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 עמותת "המסלול החדש"

מעניקה חינוך משפטי,  אדמונד לוי ז"ל, )בדימ'(העליון  בית המשפטע"ש שופט  עמותת "המסלול החדש"
העמותה היא המובילה בארץ בתחום  .תרבותיות-תחומי עבור בני נוער בפריפריה ובקהילות רב-אקדמי ובין

אקדמיים בבתי ספר תיכונים, המפותחים  וסמינרים קורסים החינוך המשפטי. הכשרותיה כוללות
(תל  בארץ הציבוריות סטודנטים מצטיינים מארבע הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות ידי-לומועברים ע

 . אילן)-אביב, העברית, חיפה ובר
 

זכתה העמותה על פועלה ותרומתה בפרס ליזמות חברתית ע"ש אלברטו מוסקונה מטעם קרן  2019בשנת 
 א.מ.ן (פרס אמת) וקרן רמון. 

 
 חזון 

ר תופעת ההסללה בחינוך בפריפריה וגילמלעודד מוביליות חברתית ולתרום  העמותה שמה לעצמה כמטרה
וליוויים בקהילת בוגרות  משפטיוהבאמצעות חשיפת החניכים לעולם האקדמי  ,החברתית והגיאוגרפית

 .לצמצם פערי מידע וידע וחסמים חברתיים עבורם מסלול חדש, שיסייע להציע , היא מבקשתבכךובוגרים. 
 

, אשר ביסוד חזון העמותה, נטועה השקפת עולמו האישית של שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי ז"ל
כשופט והן כאדם פרטי בחשיבות המוביליות החברתית בתחום החינוך ובשוויון הזדמנויות עבור  האמין הן

 . בני נוער מכלל השכבות החברתיות
 

 העמותהותכני פעילות 
או בהם מועברים קורסים שההכשרות שמקיימת העמותה כוללות מפגשים שבועיים בבתי הספר התיכונים, 

. תכני , המותאמים לאוכלוסיית החניכים)"משפט ו..."(העוסקים במשפט בשילוב תחום דעת נוסף סמינרים 
באופן עצמאי, תוך הכוונה ופיקוח של  וסגל המדריכים הקורס או הסמינרמעוצבים על ידי מנהלי  ההכשרות

 מעניינים. מעשירים ו ,בשאיפה ליצירת קורסים מקוריים המנחה האקדמית של העמותה וסמנכ"ל ההדרכה,
 

במסגרתה כל חניך עובד על מחקר משפטי אישי שמתקיימת תכנית חונכות אישית,  ,במקביל למפגשים הנ"ל
לחלופין, מתבצע פרויקט תרומה  .בסיוע ממדריכי הסגל, בהכשרההנוגע לסוגיה רלוונטית לחומר הנלמד 

כך, החניכים  רך ההכשרה.לקהילה בליווי הסגל, אשר עושה שימוש בכלים ובידע שרכשו החניכים לאו
 .מפתחים מיומנויות למידה ומחקר תוך חיבור אישי לאחד המדריכים

 
מהשורה הראשונה: שופטי לצד ההרצאות של המדריכים, המפגשים כוללים הרצאות עם מרצים אורחים 

 , תרבות ורוח. פעילים חברתיים, אנשי אקדמיהבית המשפט העליון וערכאות נוספות, חברי כנסת ושרים, 
 

 קהילת בוגרות ובוגרים
הקשר עם החניכים ממשיך גם בתום ההכשרה. החניכים משולבים בקהילת בוגרות ובוגרים המסייעת להם 

כמו  .במרוצת השנים בהשתלבות בשירות לאומי, במסגרות תעסוקה, באקדמיה ובפרט במוסדות משפטיים
 מידת הצורך. כן, היא מקשרת בין החניכים לבין גורמי רווחה ב

 
 

 יצירת קשר

www.thenewpath.org.il 
info@thenewpath.org.il 

www.facebook.com/edmundlevyproject 
www.instagram.com/newpathngo  
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