
 התנדבות בליווי פרויקט / עמותה

 

 ,מועמד יקר

בים "תחום מתנדבים עובד בשיתוף פעולה עם מספר ארגונים אזרחיים אשר מלווים את המלש

 .בתהליך הנידוב

 

 :להלן רשימת כלל הארגונים האזרחיים שניתן לפנות אליהם

 

לים באופן , מנהשבצים את המועמד מול חיילות הצבאפרויקטים מלווים אשר מ .1

ד ומשפחתו ומלווים עצמאי את תהליך ההתנדבות בקו ישיר מול מיטב בשם המועמ

 :במהלך השירות

 " רואים רחוקתכנית": 

היא תכנית חדשנית המכשירה ומלווה בוגרים על  "תכנית "רואים רחוק

, בהם ל ובשוק האזרחי, במקצועות נדרשים"ום האוטיסטי בצההספקטר

כנה ות, QA, מידענות ,GIS, אפענוח תצ" -רום מהווים יתרון מאפייני הספקט

 .ואלקטרוניקה

חודשים במסגרת אזרחית  3-תכנית עוברים קורס הכשרה של כמשתתפי ה

 ., ומקנה להם את כישורי העבודה הנדרשיםשמלמד אותם את המקצוע

ארבעה -שלושהעים ליחידה לתקופת התנסות של , המשתתפים מגיבהמשך

, טרם גיוסם נת להתנסות במסגרת העבודה, על מזרחיתבמתכונת אחודשים 

 .לצה"ל כמתנדבים

( חברה לתועלת הציבורמעבר לאופק ) ל ידיהתכנית מופעלת במשותף ע

להפעלת התכנים שותפים משרד הרווחה והמוסד  .והקריה האקדמית אונו

 .לביטוח לאומי

 rr@ono.ac.il - יצירת קשר

  orgrachok.-roim.www: אתר

 אבני דרך לחיים"לים של תכנית ליווי חיי": 

התכנית מציעה ליווי אישי ותיווך בכל תהליכי החיול והשירות עצמו עבור 

קיים ליווי פרטני , טרם הגיוס מתל בסעיף הנפשי"בעלי משירות לצה צעירים

תף מתווה ת( בהם בונים יחד עם המשם, כשעהאחת לשבועייעל ידי מדריך )

. בקש להשיג במסגרת התהליךוא מלעבודה אישית והיעדים שאותם ה

פגישות  -פגישות ליווי ותיווך במסגרת בעת הצורך  -, לאחר החיול בנוסף

 .ש"קית ת"משן/"קב/משותפות עם מפקד

  @il..orgavneiderechyaels - יצירת קשר

 .programs/soldiersil/www.avneiderech.org/אתר : 

 תוכנים חיבורים:  

מיועד  .אספרגר ישראל ומשרד הרווחה -תת אפי מופעלת על ידי עמו

 בתפקוד גבוה בעלי פוטנציאל זםמאובחנים עם אוטיהלצעירים וצעירות 

 3קבוצתית בת הכנה במסגרת התכנית עוברים החניכים  לשילוב יחידני.

תפקיד בהתאם לתחומי העניין והיכולות של ץ לחודשים במהלכה נעשה שיבו

 .אכל צעיר ובהתאם לצורכי הצב
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ה בכלל יחידות צה"ל במגוון \השירות נעשה תוך שילוב יחידני של הצעיר

 .תפקידים

לאחר הגיוס מתקיים ליווי פרטני וקבוצתי על ידי צוות התכנית המלווה את  

 .החניך לאורך כל תקופת שירותו בצבא

  hiburim00gmail.com :ליצירת קשר 

  http:/hiburim.wixsite.com/hiburim :אתר התכנית

  שווים במדים"תכנית "  

יוס מועמדים עם מוגבלות ג" ומשרד הרווחה לתכנית מטעם עמותת "אקים

התכנית כוללת חודשי הכנה . ל"שכלית ומועמדים בספקטרום האוטיסטי לצה

 ר גיוסו.בו ישרת המועמד גם לאחבסיסיים 

  mailto:Anata@akim.org.il - יצירת קשר

 www.akom.org.ilתר א

  מגשימים חלום"תכנית": 

. במסגרת "יד לילד המיוחדבשיתוף עמותת "תכנית של משרד הרווחה 

. התכנית כוללת מעבר להכנה המועמדים מתגוררים בדיור בקהילה התכנית

לחיים עצמאיים והתנסות במסלול התנדבותי לצעירים וצעירות עם מוגבלות 

על הספקטרום האוטיסטי או עם אינטלגנציה גבולית  ,שכלית התפתחותית

התכנית כוללת חודשי הכנה בבסיס בו ישרת המועמד גם  18-24בגילאי 

 .לאחר גיוסו

  mitgaisim@gmail.com :יצירת קשר

 

