ארגוני צעירים
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תיאור

יישובים שפועלים בהם בדרום מתוך כלל
יישובי המיזם

קידום ילדי פנימיות וילדים חסרי עורף משפחתי,
במגמה להעניק להם סיכוי לחיים טובים יותר
בעת שהותם בפנימייה ,כדי שבבוא היום יגדלו
להיות בוגרים עצמאיים המועילים לעצמם
ולחברה .במסגרת התוכנית “גשר לעצמאות״
באר שבע
פועלות שלושים ואחת דירות ברחבי הארץ2 ,
מהן בבאר שבע .בכל אחת מלווים כ 6-צעירים.
בנוסף ,התוכנית מקבלת כל צעיר המופנה אליה
ממסגרות חוץ -ביתיות ומלווה אותו על פי
מידת השתתפותו ועל פי יוזמתו.
ארגון ידידים הינו ארגון סיוע ותמיכה לבני
נוער וילדים עולים וילדים ונוער בסיכון .הארגון
מסייע ותומך בכל שנה בכ 6,000-ילדים ובני
נוער ברחבי הארץ באמצעות צוות המורכב מכ-
 3,500מתנדבים (סטודנטים ובני נוער) וכ120-
באר שבע
רכזים יישוביים .ידידים בתעסוקה הינו תוכנית
חברתית ייחודית שפותחה בשיתוף פדרציית ניו
יורק ופועלת בשיתוף עם קרן גלנקור ומטרתה
להכשיר צעירים להשתלבות בשוק העבודה
ולעצמאות כלכלית.
עמותה חינוכית חברתית הפועלת במטרה להצמיח
מנהיגות צעירה ולעודד מעורבות חברתית בקרב
באר שבע ,ירוחם ,ערד ,מצפה רמון,
בני נוער וצעירים .העמותה מתמקדת בעידוד מרחבים ,נתיבות ,כסייפה ,רהט ,תל שבע,
לשירות בצה״ל ,לפיתוח מנהיגות ולהשתתפות
אופקים ,ערערה שבנגב ,חורה
אזרחית פעילה.
עמותה הפועלת לקידום שינוי חברתי ,ערכי
הערבות ההדדית והצדק החברתי על ידי הפעלת
מתנדבים בתוכניות של הכנה לשירות ,תוכניות באר שבע ,מרחבים ,נתיבות ,שגב שלום,
של שירות לאומי-אזרחי והמשך ליווי אחרי
אופקים
השירות .העמותה מתמחה בתמיכה מקצועית
בנערות ובעיקר בנערות ובצעירות במצבי סיכון.
האגודה להתנדבות שמה לה למטרה להיות
מסגרת חלופית לשירות המדינה עבור בני נוער
אשר פטורים משירות צבאי .האגודה להתנדבות באר שבע ,דימונה ,לקיה ,ירוחם ,ערד,
היא העמותה המייסדת ,הוותיקה והגדולה ביותר מצפה רמון ,אופקים ,כסייפה ,תל שבע,
והיא מפעילה כיום למעלה מחמשת אלפים
ערערה ,נתיבות ,רהט ,חורה
מתנדבי שירות אזרחי-לאומי בישראל בגילאים
.24-17
ארגון המהווה מסגרת תומכת כ"בית" לבוגרי
מסגרות השמה ומספק מענה מקיף עבור ממוקם בבאר שבע ומגיעים אליו כיום גם
אוכלוסיית הצעירים חסרי עורף משפחתי
מערד ,נתיבות ,אופקים ,רהט
בישראל.
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יישובי המיזם

