
תל"א ליתומי צה"ל ומערכת הביטחון

אגף משפחות,
הנצחה ומורשת

"כשאגדל אהיה אמיץ וחזק וכבר לא אפחד בחושך לבד, 
אולי אהיה אסטרונאוט שמרחף בחלל או זמר עם גיטרה ... 

כשאגדל כבר לא ארגיש קטן מול כולם 
השלולית שלי תהפוך כבר לים" 

בן ארצי

תכנית
ליווי

אישית



2

תכנית
ליווי

אישית



3

אגף משפחות, הנצחה ומורשת
הוא גוף ממלכתי וערכי המבטא כבוד,

 הוקרה ומחויבות לנופלים במערכות ישראל,
לבני משפחותיהם ולמורשת הביטחונית לדורותיה.

עובדי האגף יעניקו שירות וטיפול מקצועי, רגיש,
ייחודי ומיטבי לתמיכה במשפחות השכולות ולרווחתן, 

לזיכרון הנופלים, לשימור המורשת והנחלתה.

בעין רואה, אוזן שומעת ולב מבין.

יולי 2020 | תמוז התש"ף

משרד הביטחון
אגף משפחות, הנצחה ומורשת

הנצחה ומורשת
אגף משפחות,

משרד הביטחון
אגף משפחות,
הנצחה ומורשת

חזון 
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וייחודי  אישי  לליווי  התוכנית  את  בברכה  מקדם  ומורשת  הנצחה  משפחות,  אגף 
בעבור יתומי מערכות ישראל והוא שותף לתחושות המלוות אתכם. 

מתוך הבנה שיש ערך לנוכחות של אגף משפחות, הנצחה ומורשת בחיי ילדך/ ילדתך 
לאורך השנים, גובש רעיון לתכנון תוכנית ליווי שתיוחד באופן אישי לכל ילד/ילדה, 
אשר מטרתה להעניק מעטפת תומכת במקום שבו ניתן להוסיף למעטפת הטבעית .

התוכנית הערכית שמנוהלת לאורו של חזון האגף היא רשת תמיכה המיועדת לחזק 
בתחומים שבהם יש צורך בתמיכה וחיזוק, לטפח מצוינות וכישורים מיוחדים על ידי 
ראייה ייחודית של כל ילד/ ילדה, על כל צרכיו/ה ובכל צומתי חייו/ה, ולאתר הזדמנויות 

לפיתוחו/ה וחיזוקו/ה בתיאום ושיתוף ההורה, הילד/ה והגורמים המטפלים.

יחד עם ארגון אלמנות ויתומי צה"ל יצאנו למסע שבו אין גבול לדמיון. צוות העובדים, 
בשיתוף נציגי הארגון, לומדים ומכירים את הצרכים שעלו מהשטח ומרכזים תוכנית 

ייחודית לכל ילד/ה בצומת חייו/ה העכשווי.

העבודה  דרכי  את  מתווה  ילדך/תך,  עם  לעבודה  ויעדים  מטרות  מציבה  התוכנית 
המותאמות לו/ה ועל פיה ייערך מעקב אחר התקדמותו/ה.

וחדשנות  התחדשות  צמיחה,  של  בתהליך  נמצא  ומורשת  הנצחה  משפחות,  אגף 
ומטרתה של תוכנית זו היא ליצור גשר בין הילד/ה ובין מימוש צרכיו/ה ורצונותיו/ה 

בסביבת החיים המשתנה. 

"אם אני יכול לחלום, אני יכול לעשות." )וולט דיסני(

אנו מאמינים כי ביחד עימכם נצליח להוביל את התוכנית להצלחה.

בתקווה ובאמונה,

אריה מועלם 
סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו." 
)הרב שלמה קרליבך(
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מזה שנים שארגון אלמנות ויתומי צה"ל פועל במאמצים אדירים ובכמה מישורים, 
על מנת לסייע לכם, אלמנות ואלמני צה"ל וכוחות הביטחון, להגשים את המטרה 
החשובה כל כך, לגדל את ילדיכם שיהיו בריאים, שמחים, מצליחים וחסונים. לאורך 
השנים נפגשנו איתכם במחנות 'עוצמה' של הארגון, במשלחות לחו"ל, באירוע בר 
ובת המצווה שלנו ובעוד אירועים. היינו שם כדי לתמוך ולחבק, וכדי להיות שותפים 

אמיתיים לגידול ילדיכם.

