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מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 40,356    ₪  161,424     ₪  201,780           ₪ 0.75אילתדרום
מעטפתמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהצעירים בונים – ל 20-25צעירים בונים – ל 20-25 167,439  ₪  669,757     ₪  837,197           ₪ 1.5באר שבעדרום
איתור והכוונה לתעסוקת צעיריםמודל מניעתי איתורמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 48,371    ₪  193,482     ₪  241,853           ₪ 0.75דימונהדרום
יתד-איתור והכוונה לתעסוקת צעיריםמודל מניעתי איתורמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 43,428    ₪  173,710     ₪  217,138           ₪ 0.75קריית גתדרום
מרחב לקידום תעסוקהמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75אופקיםדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ ירוחםדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 29,114    ₪  116,455     ₪  145,569           ₪ נתיבותדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 28,796    ₪  115,184     ₪  143,981           ₪ 0.75שדרותדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מצפה רמוןדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75ערדדרום
 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ עומרדרום
 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מיתרדרום
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ להביםדרום
בשבילי מתואמת – 20 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בני שמעוןדרום
מודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75אשכולדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75חוף אשקלוןדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75מרחביםדרום
מודל מניעתי איתורמעגל בנים/בנות 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75שדות נגבדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ רמת נגבדרום
בשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ שער הנגבדרום
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ תמרדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ חבל אילותדרום
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ הערבה התיכונהדרום

מעגל בנים/בנות 134,289  ₪  537,154     ₪  671,443           ₪ 1.5רהטדרום
מודל מניעתי איתורמעגל בנים/בנות

מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 
משתתפים בשנה

מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 37,660    ₪  150,639     ₪  188,299           ₪ 0.75תל שבעדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75ערערה-בנגבדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75לקיהדרום
יתד-איתור והכוונה לתעסוקת צעיריםיתד-איתור והכוונה לתעסוקת צעיריםמעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 41,391    ₪  165,563     ₪  206,954           ₪ 0.75חורהדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75שגב-שלוםדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75כסיפהדרום
מודל מניעתי איתורמודל מניעתי איתורמודל מניעתי איתורמודל מניעתי איתור 85,862    ₪  343,446     ₪  429,308           ₪ 0.75אבו קאסםדרום
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 35,348    ₪  141,392     ₪  176,740           ₪ 0.75נווה מדברדרום

מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמעגל בניםמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 96,400    ₪  385,602     ₪  482,002           ₪ 1.5אשקלוןירושלים
מעגל צעיריםצעירים בונים – ל 20-25מעטפת לצעיריםדירות מעברמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמעגל בנים/בנותבשבילי מתואמת – 20 משתתפים 751,717  ₪  3,006,869  ₪  3,758,586        ₪ 5.25ירושליםירושלים
צעירים בונים – ל 20-25מעטפתמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהדירות מעברבשבילי מתואמת – 20 משתתפים 140,289  ₪  561,156     ₪  701,445           ₪ 1.5אשדודירושלים
דירות מעברמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 84,033    ₪  336,133     ₪  420,166           ₪ 0.75בית שמשירושלים
 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קריית יעריםירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מבשרת ציוןירושלים
 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ הר אדרירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 27,754    ₪  111,017     ₪  138,772           ₪ 0.75קריית מלאכיירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קריית ארבעירושלים
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ ועד יהודי חברוןירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בית אלירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מעלה אפריםירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 35,672    ₪  142,688     ₪  178,360           ₪ 0.75מעלה אדומיםירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ אפרתהירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ גבעת זאבירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 51,175    ₪  204,701     ₪  255,876           ₪ 0.75ביתר עיליתירושלים
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 26,933    ₪  107,732     ₪  134,665           ₪ 0.75מודיעין עיליתירושלים
בשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ הר חברוןירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 27,096    ₪  108,383     ₪  135,478           ₪ 0.75מטה יהודהירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ יואבירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ לכישירושלים
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75באר טוביהירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75שפירירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 41,429    ₪  165,716     ₪  207,145           ₪ 0.75מטה בנימיןירושלים
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75גוש עציוןירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ ערבות הירדןירושלים
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ מגילות ים המלחירושלים
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ אבו גושירושלים

