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 מי אנחנו? 

 

עמית לדרך היא עמותה  ללא כוונת רווח, הפועלת לקדם את החברה הישראלית ואת ערכי היסוד שלה באמצעות הקטנת  

 הקיטוב החברתי . 

עמותות כמונו הן נאמנות הציבור   .עמית לדרך היא  חלק מ"המגזר השלישי" בישראל, הוא מגזר ההתנדבות והמלכ"רים 

לפעול להגשמת מטרות חברתיות המקדמות את החברה הדמוקרטית בישראל במגוון תחומים: חינוך, דת, השכלה גבוהה,  

 .בריאות, מחקר, שירותים חברתיים, זכויות האזרח, איכות הסביבה, פילנתרופיה, תרבות, אמנות ספורט ועוד

פעילות עמית לדרך ממוקדת בקידום  המוביליות החברתית של  הדור הצעיר , יוצאי צבא, הזקוקים לסיוע וליווי כדי  

 להשתלב  בחברה הנורמטיבית. 

באופן ספציפי, אנו מציעים הזדמנות לצעירים יוצאי צבא מאוכלוסיות מוחלשות, להצליח בביסוס חייהם במונחי השכלה,  

מיומנויות חיים, במטרה לאפשר  להם לנהל חיים עצמאיים, לממש את הפוטנציאל האישי  הכשרה, תעסוקה ורכישת 

 שלהם ולהצליח בחברה הישראלית. 

אנו מממשים את היעוד הזה באמצעות תכנית  שנתית, איכותית ואפקטיבית , שעיקרה ליווי רציף של  העמית על ידי מנטור  

 יומנויות ניהול החיים.מתנדב בעמותה, בשילוב עם הדרכה והקניית ידע במ 

 אנו שומרים על קשר עם העמיתים גם לאחר תום התכנית ומעודדים אותם למעורבות חברתית והשתתפות אזרחית.  

אנו פועלים כיום במרכז, בדרום ובצפון הארץ ומשתפים פעולה עם גופים שונים במגזר הציבורי, עסקי, שלישי וכן פורומים  

 בסיכון.  וגופים האמונים על טיפול בנוער

 

 הקוד האתי 

 

על:   מבוססים  העמותה  פעילות  את  המנחים  חברתיתהערכים  וסולידאריות  מקצועיות  אחריות,  אמינות,  האדם,  .  כבוד 

 מתוכם, אנו מחויבים לפעול בחוקיות, הגינות, שקיפות, מצוינות, רגישות לזולת ועזרה הדדית.  

 הקוד האתי נועד לבטא את הערכים שלאורם פועלת עמותת עמית לדרך למימוש וייעודה.  

חברי המתנדבים,  העמיתים,  כל  את  מחייב  האתי  הקוד  תקין.  ומנהל  ההתנהגות  כללי  את  גוזרים  אנו  העמותה,    מתוכו, 

ביחד   )להלן   וכן כל אדם הקשור במישרין או בעקיפין לפעילותה.  והפועלים במסגרתה  עובדיה, מקבלי השירות  מנהליה, 

 "פעילי העמותה" או "פעילי עמית לדרך" או "פעיל עמית לדרך"(.   – ולחוד

 

   ו לידיעת פעילי העמותה.הקוד האתי אושר על ידי הנהלת העמותה. שינויים שיחולו בו מעת לעת, אם יהיו, יובא

במקרים של הפרת הקוד, או אם מתעורר חשש להפרתו, מתבקשים פעילי העמותה לדווח על כך להנהלת עמית לדרך. מידע  

 שכזה יטופל כרגישות רבה.   
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 פעילות העמותה  

מסירות   אחריות,  תחושת  מתוך  זאת  ונעשה  לדרך  עמית  הוקמה  שלשמן  המטרות  את  לממש  יכולתנו   במלוא  נפעל  אנו 

ובהתאם לאותם    מרבייםומקצועיות   ועל פי כללי אתיקה ברורים. כמו כן, נקפיד כי פעילי עמית לדרך יפעלו באותה רוח 

 כללים ומטרות.   

רה בולטת ובמקום מרכזי את מטרותיה ואת הקוד האתי המחייב אותה ותבקש  לשם כך, תציג עמית לדרך באופן קבוע, בצו

 כי יאושרו גם בכתב על ידי כל פעילי עמית לדרך. 

  אנו מצפים כי בכל מקרה של ספק כיצד לנהוג, ת/יפנה המתלבט/ת לקבלת ייעוץ והדרכה.

