
 

 

 

 

 

 

 פועלים לקראת היותינו העיר המאחה הראשונה בעולם: אנגליה, האל
 מועצת העיר האל, ראש מחלקת השירות לילדים ונוער, רדסון'ל ריצ'נייג

 
 

 
 

דרך הארגונית  והמקצועית   התשתית

אשר בהאל מבוססת על , שלנו

 .  הגישות המאחות

.  אנו מקווים שתיהנו מביקורכם בהאל

יודעים כי תזכו לקבלת פנים אנו 

.   ואנו  גאים לארח אתכם בעירנו, חמה

 היסטוריה ארוכת שנים להאל 

 

 

 ובשל כך היא ידועה  מרכזיכנמל ימי

מאמינים כי זאת אנו . כעיר החלוצה

נקודת מוצא מצויינת לכנס של 

ובהמשך לאותן , גישות מאחות

מסורות אנו מקווים שימי שהותכם 

כאן יתנו לכם השראה להמשיך 

 . וללכת בדרכם המאחה

 

 

זו דורשת מאתנו לעבוד ביחד עם 

היא . משפחות ועם הקהילה, ילדים

  הקושר יחד "הדבק"מספקת את 

שונות בגישה כללית סוכנויות 

 .משותפת

 

מאחות מתפתחות בהאל גישות    

.  וההישגים רבים, מזה שנים אחדות

 הבאיםמקצוע ממגוון תחומים אנשי 

  הפגינו   ,ים פעלו יחד שוניםרקעמ

 םומחוי יבות  בהתקדמ   מיומנויו ת

העיר .   אימוץ ויישום הגישהקראת ל

עיר   "לקחה על עצמה ליצור 

ידידותית למשפחות בה אף ילד לא 

כל ,  מטרה זולצורך . "יישאר מאחור

גרת השיתורים משתמשים במס

בהן ילדים ובני   , תוצאות עבור  ילדים

 :נוער בהאל יכולים לצפות

 גנים מו להיות �

 בריאים להיות �

 ליהנות �

 להגיע להישגים �

 תרומה חיובית לתרום  �

 לרווחה כלכליתלהגיע  �

 

המרכזית אותה ביקשנו  השאלה 

איך זה "מאנשי הצוות לשקול היא 

להיות  ילד או מתבגר  הגדל בהאל 

 "?ואיך אתם משפרים זאת עבורם

הדבר יחייב אותנ ו להיות מ אזינים  

טובים ילדים ולבני הנוער ו לערב 

אותם באופן משמעותי בהחלטות  

 .המרכזיות שישפיעו על חייהם

 

המבוגרים העובדים עם ילדים ועם 

בני נ וער ומשפחותיהם מחוי יבים  

יו ת הבונו ת מערכות לאמץ התנהגו

 כדי  לסייע  ת נֹוְבוַמיחסים מאחות 

הדבר .    בהשגת תוצאות טוב ות  יו תר

מחייב להיות גלוי ים ולקחת אחריות  

 על  ועל אופן ההתנהגות שלנו 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

בהאל אנו פועלים לקראת היותנו   

אנו   . העיר המאחה הראשונה בעולם

וכי   ,   נועז תשאיפהיודעים כי ז והי 

  .  שמעותייםבפנינו נ יצבים אתגרים מ

אנו מאמינים שוהי הדרך הטובה אך 

והיעילה ביותר לעבוד ביחד עם 

 .  וקהילות , ספר-בת י , משפחות, ילדים

קהילות  רבות  אחרות כמו    

למדנו , המשתמשות בגישות מאחות

הרבה ואנו עדים לתוצאות  יוצאות מן 

לא מעט מאבקים חוו ינו  . הכלל

 .ואתגרים והדרך לפנינו עוד ארוכה

ק יבלנו  תמיכה והדרכה לעזרתנו     

ומחברים  iirp-מהמעלה הראשונה מ

 . ועמיתים ברחבי העולם

    

  ילדים 57,000היא ביתם של האל    

-רב , ובני נ וער הגדלים באזור עירוני 

תרבותי  המאוכלס בצפיפות   

 בעיר .   גבוההבו שינויים ההתדירות 

אחוז האבטלה גבוה כמו גם היקפם 

כ תוצאה . עונ י  ומחסור, של פשע

מכך ארגונים ממשלתיים  

 רתמונוהתנדבותיים ואנשים פרטיים 

לעשות משהו שונה כדי לשפר את 

אני   . חייה ילדים והנוער בעיר

משתמשים בגישות מאחות  כדרך 

פעולה משותפת המבטיחה שכולם 

   באתוס אחד כדי לתת   ישתמשו

, מכבדת,   שירותים בדרך פתוחה

מתוך מחוייב ות הדדית המוטמעת 

 מסגרת .  במסגרת הגישות המאחות


