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עלם≥ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

כגון∫ אלימות מטרידות חברתיות תופעות עם והתמודדויות אירועים וגדושת סוערת הייתה שנה ¨≤∞∞∂ שנת
בגינו לא קל בטחוני מצב עם התמודדנו שבמהלכה שנה Æועוד עוני קטינים¨ זנות במשפחה¨ נוער¨ אלימות בני
את מאמציה השנה עלם הגבירה עמותת Æבטחוני וסיכון אי≠וודאות חרדה¨ מצבי התמודדות עם בני הנוער חוו

Æהנוער בני ולמצוקות של המשתנים רחב לצרכים מענה במתן

מקצוע אנשי בזכות Æומצוקה סיכון במצבי מצויים מהם כרבע Æישראל במדינת חיים נוער בני ∏∞∞¨∞∞∞
Æוצעירים בני נוער אלפי שנה לעשרות מידי עלם מסייעת מתנדבים¨ ±µ∞∞≠וכ

להתרחב לצמוח¨ הדופק¨ היד על עם תמיד להישאר עלינו וככאלה חברתי¨ כמובילים שינוי עצמנו רואים אנו
Æבסיכון הנוער לבני ייחודים מענים ולספק

פרויקטים ולפתוח הקיימים הפרויקטים של פעילותם את להרחיב השנה אותנו שהובילה היא זו¨ גישה
חדשני פרויקט והקימה בסיכון לנערות הייחודיים המענים מגוון את השנה הרחיבה עלם Æחדשים ומרכזים
פיתחנו גם השנה Æמינית ותקיפה עריות גילוי נפגעות בנערות כוללני לטיפול ודחוף מיידי מענה המעניק
תוך תומכת¨ תעסוקתית במסגרת וניתוק סיכון במצבי נוער בני המשלבת תעסוקתית ליזמות רבות תוכניות

Æחונכים≠מתנדבים של מתמיד ליווי כדי

Æהם נמצאים בו מקום ובכל מצב בכל אוזן קשבת לנו¨ הנוער הזקוקים בני עבור להוות בעלם ממשיכים אנו
להם מסייעים ואהבה¨ חום מזון¨ להם מספקים הזנות¨ או הסמים ממעגל החוצה בדרך אותם מלווים אנו

Æלאזרחים תורמים ולהפוך למעגל העבודה להיכנס לספסל הלימודים¨ לשוב הרחוב¨ את חיי לנטוש

ההצלחה בשטח¨ לסיפורי הנעשית והנפלאה לעבודה המקצועית נחשפים כשאנו מחדש¨ מידי יום מתרחב לבנו
אנו זאת בהזדמנות Æבקהילה רבים ועסקים של אזרחים ולנתינה המתנדבים של למסירות הנוער¨ בני של

Æלב מקרב לכם ומודים אתכם מברכים
 

נמשיך Æהעמותה פעילות במסגרת בפנינו הניצבים האתגרים במגוון בהצלחה לעמוד שנמשיך לכולנו¨ נאחל
האחריות את ונחזק העסקי והמגזר הרחב הציבור עם הקשר את נעמיק ההתנדבות¨ ערכי את לטפח

Æהישראלית החברה של דור העתיד לבני הנוער ≠ החברה של הקולקטיבית

דותן בעז
עלם יו“ר

ברק נאוה
עלם נשיאת
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יקרים¨ חברים

Æלפנות אליכם הזו ההזדמנות על שמחה אני אמריקה כנשיאת עלם

Æחברנו ולתמיכת זקוקים לתמיכתנו כה היו בישראל בסיכון הנוער בני בה קריטית יותר תקופה זוכרת אינני
נוער שחוו והמשוטטים¨ בני המנותקים הנוער לבני לעזור היא תכליתה וכל חיוני הוא עמותת עלם קיומה של
מצוקות עם שהושארו¨ הופקרו¨ להתעמת אלה כל ≠ שונים וקשיים נוער הסובלים ממצוקות בני התעללות¨
את לשפר מנת על יום יום להיאבק ושצריכים יותר להם שקשה לאלה לסייע ברחובותÆ תפקידנו לבדם החיים

Æיותר עתיד חיובי שיוכלו להתקדם לעבר חייהם¨ כך איכות

Æבארה¢ב הן בישראל הן מאיתנו¨ מהחברה¨ ותמיכה דאגה¨ להבנה¨ זקוקים אלו נוער בני

לסייע הצלחתה ועל מפעילה שעלם סיכון במצבי לנוער ופרויקטים תוכניות על תקראו הזה¨ השנתי בדו¢ח
המקבל בינלאומי הינה ארגון עלם כי חשוב לציין Æטוב יותר לעתיד הדרך ועמם את עבורם ולסלול להם
מקצועיות משלחות האחרונות¨ השנה וחמש בעשרים Æמארה¢ב במיוחד מחו¢ל¨ רבים מקצועיים וסיוע תמיכה
ולומדים השונות¨ בתכניות מבקרים המנהל¨ הועד וחברי מקצועיים צוותים לסירוגין¨ וישראל בארה¢ב מבקרות
גם בוועד כמו הפנימיות שלנו¨ הוועדות בעבודת Æהמדינות בשתי לנוער הניתן את הסיוע לשפר מזה כיצד זה
בינלאומי פעולה שיתוף באמצעות כי פיננסיתÆ למדנו ידע ותמיכה מקצועיות¨ יכולות חולקים אנו המנהל¨
בסיוע Æלתמיכה הזקוקים הנוער בני עבור יותר טוב מענה להעניק ומסוגלת מתחזקת גדלה¨ העמותה זה¨
להשתלב שיוכלו מנת על בסיכון הנוער בני את לקדם נמשיך אנו ובישראל¨ בארה¢ב הזו הרחבה התמיכה

Æישראל מדינת פרודוקטיבי וחיובי בעתידה של באופן

ביאלקין אן
≠ ארה¢ב נשיאת עלם
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Æ®µ∏≠∞∞≥≠∂π¥≠µ מספר רישום© ±π∏≥ באפריל ∂ ביום בישראל כעמותה נרשמה עלם
®π≥∞∑¥∞∂µπ מלכ“ר ©מספר כמלכ“ר רשומה היא

תרומות ולצורכי מס הכנסה¨ על ידי ציבורי כמוסד ומוכרת

בהוקרה מוקדש
לחזון¨ שותפינו לכל

ולעשייה∫ לחלום
לתורמים למתנדבים¨
עלם עמותת ולעובדי
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עניינים תוכן
∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ המנכ“ל דבר דבר¨ פתח

∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ כללית סקירה ≠ עלם עמותת

π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ הסיכון רצף פני על תוכניות מיפוי

קל בסיכון לנוער מענים

±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆוייעוץ מידע מרכזי רשת ≠ הפוך¢ על ¢הפוך

±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆבאינטרנט וייעוץ מידע אתר ≠ Y-elem

בסיכון וודאי מענים לנוער

±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆתרבותי רב תחום

±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆחינוכיים≠טיפוליים מרכזים רשת ≠ ¢מגדלור¢ •
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆליוצאי אתיופיה תוכניות ייחודיות •
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ העמים חבר ליוצאי ייחודיות תוכניות •
±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆערבים נוער לבני ייחודיות תוכניות •
±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ משפחות עם עבודה •
±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ מינית תוקפים בילדים וטיפול למניעה המרכז

≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆמשוטט לנוער לילה ניידות ≠ רחוב¢ ¢כתובת

גבוה לנוער בסיכון מענים

≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆנערות תחום

≤≤ ÆÆÆעריות וגילוי מינית תקיפה נפגעות לנערות ≠ אמיתי¢ ¢בית •
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆמנותקות לנערות יום מרכז ≠ ¢עד“י¢ •
≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆעבודה ממוקדת נערות •
≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆלנערות חמים בתים •
≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆ אישית חונכות בשילוב תעסוקתית הכשרה ≠ המלך¢ ¢דרך

≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ לנוער תעסוקתיות יוזמות

≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æל ועודÆעÆי קפה מסעדת לילית¨ •
חיים בסכנת לנוער מענים

≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆהעוסק בזנות לנוער פרויקט ≠ ¢ערים בלילה¢

≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ רחוב לדרי מרכזים ≠ איתו¢ לרוץ ¢מישהו ¢גלגל¢¨

≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ והתנדבות קהילה משאבי

≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ גישור מרכזי ≠ ¢מפגשים¢

≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆוהסברה שיווק

≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ והוצאות הכנסות התפלגות

≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆושותפים תורמים

≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ מנהל ועד חברי

≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ והפרויקטים התוכניות של ארצית פריסה מפת



עלם∂ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

כללי∫ מבט
מתחזקת מגמה על מצביעים בישראל העוני נתוני
והכלכליים החברתיים הפערים בהרחבת המתבטאת
עליהם שפר שלא לבין אחרים להם שיש אלה בין

חי  בישראל  שלישי ילד כל   ≤∞∞µ בשנת Æגורלם
 ∑µ∞¨∞∞∞≠כ הכל סך  העוני¨ לקו מתחת במשפחה 
הילדים  •µ¥ במספר של עלייה זו Æנוער ובני ילדים
האחרונות ©המועצה שנים בחמש לקו העוני מתחת

Æ®≤∞∞µ הילד¨ לשלום

ונוער  ילדים   ≥∏∞¨∞∞∞ בישראל  חיו  ≤∞∞µ בשנת
בהשוואה חברתיים¨ לשירותים למחלקות המוכרים

•∏≤ במספר  של גידול זהו Æ≤∞∞∞ בשנת ≤∑µ¨∞∞∞≠ל
חמש בתוך אחרת זו או ברמת סיכון החיים הילדים

Æ®≤∞∞µ הילד¨ ©המועצה לשלום שנים

בסיכון¨ הילדים במספר המתמיד הגידול ”למרות
גדול חלק של הצרכים על עונה אינו השירותים היקף
הרווחה לשירותי המוכרים מהילדים מחצית מהם∫
ממענה נהנים שירותים כלל ואחרים מקבלים אינם
לבדיקת ≠ שמיד לצרכיהם“ ©דו“ח ועדת ביותר חלקי
מרץ ובמצוקה¨  בסיכון  נוער ובני ילדים  של מצבם 

Æ®≤∞∞∂

בהן קוצצו האחרונות¨ בשנים במיוחד השירות הציבורי¨
מתקשה בישראל¨ והרווחה החינוך שירותי משאבי
מתבגרים של הצרכים למכלול הולמים מענים לתת
Æבחברה השוליות  וØאו  החלשות לקבוצות  השייכים 
שרויים כיום בישראל נוער ובני ילדים עשרות אלפי
ראשית מאז   Æומתמשכת קשה יומית יום  במצוקה 
המצוקה למעגל שנה מדי מצטרפים התשעים שנות
ממדינות עולים מתבגרים  הכלכלית≠חברתית אלפי

Æומאתיופיה לשעבר העמים חבר
 

±≤≠±∏ בגילאי הנוער בני מכלל העולה הנוער אחוז
 ≤µ•≠כ היא נוער בפשיעת ומעורבותם כ≠•≥± הוא
מהפרופורציה שניים ©פי הנוער פשיעת מכלל

לנוער  אופק בכלא האסירים •∏≤ מכלל באוכלוסיה®¨
רשות חסות  במעונות וכ≠•∞¥ מכלל החוסים וצעירים¨

Æ®ישראל משטרת הנוער¨ ©מחלקת Æהנוער

הכללית∫ במפה עלם
ברחבי  ישובים  ≤µ≠בכ כיום פרוסה עלם פעילות
מתנדבים ©מבוגרים ±¨µ∞∞≠כ פעילים בעמותה Æהארץ

