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עמותת "ידיד" – מרכזי זכויות בקהילה (ע"ר) הוקמה בשנת  7991כדי לקדם שלושה יעדים מרכזיים :סיוע
בהעצמת אוכלוסיות מוחלשות; צימצום הפערים בין השכבות השונות בחברה הישראלית והגברת הערבות
ההדדית שביניהן .כדי להגשים יעדים אלה ,דוגלת העמותה בשיטות עבודה טיפוליות של העצמה אישית
והעצמה קהילתית כמכשירים מרכזיים להשגת יעדים אלה .לטובת זאת מפעילה העמותה רשת של מרכזי זכויות
בקהילה ,אשר ממוקמים בעיירות פיתוח ,שכונות מצוקה ואזורי פריפריה (גאוגרפיים ,תרבותיים ואחרים) כדי
לסייע בהנגשת השירותים החברתיים לאותן אוכלוסיות מודרות.
המרכזים פועלים בשלושה מישורים מרכזיים אשר משתלבים יחד לפעולה מעצימה אחת:
המישור הראשון – הטיפול הפרטני :מרכזי הזכויות מספקים לפונים מידע על זכויותיהם ומציידים אותם
בכלים (לרבות ייעוץ וייצוג משפטי) שבאמצעותם יוכלו לפנות לרשויות ולגופים שונים ולמצות את זכויותיהם.
הייעוץ והסיוע ניתן חינם לכל פונה בתחומי המשפט והזכויות החברתיות ובעיקר בנושאי צרכנות ,חינוך,
תעסוקה ,דיור ,ביטוח לאומי ,בריאות ועוד .הסיוע ניתן על פי מודל המבוסס על עיקרון ההעצמה המשפטית
( )Legal Empowermentאגב שימוש בשיטות של עריכת דין קהילתית ( .(Progressive Lawyeringהסיוע
ניתן ע"י מאות מתנדבים ,כמו גם על ידי צוות אנשי מקצוע (עובדים סוצייאלים ועורכי דין ופונים לשעבר).
העמותה פועלת ב 32 -מרכזים ושלוחות הפרוסים ברחבי הארץ מקריית שמונה שבצפון ועד לדימונה בדרום .נכון
להיום העמותה טיפלה בלמעלה מ 312,222 -פונים בנושאים שונים ובאוכלוסיות שונות.
המישור השני בו אנו עוסקים הינו המישור הקהילתי ,שוב כחלק מתפיסה הרואה בכלי הקהילתי מכשיר
להעצמה אישית של המשתתפים בו .במסגרת זו מפעילה העמותה פרויקטים חברתיים וקהילתיים במרכזים
השונים .פרויקטים אלו נותנים מענים על צרכים שעולים מהשטח ומהווים כלי מעצים בעצמם .הפרויקטים
מגוונים ביותר ומיועדים לכל האוכלוסיות ע"פ צורך .הפרויקטים המרכזיים אשר הפעלנו בשנת  :3229תכנון
תקציב ,העצמה אישית ותעסוקתית בפרויקט "מדברים עבודה" ,התארגנות קהילתית ,נוער למען זכויותיו,
פרויקטים שונים עבור אוכלוסיית יוצאי האתיופיה ,קהילה נגישה לאוכלוסיית המוגבלים ,פרויקטים מקומיים
בנושאי זכויות ,פרויקטים חינוכיים ועוד .הפרויקטים מיועדים לאוכלוסיות שונות ומותאמות ע"פ התרבות בה
מופעלת .אנו פועלים בקרב ,וותיקים ,עולים ,ערבים ,בדואים ועוד.
המישור השלישי – הוא מישור שינוי מדיניות  -במסגרת זו אנו מתמקדים בשינוי מדיניות ובמאבקים ציבוריים
כאשר אנו מבינים כי הבעייה חוצת אוכלוסיות ואינה נחלתו של הפרט הבודד ושלו לבד .זאת בשאיפה לקדם
תיקון חברתי כללי ,לקרב את מימוש יעדי הצדק חברתי ,השיוויון והעושר התרבותי בחיי היום יום של אזרחי
ישראל וזאת כדי לבצר את מוסדות שלטון החוק והדמוקרטיה בשיטה הישראלית.
פרטים נוספים באתר האינטרנט שלנוwww.yedid.org.il :
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התנדבות בקהילה
מרבית פעילויות ההתנדבות מתמקדים במישור הראשון של הפעילות ,דהיינו ,בקבלה וטיפול בפניות .המתנדב עוסק
בקבלת הפניה ,הקשבה והבנת הבעיה ,מיקוד וחלוקה על פי סדרי עדיפויות ולאחר מכן טיפול בפניה .אופי הטיפול
תלוי ומשתנה בהתאם למורכבות הבעיה ,דחיפות הבעיה וכישורי המתנדב.
ההתנדבות בעיקרה הינה התנדבות רציפה וקבועה ,לאורך זמן ודורשת אחריות רבה מצד מקבל הפניה המתנדב.
ההתנדבות הינה בכל מרכזי הזכויות של העמותה ( 32במספר) הפרוסים ברחבי הארץ מקריית שמונה בצפון ועד
לדימוה בדרום (ראה פירוט באתר האינטרנט .www.yedid.org.il
זמני הפעילות תל ויים בשעות הקבלה של המרכזים השונים אם כי המרכזים פועלים גם השעות שהם אין קבלת קהל
בטיפול הפניות השונות.
את שעות ההתנדבות ופרטים נוספים יש לבחון מול מנהל/ת המרכז הרלוונטי.
אופקים -איציק אביטן 2926669929 ,239939923
אשדוד – יונה דיטמן פרלסון 2926669933 233939963
אשקלון – אורנה שי 2926669922 236173696
דימונה – זהבית מור יוסף 236917726 236919122
חיפה  -מרינה זמסקי 2926669929 223662196
חצור – שרלי שריקי 2926669927 226362212
ירושלים – דיאנה שפירא 2926669997 236322333
נייד (כרמיאל ,סחנין ,נצרת עילית) 2926632113 2926632111
נצרת – ווהבי שאני 2926669921 226263739
פתח תקווה – ליאת ארבל 2926669927 229722221
צפת – שרלי שריקי 2926669927 226999333
קריית גת – יהלום עוזרי 2926669926 236339969
קריית מלאכי – יולנד אלוש 2923392229 233939119
קריית שמונה – מיכל סגל 2926669932 226371939
רהט – ראידה אלבדור 2926669929 239972377
שדרות – אורנה שי 2926669922- 236673137
תל אביב – איריס בייר 2926669931 226339736/1
תל מונד – מירב אמיר 2929912292 291697199
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