 

 

 ערכים מובילים ועקרונות פעולותינו  

 

 שמירה על כבוד האדם  

 

 הגינות ואיסור אפליה 

עמית לדרך מאמינה כי כל אדם, זכאי ליחס של כבוד נטול הפליה מטעמי דת, גזע, לאום, מין, נטייה מינית, גיל או מוגבלות  

 .גופנית ולהיות משוחרר מהטרדה, כפייה או התעללות מכל סוג 

הטרדה מינית ופגיעה בכבוד האדם בכל פעולותיה ותהיה מחויבת   לפיכך תתנהל עמית לדרך בשקיפות ובחוסר אפליה, תמנע

 ליחס מוסרי, הוגן , אחראי ומכבד כלפי כל פעילי עמית לדרך וכלפי כל אדם. 

 פעילי עמית לדרך ינהגו איש במשנהו בכבוד, ביושר ובהגינות כלפי העמיתים ואחד כלפי האחר. 

, איכותיים   נימוקים ענייניים  עמית לדרך תנהג בהוגנות עם כל ספקיה  ותקבל החלטות לגביהם החלטות המבוססות על 

 וכלכליים.  

העמותה ופעילי העמותה ינהגו בהגינות, לא ישמיצו ולא יפגעו באופן בלתי הוגן בפעילות עמותות אחרות הפועלות באותו  

 תחום וכמיטב היכולת ישתפו איתן פעולה.  

 

 שמירה על צנעת הפרט 

 

 מידע אישי ומידע רגיש 

שונות למידע אישי ורגיש של אחרים, כגון:  במהלך תפקידם בעמותה, נחשפים או עשויים להיחשף פעילי עמית לדרך, בצורות  

מנטור הנחשף למידע על עמית מלווה, משפחתו ועולמו  או למידע כזה של עמיתים אחרים  המלווים על ידי עמיתיו, במסגרת  

 קבוצות הייעוץ של המנטורים, מידע על עמיתי אחרים ועוד.   

ותו, כגון עברו המיני  יכנתונים על אישיותו של אדם, צנעת איש   מידע אישי הוא כל מידע הנוגע לאדם. מידע רגיש מוגדר בחוק

מידע רגיש הוא כמובן מידע אישי. המידע יכול     ;או התנהגותו ברשות היחיד, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו

 בע"פ, בכתב, במדיה אלקטרונית או באופנים אחרים.   – שיגיע לפעילי עמית לדרך בצורות שונות 

עמית לדרך מקפידה על סודיותו של מידע אישי , שומרת אותו בסודיות ומשתמשת בו אך ורק במסגרת התכנית, לצורך קידום  

 מטרותיה ולמטרות סיוע לעמיתים. אנו מצפים מפעילי העמותה לנהוג באותו אופן. 
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ו למסור לשום  לפיכך, כל אחד ואחד מפעילי עמית לדרך, מתחייב/ת לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות א.1

אדם או גוף , ידיעות או מידע  אישי כמפורט מעלה ,או מסמכים כלשהם שהגיעו או שיגיעו לידיו/ה עקב  

תפקידו /ה בעמותה או במסגרת פעילותו/ה בה  והכוללים מידע אישי , ולא לעשות כל שימוש, במישרין או  

יוני למילוי נאות של תפקידו כמוגדר  על  בעקיפין,  בידיעות, מידע או מסמכים כאמור, אלא במידה שהדבר ח

 ידי ובאישור  העמותה.  

 שמירה על סודיות מסמכים, זכויות יוצרים  ותכנים של העמותה .2

כל פעילי עמית לדרך  מתחייבים, בנוסף לשמירת סודיות מידע אישי או מישע רגיש, לשמור בסודיות , לא  .3

, תכנים, חומרים ומסמכים אחרים של עמית לדרך,  להעביר, לא לפרסם ולא למסור לשום אדם או גוף מידע

בעקיפין, אלא בהתאם   או  במישרין  שימוש,  כל  בהם  לעשות  ולא  נמצאים  עליה הם  במדיה  ללא התחשב 

 להנחיות העמותה ולמטרותיה.

אם לאחר לאחר סיום הפעילות בעמית לדרך , מכל סיבה שהיא, ישארו ברשות פעיל עמית לדרך מסמכים  .4

שנמסרו לו/ה או הגיעו לרשותו/ה בעקבות ו/או כתוצאה מפעילות עבור עמית לדרך, במיוחד  ו/או חומר ים  

להחזירם   מתחייב  לדרך  עמית  פעיל  סוג,  מכל  מסווג  מידע  הכוללים  חומרים  או  או    לעמותהמסמכים 

 ובאופן שתקבע.    להשמידם בתיאום עם עמית לדרך

 

 התחייבות אלה אינן מוגבלות בזמן והן תוספנה לחול אף לאחר תום תקופת הפעילות בעמית לדרך.   

 

 אמינות  

 נקיון כפיים 

 הציות לחוק הוא שכבת הבסיס של פעולה הוגנת ומותרת. עמית לדרך וכל פעילי העמותה יפעלו בכל עת בהתאם לחוק. 

