
והצעירות המוגדרים בסיכון מונה כ200,000 צעירים החווים אתגר        אוכלוסיית הצעירים 
משמעותי בעת ניסיונותיהם להשתלב בשוק העבודה במשרות מכניסות ובעלות אופקי קידום 
הצעירים  אותם  קהילתית,  ומעטפת  חינוכיות  למסגרות  שייכות  של  שנים  אחרי  משמעותיים. 

נאלצים להתמודד לבד עם שוק העבודה ואתגריו.

ומשאבים,  תמיכה  היעדר  של  מוחלשים  מרקעים  לצעירים  לתת  מבקשת   Startline תוכנית 
הזדמנות לפתח קריירה ולהשתלב במשרות משמעותיות בתעשיית ההייטק, תוך חיזוק תחושת 

המסוגלות האישית. 
התוכנית מסייעת לצעירים לממש את הפוטנציאל האישי, מזמנת עבורם סביבה חברתית חדשה 

ומיטיבה, ומחזקת את תחושת השייכות לקבוצות איכותיות ומשפיעות בחברה הישראלית.

לימודי  ויוצרת עבורם מסגרת  ויכולת התמדה,  גבוה  התוכנית מאתרת צעירים בעלי פוטנציאל 
בעולם  מובילים  גורמים  עם  פעולה  בשיתוף  לצרכיהם,  המותאמת  (״בוטקמפ״)  מואצת  תכנות 
להם  ומסייעת  וסוציאלי,  רגשי  אקדמי,   – מקצועי  מענה  מספקת  התוכנית  בישראלי.  ההייטק 

להשיג את דריסת הרגל הראשונה בתפקיד. 

מכינה מקצועית
עם  היכרות  שמטרתה  ייעודית  הכנה 
עולם ההייטק והכנה פרקטית ומנטאלית 
שגם  הבנה  מתוך  לבוטקאמפ,  למיונים 
עלולים  לתוכנית  שמתאימים  צעירים 
להיכשל/להירתע מהמיונים ולפרוש ללא 

מסגרת תומכת והכנה מתאימה.

תוכנית מנטורינג
עובדים   / הארגון  מנהלי  משתתפים  בה 
שנמצאו  טכנולוגי  רקע  בעלי  בכירים 
המשתתפים  את  ללוות  מתאימים 
הכשרה  עוברים  המנטורים  בתוכנית. 
מקצוע  אנשי  ידי  על  ומלווים  ייעודית 

מטעם ״עמית לדרך״.

רכישת ״מיומנויות רכות״ 
עבודה,  לראיונות  הכנה  קו״ח,  כתיבת 

סדנת לינקדאין, סיורים מקצועיים ועוד.

סיוע והכוונה 
סיוע והכוונה במציאת משרה בתעשייה 

עד 6 חודשים מסיום הקורס.

אקסלרטור אנגלית
הסרת חסם השפה האנגלית - תוכנית הבנויה 

לצרכים הספציפיים של תעשיית ההייטק

Post-Graduation Program
יצירת  קשר,  על  לשמירה  מפגשים 
הכישורים  פיתוח  המשך  נטוורקינג, 

האישיים והמקצועיים.

הבטחת הכנסה 
לאפשר  מנת  על  הקורס  חודשי  במהלך 
ולמנוע  בלימודים  להתרכז  לסטודנטים 

פרישה בעקבות מצב כלכלי.

הכשרה טכנולוגית
ITC Bootcamp-ב Full-Stack במסלול

חיילים/ות  של  הישראלית  בחברה  המיטבית  השתלבותם  לקידום  הפועלת  עמותה  הינה  לדרך״  ״עמית 
משוחררים/ות מרקע של סיכון, על ידי העצמתם/ן, חיזוק תחושת המסוגלות והקניית מיומנויות חיים בדגש על 
תעסוקה, השכלה ומיומנויות רכות. העמותה פעילה מזה 7 שנים והיא מובלת על ידי ועד מנהל הכולל את 
מפקדי צה״ל לשעבר, ביניהן נמנים: עמרם מצנע, דן חלוץ, חגי טופולנסקי (יו״ר) ועוד. הצעירים מלווים על ידי 
מנטורים (מתנדבים) ומשתתפים בסדנאות מקצועיות. את אלו תומכת מעטפת ארגונית המורכבת מקרן מלגות, 

קשרי מעסיקים, קשרים עם מוסדות להשכלה גבוהה ומקצועית ועוד. 

   הייטק זה חלום יפה, סטארטליין זה 
המעבר מלחלום על זה ללעשות זאת 

מכינה מקצועית
עד חצי שנה מסיום התוכניתבמשך חודש במשך חודשיים במשך שלושה חודשים

הכשרה טכנולוגית 
Full Stack השמהפרוייקט בחברת הייטקבמסלול

שלבי התוכנית
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מפתחים איתך עתיד

startline.org.il

inbar@startline.org.il

050-5445300

ליווי והעצמת חיילים משוחררים

עמית לדרך

בגלל  רק  שלהם  המקצועי  מהפוטנציאל  שבריר  למצות  מצליחים  לא  רבים  מוכשרים  צעירים 
זה! את  לשנות  כדי  פועלים  לדרך״  ב״עמית  אנחנו  הכלכלי.  מצבם  או  נולדו  שבו  המקום 

מפתחים איתך עתיד


