התנדבות בליווי פרויקט  /עמותה
מועמד יקר,
תחום מתנדבים עובד בשיתוף פעולה עם מספר ארגונים אזרחיים אשר מלווים את המלש"בים
בתהליך הנידוב.

להלן רשימת כלל הארגונים האזרחיים שניתן לפנות אליהם:
 .1פרויקטים מלווים אשר משבצים את המועמד מול חיילות הצבא ,מנהלים באופן
עצמאי את תהליך ההתנדבות בקו ישיר מול מיטב בשם המועמד ומשפחתו ומלווים
במהלך השירות:


תכנית "רואים רחוק":

תכנית "רואים רחוק" היא תכנית חדשנית המכשירה ומלווה בוגרים על
הספקטרום האוטיסטי בצה"ל ובשוק האזרחי ,במקצועות נדרשים ,בהם
מאפייני הספקטרום מהווים יתרון  -פענוח תצ"א  ,GIS,מידענות ,QA ,תוכנה
ואלקטרוניקה.
משתתפי התכנית עוברים קורס הכשרה של כ 3-חודשים במסגרת אזרחית
שמלמד אותם את המקצוע ,ומקנה להם את כישורי העבודה הנדרשים.
בהמשך ,המשתתפים מגיעים ליחידה לתקופת התנסות של שלושה-ארבעה
חודשים במתכונת אזרחית ,על מנת להתנסות במסגרת העבודה ,טרם גיוסם
לצה"ל כמתנדבים.
התכנית מופעלת במשותף על ידי מעבר לאופק (חברה לתועלת הציבור)
והקריה האקדמית אונו .להפעלת התכנים שותפים משרד הרווחה והמוסד
לביטוח לאומי.
יצירת קשר rr@ono.ac.il -
אתרwww.roim-rachok.org :


תכנית ליווי חיילים של "אבני דרך לחיים":
התכנית מציעה ליווי אישי ותיווך בכל תהליכי החיול והשירות עצמו עבור
צעירים בעלי משירות לצה"ל בסעיף הנפשי ,טרם הגיוס מתקיים ליווי פרטני
על ידי מדריך (אחת לשבועיים ,כשעה) בהם בונים יחד עם המשתתף מתווה
לעבודה אישית והיעדים שאותם הוא מבקש להשיג במסגרת התהליך.
בנוסף ,לאחר החיול  -פגישות ליווי ותיווך במסגרת בעת הצורך  -פגישות
משותפות עם מפקד/קב"ן/מש"קית ת"ש.
יצירת קשר yaels@avneiderech.org.il -
אתר www.avneiderech.org.il/programs/soldiers/ :



תוכנים חיבורים:
מופעלת על ידי עמותת אפי  -אספרגר ישראל ומשרד הרווחה .מיועד
לצעירים וצעירות המאובחנים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בעלי פוטנציאל
לשילוב יחידני .במסגרת התכנית עוברים החניכים הכנה קבוצתית בת 3
חודשים במהלכה נעשה שיבוץ לתפקיד בהתאם לתחומי העניין והיכולות של
כל צעיר ובהתאם לצורכי הצבא.

השירות נעשה תוך שילוב יחידני של הצעיר\ה בכלל יחידות צה"ל במגוון
תפקידים.
לאחר הגיוס מתקיים ליווי פרטני וקבוצתי על ידי צוות התכנית המלווה את
החניך לאורך כל תקופת שירותו בצבא.
ליצירת קשרhiburim00gmail.com :
אתר התכניתhttp:/hiburim.wixsite.com/hiburim :


תכנית " שווים במדים"

תכנית מטעם עמותת "אקים" ומשרד הרווחה לגיוס מועמדים עם מוגבלות
שכלית ומועמדים בספקטרום האוטיסטי לצה"ל .התכנית כוללת חודשי הכנה
בסיסיים בו ישרת המועמד גם לאחר גיוסו.
יצירת קשר mailto:Anata@akim.org.il -
אתר www.akom.org.il


תכנית "מגשימים חלום":

תכנית של משרד הרווחה בשיתוף עמותת "יד לילד המיוחד" .במסגרת
התכנית המועמדים מתגוררים בדיור בקהילה .התכנית כוללת מעבר להכנה
לחיים עצמאיים והתנסות במסלול התנדבותי לצעירים וצעירות עם מוגבלות
שכלית התפתחותית ,על הספקטרום האוטיסטי או עם אינטלגנציה גבולית
בגילאי  18-24התכנית כוללת חודשי הכנה בבסיס בו ישרת המועמד גם
לאחר גיוסו.
יצירת קשרmitgaisim@gmail.com :


