
ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia
Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

חמשה עשר צעירים וצעירות אותרו לפרויקט, מבין 
אלו שהגיעו לשיחות פרטניות.

גיוס מנחה לסדנא - דר' סמי עווד

המחלקה לשירותים חברתיים - טמרה
עו"ס יתד - סוהאד עוואד 054-3302892

העצמה וחיזוק אישי.. 1
תהליך העשרה לשיפור המסוגלות האישית.. 2
חיזוק השייכות לקהילה.. 3

משיחות עם צעירים, ניכר כי רובם לא משתתפים צעירים המלווים בתוכנית יתד ברשות
באירועים קהילתיים שמתקיימים ביישוב.

חלק גדול מהצעירים ספרו בשיחות שהם לא 
מרגישים שייכים ליישוב, דבר שמונע אותם מליזום או 

לקחת חלק בקהילה.
באחד השיחות ספרתי לצעיר שיש אירוע שמתקיים 
בתקופה הקרובה וכדאי לו מאוד להשתתף. הצעיר 
ענה ואמר:" אירועים כאלה מיועדים רק לאוכלוסיית 

המשכילים ולא לאנשים כמוני".
סדנאת פעילים כוללת - הכרות, גיבוש, איתור בעיות 

ביישוב, פיתוח פרויקט לטובת הקשישים בישוב 
לטובת חיזוק הקשר וצמצום סטראוטיפים בין שתי 

הקבוצות האלו.

תקציבים - 15000 ₪
עלות ההנחייה - 10 מפגשים.

מתקציב סל גמיש

יש הזמנת עבודה מוכנה לביצוע )-:

תהליך ההכנה

סדנת להכשרת צעירים פעילים

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

איך יודעים שזה מוכן
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הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
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Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

צעירים וצעירות בני 18-26 שנים.

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

צריך לקבוע אינטיק מסודר שיזהה את הצעירה/ה 
בעל/ת פוטנציאל ותכני מנהיגות.

על ידי שאלת שאלות ספציפיים ומובנים.

המחלקה לשירותים חברתיים בגדיידה -
מאכר, עו"ס יתד,

נאנסי זחלאוי חביב - 054-3534947
מונדר גנאים- סטודנט לע"ס

הקניית מיומנויות וכלים למנהיגות צעירה, הכרות עם 
הזכויות העסקיות שלהם ויכולת להקנייה לצעירים 

וצעירות אחרים בקהילה.

תכנית יתד הנה משאב גדול משום שיש לה את 
המאגר הגדול של צעירים ויכולים לזהות צעירים 

וצעירות בעל פוטנציאל שיכולים לקדם קבוצת 
מנהיגות צעירה בישוב.

אפשר לזהות שותפים בישוב עצמו, בכל ישוב יש 
ארגונים שונים שעובדים עם אוכלוסייה זו.

התקציב יקבע לפי תעריף הנשם לסדנאות.

כאשר יש לנו קבוצה שלמה בה 15 צעירים וצעירות 
ממעמדות שונים בעלי פוטנציאל טוב לעבור שינוי.

סדנה בת 12 מפגשים בהם המשתתפים עוברים 
תהליך של העצמה לצורך פיתוח מנהיגות בקהילה, 

לצד העלאת מודעות לגבי תחום התעסוקה והזכויות 
שלהם כמועסקים במטרה להעביר את החומר הלאה 

לצעירים וצעירות אחרים בקהילה.

קהל היעד

תהליך ההכנה

מנהיגות עסקית צעירה

מטרהמהמטבח של...

חומרים נדרשים

איך יודעים שזה מוכן
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המחלקה לשירותים חברתיים - שדרות
yosefr@sederot.muni.il יוסף רחימוב - עו"ס יתד 

להעלות אצל הצעירים את תחושת המסוגלות 
העצמית, להעשיר את חיי הפנאי שלהם, לתרום 

למראה חיצוני בריא ולסייע להם להתערות בחברה 
מגוונת.

צעירים במצבי סיכון בגילאי 21 ומעלה

תוכנית כושר לאושר מספקת לצעירים שימוש בכל 
מתקני הספורט קלאב בעיר.

כל צעיר יכול להגיע בכל שעה ולהתאמן לאחר 
שקיבל תוכנית עבודה אישית, במקביל נערכים 

מפגשים קבוצתיים שכוללים הדרכה של אימון גופני 
ובנוסף עיבוד חוויות ותפיסות של הצעירים סביב 

התוכנית ותרומתה להם בשאר מסגרות החיים.
הכל נעשה בליווי ומעקב של העו"ס שגם עושה 

חיבורים בתהליכים האישיים של כל צעיר בתחומי 
התעסוקה, הפיתוח העצמי וההתקדמות האישית 

לעצמאות.

ממומן מתקציב סל גמיש - פעולות חברתיות 
וחינוכיות טיפולית הכוללות העשרה )סעיף 1.1(.

5 צעירים בעלות של 1600 ₪ לצעיר

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

איתור קבוצת צעירים בעלי מאפיינים דומים יש הזמנת עבודה מוכנה לביצוע )-:
המתאימים לפעילות בקבוצה משותפת

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

תהליך ההכנהאיך יודעים שזה מוכן

מכושר לאושר



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

צעירים המשתתפים ב"מעגל בנים", גילאי 18.5-20

מדובר ב"מעגל בנים" של תכנית יתד נפתח לפני 
שנה, בעיר רהט. התקיימו סדנאות-

אור ירוק - 15 מפגשים בתחום זהירות בדרכים, . 1
אלכוהול, מניעת סכנות.

עברית מדוברת - 5 מפגשים עם מורה לעברית.. 2
מיצוי זכויות - 10 מפגשים עם מרכז עוצמה.. 3
אומנות - סדנאת ציור בשמן. 4
סדנאות ופעילות בנושא של אלימות נגד נשים.. 5

עוס ומטפל שחלק מהגדרת תפקידו היא הדרכת . 1
ההורים.

שותפים-גורמי טיפול שמלווים את הצעיר.. 2
אנשי מקצוע בקהילה, מפקדים, משקיות תש, . 3

גורמי ברה"ן.
נדרשים כלים לשיווק ואיתור.. 4
ניתן להחליט על חלוקה בין אנשי הצוות המלווה . 5

תוך תיאום ועידכון הצעיר.