מרכז רותם הוא מרכז ייחודי מסוגו הפועל
כעשור במכללה האקדמית ספיר לקידומן של
נערות וצעירות אשר התמודדו בחייהן עם מצבי ממוקם במכללה האקדמית ספיר ומטפל
מצוקה וסיכון .מטרת המרכז היא לפתוח את בצעירות מתל שבע ,לקיה ,רהט ,באר שבע,
דלתות המכללה לנערות ולצעירות אשר נשרו
שגב שלום ,דימונה ,אופקים ,נתיבות
בעבר ממסגרות חברתיות רבות ולספר עבורן
הזדמנויות לקידום אישי ,לימודי ותעסוקתי.
ארגון לנוער ולצעירים שנוסד על ידי ג׳מאל
רהט
אל-קרנאווי והפועל לפיתוח מנהיגות בחברה
הבדואית.
תוכנית המיועדת לצעירים בני 35-18
המתמודדים עם קשיי היום יום ובכלל זה צעירים
המתמודדים עם עוני וחובות ,צעירים חסרי עורף
משפחתי ,חברתי וכלכלי .מטרת התוכנית היא
באר שבע ,ירוחם ,מצפה רמון
להנגיש את מרכזי הצעירים לצעירים בסיכון
והיא כוללת אימון אישי ותעסוקתי .התכנית
פותחה על ידי ג׳וינט ישראל -אשלים ופועלת
כיום באחריות משרד העבודה והרווחה.
מתן בסיס מגורים לצעירות והנגשת זכויות
(מלגות ,סיוע בדיור וכו׳) כדי לאפשר לצעירות
לבנות את חייהן ולהשתלב בצורה מיטיבה.
אוכלוסיית היעד היא צעירות בנות 26-18
באר שבע
הזקוקות למענה מגורים לתקופה מוגבלת.
הדיורית פועלת באחריות משרד העבודה
והרווחה ומלווה בהדרכה מקצועית על ידי
עמותת אותות.
ארגון המלווה צעירים בשלוש נקודות מעבר
משמעותיות :מהלימודים לשירות ,מהשירות
להשכלה ומהשכלה לתעסוקה כדי לאפשר
באר שבע ,דימונה ,ירוחם ,אופקים ,נתיבות,
השתלבות מיטבית של בני נוער וצעירים במעגלי
מצפה רמון ,ערד
החיים השונים .אלומה מפעילה פרויקטים
מגוונים ביניהם :הישגים ,הישגים להיי-טק,
הדבר הבא.
התוכנית מתמקדת בצעירים מנותקים ומאפשרת
להם לחזור להיות חלק מהחברה ומהקהילה,
ולבנות את חייהם כאנשים עצמאיים המנהלים
את חייהם באופן נורמטיבי .זו תוכנית שאורכת
חורה
כשנה ומשלבת השלמת השכלה ,רכישת מקצוע,
הכשרה מעשית ,פעילות חברתית ,תרומה
לקהילה ,פיתוח מנהיגות ושינוי אישי ופנימי.
עמותה המסייעת לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה
בישראל להיחלץ ממצבם ולמצוא את מקומם
בחברה ,כבוגרים וכאזרחים תורמים ,לעצמם,
באר שבע ,אופקים
למשפחתם ולחברה הישראלית .העמותה פועלת
בגישה של ליווי כוללני ומפעילה תוכניות
בתחומים שונים כדי ליישם את חזונה ומטרותיה.