תכנית הליווי האישית, תל"א, היא פרי של אינספור פגישות ודיונים בין צוות ארגון 
ושל  הביטחון,  במשרד  ומורשת  הנצחה  משפחות,  לאגף  צה"ל  ויתומי  אלמנות 
או  הנער  הילד,  או  הילדה  את  לראות  למטרה  לעצמנו  שמנו  קדחתנית.  מחשבה 
לדחיפה  זקוקים  הם  שבהם  מקומות  אותם  ואת  שלהם,  החוזקות  את   – הנערה 
הדברים  את  לעתיד.  שלהם  החלומות  ואת  שלהם,  והתחביבים  הנטיות  את  קלה. 
שמשמחים אותם ואת אלו שגורמים להם לצמוח הכי גבוה שאפשר. ומתוך כל אלו, 
את  לממש  כך,  כל  לנו  היקרים  הילדים  להם  ובעיקר  לכם  שתסייע  תכנית  לבנות 

הפוטנציאל הייחודי שלהם בדרך הטובה ביותר. 

צוותי הארגון והאגף יהיו שם לצידכם בבניין התוכנית ובמימושה, ויוודאו שאף ילד 
על  והחובה שלקחנו  הזכות  על  כך,  על  לברך  אלא  נותר  לא  ולי  נותר מאחור.  לא 

עצמנו, לצעוד איתכם יחד במסע, ולהיות שם איתכם ולמענכם.

אני רוצה להודות לשותפינו במשרד הביטחון על שהציבו את התכנית הזאת שעיקרה 
קידום יתומי צה"ל וכוחות הביטחון בראש סדר העדיפויות, ולצוות הארגון שפועל 

למענכם ללא הפסקה. 

אוהבת ומעריכה,

תמי שלח, יו"ר
ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

"אינך יכול להצביע לילד על כוכב, מבלי להניח ידך כל כתפו.."
ס.יזהר
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)ערוך מתוך שיר הודי(

להוביל ילדים להצלחה

כדי להצליח להוביל ילדים להצלחה איננו זקוקים 

רק לכישרון אלא לקשר

איננו זקוקים רק לניסיון אלא לניסוי

איננו זקוקים להשוות ביניהם – אלא למצוא   

את המיוחד בכל אחד.

איננו זקוקים לתוצאות בלבד – אלא לדרך

איננו זקוקים רק להצלחה – אלא להתקדמות

וגם אז, לא קל להוביל ילדים להצלחה.

ילדים שונים זה מזה, כך גם המבוגרים.

ילד הוא עולם ומלואו.

מבוגר הוא עולם ומלואו – וילד.
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מהי התוכנית?

מי זכאי?

תהליך העבודה...

אבני דרך!

"יצאנו לדרך"

8-9

10

11

12

13

תוכן עניינים
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תכנית תל"א הינה מיזם משותף למשרד הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת 
ולארגון האלמנות ויתומי צה"ל.

לצמיחה  היתום/ה  בחיי  הזדמנויות  של  מינוף  לאפשר  במטרה  הוקמה  התכנית 
בנושאים  וטיפול  וכישרונות  כישורים  טיפוח  החוזקות,  העצמת  תוך  והתקדמות 

הדורשים חיזוק באחד מארבעת התחומים:

שיפור התלמידאות ותפקודי הלומד בבית ובבית הספר.. 1

פיתוח מיומנויות חברתיות.. 2

טיפוח כישרון מיוחד בכל התחומים.. 3

הטבה בקשרים של הילד/ה במשפחה ובסביבת חייו הטבעית )בתחום הרגשי(.. 4

התכנית מבקשת לראות ולהעצים את הילד. לכל ילד תיבנה תכנית ייחודית ואישית. 
עם  המשפחה  את  המלווה  הסוציאלי  העובד  של  היכרות  לאור  תיבנה  התוכנית 
איתם  האישיים  והאתגרים  הילד/ה  של  החוזקות  לאיתור  ותפעל  וההורה  הילד/ה 

מתמודד/ת.