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

איתור צעירים בשכונה ברהט, "חבר מביא חבר". 
מפגשי אינטייק למשתתפים בקבוצה. פעילות של 

שנה, 1-3 פעמים בשבוע. בהתאם לסדנא ולבקשת 
הצעירים.

מעגל בנים רהט - המחלקה לשירותים חברתיים, 
עו"ס מעגל בנים רהט 

054-5202590 רמזי אלעוברה 

הכנה של צעירים, אחרי יב, לקראת תחומי חיים 
מגוונים. זוגיות, עבודה, תחבורה ועוד'.

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

תהליך ההכנה

מטרהמהמטבח של...

סדנאות במעגל צעירים



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

בת ים אגף הרווחה יחידת רונ"ן 
תחום צעירים במצבי סיכון

ronitblai@gmail.com 050-5786469 רונית אלקיים

איתור צעירים במצבי סיכון, מיקסום אפשרויות 
הסיוע, מתן לגיטימציה לצעיר בתהליך ונמצא, 

התמודדות עם הצורך לשמירה על פרטיותו של 
הצעיר, פיתוח האמון בקשר הליווי ומאידך חיזוק 
המעטפת והתמיכה בסביבה בה הוא מתמודד. 

סיוע במתן מידע, פתיחת אפשרויות לבניית תוכנית 
אישית, מתן ביטחון למערכת המישפחתית, מתן 

אפשרות לצעיר לפנות עצמו לתהליך השינוי והיציאה 
לעצמאות תוך מציאת סיוע להורים ולמערכת 

המשפחתית להתמודד עם חוסר האיזון שנוצר 
בעיקבות בהתמקדות הצעיר בהתפתחותו האישית 

לעיתים "על חשבון" טובת המערכת המשפחתית.

הורים לצעירים בגילאי 18-25 העונים להגדרת 
אוכלוסיית היעד של תוכנית יתד, הורים לצעירים 

המלווים ע״י עוס יתד ובתוכניות השונות.
מדובר בהורים לחיילים ממשפחות חרדיות שבחרו 
להתגייס, הורים לצעירים יוצאי אתיופיה שמבקשים 

סיוע, הורים לצעירים מסתגרים, ליווי כמעטפת 
להורים ותיווך למיצוי זכויות שלהם כדי לפנות את 

הצעיר/חייל לתוכנית השיקום שלו ותפקוד אישי 
ממוקד צרכיו.

עבודה עם הורים לצעירים כחלק מליווי של צעיר/ה - 
במקביל לליווי הצעירים מלווים הורים בנפרד לצורך 
הדרכה, תמיכה, אחזקה וגיוס ההורים לליווי הצעיר.
נעשה תיאום בין הגורמים המלווים בתיאום מראש 

וקבלת הסכמתו של הצעיר מראש. עוזר לשמור על 
הצעיר, לקבל מידע רלוונטי ומשמעותי בזמן אמת 

שהשיצוש בו לסייע למניעת החמרה במצבו של 
הצעיר, מיתון תגובות ההורים,יצירת ביטחון לצעיר 

ומקום בטוח לחזור אליו, העלאת דימויי הצעיר בעיני 
הוריו, מתן התייחסות תשומת לב להורים שלעיתים 

אינם מלווים ואינם נעזרים בגורמי טיול אם מבחירה 
ואם מחוסר יכולת להעזר ולעיתים בשל דחיית 

בקשתם לקבלת ליווי.
הליווי יכול להתקיים בפגישה או במענה ותמיכה 

טלפונית בלבד לאורך זמן. ואף באמצעות 
התכתבויות בטלפון.

עוס ומטפל שכחלק בהגדרת תפקידו היא הדרכת . 1
ההורים.

שותפים-גורמי טיפול שמלווים את הצעיר.. 2
אנשי מקצוע בקהילה, מפקדים, משקיות תש, . 3

גורמי ברה"ן.
נדרשים כלים לשיווק ואיתור.. 4
ניתן להחליט על חלוקה בין אנשי הצוות המלווה . 5

תוך תיאום ועידכון הצעיר.

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

יותר ויותר הורים פונים להתייעצות, סיוע וליווי
צעירים יוזמים קשר בין העוס המלווה להוריו.

מתחיל תהליך מקביל של שינוי והתאמה לשלב בו 
נמצא הצעיר בקשר, בקצב שיתוף הפעולה.

צעירים מסכימים לליווי, להיעזר, להקשיב לאפשרויות 
הסיוע והזכויות המגיעות להם.

שיווק בקהילה, אתר אינטרנט, אנשי מקצוע, פעילים, 
שותפים לדרך, הורים.

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

עבודה עם הורים לצעירים במקביל לליויי צעירים 
וכאמצעי לאיתור צעירים



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה
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נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

בת ים, אגף הרווחה, יחידת רונ"ן, צוות צעירים במצבי 
סיכון.

אלקיים רונית וצוות עובדי הצעירים, שיר אלה
ronitblai@gmail.com 050-5786469 - רונית אלקיים

אלה שיר - 054-6456898

פיתוח אנשי מקצוע המתמחים בטיפול בצעירים 
במצבי סיכון בכללם העובדים המרכזים את 

תוכניות יתד.
פיתוח תחום הטיפול בצעירים במצבי סיכון, הטמעת 

תוכנית יתד, פיתוח שפה וגוף ידע מיקצועי שישמש 
את כלל נותני השירותים בכללם עובדים המלווים 

בני נוער. יצירת שיתופי פעולה בעיר, חשיפה למענים 
ופיתוח חדשים.

פיתוח צוות ייעודי המתמחה בטיפול בצעירים במצבי צוות עובדי צעירים ביחידת רונן, אגף הרווחה.
סיכון בכללם עובדים המרכזים את תוכניות יתד.

הצוות הינו צוות הפועל כחלק מ יחידת הנוער 
והצעירים לצד עובדי נוער וצעירים. לוקחים חלק גם 

רכזת ניידת עלם ועוס להט"ב המלווים גם בני נוער 
וגם צעירים. הצוות מלווה ע״י ראש התחום אשר 

משמשת ככתובת ראשונית להפניית פניות ושאלות 
להתייעצויות, מלווה ומדריכה את העובדים בצוות. 

