
 פרק ד' 
 

 מסגרות מאושרות להתמחות

 

 מסגרות להתמחות אישור קריטריונים ל .א

 

 י משרד החינוך.ל ידההתמחות תהיה במסגרת חינוכית שנתמכת ומפוקחת ע .1

 

 הרשימה תתעדכן בכל שנה מחדש. .2

 

יש צורך באישור ממונה קידום נוער מחוזי ובחתימתו לכל התמחות  ,בכל מקרה .3

 באחת מהמסגרות המפורטות.

 

עמותה  של באחריות המפקח המחוזי הממונה על קידום נוער לבדוק את התאמתה  .4

בקידום נוער. אם ימצא לנכון  סטז'מסגרת שאינה מופיעה בחוברת זו לתהליך  של או

 'מחלקת המו"פ של אגף אב סטז'יודיע על כך בכתב לרכזת לנושא ה ,לאשר אותה

 המסגרות המאושרות. לרשימתף לחינוך ילדים ונוער בסיכון כדי שמסגרת זו תתווס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רשימת המסגרות המאושרות .ב

 

 חינוך ילדים ונוער בסיכוןלאגף א'  – משרד החינוךשל פיקוח במסגרות בתמיכה ו .1

 

 יחידות לקידום נוער .א

 אתגר, מב"ר, אמ"ץ, תל"ם, מל"א )חט"ב( :כיתות שח"ר .ב

 מוסדות חסות הנוער .ג

 :מרכזי חינוך טכנולוגיים .ד

 
  