ארגוני צעירים
שם הארגון

אור שלום

הזנק לעתיד

מעשה :תוכנית הבוגרים

אותות

כוכבי המדבר

קפה רינגלבלום

הרווחה
העבודה,
משרד
החברתיים
והשירותים

תיאור
ארגון לטיפול בילדים ונוער בסיכון שהוצאו
מבתיהם על ידי רשויות הרווחה והועברו
למסגרות חוץ-ביתיות בעקבות חוסר תפקוד
הורי ,התעללויות נפשיות או פיזיות או הזנחה.
הארגון מפעיל גם תוכניות לבוגרים.
עמותה הפועלת לצמצום פערים חברתיים
ולהגדלת מוביליות חברתית באמצעות חינוך
והשכלה .העמותה פועלת בשיתוף המכללה
הטכנולוגית באר שבע והמכללה הטכנולוגית
ספיר.
עמותה הדוגלת בהתנדבות ככלי למוביליות
חברתית וכלכלית .במהלך שנת ההתנדבות
צעירי מעשה מקבלים מעטפת של ליווי אישי
וקבוצתי :הכשרה מקצועית להתנדבות ,הכוונה
בפיתוח קריירה ומפגשים רב-תרבותיים עם
כלל מתנדבי הארגון.
עמותת “אותות״ נותנת מענה חוץ-ביתי בקהילה
לבני נוער ולצעירים בסיכון מאוכלוסיות קצה.
היא מציעה טיפול במסגרות חוץ-ביתיות ליותר
מאלף בני נוער וצעירים בשנה ,וכל מסגרותיה
פועלות בפיקוח משרד הרווחה .העמותה
מפעילה עשרים ושבע מסגרות ופתרונות דיור
לצעירים וצעירות בפריסה ארצית ומעניקה להם
טיפול ,חינוך ושיקום ,תוך כדי שילובם בקהילה
הסובבת.
עמותת כוכבי המדבר פועלת בתוך וביחד עם
הקהילה הבדואית בנגב לפיתוח דור צעיר
ואיכותי של מנהיגים שיקדם את האוכלוסייה
הבדואית לטובת כלל תושבי הנגב וישראל.
העמותה שמה לה למטרה טיפוח והעצמה
של מנהיגות ויזמות חברתית וכלכלית בקרב
צעירים וצעירות בדואים ,הנגשה של תכנים
עיוניים ויישומיים וקיום פעילויות חינוך בלתי
פורמאליות בקרב הצעירים והצעירות הבדואים.
בית הקפה הוקם על ידי עמותת תור המדבר
מייסודה של קהילת קמה ובסיוע של עיריית באר
שבע .בשנת  2010הצטרפה לסיוע “קרן דואליס
להשקעות חברתיות״  .בקפה פועלת תוכנית
תעסוקתית-חברתית במסגרתה מועסקים בני נוער
בסיכון אשר מוכשרים להיות טבחים .כמו כן לכל
נער ונערה מותאמת תוכנית טיפולית פרטנית.
תוכנית הבוגרים מלווה כשישים צעירים במציאת
עבודה ,גיוס לצבא ,לימודים אקדמיים ועוד.

יישובים שפועלים בהם בדרום מתוך כלל
יישובי המיזם
באר שבע ,מצפה רמון ,אופקים ,נתיבות,
מרחבים ,דימונה

רהט ,חורה ,ירוחם ,אופקים ,כסייפה ,לקייה,
ערערה ,תל שבע ,באר שבע ,דימונה,
נתיבות

באר שבע

ליווי בוגרי העמותה בדרום ,הדרכה לדיורית
בבאר שבע

רהט ,ערערה שבנגב ,חורה ,לקיה ,כסייפה,
תל שבע ,שגב שלום

באר שבע

מרכזי צעירים
מרכז צעירים עירוני בבאר שבע הפועל כמרכז
להכוונה להשכלה גבוהה ולתעסוקה .המרכז
סטארטאפ
משמש כתובת לעמותות ולתוכניות שונות
הפועלות לקידום צעירים בתחומי הקריירה,
ההשכלה ,היזמות והמעורבות החברתית.
מרכז צעירים עירוני המשמש כתובת מרכזית
לתושבים בגילאי  40-18בנושאי תעסוקה,
מרכז צעירים ערד
השכלה ,מלגות והכשרה ,הכוונה לחיילים
משוחררים ,מעורבות חברתית ,תרבות ופנאי
וצמיחה דמוגרפית.
מרכז צעירים יישובי הנותן מענה בתחומי
התעסוקה ,הכשרה ,השכלה ,מעורבות חברתית
מרכז צעירים חורה
ופיתוח מנהיגות מקומית.
מרכז צעירים יישובי המופעל על ידי עמותת
צעירים בירוחם ,ומשמש כתובת לצעירים
ולארגונים המעוניינים לפעול בעיר בתחום
מרכז צעירים ירוחם “אופק״ הצעירים .תחומי פעילות :תוכניות מנהיגות,
ליווי ליזמות ,תעסוקה ,השכלה והכשרה ,הכוונה
לחיילים משוחררים ,ליווי משפחות צעירות
ביישוב ומעורבות חברתית.
מרכז צעירים יישובי המשמש כתובת לגילאי
 40-18ולארגונים המעוניינים לפעול בעיר
מרכז צעירים מצפה רמון
בתחום הצעירים .בתחום המרכז מופעלות
תוכניות תעסוקה ותוכניות לצעירים בסיכון כמו
גם תוכניות יזמות מקומיות כגון “אסיף מצפאי״.
מרכז צעירים יישובי לגילאי  36-18המפעיל
תוכניות בתחומי השכלה והכשרה ,חיילים
מרכז צעירים “יעדים״ בדימונה משוחררים ,תרבות ופנאי ומעורבות חברתית.
המרכז מפעיל גם את תוכנית אפיקים לצעירים
בסיכון.
מרכז צעירים יישובי לגילאי  35-18הנותן מענה
לצעירים בתחומים של הכוונה להשכלה גבוהה,
מרכז צעירים נתיבות
הכשרה ,תעסוקה ,מעורבות חברתית ותרבות
ופנאי.
מרכז צעירים יישובי לצעירים .מפעיל תוכניות
להשכלה גבוהה ,מלגות ,הכשרות להשלמת
מרכז צעירים רהט
השכלה ,בגרות ופסיכומטרי .תוכנית מנהיגות
לנערות ולצעירות בשיתוף אג׳יק.
מרכז צעירים יישובי המפעיל מגוון תוכניות
למצוינות בתעסוקה ,הכוונה למלגות ולהשכלה
מרכז צעירים אופקים
וכן הכשרות וקורסים בהתאם לצורכי הצעירים
ביישוב .כמו כן יש במרכז ליווי ליזמות עסקית,
מעורבות חברתית ותוכניות ייעודיות לעולים.

