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חזון ארגון פעמונים

ארגון פעמונים הוא ארגון חברתי ללא מטרות רווח.
הארגון שואף למציאות חיים בה משפחות מנהלות חיים כלכליים, 

מאוזנים ואחראיים, בדרך ישרה. 
מציאות שתסייע בבניית חוסן כלכלי-חברתי. 

ארגון פעמונים נותן מענה בפריסה ארצית ופועל עם מגוון רחב של קהלים. 
לכל אחד מקהלי היעד נבנית תכנית המתאימה לצרכיו וליכולותיו, 

בה משולבים מענים ושירותים שונים.

"רציתי להודות לכם על הטיפול המסודר, המהיר והנעים, 
ועל הרצאה מלמדת ומעשירה שהועברה בנועם ובכבוד, 

שיצרה עניין ועוררה למחשבה. 
אין לי ספק שנהיה בקשר בשנה הבאה." 

[סיון]

"קיבלנו סיוע שעזר לנו לגלות אחריות על מצבנו 
הכלכלי, ידע, ושליטה על הדברים הקטנים. קיבלנו 
כלים להתנהלות חכמה ומדודה, שכה היינו זקוקים 
להם... אנחנו מרגישים כעת ביטחון ביכולת שלנו 

לנהל את המשפחה שלנו לעתיד טוב ובטוח." 
[יהושע]

פעילות ארגון פעמונים

סיוע אישי
שירות הכוון, 
ליווי פרטני, 
ייעוץ מומחים

 

הנגשת 
מידע לכלל 

הציבור 
אתר אינטרנט, 
דף פייסבוק, 

ערוץ יוטיוב

מטה 
פעמונים

הדרכות 
הרצאות, סדנאות, ימי עיון 

וקורסים לקהל הרחב, 
לאנשי מקצוע, לגופים 

פרטיים, עסקיים 
וממשלתיים

תכניות 
ייחודיות 

נושמים לרווחה, 
קליטה מיטיבה, הכנה לפרישה, 

שירות מבחן למבוגרים,  
תכל'ס - תכנון כלכלי לנוער 

וצעירים בסיכון.



פעמונים במספרים

*
ליווי משפחות 

*משפחות שהשלימו תהליך ליווי כלכלי

מרכז ידע אינטרנטיהדרכה לקבוצות

מערך ההתנדבות

עובדי מטה

עובדי 
תוכניות 
מיוחדות



*הנתונים הם ממוצעים שנתיים

 תוכניות מיוחדות

נושמים לרווחה במרכזי עוצמה
הפעלת התכנית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אשר נועדה לשיפור מצבן של 

משפחות החיות בעוני (במחוז ירושלים).

קליטה מיטיבה
ליווי משפחות במסגרת תכנית של משרד העליה והקליטה, אשר נועדה להקל ולשפר את תהליך 

השתלבותם והסתגלותם של עולים חדשים, שנקלעו למצוקה ולמשבר במהלך קליטתם בארץ 
ולניתובם ככל האפשר לרווחה חברתית וכלכלית.

הכנה לפרישה
שותפות עם ג'וינט ישראל-אשל, המשרד לשוויון חברתי, רשות שוק ההון, והמוסד לביטוח לאומי בתכנית 

שנועדה לספק מידע וכלים כלכליים לפני גיל פרישה.

תכל'ס
הדרכה כלכלית לבני נוער, צעירים בסיכון ולצוותים המקצועיים המלווים אותם. התכנית נועדה לספק 

ידע וכלים שיתמכו בניהול חיים כלכליים עצמאיים ומאוזנים.

שירות מבחן למבוגרים
סדנאות קבוצתיות למעורבים באירוע פלילי המטופלים בשירות המבחן למבוגרים, שנועדו להעניק 

מידע וכלים לניהול כלכלי אחראי ונבון של משק הבית.

עובדים
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יישובים
9
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11

סדנאות
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הדרכות
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