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חזור

מיזם ההשכלה

מטרת המיזם להרחיב את הדרכים וההזדמנויות של  

.  צעירים להשלים ולרכוש השכלה

המיזם יכלול מיפוי הפלטפורמות הקיימות היום  

גיבוש מדיניות כוללת ומשותפת  , להשלמת השכלה

ובניית , של השלמת השכלה לצעירים במצבי סיכון

.  תכניות נוספות להשלמת השכלה ורכישתה

וינט אשלים'ג, ט"מה–זרוע העבודה , משרד החינוך: שותפים



חזור

ט"מכללות מה

מטרת התכנית לשלב את צעירי יתד בלימודים 

התכנית . ט"מהוהכשרה מקצועית במסגרת מכללות 

מגבשת מתווה הכולל מעטפת תומכת לצעירים  

השלמת לימודים ורכישת תעודה  , הלומדים במכללות

.  מקצועית

כיתות הלימוד הראשונות לצעירי יתד צפויות 

.  2019להיפתח בספטמבר 

זרוע העבודה: שותפים



חזור

מכינות קדם צבאיות

המשלבות  , מודל ייחודי למכינות קדם צבאיות

השלמת השכלה  , מרכיבים של הכשרה מקצועית

במהלך הלימודים  . לאומי/ והכנה לשירות צבאי 

.  במכינה זכאים המשתתפים להבטחת הכנסה

שכל  , מכינות קדם צבאיות5נפתחו 2018במהלך 

המכינות  . אחד מהן מותאמת לאוכלוסיית יעד ייחודית

מופעלות על ידי עמותות בעלות ניסיון וידע הן 

ל והן בעבודה עם אוכלוסיות במצבי  "בהכנה לצה

.  סיכון

קרנות הביטוח הלאומי, זרוע העבודה: שותפים



חזור

מ"הרחבת תכנית תל

פועלת כיום בקיבוצים ומיועדת לצעירים  מ"תלתכנית 

מגורים ועבודה  : כוללתהתוכנית . יוצאי אתיופיה

והכשרה  , בחיי הקהילההשתלבות , בבקיבוץ

. אחרי שעות העבודהבאזור מקצועית במכללות 

פעילויות  התוכנית בנוסף לכך מתקיימות במהלך 

התכנית עם סיום . כישורי חיים והעשרה מגוונות

מלווה החניך לקראת יציאתו לעיר והשתלבותו  

. הלימודים העתיד/התעסוקהבמערך 

אנו פועלים להרחבת התכנית ולהתאמתה לכלל 

.  צעירי יתד

המשרד לשוויון חברתי: שותפים



חזור

מעטפת תכניות תעסוקה

תבתוינט 'ג, מנהל אוכלוסיות מיוחדות-זרוע העבודה : שותפים

פיתוח ויישום מעטפת מקצועית לתכניות , בנייה

.  התעסוקה הייחודיות לצעירים במצבי סיכון

ות/המעטפת כוללת ליווי מקצועי של רכזי

.  הכשרה ופיתוח ידע, התעסוקה ברשויות המקומיות

בנוסף אנו ממשיכים בפיתוח משותף של תכניות  

למשל בנושא  , ויוזמות נוספות בתחום התעסוקה

.  קשרי מעסיקים



חזור

עבודה עם מרכזי הצעירים

מרכז השלטון המקומי , המשרד לשוויון חברתי, הנגב והגליל, משרד לפיתוח הפריפריהה: שותפים

