וגברים maonrt@gmail.com 04-6725792 עדי גרינברג טבריה 17ברנר  טבריה

קורת גג  צפון
 חיפה

עיריית 
 גברים ונשים Yaelsh@haifa.muni.il 053-7548263 יעל שפירא  , חיפה20הרצליה  חיפה

קורת גג  צפון
 חדרה

רשות 
 גברים ונשים mirishaer@walla.com 054-2402450 מירי שאער , חדרה7הזמיר  מקומית

קרית שלמה  מרכז
 בית לחיים

בית יאיר 
 השרון

ת.ד.  מושב בני ציון
 נשים וגברים dalia.zaadim@gmail.com 053-9871990 דליה בוגלה 91060 168

קרית שלמה  מרכז
 מעברים

בן יאיר 
 השרון

ת.ד.  מושב בני ציון
 נשים וגברים danny.zeadim@gmail.com 053-7377587 דני אמויאל 91060 168

קלט חרום  מרכז
 רעננה

רמת 
 נשים וגברים maonrt@gmail.com 050-6322406 מאיה שגב רעננה 19 שבזי טבריה

 מרכז
קלט חרום 

דרי רחוב 
 )הרחבה(

רמות 
 טבריה

 53 קיבוץ גלויות
 נשיםגברים  maonrt@gmail.com 050-6322406 מאיה שגב אבן יהודה

 1גגון  מרכז
 גברים gagontiv@lasova.org.il 050-687903 חביב חג'אג' תל אביב 40בן צבי  לשובע למשתמשים

גגון לנשים  מרכז
 נשים gagontiv@lasova.org.il 050-6879703 חביב חג'אג' תל אביב 18צלנוב  לשובע נקיות

mailto:olga@hartuv.org.il
mailto:geva3322@gmail.com
mailto:geva3322@gmail.com
mailto:lvova45@gmail.com
mailto:remizr@briut.org.il
mailto:remizr@briut.org.il
mailto:maonrt@gmail.com
mailto:maonrt@gmail.com
mailto:Yaelsh@haifa.muni.il
mailto:mirishaer@walla.com
mailto:dalia.zaadim@gmail.com
mailto:danny.zeadim@gmail.com
mailto:maonrt@gmail.com
mailto:maonrt@gmail.com
mailto:gagontiv@lasova.org.il
mailto:gagontiv@lasova.org.il
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 מסגרות ארציות לטיפול בדרי רחוב - המשך
 

 

 07/2021*הרשימה מעודכנת לתאריך 

 שם מסגרת מחוז
שם 

 המפעיל
 כתובת

שם 
מנהל/ 

איש 
 קשר

 טלפון דוא"ל
אוכלוסיית 

 יעד

היהודי רח'  לשובע גגון לנקיים  מרכז
 21זיס 

חביב 
 גברים gagontiv@lasova.org.il 050-6879703 חג'אג'

גגון בירנבאום פתח  מרכז
 רשות מקומית תקווה 

 'רח
רנבאום יב

 פתח תקווה
   ivgi.segal@gmail.com 052-7550505 יבגני סגל

פתח תקווה מחסה  מרכז
 39ריינס  'רח רשות מקומית פונברשין

   fonbershtein@gmail.com 03-9348453 דימה פתח תקווה

אשון עיריית ר משכן ראשון לציון מרכז
 לציון

משה רח' 
 22בקר 

 ראשון לציון

טובה 
 גברים ונשים tovaal@rishonlezion 054-5348832 אלקובי

 בית הגפן הוד השרון מרכז
קידום 

פרויקטים 
 שיקומיים

נעמה  9רח' הגפן 
   naama@shelpro.co.il 054-4202566 ויסמן

mailto:gagontiv@lasova.org.il
mailto:ivgi.segal@gmail.com
mailto:fonbershtein@gmail.com
mailto:tovaal@rishonlezion
mailto:naama@shelpro.co.il