תכנית "תורמים במדים":

התוכנית שייכת למשרד הבריאות ומופעלת על ידי עמותות "גוונים".
אוכלוסיית היעד  -צעירים בגילאי  18-24מכל רחבי הארץ ,שחוו משבר נפשי
וזכאים לסל שיקום .במסגרת התוכנית ,הצעירים מקבלים הכנה לקראת
השתלבות בצבא ומלווים אישית בכל ההליכים להתנדבות.
בחירת השיבוץ נעשית על פי שאיפותיו ויכולותיו של הצעיר ובהתאם
למערכת הצבאית ובלווי ההכוונה של עמותת "גוונים".
יצירת קשר  -מוקד "גוונים" *9913
אתרwww.gvanim.org.il :


תכנית "שילוב מנצח":
תכנית של משרד הרווחה בשיתוף עמותת "גוונים"" ,יד לילד המיוחד" וארגון
אדנ"ם .אוכלוסיית היעד  -צעירים בגילאי  15-25מכל רחבי הארץ ,עם
מגבלה פיזית/הנמכה קוגנטיבית/חושית/מוכרים על הספקטרום האוטיסטי.
התכנית מאפשרת לבני נוער עם מגבלה לקבל הכנה לקראת שירות
משמעותי בצה"ל ,כבר במהלך התיכון ,באמצעות ליווי אישי וקבוצתי .בני
הנוער מקבלים תמיכה רבה בהליכי המיון והקבלה לשירות ובמציאת שיבוץ
מיטבי ומתאים לרצונותיהם ויכולותיהם .כמו כן ,תמיכה וליווי לאורך השירות
עצמו.
יצירת קשר עם עמותת "גוונים"  -מוקד גוונים *9913
יצירת קשר עם ארגון אדנ"ם (צפון הארץ בלבד) amilia@neve-ram.org.il

יצירת קשר עם עמותת " יד לילד המיוחד" Shiri@special.org.il
אתר התכנית במשרד הרווחהwww.molsa.gov.il :
מעבר למידע על שילוב מנצ"ח אתר www.gvanim.org.il
 .2ארגונים ועמותות שותפים לתהליך ההתנדבות דרכם ניתן לפנות לתחום מתנדבים
(ללא מעורבות בתהליכי המיון ,שיבוץ וגיוס):


עמותת "גדולים מהחיים":
אוכלוסיית היעד  :מועמדים עם רקע אונקולוגי
יצירת קשר ,*6144 :שלוחה 203



אגודת סוכרת נעורים סוג :1
אוכלוסיית היעד  -מועמדים עם סוכרת נעורים
יצירת קשר03-5160171 :



העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וקוליטיס כיבית:
אוכלוסיית היעד  -מועמדים עם קרוהן וקוליטיס
יצירת קשר03-6421999 :



עמותת "מגדל – אור" מרכז רב שירותים לאנשים עם לקות ראייה  /עיוורון
אוכלוסיית היעד מועמדים עם לקות ראייה או עיוורון.
יצירת קשר שני בן אריה ראש צוות השמה 0545627071
shani@migdaor.org.il
לינוי מזרחי רכזת מתנדבים בצה"ל ,0509004563
linoym@migdalor.org.il



מרכז "בשבילך":
מופעל על ידי עמותת מעגלי שמע (לשעבר עמותת שמע) .מטרתו להכווין
ללוות ולתמוך במועמדים לשירות ביטחון וחיילים בשירות הצבאי.
אוכלוסיית היעד כבדי שמיעה/חירשים
יצירת קשר ( 035715656 -שלוחה noar@shema.org.il )3607



תכנית "שיבולים" ( השתלבות צעירים במכינות קדם צבאיות ):
אוכלוסיית היעד צעירים עם מוגבלות (פיזית ,חושית ,קוגניטיבית ,נפשית או
לקויות למידה מורכבות) שרוצים להשתלב בשילוב פרטני בתוך אחת מ54-
מכינות קדם צבאיות.
יצירת קשר  0542199878 -אפרת אהרוני ,כתובת מייל
efrataharoni6@gmail.com



עמותת "כיוונים ":
מכינות לחיים עבור עצירים השואפים לניהול עצמי בקהילה בגיל השירות
 18-23עם מוגבלות פיזית ו/או חושית ,מחלות כרוניות ,תסמונות נדירות או
על הרצף בתפקוד גבוה.
יצירת קשר049917444 :