,  ברשויות רבות פועלים מרכזי צעירים המציעים הכוונה

מרכז  להנגשתאנו פועלים . ייעוץ ופעילות חברתית מגוונת

ולעבודה משותפת לקידום  , הצעירים גם לצעירי יתד

בחלק ממרכזי  . צעירים במצבי סיכון ברשות המקומית

לליווי צעירים במצבי  ' בשבילי'תכנית הצעירים פועלת 

עבודה עם רכזי מעורבות חברתית במרכזי  ונעשית , סיכון

.  הצעירים לשילוב צעירי יתד בפעילות

ס יתד  לבין מרכז  "השנה פעלנו להסדרת הקשר בין עו

והגדרת אופן שיתוף הפעולה , הצעירים ברשות המקומית

.  ביניהם



חזור

שוברים להכשרה מקצועית

זרוע העבודה :שותפים

להשתתפות  ( רים'ואוצ)זרוע העבודה מציעה שוברים 

תכנית יתד יחד עם  . בעלות קורסים להכשרה מקצועית

,  זרוע העבודה בנו מנגנון לייעול תהליך ההקצאה

. רים לצעירי יתד'והגדילו את כמות ונגישות הוואוצ



חזור

מאתרים בדיור הציבורי

ויישום של תהליך איתור צעירים המתגוררים  בנייה 

.  והפנייתם לגורמי יתד, בדיור הציבורי

מאתרים הפונים אל  3החברות המשכנות מפעילות 

צעירים המתגוררים עם משפחותיהם בדירות הדיור  

ומפנים , מסייעים להם לבחון את צרכיהם, הציבורי

ס יתד או אל גורם אחר היכול לסייע  "אותם אל עו

,  עפולה: התכנית פועלת כפיילוט בערים. להם

.  תל אביב ובת ים, קריית גת, דימונה

עמיגור, עמידר, משרד השיכון: שותפים



חזור

טים"יד בוגרי מח-יג

מטרת התכנית למנוע נשירה של צעירים הלומדים  

ולאפשר להם המשך  , טים של משרד החינוך"במח

כבסיס להשתלבות  , לימודים והכשרה מקצועית

התכנית תכלול מעטפת . מוצלחת בעבודה ובחברה

,  ידיגלבוגרי מחטים הלומדים בכיתות טיפולית 

פתיחת חסמים ורכישת  , אישישתשלב פיתוח 

.  מיומנויות לקראת גיוס וחיים בוגרים

תיכונים שילוו על ידי  30ייפתחו קבוצות ב 2019-ב 

. עובדים סוציאליים שישולבו בצוות בית הספר

התכנית היא חלק מהרחבת רשת מלווי הצעירים של  

שירותי ומנגנוני יתד למגוון אנשי  ומהנגשת, יתד

משרד החינוך:שותפים.  מקצוע וגופים מקצועיים



חזור

יש לך כתובת 

רכזי הבוגרים בכפרי הנוער מהווים חלק מרשת  

הם מלווים את בוגרי  . מלווי הצעירים בתכנית יתד

הכפרים ומשמשים להם כתובת קבועה לייעוץ  

.  והכוונה

רכזי הבוגרים בכפרים נהנים מגישה לכלל המנגנונים 

,  ל"קשר לצה: העומדים לרשות מלווי הצעירים ביתד

,  מרכז מידע, ס ברשויות המקומיות"קשר לעו

.  השתלמויות וידע מקצועי

וינט אשלים'ג, המנהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך: שותפים



חזור

בסיסים במיקוד, ניצוץ

וינט אשלים'ג,  ץ"נוצמשרד הרווחה שירות , ביטוח לאומי, ל"צה: שותפים

מטרת התכניות לאפשר לצעירים במצבי סיכון לטייב  
מתוך הבנה , ולמצות את הגיוס ואת שירותם הצבאי

כי שירות צבאי תקין מהווה בסיס להשתלבות בחברה  
.  האזרחית בישראל

מנגנונים וערוצי פעולה , התכניות מתווה מדיניות
על רווחת  הצבא האמונים גורמי לחיבור וקשר בין 

החייל במערכת הצבאית ובין הגורמים האזרחיים  
באופן זה מקבל החייל  . האמונים על רווחתו בקהילה

המאפשר לו להתפנות לשירותו הצבאי  , מענה שלם
.  ולהשלים אותו בהצלחה

התכנית מפעילה רכזות ניצוץ ברשויות המקומיות  
שזוהו כבעלות אחוז גבוה של נושרים מהשירות  

בסיס 'חלק מהרכזות משמשות גם כרכזות . הצבאי
בטיפול  ש"והתותומכות במערך הפיקוד ' במיקוד

