
  

  

  - לצעירים וצעירות במצבי מצוקה וסיכון "שירות לאומי אזרחי"

  ס יתד "וממשקי עבודה עם עו  1202-2020פריסת תוכניות 

הייחודיות לטובת  תוכניות ה צעירים במצבי סיכון פועלות בשלוש עמותות שירות לאומי  שירות הלאומי 

שזקוקים למעטפת ויד מכוונת במהלך השירות הלאומי ובעלי    18-24ומיועדות לצעירות וצעירות בגילאי  

צבאי משרות  כוללות.  פטור  אישי  -התוכניות  תקן  באמצעות  שרות  מקום  ויום  ,  התאמת  רכזת  של  ליווי 

  . הכשרה שבועי

  נקודות מרכזיות בממשקי העבודהלהלן 

יפנו"עו .1 יתד  וצעירות לתוכניות בהתאם ל   ס  שלהם או   אזור המגוריםקבוצה שפועלת בצעירים 

ללא קשר למרחק בין מקום ,  ה/בהתאם לצורך של הצעיר(לקבוצת שירות לאומי שכוללת דיור  

השרות   ומקום  ב.  )המגורים  כרוכה  אינה  ב"  השמה"ההפנייה  ברישום  כרוכה  מחלקת  אבל 

 .הרווחה

ל  .2 הכנסה  להבטחת  זכאות  מהיש  וחלק  המוכר הצעירים  לאומי  שרות  בתקן  שנמצאים  צעירות 

 . רכזות השרות הלאומי מטפלות בכך,  ברווחה

 . בהתאם לצורך,  24/7הדירות יתנו מענה מקיף של , דירות 23אמורות להיות  .3
הצעירות והצעירים ואין הצדקה רכזות השירות הלאומי הן המלוות של  ,  במהלך השרות הלאומי .4

עו של  במקביל  יתד  "לליווי  של  .  ס  בטיפול  במקרה  למרפאות ,  רגשי  /נפשיצורך  להפנות  יש 

 .מרכזי טיפול שונים וכדומה, קופות חולים, ן"ברה

בני שרות /תעשה בדיקה של רשות השרות הלאומי לגבי הקדמת תורים בקופות החולים לבנות

 .לאומי
סוף   .5 ליווי,  השרותלקראת  להמשך  שזקוקים  וצעירים  צעירות  יפנו  הלאומי  השירות  ,  רכזות 

  ס יתד בקהילה"לעו

בארץ שפועלות  הלאומי  השרות  קבוצות  פריסת  עמותות,  להלן  של .  לפי  פלייר  מצורפים  בנוסף 

  ) מרבית הקבוצות קולטות צעירות וצעירים מהאזור הגאוגרפי הסביר של העיר בה פועלות (   -התוכניות 

  "בדרכי" ,נערות ונערים למען הקהילה -בת עמי

  2827720-054- -מנהלת איזור מרכז וצפון - יעל יגור

  6070263-052 -מנהלת איזור ירושלים ודרום  -שפרה שיפמן

  

  דיור   מייל  נייד   איזור הקבוצה   שם הרכזת

  ענבר חזין פרידמן 

  

  ami.org.il-inbarc@bat  054-6633374  מעורב  -עפולה

  

  לא

  050-9884418  בנים   -חדרה  ה 'אביהו מוצ

052-7906539  

ami.org.il-avihum@bat  

  

  לא



  

  מיכל לויט 

  

  ami.org.il-michall@bat  054-6643340  בנות -נתניה

  

  כן 

  הילה לב

  

  ami.org.il-hilal@bat  052-8691321  בנות -תקווה-פתח

  

  לא

  רוני סוויסה 

  

  ami.org.il-ronisw@bat  052-7906538  בנות - תל אביב

  

  כן 

  דנה חפץ

  

  ami.org.il-danah@bat  054-4866154  בנים - בת ים

  

  לא

 ami.org.il-nikkiz@bat  052-3337854  בנות -רמלה  ניקי זלצר

 

  לא

  ami.org.il-nimraa@bat  052-7071005  בנות-צפון הנגב  נימרה אילון

  

  לא

  מוריה שריקי 

  

  ami.org.il-morias@bat  050-7680705  בנות -באר שבע

  

