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מכינת שירות הצבאי 
לצעירים עם מוגבלות  

תוכנית חדשנית ומקיפה לצעירים וצעירות, מסיום 
צבאי,  משירות  פטור  בעלי    ,25 גיל  ועד  הלימודים 
בצה“ל  תעסוקתית  בהתנסות  להשתלב  המסוגלים 

ובדיור בקהילה בסיוע והכוונה מקצועית. 

בליווי  משותפים  מגורים  המשלב  חדשני  מענה 
סביבה  המהווים  בקהילה,   24/7 מקצועי  צוות 
חיים  איכות  המבטיחה  מכילה,  טיפולית  חברתית 
כוללת  להתמודדות  חיים  כישורי  ומעניקה  מיטבית 

בחיי היום יום של הצעירים תוך התנסות בצה“ל. 

צבאי,   לשירות  להתנדב  לצעיר/ה  הזדמנות  מקנה 
של  וליכולתם  העצמי  לביטחונם  התורם  שירות 
בחיי  מלאים  שותפים  להיות  ומשפחתם  הצעירים 

הקהילה.

מנהל   - הרווחה  משרד  בפיקוח  הינה  התוכנית 
שבע.  באר  ועיריית  צה"ל  ובשיתוף  מוגבלויות 

התוכנית מציעה שירות צבאי במחנה נתן ומגורים 
משותפים בליווי צוות רב מקצועי.

פורצת דרך בשירותים החברתיים.
עשרות פרויקטים חברתיים ותוכניות קהילתיות שמפעילה 
עמותת "יחדיו", נותנים מענה לאוכלוסיות מגוונות בדרום - 
נשים  סיכון,   במצבי  ונוער  ילדים  מוגבלויות,  עם  אנשים 
משפחות  שיקום,  בתהליכי  מכורים  אלימות,   נפגעות 
בהדרה ומובטלים. מאחורי כל תוכנית ופרויקט מסתתרים 

סיפורים אנושיים מרגשים. 
 (1999) הוקמה  (ע"ר)  והדרום  שבע  באר  יחדיו  עמותת 
במטרה ליזום, להרחיב, לשפר ולקדם שירותים חינוכיים, 
שירותים  המעניקים  ורווחתיים  קהילתיים  חברתיים, 
מתוך  חברתית  למוביליות  התורמים  ועדכניים  מקצועיים 
החברתיים  את השרותים  להנגיש  יש  כי  ואמונה  תפיסה 

לכלל האוכלוסייה בנגב.
הארגון פועל בתחומים הבאים:  

ופנאי  השכלה  תעסוקה,  דיור,  מסגרות   מוגבלויות: 
המעניקות אורח חיים נורמטיבי ושילוב בקהילה לאנשים 
עם מוגבלות. התכניות פועלות לשיפור מתמיד של איכות 

חיים וקידום היכולות ובשיתוף בני המשפחה והקהילה. 
רמת  הקטנת  לשם  והגנה  תמיכה  בסיכון:  ונוער  ילד 
נוער  ובני  לילדים  ייחודיים  מענים  מצויים,  הם  בו  הסיכון 

הזקוקים לתגבור, ליווי, הדרכה, ומוביליות חברתית. 
רצף  והשבחת  בפיתוח  העוסקות  תוכניות  התמכרויות: 
לנפגעי  מענה  הנותנים  ובוגרים  לנוער  שירותים 
רמת  לשינוי  רצון  מתוך  משפחותיהם  ובני  התמכרויות 

השירות והסטנדרטים הניתנים לאוכלוסייה זו. 
תכניות  ומפעילה  מפתחת  העמותה  במשפחה:  אלימות 
של  בהיבטים  טיפול  הכולל  מקיף  מענה  הנותנות 
נפגעי  ובילדים  בנשים  טיפול  מינית,  אלימות  האלימות, 

האלימות וכן טיפול בגברים הפוגעים. 
והעוני  המצוקה  ממעגל  משפחות  הוצאת  תעסוקה: 
באמצעות מתן כלים ליציאה עצמאית לעולם התעסוקה. 
עצמי  ודימוי  כבוד  בעלות  מפרנסות  למשפחות  הפיכתן 

גבוה, מעורבות ותורמות לקהילה. 
עמותת יחדיו באר שבע והדרום
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מסגרות יחדיו מציעות אורך חיים מיטבי לאנשים 
ונפשית  שכלית  חושית,  פיזית,  מוגבלות  עם 
ובלימודים  ופנאי  דיור  תעסוקה,  בתחומיי 

האקדמיים. 
הארגון פועל לקדם השתתפות שיוויונית ופעילה 
עצמאות  לאפשר  מנת  על  החיים  תחומי  בכל 

מירבית, תוך מיצוי מלוא יכולתם.
חברה  וכמובן  הכוונה  למידה,  בליווי,  הצורך 
ביטחון להתקדמות. מטרתנו לחזק כל  מהווים 
אחד ואחת ולשפר את התמודדויות החיים עם 

מוגבלות.
מסגרות חוץ ביתיות - פתרונות דיור   בקהילה 
הנותנים לפרט מסגרת לחיים ובה מענה לצרכיו 
כלים  מתן  והחינוכיים.  השיקומיים  הטיפוליים, 
להסתגלות חברתית מיטבית והקניית מיומנויות 

יסוד יומיומיות.
מסגרות דיור - מספקות רצף  מענים טיפוליים 
מוגבלות.    עם  בוגרים  עבור  ושיקומיים, 
המסגרות פועלות 365 יום בשנה ומהוות עבור 

הדיירים בית בקהילה.
החברה,  חיי  לשיפור  ייעודיות   - פנאי  מסגרות 

מתן קבוצת השתייכות והעשרת תחומי העניין. 
תעסוקתי  רצף  כוללים   - התעסוקה  שירותי 
עבודה  דרך  עבודה  הרגלי  להקנות  במטרה 
בשוק  להשמה  ועד  הכשרה  מוגן,  במפעל  

העבודה החופשי. השירות כולל תמיכה וליווי.
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