תכנית יתד ,התכנית הלאומית לצעירות וצעירים
במצבי סיכון
סיכום ביניים של פעילות התכנית
מאי 2017
ב  30.10.2016התקבלה החלטת הממשלה מס'  2014על הקמתה של תכנית יתד ,התכנית
הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון .מאז ,פעל צוות התכנית להקמתה ופיתוחה
בשלושה מישורים מקבילים :בניית השותפות ,בניית מנגנוני ותהליכי העבודה ופיתוח
מקצועי של העבודה עם צעירים וצעירות במצבי סיכון.
מסמך זה מפרט את פעילות התכנית עד כה בכל אחד מערוצים אלה ,ואת התוצרים
המרכזיים בהם:
 .1בניית השותפות.
 .2בניית מנגנוני העבודה בתוכנית
 .3פיתוח מומחיות בעבודה עם צעירות וצעירות במצבי סיכון
 .4כנסים ומפגשי למידה

 .1בניית השותפות
תכנית יתד היא תכנית בין משרדית ובין מגזרית ,המאחדת לפעולה מתואמת ומשותפת  11משרדי
ממשלה 3 ,רשויות ממשלתיות ,שלטון מקומי ,ארגוני חברה אזרחית ופילנתרופיה.
שותפות זו ,מקורה בהבנה ובהכרה כי היכולת לייצר שינוי משמעותי בחייהם של צעירות וצעירים,
נגזרת במידה רבה מהיכולת לפעול במשותף ,ולצמצמם במידה ניכרת את הפרגמנטציה בשירותים
הממשלתיים והחברתיים.
לשם ביסוסה של השותפות ,בניית קשרים בין ארגוניים ובין אישיים והבהרת הערך המוסף של
השותפים והשותפּות ,נערכו הפעולות הבאות:


מינוי נציגי המשרדים והגופים לוועדה הארצית של יתד
עם קבלת החלטת הממשלה ,מינו מנכ"לי המשרדים השותפים את נציגיהם לוועדה הארצית
של התכנית באמצעות כתבי מינוי רשמיים.
מנכ"לי העמותות והארגונים הפועלים בתחום בחרו גם הם נציגים לוועדה הארצית.
בנוסף ,הוזמנו נציגות מהפילנתרופיה הישראלית.1



מפגש מנכ"לי עמותות הפועלות למען צעירים/ות במצבי סיכון
מנהלת התכנית והצוות המוביל נפגשו עם כ 30 -מנכ"לי עמותות וארגונים הפועלים למען
צעירים וצעירות במצבי סיכון .במפגש הוצגו מטרות התכנית ,דרכי עבודתה ומנגנוניה ,כמו גם
תכנית העבודה להמשך הפיתוח .במפגש נבחרו נציגי המגזר השלישי לוועדה הארצית.
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מפגשים עם פילנתרופים ישראליים
מספר פילנתרופים ישראליים חברו יחדיו לפני מספר חודשים במטרה לייצר פעולה מתואמת
למען צעירים במצבי סיכון .צוות התוכנית נפגש עם הקבוצה וכן נערכו פגישות אישיות עם חברי
הקבוצה ופילנתרופים נוספים במטרה להדק את השותפות עימם.



כינוס הוועדה הארצית
הוועדה התכנסה לשתי ישיבות עבודה ,ב  9.2.2017וב  15.5.2017וכן למפגש ארוך (ראו להלן).
הישיבות עסקו בתפקידי הוועדה ותפקידי השותפים בתכנית ,ובתהליכי הכניסה של תכנית יתד
לרשויות המקומיות לשם התחלת העבודה ביישוב .2נקבעו מפגשים חודשיים לישיבות הוועדה
הארצית הבאות.



מפגש עבודה ולמידה של מנהיגות תכנית יתד
ב  5-6.3.2017נפגשו חברי הוועדה הארצית ושותפים נוספים לתכנית ,ליומיים אינטנסיביים של
עבודה ולמידה משותפות .בהם הוצגו פעילויות השותפים השונים בתחום העבודה עם
צעירים/ות במצבי סיכון ,ונערכו דיונים מקצועיים בנושאי איתור צעירים/ות במצבי סיכון,
ותהליכי עבודה משותפים .3כמו כן נערך סיור שטח לילי ומפגש ישיר עם צעירות וצעירים בסיכון.