מרכזת את הפניות החדשות ומתווכת אותן לעובדים. 
מלווה את ההורים ובני המשפחה הרלוונטיים לפי 

הצורך. מלווה תוכניות הפועלות בקהילה.
עיסוק בפיתוח מיזמים משותפים עם מרכז הצעירים 

וגורמים רלוונטיים נוספים.
קיום חמישה ימי הכשרה שנתיים לכלל העובדים 

בתחום, מדסיפלינות שונות. ימי ההכשרה עוסקים 
בצרכים העולים ברשות - עבודה עם הצבא, 

פגיעות מיניות, מיצוי זכויות וכדומה.

איגום משאבים, שימוש במשאבי ההון האנושי 
הקיים באירגון.

פעולות שונות להטמעת התחום, הצוות הן בתוך 
האירגון והן מחוץ לו. כתיבה ופירסום העשייה. 

פיתוח אתר אינטרנט ייעודי לתוכנית. חיבור לתוכניות 
לאומיות נוספות. פיתוח וחיזוק קשרי עבודה בין 

אישיים ברמת השדה וברמת הצוות המוביל 
באירגונים השונים. 

אולם במרכז הצעירים לטובת מפגשים.

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

נוצר מודל עבודה, שיח משותף, קיום פגישות עבודה 
משותפות- מתן הדרכה וליווי. השתתפות רחבה, 

אינטרדיסיפלינרית של אנשי מקצוע 
בימי ההכשרה של הרשות.

קיום ועדת היגוי עירונית תוכנית יתד וגיוס המשתתפים 
לפעולה, התחלה בעבודת שטח, עבודה מול הצוות 

המוביל במקביל להטמעת התחום ברמה היישובית, 
השתתפות בישיבות רלוונטיות, וועדות היגוי שונות. 

איתור וחיבור לכל אנשי המקצוע בתחומים שונים 
העוסקים בליווי של צעירים. זיהוי עולמות תוכן 

ללמידה, גיוס מרצים ודוברים בתחום, הזמנה למשוב 
של כלל המשתתפים.

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

פיתוח צוות מקצועי עירוני ממוקד טיפול בצעירים 
במצבי סיכון ופיתוח הפרופסיה ברשות המקומית



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

 תכנית ״בשבילי״, מרכז צעירים ירושלים,
מחלקה לנוער וצעירים - שירותים חברתיים ירושלים

רייצ׳ל ענקי-יעקובוביץ   052-6141419
rachel@young-jerusalem.org.il

רכישת השכלה גבוהה ופתיחת דלתות למשרות . 1
איכותיות יותר

השתלבות הצעירים בקהילה הסטודנטיאלית - . 2
מוביליות חברתית

השתלבות במשרות סטודנט המשדרגות את . 3
קורות החיים וחושפות לסביבת עבודה איכותית 

ומאתגרת יותר

צעירים וצעירות במצבי סיכון המחפשים להכנס 
צעירים רבים חולמים להשתלב ולרכוש השכלה לאקדמיה ולהצליח!

ומוצאים עצמם נתקלים במחסומים רבים בדרך 
לתואר הנכסף.

התואר בקרימינולוגיה במכללת ״בית ברל״ מאפשר 
לצעירים להכנס ללא בגרות וללא פסיכומטרי 

כך שנחסך להם תהליך ארוך ומייגע של השלמת 
בגרויות.

התכנית של ״בשבילי לאקדמיה״ מספקת לצעירים 
מעטפת הנותנת להם ליווי ותמיכה בתהליך הלא 

פשוט של ההשתלבות בלימודים גבוהים. הצעירים 
מתכנסים למפגשי למידה למבחנים, במידת הצורך 

יש גם למידה פרטנית, הם מגיעים ללימודים בהסעה 
משותפת, בכל קושי או בעיה יש להם כתובת אליה 
הם יכולים לפנות, תיווך מול גורמים במכללה ובאונ׳ 

הפתוחה, קבוצת וואטסאפ פעילה, הווי חברתי, 
נוכחות והשתלבות במרכז לצעירים.

קשר חם ותומך עם מכללת ״בית ברל״, אשר באה . 1
לקראת הצעירים בהתמודדויות השונות.

האוניברסיטה הפתוחה אשר מאוד מגוייסת . 2
לתכנית ומספקת תגבור לימודי עבור הצעירים 

בקורסים המאתגרים יותר.
תכנית יתד - תקציבי פעילות והסעה. 3
הרשות העירונית לתעסוקה בירושלים - מלגות . 4

לימודים.
מרכז צעירים ירושלים - תקציבי כיבוד, חדרי . 5

למידה ובעיקר חיבוק חם ואוהב.
סה"כ לצעיר - עלות של כ- 15000 ש"ח. 6

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

הצעירים מסיימים בהצלחה את שנת הלימודים 
הראשונה ועוברים שלנה השנייה.

מצטרפים צעירים חדשים למחזור ב'.

גיוס הצעירים. 1
נסיעה לבית ברל להיכרות עם המקום ותכנית . 2

הלימודים
מכינה להכנה ללימודים גבוהים - עבודה על . 3

זיכרון, סיכום חומרים, למידה למבחנים וכו׳
ליווי בלימודים - השכמה בבוקר למי שמתקשה :(. 4
ליווי אינטנסיבי בתקופת המבחנים, קבוצות למידה . 5

ולמידה פרטנית יחד עם מלגאיות

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

צעירי ״בשבילי״ לאקדמיה



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

המחלקה לשירותים חברתיים - רמת גן
עו"ס יתד מזל ממניה ועו"ס יעל לינקר, עוס איתור 

והכוון, יתד רמת גן 050-4036048

מפגש חוויתי לצעירים, המאפשר שיח והיכרות, דרך 
הבישול והעשייה המשותפים.

לצד הבילוי ההפגתי יתקיים עיבוד של תכנים 
הקשורים באופק תעסוקתי ובהתמודדויות היומיום 
של הצעירים הנוגעות בכניסתם לעולם המבוגרים.

קבוצת בישול בת 3 מפגשים, עבור כ- 12 צעירים.צעירי רמת גן המלווים על ידי תוכנית יתד
במהלך המפגשים הצעירים מבשלים יחד ארוחת 

ערב, חלקה במנות אישיות וחלקה במנה משותפת 
ואוכלים יחד.

כל משתתף מקבל את המתכון אותו הכנו על מנת 
שיוכל להכינו בבית המשך.

