
יוצאים לאזרחות וצריכים כיוון?

תי מהצבא
השתחרר

והסתדרתי

חייל בודד, תן לנו ללוות אותך בנושאים החשובים

ליווי והכוונה לאזרחות בהתנדבות מלאה

נרשמתי ללימודים

כל הבירוקרטיה מאחורי!

מצאתי עבודה

עברתי דירה



אנחנו נשמח לעזור לכם בהתנדבות עם כל הנושאים החשובים:

רק התקשרו אלינו ונשמח לעזור
דנה: 054-4254123

הגיע הזמן להתחיל את תוכנית הליווי האישית שלכם לאזרחות.

עבודה  	 

דירה וציוד	 

לימודים   	 

בירוקרטיה 	 

זכויות	 

התנהלות כלכלית	 

ועוד	 

מזל טוב!משתחררים בקרוב,



הסיפור של יעל

אני רוצה לספר לכם על המלווה המדהימה שלי – אילת. שהייתה לצדי ותמכה בי 
בכל רגע. התמיכה שלה בתקופת הלימודים ובכלל עזרו לי מאד. בזכותה גם קיבלתי 
מלגת לימודים של עתידים. אמרתי לה שאין לי מספיק מילים להודות לה. כדאי גם 

לכם לפנות לבית של בנג'י, דנה כבר תדע איך לעזור לכם.

הסיפור של אור

על הבית של בנג'י שמעתי לראשונה מדנה עוד כשגרתי בבית החייל ברמת גן כחייל 
ואני הבנתי שמצאתי מקום  בודד משוחרר. דנה סיפרה על העשייה של העמותה, 
מדהים. כחייל משוחרר, תמיד הרגשתי שחסרה מעטפת שתעזור לי באזרחות, ולא 
מצאתי מקום שיתמוך, ילווה, יכיל, יעזור בצורות הכי יצירתיות שיש, הבית של בנגי 
הוא מקום כזה. העזרה העניקה לי ביטחון וסללה את דרכי למקום שאני נמצא היום. 

הסיפור של בר

אני נמצאת בתכנית ליווי אישית של מרכז ההכוונה והליווי של הבית של בנג'י. התכנית 
"עושה סדר בבלגן", מכוונת, מדריכה, מספקת מידע ותמיכה במגוון תחומים ודרכים, 
כשהעיקרית ביניהן היא ליווי אישי. אני ממליצה בחום להצטרף לתכנית המקסימה. 
זהו תהליך משמעותי במיוחד, לי ולכל חייל משוחרר ומבולבל שמהווה מסגרת ויוצרת 

מסלול בטוח לעתיד מצליח. התהליך מעניק ביטחון ועונה על כל השאלות.

הסיפור של אפי

תוכנית הליווי שלי התחילה בפגישה עם דנה בה דיברנו על הכל, מהתנהלות כלכלית 
ועד לעבודה. אחרי פגישה מעולה, חזרתי הביתה בהרגשה שסוף סוף היו אנשים שדאגו 
לי ובאמת רצו לעזור לי אחרי השחרור. בהמשך פגשתי את אילן המלווה שלי, בן אדם 
עם לב זהב, מקצועי ברמה אחרת, ורצון לעזור. הוא עזר לי למצוא כיוון בחיים, למצוא 
עבודה, ופשוט לדבר. בזכות העזרה של דנה ואילן, אני יכול להגיד עם כל הלב שאני 

בדרך הנכונה למקצוע חשוב ולחיים שלי בארץ, יותר טוב ממה שהיה לפני.

משתחררים ממליצים



לפרטים וקבלת עזרה:
דנה ברזילי - מנהלת מרכז ההכוונה והליווי
  dana@benjihillman.org  |  054-4254123

להשתחררוחיילות בודדיםמ-1,000 חיילים עזרנו ליותר עד כה

ליווי והכוונה לאזרחות בהתנדבות מלאה

Habayit.Shel.Benji


