מנטור לחיים – העמותה למען חיילים בודדים משוחררים
רקע :
בכל זמן נתון משרתים בצה"ל כ 0666-חיילים בודדים שהחליטו להתגייס למרות הקשיים הנלווים לכך .לאחר
שירות צבאי מלא ,משתחררים מדי שנה לאזרחות כ 0666-חיילים בודדים ,שהופכים עם שחרורם ל"אזרחים
בודדים" .הייתה להם את האפשרות לוותר ,אבל אזרחים צעירים אלו החליטו לתרום למדינה ולשרת בצבא שלה.
עכשיו הם סיימו את תרומתם ,ונותרו לבד .אנחנו רוצים לשנות זאת.
אנחנו ,עמותת מנטור לחיים (ע"ר) ומטרתנו לאפשר גם לחיילים הבודדים המשוחררים ,לקבל הזדמנות שווה
להשתלב בחברה הישראלית .הדרך שלנו לוודא שהזדמנות זו ניתנת ,היא באמצעות הפעלת מערך חונכים בוגרים
המכונים "מנטורים" ,המלווים את החיילים הבודדים המשוחררים בתחילת דרכם באזרחות .באמצעות תקשורת
אישית וקרובה הם מסי יעים לחיילים הבודדים המשוחררים לטפל בהתלבטויות שונות ולקבל החלטות במישור
הפרטי והמקצועי.
מה אנחנו רוצים להשיג :
 יצירת חיבורים אופטימלים בין מנטורים למש"בים באמצעות איתור מכנה משותף דומה.


התוויית רשת קשרים ענפה לסיוע בהשתלבות מהירה של החייל הבודד המשוחרר במשק הישראלי.



חיזוק תחושת השייכות והציונות של החייל הבודד המשוחרר למדינת ישראל.



הקמת רשת קשרים ,שתהווה מוקד כוח להטבות קולקטיביות עבור החיילים הבודדים המשוחררים.



העשרה והעברת ידע לחייל הבודד המשוחרר בתחומים שונים.

מיהו מנטור עבורנו :
המנטור הוא מלווה בוגר שהגיע לבשלות בחייו האישיים והמקצועיים ,ולמקום של מסוגלות ורצון לנתינה ,אחרי
שחווה והתנסה בתהליכי צמיחה .המנטור מספק לחייל הבודד המשוחרר כלים ,ידע ומיומנויות שיכולים לסייע
בהתמודדותו אל מול האתגרים הניצבים מולו בחיי היומיום .הוא נמצא שם עבור החייל הבודד המשוחרר בצמתים
קריטיים ,בהתמודדויות ,בספקות ,בקשיים ובמכשולים בהם נתקל החייל הבודד המשוחרר בניווטו היומיומי.
המנטור מעודד ,מעצים ,תומך ומאפשר לחייל הבודד המשוחרר לפעול מתוך תחושה של ביטחון ,מודעות ,בהירות
וידע בצמיחתו האישית והעסקית והשתלבותו בחברה הישראלית.
בראש העמותה  :מייסד הרעיון ומנהל העמותה איתי קנר מנטור עסקי ,מלווה מאמן ויועץ לבעלי עסקים ,יזמים
ומנכ"לים לשיפור ביצועים ופיתוח מנהיגות עסקית .מוביל תהליכי שינוי וצמיחה בחברות עסקיות.
כאשר נצליח לוודא שכל חייל או חיילת שבחרו לשרת את מדינת ישראל ,קיבלו גם תמיכה והזדמנות
אמיתית ושווה להצליח בה כאזרחים ,עשינו את שלנו.