באר שבע

ערד

חורה

ירוחם

מצפה רמון

דימונה

נתיבות

רהט

אופקים

ארגונים ותוכניות תעסוקה
מרכז מעגל החיים והתעסוקה הוא מרכז עירוני,
שמטרתו להוציא יחידים ומשפחות ממעגל
העוני באמצעות קידום תעסוקתי .שירותי
מעגל החיים והתעסוקה
המרכז מוצעים לכלל תושבי העיר מגיל ,18
באר שבע
גברים ונשים כאחד אשר מעוניינים ליצור שינוי
משמעותי בחייהם .כיום פועלות במסגרת המרכז
כ 9-תוכניות תעסוקה למגוון אוכלוסיות.
מרכז עירוני שהוקם לפני כשנה במודל מעגל
החיים והתעסוקה .המרכז נמצא בשלבי
מרכז הזדמנות לתעסוקה :נתיבות
נתיבות
התמקמות ופיתוח המענים הנחוצים לאוכלוסיית
היישוב.
מרכז עירוני שהוקם לפני כשנה במודל מעגל
מרכז הזדמנות לתעסוקה:
החיים והתעסוקה .המרכז נמצא בשלבי
אופקים
אופקים
התמקמות ופיתוח המענים הנחוצים לאוכלוסיית
היישוב.
המרכז ממקום בתוך מרכז הצעירים ובתוך
מחלקת הרווחה של העיר ומשמש כתובת
מרכז הון אנושי אופקים
אופקים
לצעירי היישוב בנושאים הקשורים בהתפתחות
אישית ובפיתוח קריירה.
מרכזי ריאן לשילוב האוכלוסייה הבדואית בשוק
העבודה על ידי טיפול בסוגיית העבודה על
רהט ,ערערה שבנגב ,חורה ,לקיה ,כסייפה,
ריאן
כל היבטיה .המרכזים נותנים ליווי אישי לצד
תל שבע ,שגב שלום
ליווי קבוצתי ,הפעלת תוכניות מסלול ,הכשרות
וקורסים מקצועיים.
תוכנית להכשרה מקצועית דרך חניכה אצל
סטארטר
באר שבע
המעסיק.
מיזם עבור המגזר החרדי שעוסק בחניכה
ושמטרתו הכשרה מקצועית .המיזם פותח
על ידי ג׳וינט ישראל -תבת בשיתוף משרד באר שבע -נותן מענה לאופקים ,נתיבות,
מפתח
העבודה והרווחה והוא מתבסס על מודל קיים
דימונה ,ירוחם וערד
שיובא ממדינות אירופה ()Apprenticeship
והותאם לשוק התעסוקה הישראלי.

