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 "ח שבט תשפ"א י

 כבוד ל

 מנהלי מחוזות 

 תכנית יתדרפרנטים מחוזיים 

 ממונות יתד 

 רכזי חברה צבא 

 מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים באמצעות המחוזות

 ארגוני צעירים וצעירות  

 

 

 צעירים בסיכון –מענה ייחודי לחיילים בודדים משוחררים  הנידון:

 

,  אשלים  -וג'וינט    בהובלת משרד הרווחהכנית יתד  , ת30.10.2016להחלטת ממשלה מיום  בהתאם  

הפועלים   תומכות  ותשתיות  שירותים  של  מגזרי  ובין  משרדי  בין  מערך  וביסוס  לפיתוח  פועלת 

 .  25 – 18בשיתוף פעולה להשגת איכות חיים מיטבית עבור צעירות וצעירים במצבי סיכון בגילאי 

נים משותפים בטיפול בחיילים שהם צעירים בסיכון  במסגרת שיתוף פעולה עם צה"ל, פותחו מנגנו

לאפשר להם להשלים את השירות הצבאי באופן מלא ולממש את הפוטנציאל האישי של כל    על מנת 

 אחד ואחת.  

שנים    5עד    חיילים בודדיםמשלב הגיוס עד שלב השחרור מהצבא עבור   רצף מעניםעל מנת להשלים  

יחודיים של הצעירים  ילתמיכה בצרכים מענק  מענה משלים:פותח בתכנית יתד מתאריך השחרור, 

 כנית אישית עוד. שכ"ד, רכישת ציוד בסיסי, קידום תכולל סיוע באשר   הללו

השכלה ושייכות הניתנים במסגרת    בתחומי תעסוקה, דיור, מענים אלו עומדים לצד מגוון המענים

 תכנית יתד. 

יתד  אנחנ  בתוכנית  משפחתי,  ו  עורף  חסרי  משוחררים  חיילים  של  היעד  באוכלוסיית  רואים 

לל משמעותית  ואוכלוסייה  שלהם  יווי  בליווי  והצורך  השחרור  אחרי  הראשונות  בשנים  תמיכה 

 התעצם לאור משבר הקורונה. 

 

   עבור חיילים בודדים משוחררים להגשת סיוע מקוון  , ייפתח קישור 2/71בתאריך 

 תנאי הסף לבקשת המענק הינם:  

 השחרור שנים מיום  5עד ,  וללא ילדים  חיילים בודדים משוחררים שהינם רווקים .1

 סיכון במצבי  צעיריםלאוכלוסיית יתד:  השתייכות .2

משרדי   –"ס במחלקות לשירותים חברתיים או במעגל הרחב של יתד  עוע"י מלווה/   ליווי   .3

 , עמותות וארגונים.  נוספיםממשלה 

 

של   אישית תכנית קידום לצורך ים מגווניםמענ עבור מיועדהוא ₪  ו 5000עד  גובה המענק הינו

זו   זמן  בתקופת  אלו  ו  –צעירים  בסיסיים  ,  להשכלה  הקשורים  צרכים,  קיום  צרכי צרכים 

 ועוד.    תעסוקה
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 : יש לצרף את המסמכים הבאיםלקישור שייפתח 

   תעודת שחרור .1

בודד.כ   אישור על הכרהמסמך   .2 לצעיר את המסמך  חייל  ואין  ניתן    במידה  הנ"ל ברשותו 

 המצורף: דרך האתר בקישור להזמינם 

 https://www.prat.idf.il/  

מספר תעודת זהות ותאריך הנפקת    ההזדהות נעשית באמצעות)  רשם לאתרהצעיר להיעל  

 ימי עבודה.  5תוך למייל (, האישור נשלח  או מספר רישיון נהיגה תעודת הזהות

 . /מלווה שם ומייל של העו"ס  .3

 אם יש.   כולל קבלות  לשם קבלת המענק  הצעירשל  צורך הפירוט   .4

 בנק של הצעיר ואישור ניהול חשבון. פרטי חשבון  .5

ליש   .6 זכאות  זכויותלבדוק  משוחררים  מיצוי  חיילים  להכוונת  ליחידה  והקרן     :באגף 

https://www.hachvana.mod.gov.il/Pages/default.aspx 

 . 12:00בשעה  24/2וייסגר ב 17/2בתאריך  ייפתח למשך שבוע המקוון הקישור

 המפורטים לעייל.   רגן עם כלל המסמכים להגשת הבקשהאי לכך, יש להתא

 

 

 בברכה,                                                                                                   

 אלונה אילת                                                                                                    

 מנהלת תכנית יתד                                                                                                      

 

 

 

 העתק: 

 משנה למנכ"ל   אבי מוטולה, 

 מנהל סיוע לבתי משפט ותקון ראש אלין אלול, סמנכ"לית בכירה, 

 איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, ראש מנהל לשירותים אישיים וחברתיים 
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