סמל 
 ישובישם  מחוז שם מוסד סדומ

 אופקים דרום אזורי עתיד אופקים 641001

 אילת   אילת כון ברנקו וייסית 

 אשדוד   מרכז נוער ע"ש משה קו 630764

 אשקלון   מרכז נוער 630095

 באר שבע   מרכז נוער דתי אמי"ת 630160

 באר שבע   ברנקו וייס באר שבע 641118

 באר שבע   מחנה נתןמח"ט רעות  648170

 ית מלאכייקר   ביה"ס למלאכה חב"ד 670562

 אל סייד   אלקסום טכנולוגי אלסייד 685586

 אשקלון   אורט אדיבי אשקלון 660092

 ערד   אורט צור ערד 729293

 ת גתיקרי   ית גתיאורט טכנולוגי קר 729285

 דימונה   עמל תנופה 519124

 ערערה   ערערה בנגב 519090

 רהט   ס טכנולוגי רהט"בי 519314

 ספיןיח שבותייחינוך התי ישיבה תיכונית חיספין 240457

 חרב לאת   תו"ם חרב לאת 470211

 כפר זוהרים   ארץ יהודה 470013

 עכו   מנו"ף 771287

 פתח תקווה   הותקו אמי"ת פתח 480020

 קדמה   כפר הנוער קדמה 670828

 ית טבעוןיקר   רמת הדסה 344085

 רמות   ברנקו וייס גולן 240655

 רמת מגשימים   איילת השחר 719591

 רעננה   אמי"ת כפר בתיה 480012

 שדה יעקב   ה עמיאלונו 280016

 מחולה   מחול ברוש 718965

 ית יעריםיקר   ית יעריםיקר 120238

 פחם אום אל חיפה עתיד אום אל פחם 247320



 אור עקיבא   טכנולוגי האופקתיכון  370262

 חדרה   ברנקו וייס תחכמוני חדרה 340273

 שובישם י מחוז שם מוסד 

 חדרה   תיכון טכנולוגי נעמת 370486

 חיפה   עתיד עירוני ד 

 ת אתאיקרי   התיכון החברתי 370833

 ת מוצקיןיקרי   ית מוצקיןיעתיד קר 384008

 זרקא-א ג'סר   זרקא-ג'סר א 374199

 אבנת ירושלים יפתח 191031

 בית שמש   ברנקו וייס אתגרי בית שמש 226670

   ברנקו וייס מודיעין )מעוף( 440594
-מכבים-מודיעין

 רעות

 מעלה אדומים   תיכון אופק מעלה אדומים 260497

 ירושלים מנח"י תיכון ערב – מעלה 370551

 ירושלים   ש אמתי מלד"תיכון תורני ע 160457

 ירושלים   אמי"תנולוגי מרכז נוער טכ 170407

 ירושלים   אמי"ת טכנולוגי דתי 170456

 עטרות   על יסודי רב נתיבי בנים 178079

 ירושלים   עמל מזרח ירושלים 199919

 שועפט – ירושלים   על יסודי רב נתיבי בנות 560722

 הוד השרון מרכז תיכון טכנולוגי נעמת 470526

 זיתן   מרכז לחן 603555

 כפר סבא   מרכז חינוך אורט 770388

 לוד   1תיכון טכנולוגי עמל  431171

 לוד   אור חנה 441618

 לוד   עתיד מ.חנוך טכנולוגי 460576

 לוד   תיכון טכנולוגי נעמת 470641

 ראשון לציון   תיכון טכנולוגי נעמת 470542

 רחובות   תיכון טכנולוגי נעמת 470849

 רמלה   מרכז נוער 431254

 רמלה   ברנקו וייס רמלה 441949

 רמלה   בני דרור טכנולוגי רמלה 460642

 רחובות   עמל זיו רחובות 519116

 רמלה   עמל טכנולוגי רמלה 519108

 קלנסווה   מח"ט קלנסווה 440354

 בוסתן הגליל צפון נירים 240820

 בית שאן   מרכז חינוך אורט 270470

 טבריה   מרכז נוער טבריה עמל 230821

 טבריה   ברנקו וייס טבריה 240796

 טמרה   מח"ט ע"ש אבן רושד 460253

 כרמיאל   אדם חברה וטבע 339408

 מירון   ברנקו וייס מרום גליל 244566

 משהד   על יסודי משהד 277020

 נהריה   מח"ט עמל פסגות נהריה 370569

 נצרת   נעמת ולוגיחינוך טכנ מרכז 278184



 עכו   מרכז חינוך אורט עכו מח"ט 499624

סמל 
סדומ  

 ישובישם  מחוז שם מוסד

 עכו   אורט מרום עכו 585851

 ת שמונהיקרי   ברנקו וייס קריית שמונה 240804

 שפרעם   מכללה טכנולוגית שפרעם 575001

 מגדל העמק   אורט פסגות מגדל העמק 729053

 אור יהודה תל אביב מסכים 

 אור יהודה   אור חנה 541656

 אור יהודה   תיכון יעדים 541979

 בני ברק   חינוך בית וינשטייןרכז מ 541862

542076 
תיכון ז'קלין כהנוב אשכולות 

 בת ים   ברנקו וייס

571125 
מרכז נער ע"ש טננבאום )תיכון 

 הרצליה   דור(

 חולון   נעמתתיכון טכנולוגי  570945

 חולון   אורט ע"ש מיטרני 770750

 נתניה   מרכז נוער ממלכתי 431189

 נתניה   מרכז נוער ממ"ד 431205

 פתח תקווה   מקצועי בית בלומה 470088

 פתח תקווה   תיכון טכנולוגי נעמת 470534

 יפו-תל אביב   צקיןומרכז נוער ע"ש מ 533208

 יפו-תל אביב   לאמניותבי"ס תיכון  – מוזות 542035

 יפו-תל אביב   מרכז חינוך יפו 548032

 יפו-תל אביב   מח"ט יא 570069

 יפו-תל אביב   תיכון טכנולוגי נעמת 570705

 יפו-תל אביב   עמל מקס פיין 611483

 ירושלים חרדי מכון הברכה 140608

 ירושלים   אוהל ברכה 162057

 ירושלים   עתידך ירושלים 442723

 ירושלים   בנותי עולמות תכון חרד 460436

 ירושלים   עטרת חן )עתיד( 716423

 בית צבי   ע"ש סיטרין נולוגיתמכללה טכ 370080

 כרון יעקביז   מרכז חינוך לבנות 340554

 בני ברק   ישיבת קרלין סטולין 541052

 בני ברק   סמינר עטרת רחל )אורט( 541680

 אשדוד   נוך משיבי חייםימרכז ח 670323

470302 
בית  נולוגיתתורנית טכרייה ק

 רחובות   שלמה

 יפו-תל אביב   ישיבת אור משה 570580

 באר יעקב   תיכון דתי באר יעקב 440206

 טבריה   נחלת יעקב יד חרוצים 270249

 רכסים   אור חדש בנות 340711

 באר שבע   אור מרגלית 641084

    
 