מפגשי עבודה פנים משרדיים ובין משרדיים
נערכו מספר מפגשים במשרד הרווחה עם שירותים משיקים נוספים העוסקים בצעירים במצבי
סיכון (שירותי המבחן ,התמכרויות ועוד) .בנוסף ,נערכו תהליכים למול זרוע העבודה של המשרד,
בכדי ליצור ממשקי עבודה לשילוב צעירים בסיכון בתכניות להשלמת השכלה ,הכשרות
מקצועיות ועוד.
כמו כן נערך דיון ראשון בוועדה הארצית של התוכנית הלאומית לילדים ונוער במצבי סיכון,
במטרה לדון על יצירת רצף הטיפול.

 .2בניית מנגנוני העבודה בתכנית


הוגדרו מבנה ,הרכב ותפקידי הוועדות השונות
 oוועדה יישובית
 oוועדה מחוזית
 oוועדה ארצית וועדות המשנה הקבועות שלה :וועדת משנה לפיתוח מומחיות ,וועדת
משנה למענים ושירותים



הוגדרו דרכי פעולה ואופן הפעלת התכנית
 oחלוקת תקציב ייעודי להעסקת עובדי יתד ברשויות המקומיות (פירוט להלן).
 oהקצאת תקציבי פעולה לתכניות ברמה היישובית.
 oהקצאת תקציב עבור סל מענים גמיש לצעיר/ה.
 oהקצאת תקציב למענים שיפותחו ברמה האזורית.
 oהקצאת תקציב למענים שיפותחו ברמה הארצית.

בתכנית4

 2ראו פרוטוקולים של דיוני הוועדה בנספח 2
 3ניתן להתרשם מסיכום הדיונים במפגש זה בלינק הבא:
http://ashalim-jdc.ravpage.co.il/manhigut-yated
 4ראו מסמך מבנה הוועדות ,תפקידיהן וחבריהן בנספח 3
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נוסחו הגדרות תפקידים במטה ובשטח
נבנו הגדרות תפקיד מפורטות לתפקידי המטה :ממונה מחוזי/ת ,אחראי/ת מענים ותכניות,
מנהל/ת הכשרה ,הדרכה ופיתוח מומחיות; מנהל/ת פיתוח ארגוני ומידע ;5ולתפקיד השטח:
עו"ס מלווה צעירים.6



אישור תקציב התוכנית בג'וינט אשלים
התוכנית הוגשה לוועד המנהל של ג'וינט אשלים ואושרה השתתפות אשלים כגוף הפיתוח של
התוכנית .תהליך הפיתוח תוקצב ב 10 -מיליון  ₪ל 5 -שנים מתקציב ג'וינט אשלים ,בנוסף
לחלק המשרד.
בחירת גוף מפעיל מסייע למטה התוכנית
פורסם מכרז להפעלת גוף מפעיל מסייע למטה התוכנית ונבחרה עמותת "לחן" .העמותה
תעסיק את צוות המטה והמחוזות.



איוש תפקידים וגיוס עובדים
נבחרו  4ממונות מחוזיות .הבחירה התבצעה ע"י מנהלת התוכנית ,ג'וינט אשלים ומנהל המחוז
הרלוונטי או סגניתו.
אויש תפקיד מנהלת פיתוח ארגוני ומידע וכן נבחרה מנהלת הכשרה ,הדרכה ופיתוח ידע .נערכו
ראיונות לאיתור אחראי/ת מענים.
הקצאת  100תקני עו"ס מלווים לרשויות המקומיות
התקיימו מפגשים עם מנהלת המחלקה לארגון ומינהל ,לבחינה וגיבוש הקריטריונים לחלוקת
התקנים .נבחנו שתי חלופות מרכזיות לחלוקה 75% :משרה מינימום ליישוב ,ו 100%-משרה
מינימום ליישוב .כמו כן התקיימו מפגשים במרכז השלטון המקומי ,בוועדת ההקצאות וכן
בפורום מנהלי המחלקות לבחינת חלופות אלו .בסיום התהליך ,המשרד אישר את חלוקת
התקנים למשרות מינימום של  75%ליישוב ,בהתאם להחלטת השר ,כאשר תקנים אלו הוקצו
ל 114-רשויות מקומיות . 7הרשויות להן הוקצו תקני עו"ס מלווה קיבלו לידיהם את ניתוח
התפקיד של העו"ס המלווה ,והצעה למודעת דרושים מתאים לשם סיוע בגיוס עובדים/ות
מתאימים/ות .מכתבי ההקצאה נשלחו למנהלי המחוזות ב .21/2/17
עד כה גויסו  17עו"ס מלווים ב 15 -יישובים.