במהלך הבישול והאפייה נוצר שיח סביב המאכלים 
וחומרי הגלם. הריח, הטעם והמגע של חמרי הגלם, 

מעוררים תחושות וזכרונות ילדות. מעלים את דפוסי 
יצירת הקשר הראשוני של המשתתפים, משמשים 

ככלי השלכתי לתחושות ומחשבות אותם הם חווים.
העשייה עצמה מאפשרת יצירתיות, נותנת מקום 

לביטוי מגוון רחב של תחושות שלא תמיד ניתן לבטאן
במילים, מאפשרת התכנסות לעבודה פרטנית וחוויה 

של עבודה משותפת עם שאר חברי הקבוצה.

שיתוף פעולה עם אפרת פרץ - אפרת פרץ
עובדת סוציאלית מוסמכת M.S.W, תראפיה בבישול 

ואפייה ועיריית רמת גן.
מקום להפגש - "מרכז לנערה"- מועדון בר"ג.

1000 ₪ למפגש

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

מתכונ)ני(ם לעתיד



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

מועצה מקומית בועינה נוג'דאת
סאאידה סלימאן - עו''ס יתד   054-9257070

הכשרה מקצועית לצעירים במצבי סיכון אשר לא 
סיימו בגרות, מתקשים להשתלב בתעסוקה ובחברה.

צעירים מרקע/ במצבי סיכון
משך ההכשרה 6 ימים, מכשירה לתפקיד בודק 

באירועי תרבות ובידור ומועדונים, לבודק ביטחוני וכן 
לסדרן ספורט.

תקציב מסל גמיש, 1200 ₪ לצעיר, צעירים בסיכון 
שפנו שאיתרתי במשך השנה להכשרה מקצועית 

המתאימה לחסרי תעודת בגרות.

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

קבלת תעודות "בודק" ומציאת מקומות עבודה.

איתור קבוצה של 10 צעירים/ות לקורס. 1
הצעות מחיר למקומות הכשרה ובחירת המקום . 2

המתאים
הכנת טפסים לכל צעיר בנפרד. 3
ליווי הצעירים במשך הקורס עד קבלת התעודות. 4
טקס סיום. 5
סיוע במציאת מקומות עבודה. 6

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

איך יודעים שזה מוכן

הכשרת בודק/סדרן באירועי תרבות וספורט 
לצעירים במצבי סיכון

תהליך ההכנה



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

המחלקה לשירותים חברתיים - עפולה
יעלה בוהדנה 050-6222715 יחידת נוצץ - יתד  

היכרות של עובדי השטח עם אוכלוסיית הצעירים 	 
לצורך הכרת המענים הן ברמה העירונית והן 

ברמה הארצית )בין היתר כדי למנוע כפילויות / 
התערבויות(

הבנת השטח - הקשיים והצרכים שעולים מאנשי 	 
הטיפול והבנת מאפייני הצעירים ביישוב

מתוך הבנת השטח - יצירת שיתופי פעולה וחשיבה 	 
על פיתוח מענים מותאמים לאוכלוסיית הצעירים 

בסיכון בעפולה

כלל השותפים אשר עובדים עם צעירים בעפולה

הפורום נפגש אחת לחודשיים, כל פעם בשירות אחר 
בכדי להעמיק את ההכרות עם השירותים הקיימים. 

בנוסף חלק מהמפגשים מתואמים עם שירותים 
בקהילה ) לדוגמא: מרכז עוצמה, ביטוח לאומי...( 

להכרת והנגשת המענים הללו לצעירים
עו"ס יתד, כמתכללת תחום הצעירים - אחראית על 

הפורום ברמת עדכונים שוטפים לגבי מענים חדשים, 
תיאום פגישות הפורום והתכנים

יצירת שותפויות ושימורם. מוטבציה ושעות עבודה 
של צוות יתד

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

העמקת שיתופי הפעולה, מניעת כפל מענים מיותר, 
מיפוי ומיקוד בצרכים של צעירים, חשיפת משתתפי 

הפורום למענים נוספים.

תחילה הכרות אישית עם כלל השותפים, הסבר על . 1
כינוס הפורום ותיאום המפגש.

בעבודה השוטפת - פגישה עם כל גורם / תוכנית . 2
חדשה לצעירים הנפתחת בעפולה ושילובם בפורום

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

איך יודעים שזה מוכן

פורום עובדי צעירים ברשות

תהליך ההכנה



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

האגף לשרותים חברתיים - חולון
shirn@holon.muni.il עו"ס יתד, שיר ברוך 

העלאת דימוי עצמי, רכישת כלים לשיפור מיומנויות 
חברתיות, גיבוש והרחבת המעגל החברתי.

תמיכה בקוראי מסך הופעלה.

צעירים וצעירות המעידים על בדידות חברתית ורצון 
לשפר את המיומנויות החברתיות שלהם

סדנא בת יומיים באכסנית אנ"א בירושלים, על בסיס 
פנסיון מלא.

מכון יוספטל סיפק תכנים העוסקים בדימוי עצמי, 
זיהוי חוזקות וכוחות ושיפור מיומנויות חברתיות.

תקציב מסל גמיש לצורך מקום לינה, מרצים שיעבירו 
את התכנים הנדרשים - 1090 ₪ למשתתף.

הסעה 1600 ₪.
שותפים - צוות יתד חולון, מכון יוספטל, אכסנית 

אנ"א, אגד הסעות.

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

כשכולם יושבים על האוטובוס בדרך לירושלים

איתור צרכים באמצעות הקשרים הפרטניים של כל . 1
עו"ס עם הצעירים שלה.

שיווק הסדנא וחיזור עד לרגע שכולם על האוטובוס.. 2
גיוס ספק לתכנים המבוקשים.. 3
איתור מקום לינה מתאים.. 4
סידור הסעות.. 5

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

איך יודעים שזה מוכן

סדנא בתנאי נופש - שיפור מיומנויות חברתיות

תהליך ההכנה



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

מחלקה לשרותים חברתיים - בענה יתד מרחב 
מקדם תעסוקה, מיאדה עבדאלקאדר, עו"ס יתד, 

054-4337748

חקירה פנימית וביטוי בעולם הפנימי
צמיחה גדילה והעלאת מודעות

קבלה עצמית
שיפור מיומנויות חברתיות תוך עבודה קבוצתית

הצפה ועיבוד תכנים הקשורים לדימוי גוף ודימוי עצמי
עבודה על תהליך קבלת החלטות
התמודדות עם מצבי תסכול וכעס

חשיפת עיצוב תכשיטים כתעסוקה ועבודה

צעירות בגילאי 18-29 בתכנית יתד מאופיינות בדימוי 
עצמי נמוך, מבולבלות ומתמודדות עם חוסר תעסוקה 

והשכלה

סדנה בת 8 מפגשים אשר התקיימה במרחב מקדם 
תעסוקה עם קבוצת צעירות - 12 משתתפות

פעם בשבוע כל מפגש שעתיים וחצי.