במוסדות וכמתנדבי מטה השדה ≠ בפעילות נוער® ובני

Æוציבוריים מקצועיים ובפורומים השונים העמותה

רובם ≠ מקצועיים עובדים מעסיקה העמותה

שדה¨ בתפקידי ≠ ופסיכולוגים סוציאליים עובדים

בשנה עלם פעילות במסגרת Æוהדרכה פיתוח תכנון¨

עשרות ומתנדביה  העמותה עובדי פגשו החולפת 

לכ≠ ומתמשך שיטתי סיוע והעניקו מתבגרים אלפי

רצף רחב  פני על המצויים וצעירים ∞∞∞¨∞± בני נוער

וכלה ”נורמטיביות“ נעורים מבעיות החל קשיים¨ של

Æקשה ועזובה מצוקה ניתוק¨ סיכון¨ במצבי

פנימה∫ במבט עלם

בהם במקומות הנוער בני  את  פוגשים בעלם אנו

הספר¨ בבתי הערים¨ במרכזי בשכונות¨ נמצאים∫ הם

באמצעות Æבלילות ברחובות ואף הבילוי במקומות

בסלילת מסייעים אנו שלנו והפרוייקטים התוכניות

הנוער בני של להשתלבותם המחודשת שתוביל הדרך

Æבקהילתם

בסיכון נוער בני  באלפי וטיפול משמעותי  מפגש

ומעמיקה¨ רחבה תחומית רב הבנה בימינו דורש

למאפייניהם בהתאם ומערכתית מחשבתית גמישות

מתמדת והרחבה הנוער¨ בני של המשתנים הדינאמים

העוסקים כל של המעשי והניסיון התיאורטי הידע של

בתחום מובילה להיותה בנוסף עלם Æבמלאכה

לפיתוח גישות יוצר בית הינה בסיכון¨ הטיפול בנוער

Æומקוריות רב תחומיות¨ יצירתיות חדשניות מקצועיות

לימוד¨ של חדשניות שיטות בבניית מתמחה העמותה

ושותפה מקצועי¨ ידע ושימור בריכוז משקיעה

הנוער בתחום יצירתית לחשיבה קבועים בפורומים

אקטיבי ארגון  רק כי מאמינים בעלם¨ אנו  Æבסיכון

משימות למלא להמשיך יוכל תמידית ומתחדש

שעלם כפי ציבוריות¨ קהילתיות וחברתיות לאומיות¨

Æלעצמה הציבה

פתח דבר



∑ עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

במספר  התמקדה  ≤∞∞∂ בשנת עלם פעילות
צרכים איתור פרי הינם ככולם ורובם מישורים¨

חדשים שאותרו בשטח∫

המלך∫ דרך
המלך“  ”דרך פרויקט לדרך ∂∞∞≥ יצא שנת בתחילת
לנוער שירות המבחן של עלם בשיתוף עמותת של
בסיכון ולנוער לילדים הקרן ובסיוע הרווחה במשרד
שילובם למען פרוייקט זהו Æלאומי לביטוח המוסד של
במקומות ועבריינות סיכון¨ מצוקה במצבי נוער בני של
למענים משלים כמענה הפועל תומכים¨ תעסוקה
בו טופלו כה עד בישראל¨ הנוער שרותי שמספקים

Æהנורמטיביות מהמסגרות שנשרו נוער ±∂∞
כלים לרכוש הנוער לאפשר לבני היא הפרויקט מטרת
בחברה¨ חיובית השתלבות להם שיאפשרו וכישורים
Æבכבוד להתפרנס ואפשרות העבודה בשוק התמודדות
מתנדבים של צמודים וחונכות ליווי בשילוב זאת¨ כל
בחיי הנער המהווים דמות משמעותית ואנשי מקצוע
פועל הפרויקט בתהליך ההכשרהÆ כרגע ומסייעים לו

לאומי¨  ביטוח  של  ישירה  בתמיכה   ∂ ישובים∫  ב≠∞± 
להרחיב מגמה ויש עלם¨ של עצמי גיוס ע“י והיתר

Æבהם נמצאים שאנו הישובים לכל הפרויקט את

תעסוקתיות∫ יוזמות חברת
נוער בני המשלבים עסקיים כלכליים מיזמים הקמת
מקצועית¨ הכשרה להם  ניתנת במסגרתם  בסיכון¨
יזמות כישורי  מפותחים שונות¨ מיומנויות נרכשות 
הנוער שיתוף Æוהתמחור השיווק הניהול¨ רזי ונלמדים
כלים להם מקנה המסחרי המיזם ותפעול בניהול
Æבחייהם שונים מצבים עם חיובית להתמודדות
בני לצרכים של ומותאמים מגוונים המיזמים הינם
הקיימים בשטחÆ המיזמים והאפשרויות קיימות הנוער
בכפר סבא¨ ילד סנדויץ לילית בת¢א¨ היום∫ מסעדת
קישמבית קניון בחיפה¨ גרנד בשדרות¨ מיזם יעל קפה

Æברחובות

מגדלורים∫
לבני וערב  יום מסגרת מהווים המגדלורים מרכזי 

מענים  להם המציעה  ±∏≠±≥ בגילאי בסיכון נוער
הנמצאים הנוער בני מאיתור החל Æרבים בתחומים
נפשית¨ ותמיכה טיפול במתן המשך סיכון¨ במצבי

פיתוח ואומנותיות¨ חברתיות בפעילויות שילוב
לבין בינם בתיווך וכלה התנדבות וערכי מנהיגות
הקהילהÆ המרכזים להם שמציעה השירותים השונים
במצבי סיכון עולים נוער לבני משיכה מהווים מוקד

Æומצוקה
רש“י¨ סקט“א וקרן לאומי ביטוח במימון ¨≤∞∞∂ בשנת
מגדלורים פתיחת של הראשונים הצעדים נעשו
פעילויותיה בכל כמו כאן גם Æובנהריה בירכא נוספים
החינוך מחלקות בדיאלוג מתמיד עם עלם נמצאת
הידע והעברת שיתוף תוך הגדולות בערים והרווחה

Æהרלוונטיים בנושאים המקצועי

וצעירות∫ לנערות מענה
מינית≠ תקיפה לנערות קורבנות אמיתי בית הקמת
אפשרות מתן וכן כוללני טיפולי מענה המספק בית

הבית  את  העוזבות נפגעות לצעירות חרום ללינת 
זמני חלופי ולבית ותמיכה¨ התארגנות לזמן וזקוקות

Æקבע של פתרון למציאת עד
¢גלגל¢ רחוב לדרי מרכזים בשני נערות יום פתיחת

Æבת“א איתו¢ לרוץ ו¢מישהו בירושלים

נוער∫ ובני ילדים בקרב מינית אלימות
ועברייני מינית תוקפים ונוער בילדים לטיפול במרכז
מבחן שירות של במכרז עלם של זכייתה לאור מין¨
בקטינים¨ לטיפול מעבר המרכז¨ עבודת הורחבה לנוער¨

Æ±∏ גיל עד במתבגרים לטיפול גם

ø≤∞∞∑ בשנת מועדות פנינו ולאן
וגדולים∫ רבים הנוער  בני בתחום  האתגרים
לניהול הידע דגש והקצאת משאבים מתן ≠ ניהול ידע
והטמעתן בשיטות מידע בעמותה¨ שימושבטכנולוגיות
שהצטברה עלם של ה“תושב¢ע“ וכתיבת העבודה¨
Æהשונות לתוכניות לנגישה ולהפכה השנים¨ במהלך
מקצועי ארגון כנס כולל התחום האינטרנטי פיתוח

Æהוירטואלי בעולם לנוער הסכנות מניעת שמטרתו
Æבירושלים שלטר הקמת ≠ וצעירות נערות בתחום

תוכניות והרחבת שהוקמו הפרויקטים פיתוח המשך
מגדלורים¨ עסקיות¨ יוזמות  המלך¨  דרך הקיימות∫
מענה הרחבת  וצעירות¨ לנערות מענה הגברת 

Æחדשים ניידות לישובים מינית¨ כניסת לאלימות

בברכה
ציון גבאי

מנכ“ל



עלם∏ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

≠ סקירה כללית עמותת עלם
החזון

את ולמצוא ממצבם להיחלץ בישראל נוער במצבי סיכון ומצוקה לבני לסייע במטרה הוקמה עלם עמותת
Æהישראלית ולחברה למשפחתם לעצמם¨ תורמים¨ וכאזרחים כבוגרים בחברה מקומם

ומספרים עובדות

בשנת כעמותה ונרשמה ומארה“ב מישראל מתנדבים ציבור ואנשי מקצוע אנשי קבוצת בידי הוקמה עלם
בני של חייהם מציאות את המאפיינות המצוקות בזיהוי המתמחה רחב ארצי לארגון התפתחה מאז Æ±π∏≥
לצרכים הייחודיים התייחסות תוך עמן¨ להתמודדות חדשניים רלוונטיים מענים והפעלת בארץ ובפיתוח הנוער

Æשונות אוכלוסייה קבוצות של

במהלך העשור Æשונים סיכון במצבי חיים כרבע מהם בגילאי ∏±≠≥±¨ נוער כ≠∞∞∞¨∞∞∏ בני כיום חיים בישראל
הקשור לאספקת בכל המדינה שמותירה החלל את למלא נאלצים חברתיים≠התנדבותיים האחרון¨ ארגונים

Æנוער בסיכון בבני בטיפול במיוחד בולט הדבר Æוקהילתיים אישיים שירותים חברתיים¨
Æנוער בני כ≠∞∞∞¨∞± רציף עם טיפולי קשר וקיימה מתבגרים¨ אלפי עשרות פגשה עלם ≤∞∞∂ במהלך

של  רחב לרצף מענים המספקת בארץ היחידה והינה ב≠µ≥ ישובים¨ רחבה¨ ארצית בפריסה פועלת העמותה
דרך ההתבגרות¨ נורמטיבי בגיל אישיים של נוער משבר מהתמודדות עם מצבי נוער∫ החל בני של מצוקות
חשיפה ושייכות¨ זהות בעיות משפחתיות¨ בעיות חברתיים¨ קשיים קליטה¨ קשיי לימודיות¨ ממסגרות נשירה
עיסוק כגון קשים ניתוק למצבי עבריינות ועד מיני¨ ניצול שוטטות¨ אלימות¨ ואלכוהול¨ לסמים והתמכרות

Æבזנות ודרות רחוב
העיניים בגובה אליהם  המדברת אמיתית¨ כתובת השונים הסיכון במצבי הנוער בני עבור  משמשת עלם

Æהמחודשת בקהילה להשתלבותם הדרך ומסייעת בסלילת
במלאכה עוסקים לצידם והטיפול¨ הייעוץ הראשונה בתחומי מהשורה מקצוע אנשי עובדים עלם בעמותת

Æנוער ובני מבוגרים מתנדבים¨ ±¨µ∞∞≠כ

עלם של המוטו

מקום ובכל בכל נמצאים¨ בהם הם במקומות הנוער בני את ופוגשים השטח יוצאים אל ומתנדביה עובדי עלם
נקודתיות בחופשים¨ שטח בפעילות האינטרנט¨ ברשת בקהילה¨ הצהריים אחר בשעות בבתי הספר¨ שעה∫

Æברחובות בפעילות לילית הבילוי ואף במקומות

חברתית ומעורבות אחריות

לשיתוף במקביל לכן¨ Æהחברה כלל באחריות הוא ובמצוקה בסיכון בנוער הטיפול כי מאמינים עלם בעמותת
להעלאת העמותה לאזרחיה¨ פועלת המדינה לספק השונות שבאחריות מערכות הרווחה עם הדוק פעולה
יצירת תוך בתחום העסקי והמגזר הרחב ולהעמקת מעורבות הציבור בישראל¨ הציבורי היום סדר על הנושא