  לא

  ami.org.il-moriaf@bat  054-2562526  ירושלים בנות   מוריה פרנקל

  

  כן 

  ami.org.il-adih@bat  052-6070634  בנות- ירושלים  עדי הרשקו

  

  כן 

  ami.org.il-anatc@bat  050-9066708  בנות  - ירושלים  ענת קרסיאנטה 

  

  כן 

shimonb@bat-  052-8693627  בנים  - ירושלים  שמעון בורגר 

ami.org.il  

  

  כן 

  יעל מן

  

חברון הר   דרום 

  וקרית ארבע
  כן     052-3003115

  

       

    052- 7906512ה לוי מזכירת התכנית דפנ 

  



  

  " בשביל דניאלי: "עמינדב

  3003691-052מנהלת מחלקת אוכלוסיות מיוחדות    -סעדי ול

  דיור   מייל  כתובת  נייד  אחריות תחום  שם הרכזת 

בנים    אשדוד  אוריה כהן 

  ובנות 
052-3760044  Oriyac12925@gmail.com  כן  

    michalmarcel2020@gmail.com  052-2358468   בנות  צפת  מיכל דנה

   דן גוש מרכז  שמחה דדון 
  בנים ובנות 

055-6884285  simcha101097@gmail.com   כן  

בנים    מודיעין  יעל יעקובסון

    ובנות
052-7203850  yaelyakovson@gmail.com    כן  

  כן   yaelstern165@gmail.com  052-7203526  בנות  ירושלים  יעל מדלסי 

 רכז) ירושלים   אוריאל  מדמון
 (בנים

052-5357457  madmonuri@gmail.com   כן  

 שרון - מרכז  ענבל  שטיינר

בנים   – ןשומרו

  ובנות 

052-3647774  inbalkan86@gmail.com   כן  

   oriya369@gmail.com 050-2980744  בניםצפת   אוריה שלג 

   rivkush18@gmail.com 052-8508423  בנות בית שמש   רבקה הופמן

   naamaroz123@gmail.com  052-8582654  בנים ובנות חדרה   נעמה גרינפלד

  מיוחדות   'מחלקת אוכ הילה 6647205-08

  

  

  

  

   האגודה להתנדבות  -"תמורה"

  מייל   הרכז/ת טלפון   דיור   מגדר  אזור 

 leumi.co.il-shirelc@sherut  0509521531שיראל    כן   צעירות קבוצת    טבריה 

  

  מגדל העמק 

  (פרויקט אורי) 

    צעירותקבוצת  

  (צעירות מרקע חרדי) 

   טולצ'ינסקי  לאל  כן 

0522684880  

leumi.co.il-lael@sherut 

  

 leumi.co.il-matanel@sherut  0506691972 מתנאל קוגן    קבוצת צעירים  חיפה



  

   

  0507521605  פריד אודליה     קבוצת צעירות   חיפה

  

leumi.co.il-Odeliaf@sherut  

  0509521046 לםליטל     צעירות קבוצת    חדרה 

  

leumi.co.il-lital@sherut 

  

  0509521002אביב יהלום      צעירות קבוצת    תל אביב 

  

leumi.co.il-avivy@sherut 

  

 leumi.co.il-neta@sherut  0509521011 משלנטע    כן   קבוצת צעירים  רחובות 

  0509521002אביב יהלום     קבוצת צעירות   רחובות 

  

leumi.co.il-avivy@sherut  

 

 leumi.co.il-orlasri@sherut  0507521004אור לסרי     קבוצות צעירים   ירושלים 

  

  ירושלים 

  (פרויקט עטרה) 

  קבוצות צעירות 

  (צעירות מרקע חרדי) 

  כן 

  דירות) 2(

  0585414582רחלי וייס ליבא 

  

leumi.co.il-rachellw@sherut 

  0507434213  ירדן לוי     קבוצת צעירות   ירושלים 

  

leumi.co.il-yardenl@sherut 

  

  0507521002  משה קוג'מן     קבוצת צעירים  באר שבע 

     

leumi.co.il-moshek@sherut  

  

  0507521002  משה קוג'מן     קבוצת צעירות   באר שבע 

  

leumi.co.il-moshek@sherut  

 

  

  0548030284זוהר לביא , מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות: 

 