בעמותה טובת הנאה כלשהי, בין לעצמו ובין לעמותה תשפיע או שעשויה להשפיע  לא יקבל עובד עמותה או בעל תפקיד כלשהו  

 על פעולתנו בעמותה או למענה, מלבד זכויותיו שנקבעו בתקנון העמותה. 

ניגוד אינטרסים בכל   ניגוד אינטרסים או ממראית עין של  יימנע ממצב של  עובד בעמותה או בעל תפקיד כלשהו בעמותה 

עמותה, הנהלתה, מוסדותיה או פעיליה. בנוסף, יתרחקו אנשי העמותה מקידום פעילות של קרובים/  פעילות שנעשית מטעם ה 

 חברים מבלי גילוי נאות.  

 בכל ספק יש לפנות ולהיוועץ מיד בהנהלת עמית לדרך. 

 

 שקיפות 

  .נותנת  והתנאים לקבלתםעמית לדרך  תנהג שקיפות בפעולותיה, תמסור לפונים אליה פרטים על מטרותיה, השירותים שהיא  

דוחו"ת כספיים  ,  העמותה תעמיד  לרשות הפונים, או תפרסם מקום בו הדבר נדרש, דוחו"ת נדרשים על רישומה, פעילותה

 ו'. כו

 

 גיוס תרומות ושימוש בכספים
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בהתא בהם,  השימוש  על  יתרה  הקפדה  העמותה  תקפיד  כן  ועל  ציבור,  כספי  הם  לדרך  עמית  שמגייסת  התרומות  ם כספי 

 .למטרות העמותה

 מוסדות העמותה יתנו את דעתם על יחס נאות וסביר בין הוצאות המנהל והשכר לבין הוצאות לפעולות  עמית לדרך.

העמותה לרוח  בהתאם  ובנאמנות  במהימנות  תוגשם  התורם  שכוונת  תקפיד  שימוש    .העמותה  על  אמינים  דיווחים  תדווח 

 הכספים.  

 

 אינטרסיםטובות הנאה וניגוד 

או שעשויה   לעמותה שתשפיע  ובין  בין לעצמו  טובת הנאה כלשהי,  עובד עמותה או בעל תפקיד כלשהו בעמותה  יקבל  לא 

 .להשפיע על פעולתו בעמותה או למענה, מלבד זכויותיו שנקבעו בתקנון העמותה

ניגוד אינטרסים או ממראית יימנע ממצב של  ניגוד אינטרסים בכל    עובד בעמותה או בעל תפקיד כלשהו בעמותה  עין של 

 .פעילות שנעשית מטעם העמותה, הנהלתה, מוסדותיה או פעיליה

 

 מקצועיות 

 עמית לדרך תשאף למצוינות בכל פעולותיה: בתכניות הליבה שלה, בפעולותיה המנהליות ובכל נושא בו תבחר לפעול.

ג שלה, באיכות תהליכי גיוס ובחירת המנטורים  העמותה תשאף לקבל הכרה במצוינות ובעדיפות תכניות ההדרכה והמנטורינ

 ובהכשרתם לתפקידם. 

 

 אחריות  

 כל פעילי העמותה מתחייבים לשרת את העמותה ומטרותיה ולבצע את תפקידם ברצינות, מחויבות ומוסריות. 

 העמותה תפעל לעידוד אחריות אישית וחברתית של משתתפיה ותגלה אחריות מקצועית כלפי משתתפיה. ערך  

 האחריות מורכב מעקרונות של למידה והעמקה, חשיבה ביקורתית ותוצאתית, בחירה לצד מחויבות, רגישות לזולת  

 ומחויבות להצלחה.  

 

 סולידאריות חברתית  

יפעלו   העמותה  חברי  ושאר  המנטורים  הוועד,  חברי  כלל  לזולת.  ותרומה  ההתנדבות  מעשה  על  תתבסס  העמותה  פעילות 

אלו   בצעירים  אמונה  ומתוך  שיוכלו  ככל  העמותה  בפעילויות  המשתתפים  לצעירים  לסייע  רצון  מתוך  מלאה  בהתנדבות 

עודד השתתפות אזרחית ומעורבות חברתית שתסייע  וביכולתנו לסייע להם להשתלבות מיטבית בחברה. בנוסף, העמותה ת

 בקידום חברה ישראלית בריאה ומיטיבה עם אזרחיה.  

 office@migzar :ובתינו במייל27

 האתיקה  ועדת 

 

הנהלת עמית לדרך תמנה וועדת אתיקה. הוועדה תשאף ותפעל להרחיב את המודעות לקיומו של הקוד האתי על מנת שפעילי  

 פיו. כל אדם רשאי לפנות לוועדת האתיקה בכל דבר ועניין. עמית לדרך ינהגו על 

 


