
 ״האמת, זה לא פשוט.. - בצבא היה לי מפקד מדהים ומשקית ת״ש שעזרו לי ...אבל, אתה משתחרר ואתה
 לגמרי לבד. לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, חשבתי ׳אשתחרר ואסתדר׳ ... חודשים אחרי השחרור עדיין

 חיפשתי עבודה... מצאתי את עצמי עובר בין בתים של חברים, צובר חובות
...מה רציתי? רציתי ללמוד ולפתוח עסק - עם עמית לדרך הבנתי שזה אפשרי..״

 תכנית המנטורינג, תכנית שנתית רב-שלבית, היא תכנית הדגל של הארגון. התכנית כוללת ליווי אישי
 ומקצועי של החייל בצעדיו הראשונים באזרחות. לכל חייל משוחרר מוצמד מלווה אישי,"מנטור", המסייע
 לו לבנות תכנית אשר כוללת הצבת מטרות, קביעת דרכי פעולה להשגתן, פיתוח מיומנויות פרקטיות וכן
 סיוע במיצוי זכויות. מתוך מטרה לעבור שנה של התעצמות והתקדמות בכלל תחומי החיים, בהם

 קריירה, לימודים, זוגיות ומשפחה, סביבת מגורים, זהות ועוד

 דיור * השתלבות בתעסוקה * השלמת השכלה * רכישת מקצוע * מימוש זכויות 
 השכלה גבוהה * השכלה מקצועית * התנהלות כלכלית * מנטורינג  *

 אנחנו מזמינים אתכם ללוות אותם בדרך 
 להגשמת מטרותיהם

זהו ארגון הפועל לצמצום הקיטוב בחברה הישראלית על ידי 
מתן הזדמנויות לבוגרי צבא המגיעים מרקע מוחלש. זאת על ידי
שילוב בתעסוקה, בהשכלה מקצועית ובהשכלה גבוהה לצד
העצמתם, חיזוק תחושת המסוגלות בקרבם והקניית מיומנויות

חיים



חזון התכנית

מבנה התכנית

התכנית מהווה אקסלרטור לפיתוח אישי. מטרת התכנית היא לכוון ולסייע לבוגרי מערך האוכ׳
הייחודיות לצעוד את צעדיהם הראשונים באזרחות, יצירת מעגלי תמיכה וסביבה בריאה ויציבה

התמודדות עם אתגרים ופיתוח החוזקות, מיצוי עצמי ובחירה בנתיב הנכון להם בכל תחומי החיים, תוך
עידודם להיות מעורבים ומובילים בחברה ובמעגלים הסובבים אותם - כל זה בעזרת קשר אינטימי

ואמיתי עם אדם מוביל מהחברה הישראלית

לב הפרויקט הינו תהליך הליווי האישי, כאשר לכל בוגר מצוות מנטור/ית אשר נבחר כמתאים להשתתף
בתכנית וכמתאים ספציפית עבורו. במשך שנה שלמה, נפגשים המנטור והבוגר באופן שוטף, מתוך מטרה
להתייעץ ולהתלבט יחד באותן דילמות שאותן חווה הבוגר, להעניק לו "כלים" לעתיד, לאפשר לו להכיר

את עצמו טוב יותר ולסייע בנקודות המשבר. במקביל למפגשי ה 1/1 שמתקיימים אחת לשבוע בין
המנטור והבוגר, צוות התכנית מלווה ותומך במנטורים ובבוגרים לאורך כל התהליך והמשתתפים זוכים
,בתכנים נוספים אשר נועדו לקדם את מטרת הפרויקט; דוגמת סדנת התנהלות כלכלית, מאיץ קריירה
סדנת מנהיגות, חשיפה להשכלה הגבוהה, ימי התנדבות משותפים, ערבי בוגרים, ערבי מנטורים ועוד

 זמינות ומחויבותדמות המנטור
אדם בוגר בעל ניסיון חיים עשיר 

איש שיחה נעים ופתוח, בעל יכולת הקשבה 
לא שיפוטי, יודע לשתף על חייו האישיים 

ומדבר בגובה העיניים
בעל יכולת להעניק ״חכות ולא דגים״ 

יכול לדבר גם על כשלונות ממקום של למידה
אינו פסיכולוג או קואוצ'ר 

תפקיד המנטור נעשה בהתנדבות

התכנית נפרסת על שמונה חודשי ליווי והתהליך
שלעצמו הוא מרכיב מאד משמעותי בהצלחת התכנית
מעבר לכך, יש את התכנים המשותפים לאורך התכנית

לשתי הקבוצות שהם בגדר נוכחות חובה עבור
המשתתפים. הצעירים הנרשמים לתכנית מצפים

לקשר רציף ומתעצם עם המנטור ולכן, אנו מבקשים
.ממך לשקול בכובד ראש את זמינותך ופניותך לתכנית
אנו מבטיחים, כי מנטור אשר יימצא מתאים להשתתף
ולא יוכל עקב חוסר זמינות יוזמן בשמחה להצטרף

בפרויקט הבא שייפתח.   במידה ונדרש, נשמח
להסביר לפרט ושלוח חומר נוסף

 רוצים להצטרף לצוות המנטורים שלנו? - פנו אלינו
 info@amitladerech.org  נשמח לעמוד לרשותכם במייל 

באתרנו amitladerech.org, בפייסבוק ״עמית לדרך״ ובטלפון 052-5664198 