תקציב לחומר ממרחב מקדם תעסוקה - 400 שח 
למשתתפת

עוס יתד העבירה את הסדנה

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

במפגש הסיכום דובר על התהליך שעברו ועלה עד 
כמה הצעירות התחברו לעצמן ולעולמם הפנימי. 

הבינו באיזה נקודה נמצאות.
התחילו לעבוד על עצמן ולהכין את עצמן לשינוי.

שתי צעירות התאמצו ונרשמו ללימודים.
צעירה שבחרה עיצוב תכשיטים כמקצוע ללמידה 

והכשרה.

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

איך יודעים שזה מוכן

תרפיה בעיצוב תכשיטים



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

שירותים חברתיים- הוד השרון
עו"ס יתד - מור מדברי   052-8283306

התערבות מניעתית עם צעירות שהיו חשופות בעברן 
לאלימות, לקראת הזוגיות שלהן עצמן בהווה או 

בעתיד.
מפגש עם קבוצת השוות

צעירות שהיו חשופות לאלימות במשפחה

סדנא בת 10 מפגשים בהנחיית עוס יתד יחד עם עוס 
מהתחנה לשלום המשפחה ומניעת אלימות.

שיח מפרה על תפיסות של זוגיות, זיהוי נורות 
אדומות, תקשורת מקדמת, חיזוק מאפיינים של זוגיות 

בריאה ועוד..

זיהוי צרכים של מספר צעירותהתמודדות עם . 1
קונפלקטים בזוגיות או המנעות מזוגיות.

יצירת שיתוף פעולה עם המרכז לשלום המשפחה.. 2
בניית תוכנית מתאימה לצעירות. 3
גיוס הצעירות לסדנא. 4
מציאת מקום וזמן. 5

שיתוף פעולה עם התחנה לשלום המשפחה ומניעת 
אלימות. שימוש בתכנים מתוך תוכנית למניעת 

אלימות בזוגיות שמתקיימת בבתי הספר.
משאבי זמן וכוח אדם פנימיים של אגף הרווחה

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

כשיש משתתפות, תוכנית כתובה, מנחות, מקום וזמן.

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

תהליך ההכנה

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

איך יודעים שזה מוכן

"ביחד ולחוד" - סדנא לזוגיות בריאה



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

האגף לשירותים חברתיים טבריה
עו"ס יתד - ציפי פרידמן   050-6657944

הפנייה לקליניקה המשפטית נעשתה במטרה לסייע 
לצעירה לפנות למשטרה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי 
שנפתח כנגדה בגין עבירות סמים. התיק בעניינה נסגר 

על רקע חוסר ראיות, אולם, רק סגירת תיק בהיעדר 
אשמה לא מותירה רישום פלילי. ניתן להגיש בקשה 
ליחידה החוקרת לשינוי עילת סגירת התיק, אך לשם 

כך נדרש טיפול משפטי מקצועי. מאחר והסנגוריה 
אינה מייצגת בהליך מעין זה, פניתי לקליניקה 

המשפטית בצפת בהובלתה של עו"ד רימונה שלג, 
אשר נענתה בחיוב ונרתמה לטובת הצעירה.

שותפות עם קלינקה משפטית - הקליניקות משפטיות 
נעדו לסייע למתקשים לממן טיפול משפטי מקצועי 

ולהכשיר סטודנטים למשפטים.

מדובר בצעירה בת 19, אשר נכחה בדירת מכרים 
אליה הגיעה משטרה ועצרה צעיר שהחזיק בסמים 

לצריכה עצמית. כל הנוכחים בדירה נחקרו ולכל 
אחד נפתח תיק פלילי בגין החזקה/שימוש בסמים. 

לצעירה לא היה יד בדבר, אך היא שילמה מחיר יקר 
על נוכחותה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון.

כעבור כשנה ממועד האירוע המשטרה סגרה את 
התיק בעניינה על רקע "חוסר ראיות". מבירורים 

ארוכים שערכתי הובן לי כי רק סגירת תיק ב"היעדר 
אשמה" לא מותירה רישום פלילי. עובדה זו העיבה 

מאוד על הצעירה, עיכבה אותה בהיבט הרגשי 
וצמצמה את הזדמנויותיה במגוון תחומי חיים. כל 

פניותיי וניסיונותיי למשטרה עלו בתוהו. כתוצאה מכך, 
פניתי לקליניקה המשפטית כמתואר לעיל.

הטיפול המשפטי התנהל ביד רמה, במקצועיות 
ובמסירות לאורך הדרך. לבסוף המשטרה נעתרה 

לבקשה ועילת סגירת התיק שונתה להעדר אשמה. 
מדובר בהישג מרשים ומשנה חיים עבור הצעירה.
לציין כי לולא שיתוף הפעולה המתואר ולולא שינוי 

עילת סגירת התיק, היה נותר לצעירה כתם גדול על 
כבודה ושמה הטוב, דבר העלול אף לסגור בפניה 

דלתות בהווה ובעתיד. אפשר להבין ללבה של 
הצעירה, המשוכנעת כי היא חפה מפשע, ומשכך 
מבקשת שהחשד שהועלה נגדה יימחק לחלוטין 

ובתיק שנפתח נגדה יירשם כי נסגר 
כיוון שהתברר כי איננה אשמה.

כל הצדדים המעורבים )קליניקה משפטית, עו"ס 
יתד והצעירה( שיתפו פעולה והיו נחושים לקדם את 

העניין. כל שנדרש ממני כעו"ס ומהצעירה נמסר בזמן 
ובאיכות הגבוהה ביותר. הקליניקה המשפטית משכה 

חומרי חקירה, ניתחה אותם לעומק, ערכה ראיון עם 
הצעירה ואספה ממני כל חומר שיכול היה לשרת 

את הבקשה. כל אלו, יחד עם פיתחון לב ורצון טוב, 
התגבשו לכדי בקשה משפטית מנומקת ומפורטת 

שהוגשה למשטרה ואף השיגה את מבוקשה.

