ביתנו – בית הילד מירב ) 2010ע"ר(
העמותה קמה במטרה לתמוך ולסייע לפעילות בית הילד ,משפחתון לילדים ונוער
בסיכון הפועל בקיבוץ מירב .במסגרת זו העמותה ,שם לה למטרה לתמוך גם ברווחת
בוגרי בית הילד לרבות בענייני חינוך ,בריאות ודיור ,ולנהל קרן מלגות לתמיכה בילדי
בית הילד ובוגריה.
בית הילד מירב הוקם בשנת  1994במטרה להעניק בית חם וסביבה חינוכית לילדים
יתומים וילדים במצבי משבר ,הבאים ממשפחות במצוקה חברתית ונפשית .הילדים
מופנים על ידי לשכות הרווחה וחלקם בצו של בית משפט.ב"בית-הילד" נקלטו ילדים
מגילי  5-12והם מתגוררים בבית משותף בתחום הקיבוץ .הצוות המטפל מורכב מאב
ואם בית ,מתנדבות שרות-לאומי וכן פסיכולוגים ויועצים.
ילדי בית הילד זוכים ל"שרותי משפחה" הכוללים :בית מרווח לחיות בו ,תזונה
מאוזנת ובריאה ,השמה למוסדות לימוד מתאימים ,טיפול פסיכולוגי פרטני ,שעורי
עזר אישיים ,חוגים ושילוב בתנועת הנוער בקיבוץ .כמוכן כל ילד משולב במשפחת
מארחת בקיבוץ פעמיים בשבוע.
ארבעת העקרונות עליהם מבוסס הבית ,הם:
.1

מודל משפחתי  -הצוות ההורי ,שעובד ביחד למעלה מעשור ,מאפשר לכל ילד
לחוות יחסי אמון מתמשכים עם מבוגרים משמעותיים  .הבניה מחדש של
אמון במבוגרים היא אבן יסוד שכה חסרה במשפחות הביולוגיות של הילדים.

.2

השתלבות בקהילה  -הקמת ה"בית" בתוככי הקהילה הקיבוצית מקדמת את
הרעיון של המודל המשפחתי צעד נוסף  -בכך שילדי הבית משתלבים באופן
אורגני בקהילה הבריאה והתוססת של חברי הקיבוץ וילדיו.

.3

תמיכה רגשית וקידום חינוכי  -הגם שלא כל הילדים באים מרקע שווה ,ישנה
השאיפה לתת לכולם הזדמנות שווה ולעזור להם להתבגר ולהפוך לאנשים
המסוגלים להשתלב ולתרום לחברה ולבנות משפחות בריאות משל עצמם.

.4

התחייבות לכול החיים – בעוד כל המסגרות הממשלתיות מסתימות עם סיום
בית ספר תיכון ,ההתחייבות שלנו לבוגרינו היא התחייבות לכל החיים .נשבענו
להיות עבורם עורף משפחתי וללוות אותם בשלבים הבאים והשונים של
חייהם.

בעזרת נדיבות ליבם של חברינו ותומכינו אנו שואפים לתת תשובה לצרכים הפיזיים
והנפשיים ההולכים וגדלים של הילדים והבוגרים.
לתרומות :בנק מזרחי ) (20סניף  439ח-ן 209008
לשאלות נא ליצור קשר עם יצחק פייגנבום לפי הפרטים הנ"ל.

"וכל המקיים נפש אחת ...כאילו קיים עולם מלא"
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