הקצאת תקציבי פעולה לתכנית ברמה היישובית
לצורך ההקצאה היישובית ,נבחנו קריטריונים להקצאה תקציבית יחד עם מנהל אגף התקציבים
ומנהלת תקצוב רשויות מקומיות ומנהלת המחלקה לארגון ומינהל .גובשו הקריטריונים לחלוקה,
ובימים אלו אנו ממתינים לפגישה בנושא במרכז לשלטון מקומי ,בכדי לאשר את הקריטריונים
לחלוקה ולבצע את ההקצאה.



הקצאת תקציב עבור סל מענים גמיש לצעיר/ה
מאחר ומדובר בהסדרה משרדית של תחום התקצוב של מענים גמישים ,אנו ממתינים לתשובת
אגף התקציבים כיצד יש לבצע את חלוקה זו ,כמו גם ביחס לאופן הדיווח על הוצאות אלו ,זאת
תוך התחשבות בהשלכות הרוחב הנובעות מהסדרה זו על כלל תכניות המשרד.





 5ראו מסמך הגדרות תפקידים בתכנית יתד בנספח 4
 6ראו הגדרת תפקיד עו"ס מלווה צעירים בנספח 5
 7ראו רשימת הרשויות המקומיות והתקנים שהוקצו להן בנספח 6
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הקצאת תקציב למענים שיפותחו ברמה האזורית
אנו בוחנים את צרכי היישובים הקטנים ,והיכולת שלהם להתארגן יחד בכדי לייצר מענה אזורי.
במקביל ,אנו מקיימים שיח עם משרד הפנים ,לשם הפעלת מענים באמצעות אשכולות אזוריים,
וכן בוחנים יציאה למכרזים להפעלת תכניות אזוריות.
הקצאת תקציב למענים שיפותחו ברמה הארצית
אנו עסוקים בכתיבת מפרטי מכרזים ,עבור תכניות ומענים אשר יסופקו לצעירות/ים ברמה
הארצית.
הגדרת תהליך כניסה ליישוב
מטה התכנית ,בשיתוף עם הוועדה הארצית ,הגדירו את שלבי תהליך הכניסה ליישוב של תכנית
יתד .התהליך מתייחס ליישובים שקיבלו הקצאת תקן עו"ס מלווה ,ומתאר את הפעולות
הנדרשות מהרשות ,מהמחלקה לשירותים חברתיים ומהעו"ס המלווה עם תחילת הפעילות של
התכנית ביישוב.8



בחינה והגדרה של שירותי מוקד  118במסגרת תכנית יתד
מוקד  118ייתן שירותי מענה ראשוני לצעירים/ות המתעניינים בתכנית .נערכו מספר פגישות
עם צוות המטה של המוקד במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ועם הנהלת
המוקד .הוגדרו דרישות השירות מהמוקד והמענה המבוקש כבסיס להמשך דיון והגדרת
תהליכי עבודה ומנגנוני תקצוב .כמן כן ,נבחנת אפשרות לקו מענה שני שייתן מידע לאנשי
מקצוע ולצעירים.



מערכות מידע
נבחרה מאפיינת למערכות המידע שהחלה בתהליך איפיון יחד עם אגף מערכות מידע במשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ויחד עם המינהל לשירותים חברתיים ואישיים
המוביל את תהליך "תיק לקוח" .נבנה מודל עקרוני למערכות המידע.



קול קורא לקבלת מידע על מענים ותכניות
על מנת לאתר את המענים והתכניות המופעלים כבר היום על ידי מכלול הגורמים העובדים
בשטח עם צעירים/ות במצבי סיכון – פורסם ב  14.5.2017קול קורא לאיסוף מידע על מענים
ותכניות קיימים .המידע שייאסף ישמש לבניית מאגר התכניות והמענים שיעמוד לרשות
התכנית.
מתווה להערכה
נערכו מספר דיונים ונקבע מתווה ראשוני להערכה לתוכנית .ההערכה תהיה בשני חלקים
מרכזיים :הערכה מערכתית אשר תבדוק את מנגנוני העבודה והשותפות והערכה ברמת השינוי
בקרב צעירים.
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 .3פיתוח מומחיות בעבודה עם צעירות וצעירות במצבי סיכון


ניתוח תפקיד עו"ס מלווה
נערך תהליך חקר שכלל ראיונות אישיים וקבוצתיים עם מלווי צעירים במסגרות שונות (מחלקות
לשירותים חברתיים ,תכניות ליווי וארגוני חברה אזרחית); אנשי אקדמיה ,וצעירים/ות מלווים.
בעקבות תהליך זה ,ובהתאם לתפיסות העבודה של תכנית יתד ,נכתב מסמך ניתוח תפקיד
מפורט לעו"ס מלווה צעירים במחלקות לשירותים חברתיים .ניתוח התפקיד הובא לדיון בוועדת
ההיוועצות בנושא פיתוח פרופסיה והערותיה שולבו בנוסח הסופי .ניתוח התפקיד משמש
כבסיס לגיוס העו"סים ,להכשרתם ולהדרכתם .כמו כן ,הגדרת התפקיד אושרה ע"י המחלקה
לארגון ומינהל במשרד.



בניית תפיסת הכשרה והדרכה וסילבוסים להכשרות
בהתאם לניתוח התפקיד ,ובהתאם לרצון לפתח את תחום העבודה עם צעירים/ות במצבי סיכון
כתחום מומחיות בעבודה סוציאלית ,נבנו תפיסת הכשרה ותפיסת הדרכה לתפקיד .נבנו
סילבוסים לשלושה שלבי הכשרה לתפקיד עו"ס מלווה :אוריינטציה לתפקיד ,קורס כניסה
לתפקיד וקורס התמחות .היקף ההכשרה המתוכנן עומד על  186שעות אקדמיות .9האוריינטציה
הראשונה תתקיים ב  15/6/17וב  .22/6/17קורס ההכשרה הראשון יפתח ביולי .2017



שאלוני איתור ומיפוי
וועדת ההיוועצות בנושא איתור ומיפוי צעירים ,יחד עם מכון ברוקדייל ועם צוות התוכנית פיתחו
שאלונים לניהול תהליכי האיתור של צעירים במצבי סיכון ,למיפוי הצרכים והסוגיות מרכזיות
איתם הם מתמודדים ,ולתכנון ההתערבות .שאלונים אלה ישמשו בסיס משותף לתהליך איתור
ותכנון התערבות בקרב כל העובדים עם צעירים/ות במצבי סיכון .שאלונים אלה יעברו התאמה
לשילוב במערכת המידע ותכנון ההתערבות של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.



הגדרת שלבי תהליך העבודה עם צעיר/ה בתכנית
נבנתה הצעה ראשונה לתהליך העבודה עם צעיר/ה בתכנית – משלב ההתעניינות ,האיתור
והכניסה לתכנית ,דרך תהליך הליווי המתמשך ועד סיום ההשתתפות .בכל שלב הוגדרו הגורמים
המעורבים ,ההחלטות הנדרשות ומרכיבי העבודה.

 9ראו רציונל תכנית ההכשרה ,מבנה הקורסים ותכני המפגשים בנספח 8
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 .4כנסים ומפגשי למידה
בנוסף לפעילות בשלושת הערוצים שפורטו לעיל ,התקיימו גם שני כנסים בהם לקחו חלק שותפים קיימים
ופוטנציאלים לתכנית .באמצעות כנסים אלה באו לידי ביטוי עקרונות שיתוף הציבור ,השותפות ותהליך
הפיתוח המתמשך של התכנית.



