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2022פברואר 

קול קורא
פיתוח מודל מכינות לחיים  

ומסגרת הכנה לשירות במשטרה





2022תקציב -חמש קרנות -חזון אחד 

ההשקעה  
של כל קרן

פיתוח שירותים 
לשילוב אנשים 
עם מוגבלות  

בקהילה

169
₪מיליון 

נכים

פיתוח ושיפור 
שירותים 
לקשישים  
מוגבלים

58.2
₪מיליון 

סיעוד

פיתוח והטמעת 
מודלים ותכניות  
לילדים וצעירים 

בסיכון

28.3
₪מיליון 

ילדים ונוער  
בסיכון

פיתוח שירותים 
חברתיים  
ניסיוניים 

לאוכלוסיות  
מוחלשות

28.5
₪מיליון 

מפעלים  
מיוחדים

תכניות  פיתוח 
וטכנולוגיות

למניעת תאונות  
עבודה ומחלות  

מקצוע

10.3
₪מיליון 

מנוף

יעוד הקרן



לקידום הטיפול  2004החל משנת פועלת קרן ילדים ונוער בסיכון 
בין , הנמצאים על רצף מצבי סיכון, בני נוער וצעירים, בילדים

ניצול מיני ופגיעה מינית  , אלימות, התעללות, היתר בשל הזנחה
קשיים  , קשיי קליטה, נשירה ממערכות החינוך, באחרים

.מעורבות בזנות ועוד, התמכרות לסמים ואלכוהול, חברתיים

נוסח  )-פעילותה של הקרן מעוגנת בחוק הביטוח הלאומי 
.74סעיף , 1995–ה "תשנ, (משולב

o ח"מיליון ש30-כ-תקציב שנתי

o מיליון   2-אלף ל700בין –היקפי סיוע
תכניתח לכל "ש

o שנים4ל 3בין –הפעלה משך



מיזמים  
ותכניות  

בהפעלה  
והטמעה

משרד הרווחה ותוכנית יתד–ניצוץ מכינות 

מפעלים מיוחדים וידידות  –הורות בסיכון לגיל הרך 
טורונטו

האיגוד האינטרנט  -בריונות ברשת  –מרחב בטוח 
הישראלי

י"משרד הרווחה וקרן רש-משפחות בהזנחה  –פנימה 

,  משרד הרווחה-נערות וצעירות החברה הערבית –נור 
י וקרן באדר"קרן רש

מכון אדלר  –הורות עד הבית 



תעסוקה , השכלה
ומיומנויות

קיום פיסי ומוגנות

השתייכות משפחתית 
וחברתית

רווחה ובריאות 
רגשית

,תכנית יתד הינה תכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות
במצבי סיכון, 18-25בגילאי 

2016זאת מתוקף החלטת ממשלה מאוקטובר 
.משרדי ממשלה11התכנית בהובלת משרד הרווחה וחברים בה 

אובאחדמתמשכיםמצוקהאו/וממחסורהסובלים 25-18בנינשים.א
:הבאיםהחייםמתחומייותר



תוכניות ומיזמים בהפעלה ובפיתוח

מיזמים

לצעירות בחברה הערביתמרכזים-נור ❑

מבחן תמיכה-מתנדבים למען צעירים-מקושרים ❑

מגורים תעסוקה והשכלה בקיבוצים-ם "תל❑

דרום וצפון–מיזם השכלה ❑

בפיתוח  

,  מענה חירום חיילים בודדים משוחררים, מסגרות הכנה לחיים❑
מרכזי אור חרדיות

תוכניות ומענים ארציים

מלגות וליווי להשכלה–רקיע ❑

סיוע משפטי לעזרה  בנושא חובות❑

סיוע בשכר דירה❑

משלי❑

תכניות

תעסוקהתכניות-מרחב תעסוקה ❑

מענה קבוצתי מופרד מגדרית בתחום שייכות-מעגלים ❑

ליווי לקראת ובמהלך השירות הצבאי-ניצוץ ❑

הנגשת מרכזי צעירים לאוכלוסיית יתד-בשבילי ❑

מיצוי זכויות-איתור והכוון ❑

מכינות6, הכנה לשירות צבאי-מכינות ניצוץ ❑

מסגרות יום לצעירות מהחברה הערבית–בתים חמים ❑

לליווי צעירים במצבי סיכוןאנטנסיביתתכנית –מעטפת ❑

בפיתוח

בשותפות עם משרד הבריאות–מרכזי טיפול ❑

מענים ייחודיים לחברה הערבית והחרדית  ❑

תוכניות  280
ברשויות 
מקומיות

ס  "עו120
יתד

ניצוץס"עו35



משטרת ישראל  –חטיבת קהילות 

גוף ארצי האמון על יישום עקרונות השיטור הקהילתי  
בארגון והתווית הדרך לחיזוק הקשר עם הקהילה וזאת  