 מפתנים .ה
 

 סמל מוסד 

 230284 מפתן צפת

 234013 מפתן עכו

 238014 מפתן נצרת

 238022 מפתן שפרעם

 238048 מפתן טמרה

 238055 מפתן מג'אר )מרר(

 634113 בית חגי – מפתן חגי

 430678 יבנה – מפתן ארזים

 630905 אשדוד – מפתן חרמון

 530287 אביב תל – מפתן אלון

 530683 הרצליה – מפתן ארז

 430488 כפר סבא – מפתן השחר

 430314 ראש העין – נותימפתן מעי

 420554 מפתן טירה

 328062 אום אל פחם – מפתן אל מנאר

 330266 ית יםיקר – מפתן אופק
 

 (לאומית כניתמרכזי נוער יישוביים לנוער בסיכון )תו. 

 יישוב מחוז

 אופקים דרום

 אילת  

 אשדוד  

 אשקלון  

 לכיש  

 נתיבות  

 ית גתיקר  

 רהט  

 אום אל פחם חיפה

 באקה אל גרביה  

 בסמה  

 זרקא-גסר א  

 גת  

 חדרה  

 חיפה  

 טירת הכרמל  

 כפר קרע  

 עוספייה  

 ערערה  

 פרדייס  

 בית שמש ירושלים



 יישוב מחוז

 ביתר עלית  

 גבעת זאב  

 גוש עציון  ירושלים
  

 יהודהמטה   

 ית ארבעיקר  

 בני ברק ביבאל מרכז ות

 בני עייש  

 ג'לג'וליה  

 זמר  

 חבל יבנה  

 חולון  

 טייבה 

 כפר קאסם  

 עמק לוד  

 קלנסוואה  

 ית עקרוןיקר  

 רחובות  

 רמלה  

 תל אביב  

 אבו סנאן צפון

 אכסאל  

 בוסמת טבעון  

 בועיינה נוגידאת  

 גוליס  

 זרזיר  

 טבריה  

 טמרה  

 יפיע  

 כפר יאסיף  

 מעלות תרשיחא  

 נצרת  

 עין מאהל  

 צפת  

 שלומי  

 אעבלין  

 ביא אל מכסור  

 בית שאן  

 תיחצור הגליל  

 מגד אל כרום  

 מרום הגליל  

 סכנין  

 עכו  

 עראבה  

 קצרין  

 ת שמונהיקרי  



 

 א' לחינוך ילדים ונוער בסיכוןעמותות מאושרות על ידי אגף  .2

 
העמותות המופיעות הן עמותות לילדים ונוער בסיכון שאושרו בקול קורא ייעודי שמתפרסם 

 שנה. בכל
 

 תקציר על אופי הפעילות עמותה

 

 שלהםבמטרה לקדם אנשים  1995עמותת אתגרים נוסדה בשנת  עמותת אתגרים
באמצעות ספורט שילוב חברתי לו יהםמוגבלויות למיצוי יכולות

אתגרים פיתחה תורה שיקומית  .פעילות אתגרית בטבעבאמצעות ו
ייחודית פורצת דרך, המשתמשת בענפי הספורט האתגרי ככלי לטיפוח 

 .טחון עצמי והרחבת יכולות בכל תחומי החייםימצוינות, כישורי חיים, ב
 פועלים בכל רחבי הארץ. פריסה: 

