הסדרת השת"פ בין צה"ל והעמותות
צה"ל נדרש לספק לחייליו את כל הדרוש להם בשגרה ובחירום.
קבלת תרומה הינה דרך לביטוי הוקרת הציבור לחיילים ובכל מקרה ,לא יהיה בה כדי
להוות דרך חלופית לאספקת הנדרש לחיילי צה"ל לתפקידם.
התרומות עבור צה"ל מוערכות ע"י הארגון וחייליו וסייעו לאורך שנים בקידום
פרויקטים ,סיוע לחיילים וחיבור קהילה -צבא.
לפני כ 3 -שנים בוצעה בצה"ל הסדרה בתחום התרומות .במסגרת הסדרה זו סוכם כי
כלל התרומות יתקבלו באמצעות עמותת "יחד למען החייל" ,לרבות תרומות
מעמותות יחידתיות ,עמותות חייליות ,קרנות ,ארגונים וכד'.
יעדי התרומות המאושרים לצה"ל הינם למטרות מוגדרות:
 oרווחת חיילי אוכלוסיות מיוחדות ,כפי שיוגדרו ע"י צה"ל.
 oהשכלת חיילים ובדגש על תכנית "ממדים ללימודים"  -קרן מלגות להעצמת
חיילי החובה המשוחררים.
 oרווחת חיילי החובה ,לרבות פעילויות חינוך וספורט.
 oתשתיות רווחה.
בקרב סגלי הת"ש והמפקדים בצה"ל מפורסמות מעת לעת רשימת העמותות אשר
הסדירו פעילותן מול "יחד למען החייל" .גורמי צה"ל יפנו את החיילים לעמותות אלה,
בהתאם לצרכיהם.
עמותות המעוניינות לתרום תרומה כספית או להעניק שירותים שונים לטובת חיילי
צה"ל ,מוזמנות לפנות לעמותת "יחד למען החייל" לצורך הסדרת פעילות זו (בטל'
.)072-2702120
פעילותן של העמותות תיבדק מעת לעת וזאת בכדי לוודא עמידתן בתנאים לאישור
פעילותן עבור צה"ל.
יובהר ,כי אין בפרסום שמות העמותות כדי להטיל על צה"ל או "יחד למען החייל"
אחריות כלשהי לפעילות העמותות ,להעברת התרומות ל"יחד למען החייל" או
לעמידתן בתנאים לאישור פעילותן ביחס לצה"ל".

רשימת העמותות אשר הסדירו פעילותן מול 'יחד למען החייל' ותחום
העיסוק המאושר לפעילותן מול צה"ל על פי תחומים
לינה ומגורים
בתי חייל בפריסה ארצית' -יחד למען החיל'
דירות 'בית חם' לבודדים' -יחד למען החייל'
קיבוצים
'בית העוצ"מ' לבודדים בעפולה
'הבית של בנג'י' לבודדים ברעננה
'בית קובי' לבודדים בגבעתיים
'בית שילוני' לבודדים במודיעין
'הבית של עומר' לחיילות בודדות משוחררות בהוד השרון
'גשר של זהב' -בית לחיילים בודדים באשדוד'
הבית הכי אחי לחיילים בודדים
לקראת שחרור
האגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים
מלגות 'ממדים ללימודים' ללוחמים ,אוכלוסיות מיוחדות ותומכי לחימה -יחד למען
החייל
מלגת אימפקט  FIDFללוחמים ותומכי לחימה
קרן 'גרוס' -מלגות והכוונה לשחרור
קרן 'הישג' -מלגות לחיילים בודדים
לוחמים ללא גבולות -התנדבות הומניטרית
עמותת 'משלי' -ציוד לחיילים בודדים משוחררים
תעסוקה תוך כדי שירות
'תעסוחיל' -תעסוקה זמנית לחיילים (חו"מ ,משמרות)
ליווי והכוונה
'בית בנג'י' -הכוונה וליווי לקראת שחרור
הסוכנות היהודית -ליווי והכוונה של חיילים בודדים
'מומנטום' -סדנאות להכנה לאזרחות

המרכז ע"ש מייקל לוין
עמותת 'אח גדול' -ליווי חיילים בודדים
'נפש בנפש' -ליווי והכוונה של חיילים בודדים עולים
האגודה לקידום החינוך בירושלים -מיצוי ופיתוח פוטנציאל
אור שלום -טיפול בנוער בסיכון
קרן מיראז' -סיוע לחיילים בודדים
 -ISRAEL ISשינוי ושיפור תדמית ישראל בתפוצות
עמותת ידיד -מיצוי זכויות חברתיות וכלכליות
עמית לדרך -ליווי אישי והעצמה לחיילים לקראת השחרור
עמותת מניפה -סיוע לחיילים משוחררים
עמותת יתד -קידום צעירים במצבי סיכון למימוש עצמי
עמותת עמק  -Lone Soldiersחיילים בודדים
ייעוץ משפטי
עמותת 'נדן'
תוכנית 'שכר מצווה'