באמצעות תפיסת הפעלה קהילתית ושיטור מותאם  
לצורכי הקהילות השונות בחברה הישראלית  



קול קורא
מכינות לחיים

מסגרת הכנה לשירות 
במשטרה  

פיתוח והבניה של  
מודל להפעלת מסגרות  
חוץ ביתיות להכנה  
לחיים עצמאים  

על רצף  ות/לצעירים
מצבי הסיכון והמצוקה  
אשר מתקשים  
להשתלב בעולם 

או  /העבודה ו
המבקשים להתגייס 
למשטרה



אוכלוסיית היעד

o 18-25צעירים וצעירות בני

oללא ילדיםות/רווקים

oמתמודדים עם קשיים באחד או יותר מהתחומים הבאים

oתעסוקה ומיומנויות, השכלה

oבריאות ומוגנות, קיום פיזי

oרווחה ובריאות נפשית

oהשתייכות משפחתית וחברתית

o  מעוניינים לעשות שינוי וזקוקים לסיוע של שירותי הרווחה



מטרות

הכנה לשירות 
חשיפה  , במשטרה

לשירות בארגון  
המשטרה וכן תיווך 

והנגשה לתהליכי המיון 
בארגון

הכנה לחיים בוגרים 
עצמאים וחיזוק 

מוטיבציה 
להתפתחות מקצועית  
ולהשתלבות מיטבית 

.  בעולם העבודה

פיתוח כישורים ומיומנויות לשילוב 
מקצועי לרבות פיתוח כישורי למידה  

וחיזוק תחושת מסוגלות אישית  
.ותעסוקתית

תיווך והנגשה למענים  
, בתחום הדיור

התעסוקה , ההשכלה
. ומצוי זכויות



מודל העבודה משתתפים24❑

הפרדה מגדרית❑

חודשים8-12מחזור פעילות ❑

משתתפים  30❑

צעירות15צעירים 15❑

חודשים10מחזור פעילות ❑



רכיבי מודל העבודה

דיור 
ליוויי אישי  

וטיפולי

פיתוח כישורי  
חיים ומסוגלות 

תעסוקתית

חיזוק תחושת  
שייכות

קידום השתלבות  
בעולם העבודה השכלה ליווי בוגרים מיצוי זכויות

הכנה לשירות 
במשטרה

3



והיקף  מהות 
הסיוע  

ת מיזם/מנהל–ליווי מקצועי שוטף 

מחקר מעצב מלווה

א ותקציב  "חודשים במימון כ36–משך הסיוע 
פעילות

לשנה₪  1,260,000עד  –מסגרת הכנה לחיים 

לשנה   ₪ 1,760,000עד –מסגרת הכנה לשירות במשטרה 



תנאי סף

ארגון המאוגד כחוק מוסד ציבורי שאינו ממשלתי  
המחזיק ( צ"חל, עמותה)

באישור ניהול תקין

שנים 5ניסיון של לפחות 
בהפעלת מסגרות חוץ ביתיות  

במצבי  ות/או לצעירים/לנוער ו
סיכון והדרה

התחייבות להעמדת מבנה  
24/30שיכול לאכלס 

בהתאם לקול )משתתפים 
(קורא



מדדי איכות והעדפות  

מדדי איכות

הערך המוסף והצורך בתכנית▪

איכות הגוף המפעיל▪

היתכנות יישומית▪

נוספיםמאפיינים ▪

העדפות

או בתחום ההשכלה בקרה /שנים בקידום תעסוקה ו3של לפחות נסיוןארגונים בעלי ▪
במצבי סיכוןות/צעירים

שנים בעבודה מול משרדי ממשלה3ניסיון של לפחות ▪

משאבים נוספים שהמציע מוכן להעמיד לטובת התכנית  ▪



המשך התהליך

ניתן לשלוח למייל שאלות ❑
meitall@nioi.gov.il 24.2.2022עד לתאריך

3.3.2022פרסום תשובות מועד ❑

בשעה 15.3.2022סיום הגשת בקשות מועד ❑
13:00

mailto:meitall@nioi.gov.il


שאלות