מוסדות רווחה בכל הארץ, בתי נוער  29כיום  מפעילהעמותת לשובע  לשובע

בתי נוער   20,מסעדות לנזקקים ,מעונות לדרי רחוב לחינוך משלים,

 לקידום בני נוער בסיכון ממשפחות במצוקה. ""קדימה

 פתח ית שמונה, צפת, חדרה, בית שאן, כפר סבא,יבערים קר פריסה:

רחובות,  (, רמלה,2)אור יהודה  בתי נוער(, 4) תל אביב ה, בני ברק,ותקו

  וערד. ית גת, אופקיםיקר יבנה,

 .תכניות חינוכיות הוליסטיות למען נוער בסיכון ה מפתחת ומנהלת"מניפ ה"מניפ

ה ברחבי הארץ, "כיתות ומרכזי מניפ 400הופעלו מעל  ,2004מאז 

מתבגרים. במקביל לפעילות בבתי  9,000-שסיפקו מענה פרטני ליותר מ

טיפוליים שמטרתם להעצים -מפעילה מרכזים חינוכיים ה"הספר, מניפ

 .בני נוער במצבי משבר ולשלבם בקהילה טבעית ותומכת

 ברחבי הארץ. פריסה:

ערכיים -חינוכיים-העמותה עוסקת בהדרכת מסעות הישרדות טיפוליים דרך לוטן

  .Wilderness Therapy בסיכון, בשיטת לנוער במדבר

-, תכנית חינוכית13יוזמת ומפעילה, בחסות שייטת  עמותת נירים נירים בשכונות

טיפולית לבני נוער בסיכון. התכניות להעצמת נוער בסיכון משלבות  

פיתוח עצמי בתחומי עניין  ,אימוץ ערכים הומניים, ציוניים ויהודיים

 ברחבי הארץ. פריסה:הישגים לימודיים. ו אישיים

והכוונה למסלולי שירות צבאי או לשירות פרויקטים שונים בנושא הכנה  אלומה

 לאומי משמעותיים.

 מבין הפעילויות המרכזיות בעבודה עם נוער וצעירים:

 לקראתך – הכנה לשירות משמעותי לנערות בפנימיות ובכפרי נוער.

ניצוץ לעתיד בטוח – ליווי בני נוער וחיילים שבקצה הרצף הסיכוני 
 במהלך השירות ולקראת השחרור.

 ידידות צהלה – ליווי בני נוער בסיכון עד למועד גיוסם לצה"ל.

 משרתות באמונה – סיוע לדתיות בבחירת מסגרת שירות מתאימה.

 זינוק בעלייה – ליווי מתגייסים וחיילים יוצאי אתיופיה.

 תמורה – ליווי בני נוער יוצאי אירן לקראת שירות.

 בהתאמה לתכניות שמופעלות.ובבדיקה מול העמותה פריסה: 

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7_%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_-_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94


 

 תקציר על אופי הפעילות עמותה

 

קידום בני נוער למיזם התנדבותי ארצי לחונכות ו אידידות צהלה הו צהלה
עורכים  בו בנוסף, המשתתפים .מעורבות חברתיתללאזרחות טובה ו

  .אתרי מורשת, תרבות, תעשייה והיסטוריה ברחבי הארץבסיורים 

 בהתאמה לתכניות שמופעלות.ובבדיקה מול העמותה פריסה: 

עמותת זיו נעורים מציעה תכנית חינוכית ימית למניעת נשירה של נוער  זיו נעורים
 .בסיכון מבית הספר באמצעות פעילות ימית

 ב. "י-ז'העמותה מתמקדת בגילאי 

באשדוד  הפעילות מתקיימת אחת לשבוע במרכזים הימים בנתניה,
ובעכו ומאפשרת לחניכים התנסות עם המדריך בפעילות ימית הכוללת 

  ,החניכים משתתפים בפעילות העשרה ,מגוון רחב של כלי שייט. כמו כן
הכוללת: מפגש עם דמויות מפתח, תרומה לקהילה, שמירה על איכות 

 סביבה ועוד.