פנייה לקליניקה המשפטית העברת חומרים רלוונטיים 
לצורך כתיבה משפטית, לרבות דו"ח סוציאלי מקיף 
אודות הצעיר/ה הכנת הצעירה לתהליך ותיווך בינה 

לבין הגורמים מהקליניקה המשפטית.
*** השירות ניתן ללא תשלום

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

כאמור, המשטרה נעתרה לבקשה ועילת סגירת התיק 
שונתה מחוסר ראיות להעדר אשמה. מדובר בהישג 

מרשים ומשנה חיים עבור הצעירה.

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

תהליך ההכנה

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

שיתוף פעולה בין תכנית יתד לבין הקליניקה המשפטית 
במכללת צפת במקרה בו הצעירה לא עמדה בקריטריונים של 

קבלת ליווי מטעם הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית

איך יודעים שזה מוכן



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

אגף הרווחה והשירותים החברתיים עיריית חדרה
מיכל גלאם - עו"ס יתד   052-5522435

מפגש חברתי, נעים ומזמין ליצירת קשרים חברתיים 
בין הצעירים. יחד עם אפשרות להעשרה כיפית, 

צעירה המעניקה כלים בסיסיים לבישול מזין, בריא 
וטעים שיעניק תחושת חמימות ביתית עבור צעירים 

רבים המתגוררים לבד.

צעירים במצבי סיכון מהתוכניות השונות לצעירים 
בחדרה

מדובר בסדנה מתמשכת בת שלושה מפגשים בהם 
לומדים כלים וטכניקות לבישול ביתי וטעים. הסדנה 

מועברת ע"י גורם מקצועי המשלב אלמנטים טיפוליים.

הכנת פלייר, פרסום וגיוס משתתפים מתאימים. 
שותפות של שלוש תוכניות לצעירים, השתתפות 

וארוח של מרכז הצעירים 

מיקום המאפשר מרחב לבישול בנוחות, חברת 
בישול חיצונית - מושיקו טבחיקו המביא איתו ציוד 

ומצרכים עבור הפעלת הסדנה. 
עלות 3600 ₪ מתקציב סל גמיש.

Supported through the generosity  
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

תהליך ההכנה חומרים נדרשים

תאור התוכנית

לא רק מנה חמה...



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

 המחלקה לשירותים חברתיים, בני ברק 
תוכנית "איתור והכוון לצעירים" 

052-7635028 שמעון לפה, ואסתי דרורי- יתד  

לצאת מהכלים בלי לשבור אותם

צעירים בגילאי 18-26 הלומדים במסגרת של ישיבה 
גבוהה

מחד, השיח אודות השכלה, תעסוקה בקרב צעירים 
חרדים שתורתם אומנותם אינו מקובל ויתקל 

בהתנגדות חריפה גם מצד מנהיגי הציבור. 
מאידך, גם בקרב אוכלוסיה זו )צעירים שתורתם 
אומנותם( זוהו צרכים שצפו ועלו על פני השטח. 

הפיתרונות צריכים להיות יצירתיים ומותאמים, כך קם 
הרעיון ליצור קבוצה ללימוד אנגלית מדוברת.

עו"ס התוכנית קיים פגישות פרטניות עם צעירים 
המלווים ע"י במסגרת התוכנית, שמע מהם על החסם 
השפתי, זיהה את הצורך לתת מענה לכך. העו"ס יצא 
לזירות איתור נוספות התואמות לאותו פלח אוכלוסיה 

ע"מ לאתר צעירים נוספים,
חבר מביא חברבחירת המכון שיעביר את הקורס ע"י 

מידת התאמתו לאוכלוסיית צעירים זו. פגישות אישיות 
עם כל אחד ואחד מהצעירים ע"מ לבחון את מיד 

התאמתו.

כאשר העו"ס זיהה 15 צעירים מכלל אותם צעירים 
 שהרצון שלהם להצליח לצלוח את קורס האנגלית 

בין 1-10, היה 10.

הכרות מעמיקה עם האוכלוסיה
לגייס שותפים ע"י ניטרול ההתנגדות )לדוג': שעות 

הקורס(
זמינות גבוהה של עו"ס התוכנית. נוכחות פיזית של 

עו"ס התוכנית במהלך הקורס
תקציב )לקורס, לכיבוד(. כיתת לימוד מותאמת 

מבחינת מיקום ונתונים בשטח
ערכת לימוד

ערכת מדיה )מותאמת לקבוצה מבחינה ערכית(. 
עלות 16500 ש"ח עבור 15 מפגשים בני 4.5 שעות 

אקדמאיות 

Supported through the generosity  
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

תהליך ההכנה

איך יודעים שזה מוכן

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

קורס אנגלית מדוברת



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

המחלקה לשירותים חברתיים יבנה
שני ואזאנא עו"ס יתד, רווית רונן מתכללת עירונית 

052-7560093 הדרך החדשה 

לאפשר שיח מכיל ואמפטי על גזענות ואלימות 
משטרתית, ולמנוע מבני הנוער והצעירים להגיע 

לעימותים אלימים עם המשטרה.

בני נוער וצעירים בני העדה האתיופית
בזמן גל המחאות שהתעורר בחודש יולי 2019, הגיעו 

למחאה מספר אנשי מקצוע במטרה להרגיע את 
הרוחות, ולסחוף את הצעירים ובני הנוער למעגלי שיח. 

הגענו להפגנה חילקנו מים לצעירים, לאט לאט דברים 
יצאו משליטה בלי שתכננו, לאחר מכן ישבנו עם חלק 

מהצעירים שנשארו והתחלנו לשמוע אותם מדברים 
בכאב על אפליה, גזענות, אלימות משטרתית, תחושת 

חוסר שייכות, כעס על המדינה ועוד..