מודל מניעתי איתורמודל מניעתי איתורמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמעטפתמעגל בנים/בנות 115,517  ₪  462,069     ₪  577,587           ₪ 1.5בני ברקת"א והמרכז
מודל מניעתי איתורבשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפיםמעגל בנים/בנותדירות מעבר 73,637    ₪  294,550     ₪  368,187           ₪ 0.75בת יםת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ גבעתייםת"א והמרכז
מעטפת 28,035    ₪  112,140     ₪  140,176           ₪ 0.75הרצלייהת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנותבשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפיםדירות מעבר 71,404    ₪  285,617     ₪  357,021           ₪ 1.5חולוןת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 31,092    ₪  124,368     ₪  155,460           ₪ 0.75כפר סבאת"א והמרכז
מעגל בנותמעגל בניםמעטפתמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 81,376    ₪  325,505     ₪  406,882           ₪ 1.5לודת"א והמרכז
איתור והכוונה לתעסוקה צעיריםמעטפתמעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנותבשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפים 123,950  ₪  495,798     ₪  619,748           ₪ 1.5נתניהת"א והמרכז
מעטפת צעירים צעירותמרחב לקידום תעסוקהמודל מניעתי איתורדירות מעבר 93,832    ₪  375,329     ₪  469,162           ₪ 1.5פתח תקווהת"א והמרכז
מודל מניעתי איתורמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהצעירים בונים – ל 20-25 110,444  ₪  441,775     ₪  552,219           ₪ 1.5ראשון לציוןת"א והמרכז
יתד- איתור והכוונה לתעסוקת צעיריםמודל מניעתי איתורדירות מעבר 71,397    ₪  285,586     ₪  356,983           ₪ 0.75רחובותת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמודל מניעתי איתורבשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפים 69,897    ₪  279,587     ₪  349,484           ₪ 0.75רמלהת"א והמרכז
איתור והכוונה לתעסוקה צעיריםמודל מניעתי איתורמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 53,572    ₪  214,287     ₪  267,858           ₪ 0.75רמת גןת"א והמרכז
דירות מעברמעטפתמעגל בנים/בנות 173,988  ₪  695,953     ₪  869,941           ₪ 2.25תל אביב -יפות"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ אבן יהודהת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ אזורת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ כוכב יאירת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקהמעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ באר יעקבת"א והמרכז
 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בית דגןת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמעגל בנים/בנותאפיקים מתואמת ל 10-12 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ גבעת שמואלת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ גדרהת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ גן יבנהת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75הוד השרוןת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75יבנהת"א והמרכז
מודל מניעתי איתורמעגל בנים/בנות 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ יהודת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ כפר יונהת"א והמרכז
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ קריית עקרוןת"א והמרכז
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ כפר שמריהות"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מזכרת בתיהת"א והמרכז
 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ נס ציונהת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ פרדסייהת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קדימה-צורןת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קריית אונות"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ רמת השרוןת"א והמרכז



מעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 30,256    ₪  121,026     ₪  151,282           ₪ 0.75מודיעין- מכבים-רעותת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75רעננהת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ תל מונדת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בני עי"שת"א והמרכז
 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ גני תקווהת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנות 28,438    ₪  113,753     ₪  142,192           ₪ 0.75אור יהודהת"א והמרכז
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ אליכיןת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ אלפי מנשהת"א והמרכז
מודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בית אריהת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותאפיקים תכנית מלאה ל 20-24 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ אריאלת"א והמרכז
מודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ עמנואלת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קרני שומרוןת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ אלקנהת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקהמעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קדומיםת"א והמרכז
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ סביוןת"א והמרכז
בשבילי מתואמת – 20 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75ראש העיןת"א והמרכז
 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ ברנרת"א והמרכז
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ גדרותת"א והמרכז
 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ גזרת"א והמרכז
 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ גן רווהת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75לב השרוןת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 29,175    ₪  116,700     ₪  145,875           ₪ 0.75אלעדת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75דרום השרוןת"א והמרכז
יתד-מרחב לקידום תעסוקהמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ חבל יבנהת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ חוף השרוןת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75חבל מודיעיןת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75נחל שורקת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75עמק חפרת"א והמרכז
יתד-איתור והכוונה לתעסוקת צעיריםמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75עמק לודת"א והמרכז
מודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75שומרוןת"א והמרכז
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ אורניתת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ שוהםת"א והמרכז