 נתניה, אשדוד, עכו. פריסה:

ידידים למען הנוער 

 והחברה

אחת העמותות הגדולות בישראל )ארגון מתנדבים( הפועלת לסיוע לבני 
. מבין פעולותיה: בהם תמיכהלילדים ונוער בסיכון ולילדים עולים ולנוער ו

שילוב ילדים ובני נוער עולים בחברה, פיתוח מנהיגות צעירה, סיוע 
 לנערות בסיכון, בתים חמים לילדים ונוער. 

 ברחבי הארץ. בקירוב ישוביםי 120-בפריסה: 

   .טיפול בנוער בסיכוןלחווה חקלאית, שימוש בטבע  חוות אורי

 ליד בית שמש.  ,בשפלה ,שדות מיכהפריסה: 

 םמרכזימקיימת עמותה לסיוע סוציאלי, חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה.  היווט

 פעילות חברתית. ונוער אתיופי ל

תמיכה  ,ית מוצקיןימועדונית לילדים בקר ,ית יםימרכז נוער בקרפריסה: 

 במשפחות בקריות שצוינו.

פועלת עם בני נוער ועם משפחותיהם כדי לעזור להם לנווט בין  קו לנוער

 .האתגרים שהחיים מציבים בעזרת כלים שילוו אותם במשך כל החיים

 דתי.-ציוניהמגזר של ה פועלת במוסדות חינוך

 בהתאמה לתכניות שמופעלות.ובבדיקה מול העמותה פריסה: 

עמותת עלם הוקמה במטרה לסייע לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה  עלם

רחב של מצוקות: החל  למגווןבישראל. העמותה מספקת מענים 

מהתמודדות של נוער נורמטיבי בגיל ההתבגרות עם מצבי משבר 

 אישיים וכלה במצבי קיצון. 

עלם מפעילה תכניות שונות, ביניהן: רשת מרכזי מידע וייעוץ לבני נוער, 

תמיכה בצעירים, תכניות רב תרבותיות לבני לאתר אינטרנט למידע ו

פוגעים הבני נוער בלטיפול בילדים ו נוער בני המגזרים השונים, מרכזים

 מינית, ניידות לנוער משוטט ברחוב ועוד.

 .שובים ברחבי הארץיי 30-פועלת בפריסה ארצית רחבה, בכ פריסה:

  



 תקציר על אופי הפעילות עמותה

להוצאת משפחות ובני נוער ממעגל  1998ארגון פתחון לב פועל משנת  פתחון לב
יום סיוע לנזקקים ללא הבדל מין,  מדי מושיטיםהעוני בישראל. בארגון 

     דת, גזע, מוצא או לאום.
פיתוח לפועל לחינוך, לב  המפעל החינוכי "לגעת באופק" מבית פתחון

קידום נוער בישראל באמצעות שתי תכניות להעצמה ולמנהיגות, 
שלבים נורמטיביים  הן לסיים בהצלחהם בחינוכיות המסייעות למשתתפי

 ,תעודת בגרות, שירות צבאיבסיום בי"ס תיכון  :נוער בימינובני בחיי 
  .והשתלבות מוצלחת בחיים האזרחיים משירות שחרור

 העצמה מתקיימות בכיתות שח''ר.לסדנות פעילות 
 בהתאמה לתכניות שמופעלות.ובבדיקה מול העמותה פריסה: 

 

סח"י )תכנית של עמותת 

 נכ"ח(
עשרות קבוצות פועלות בפריסה  ,בתכנית סח"י )סיירת חסד ייחודית(

ארצית. מוקדי הפעילות הם מרכז הארץ, ירושלים ואזור הדרום. סיירות 

. חברי וחברות הסיירת 18-13החסד מורכבות מנערים ונערות בגילאי 

מתכנסים מדי שבוע ליום איסוף מזון וליום חלוקה, כלומר, מקדישים 

ות, הצ'יפים שלהם מזמנם כיומיים בשבוע לנתינה לאחר. בין הפעילוי

בהם הם משוחחים על משמעות פעילות שמוצאים זמן למפגשי תוכן, 

 .השפעתה על עולמם האישי ועל הקהילהעל הנתינה ו

 מול העמותה פריסה:

 בעיקר בפריפריה. ,יישובים בארץכמה פעילות במועדונים ב כל ישראל חברים –כי''ח 

 בעיקר בפריפריה. מול העמותה.  פריסה:

העמותה לקידום  – מקור

 יקלית בקהילה זיצירה מו

הפעלת מרכזי הפעילות היא  לב ,עמותת מקור מפעילה פרויקטים רבים

פרויקט של בני  פרויקטים נוספים:מוזיקה במוקדים של בני נוער בסיכון. 

  .רות לאומי, פר"ח מוזיקלי, קורסים בקהילה ועודיש

גם  מתקיימת פעילות אך ,באזור המרכזהיא עיקר הפעילות  פריסה:

גבעת אולגה ועוד. חלק מהתכניות מופעלות ביחידות לקידום בחדרה, ב

 נוער. לבדיקה מול העמותה. 

ב )בכיתות "י-א"תות יילאומי הפועל בקרב כ-ארגון חינוכי אמעגלים הו מעגלים

להגברת המוטיבציה  לשח"ר( בפריפריה החברתית של מדינת ישרא

גיבוש הארגון פועל ללשירות משמעותי בצה"ל ובמסגרות התנדבותיות. 

יצירת קבוצות מנהיגות בקרב להעצמה אישית של בני הנוער ולזהות ו

 בני נוער.

 ערים ברחבי הארץ. 50-ב בתי ספר 85-בפריסה: 

 
  



 כפרי נוער לנוער בסיכון: .3

 כפר הנוער סמל מוסד

 יעריםית יקר 120238

 ישיבה תיכונית חיספין 240457

 ברנקו וייס גולן 240655

 ה עמיאלונו 280016

 רמת הדסה 344085

 מדעי תורני כפר בתיה 442376

 ארץ יהודה 470013

 תו"ם חרב לאת 470211

 אמי"ת כפר בתיה 480012

 הותקו אמי"ת פתח 480020

 כפר הנוער קדמה 670828

 מחול 718965

 הנוער איילת השחר כפר 719591

 מנו"ף 771287

 תיכון תמר 860353

 
לחינוך  'התקשרות עם אגף אההסכם הכלולים ב גופים נוספים מוכרים ומפוקחים .4

 משרד החינוך בילדים ונוער בסיכון 

 

 הרועה העברי 

  התנדבות בקהילהלפרויקטים למעורבות ו –מרכז מעשה 
  



 

 מסגרות להתמחות במגזר החרדי .5
 

 יישוב מסגרת

 

 אזור וקבוצת התייחסות

 צפון )בנים( חיפה והקריות ישיבה תיכונית טכנולוגית סיטרין

 צפון )בנים( טבריה בית ספר טכנולוגי יד חרוצים

 צפון )בנות( חיפה תיכון תהילה

 צפון )בנות( רכסים בית ספר אור חדש

 ירושלים )בנים( ירושלים בית ספר טכנולוגי עתידך

 ירושלים )בנות( ירושלים תיכון תלמים

 ירושלים )בנות( ירושלים תיכון עולמות

 ירושלים )בנות( ירושלים תיכון שיר חדש

 מרכז )בנים( בני ברק ישיבה תיכונית טכנולוגית אשרינו

 מרכז )בנים( הופתח תקו בית ספר טכנולוגי מנורת המאור

 מרכז, שפלה )בנים( רחובות בית ספר טכנולוגי בית שלמה

 מרכז )בנות( בני ברק בית ספר אור החיים

 מרכז )בנות( אלעד בית ספר בית מרגלית

 ישיבה תיכונית טכנולוגית אור מנחם

 )חב"ד( אשקלון

 דרום )בנים( אשקלון

 דרום )בנות( באר שבע אור מרגלית

 דרום )בנות( אשקלון אור חיה

 
 

 
 

 

 
 
 

 