Æיומיומיים ומצוקה סיכון במצבי הנמצאים הנוער בני אותם למען בעשייה אמיתית שותפות

יזמות¨ ורגישות¨ פתיחות ומקצועיות¨ מנהיגות¨ מצוינות נוער וטיפוח בני מעורבות ההתנדבות¨ בערכי דוגלת עלם
פורמאליות התערבות בלתי וגישות ידע¨ שיטות גופי עלם מפתחת Æחברתי קהילתית ואקטיביזם מעורבות

Æהנוער בישראל מערך שירותי של ותורתי תפיסתי שינוי למען מתבגרים ופועלת חדשניות בקרב

ותוכניות פעילות תחומי

משוטט¨ רחוב לנוער לנוער¨ ניידות וייעוץ מידע מרכזי רשת בסיכון∫ נוער מענים לבני מפעילה מגוון העמותה
לבני מרכזים בסיכון¨ וצעירות לנערות ייחודיים מענים השונים¨ המגזרים בני נוער לבני רב≠תרבותיות תוכניות
לנוער וחונכות אישית תעסוקתי שיקום תכנית בזנות¨ העוסקים לקטינים פרויקט בית¨ וצעירים חסרי נוער
לנוער¨ גישור מרכזי לנוער¨ עסקית עצמאית תוקפים מינית¨ יזמות ובני נוער בילדים לטיפול מרכז חוק¨ עובר

Æהקהילה עם הקשר לפיתוח אזוריים סניפים באינטרנט¨ וייעוץ תמיכה אתר
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מניעה תוכניות
ספר בבתי

נוער ותנועות

Yelem אתר
וייעוץ מידע אתר

באינטרנט

¢הפוך על הפוך¢
מידע  ¥± מרכזי

לנוער ויעוץ
במצבי נורמטיבי
ומצוקה משבר

 
Yelem אתר

וייעוץ מידע אתר
באינטרנט

¢מפגשים¢
מרכזי גישור
לבני נוער

¢נגט¢
התנדבות פרויקט
אתיופי נוער למען

רחוב¢ ¢כתובת
לילה  ±± ניידות
לנוער משוטט

¢מגדלור¢
∏ מרכזי יום לנוער 

שונות מתרבויות

למניעה המרכז
בילדים וטיפול
מינית תוקפים

תוכנית יישוג
לנערות וטיפול

אתיופיות

חמים בתים
לנערות

המלך¢ ¢דרך
פרויקט שיקום

תעסוקתי וחונכות

אמיתי¢ ¢בית
תקיפה לנפגעות

מינית וגילוי עריות

מרכז עד“י
מנותקות לנערות

יוזמות
תעסוקתיות 

עצמאיות
©מסעדת לילית

Æ®ועוד

ו¢מישהו ¢גלגל¢
איתו¢ לרוץ
יום מרכזי
לדרי רחוב

בלילה¢  ¢ערים
פרויקט לנוער
Æבזנות העוסק

בישראל הנוער בני של הסיכון רצף

הסיכון רצף פני על נוער לבני עלם תוכניות

נורמטיבי נוער

µ∂∞¨∞∞∞ ®∑∞•©
נורמטיביים קשיים

Æההתבגרות גיל של

קל סיכון

±≤∞¨∞∞∞ ®±µ•©
להתמודד קושי
גיל קשיי עם

קשיי ההתבגרות¨
דיכאונות¨ תפקוד¨

מחשבות
שימוש אובדניות¨
ואלכוהול בסמים

ללא מענה ≠
בסביבה מספק

©משפחה¨ הטבעית
Æ®חברים¨ בי“ס

סיכון וודאי

∏∞¨∞∞∞ ®±∞•©
לתפקד יכולת אי
החינוך¨ במערכת
כישלון¨ חוויות
סמויה¨ נשירה

לימודיים¨ פערים
בסמים שימוש

ואלכוהול¨
רגשיות בעיות
ומשפחתיות

Æקשות

גבוה סיכון

≥≤¨∞∞∞ ®¥•©
ממסגרות נשירה

נורמטיביות¨
בהשתלבות כשלון

במסגרות
אלטרנטיביות¨
חברתי¨ ניתוק

חיפוש שוטטות¨
שלילים¨ ריגושים
בסמים שימוש
דרדור ואלכוהול¨

ופשיעה לעבריינות

סכנת חיים

∏¨∞∞∞ ®±•©
חוסר קורת גג¨
והרס עבריינות
הפקרות עצמי¨
מינית¨ ניתוק
מהמשפחה
ומהחברה¨

לסמים התמכרות
Æולאלכוהול
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קל בסיכון לנוער מענים

תמונת מצב∫
גיל חוויות עם להתמודד מתקשים רבים נוער בני
העדר Æומשבר קושי למצבי ונקלעים ההתבגרות
להחרפת להביא עלולים מתאים ומענה קשבת אוזן
של קיצוניים למצבים אותם לדרדר ואף מצוקתם
לסמים התמכרות עבריינות¨  אלימה¨  התנהגות

Æלשוליים חברתיים ואלכוהול והידרדרות
מקבלת נמנעים בקשיים¨ הנתונים הנוער¨ מבני רבים
©כפסיכולוג¨ ממסדיים  או  מתייגים  מגורמים  סיוע
להעלות ומתקשים רווחה®¨ שירותי או בי“ס יועצת
בפני או אפילו משפחה קרובי בעיותיהם בפני את

Æחברים

עלם∫ של המענה
מתן מענה בחשיבות וההכרה מורכבותן ריבוי הבעיות¨
מידע מרכזי של להקמתם הובילו מתייג¨ ולא נגיש
פתוחים אלו הפוך“Æ מרכזים ”הפוך על לנוער וייעוץ

תחת  ∏±≠≥± ומספקים בגילאי הנוער בני כלל בפני
שונים בנושאים והדרכה תמיכה הכוונה¨ אחת גג קורת

Æבישראל הנוער בני את ומעסיקים המעניינים
בפרויקט∫ הפעילות סוגי

ומאפשרים קפה לנוער מעוצבים כבתי המרכזים  •
מקצוע אנשי עם של מתבגרים העיניים‘ ’בגובה שיח
זאת כל ≠ עצמם לבין נוער בני ושל ומתנדבים

Æלמתבגר וכבוד חם יחס פתיחות¨ של באווירה

בלתי אבחון מתבצע הראשונית ההיכרות לאחר  •
Æמתבגר לכל טיפול המשך והתאמת פורמאלי

שירותי של רחב  מגוון הנוער לבני מציע  המרכז  •
פינת והמתנדבים ובאמצעות ע¢י הצוות הניתן מידע
Æעדכנית מידע וספריית מידע דפי פעילה¨ אינטרנט

המרכז שמציע  וההכוונה התמיכה  הייעוץ¨ שירותי 
פעילות פרטניות¨ במסגרת באמצעות שיחות ניתנים
שונות בסדנאות השתתפות ובאמצעות קבוצתית

Æבני הנוער את בנושאים המעסיקים
עבודה בקשרי פועל  במרכז המקצועי  הצוות  •
לצורך בעיר  לנוער השונים השירותים עם הדוקים 

Æוטיפול ליווי להמשך נוער בני והפניית היוועצות

הפוך‘ על ’הפוך
נוער וייעוץ לבני מרכזי מידע רשת

הפונים∫ ומאפייני נתונים סיכום
Æומגוונים שונים בנושאים שנת ∂∞∞≥ במהלך מענה וקיבלו התקבלו נוער בני של ¥¥∏¨∞¥ פניות

Æבקהילה בשירותים טיפול להמשך הופנו מתוכם נוער בני ∂≤∂

פניותØמצוקות אישיות∫ נושאי התפלגות לפי

≤∂Æ≤∑•‘צבא¨ עבודה וכו לימודים¨ פונים בנושא מסגרות∫

±∏Æ∑µ•תחביבים שעמום¨ רצון להתנדב¨ פנאי∫ בנושא פונים

±≤Æ≤∏•‘וכו הריון מינית¨ זהות מין¨ יחסי זוגיים¨ קשרים ומיניות∫ אהבה בנושא פונים

±≤Æ∂≤•‘וכו כלכליים קשיים אלימות¨ במשפחה¨ יחסים ומשפחה∫ בית בנושא פונים

∏Æ±∏•ואלכוהול בסמים ושימוש עבריינות בנושא פונים

±∞Æ∏ גוף וכו‘• דימוי אובדניות¨ מחשבות עצמי¨ בטחון הרגש∫ תחום פונים בנושא

∑Æπµ•וכו מיומנות חברתית בדידות¨ השתייכות¨ השווים∫ בנושא קבוצת פונים

≥Æ±π•‘כרוניות וכו בריאות∫ הפרעות אכילה¨ תזונה¨ בעיות פונים בנושא
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גיל הפונים∫ פי התפלגות על

±µÆ∂•±≤≠±¥ מהפונים הם בגילאי

≥µÆ≤¥•±¥≠±∂ מהפונים הם בגילאי

≥≥Æ≥∏•±∂≠±∏ מהפונים הם בגילאי

±µÆ∑•±∏ מעל ל≠≥± או מהפונים הם מתחת

∫ מין פי על התפלגות
 µ•≠בכ גבוה למרכזים  הפונים הבנים של  מספרם

Æהבנות של מזה

מוצא∫ פי על התפלגות

יהודים וותיקים •µ∂מתבגרים

ערבים וותיקים •≥מתבגרים

•πמתבגרים יוצאי אתיופיה

העמים חבר יוצאי •∞≥מתבגרים

וכו‘® צרפת אמריקה¨ דרום ©קווקז¨ •¥אחר

במרכזי  פועלים נוער¨ ובני מבוגרים ∞∞¥ מתנדבים¨
בשעות  בשבוע¨ ימים  µ על הפוך“ הפתוחים ”הפוך

Æמבתי הספר ובמהלך החופשות אחה¢צ והערב

∫≤∞∞∂ בשנת פעילות
קבוצתית∫ עבודה על דגש

מגוונת  קבוצתית בפעילות השתתפו נוער ∞∞∞¨∂ בני
למשברי נושאים הקשורים רחב של בטווח שעסקה
מניעה קבוצות ולהעצמת בני הנוער∫ ההתבגרות גיל
קבוצות ואמנות¨ ביצירה תהליכיות  קבוצות ומידע¨
לחזרה המכוונות  גבוה בסיכון לנוער חיים כישורי 
משימוש בסמים והימנעות נורמטיבי לתפקוד חברתי
עולה לנוער תרבותית זהות בנושא קבוצות ואלכוהול¨

Æהשונה וקבלת השתייכות בהסתגלות¨ שעסקו

לנערות∫ וממוקדת מותאמת עבודה פיתוח
תל אביב¨ אוניברסיטת המנטורינג של בוגרות תוכנית •
סיועלנערותאחרותולהעצמתן המכשירהנערותלמתן

Æבהפוכים משולבות במקביל¨ שלהן
והפרעות אכילה¨  בנושאי תזונה µ± קבוצות לנערות •
עם התמודדות והתפתחות¨ מיניות אלימה¨ לא זוגיות
©שותפות עתיד ותכנון התמכרויות מניעת לחץ¨ מצבי
גת קריית בעיריית  בריאות לקידום היחידה  עם

Æ®≤∞∞∞ ושותפות
מרחב היוצרת קבוצה ≠ בנות“ ”שיחת קבוצת הקמת •

Æלנערות להידברות¨ התייעצות ותמיכה מוגן

ומלחמה∫ דחק לחץ¨ במצבי נוער עם עבודה
בקרב ומשברים חששות יצרה בצפון המלחמה •
Æכולה הארץ וברחבי העימות באזורי רבים¨ נוער בני
הנוער בני עבור פתוחים היו הפוך“ על ”הפוך מרכזי

Æאישית ותמיכה שיחה למפגש¨ כמקום
על דגש שמו בצפון  המרכזים המלחמה  לאחר •
בני בקרב פוסט≠טראומה מצבי עם התמודדות

