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רקע
עמותת "גן הילד" הוקמה בשנת  1977ביוזמתה של מיכל ברנר ובשיתוף עמותת מתנדבים בעיר חיפה .היוזמה להקמתה התחילה לפני יותר
מארבעים שנה ,במסגרת עבודתה של מיכל כיועצת בבית ספר מיוחד בחו"ל .הרעיון המרכזי להיווסדותה הוא לספק פעילות אחר הצהריים לילדים
בעלי צרכים מיוחדים .כמו כן ,מהווה העמותה סביבה טיפולית בה נותנים מדריכים ומתנדבים מענה לצרכיהם של החניכים ומשפחותיהם.

מטרות העמותה
לעודד פעילות חברתית ותקשורתית באמצעות מפגשים חברתיים בין הילדים לבין עצמם.
להקנות תחושת שוויון ,שייכות ,ביטחון ,כישורי חיים ועצמאות על-ידי יחס אישי ,חום ואהבה.

חזון גן הילד
להיות בית ייחודי ומוביל בקהילה עבור ילדים ,בני נוער ומתבגרים בעלי צרכים מיוחדים" .גן הילד" יהיה למקום המעורר התרגשות ,השראה ודמיון
הפותח את הלב לכל הבאים בשעריו.

אוכלוסיית היעד
בפעילויות "גן הילד" נוטלים חלק כ 350-ילדים ,בני נוער ומתבגרים הבאים מכל קצוות הקשת של החברה הישראלית ,וממשפחות בעלות רקע
סוציו-אקונומי נמוך.

בעלי תפקידים
מנכ"ל העמותה -ישראל הופל.
יו"ר העמותה -גיא ורדימון.
צוות דירקטוריון.
 26עובדים בשכר.
סטודנטים מתנדבים בתמורה למלגת לימודים.

הפעלה שוטפת
בכל בוקר מתקיימים שיעורי העשרה ותראפיות לילדים מהחינוך המיוחד .אחר הצהריים מתקיימות מגוון של תוכניות לשעות הפנאי .בסופי שבוע
ובחופשות מתקיימים נופשונים המספקים פעילות חוויתית ביום ובלילה .בחופשת הקיץ פועלת בגן קייטנה.
מרכז "גן הילד בחיפה"  -הגן שוכן במרכז הכרמל בתוך מתחם גן האם ופועל בכל ימות השבוע .הגן כולל בתוכו חדרי פעילויות המצוידים
בטכנולוגיה מתקדמת .לדוגמא ,חדר ה"סנוזלן" .מדובר בחדר ייחודי המעורר את הילד לגירוי חושי באווירה רגועה ובטוחה.
© כל הזכויות שמורות לאנשים ישראל

שיתופי פעולה
סטודנטים מקבלי מלגות :שיתוף פעולה הדוק עם אוניברסיטת חיפה והמדור למעורבות חברתית.
מכללת עמק יזרעאל :בשיתוף היחידה למעורבות חברתית.
תוכנית שח"ק :שרות חברתי קהילתי לסטודנטים עולים.
פרויקט אימפקט ) (IMPACTללוחמי צה"ל :הקרן מעניקה מלגות למשוחררי צה"ל עד דרגת סגן ובעלי תעודת לוחם.
בית הספר הריאלי בחיפה :תלמידי בתי הספר משתתפים בפעילויות של "גן הילד" ועוזרים לילדים ליצור קשרים חברתיים.
בני נוער :תלמידי בתי הספר התיכוניים פועלים בגן במסגרת מחויבות אישית ומסייעים לצוות ההדרכה בתחומים שונים.

פרסום ותהודה
ל"גן הילד" יש אתר אינטרנט פעיל ומעודכן המפרט את כל הדרכים האפשרויות לתרום לעמותה.

מקורות מימון
פעילות העמותה מתאפשרת הודות למימונים פרטיים ותרומות לצד התנדבות של סטודנטים ואזרחים" .גן הילד" נתמך חלקית על ידי המוסדות
הרשמיים כמו משרד הרווחה ועיריית חיפה .כמו כן ,לאתר האינטרנט של העמותה פלטפורמה לגיוס כספים.

הצלחות וקשיים
ההצלחות הבולטות של העמותה הן הקמת שני סניפים חדשים:
סניף "סביון" בקריית חיים :סניף זה משמש כמועדון חברתי ומרכז העשרה לילדים ,לנוער ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים מאזור הקריות
והסביבה.
סניף ויז'ניץ לקהילה החרדית :סניף זה נמצא בשכונת הדר בחיפה ומהווה מסגרת המשכית ליום הלימודים .הוא מיועד לילדים ,לנוער
ולמתבגרים עם צרכים מיוחדים השייכים לקהילה החרדית .הגן פועל ברוח המסורת היהודית ובהתאם לדרישות הקהילה.

עמותות דומות
עמותת עלה  -רשת מעונות "עלה" בישראל הוקמה בשנת  1982במטרה להיות בית חם לאוכלוסייה עם פגיעות פסיכו-מוטוריות )כמו נכים סיעודיים
מרותקים( ובעלי פיגור קשה ובינוני.
עמותת נצר )מרכז מילמן(  -העמותה מאמינה שסביבה טיפולית צריכה להיות חמה ,תומכת ,מקבלת ומכבדת את השוהים בה .סביבה כזאת
צריכה להיות דומה ,עד כמה שאפשר ,לסביבת היום יום של הילד.
עמותת אלו"ט )אגודה לאומית לילדים אוטיסטים(  -עמותת הורים הפעילים למען ילדיהם ולמען כלל אוכלוסיית האוטיסטים בישראל .מדובר
בעמותה ארצית הנותנת עזרה לילדים ,מתבגרים ובוגרים הלוקים באוטיזם או ב.PDD-

מבט לעתיד
להגיע לכמה שיותר אוכלוסיות וילדים בחיפה ומחוצה לה .לתת לכולם את המענה הדרוש לחיזוק הקשרים החברתיים שלהם.

ביביליוגרפיה
אתר עמותת "גן הילד חיפה" ,תאריך כניסה 30 :בנובמבר .2013
אתר "מקום מיוחד" ,תאריך כניסה 30 :בנובמבר .2013
האגודה לניהול גן משחקים לילדים )פבואר  ,(2009דוח אנליזה מס'  ,18ישראל :תל אביב ,תשס"ט.
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