ההצעה לתוכנית האישית תבנה ע"י צוות רב מקצועי, לאור הצגת איכויות  הילד/ה 
ע"י העובד הסוציאלי המלווה את המשפחה. 

 – הילד  בחיי  המשמעותיים  המבוגרים  עם  מתמיד  קשר  נקיים  התהליך  במסגרת 
במשפחה, בבית הספר, בתנועת נוער, במחנות 'עוצמה' ועוד. כמו כן, נעזר במגוון 

רחב מאוד של משאבים בקהילה : 

מטפלים, מדריכי חוגים, אנשי מקצוע ועוד.

במימוש  נתחיל  הצדדים  שני  הסכמת  ולאחר  והילד  ההורה  בפני  תוצג  התכנית 
הצעדים לעבר היעד החדש. 

תל"א – תכנית ליווי אישית ליתומי צה"ל ומערכת הביטחון

מהי התכנית?

"תל"א נותנת לנו הזדמנות לראות את הילד שנמצא בכל יתום
ולא רק את היתום שבילד"



באתגריםטיפול 

ועת
תנ

ער 
נו

אני 
ומשפחתי

טיפוח 
כישורים 
וכישרונות

בניית 
קשרים 
חברתיים

למידה 
בבית ספר

חיזוק 
חוזקות

צמיחה והתקדמות
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מי זכאי לתל"א?

 יתום ויתומה עד גיל 18 המוכרים על פי
 "חוק חיילים שנספו במערכה

)תגמולים ושיקום( תש"י 1950"

תל"א הינה תכנית ארוכת טווח.
 לא כולם זקוקים לתל"א בכל רגע נתון, אולם 

הזכות נשמרת להם עד הגיעם לגיל 18.
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מפגשים עם הילד/ה  
 למידת חוזקות, כישורים, כישרונות ואתגרים,

חיבור לחלומות ולשאיפות  של הילד/ה.

מימוש הצעדים אל עבר יעד חדש

ליווי התכנית וקיום אבני דרך לבקרה

הצגת התכנית בשיתוף ההורה והילד

בניית הצעה לתכנית ייחודית ארוכת טווח 
עבור הילד/ה.

תהליך עבודה
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סטטוס בקרה ומעקב

ליווי מתמשך של הילד 
וההורה בתוכנית

התאמת תל"א

איתור צרכים

אבני דרך

שיפור מתמיד של התכנית 
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במסגרת התכנית שלי , אני נפגשת עם מאמנת כושר אישית פעם בשבוע. המפגשים האלה 
עושים לי מאוד טוב ואני ממש מחכה להם. יש לי קשר טוב עם המאמנת ואני מרגישה שאני 

מתחזקת ושהביטחון העצמי שלי משתפר. )ש' מאזור ירושלים( 

לפתח  שיכול  כיוון  לגבש  לו  ועזר  ומנגן  שר  אותו  שמע  ל'  של  ביתו  אל  שהגיע  המקצוע  איש 
אותו בתחום המוזיקלי. ל' התרגש מאוד מהחיזוק שקיבל וכעת הוא יותר ממוקד בתחומים 

שבכוונתו לפתח. 
)ת', עובדת סוציאלית ממחוז מרכז(

כבר שנים אני מלווה את הילדים האלו במחנות "עוצמה" והם נכנסו לי עמוק לתוך הלב. 
עכשיו, סוף סוף יש הזדמנות להעצים אותם ולחזק אותם גם בין המחנות. )ש' מדריך עוצמה(

שיתופים מרגשים אודות התוכנית:

"יצאנו לדרך"

13
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תכנית
ליווי

אישית
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לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר
עם העובדת הסוציאלית במחוז.

אגף משפחות,
הנצחה ומורשת

תכנית
ליווי

אישית

תל"א ליתומי צה"ל ומערכת הביטחון