Æהנוער
בשנים מתמודדים  הסמוכים  והאזורים  בשדרות  •
למצבי המוביל ומתמשך תמידי איום עם האחרונות
הפוך“ על ”הפוך מרכז Æהנוער בני בקרב קשים דחק
עבור בני תמיכה מקור השנה כל לאורך בעיר היווה
Æהקהילתית עם מערכת השירותים בשיתוף אלו נוער

עם נוער∫ לעבודה חדשים פיתוח מודלים
משותפים בסיכון לנוער ייחודיים  מרכזים פיתוח •
לצפון¨ יעדים ועמותת לידידות הקרן לרש“י¨ לעלם¨
הפוך“ על ”הפוך של הפלטפורמה על המתבססים

Æ®העמק ובמגדל ©בעכו
החינוך ומשרד נוער  קידום עם השותפות  קידום •
בכ“ס¨ ומצליח ייחודי גרפיטי פרויקט באמצעות

Æושוטטות וונדליזם למניעת ובנתניה בחולון
טיפולית בסביבה מקצועית עבודה שיטת הטמעת •

Æבמרכזים הנוער צוות בקרב פורמלית בלתי

Æ±πππ הקמה∫ שנת

ארצית∫ פריסה
בערים∫  הפוך“ על ”הפוך ∂∞∞≥ פעלו ¥± מרכזי בשנת
עילית¨ נצרת עכו¨ העמק¨ מגדל ים¨ קרית שמונה¨ קרית
אשדוד¨ חולון¨ אביב¨ תל סבא¨ כפר נתניה¨ עפולה¨

Æובאר שבע שדרות קרית גת¨

ותורמים∫ שותפים
החינוך¨ משרד נציגי  את  כוללת  הפרויקט  מנהלת
הבריאות¨ קרן משרד הרווחה¨ משרד משרד הקליטה¨
למלחמה הלאומית הרשות הג‘וינט¨  סאקט“א≠רש“י¨

Æבסמים ועלם
הארגונים של ארצי ובסיוע במימון פועלים המרכזים
הרשויות ובמימון הארצית במנהלת החברים
בהתאם ייחודיים מימון גורמי מרכז לכל Æהמקומיות
שותפות היהודית≠ הסוכנות כמו המקומית לרשות
הפדרצייה  בוקסנבאום≠נטע¨ קרן שונות∫ ∞∞∞≥ וקרנות

Æגרינספון סן פרנסיסקו¨ קרן של היהודית
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”הפוך על החוף“
בני נוער מענה ייחודי עונתי במרכזי בילוי של

מצב∫ תמונת
החופשות בזמני המתקיימים השונים בפסטיבלים
חוסר של תחושה יוצרים השטח תנאי הספר¨ מבתי
השגחת הורים ללא Æפיזיים גבולות פרטיות והיעדר
המתרחשות אחרים¨ ההיכרויות החדשות¨ מבוגרים או
הגילאים וטווח חברתי רב¨ ומלוות בלחץ קצר זמן תוך
גבולות מטשטשת תמונה יוצרים  אלו כל ≠ הרחב

Æהנוער בני את המסכנת
רחבות עלו תופעות השונות הפעילות בזירות במהלך
שימוש גבולות¨ ללא אלכוהול שתיית של היקף
ניצול המינית¨  בזהות בלבול מוגן¨ לא מין בסמים¨ 
הוביל בכסף  מחסור בהם ומצבים מינית ופגיעה 

Æקשים ניצול למצבי

עלם∫ של המענה
בכל הנוער  בני אל  להגיע עלם של  מיעדיה כחלק 
הם נמצאים¨ מתקיימת פעילות עונתית המקומות בהם
במטרה הארץ  ברחבי נוער בני של בילוי במרכזי 
ולהפנות סיוע הסיכון והקושי¨ להגיש מצבי את לאתר

Æאמת ובזמן הצורך ע¢פ הרלוונטיים לגורמים
ובמקומות בפסטיבלים בחופים¨ עלם¨ צוות נוכחות
ומקבלת הכרחית הינה הנוער בני של השונים הבילוי

Æהנוער מצד ביותר חיובי הד

בפרויקט∫ הפעילות סוגי
החוף‘ על  ’הפוך בפרויקט  המקצועית  העבודה 
לצד הפוך“ על  ”הפוך רשת צוותי ע“י  מתבצעת
מקצוע אנשי ובשילוב רחוב“  ”כתובת  ניידות צוותי

ונחלקת לשניים∫ בעמותה מתחומים אחרים
וייעוץ מידע מרכז  מעין הקמת ≠ המתחם  פעילות
Æ®ופעילות תמיכה ©אוהל אלטרנטיבי  בסגנון לנוער
מגיעים למתחם שלא נוער בני איתור ≠ פעילות יישוג

Æלמענה וזקוקים

∫≤∞∞∂ שנת במהלך עונתית פעילות
הבומבמלה בפסטיבל תמיכה אוהל

משיכה מהווה מוקד הפסטיבל חופשת הפסח במהלך
נזקקו מהם מאות הארץ¨ ברחבי נוער בני לאלפי

Æהפעילות בימי בתחומים שונים וסיוע לתמיכה
≠ ניצנים בחוף הצפון למפוני וסיוע תמיכה אוהל

סיפקו אוגוסט בחודש בצפון¨  המלחמה במהלך
שהוקם המפונים וסיוע מיידי לכפר תמיכה הצוותים
בני עם לכפר¨ חלקם הגיעו רבים בני נוער Æבניצנים
דחק למצבי ונקלעו הוריהם¨ ללא וחלקם משפחתם

Æואישיים משפחתיים ומצוקה
בחוף אילת מתחם תמיכה

וסיוע תמיכה מתחם הוקם הגדול¨ החופש במהלך
נוער קידום מתנ“ס¨ באילת¨ נוער עובדי עם בשיתוף

Æסקט“א≠רש“י קרן בשיתוף הרווחה ומחלקת
בחופי פליטים  של להצפה גרמה בצפון המלחמה 
לתמיכה זקוקים בני נוער רבים שהיו גם וביניהם העיר

Æזה משבר במצב קשבת ואוזן
נתניה בחוף תמיכה אוהל

בנתניה סירונית בחוף בקיץ שהוקם ייחודי פיילוט
המקומית הקהילה בשיתוף אוגוסט חודש במהלך

Æנתניה ועיריית

סדנאות קיימו ועובדיה כרמל שטיחי חברת
ונצרת עכו נתניה¨ הפוך בסניפי בהתנדבות
הנוער בני  ועיצבו למדו במהלכן עילית¨ 

 µ נבחרו התהליך בסוף Æשטיחים דגמי
שטיחי כרמל הרשת בחנויות דגמים למכירה
Æלעמותה קודש ההכנסות עלם¨ כקולקציית

מתוך הקולקציה דגם
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מצב∫ תמונת
באינטרנט גולשים הנוער בני של המכריע רובם
האינטרנט את שהופך מה ויומיומי קבוע באופן
עם בני בעבודה ביותר המשמעותיות לאחת מהזירות
בני הרי שהאיומים עבור לצד היתרונות ברשת¨ Æנוער
מעוות במידע¨ שלעיתים מוצפים רבים¨ הם הם הנוער
לרעה בידי וניצול מיניות להטרדות ושקרי וחשופים

Æמבוגרים
להביא יכול  ממכרת¨ כסביבה האינטרנט בנוסף¨ 
של יום היום בחיי שונים ברבדים בתפקוד לפגיעה
בינאישי ישיר¨ קשר לקיים יכולת חוסר הנערØה כמו

Æ‘וכד סוציאליות אנטי
ואף למידע להכוונה¨ לייעוץ¨ הזקוקים רבים נוער בני
אישית להיחשף מהצורך להימנע מעדיפים לטיפול¨
ותמיכה לקבלת סיוע האינטרנט דווקא לרשת ופונים

Æמתייג ובלתי אנונימי באופן

עלם∫ של המענה
וירטואלי‘  הפוך על  ’הפוך  מעין הוא  Yelem אתר
מידע¨ לקבל  הארץ¨  רחבי מכל נוער לבני  המאפשר 
על שמירה תוך ≠ ואמינים איכותיים זמינים¨ וייעוץ סיוע
או אישי באופן ייעוץ לקבל מאפשר האתר Æאנונימיות
הנושאים הרלוונטיים בכל מידע הוא מספק קבוצתי¨
ויצירה לכתיבה במה  ומשמש נוער¨ בני  והמעניינים

Æבני נוער¨ כמקור להעצמה אישית מקורית של
חדשות¨ מצוקות ולזהות לאתר לעלם מסייע האתר

Æמענים עבורן ולפתח

בפרויקט∫ הפעילות סוגי
שונים∫ תמיכה ממשקי שלושה באתר

באנשי קבע דרך המאויש צ‘אט ≠ אחד על אחד מענה •
לתמיכה ייחודית הכשרה שעברו מתנדבים¨ מקצוע
ב“חדרי משוחחים בצ‘אט Æבאינטרנט במתבגרים
Æמתמשך או פעמי חד ייעוץ למטרת פרטיים“¨ שיחה
מקצועי צוות בדוא“ל¨ תמיכה ≠ מקצוע מאיש מענה •

Æבדוא“ל אליו לפונים משיב
מתנדב צוות בו תמיכה פורום ≠ קבוצתית תמיכה •
לשאלותיהם עונים נוער  ובני  מבוגרים  של משולב
גם מאפשר הפורום Æבפורום הגולשים נוער בני של

Æאותם מעצים זו לחבריהם ובדרך לייעץ לגולשים

פונים∫ ומאפייני נתונים סיכום
נוער∫  בני של רחב לקהל כתובת Y elem משמש אתר
ייעוץ מידע¨ המבקשים נורמטיביים נוער מבני החל
שעלולים קשה¨ לבני נוער במצוקה ועד קשבת¨ ואוזן
לאובדנות המועדים למצבים עד לעיתים להגיע
ושיחות הודעות בפורום נוער¨ של בני כניסות אלפי
ומקבלות חודש מדי באתר נרשמות בצ‘אט תמיכה
התמיכה  פורום Æוכ≠∞¥ מתנדבים בידי הצוות מענה
הפופולאריים מעשרת הפורומים אחד הוא האתר של

Æביותר באתר נענע

באתר∞∞∞¨∞≤± ביקרו נוער בני

≥¨∞∞∞
שיחות תמיכה נערכו בצ‘אט

בממוצע® בחודש שיחות ≤µ∞≠כ©

המקצוע∞∞≥¨± בדוא“ל נשלחו לאנשי פניות

±∂∞
יוצרת כתיבה של אייטמים

באתר פורסמו

≤µ¨∞∞∞בפורום התמיכה הודעות נכתבו

∫≤∞∞∂ בשנת פעילות
המלחמה בתקופת דינאמי רלוונטי ייחודי מענה •
 Æלאתר בפניות  µ∞∞• של עלייה נרשמה בה בצפון
מקצועיים עובדים  אמת בזמן גייס האתר  צוות
כמתנדבים בעלם אחרים בפרויקטים הנוער בתחום
הפונים רוב Æהפונים לכל מענה לתת בכדי באתר
פעל הצ‘אט Æלחץ¨ חרדה ודיכאון תחושות עקב פנו
עבור  מקצועיות  ראשוניות הנחיות בשבוע¨ ימים   ∑
גם הועברו וחרדה לחץ מצבי עם להתמודדות נוער

Æצ‘ט בוידיאו
דיווח חובת של במקרים גם טיפולי מענה מתן •
את ולהפר הקשר את  להפקיע אותנו  המחייבים
האתר באמצעות שהודיעו נערות הצלת האנונימיות∫