הרווחה
העבודה,
משרד
החברתיים
והשירותים

ארגונים ותוכניות תעסוקה
בעצמי

מעברים נגב מערבי

רשות מקדמת תעסוקה

בעצמי הוא ארגון הפועל למעלה מ 20-שנה
לשילוב ולקידום של אוכלוסיות מעוטות-
הזדמנויות ,בתעסוקה יציבה והוגנת התואמת את
כישוריהם ושאיפותיהם .הארגון מפתח ומפעיל
מגוון מענים ,ביניהם תוכניות תעסוקה ארוכות-
טווח ,בכמאה ארבעים מוקדי פעילות הפרושים
ביותר ממאה יישובים בכל רחבי הארץ.
אחד מ 6-מרכזי מעברים הפועלים כיום בארץ
ועוסקים בפיתוח כלכלה מקומית ותעסוקה
במגזר הכפרי .ייעודו הוא פיתוח מענים
תעסוקתיים מותאמים במטרה לשפר ,לקדם
ולפתח את מצב התעסוקה ,הפרנסה והקהילות
בתחומי המועצות השותפות .המרכז פועל
במודל של ליווי אישי וקבוצתי לצד סדנאות,
הכשרות ותוכניות מסלול .שותפות של המועצות
האזוריות מרחבים ,אשכול ושדות נגב.
רשות מקדמת תעסוקה ,השכלה וקהילה – נגב
מזרחי ,ביוזמת ג׳וינט ישראל  -תב״ת משמשת
מוקד רשותי המקדם ומפתח תוכניות תומכות
תעסוקה.
הרשות עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם כל
הגורמים העירוניים והאחראיים שיש להם נגיעה
לתעסוקה ביישובים דימונה וירוחם.

מרחבים

דימונה ,ירוחם

מעסיקים
שם הארגון

שם המנכ״ל

תחום העיסוק של הארגון מיקום גאוגרפי של הארגון

בבקום

אליק קנטור

center call

באר שבע

נטפים

רן מידן

תעשייה

קיבוץ חצרים

דן באר שבע

יורי ברינשטיין

תחבורה

באר שבע

פולישק

יניר אהרונסון

ייצור/תעשייה

ניר יצחק

סודה סטרים

דניאל בירנבאום

ייצור/תעשייה

פארק התעשייה עידן הנגב

קפה רינגלבלום

גולן בוטבול

מסעדנות

רינגלבלום ,באר שבע

אוסם

איציק צייג

ייצור/תעשייה

ארצי

עלה נגב

אבי וורצמן

רפואה
שיקום

דפוס בארי

גל כהן

ייצור/תעשייה

קיבוץ בארי

Wix

אבישי אברהמי

הייטק

באר שבע

נירלט בע״מ

עודד פרנקל

ייצור/תעשייה

קיבוץ ניר עוז

Vishay

מארק זנדמן

ייצור/תעשייה

באר שבע

מי שבע

מריו לובטקין

תאגיד מים וביוב

באר שבע

הרווחה
העבודה,
משרד
החברתיים
והשירותים

/בריאות,

חינוך,

מועצה אזורית מרחבים

שם הארגון

שם המנכ״ל

תחום העיסוק של הארגון מיקום גאוגרפי של הארגון

IKEA

פיטר אגנפל

קמעונאות

באר שבע

שב״ס

עופרה קלינגר

ציבורי

ארצי

נאני

נדב חגג׳

ייצור/תעשייה

באר שבע

פנדור

אודי גת  -מנכ״ל ובעלים ייצור/תעשייה

קריית גת

Sadeltech

אברהים סאנע

הייטק

חורה

נגב אנרגיה תפעול ואחזקה
אשלים

חמי שוגרמן

אנרגיה סולארית

אשלים

קבוצת קמפאי

גולן בוטבול

הסעדה

באר שבע

קיבוץ ניצנים

נמרוד רבר

חקלאות ותעשייה

קיבוץ ניצנים

משטרת ישראל

רוני אלשייך

ציבורי

ארצי

כיוונים

שלומי נומה

ציבורי

באר שבע

נספח שני -רשימת יישובים לפי המכרז
שם היישוב

אשכול סוציו-אקונומי

אופקים

3

אשדוד

5

אשקלון

5

באר טוביה

6

באר שבע

5

בני שמעון

7

דימונה

4

חבל אילות

5

חורה

2

יואב

7

ירוחם

4

כסייפה

2

להבים

9

לכיש

5

לקיה

1

מיתר

9

מצפה רמון

4

מרחבים

5

נתיבות

3

עומר

10

ערבה התיכונה

7

ערד

5

ערערה שבנגב

2

קריית גת

4

קריית מלאכי

4

רהט

2

רמת הנגב

5

שגב שלום

2

שפיר

5

תל שבע

1

תמר

5

הרווחה
העבודה,
משרד
החברתיים
והשירותים

משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים

