צל''ש
צעירים לקראת שירות
כן ,אתם כבר מכירים אותנו מ'צעירות לקראת שירות' – צל"ש לצעירות.
וכעת ,אנחנו מתחדשים עם תוכנית תאומה -המיועדת לצעירים.
לאור הצלחת התוכנית בקרב צעירות החליטו כלל השותפים לתוכנית,
לפתוח קבוצה עבור צעירים-בנים מתוך רצון להעניק גם להם את
הכלים שכבר הוכיחו עצמם.

תוכנית צל"ש -נעים להכיר:
צל"ש הינה תכנית הכנה לשירות צבאי/לאומי ,ביוזמת משרד הרווחה ,זרוע העבודה,
צה"ל וביטוח לאומי ,המופעלת ע"י עמותת 'בת עמי' .
התוכנית מיועדת לסייע לצעירות (וכעת גם לצעירים) מרקע של מצבי סיכון ומצוקה
לעצב את עתידם ,באמצעות רכישת תעודת מקצוע ,הכנתם לביצוע שירות משמעותי
ופיתוח מיומנויות וכישורי חיים.
התוכנית מתקיימת במסלול חד שנתי ,במרחבי בתי ספר מקצועיים בפריסה ארצית,
בליווי רכזת ,שהינה עובדת סוציאלית ,בכל מרכז.

קהל היעד של התוכנית:
צעירות וצעירים בגילאי  ,17.5-20בעלי פטור משירות צבאי או מיועדים לגיוס מיוחד
('איתן' ' /חוסן') .צעירות וצעירים אלו מתמודדים לרוב עם מצבי מצוקה ומשבר,
ולעיתים קרובות מאופיינים בנשירה ממסגרות לימוד או תעסוקה ,קושי בתפקוד
יומיומי ,חסכים רגשיים וחינוכיים ו/או קושי במיומנויות חברתיות ומחסור בעורף
משפחתי וכלכלי.

איך אנחנו עושים זאת?






הכשרה מקצועית  -רכישת תעודת מקצוע מטעם 'זרוע העבודה' במקצועות
נדרשים
הכנה להשתלבות בצבא או בשירות הלאומי כחלק מתהליך נורמטיבי
פיתוח מיומנויות חברתיות ותפקודיות המסייעות להשתלב בחברה ובקהילה
העצמה אישית והעלאת תחושת המסוגלות דרך שיקוף כוחות ויכולות
קבלת קצבת הבטחת הכנסה מטעם הביטוח הלאומי -לפי תנאי זכאות ובהתאם
להגעה סדירה ושיתוף פעולה בתוכנית

התוכנית לצעירים תתקיים בתיכון 'עמל  'Tech inותכלול תעודת מקצוע בניהול
מלאי ורכש-לוגיסטיקה ומערכות ממוחשבות.

נשמח שתפנו אלינו צעירים שהתכנית יכולה להיות רלוונטית
להם לטובת העצמתם ובנית עתיד טוב יותר עבורם.
להרחבה אודות התוכנית וליצירת קשר:
שגית גלוסקא-רכזת צל"ש בנים sagluska@gmail.com 050-4082108
מיטל פליישמן -מנהלת תוכנית ארצית meitalfl@gmai.com 052-7906515
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בביה"ס קיים מערך הסעות רחב המאפשר הגעה ממגוון
גדול של אזורים המפורטים להלן-




















אור יהודה
אזור
אלעד
אריאל
בית אריה-עופרים
גבעת שמואל
גני תקווה
חבל מודיעין
חולון
יהוד
לוד
מודיעין
פתח תקווה
קריית אונו
ראש העין
רמלה
רמת גן
שוהם
תל אביב – דרום

להרחבה אודות התוכנית וליצירת קשר:
שגית גלוסקא-רכזת צל"ש בנים sagluska@gmail.com 050-4082108
מיטל פליישמן -מנהלת תוכנית ארצית meitalfl@gmai.com 052-7906515