Æלהתאבד כוונתן על
ומחוצה בעלם הנוער שירותי מול מערכתית עבודה •

Æהנוער לחוק סעד פקידות עם הקשר הידוק לו¨
הסכנות ומניעת היכרות שמטרתו מקצועי כנס ארגון

Æבאינטרנט בסיכון ולנוער לנוער
על מאפייני הרשת¨ הכשרות מיוחדות למתנדבים •

Æהרשת באמצעות וסיוע הטיפול אופן
המופעל באומנות¨ תמיכה ממשק תפעול המשך •

Æבאומנות מטפלת ע“י

≤∞∞¥ הקמה∫ שנת

ÆCa הפועלים¨ בנק ותורמים∫ שותפים

קל בסיכון לנוער מענים

באינטרנט וייעוץ מידע אתר ≠ Yelem
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מצב∫ תמונת
עולים נוער בני Æמאסיבית בקליטת עלייה האחרון בעשור התרבויות¨ מאופיינת מרובת הישראלית החברה
ובטוחה יחסית מוכרת מסביבה המעבר Æגיל ההתבגרות הנורמטיביים של מהקשיים החורגים נתקלים בקשיים¨

Æקשייהם את כדי משבר¨ עד עלול להעצים¨ זרה¨ לסביבה
נוער בני תרבותית וכך שונות ובעלת הטרוגנית בחברה הצרכים על עונים לא תרבות¨ שאינם רגישי פתרונות

Æלמצוקותיהם מוצאים עצמם ללא מענה מתאים רבים עולים

עלם∫ של המענה
מפותחות במסגרתו תרבותי התחום הרב את עלם הקימה בישראל¨ הוותיקות והחדשות התרבויות מגוון בשל
אתיופיה¨ השונות∫ יוצאי בני הנוער לאוכלוסיות קיימות תוכניות חדשניות רגישות≠תרבות¨ ומותאמות תוכניות

Æוחרדים העדה הדרוזית בני הערבית¨ החברה העמים¨ בני חבר יוצאי

כיום∫ הקיימים המענים להלן מגוון בשטח¨ המזוהים לצרכים מפותחים בהתאם הייחודיים הפרויקטים
התוכנית יוצאי אתיופיה∫ נוער  לבני תוכניות • וחינוכיים  חברתיים≠טיפוליים ∏ מרכזים ≠ ’מגדלורים‘ רשת
Æוהדרוזי הערבי למגזר תוכניות • העמים חבר ליוצאי תוכניות • נגט תכנית אתיופיה¨ יוצאות בנערות לטיפול

הבאה∫ עפ¢י ההתפלגות נוער בני הרב≠תרבותי ∏≥≥¨≤ התחום ∂∞∞≥ במסגרת בסה¢כ טופלו בשנת

±π∑∞הקהילה האתיופית נוער יוצאי בני

πµ∏העמים חבר יוצאי נוער בני

הערבי∞∞≥ מהמגזר נוער בני

הדרוזית∞∞± מהעדה נוער בני

±≤≠≤± בתחום זה∫ המטופלים טווח הגילאים

בסיכון וודאי מענים לנוער

מגדלור מרכזי רשת
הפועלים כמרכזים חברתיים≠טיפוליים  ∏ מגדלורים
מוצא מקבוצות גבוה בסיכון נוער לבני וחינוכיים
ועבודה עבודה משפחתית המעניקים שירותי שונות¨

Æושכונתית קהילתית
על הנשען לנוער ורחב כוללני מענה מפעיל המרכז
השירותים Æולטיפול לתמיכה בעיר הנוער שירותי כלל
תוך הנוער¨ בני לכלל ופתוחים אוניברסאליים הנם
של בני לצורכיהם מתן מענה על מיוחד שימת דגש

Æשונות תרבותיות מקבוצות נוער

מספקים בסיכון¨ נוער בני מאתרים המרכז אנשי
בפעילות אותם ומשלבים נפשית¨ ותמיכה טיפול
ותיווך מנהיגות והתנדבות חברתית≠אומנותית¨ פיתוח
מידע הנוער מספק לבני בקהילהÆ המרכז לשירותים
בסיכון והכוונה לנוער הנוגעים בכל התחומים מקיף
וליווי ייעוץ תמיכה¨ גם כמו  רלוונטיים¨ לשירותים

Æתהליכי סיוע חירום ופיתוח הגשת אישי¨
המרכזים¨ הפונים אל הנוער בני ירידה בגיל מובחנת

Æנערות באלימות זה ובכלל הנוער בני באלימות עלייה
בחומרים לשימוש בנוגע הפונים במספר גידול
ממסגרות לניתוק בנוגע הפונים ובמספר ממכרים
נטיות ועלייה במספר בני הנוער המפגינים לימודיות

Æאובדניות

בפרוייקט∫ הפעילות סוגי
מצוקות את המאפיינים בנושאים בקבוצות עבודה •
וונדליזם¨ אלימות מניעת הנוער∫ בני של החיים וקשיי
ואלכוהול¨ בסמים שימוש ההתבגרות¨ גיל מיניות¨

Æלקהילה ועוד והשתייכות אישית העצמת זהות
החברתי¨ הלימודי¨ בתחום וטיפול סיוע קבלת •
חיים כישורי של בתחומים שימוש תוך והרגשי¨
כמו שטח בכל מגדלור¨ פנאי ע“פ הצרכים בפעילות
אומנות¨ יוצרת¨ כתיבה שחמט¨ נגרות¨ מוסיקה¨ למשל

Æועוד מחשבים טכנאות קבוצת בישול¨ תיאטרון¨
ע“פ שונים בנושאים  למידה מרחב למרכז יצירת •
מרכז וספורט¨ התעמלות מתחם בשטח∫ הצרכים
קפה¨ משחקים ספרייה¨ מרחב מחשבים¨ מוסיקה¨ חדר

Æייעוץ ופינת

תרבותי רב תחום

המענים∫ פירוט
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חיובית והשתלבות להעצמה ככלי הספורט פיתוח •
ככלי ותחרותי  אתגרי  בספורט שימוש  ≠ בחברה 
קבוצת  Æאלים נוער ובבני במצוקה בנערים טיפולי 
לימוד מלאכי¨ בקרית נוער בני של קלה אתלטיקה
וכדורגל רוגבי חוגי  הישרדות¨ לחימה¨  אומניות

Æואגרסיות אנרגיות להוצאת חיובית כאופציה
שונים המעסיקים בתחומים אישי מידע וייעוץ קבלת •

Æבני הנוער את
במטרה בשכונה לילה סיורי גם מקיים המרכז צוות •
שיגיעו כך אמונם את לרכוש במצוקה¨ נוער בני לאתר
במידת והכוונה סיוע ולהגיש עצמו למרכז בהמשך

Æהצורך

בני הנוער∫ של נתונים ומאפיינים
השנה¨  במהלך במגדלורים טופלו נוער בני  ±¨∂∞∏

Æµ∞• של גידול זהו Æבנות מהן שליש
הצהריים עד אחר בשעות למרכז מגיעים בני הנוער

נוער  בני  ±∞∞ עד   µ∞≠כ ועקבי¨ שוטף באופן הערב
Æאחד למרכז ביום מגיעים

∫≤∞∞∂ בשנת ספציפית פעילות
הקיימים במגדלורים הפעילות והעמקת הרחבת •

Æמגדלור חדשים מרכזי שני ואישור הקמת
ניכר גידול  המערכתית¨ בעבודה משמעותי שיפור 

Æהמגדלורים אל מגורמי קהילה ההפניות במספר
מלאכי קרית מגדלור המרכזים∫ מבני ושדרוג שיפוץ •
השנה שופץ ושודרג והורחבÆ מגדלור ירכא ≠ שופץ
במרכז הפעילים הנוער בני  מספר מכך וכתוצאה

 Æשעברה השנה •≤≤ לעומת עלה ב≠
µ∞∞≥ הועמד  בסוף שנת ≠ נצרת מגדלור נחנך רשמית
שנפתח בעיר¨ מצוקה בשכונת בניין התוכנית לרשות

Æ≤∞∞∂ במהלך מגדלור כמרכז
עם בני נוער עבודה ≠ רחובות שירות חדש במגדלור •

נוער בני ובהם השבוע¨ סוף במהלך בעיר המשוטטים
Æמפנימיות לסופ“ש המגיעים

במטרה נערות ממוקדות חדשות תוכניות פתיחת •
להגברת ולהביא הייחודיים לצרכיהן מענה לספק

Æהמרכז בפעילויות הנערות נוכחות
מסוימים∫ במגדלורים הפעילות שעות הרחבת •
מלאכי¨ קריית במגדלור נוסף  פעילות יום פתיחת
הקיץ ובחודשי העבודה במרכז בפ“ת שעות הורחבו
לצמצום שתרם  דבר הלילה¨  בשעות  גם פעל  הוא
Æזו בתקופה באזור הנוער ושוטטות עבריינות אחוזי

במרכזי המתנדבים במספר משמעותי גידול •
מטיפול נוער בני של  המעבר תופעת  Æהמגדלורים
הולכת בהם  להתנדבות המגדלורים במסגרת 

Æומתרחבת
ביטוי לידי הבא המשפחות¨ מול בעבודה שיפור •
הן במגדלורים¨ ההורים קבוצות במספר בגידול הן
ותמיכת במודעות והן המטופלות המשפחות במספר

Æהמגדלורים בפעילות ההורים
הביטוח חברת על ידי תקווה אומץ פתח מגדלור •
להמשיך מבנהÆ הכוונה היא לשיפוץ שתרמה מגדל¨
ובשנת החברתית  והמעורבות הפעולה בשיתוף 
בפעילויות  בהתנדבות החברה  עובדי ישולבו  ≤∞∞∑
הפועלת טלקום¨ תדיראן חברת גם Æבמרכז חינוכיות
בפעילות בעיקר זה למגדלור השנה סייעה בעיר¨
סייעה החברה השאר בין Æוהמוזיקה בתחומי האמנות
ומכרו שעונים הנוער בני עיצבו במסגרתו לפרויקט

Æהמרכז לטובת יועדו המכירה כשהכנסות אותם¨
בני עם התנהלו שיחות המלחמה בצפון בעקבות •
לחץ במצבי והתמודדות טראומה בנושא הנוער
ביו≠פידבק להתמודדות סדנת וכן התקיימה ומשבר¨

Æלחץ מצבי עם



עלם∂± עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

בעלם הספורט תחום ופיתוח ייזום
היא המגדלורים של הכותרת  מגולות אחת
במצוקה בנערים טיפולי ככלי בספורט השימוש
נוער בני קלה של אתלטיקה אליםÆ קבוצת ובנוער

 ≤∞∞∂ בשנת מלאכי קרית במגדלור שהוקמה
Æהישראלי האתלטיקה באיגוד  כחברה נרשמה
באליפות מרשימים להישגים זכו הקבוצה חברי
אירופה באליפות המדינה  את  וייצגו ישראל
הגיע למקום הנערים אחד Æבאיטליה למרוצי שדה

מיקום גבוה שכמוהו  ה≠≥± בדירוג הכלל אירופי¨
Æשנים מספר ידי ישראלי זה על הושג לא

מלגות מממנת ספגטים מסעדות רשת
עלם≠ קרן באמצעות המצטיינים לספורטאים
בתוכנית הספורט ערוץ ושיתוף ובליווי ספגטים

Æ¢בגדול ¢לחלום
דניאל ידי על מונחית אחרת ספורטאים קבוצת
Æאתגרי בספורט עולמי  שם בעל  מומחה קרן¨
רוגבי¨ כדורגל¨ במגדלורים קבוצות פועלות בנוסף