לאחר המחאה שמרנו על הפורום שהתכנס בשעת 
חירום, ואנחנו ממשיכים להפגש אחת לחודש, אחת 

הצעירות שהשתתפה במעגל שיח בליל ההפגנה 
הגיעה להרצות למורים בימי הכנה בקיץ וסיפרה 

את הסיפור האישי שלה ואת החוויות שלה מהקיץ 
האחרון, בנוסף התקיים מפגש בהשתתפות השוטר 

הקהילתי, ותושבי העיר בני העדה עם מפקד 
תחנת המשטרה בעיר ועם מפקד מרחב דרום של 

המשטרה בה הוזמנו להרים טלפון למפקד התחנה 
באופן אישי כאשר אנו נתקלים בגזענות מצד שוטר, 

התחייבות מהמשטרה להיות שותפים יותר למתרחש 
ברשות המקומית, ובבקשה לבוא לשוחח עם 

 השוטרים באופן חד 
 פעמי על קשיי הצעירים ובני הנוער 

בני העדה.

בבוקר המחאה כינסנו ישיבת חירום אשר נכחו בה 
נציגים מ: מוקד קליטה, אנשי הקהילה, קבסי"ם, 

פסיכולוגית מהשפ"ח ראשי תוכניות ועוד, במהלך 
הישיבה הוחלט שנגיע למחאה עם חולצות ובקבוקי 

מים ונחלק לצעירים ולאט לאט נמשוך אותם למעגלי 
שיח בכדי להמנע מעימותים אלימים.

Supported through the generosity  
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia
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השתתפות במחאה של בני העדה האתיופית



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

החטיבה	לקידום	נוער	וצעירים,	עיריית	ירושלים	
054-7719840 אפרת	רותם	

rtefrat@jerusalem.muni.il

לסייע	לצעירים	להתמודד	עם	החובות	ולמנוע	את	
הישנותם

צעירים	בגילאי	18-26	אשר	מתמודדים	עם	חובות	
ועם	הליכי	גביה	בהוצאה	לפועל,	ואשר	זקוקים	לסיוע	

אינטנסיבי	בהתמודדות	עימם.	כלל	המשתתפים	
בפרויקט	הם	כאלו	הנמצאים	בקשר	טיפולי	

משמעותי,	והינם	בעלי	מוטיבציה	וכוחות	להתמיד	
בתכנית	בת	מספר	חודשים.

פרויקט	דרור	הוא	פרויקט	הוליסטי	שמטרתו	לסייע	
לצעירים	להתמודד	עם	חובות	ולמנוע	הישנותם.
במסגרת	הפרויקט	כל	צעיר	יקבל	מענה	מקיף	

לצרכים	השונים	הקשורים	בחובות:	ייצוג	משפטי	
צמוד,	סיוע	במיצוי	זכויות	כללי,	ליווי	טיפולי,	ליווי	

כלכלי	ולמידת	כלים	הקשורים	בהתנהלות	פיננסית.	
כל	צעיר	בונה,	ביחד	עם	אנשי	מקצוע	מהתחומים	
השונים,	תכנית	בת	כ-4	חודשים	להתמודדות	עם	

החובות.	התכנית	כוללת	יעדים	מפורטים	שמתייחסים	
למקורות	הכנסה	ולתשלום	חובות.	כמו	כן,	הצעירים	
משתתפים	בסדנה	קבוצתית	שעוסקת	בנושאים:	

בניית	תקציב	חודשי,	צרכנות	נבונה,	התנהלות	מול	
בנקים,	זכויות	בעבודה	ועוד.

אנשי	המקצוע	מסייעים	לצעיר	בעמידה	ביעדים	
שקבע	לעצמו.	צעיר	המשתתף	בפרויקט	ועומד	

ביעדיו	-	מקבל	סיוע	כספי.

1	 לקראת	פתיחת	מחזור	יש	לגייס	את	המשתתפים:	.
להפיץ	מודעה,	לפנות	לעובדים,	לפנות	לצעירים	
אשר	ידוע	כי	מתמודדים	עם	חובות	יש	להבין	יחד	
האם	הפרויקט	מתאים	לצרכי	הצעיר.	מתקיים	
ראיון	שבו	בוחנים	יחד	את	התאמת	הפרויקט	

לצעיר	והצעיר	לפרויקט.
2	 פנייה	לעמותת	פעמונים	ועמידה	בקשר	עם	רכזת	.

התכנית	ומדריכי	הסדנה,	תאום	ציפיות	עם	כל	
אנשי	המקצוע	השותפים	ועם	הצעירים	שלוקחים	

חלק	בפרויקט.

הפרויקט	יוצא	לדרך	כאשר	ישנם	עד	8	צעירים	אשר	
בונים	תכנית	אישית	ביחד	עם	אנשי	המקצוע	המלווים	

אותם	ויוצאים	לדרך.

הפרויקט	נבנה	ומופעל	בשיתוף	עמותת	פעמונים	
)תכנית	תכל"ס(.	בנוסף,	הפרויקט	דורש	תקציב	

לתשלום	הסיוע	הכספי	לצעירים.
במחזורים	האחרונים	של	הפרויקט	נוסף	רכז/ת	

ייעודית	להפעלתו.	כלומר,	נדרש	תקן	נוסף	)במשרה	
חלקית.

Supported through the generosity  
of	Sam	and	Ruth	Alter,	Melbourne	Australia

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

תהליך ההכנה איך יודעים שזה מוכן

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

פרויקט "דרור" לצעירים בחובות



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

האגף לשירותים חברתיים אילת
עו"ס יתד גלית קופמן ועו"ס בשבילי אורלי מלכה 

גלית - 052-3464930

הפגת הבדידות החברתית, גיבוש, העצמת כישורים 
חברתיים וכישורי חיים.

צעירים וצעירות המלווים בתכניות לצעירים: יתד, 
5 מפגשים בשעות הערב הכוללים ארוחת ערב ניצוץ ובשבילי

ואחריה פעילות פנאי ואתגר/ הרצאה מעשירה. 
בסיום התכנית אירוע שיא - יום כיף זוגי במלון הכולל 

ארוחת בוקר, הרצאה, קבלת שי ושימוש חופשי 
במתקנים.

בירור צרכים, החלטה על קונספט, בנית תכנים, 
אישור ממונים, סגירת מקומות פעילות ומנחים, קבלת 

הצעות מחיר והכנת הזמנות עבודה, הפקת פלייר 
והפצתו בקרב אוכלוסיית היעד, חיזור אינטנסיבי.

תהליך ההכנה הסתיים, הפלייר הופץ, יש רשימת 
נרשמים שמתייצבים לפעילות.

