
                 

                   

אחים ואחיות בוגרים           

 
שנים בחיפה ובמרחב הגיאוגרפי  38הפועלת כבר , הינה עמותה ותיקה, "אחים ואחיות בוגרים"עמותת 

(.   טירת הכרמל ויוקנעם, טבעון, נשר, קריות)סביב לה 

 

הוריות הולכת -תופעת החד.  הוריות-לילדים במשפחות חדהעמותה מעניקה שרות חשוב וחיוני 

.   משפחות חדשות למיניהן ויתמות, החלטה מרצון, כתוצאה מגידול במספר הגירושין, ומתרחבת בחברתנו

הדבר פוגע באופן , כאשר אין תמיכה משפחתית מספקת. סובלים מחסך הורי, ילדים במשפחות אלה

פגיעה ברמת הלימודים ובעיות התנהגות בבית , יפגיעה בביטחון העצמי ובדימוי העצמ:  משמעותי בילדים

. ס"ובביה

 

או הגדל ללא אב בקשר רציף עם ילד  ,המחקרים והניסיון בשטח מוכיחים כי מעורבותו של אדם מבוגר

מהווים  "האחים והאחיות הבוגרים". יםשל הילד םתורמת מאד לעיצוב אישיות ,הגדלה ללא אם ילדה

ואת הנזקים סך ההורי ומקטינים באופן משמעותי את הח, כה וייעוץמקור תמי, לילדים מודל תיפקודי

 .היכולים להיגרם כתוצאה מכך

 

לילד או " אח בוגר"כ, באמצעות מתנדבים שהיא מגייסת ומחברת לילדים אלה, השרות שהעמותה מעניקה

הנגרמים ומקטינים באופן משמעותי את הנזקים , תורמים תרומה מופלאה לילדים, לילדה" אחות בוגרת"

זאת חלק מן -עם. השרות שהעמותה מעניקה רלוונטי וניתן לכל שכבות החברה. במצב של חסך הורי

חלק מתגוררים , אקונומי נמוך-חלק באים ממשפחות במצב סוציו, ממשפחות של עולים הילדים באים

הילדים מוגדרים כילדים בסיכון . לכל אלה המצב של חסך הורי קשה שבעתיים.  בשכונות חלשות וקשות

.   תורם להגנת הילדים וחיזוקם, והשרות שהעמותה מעניקה

 

אחות "או " אח בוגר"עד כמה בעזרת .  תומך ומקדם, מסייעהורים וילדים מעידים עד כמה השרות , מורים

, השתנו חייהם של הילדים ועד כמה נתרמו באופן שבסופו של דבר הפכו להיות בוגרים עצמאיים" בוגרת

. מתפקדים המשתלבים בחברה באופן חיובי

 

מה בין התא, האחראי על מיון המתנדבים, את מערך ההתנדבות מוביל צוות של עובדות סוציאליות

זוהי התנדבות מאד .  ומלווה בייעוץ מקצועי אישי וקבוצתי לאורך כל תקופת ההתנדבות, מתנדבים וילדים

. מורכבת ותובענית המצריכה ליווי מקצועי צמוד

 

הפעילויות הקבוצתיות הן . לצורך בילוי משותף, מתנדביםלילדים ולת ות קבוצתייופעילוהעמותה מקיימת 

גן , מוזיאונים, ימי כיף,יציאה לאתרי טבע, חגיגות בר ובת מצווה, טיולים, ות בחגיםמגוונות וכוללות חגיג

מחזקות את הקשר בין המתנדבים לילדים , פעילויות אלה מעשירות את ההתנדבות .באולינג ועוד, חיות

. ומאפשרות לילדים להיפגש עם ילדים אחרים באותה סיטואציה משפחתית

 

להיות  ,ישראלים ותיקים -מגייסת מתנדבים במסגרת זו . "דיד משפחהי"פרויקט העמותה מפעילה את 

 ,אתיופיהבין ישראלים ותיקים ועולים מבמטרה לבנות גשר , יוצאות אתיופיהמשפחות ל משפחה ידידי

.  בארץלהם בתהליך ההשתלבות   ולסייע

 

כולם חברים ב. ועדת בקורת וועדה מקצועית, עמותה הנהלה נבחרתל. העמותה מתקיימת מתרומות

    .  מתנדבים התורמים מזמנם היקר לקידום העמותה

BROTHERS  