Æועוד אומנותית התעמלות

ארצית∫ פריסה
קרית  רחובות¨ תקווה¨ פתח מגדלורים®¨  ≥© ים בת

Æמלאכי¨ ירכא ונצרת

פעילות∫ תחילת שנת
Æ≤∞∞¥ שנת בסוף לפעול החל הראשון המגדלור

ושותפים∫ תורמים
ושלוחותיו ים בבת מגדלור מרכז

וספורט ים¨ החברה לתרבות פנאי שכונות בת שיקום
לקליטת משרד ¨F.Y. fund סקטא≠רש“י¨ קרן ים¨ בת
תנועת השומר החינוך¨ משרד הרווחה¨ עלייה¨ משרד

Æבע¢מ לביטוח חברה מגדל מציל“ה¨ הצעיר¨
הנוער“ ”פינת מגדלור מרכז

בעיר רחובות משה בשכונת קריית
רחובות¨ שכונות  שיקום רחובות¨ עיריית  ¨F.Y. fund
יוצאי ספורט משרד החינוך¨ איגוד הבריאות¨ משרד

Æבע¢מ חברה לביטוח מגדל ועד הקהילה¨ אתיופיה¨
מלאכי עציון בקריית מגדלור

יחדיו¨ אשלים≠מוטב ג‘וינט  עלייה¨  לקליטת משרד
פדרציית קלור¨ קרן מלאכי¨ קריית המקומית הרשות
Æלביטוח חברה ומגדל פרנסיסקו סן פדרציית סיאטל¨

בפתח≠תקווה יהונתן גן מגדלור
חברה מגדל הצעיר¨  השומר  תקווה¨  פתח  עיריית
חברת בסמים¨ למלחמה  הרשות בע¢מ¨  לביטוח

Æתדיראן טלקום

ירכא מגדלור
המוסד סקטא≠רש“י¨  קרן ירכא¨ המקומית המועצה 
קרן בוקסנבאום¨ קרן הרווחה¨ משרד לאומי¨ לביטוח

ÆF.Y. fund שטיינהארט¨
נצרת מגדלור

הרווחהÆ שיתוף משרד החינוך¨ משרד עיריית נצרת¨
החינוך מחלקת ועם הרווחה מחלקת עם מלא פעולה

Æבישראל שטיינהרט משפחת קרן בעיר¨

לבני ייחודיות תוכניות
אתיופיה יוצאי נוער

בנערות לטיפול התוכנית
אתיופיה יוצאות

עלם ע“י אתיופיה יוצאות סוציאליות עובדות הכשרת
כך המקומיות ברשויות הרווחה בשירותי ושילובן
יוצאות נערות של הייחודיות לבעיות מענה שיספקו

Æאתיופיה

מענה לנערות לתת הצורך על לענות התוכנית באה
או חינוכיות¨ ממסגרות  נשירה בסכנת  הנמצאות
ברחובות¨ משוטטות מהלימודים¨ נשרו שכבר בנערות
מאותרות התוכנית במסגרת Æועוד בפלילים מעורבות
וקבוצתי¨ פרטני טיפול להן ומותאם נערות¨ אותן
נוספים משפחה ובני ההורים עם עבודה הכולל
של גם כמו של הקהילה¨ פעולה מלא בשיתוף ונעשה
Æאתיופיה בקהילת יוצאי עירוניים המטפלים גורמים

התוכנית התמודדה עמן החדשות התופעות בין
 ªהנערות שמפגינות פיזית אלימות ≠  ≤∞∞∂ בשנת
הנערות במספר עלייה ªהנשירה בגילאי ירידה
סממני עם  לישראל שהגיעו  הפלאשמורה  מעליות 
באדיס≠ המעבר במחנות עוד נחשפו אליהם סיכון
גברים עם אתיופיות נערות שיוצרות הקשרים ªאבבה

Æהערבית ומהחברה הבדווית מהחברה

גדרה¨  אשקלון¨ ב≠∏ יישובים∫ התוכנית מופעלת כיום
פתח תקווה¨ חדרה עפולה¨ גת¨ קריית מלאכי¨ קריית

Æים וקריית
ו≠∞∞≥  נערות ±¨∞∞∞© נוער בני כ≠∞∞≥¨± מטופלים

Æ®נערים

קרן ¨F.Y. fund לידידות¨ הקרן ושותפים∫ תורמים
וקריית גדרה¨ אשקלון עפולה¨ הירשÆ עיריות דה הברון

Æמלאכי



±∑ עלם עמותת
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נגט תוכנית
התנדבות היא תוכנית בשפה האמהרית® ©”שחר“ נגט
המגלים אתיופיה יוצאי  נוער ובני  ילדים למען
ניכרים ופערים ולחברה ללימודים  הסתגלות קשיי

Æלחבריהם לכיתה ביחס בתחומים אלו¨

נשירתם את למנוע היא העיקרית  התוכנית מטרת
דרך Æהשכלתם את ולקדם הלימודיות מהמסגרות
מערך ופיתוח גיוס¨ הכשרה היא  העיקרית הפעולה
Æאתיופיה יוצאי נוער בני למען הפועל מתנדבים
בהצלחה מרובה שנים עשר מזה פועלת תוכנית נגט

Æשבע ובבאר גת בקריית

ובני  ילדים  µ∞ במסגרתה  טופלו  ≤∞∞∂ שנת במהלך
 Æידי ¥¥ מתנדבים על חדשות® נוער ©מתוכם µ≥ פניות
אחד שאף  הוא השנה  התוכנית של  בולט הישג 
הספר בית צוותי  Æנשר לא  במסגרתה מהמטופלים 
של הלימודים ברמת משמעותי שיפור נרשם כי ציינו
המשמעותית העלייה הוא נוסף הישג המשתתפים
יוצאי צעירים  של ובנכונות בהתעניינות שנרשמה 
למען מזמנם ומיכולתם להתנדב ולהשקיע אתיופיה

Æמתקשים נוער ובני ילדים
גם הנוער חלק מבני התוכנית משתתפים במסגרת
סרט ליצור היא הסדנה מטרת Æ“קולנוער” בסדנת
סיפוריהם על בהתבסס הנוער¨ בני של בכיכובם

Æאותם המעסיקים ונושאים האישיים
Æרוכלין קרן ושותפים∫ תורמים

אתיופיה יוצאי נוער לבני תוכנית
בי≠ם יעקב נווה בשכונת בסיכון

ולגשר פעולה שיתופי  ליצור היא התוכנית  מטרת
השכונתיים מוסדות החינוך והגורמים המשפחות¨ בין
אתיופיה יוצאי נוער בבני המטפלים והעירוניים

Æבסיכון

כ≠∞¥±  ≤∞∞∂ שנת במהלך אותרו התוכנית במסגרת
לימודי¨  מסיוע  נהנו  הם  Æ±≥≠≤∞ בגילאי נוער בני
קבוצתית ועבודה מתנדבים¨  של  אישית חונכות
ההתבגרות¨ גיל התנדבות¨ מנהיגות¨ כגון בנושאים
בתוכנית המטופלים כל Æועוד אתיופיה יהדות מורשת
במנהל הנוער במועדון נורמטיביות בפעילויות שולבו
נוער בני הקימו השנה  במהלך  Æבשכונה הקהילתי
לילדים כדורגל קבוצת התוכנית במסגרת שטופלו

Æבשכונה היסודי הספר בבית
קידום  עלייה¨ לקליטת משרד ושותפים∫  תורמים
קרן י≠ם¨ הקהילתי המנהל הרווחה¨ משרד נוער¨

Æירושלים

לבני ייחודית תוכנית
העמים חבר יוצאי נוער

בירושלים זאב פסגת בשכונת ייחודית תוכנית
חבר העמים יוצאי בסיכון נוער בני העוסקת באיתור
המטופלים במסגרת הנוער בני Æלהם בשכונה¨ ובסיוע
הכולל ומתמשך¨ מקיף צמוד¨ מליווי נהנים התוכנית

Æעבודה עם הוריהם גם
נוערÆ יחד כ≠∞¥± בני בתוכנית השתתפו ≤∞∞∂ במהלך
העצמי¨ הדימוי לחיזוק עבודה נעשתה הנוער בני עם
שונים עניין תחומי פי על ויכולות כישורים ולפיתוח
מופעלת התוכנית   Æ®ועוד תיאטרון מוזיקה¨  ©ספורט¨ 
גם וכוללת זאב¨ בפסגת הקהילתי המנהל של במבנה
ומועדים¨ חגים ציון ההתבגרות¨ גיל בנושא סדנאות
שיפוץ של יזומות ועבודות מגוונות ספורט פעילויות

Æוגינון
קידום  והקליטה¨ העלייה ושותפים∫ משרד תורמים
קרן י≠ם¨ הקהילתי המנהל הרווחה¨ משרד נוער¨

Æירושלים



עלם∏± עמותת
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ערבית≠יהודית פעילות
בעיר רמלה

עלם ברמלה  של ∂∞∞≥ קיבלה פעילותה שנת במהלך
לצורך בניין תרמה שהעירייה לאחר חיובית¨ תפנית
השרויים הערבית בחברה נוער לבני מרכז הקמת
בלב ממוקם הבניין Æומצוקה סיכון ניתוק¨ במצבי
מתושביה שרבים ברמלה¨ מרכזית ערבית שכונה
בני עתה¨ עד Æקשות סוציו≠אקונומיות מבעיות סובלים
חברתיים זו כמעט ולא נהנו ממענים בשכונה הנוער
וכתוצאה הפנאי¨ בשעות אותם להעסיק שיכולים
ומשתמשים משוטטים ברחובות¨ מעשנים נראו מכך
אותו הנוער¨ פוקדים מרכז הקמת כיום¨ לאחר Æבסמים

משתתפים  אלה נערים   Æקבוע באופן  נערים  ≤µ≠כ
בשירותיה גם  כמו המרכז¨  של השונות  בפעילויות 
לבית כניסה נעשתה בנוסף¨ Æהציבורית הספרייה של
לנשירה“ ”לא פרויקט במסגרת בעיר ג‘ואריש ספר
לחשיבות הנוער בני של מודעותם את להעלות שנועד

Æלנשור כדאי לא מדוע ולסיבות הלימודים

עיריית של הציבורית הספרייה המשיכה בנוסף¨
עלם¨  עמותת בשיתוף את“י  צעד ועמותת רמלה
ויהודים ערבים נוער בני בין הדו≠קיום לקידום לפעול
הקריאה לחשיבות המודעות להגברת גם כמו בעיר¨
להמעיט סייע הספרייה פרויקט Æהנוער בני בקרב
כלפי הערבי מהמגזר נוער בני שחשים הניכור את
ולהשתלב אופקים  להרחיב אותם ועודד המוסדות¨ 
בתוכנית Æבעיר הנערכות שונות תרבותיות בפעילויות
סיכון  ובדרגות  ±≥≠±π בגילאי  נוער בני  ±∞∞ פעילים
ברחוב בשכונות¨  הספר¨ בבתי שאותרו  שונות¨
המטופלים בפרויקט Æבעיר הרווחה ובאמצעות גורמי
המידע¨ ומאגרי המחשבים הספרים¨ לעולם נחשפו
יוצא וכפועל השעמום¨ בתחושת הפחתה על ודיווחו

Æבסמים ובשימוש באלימות מכך

משפחות עם עבודה
הנוער בני

הוא בעלם הרב≠תרבותי התחום את המנחה הרציונל
בו¨ ולתמוך חזק  ילד לגדל יכולה חזקה  שמשפחה
לכוחותיה¨ מחוברת שאינה  חלשה¨  שמשפחה בעוד
הנדרשים התנאים את לילדיה לתת יכולה אינה
העבודה את להרחיב פועלת עלם Æתקינה להתפתחות
הרב≠ התחום תוכניות  כל במסגרת המשפחות  עם
מפגשי קבוצתיות¨ הורים סדנאות ידי על תרבותי¨
≠ נער ≠ ©עובד משולשים ומפגשים אחד≠על≠אחד

