אח גדול זה לא מה זה – זה מי זה!
עמותת "אח גדול" היא יוזמה חברתית ייחודית של מאות סטודנטים מתנדבים ,כולם  -חיילים בודדים משוחררים.
מתוך ערכים של ציונות ,נתינה ,משפחה וישראליות על כל גווניה ,אנחנו מאמינים כי יש ביכולתנו לחבר את
החיילים הבודדים עם החברה הישראלית ולהעניק להם כתובת אישית ב"גובה העיניים".
מתוך תחושת שייכות ואחריות לעתיד החברה הישראלית ,החלטנו לעשות מעשה ולהקים מערך קליטה ארצי
המאפשר לצעיר הבודד לקבל תמיכה ,ליווי אישי ,הדרכה וכלים להתמודד עם אתגרים שוטפים וכל זאת  -ממתנדב
שמבין לליבו של החייל ואת מכלול הנסיבות של מצבו.
*העמותה זכתה לאות נשיא המדינה לארגון מתנדב לשנת .4102
מסלולי התנדבות
 .1רכזי מתנדבים (בשיתוף עם צה"ל)
פירוט הפעילות  -ניהול צוותי מתנדבים ,מתן כלים ומענה שוטף לפתרון בעיות של חיילים ומתנדבים ,תיעוד ומעקב.
נגישות וזמני הפעילות  -הפעילות תבוצע בכל מקום וזמן שהמתנדב ייבחר בו ,למעט פגישות תדרוך שייקבעו מראש.
דרישות תפקיד  -מלגאים שנה שניה ומעלה.
 .2הסברה – "לבנות ולהיבנות" (בשיתוף עם הסוכנות היהודית ומנהלת נעל"ה)
פירוט – הפעלת פרויקט ייחודי לעולים חדשים להכנה לקראת צבא ואזרחות בתוכניות העולים סל"ה ונעל"ה.
נגישות וזמני פעילות – משתנה לפי הצוותים .דרישות תפקיד – יכולות הדרכה מוכחות.
 .3רכזי מועדון חיילים (בשיתוף עם האגודה למען החייל)
פירוט הפעילות  -תפעול מועדון חברתי בחיפה ירושלים באר שבע ותל אביב בבתי החייל לחיילים בודדים.
נגישות וזמנים – מיועד לתושבי הערים הנ"ל והפעלת המועדון בסופי שבוע .דרישות תפקיד  -ניסיון הדרכתי.
 .4רכזי דירות אל"ח – ליווי דירת אלח בעיר מגוריך.
פירוט – ליווי חיילים בדירת אלח (חיפה ,נתניה ,חולון ,רשלץ,רחובות ,ירושלים ,אשדוד ב"ש)
נגישות וזמני פעילות -ליווי שוטף בהתאם לניהול זמן עצמאי בעיר מגוריך .דרישות – יכולות הדרכה וליווי אישי.
 .5רכזי הוראה (בשיתוף עם מכינות העולים)
פירוט הפעילות  -עזרה בשיעורי בית למלשבים ומשוחררים במכינות לעולים באוניברסיטת ת"א בר אילן וירושלים
נגישות וזמני הפעילות  -במכינות ,בהתאם לזמנים שייקבעו עם הסטודנטים.
דרישות תפקיד  -יכולת להעביר שיעור וחומר לימודי (אנגלית ,עברית ,מתמטיקה ופיסיקה).
 .6תפקידים נוספים
פירוט – תפקידים נוספים יוצעו בהתאם למועמדים ודרישות העמותה.
 .7כללי
כל מתנדב באח גדול יהיה אחראי על קשר אישי ומחייב לפחות עם חייל בודד אחד במהלך ההתנדבות
כל מלגאי יעבור ראיון אישי והדרכה ארגונית ומקצועית לפני שיתחיל את התנדבותו
לאורך ההתנדבות יערכו כנסים לכלל המתנדבים סדנאות לשיפור וייעול השירות לחיילים – נוכחות חובה.
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