
 מאין דבעי לכל

 

 580336659הנדון: ייחודיות "אחריי!" עמותת נוער מוביל שינוי ע.ר 

רצף חינוכי משמעותי המהווה פלטפורמה להתפתחות  לחניכיה מספקת  עמותת אחריי!

ולרכישת כלים למיצוי הפוטנציאל האישי ולתרומתם לחברה. העמותה ייחודית בכך שהיא 

מפעילה ומכשירה בני נוער לקראת שירות צבאי משמעותי, מפעילה מכינות קדם צבאיות, 

 לל בשלב ההשמה.  שנות שירות ואף ממשיכה ללוות ולסייע לבוגריה בבניית הקריירה כו

בשלושה שלבים שונים: השלב  16-30העמותה מפעילה  מגוון תוכניות בפריסה ארצית לגילאי 

, מתרכז בהכנה לצבא לתלמידי תיכון שבהן זוכים החניכים להכנה 16-18הראשון, גילאי 

 פיזית, מנטלית וערכית שתכין אותם לשירות משמעותי. 

עילה מכינות קדם צבאיות ושנות שירות שמטרתן , העמותה מפ18-19בשלב השני, גילאי 

 להטמיע בחניכים ערכים כגון, מעורבות חברתית, מנהיגות ואחריות אישית. 

בשלב השלישי, מגיוס ועד גיל שלושים, מפעילה העמותה תוכנית ליווי ונותנת מענה למגוון 

פעולה עם  האתגרים בשירות הצבאי ולאחריו, כאשר לעמותה מערך קשרי מעסיקים בשיתוף

למעלה מחמישים חברות מובילות במשק הדואג לניצול הפוטנציאל וההשכלה האקדמית של 

 בוגרי התוכנית לכדי שילוב תעסוקתי איכותי.

 

 

 

 , בברכה

 מנכ"ל אחריי! אמיר סטרוגו

 

 

 

 

 

 

 



 

 מכינת ארז

לימודים לא פורמאלית  הינה מסגרת חינוכית המקיימת תכנית" ארז" תכנית קדם צבאית

וכן ליווי  חודשים במהלך התקופה הקודמת לשירות הצבאי / הלאומי / האזרחי, 10-6של 

על  במהלך השירות. התכנית, מתקיימת בתנאי פנימייה ומיועדת לבוגרי י״ב, המצהירים

מחויבותם להתגייס לשירות. מטרת התכנית לאפשר למשתתפיה לקחת חלק בתהליך העצמה 

שמעותי, לקיחת אחריות בכל תחומי חייהם ומעורבות יוביל לבחירת שירות צבאי מ אשר

 אזרחית פעילה.

המכינה פועלת בין חודשי אוגוסט לאפריל בימי ראשון עד חמישי, כאשר עיקר הפעילות תהיה 

. בנוסף, צוות המכינה וחניכיה נשארים 21:00ל 8:00במבנה המרכזי של המכינה בין השעות 

במהלך חודשי מאי עד יולי, מתקיים במקום הכשרת לצורך פעילות בסופי שבוע אחת לחודש. 

ובניית צוות המכינה לקראת מחזור נוסף, כאשר השימוש במבנה המרכזי יהיה בין השעות 

 בימים ראשון עד חמישי.  18:00ל 8:00

 

 

 

 , בברכה

 מנהל שותפיות מישור החוף, עמרי כהן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עיקרי ההתקשרות 

 

 רות להארכה לתקופה אחת נוספת. שחודשים לצורך פיילוט עם אפ 10 –תקופת ההתקשרת 

: ראש העירייה, חברי הצוות יהיו  –יוקם צוות היגוי לצורך ליווי הפיילוט ובחינת התקדמותו 
 מנהל אגף חינוך, מנהלת המרכז הקהילתי ומנכ"ל העירייה.

שמאי  שייקבע על ידי שמאי  וויהעמותה תישא בעלות בר רשות בגין שימוש במבנה  בהתאם לש
 העירייה. 

 העירייה תתקצב פעילות שמיועדת לציבור הרחב של כלל תושבי העיר.

 העירייה תהיה רשאית להאריך את הפיילוט בשנה נוספת 

 העירייה תהיה רשאית לאשר תקצוב הפעילות כתמיכה עקיפה/ ישירה דרך תקציב תמיכות. 

 רייה תהיה רשאית לפרסם מכרז לקבלת השירות בסיום תקופת הפיילוט על פי שיקול דעתה. יהע

 

 

 

 

 

 

 