מרחב לקידום תעסוקהמעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנות 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75ג'לג'וליהצפון
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 62,724    ₪  250,897     ₪  313,622           ₪ 0.75טייבהת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 52,443    ₪  209,773     ₪  262,216           ₪ 0.75טירהת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ כפר בראת"א והמרכז
מעגל בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 47,270    ₪  189,079     ₪  236,349           ₪ 0.75כפר קאסםת"א והמרכז
מעגל בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75קלנסווהת"א והמרכז
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ זמרת"א והמרכז

מעגל צעירותמודל מניעתי איתורמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהצעירים בונים – ל 20-25 57,668    ₪  230,672     ₪  288,340           ₪ 0.75חדרהצפון
מודל מניעתי איתורמודל מניעתי איתורבשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפיםמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 135,304  ₪  541,217     ₪  676,521           ₪ 1.5חיפהצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 28,512    ₪  114,049     ₪  142,561           ₪ 0.75טבריהצפון
מעגל בניםמעגל בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 29,172    ₪  116,687     ₪  145,859           ₪ 0.75נהרייהצפון
מודל מניעתי איתורמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמודל מניעתי איתור 43,922    ₪  175,689     ₪  219,611           ₪ 0.75עכוצפון
בשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפים 28,774    ₪  115,098     ₪  143,872           ₪ 0.75צפתצפון
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 29,624    ₪  118,495     ₪  148,118           ₪ 0.75קריית אתאצפון
מעטפת צעיריםמעגל בנים/בנותבשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפים 30,811    ₪  123,246     ₪  154,057           ₪ 0.75עפולהצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ אור עקיבאצפון
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנות 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בית שאןצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בנימינה-גבעת עדהצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ זכרון יעקבצפון
יתד-אפיקים מותאםמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ חצור הגליליתצפון
מעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ טירת כרמלצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ יבנאלצפון
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ יסוד המעלהצפון
בשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ יקנעם עיליתצפון
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנות 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ מגדלצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75מגדל העמקצפון

 31,396    ₪  125,584     ₪  156,980           ₪ 0.75נצרת עיליתצפון

מרחב לקידום 
תעסוקה 10-20 

משתתפים 
במקביל 40 

משתתפים בשנה
מעגל בניםמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ נשרצפון
מעגל בנים/בנותדירות מעבר 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75פרדס חנה-כרכורצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75קריית ביאליקצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קריית טבעוןצפון

מעטפת 26,794    ₪  107,174     ₪  133,968           ₪ 0.75קריית יםצפון
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנות

מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 
משתתפים בשנה

מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קריית מוצקיןצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קריית שמונהצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ ראש פינהצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ רכסיםצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ רמת ישיצפון
מעגל בנים/בנותבשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ שלומיצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מעלות-תרשיחאצפון
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ מטולהצפון
יתד-איתור והכוונה לתעסוקה צעיריםמעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתור 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75כרמיאלצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ קצריןצפון
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ חרישצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ כפר ורדיםצפון
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ כפר תבורצפון
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ אלונהצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ עמק המעיינותצפון
צעירים בונים – ל 20-25 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75מטה אשרצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75הגלבועצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75הגליל העליוןצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ הגליל התחתוןצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ זבולוןצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75חוף כרמלצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75עמק יזרעאלצפון
יתד- מרחב לקידום תעסוקהמעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנות 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מגידוצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75מנשהצפון
מעגל בנים/בנותבשבילי מתואמת – 20 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מעלה יוסףצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מרום הגלילצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ עמק הירדןצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מבואות החרמוןצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75גולןצפון



מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75משגבצפון
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנותמודל מניעתי איתורמעגל בנותמעגל בניםמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 115,343  ₪  461,370     ₪  576,713           ₪ 0.75נצרתצפון
מעגל בנים/בנותאפיקים תכנית מלאה ל 20-24 משתתפים 35,067    ₪  140,267     ₪  175,333           ₪ 0.75שפרעםצפון
בשבילימודל מניעתי איתורמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמעגל בנים/בנותאפיקים מתואמת ל 10-12 משתתפים 103,289  ₪  413,155     ₪  516,443           ₪ 0.75אום אל-פחםצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמעגל בנים/בנותאפיקים תכנית מלאה ל 20-24 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75אכסאלצפון
יתד-מרחב לקידום תעסוקהמעגל בנים/בנותצעירים בונים – ל 20-25 27,102    ₪  108,410     ₪  135,512           ₪ 0.75באקה אל-גרביהצפון
צעירים בונים – ל 20-25מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ יאנוח-ג'תצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהאפיקים תכנית מלאה ל 20-24 משתתפים 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ עין קנייאצפון
מעגל צעיריםיתד-אפיקים מותאםמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ דבורייהצפון
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ ע'ג'רצפון
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנותמעטפת 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ כפר יאסיףצפון
מעגל בנים/בנות 20,000    ₪  60,000       ₪  80,000             ₪ כפר כמאצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75מגארצפון
בית חם 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מעיליאצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ עספיאצפון
מעגל בנים/בנותאפיקים מתואמת ל 10-12 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75פוריידיסצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ פקיעין (בוקייעה)צפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ ראמהצפון
מעגל בנים/בנותבית חם 36,578    ₪  146,313     ₪  182,892           ₪ 0.75טמרהצפון
יתד- אפיקים מותאםמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ כפר קרעצפון
צעירים בונים – ל 20-25 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בית ג'ןצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75אעבליןצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75מג'ד אל-כרוםצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מג'דל שמסצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75עין מאהלצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ ירכאצפון
מעגל בנים/בנותבשבילי תוכנית מלאה 35 משתתפים 42,998    ₪  171,991     ₪  214,989           ₪ 0.75סח'ניןצפון
מעגל בנותמעגל בנותמעגל בניםמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 41,808    ₪  167,232     ₪  209,041           ₪ 0.75עראבהצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהאפיקים מתואמת ל 10-12 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ ג'ש (גוש חלב)צפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ ג'ולסצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75בועיינה-נוג'ידאתצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ נחףצפון
מעגל בניםמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 31,315    ₪  125,260     ₪  156,575           ₪ 0.75ג'דיידה-מכרצפון
יתד-מעגל בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ משהדצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 27,984    ₪  111,938     ₪  139,922           ₪ ריינהצפון
מעגל בנים/בנותמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 33,787    ₪  135,148     ₪  168,934           ₪ 0.75ג'סר א-זרקאצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בסמת טבעוןצפון
יתד- אפיקים מותאםמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ כפר מנדאצפון
 20,000    ₪    -               ₪  20,000             ₪ חורפישצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ עיילבוןצפון
מעגל בנים/בנותאפיקים תכנית מלאה ל 20-24 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ יפיעצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ שבלי - אום אל-גנםצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנהמעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75טובא-זנגרייהצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ כסרא-סמיעצפון
מעגל בנים/בנותבית חם 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75כאבולצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75דייר אל-אסדצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75ערערהצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ דייר חנאצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ ביר אל-מכסורצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 26,357    ₪  105,427     ₪  131,784           ₪ 0.75כפר כנאצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75בענהצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ שעבצפון
אפיקים מתואמת ל 10-12 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ כאוכב אבו אל-היג'אצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ פסוטהצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ עילוטצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ סאג'ורצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בסמ"הצפון
יתד- מרחב לקידום תעסוקה (התעריף יוצמד רק לאחר פתיחת התוכנית)מעגל בנים/בנותאפיקים מתואמת ל 10-12 משתתפים 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75מעלה עירוןצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75בוסתן אל מרגצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75אל-בטוףצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ בוקעאתאצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מסעדהצפון
בית חם 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ מזרעהצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ כעביה-טבאש-חג'אג'רהצפון
בית חם 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ אבו סנאןצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ ג'תצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ 0.75טורעאןצפון
מרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ דאלית אל-כרמלצפון
מעגל בנים/בנותמרחב לקידום תעסוקה 10-20 משתתפים במקביל 40 משתתפים בשנה 20,000    ₪  110,000     ₪  130,000           ₪ זרזירצפון