Æ®הורה

בתחום איתם עבודה  שנעשה  משפחות  מספר
∫≤∞∞∂ שנת הרב≠תרבותי במהלך

µ∂ משפחותרחובות

∞µ משפחותירכא

∞≤ משפחותקריית מלאכי

ירושלים יעקב ∞≤ משפחותנווה

∞≥ משפחותגדרה

©ירושלים® זאב ∞± משפחותפסגת

∞¥ משפחותאשקלון

גת ∞¥ משפחותקריית

µ≥ משפחותעפולה

∞≤ משפחותבת ים

תקווה ≥± משפחותפתח

לעומת   ¥∏• של  ©גידול משפחות  ≥µ≤ טופלו סה“כ
Æ®≤∞∞µ שנת



±π עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

בסיכון וודאי מענים לנוער

מצב∫ תמונת
אחרים ילדים מינית תוקפים ומתבגרים ילדים מאות

לגיל  ≥± ©מתחת בשנהÆ רבים מהתוקפים מתחת לגיל
במסגרת מטופלים  אינם ולכן הפלילית® האחריות 
לא הוגשה אך מינית שתקפו נוער בני כלשהיÆ בנוסף¨
קל אינו תלונה¨ אינם מטופלים כללÆ הנושא כל נגדם
המוסדיות¨ מצד הורים והמערכות להתמודדות ופשוט
עדיין וההסתרה והבושה לכל נגיש לא בתחום הידע

Æהציבור בקרב רווחים

עלם∫ של המענה
רק ומתמקד המטפל  בארץ  כיחיד  הוקם  המרכז
בשותפות הפועל והיחיד מינית תוקפים ונוער בילדים
המרכז מתמקד בילדים Æעם משרדי הממשלה מלאה
בנוסף Æ®±≤ ©גיל הפלילית  האחריות לגיל שמתחת 

Æ±∏ גיל עד למתבגרים גם מענים ניתנים
משמעותי הוא הצעירים  בגילאים  מקצועי  טיפול
סיכויי מוקדם¨ בשלב מתחיל שהטיפול ככל ביותר¨
ילדים בקרב  מינית  אלימות   Æיותר רבים  הצלחתו 
Æהתנהגותי לדפוס הופכת כראוי¨ מטופלת שאינה
התנהגות דפוסי לאמץ לתוקפים מאפשר נכון טיפול
Æהעתידיים הקורבנות אלפי את ומונעת נורמטיביים

בפרויקט∫ הפעילות סוגי
והכוונה ייעוץ טיפול¨ אבחון¨ מסוכנת¨ הערכת •
ומשפחותיהם מינית תוקפים ומתבגרים לילדים

Æוקבוצתי פרטני באופן
למוסדות מקצוע¨ לאנשי והדרכה הכוונה ייעוץ •
עיון וימי הרצאות  הכשרה¨ קורסי קיום ולשירותים¨ 
המודעות הגברת  מקצועיים¨ בכנסים והשתתפות 

Æהרלבנטיות הכנסת בועדות והשתתפות לתופעה
המאפשר טלפוני תמיכה וייעוץ קו החם קו הפעלת •
דיסקרטי¨ באופן לבחון¨ הרחב ולציבור מקצוע לאנשי

Æילדים התנהגויות מיניות חריגות של
≠ נענע באתר ßמיניות אצל ילדיםß פורום הפעלת •

Æהקו החם של הרחבה שהוא למעשה

הפונים∫ ומאפייני נתונים סיכום
משפחותיהם ובני מינית שתקפו קטינים פונים למרכז
התנהגות לגבי המתלבטים מקצוע ואנשי הורים וכן
האחריות לגיל מתחת הילדים Æילדים של חריגה מינית

Æלמניעה ולטיפול במרכז ≠ מטופלים הפלילית
מוקדים בשלושה מטופלים התוקפים המתבגרים
©משותף ¢אופק¢ בכלא טיפולי פרויקט עיקריים∫
הנמצאים נערים של קבוצות הפעלת ולשב¢ס®¨ לעלם
ופרויקט הנוער חסות ורשות לנוער המבחן בשרות

הוגשה שלא נוער בני אותם הכיסאות¢¨ בין ¢נופלים
Æבמרכז ומטופלים במשטרה תלונה נגדם

בשנת ∂∞∞≥ וטיפולים הערכות ≥≤≥ פניות
Æ®ואינטרנט חם קו כולל ©לא

החם בקו שטופלו ∞µ≥פניות

חודש® ©מידי לפורום ∞∞∞¨∞±כניסות מעל

≤∞∞±≠≤∞∞∂ למרכז הפניות ±µ∞¨≥סך

µ≠±∑ השנה∫ הגילאים שטופלו במרכז טווח

∫≤∞∞∂ בשנת פעילות
בשיתוף במעלות ושלוחה בעפולה סניף פתיחת •
הסתיימה Æבעיר הרווחה מחלקת עם הדוק פעולה
במגזר הראשון הסניף פתיחת של ההכנה עבודת

Æאל אמל פנימיית בשיתוף בטמרה הערבי שיפעל
לקבוצות הרווחה משרד של המכרז הפעלת •
שרות ©במסגרת מינית שתקפו לנערים טיפוליות

Æ®הנוער חסות ורשות לנוער המבחן
עמותת עם בשיתוף החרדי במגזר פרויקט הפעלת •

ומעורבות רבנים ובליווי ¢שלום בנייך¢
בריאות שרותי ידי על טיפולי כמכון הוכר המרכז •

Æ¢מדיקל ¢רותם במסגרת כללית
לספר וליווי  מקצועי ייעוץ ברשותי¢ שלי ¢הגוף  •

Æאבורמן ליאור ע¢י שנכתב בנושא לילדים קריאה
יוצאי בקרב קטינים מין עבירות מקצועית על חוברת •

Æבעלם תרבותי רב תחום ראש בשיתוף אתיופיה
פגיעות מיניות בנושא ¢מניעת הצטרפות לפרויקט •
סקט¢א קרן בשיתוף אשלים מטעם ילדים¢ בקרב

Æהממשלה ומשרדי הלאומי הבטוח רש¢י¨

Æ≤∞∞±  ∫פעילות תחילת שנת

ארצית∫ פריסה
המרכז Æבמעלות ושלוחה בעפולה סניף בת¢א¨ מרכז

Æהארץ מכל אזוריים ומטפלים בילדים והסניפים
חסות הנוער של במעונות פועלות קבוצות המכרז

©בחיפה בקהילה בקבוצות וירכא®¨ גילעם ים¨ ©מצפה
Æ®וברמלה אביב ©בתל≠ במרכז וקבוצות ובעכו®

ותורמים∫ שותפים
אמונה¨ יד עמותת בע¢מ¨ טכנולוגיות צßק פוינט

שרות והרווחה¨ החינוך משרדי Æקשת קרן ע¢י רבקה
פנימיית שב¢ס¨ הנוער¨ חסות ורשות לנוער המבחן

Æבמעלות אגף הרווחה אמל¨ פנימיית אל אמונה¨

המרכז למניעת אלימות מינית
מינית תוקפים נוער ובני בילדים לטיפול



עלם∞≥ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

בסיכון גבוה מענים לנוער

מצב∫ תמונת
ברחובות בישראל∫ בלילות משוטטים בני נוער אלפי
נוער חינוכית¨ מסגרת ללא הנותר מביה“ס נושר נוער
נוער ונפשית¨  חברתית סביבתית¨ מהזנחה הסובל 
אנטי≠ בפעילות ומעורב ואלכוהול בסמים המשתמש
להפיג דרך המחפש מעש חסר נוער וגם סוציאלית

Æהשעמום את
דיווחים התעצמה¨ ברחובות האלימות האחרונה בשנה
שבשגרה עניין הן נוער בני בין אלימות תגרות על
ילד¨ ואף של נער¨ בידיו חם כלי נשק של ומציאות

Æויותר יותר שכיחה תופעה הופכת
השירותים מערך  הללו¨ מהמתבגרים רבים  עבור
לפנות¨ יודעים לאן אינם חלקם Æאינו נגיש הממסדי
וחלקם המבוגרים עולם עם הקשרים את ניתקו אחרים

Æמצבם את ניתן לשנות התקווה כי את איבדו

עלם∫ של המענה
ברחובות¨ בלילות משוטטות רחוב“ ”כתובת ניידות
ובמרכזי באזורים נטושים הים¨ ציבוריים¨ בחופי בגנים
קשר המנותקים¨ ליצור הנוער בני לאתר את במטרה
המתאימים הטיפול לגורמי אותם ולהפנות ראשוני
תהליך להתחיל  שיוכלו  כך  לה¨ ומחוצה  בעמותה 

Æנורמטיביות לחיים במסגרות ולחזור שיקומי

בפרויקט∫ הפעילות סוגי
לשמש רכב שהותאמו כלי הן ”כתובת רחוב“ ניידות •
הרכבים Æברחוב הנוער בני עם אישי למפגש בסיס
וכיבוד חמה שתייה נעימות¨ ישיבה בפינות מאובזרים

Æועוד מניעה אמצעי מידע¨ דפי טלפון¨ קל¨
®reaching out© ויישוג פעיל איתור מפעיל הצוות •
מענה מספק חם ומקבל¨ יוצר קשר המתבגרים¨ של

Æקשבת ואוזן לבעיותיהם מיידי ראשוני
הניידות למען צוות פועל האמון רכישת בהמשך עם •
בקהילה השונים הרווחה לשירותי הנוער בני הפניית

Æנטשו טיפול אותם לגורמי חיבורם מחדש וØאו

הנוער∫ בני ומאפייני נתונים סיכום
ישראלים החברה∫  מגזרי מכל משוטטים נוער  בני
וחרדים¨ דתיים חילונים¨ חדשים¨ ועולים ותיקים

Æוערבים יהודים

הזנחה בילדותם חוו אלה מנותקים מצעירים רבים
ביצירת בקשיים כיום ביטוי לידי שבאים והתעללות¨
הסביבה כלפי שמופנית תוקפנות אמון¨ ומתן קשר
הזהות משמעותיים בגיבוש עצמם¨ קשיים כלפי או

Æומצוקות נוספות ובדימוי העצמי

רחוב‘ ’כתובת ניידות
משוטט בלילות וייעוץ לנוער ניידות מידע



≤± עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

פניות ∞∞∞¨∑≥סה“כ מעל

∞∞∞¨∏פניות חדשות מעל

חוזרות כ≠∞∞∞¨π±פניות

 •≤∑בנים

 •∑≥בנות

הארץØוותיקים  •±∂ילידי

 •±≥עולים מחבר העמים

אתיופיה  •≥±יוצאי

מיעוטים  •¥בני

הניידות לשירותי  צוות ע“י כ≠∞∞π מתבגרים הופנו
Æטיפול בקהילה להמשך הנוער

ממסדיים לשירותים •≤∂הופנו

עלם של לשירותים •≥≥הופנו

סיוע אחרות •¥±הופנו לעמותות

על אלימות וסחטנות מדווחים נוער צעירים יותר בני
לניידות¨ הפונים בגיל ירידה וחלה ®±≤≠±¥© בבתי“ס

Æ±∞≠±≥ בגילאים ילדים משוטטים גם אותרו
הגירה¨ משבר החווה עולה בנוער בטיפול עלייה חלה
הנערות ברחוב¨ במספר נערות המפגשים עם במספר
הסובלות הנערות  ובמספר  אלימות  המפגינות 
גם בזנותÆ עליה והעוסקות מינית מדיכאון¨ המוטרדות

Æאובדניים ובניסיונות נערות בקרב עצמית בפגיעה
המתבגרים במספר משמעותית עלייה מורגשת

Æהקיץ בתקופה המשוטטים
לצה“ל¨  התגייסו ´∏± שלא בני של בתופעה גם עלייה
המתמכרים חברתית  או משפחתית תמיכה  ללא

