
תוכנית "חבר-הד"
תוכנית רב שנתית המכינה לחיים 

עצמאיים, עבור צעירים שחוו משבר נפשי

תוכנית "משלבים"
 שירות לאומי-אזרחי לצעירים 

עם מגוון המוגבלויות 

אסיפת צעירים
 הנהגת צעירים לעשייה 

ושינוי חברתי 

מכינת "כנפים" דרום
 מכינה לחיים עצמאיים עבור צעירים

עם מגבלה פיזית/חושית 

תוכנית "תורמים במדים"
 התנדבות בצבא כלובשי מדים 

התורמים בבסיסי צה"ל

תוכנית "ִמשלמים"
מכינה תלת שלבית לעולם העבודה 

והחברה בישראל לצעירים עם מוגבלות 

 קורסים למנהיגות 
ויזמות חברתית

בשותפות עם מוסדות אקדמאיים

תוכנית "משלבים לצבא"
 שירות משמעותי בצה"ל, 

לאחר שנת שירות לאומי/אזרחי 

תחום צעירים תוכניות ארציות לצעירים עם מוגבלות

שירות 
לאומי

קהילות 
צעירים

מנהיגות 
צעירה

דירות 
צעירים

צה"ל

השכלה

תעסוקה

תוכניות לצעירים עם מוגבלות בקהילה בישראל
תחום    צעירים

תחום צעירים מציע תוכניות חדשות, ייחודית ואלטרנטיביות ל'צעירים' 
עם מוגבלות, בוגרי החינוך הרגיל ובוגרי החינוך המיוחד. התוכניות פונות 

לצעירים עם מוגבלות )מגוון המוגבלויות- פיזיות, חושיות, נפשיות קוגנטיביות 
ותקשורתיות( בגילאי 18-28 ברחבי הארץ, ומאפשרות להם השתלבות 

במסלולי חיים עצמאיים, כשאר בני גילם. 

התוכניות משלבות – התנדבות ותרומה לקהילה )בשירות לאומי, בצה"ל 
ובהתנדבות קהילתית(, השתלבות בלימודי המשך במוסדות אקדמאים או 

מקצועיים, השתלבות בעבודה בשוק הרחב, ובחלק מהתוכניות מתאפשרים 
גם מגורים עצמאיים.

ייחודיותן של התוכניות בכך שמאפשרות הבנייה של זהות צעיר כזהות 
מרכזית, מדגישות את החשיבות של תרומה לקהילה כערך לחיים, עוסקות 

בעשייה בכל תחומי החיים – עבודה, השכלה, פנאי וחיים עצמאיים, 
ומדגישות את האחריות של הצעיר על חייו . 

לפרטים ויצירת קשר
     לחץ כאן



תוכניות לצעירים עם מוגבלות בקהילה בישראל
תחום    צעירים

צרו קשר באתר שלנו
www.y.gvanim.org.il

או בטל. 08-6621330

לפרטים
ניהול תחום:

 niritrimon@gmail.com | 054-4689088 :נירית רימון
michal.alef@gmail.com | 050-3668874 :מיכל אלף

תוכנית "משלבים"
שירות לאומי לצעירים עם מוגבלות )צרכים מיוחדים(:

מחוז דרום
eli7hz@gmail.com | 052-6070266 :אלישבע היזמי

מחוז מרכז
 dvory.gvanim@gmail.com | 052-7203576 :דבורי מרגלית

מחוז צפון
 efigilad@gmail.com | 052-6070633 :אפרת גלעד-זילבר

מחוז ירושלים
hayaharnik@gmail.com | 052-4801939 :חיה הרניק

תוכנית "משלמים"
תוכנית הכשרה לעולם התעסוקה והחברה

stav.talma@gmail.com | 054-6689061 :תלמה סתיו
rotemshel@gmail.com | 054-6689016 רותם שלף: שפיר

תוכנית מכינת "כנפיים" דרום
moranina@gmail.com | 054-6689065 :מורן אשכנזי אדלר

 monicascalozub@gmail.com | 054-4689008 :מוניקה סקולוזוב

תוכנית "חבר-הד":
סניף צפון )יקנעם(

ifattimor@gmail.com | 054-9981780 :יפעת טימור
 liatvak21@gmail.com | 054-5266806 :ליאת וקנין

סניף מרכז )בית שמש( 
wishenko10@gmail.com | 052-4638573 :ערן וישנקו

 tamlaor77@gmail.com | 050-5601544 :תמי לאור

סניף דרום )שדרות( 
 anathermoni@gmail.com | 054-6689040 :ענת חרמוני-עמר

 adi.adyssey@gmail.com | 052-8283069 :עדי בן זאב

"אסיפת צעירים"
stav.talma@gmail.com | 054-6689061 :תלמה סתיו

 yoavkraiem@gmail.com | 052-4235503 :יואב קריים

מסלולי שירות בצה"ל
)משלבים לצבא + תורמים במדים(

 gititharlev@gmail.com | 054-6689067 :גיתית הרלב
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