אצלנו בשלומית:

התנדבות במגוון רחב של תחומים אשר מותאם אישית לכל מתנדב/ת
ליווי אישי פרטני אחת לשבועיים על ידי רכז/ת העמותה
תכנית קידום אישית לכל צעיר/ה
סדנאות ומפגשים קבוצתיים אחת לשבועיים  -שלושה
שילוב בכלל פעילויות העמותה (ימי כיף ,כנסים ,הכשרות ועוד)
דמי כיס חודשיים
נסיעות חינם בתחבורה ציבורית
תעודת סיום שירות לאומי אזרחי
הכוונה ליום שאחרי – מתן סיוע ותמיכה ביצירת חיבור לקהילה בתחומי ההשכלה,
תעסוקה דיור ,חברה ועוד
בסיום השירות זכאים המתנדבים עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים לסל ההטבות
ממשרד הביטחון – היחידה להכוונת חיילים משוחררים.





מחוז צפון

משרד עפולה
אגף החברה הערבית והדרוזית
הרב לוין  ,13עפולה



מחוז ירושלים

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



הטבות למסיימי השירות הלאומי-אזרחי*

מחוז צפון
משרד נשר

בר יהודה  ,52נשר



הנהלה ראשית
מחוז מרכז

אגף תכניות מיוחדות
מנחם בגין  ,16רמת גן

מחוז דרום

הדסה  ,49באר שבע

מס' חודשי שירות מינימלי
מענק שחרור
פיקדון אישי
מענק עבודה נדרשת**

 12חודשים
4,617
6688.80

 24חודשים
9234
13,377.60
9,722

 שלומית בכל מקום

*נכון למאי  .2021הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים כל חודש ,עפ"י המדד האחרון
שהתפרסם – נתונים עדכניים ניתן למצוא באתר היחידה להכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון
**לפחות  150ימי עבודה במהלך שנתיים מיום השחרור .בעבודה חיונית למשק.

למידע ופרטים נוספים:
ענת ארדיטי  -מנהלת האגף לתכניות מיוחדותanat@shlomit.org.il | 050-8884454 :
פרטים נוספים באתר עמותת שלומית www.shlomit.org.il -
או בטלפון *6129 :או במיילinfo@shlomit.org.il :

עמותת שלומית

עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי אזרחי

שע"ל

אודות עמותת שלומית:

תכנית ארצית ייחודית ובלעדית לעמותת שלומית המשלבת צעירים/ות עם עיוורון ולקות ראיה,
בעלי תעודת עיוור ,בשירות לאומי -אזרחי.
המתנדבים בתכנית מקבלים התאמות טכנולוגיות ,עזרי ראייה במקום השירות ,הכוונה
ללימודים (מכינה אקדמית לעיוורים ולקויי ראיה ,קורסי הכנה מותאמים לבחינה
הפסיכומטרית ע"י עמותת עלה) ועוד.
קיימים שני מסלולי שירות:
שילוב במסגרות שירות לאומי באזור מגורי המתנדב/ת בכל רחבי הארץ.
בירושלים -המתנדבים/ות משולבים/ות במקומות שירות ומתגוררים במעונות
הסטודנטים של עמותת על"ה .ההתמקדות (בנוסף לשירות הלאומי) הינה בהכנה
לקראת לימודים אקדמאיים הכוללת השתלבות בלימודי מכינה.

עמותת שלומית היא עמותה לשירות לאומי-אזרחי (גוף מוכר) ,המסייעת לצעירים וצעירות
בגילאי  18-23שקיבלו פטור משירות צבאי ,להשתלב במסגרות מגוונות של שירות התנדבותי
למשך שנה או שנתיים.
מאז היווסדה בשנת  ,1993העמותה מסייעת כל שנה ל 3,500-צעירים וצעירות מרחבי הארץ.
שלומית היא פורצת הדרך בכל הקשור לשירות אזרחי במדינה ,חלוצה בהפעלת שירות לאומי
לבנים והראשונה בהפעלת שירות אזרחי בחברה הערבית והדרוזית.
העמותה משלבת צעירות וצעירים רבים הבאים מרקעים שונים ומגוונים :יהודים ושאינם
יהודים ,חילונים ודתיים ,צעירים וצעירות עם מגבלה ,נוער בסיכון וצעירים מהקהילה הגאה.
המתנדבים משולבים בתחומים רבים כמו :חינוך ,בריאות ,רווחה ,ביטחון והצלה ,סייבר ,ניצולי
שואה ,נוער בסיכון ,טבע וסביבה ,משרדי ממשלה ,עמותות וארגונים לא ממשלתיים ועוד.
שירות לאומי לצעירים עם מגבלה

באגף לתוכניות מיוחדות בעמותת שלומית ,פועלות תוכניות מגוונות המציעות מסלולי
התנדבות שונים אשר מותאמים עבור הצרכים והכישורים של כל צעיר וצעירה .כל התוכניות
מלוות על-ידי אנשי מקצוע וגופים המומחים בתחומם ,אשר מכשירים ומלווים את המתנדבים
וצוות העמותה באופן פרטני וקבוצתי לאורך כל תקופת ההתנדבות.
מטרת התוכניות להוות תקופת הכנה ומעבר לעולם התעסוקה ,ההשכלה והחברה באמצעות
שילוב מעצים של הצעירים בשרות הלאומי אזרחי.

תכניות האגף
שיבולת

תכנית רב נכותית בפריסה ארצית ,לשילוב צעירים/ות עם כל סוגי המגבלה בשירות
לאומי אזרחי.
אוכלוסיית היעד :צעירים/ות המוכרים במינהל מוגבלויות של משרד הרווחה וזכאי סל
שיקום ממשרד הבריאות .כגון:
בריאות הנפש.
תסמונות נדירות.
הנמכה קוגניטיבית.
על הספקטרום האוטיסטי.
מוגבלות שכלית התפתחותית.
עם מגבלה פיזית ונכויות שונות.
קיימת אפשרות לשילוב השירות הלאומי עם דיור ברחבי הארץ במגוון מערכי הדיור של
משרד הרווחה ומשרד הבריאות.

של"ח

תכנית ארצית ייחודית ,המשלבת צעירים כבדי שמיעה וחירשים בשירות לאומי אזרחי.
קיימים שני מסלולי שירות:
שילוב במסגרות שירות לאומי באזור מגורי המתנדב/ת בכל הארץ.
בחיפה -המתנדב/ת מתגורר/ת בדירת הכשרה של עמותת כיוונים ומשולבים במקומות
שירות מגוונים בעיר.
שחר

בריאות הנפש -קבוצה ייחודית לצעירים/ות מתמודדים ,אשר מוכרים בביטוח לאומי
וזכאים לסל שיקום ממשרד הבריאות.
קבוצה זו מאפשרת פלטפורמה לקשר עם קבוצת השווים והזדמנות לדבר על נושאים
משותפים בשרות הלאומי לרבות התמודדות ומיצוי זכויות בתחום בריאות הנפש.
*בנוסף לתכניות אלה ,מפעילה עמותת שלומית תכניות מיוחדות נוספות בהתאמה לקהלי
יעד ובהתאם לצרכי השטח.