קבוצות מיקוד של צעירים במצבי סיכון ושל עובדים
נערכו כ 20 -קבוצות מיקוד של צעירים במצבי סיכון או של עובדים בשדה ,במהלכן חודדו
הצרכים והמענים הנדרשים.
הקבוצות היו מעמותות או מחלקות לשירותים חברתיים וכללו קבוצות מכלל מגזרי החברה
הישראלית.
מפגש חשיפה לעובדי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
התקיים ב  23.1.2017ברמת אפעל .המפגש הציג את התכנית ,מטרותיה ועקרונותיה בפני עובדי
המטה ועובדי המחלקות לשירותים חברתיים .בנוסף התקיימו קבוצות דיון לבירור צרכי
הצעירים ,תפיסות ותהליכי העבודה הפרטניים והמערכתיים.10



כנס השקת תכנית יתד
נערך ב  9.5.2017במרכז הירידים תל אביב בנוכחותו של שר העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים חה"כ חיים כץ ומכובדים נוספים .בכנס לקחו חלק כ  650נציגי משרדי הממשלה,
עמותות ,אקדמיה ,פילנתרופיה ורשויות מקומיות העובדים עם צעירים/ות בשטח ובמטות
השונים ,והם שותפים לעשייה במסגרת תכנית יתד.



תכנית הכנס נבנתה יחד עם חברי הוועדה הארצית ושותפים נוספים וביטאה לא רק את מבנה
ותכני התכנית ,אלא גם ובעיקר את תפיסת השותפות והעשייה המשותפת .במהלך הכנס
התקיימו כ –  50שולחנות דיון שעסקו בפנים שונים של העבודה עם צעירים/ות ,בערך המוסף
של העבודה המערכתית בתכנית ובמיפוי השותפים לעבודה ברמת היישוב.11

 10ראו סיכום תכני המפגש והדיונים בקישור הבא http://ashalim-jdc.ravpage.co.il/yated23-1
 11ראו סיכום תכני הכנס והדיונים בקישור הבא http://ashalim-jdc.ravpage.co.il/yateds
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רשימת נספחים
 .1רשימת חברי הוועדה הארצית של תכנית יתד (רצ"ב)
 .2פרוטוקולים של ישיבות הוועדה הארצית שהתקיימו בתאריכים ;9.2.2017

( 15.5.2017ראו בקבצים מצורפים)
 .3מבנה הוועדות בתכנית יתד ותפקידן (ראו בקובץ מצורף)
 .4הגדרות תפקידים במטה תכנית יתד (ראו בקובץ מצורף)
 .5ניתוח תפקיד עו"ס מלווה צעירים ברשות מקומית (ראו בקובץ מצורף)
 .6רשימת הרשויות להן הוקצו תקני עו"ס מלווים (רצ"ב)

 .7תהליך הכניסה של תכנית יתד ליישוב (ראו בקובץ מצורף)
 .8תכנית הכשרות לעו"ס מלווי צעירים (ראו בקבצים מצורפים)
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נספח מס'  – 1רשימת חברי הוועדה הארצית
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

מירב דדיה מולד (יו"ר)

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

ציפי נחשון גליק

משרד הביטחון

דליה ינקו

משרד החינוך

אברהם לוי

המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל

גלית וידרמן

משרד הבינוי והשיכון

רמי רוזן

המשרד לשוויון חברתי

אלישבע סבתו

משרד הבריאות

מלכה פרגר

משרד העלייה והקליטה

שרה כהן

משרד המשפטים

רחלי ירדן

המוסד לביטוח לאומי

אפרת בן חורין

השרות הלאומי אזרחי

שלו וובו

משרד הפנים

לישי משעלי

פילנתרופיה

רונית עמית

פילנתרופיה

שולה מוזס

נציג ארגוני מגזר שלישי

ירון בראון

נציגת ארגוני מגזר שלישי

ענבל דור

ג'וינט אשלים

יואב בוקעי

אקדמיה

חיה יצחקי

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

דפנה מאור
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נספח מס'  – 2פרוטוקולים של ישיבות הוועדה הארצית.
ראו מסמך מצורף

נספח מס'  – 3מבנה הוועדות ותפקידן.
ראו מסמך מצורף

נספח מס'  – 4הגדרת תפקידים בתכנית יתד.
ראו מסמך מצורף

נספח מס'  – 5ניתוח תפקיד עו"ס מלווה.
ראו מסמך מצורף
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נספח מס'  – 6רשימת הרשויות שהוקצו להם תקני עו"ס מלווים.
שם רשות