  תורמים במדים""תכנית: 

 ."ומופעלת על ידי עמותות "גוונים התוכנית שייכת למשרד הבריאות

, שחוו משבר נפשי הארץ מכל רחבי 18-24 צעירים בגילאי -אוכלוסיית היעד 

הצעירים מקבלים הכנה לקראת  ,במסגרת התוכנית .ל שיקוםסוזכאים ל

 .השתלבות בצבא ומלווים אישית בכל ההליכים להתנדבות

בחירת השיבוץ נעשית על פי שאיפותיו ויכולותיו של הצעיר ובהתאם 

 הכוונה של עמותת "גוונים".וי הובלולמערכת הצבאית 

  9913מוקד "גוונים" * -יצירת קשר 

 www.gvanim.org.ilאתר: 

  צח"שילוב מנ"תכנית: 

"יד לילד המיוחד" וארגון  ",גווניםת של משרד הרווחה בשיתוף עמותת "תכני

מכל רחבי הארץ, עם  15-25צעירים בגילאי  - ם. אוכלוסיית היעד"אדנ

 .מוכרים על הספקטרום האוטיסטיה קוגנטיבית/חושית/מכהנמגבלה פיזית/

לקראת שירות הכנה התכנית מאפשרת לבני נוער עם מגבלה לקבל 

בני  ., באמצעות ליווי אישי וקבוצתיכבר במהלך התיכון ל,ה"משמעותי בצ

לשירות ובמציאת שיבוץ  הנוער מקבלים תמיכה רבה בהליכי המיון והקבלה

תמיכה וליווי לאורך השירות  ,כמו כן .מיטבי ומתאים לרצונותיהם ויכולותיהם

 ו.עצמ

 *9913מוקד גוונים  - "גוונים" יצירת קשר עם עמותת

 ram.org.il-amilia@neve( ם )צפון הארץ בלבד"יצירת קשר עם ארגון אדנ
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  Shiri@special.org.il "קשר עם עמותת " יד לילד המיוחד יצירת

   www.molsa.gov.ilה: אתר התכנית במשרד הרווח

  www.gvanim.org.il ח אתר"מעבר למידע על שילוב מנצ

ם מתנדבים ארגונים ועמותות שותפים לתהליך ההתנדבות דרכם ניתן לפנות לתחו .2

 :(, שיבוץ וגיוסבתהליכי המיוןללא מעורבות )

 ייםעמותת "גדולים מהח":  

 אוכלוסיית היעד : מועמדים עם רקע אונקולוגי 

  203, שלוחה *6144: יצירת קשר

  1אגודת סוכרת נעורים סוג:  

 מועמדים עם סוכרת נעורים  - אוכלוסיית היעד

 5160171-03: יצירת קשר

 תה לתמיכה בחולי קרוהן וקוליטיס כיביתהעמו: 

 מועמדים עם קרוהן וקוליטיס -אוכלוסיית היעד 

 6421999-03קשר: יצירת 

  מרכז רב שירותים לאנשים עם לקות ראייה / עיוורון "אור –עמותת "מגדל 

 .ועמדים עם לקות ראייה או עיוורוןאוכלוסיית היעד מ

 0545627071שמה יצירת קשר שני בן אריה ראש צוות ה

shani@migdaor.org.il 

 ,0509004563ל  "צהבת מתנדבים כזלינוי מזרחי ר

linoym@migdalor.org.il  

 בשבילך" זמרכ": 

. מטרתו להכווין ע(לשעבר עמותת שממופעל על ידי עמותת מעגלי שמע )

 .רות ביטחון וחיילים בשירות הצבאיללוות ולתמוך במועמדים לשי

 םחירשי/אוכלוסיית היעד כבדי שמיעה

 noar@shema.org.il (3607שלוחה ) 035715656 - יצירת קשר

  ת () השתלבות צעירים במכינות קדם צבאיו ים"שיבול"תכנית: 

, נפשית או , חושית, קוגניטיביתפיזית)אוכלוסיית היעד צעירים עם מוגבלות 

 54-( שרוצים להשתלב בשילוב פרטני בתוך אחת מלקויות למידה מורכבות

 .מכינות קדם צבאיות

 כתובת מייל, הרוניאפרת א 0542199878 - ריצירת קש

efrataharoni6@gmail.com 

 כיוונים "מותת "ע: 

ינות לחיים עבור עצירים השואפים לניהול עצמי בקהילה בגיל השירות מכ

ת נדירות או , תסמונופיזית ו/או חושית, מחלות כרוניות עם מוגבלות 18-23

 .על הרצף בתפקוד גבוה

 049917444: יצירת קשר
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