.  במרכיב האזרחי ברווחת חיילי הבסיס



חזור

סיוע בשכר דירה

משרד השיכון מעניק סיוע לשכר דירה לצעירים  

על פי קריטריונים שנקבעו במשותף  , במצבי סיכון

הזכאות לסיוע נקבעת  . עם משרד העבודה והרווחה

,  במשרד העבודה והרווחהץ"נוצעל ידי שירות 

.  והסיוע הכספי ניתן על ידי משרד השיכון

משרד השיכון: שותפים



חזור

שולחן חובות

הסיוע המשפטי במשרד המשפטים ותכנית יתד  

מובילים במשותף תהליך רחב למניעת חובות של  

התנעת התהליך התקיימה  . צעירים והסדרתם

נציגים מהמגזר  50-בהשתתפות כ2011בנובמבר 

מטרת התהליך לחבר את  . החברתי והעסקי, הציבורי

, לבנות מנגנונים, כל הגורמים הרלוונטיים לנושא

כמו  , מדיניות וכלים לסיוע לצעירים הנמצאים בחובות

. גם למנוע היווצרות החוב מלכתחילה

: בעקבות שולחן העבודה הוקמו שלושה צוותי עבודה

;  אחריות תאגידית וחינוך פיננסי, מדיניות ורגולציה

כמו כן הוגדר  . פיתוח קליניקות לטיפול בחובות

,  של צעירים לסיוע בנושאהנזדקקותמחדש מבחן 

.ד של הסיוע המשפטי"ונערכה השתלמות לעו
וינט אשלים'ג, החצר הנשית; פורום ארגוני הצעירות; הסיוע המשפטי–משרד המשפטים : שותפים



