עמותת שלומית
עמותה להפעלת מתנדבים
לשירות לאומי אזרחי

www.shlomit.org.il | *6129
עמותת שלומית הוקמה בשנת  1993ביוזמתם של יו"ר העמותה מר עמי ברגמן ומייסדת העמותה
והמנכ"לית הראשונה במשך  20שנה הגב' חיה שמואל ז"ל.
מאז הקמתה שירתו בשורותיה כ 35,000-מתנדבות ומתנדבים.
כיום משרתים בעמותה כ 3,500-מתנדבים ומתנדבות לשירות לאומי ואזרחי ,הפועלים בכ 240-יישובים
בכל רחבי הארץ .מספרם הולך וגדל מידי שנה.
שלומית מציעה מגוון רחב של פתרונות לצעירים וצעירות ,בוגרי תיכון בגילאי  18-23שאינם מגויסים
לצה"ל (בעלי פטור משירות צבאי) בנות ובנים יהודיים ,חילוניים ודתיים ,בנות ובנים מהחברה הערבית
והדרוזית ,צעירות וצעירים עם מגבלה ,נוער בסיכון ועוד.
מימוש החזון של מייסדי העמותה חולל מהפיכה חברתית בישראל בכל הקשור להתנדבות פלורליסטית,
חילונית ואזרחית ושינה את סדר ההעדפות של הפרט.
מזה למעלה מ 25 -שנה שעמותת שלומית מהווה פורצת דרך וסמן ימני בתוך השירות הלאומי
והאזרחי וגאה להיות שותפה מובילה ומשפיעה.





מחוז צפון

משרד עפולה
אגף החברה הערבית והדרוזית
הרב לוין  ,13עפולה



מחוז ירושלים

אגף שיל“ת
(שירות לאומי תורני)
כצנלסון  ,2ירושלים



מחוז דרום

הדסה  ,49באר שבע

 שלומית בכל מקום

מחוז צפון
משרד נשר

בר יהודה  ,52נשר



הנהלה ראשית
מחוז מרכז

אגף תכניות מיוחדות
מנחם בגין  ,16רמת גן


 //שלומית  – 2020כיוון ודרך



החזון

עמותת שלומית תמשיך להיות שותפה
בבניית אזרחות טובה בחברה רב תרבותית
ותהווה בבואה של החברה הישראלית
במיטבה.



היעוד

הפעלת צעירות וצעירים בעלי פטור
מצה"ל המסוגלים להתנדב ,להשתלב,
לתרום ולהיתרם בשירות הלאומי והאזרחי,
באמצעות יצירת תהליך המעצב חוויה
חיובית ,העצמה ושייכות למסגרת בה הוא
מתנדב ,על ידי צוות מקצועי וערכי.



ערכים מרכזיים

•אנושיות – האדם במרכז
•יושר ,יושרה והוגנות
•פלורליזם וא-פוליטיות
•מצוינות מקצועית
•למידה וחדשנות
•אחריות וסולידריות



עקרונות פעולה

•מחויבות ערכית
•מומחיות מקצועית
•מצוינות ניהולית
•איתנות כלכלית

מטרות לשנת הפעילות תש"פ
"תש"פ שנה של שת"פ"

•יעד מתנדבים לשנה זו – 3500
•יצירת שת"פים מניבים לשם מימוש
ייעוד העמותה.
•חיזוק בידול העמותה בכל
פעולות העמותה.
•שימור המקצועיות ע"י חיזוק ,יצירה,
פיתוח ,התאמה והכשרה של ההון
האנושי ברמות השונות של העמותה
(הטרוגני והומוגני)
•התאמה ויצירה של מרחבים משותפים
ברמות השונות ,המבטאת תפיסת עולם
פלורליסטית.
•פיתוח ,מיסוד ושימוש במערכות
המידע והמחשוב.
•בחינת הצרכים והמעטפת הנדרשת
למתנדבים ,בהתאמה לאוכלוסיות
השונות ולשלבי השירות :טרום שירות,
מהלך השירות ,לקראת סוף השירות,
על בסיס תפיסת השירות הלאומי-
אזרחי כהכנה לחיים.


 //נתוני המתנדבים לשנת תשע"ט
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חלוקה על פי אגפים

//

מתנדבות מול מתנדבים

 
 |  | 1,464שלומית ראשי
 |  | 954שיל"ת
 |  | 615חברה ערבית ודרוזית
 |  | 383תכניות מיוחדות
(שיבולת ,שלהבת ,שעל ,שלח)

2,703
מתנדבות

79%

713

מתנדבים

21%

