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האגודה
ליוצאים
לשאלה
ה.ל.ל(ע"ר)

מדי שנה גדל מספר הצעירים הבוחרים לעזוב את
הקהילות החרדיות ולהשתלב בחברה החילונית .לרוב,
כאשר הם עוזבים את הקהילה ,היוצאים ,כפי שהם מכנים
את עצמם ,אינם מקבלים תמיכה משפחתית או כל תמיכה
אחרת ,ועשויים להתמודד עם בדידות ,לחץ כלכלי ,מחסור
בקורת גג ,דיכאון ופערים עצומים בהשכלה ובהבנת שוק
העבודה .עם זאת ,אלו צעירות וצעירים אמיצים בעלי
כישורי מנהיגות טבעיים ופוטנציאל גבוה ובעזרת התמיכה
הנכונה הם מגיעים להישגים מרשימים.
מאז הקמתה ,בשנת  ,1991סייעה הלל לאלפי יוצאים
להשתלב בחברה החילונית בהצלחה :למצוא דיור,
לשרת בצבא או בשירות לאומי ,להשלים פערי השכלה
אדירים ,לחיות חיים מלאי משמעות וסיפוק ולפתח קריירה
מצליחה .צוות העובדים והמתנדבים במרכזי הלל ובדירות
המעבר נותנים מענה ליוצאות ויוצאים בגילאי  18עד .35
דירת החירום של הלל נותנת מענה מיידי ליוצאים לשאלה
שנותרו ללא קורת גג.
העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה
במרכזי הלל ובדירות .מימון המשרד מגיע ל 23%-מתקציב
העמותה .הלל היא העמותה היחידה בישראל המעניקה
שירותים כוללים לאוכלוסייה זו

1,600
יוצאים

37%
נשים

320
מלגאים

550

מתנדבים

איך
אנחנו
פועלים

מרכזי
פעילות
הלל

פעילות צוותי העמותה ,העובדים והמתנדבים ,מתקיימת
סביב מרכזי הפעילות בירושלים ,תל אביב ,חיפה ובמרכז
החדש בצפת .מרכזים נוספים בדרום צפויים להיפתח
בשנים הקרובות.
המרכזים מספקים ליוצאים רשת חברתית וקהילתית .צוות
העובדים והמתנדבים מעניק יעוץ והכוונה בתחומים מגוונים:
השכלה ,השתלבות בשוק העבודה ,פיתוח קריירה ,שיעורים
פרטיים וסיוע נוסף בהתאם לצורך.

צוות ייעוץ
וטיפול אישי

מפגשים
חברתיים

סדנאות ומפגשי
העשרה

ייעוץ פיננסי ,משפטי
ומיצוי זכויות

טיפולים
קבוצתיים

פעילויות תרבות
מגוונות

הקו
הפתוח

מה
אנחנו
מציעים

מטפלים
מוסמכים

הלל מפעילה קו פתוח לעזרת היוצאים לשאלה ומספקת
אוזן קשבת למתלבטים לגבי היציאה .בקו הפתוח נוצר
הקשר הראשוני בין מתנדבי הלל לבין הצעירות והצעירים
מהחברה החרדית הפונים לבקש עזרה .הם מקבלים מידע
על סל השירותים המוצע להם בהלל.

הלל מעמידה לרשות היוצאים יעוץ אישי וקבוצתי
באמצעות צוות מקצועי ומאות מטפלים מתנדבים בעלי
התמחויות מגוונות.

,000טיפול4
שעות
בשנה

הבית
של
הלל

הבית של הלל מופעל בשיתוף משרד הרווחה ומספק
באופן מיידי הגנה ,לינה מזון ותמיכה ליוצאים במצבי
משבר ומצוקה לתקופה של עד  4חודשים .צוות הבית
נמצא במקום  24שעות ביממה ומעניק לצעירים ליווי
אינטנסיבי לצורך יציאה ממצבי המשבר ,השתלבות
ראשונית בעבודה ומציאת פתרון מגורים להמשך .בוגרי
הבית מופנים לתוכניות הלל או למסגרות חוץ מתאימות.

12

מיטות

50

צעירות וצעירים
בשנה

24

שעות ביממה

תעסוקה

הלל מפעילה תוכנית לשילוב בשוק העבודה באמצעות
הקניית כלים ומיומנויות.

ייעוץ והכוונה
תעסוקתית

הקניית מיומנויות
חיפוש עבודה

סדנאות בתחום
התעסוקה

מיזמים לשיתוף פעולה
בשוק העבודה הישראלי

השכלה
ופיתוח
קריירה

הלל מפעילה תוכנית תמיכה אקדמית ופרויקט
מלגות למגוון רחב של תוכניות לימודים :מכינות
ובגרויות ,לימודים אקדמיים ומקצועיים .תוכנית
המלגות ממומנת מתרומות בלבד.

ייעוץ קריירה
והצבת מטרות

שיעורים
פרטיים

מה
אנחנו
מציעים

דירות
מעבר

ליווי בהשלמת
בגרויות

מלגות בסך
 2מיליון ₪

דירות המעבר בירושלים וברמת גן מספקות ליוצאים
מעטפת ליווי מותאמת אישית ומגורים למשך שנה.
המגורים בדירה מאפשרים ליוצאים לצאת ממעגל
ההישרדות ,לחסוך ולתכנן את עתידם על פי יעדים
ומטרות שהציבו לעצמם.

שירות
צבאי
ולאומי

השירות מעניק הזדמנות ליוצאים לפגוש ישראלים
מרקע תרבותי מגוון ולתרום לחברה כאזרחים שווי
זכויות וחובות .השירות פותח בפני היוצאים צוהר
לחברה החילונית בישראל ומאפשר השתלבות מוצלחת.
רוב המשרתים לא זוכים לתמיכת המשפחה במהלך
שירותם וצוות המתנדבים של העמותה מעניק להם ליווי
ותמיכה מוגברים בתקופה זו.

סיוע הכרה
כ״חייל בודד״

סיוע
בשכר דירה

מה
אנחנו
מציעים

קשר שוטף
עם החיילים

מענקים בגיוס
ובחגים

אמהות
ואבות
חד
הוריים

אמהות ואבות שהתגרשו ויצאו לשאלה מתמודדים עם משימה
בלתי אפשרית .עליהם להיאבק על זכותם לגדל את ילדיהם,
לעבוד קשה על מנת לפרנס את משפחתם במקביל להשלמת
פערי ההשכלה ופיתוח קריירה אישית .העמותה מעניקה
להם סיוע מוגבר בכל התחומים ומממנת יעוץ וייצוג משפטי
בדיני משפחה .בנוסף מקיימת העמותה פעילויות וסופי שבוע
מותאמים להורים וילדים .עבור הילדים זו הזדמנות יחידה להכיר
בני גילם החיים בין העולמות.

קהילת
הורים

אירועים
להורים וילדים

סיוע משפטי
בדיני משפחה

סיוע
בשכר דירה

תקציב
2019

באילו
סכומים
מדובר

₪ 2,110,000

₪ 637,000

מלגות לימודים ומענקים

פעילות חברה ותרבות

₪ 630,000

₪ 190,000

משפחות חד הוריות

סיוע לחיילים

₪ 940,000

₪ 1,226,000

 4דירות מעבר |  24דיירים

דירת חירום |  12דיירים

₪ 559,000

₪ 1,053,000

סניף חיפה

סניף ירושלים

₪ 220,000

₪ 1,019,000

סניף צפת

סניף תל אביב

₪ 1,497,000
הנהלה וכלליות

₪ 274,000
פרסום והגברת מודעות

₪ 145,000
פיתוח אירגוני

₪ 10,500,000

סכום כולל

התפלגות
ההכנסות

תורמים
ישראלים

41%

23%
36%

משרד
הרווחה

תורמים
מחו״ל

לתרומה

בכרטיס אשראי ,או בהוראת קבע הכנסו לאתר הלל:
www.hillel.org.il
המחאה  -לפקודת עמותת ה.ל.ל
את ההמחאה יש לשלוח לת.ד  ,57623תל אביב 6157601

כיצד
תוכלו
לסייע

בכרטיס אשראי בטלפון:
 03-5101401ימים א׳-ה׳ | 08:30-16:30
בהעברה בנקאית  -פרטי החשבון:
שם חשבון :ה.ל.ל  -האגודה ליוצאים לשאלה
בנק לאומי  | 10סניף  | 902חשבון 6229083 -
* נא לעדכן במיילinfo@hillel.org.il :

₪ 1,500

₪ 6,000

ארוחה חמה
ומפגש בסופ״ש

סיוע בשכר דירה
לאם חד הורית

₪ 7,000

₪ 18,000

מלגת לימודים
שנתית (ממוצעת)

מימון מלגה למכינה או
השלמת בגרויות  -שנתיים

₪ 24,000
מימון מלגה לתואר
ראשון  3 -שנים

להתנדבות

ראו פרטים באתר הלל:
www.hillel.org.il

הלל
כל מה שצריך לדעת
האגודה ליוצאים לשאלה -ה.ל.ל (ע"ר)

דברו איתנו
info@hillel.org.il | 03-5101401
www.hillel.org.il

דוד ויוסף

הקו הפתוח
hotline@hillel.org.il | 1-700-70-70-73
א-ה 18:30-22:00