חזור

חיילים נושמים לרווחה

התכנית המפותחת עם אגף פרט ומשפחה על בסיס 

נועדה לאפשר לחיילים  " נושמים לרווחה"התכנית 

משפחתיים  / המתמודדים עם קשיים כלכליים 

.  להתמיד בשירות ולהשלים אותו

ובצרכי  , על ידי טיפול בצרכי החייל על ידי גורמי הצבא

מאפשרת  , משפחתו על ידי הגורמים האזרחיים

התכנית לחיילים להמשיך לסייע למשפחתם תוך כדי  

.  שהם פנויים להשלמת שירות צבאי תקין

וינט אשלים'ג, משרד הרווחה שירות פרט ומשפחה, ל"צה: שותפים



חזור

ליווי צעירים באקדמיה

הלומדים  , צעירים בסיכון קלפיתוח תכנית ליווי עבור 

. הלימודיםוזקוקים לתמיכה במהלך באקדמיה 

התכנית תסייע לסטודנטים הזקוקים לליווי להשלים  

תוך בניית קבוצת השתייכות ותמיכה  , את לימודיהם

.  והקניית מיומנויות אישיות וחברתיות רלוונטיות

המשרד לשוויון חברתי: שותפים



חזור

ל"מנגנוני עבודה עם צה
משרד  , ל"א בצה"על פי החלטת חטיבת תכנון ומנהל כ

הרווחה והשירותים החברתיים ישמש כגורם , העבודה

בין צהל לגופים האזרחיים בכל והמתכללהמקשר 

. סיכוןבמצביהקשור לעבודה עם נוער וצעירים במצבי 

:במסגרת זו פותחו המנגנונים הבאים

הרכזים יופעלו  . חברה מחוזיים-מינוי רכזי קשר צבא•

על ידי תכנית יתד וירכזו את הקשר בין גורמי הרווחה 

,  ש"הת, וגורמים אזרחיים נוספים לבין גורמי הגיוס

.  בריאות הנפש וגורמים צהליים נוספים

מנגנון העברת מידע אישי בין שירותי הרווחה לבין  •

בהסכמת החייל ותוך שמירה על  , ל"גורמי צה

.  פרטיות וכללי האתיקה, סודיות

ס יתד ומלווי  "הסדרת תהליכי הפניה והקשר בין עו•

.  ש"ותב"מיט–צעירים אחרים לגורמי הצבא 

נוהל , ש"נוהל ת: עיצוב ועדכון מדיניות ונהלים•

וינט אשלים'ג, ל"צה: שותפים.  חיילים בודדים נושרים



חזור

מנגנוני קשר ועבודה עם עמותות

י"ומנכלץ"נוצשירות , בתהליך משותף למטה יתד

הוגדרו  –העמותות והארגונים העובדים עם יתד 

מנגנוני הקשר ושיתוף הפעולה בין יתד ובין  

,  הוגדרו ונבנו מנגנונים ברמה הארצית. העמותות

(. הצעיר)וברמת הפרט הרשותית, המחוזית

נציגי העמותות נפגשים באופן קבוע עם , בין היתר

והם מייצגים את העמותות  , מנהלת תכנית יתד

. בוועדה הארצית של יתד

. במסמך זהפירוט המנגנונים והתהליכים ניתן למצוא 

עמותות: שותפים

https://jdcil-my.sharepoint.com/personal/shlomitp_jdc_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/shlomitp_jdc_org/Documents/%D7%99%D7%AA%D7%93/%D7%90%D7%AA%D7%A8 %D7%99%D7%AA%D7%93/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99 %D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA %D7%99%D7%AA%D7%93-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA.pdf&parent=/personal/shlomitp_jdc_org/Documents/%D7%99%D7%AA%D7%93/%D7%90%D7%AA%D7%A8 %D7%99%D7%AA%D7%93&slrid=769baa9e-a050-0000-3f72-48c364e9cef4


חזור

השתתפות ברשות הצעירים

מנהלת תכנית יתד משמשת כנציגת התכנית ברשות  

.  ושותפה לדיוני וועדת ההיגוי של הרשות, הצעירים

במסגרת זו נבחנת מעורבות יתד במהלכי שיתוף 

ושיתופי פעולה נוספת  , הציבור של רשות הצעירים

. כמו הקמת קרן יוזמות משותפת ועוד

מנהלת הפיתוח המקצועי שותפה בצוות פיתוח  

.  תפקיד רכזי מעורבות חברתית

המשרד לשוויון חברתי: שותפים



חזור

עבודה עם שירותי משרד הרווחה

להרחיב , לדייק את המענה שניתן לצעיריםעל מנת 

להבטיח רצף של  , את מעגלי האיתור של צעירים

השירותים בין תמיכה ושירותים וליצור סינרגיה 

הוגדרו והוסדרו תהליכי  ; השונים העובדים עם צעירים

עבודה והפנייה הדדית בין יתד והשירותים השונים  

בין . הרווחה והשירותים החברתיים, במשרד העבודה

היתר הוגדרו תהליכי העבודה וההפניה עם שירות  

השירות לילד ונוער  , שיקום נוער בקהילה, ץ"נוצ

שירות המבחן , שירות המבחן לנוער, (פנימיות)

חסות הנוער ותכנית גשר  , 118מוקד , למבוגרים

.  לעצמאות

הרווחה והשירותים החברתיים, שירותי משרד העבודה: שותפים.כלל תהליכי העבודה וההפניה מרוכזים במסמך זה

שרות מבחן לנוער



חזור

הכשרות והשתלמויות מקצועיות

קורסים להכשרת מלווי צעירים בארגוני המגזר  

ולהכשרת מלוות לצעירות מהחברה , השלישי

החרדית פותחו במשותף עם פורום ארגוני הצעירים  

. טורנטוועם קרן ידידות 

,  קורסים למלווי צעירים בארגונים3עד כה התקיימו 

. מלווים60-בהם לקחו חלק כ

וקורס  , בחודשים הקרובים ייפתח קורס מלווים נוסף

.  לעובדות חרדיות

טורנטוידידות , פורום ארגוני הצעירים: שותפים



חזור

המנטורינגמיזם 

ומודל מקצועי של ליווי צעירים על ידי  פיתוח תפיסה 

לרשת  ארצית תשתית והקמת , מתנדביםמנטורים

.  לצעיריםמנטורים

מיפוי ראשוני של המענים במסגרת המיזם נערכים 

של מודלים  בארץ ולמידה והמודלים המופעלים היום 

מפותחות  , בנוסף. ותשתיות דומות בעולם

התשתיות הטכנולוגיות לתמיכה בניהול תהליכי  

. ובקשר בין החונכים והחניכיםהמנטורינג

וינט אשלים'ג, י"קרן רש: שותפים