סה"כ
תקנים

שם רשות

סה"כ
תקנים

מ.א אל-קאסום

0.75

מ.מ פרדס חנה

0.75

מ.א אשכול

0.75

ע .חדרה

0.75

מ.א חוף אשקלון

0.75

ע .טבריה

0.75

מ.א מרחבים

0.75

ע .כרמיאל

0.75

מ.א נווה מדבר

0.75

ע .נהריה

0.75

מ.א שדות נגב

0.75

ע .נצרת עילית

0.75

מ.מ חורה

0.75

ע .עכו

0.75

מ.מ כסיפה

0.75

ע .עפולה

0.75

מ.מ לקייה

0.75

ע .צפת

0.75

מ.מ ערערה בנגב

0.75

ע .ק.אתא

0.75

מ.מ שגב שלום

0.75

ע .קרית ביאליק

0.75

מ.מ תל שבע

0.75

ע .קרית ים

0.75

ע .אופקים

0.75

מ.א אל בטוף

0.75

ע .אילת

0.75

מ.א בוסתאן אל מרג'

0.75

ע .דימונה

0.75

מ.א גולן

0.75

ע .נתיבות

0.75

מ.א גלבוע

0.75

ע .ערד

0.75

מ.א גליל עליון

0.75

ע .קרית גת

0.75

מ.א חוף-הכרמל-עתלית

0.75

ע .שדרות

0.75

מ.א יזרעאל

0.75

ע .באר שבע

1.50

מ.א מטה אשר

0.75

ע .רהט

1.50

מ.א מנשה

0.75

מ.מ גלגוליה

0.75

מ.א מרום הגליל

0.75
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שם רשות

סה"כ
תקנים

שם רשות

סה"כ
תקנים

מ.א משגב

0.75

ע .נצרת

0.75

מ.מ אעבלין

0.75

ע .חיפה

1.50

מ.מ בועינה נגידאת

0.75

מ.א באר טוביה

0.75

מ.מ בענה

0.75

מ.א גוש עציון

0.75

מ.מ ג"סר אל זרקה

0.75

מ.א מטה בנימין

0.75

מ.מ דיר אל אסד

0.75

מ.א מטה יהודה

0.75

מ.מ טובא זנגריה

0.75

מ.א שפיר

0.75

מ.מ טורעאן

0.75

ע .בית שמש

0.75

מ.מ כאבול

0.75

ע .ביתר עילית

0.75

מ.מ כפר כנא

0.75

ע .מודיעין עילית

0.75

מ.מ מג'ד אל כרום

0.75

ע .מעלה אדומים

0.75

מ.מ מוגאר

0.75

ע .ק.מלאכי

0.75

מ.מ מכאר ג"דידה

0.75

ע .אשדוד

1.50

מ.מ מעלה עירון

0.75

ע .אשקלון

1.50

מ.מ עין מאהל

0.75

ע .ירושלים

5.25

מ.מ ערבה

0.75

מ.א גזר

0.75

מ.מ ערה ערערה

0.75

מ.א דרום-השרון-רמות
השבים

0.75

מ.מ פרדיס

0.75

מ.א חבל מודיעים

0.75

ע .אום אל פחם

0.75

מ.א לב השרון

0.75

ע .באקה-אל-גרביה

0.75

מ.א נחל שורק

0.75

ע .טמרה

0.75

מ.א עמק חפר

0.75

ע .סכנין

0.75

מ.א עמק לוד

0.75

ע .שפרעם

0.75
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שם רשות

סה"כ
תקנים

שם רשות

סה"כ
תקנים

מ.א שומרון

0.7

ע .רעננה

0.75

מ.מ קלנסואה

0.75

ע .רמלה

0.75

ע .אור יהודה

0.75

ע .רמת גן

0.75

ע .אלעד

0.75

ע .רחובות

0.75

ע .הוד שרון

0.75

ע .בת ים

0.75

ע .הרצליה

0.75

ע .בני ברק

1.50

ע .טייבה

0.75

ע .חולון

1.50

ע .טירה

0.75

ע .לוד

1.50

ע .יבנה

0.75

ע .נתניה

1.50

ע .כפר סבא

0.75

ע .פתח תקוה

1.50

ע .כפר קאסם

0.75

ע .ראשל"צ

1.50

ע .מודיעין  -מכבים-
רעות

0.75

ע .תל אביב

2.25

ע .ראש העין

0.75

סיכום
99.75
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נספח מס'  – 7תהליך כניסת תכנית יתד ליישוב.
ראו מסמך מצורף

נספח מס'  – 8תכנית ההכשרות לעו"ס מלווה צעירים.
ראו מסמך מצורף
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