תקציב לפעילויות חוץ ומרצים, תקציב לכיבוד, פלייר.

Supported through the generosity  
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

תהליך ההכנה
איך יודעים שזה מוכן

חומרים נדרשים

תאור התוכנית

שלישי צעיר - תכנית הקיץ לצעירים



ערב חשיפה לתוכנית יתד

מהמטבח של...

קהל היעד

חומרים נדרשים

המחלקה לשירותים חברתיים מ.א. שדות נגב
תאיר אלוש, עו״ס רכזת תוכנית יתד במועצה

tair2sdotnegev.org.il  0506938890

נוער בוגר (16 +) צעירים וצעירות בגילאי 18-25, 
הורים לצעירים/ות, אנשי מקצוע בתחום של נוער וצ־
עירים - עו״סים, מרכז צעירים, מעברים, גורמים חינו־

כיים, עובדים בלתי פורמאליים - רכזי נוער ובנות 
שירות ועוד. בוגרות ונערות של מסגרות טיפוליות 

במועצה - בית חם לנערות, משפחתון ופנימיה טיפו־
לית. כמו כן, משתתפי מכינה קדם צבאית שפועלת 

בפריפריה.

הערב הוקם בחסות המחלקה לשירותים חברתיים. 
מבחינת משאבים: את ההרצאה הזמנו בהתנדבות - 

גיורא מספר על עמנואל החייל שלו מתוך תחושת 
שליחות עמוקה לעם ישראל להפיץ את אור אישיותו. 

הושקע תקציב מכובד - 2000 ש״ח בכיבוד עבור 
הערב הזה (השתתפו כ-120 אנשים). הושקע תקציב 

בפירסום התוכנית - גרפיקה ובית דפוס - 700 ש״ח 
מבחינת שותפים - עמדות הסברה לטובת הצעירים - 

של מרכז צעירים, מרכז הישגים, מעברים, מחלקת 
נוער.

במסגרת תהליך ההכנה גייסנו צעירים עם סיפורים מש־
מעותיים של התמודדות והצלחה בחייהם להגיע לערב, 

הנחנו אותם מה לספר וכיצד להציג הדברים. הכנו 
שאלות מראש ונקודות למחשבה. בנוסף, הכנו דפים 

אישיים לצעירים המשתתפים למלא אודות חוויות הת־
מודדות והצלחה אישיות שלהם.

הוצאנו הזמנות לערב שעיצבנו לבד, ושלחנו בווטסאפ 
לצעירים ולעובדי הצעירים. שריינו מקום מתאים 

במרכז הצעירים, קנינו כיבוד וכוסות עם הדפסים של 
יתד מלאות בשוקולדים.

הצעירים התכנסו לקראת ערב פסח במרכז הצעירים 
״הגג״ בנתניה, לערב הכולל כיבוד מפנק ושי לחג. 

במהלך הערב האזינו לשלושה צעירים בהנחיית צוות 
יתד, ששיתפו כל אחד בסיפור חייו, התמודדות עם 

קושי אישי ומשפחתי וההצלחות שחוו. (לדוגמא סיום 
תואר, עבודה במשרד עורכי דין, גמילה מסמים 
והדרכה במסגרת טיפולית). הצעירים הנוכחים 

השתתפו, שאלו שאלות ואף מילאו בעצמם שאלון 
אישי על חוויות של התמודדות והצלחה בחייהם.

 to do עובדים לפי מטרות, נשלח במייל רשימות
מסודרות, שיתוף של כל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים במטלות לקראת הערב וכו׳

איך יודעים שזה מוכן

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

מטרה
1.  חשיפת תוכנית יתד בפני אוכלוסיית היעד וכן - 

      פוטנציאליים עתידיים פלטפורמה לשיווק ופירסום 
      איתור צעירים.

2.  מיצוב התוכנית כתוכנית מועצתית הנותנת מענה 
רשותי בתחום של צעירים וצעירות.

3.  חיזוק וביסוס השותפויות למען הצעירים. 

Supported through the generosity 
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

דיורית תל אביב - עמותת אותות
טלי מאור - מנהלת הדיורית 0523983595

ליווי משפטי מותאם גיל, מגדר. ליווי קונקרטי ואישי - 
כתיבת מכתבים, ליווי לבנקים, ליווי בתהליכים 

בהוצאה לפועל, משא ומתן מול חברות סלולר, 
הסדרת חובות והפיכתם להתחייבויות ועוד.

במהלך חמש השנים האחרונות מתקיים שיתוף צעירות המתגוררות ומלוות בדיורית תל אביב
פעולה מיוחד במינו בין הקליניקה לבין הדיורית. 
ה"דיורית" הינה תוכנית חדשנית המעניקה דיור 

עצמאי לצעירות בגילאי 18-25, חסרות עורף 
משפחתי, הזקוקות למענה דיור זמני ומיידי, לתקופה 
הנעה מחודש ועד שנה. הקליניקה עוסקת במתן סיוע 

ויעוץ משפטי לכל אורך הרצף- מן הייעוץ במערך 
הדיורית עצמו ועד לייצוג בבית משפט במגוון הליכים 

משפטיים.הקליניקה מנגישה את עולם המשפט 
לצעירות ובמקביל מקנה לסטודנטים הזדמנות 

להיחשף לעולם המשפטי המעשי תוך שימוש 
במישפט לקידום צדק חברתי ולקידום זכויות אדם.

פרקטיקה מעוגנת מציאות - בניית תכנית עבודה . 1
לפי דחיפות.

שימוש בהון חברתי - יצירת קשרים במקומות . 2
בירוקרטים שימוש בשפה - ידע כיצד.

לפנות למקומות בשפה שהם רוצים לשמוע על . 3
מנת...... לקצר תהליכים.

פרקטיקה משתפת - לא ללכת במקום הצעירות . 4
או בלעדיהן.

התערבות מוצלחת מול כשלונות עבר- לייצר . 5
הצלחות קטנות ומעודדות

Supported through the generosity  
of Sam and Ruth Alter, Melbourne Australia

מטרהמהמטבח של...

קהל היעד

תהליך ההכנה

תאור התוכנית

שיתוף פעולה בין "דיורית"- עמותת "אותות" 
לבין הקליניקה המשפטית לייצוג בני נוער וצעירים 

המרכז הבינתחומי הרצליה - 
בית ספר הארי רדזינר למשפטים