Æרחוב לדרי והופכים לעבריינות לסמים¨

∫≤∞∞∂ בשנת פעילות
עלם של נוסף כמענה בשדרות חדשה ניידת הושקה •
בטחוני מצב המתמודדים עם הנוער בעיר בני עבור
השגרתיים ההתבגרות גיל לקשיי בנוסף קשה¨

Æהכלכליים והקשיים
Æבשבוע ימים ¥≠µ ל≠ הפעילות ימי הורחבו •

ובת≠ נתניה ת“א¨ ניידות של פעילות שעות הורחבו •
מתאפשר בו ערב  שבת¨ במוצאי גם לפעילות  ים

Æיחסית גדולים נוער לריכוזי להגיע

©חידוש מסוימים באזורים הפעילות הורחבה •
ניידות פעילות  וצומצמה גת® בקרית הפעילות 

Æבשטח פי הצרכים על אחרים ©השרון® ≠ באזורים
אקטואליים∫ למצבים רלוונטי מענה סיפקו הניידות •
מפונים  נוער בניצן לבני הקראווילות באתר פעילות
שייכות חוסר תלישות¨ של מצב החווים עזה מחבל

Æומשבר אמון עמוק
בצפון∫ המלחמה פעילות מוגברת במהלך

המפונים בניצנים לכפר גם הופנו ניידות הצפון Æ±
פעילות התמיכה במסגרת שוטפות¨ למשמרות לילה
Æ“על החוף ”הפוך במסגרת עלם שם והייעוץ שהפעילה
מלווה מבוגר או הוריהם ללא לכפר הגיעו מהם רבים
וחוסר וודאות חוסר תחושת ומשבר∫ סיכון מצבי וחוו
ופריצות ניצול למצבי הביאה המסגרת חוסר שייכות¨

Æועוד וסמים לאלכוהול גבוהה חשיפה מינית¨
בצורה שפעלו הארץ¨  חלקי בשאר הניידות  גם Æ≤
מפונים לבני נוער רבים סיפקו מענה ותמיכה סדירה¨
על ודיווחו משפחה קרובי אצל שהתארחו מהצפון
היומיומי¨ הביטחון התערערות בשל קשות חוויות

Æנקלעו אליה החדשה והמציאות מביתם התלישות
שחזרו לפעילות ≠ הניידות טראומה פעילות פוסט Æ≥
נוער בבני נתקלו המלחמה תום עם בצפון שגרתית
טראומטיות עקב פוסט תופעות עם רבים שהתמודדו
Æ‘וכד תפקוד בחוסר הורים חרדות¨ בעיקר המלחמה∫
בניצנים ששהו הנוער אותם בני את גם פגשו הניידות
חשו אותן הנוער¨ התחושות של בני שמרבית ומצאו

Æהביתה החזרה עם התעצמו אף המפונים¨ בכפר
במטה המקצועי  והניהול ההדרכה תחום הורחב  •
הרחוב עבודת בתחום כוללת להתמקצעות במטרה

Æוהמתנדבים העובדים בקרב

ארצית∫ פריסה
שונים∫  יישובים ב≠¥±  ניידות ±± פעלו   ≤∞∞∂ בשנת
בת חולון¨ ת“א¨ חיפה¨ נתניה¨ השרון¨ עכו¨ שמונה¨ קרית

Æב¢ש גת¨ קרית שדרות¨ רחובות¨ ירושלים¨ רמלה¨ ים¨

±ππµ ∫פעילות תחילת שנת

ותורמים∫ שותפים
משרד עם בשיתוף ”כתובת רחוב“ פועל ניידות פרויקט
לנערות השירות  וצעירים¨  לנוער השירות  הרווחה∫ 
ג‘וינט Æוהרשויות המקומיות סקטא רש“י קרן וצעירות¨
תד ע“ש המשפחתית הקרן מצברים¨ וולקן ישראל¨
של היהודית הקהילה ¨JNF ≠ אנגליה קק“ל אריסון¨
Æמינמאונט קרן לידידות¨ הקרן ג‘רסי¨ ניו מטרו≠ווסט¨



עלם≥≥ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

בסיכון גבוה מענים לנוער

אמיתי‘ ’בית
מינית תקיפה נפגעות לנערות

עריות וגילוי

מצב∫ תמונת
אישה כל אונס בישראל המרכז לנפגעות נתוני ע“פ
נוספות ורבות עריות לגילוי קורבן היא שישית
במכלול Æבילדותן מינית להתעללות קורבנות היו
ביותר הקשות הן  אלו נערה¨ חווה אותן  המצוקות

Æיחד גם והחברתית האישית ברמה
לתפקד מתקשות זה מסוג התעללות שחוו נערות
בעתיד להשתלב ללמוד¨ להמשיך רגיל¨ באופן
בינאישיים קשרים וליצור תעסוקתית במסגרת
בכל להידרדרות מובילה  המינית  התקיפה  Æבריאים
חלקי הינו בקהילה להן המוצע הטיפול Æהמישורים
המאחד גורם אין ≠ ובנפרד שונים גורמים ע“י וניתן

Æעבורן ברורה ככתובת ומשמש השירותים כל את

עלם∫ של המענה
המספק בישראל היחיד המענה הינו אמיתי‘ ’בית
וגילוי מינית תקיפה נפגעות לנערות כולל מענה
יום מרכז הינו  הבית  Æאחת גג קורת  תחת  עריות
ונגישה נעימה פתוחה¨ קהילתית כתובת המשמש
לעזרה זקוקות אשר וצעירות¨ נערות אותן עבור

Æבחייהן מקצועית כדי להמשיך ותמיכה
Æ≤∞∞∂ בספטמבר השנה¨ ראש ערב נחנך הבית

∫≤∞∞∂ בשנת הפעילות סוגי
•בנייתתכניתתמיכהאישיתכוללתהמותאמתלצרכים
הסוציאלי¨ הנפשי¨  בתחום נערה כל של  האישיים

Æוהמשפחתי הגופני הפסיכיאטרי¨ המשפטי¨

Æקבוצתית מגוונת של עבודה שילוב •
כך דבר לכל כבית מעוצב הבית לטיפול¨ מעבר •
בית כמעין בו לשהות יכולות והצעירות שהנערות

Æשעות ללא הגבלת וחם¨ מרחב מוגן חלופי¨
אשר וצעירות לנערות ללינה המענה הרחבת קידום •
נפשי מהבית¨ מצב חירומי ∫ בריחה לו באופן זקוקות
מעבר מינית¨ התעללות עקב  מהבית הוצאה קשה¨
וכן   ±∏´ לבנות ההורים מבית ביציאה והתארגנות
Æבתפקוד נסיגה של בזמן להתאוששות מוגן כמקום

ומאפיינים∫ נתונים סיכום
µ≥≠≤± נפגעות  בגילאי וצעירות לנערות מיועד הבית
כסביבה בבית להיעזר היכולות  מינית תקיפה
או מועד קצר בטיפול המעוניינות תומכת¨ טיפולית
פרטי¨ באופן עבורו לשלם ביכולתך ואין טווח ארוך
במסגרות לקבלתן עד זמן רב להמתין המתקשות או

Æבקהילה טיפול
זקוקות אך  לטיפול בנוגע המתלבטות לצעירות 
המטופלות לצעירות וסיוע¨ תמיכה של כלשהו למקור
וזקוקות מספיק אינו  הטיפול היקף  אך בקהילה
מכורות מיועד לנערות אינו מסיביתÆ הבית לתמיכה

Æנפשי פסיכוטי במצב או או אלכוהול לסמים

ועד  בספטמבר הפתיחה מאז כ≠∞≤ בנות טופלו סה“כ
Æוותיקות ישראליות המוחלט רובן ¨≤∞∞∂ לסוף

ותורמים∫ שותפים
אדרעי¨  וסטיב גלית  הרצליה¨  ±± נשים מעגל
ליאורה  של הקבוצה בע“מ¨ ניהול  EVERGREEN
בע“מ¨ השקעות  טורקי  אביבה¨ של הקבוצה  לנדאו¨ 
מינית≠ תקיפה לנפגעות מרכז קרנות¨ ניהול ספרה
משרד הרווחה¨ במשרד וצעירה לנערה השירות ת“א¨

Æהנפש בריאות ≠ הבריאות

נערות תחום

המענים∫ פירוט

מצב∫ תמונת
ואלימות דיכוי ממצוקה¨ סובלות נערות אלפי
גברית חברה הינה הישראלית החברה Æמינן בשל
מה מצ‘ואיסטיים ערכים על הנשענת פטריאכלית¨
החלש המין של נערות וצעירות היותן את שמעצים

Æוהפגיע יותר
את להחצין ונוטים ממצוקה הסובלים לנערים בניגוד
שנערות הרי החברה¨ כלפי אלימות ולבטא התנהגותם
מצוקותיהן את להפנים דווקא נוטות סיכון במצבי
להתעלם הסביבה על מקל זה מאפיין Æבעצמן ולפגוע

Æלחלוטין שלהן מהקשיים

∫ המענה של עלם
לנערות נפרדת בהתייחסות הצורך את זיהתה עלם
ייחודיים מענים בפרט ובפיתוח בסיכון ונערות בכלל
¥∞∞≥ הקימה  בשנת לכן במצוקותיהן¨ לטיפול נפרדים

Æ“נערות ”תחום את עלם
לנערות¨ ומיועדים בעמותה שפותחו הפרויקטים בכל
כולל הטיפול¨  תהליך לכל מלאה שותפה הנערה 
ברורה במטרה זאת Æבו הקשורות ההחלטות לקבלת
להעצים בה¨ הטמונים הכוחות את להכיר לה לאפשר
Æועל גופה חייה על השליטה את לה אותם¨ ולהחזיר
למצוקה כמענה הבאים  עצמאיים למרכזים  בנוסף
הממוקדת הגישה מיושמת נערות¨ של ספציפית

Æהתחומים והפרויקטים במגוון באופן רוחבי נערות



≤≥ עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

מרכז עד“י
ידידות® דאגה¨ ©עוצמה¨

מצב∫ תמונת
נפגעות נערות מנותקות¨ נערות מאות בישראל
התנהגויות הרסניותÆ נערות נערות בעלות אלימות או
למסגרות משפט¨ בתי של לצווים בכפוף נשלחות¨ אלה
ומנותקות מתייגות מסגרות   ≠ סגורות טיפוליות

Æמתאימים אחרים במענים חוסר בשל מהקהילה

עלם∫ של המענה
יום כמרכז  הפועל טיפולי שיקומי מרכז הוא עד“י 
קהילתי פתוח¨ מיועדלנערותמנותקות ומשמש מסגרת
סמכות¨ להפעיל מבלי ומשקמת¨ מטפלת תומכת¨
Æשלהן ומהקהילה הטבעית מסביבתם להרחיקן ומבלי
על מאוימות פחות הנערות חשות הטבעית בסביבתן
מגלות הגורמים המטפלים¨ פחות מתויגות¨ ולכן ידי

Æהשיקומי לטיפול התנגדות פחות
בקהילה¨ השונים מהשירותים למרכז מופנות הנערות
בעיריות הרווחה במחלוקת לנערה מהשירות בעיקר
שירות ידי על נעשות מההפניות מעט כן כמו Æהשונות

Æעצמאי סעד באופן ידי פקידות ועל מבחן
בפרויקט∫ הפעילות

חלופיות אפשרויות הנערות מפתחות עד“י במסגרת
עובדות השכלה¨ והמצוקהÆ הן רוכשות הניתוק למצבי
לצרכיה בהתאם  אחת כל וטיפול¨  סיוע ומקבלות 

Æולרצונותיה
פיתוח גם כוללות במרכז  שמופעלות  ההכשרות
ויצירתיים¨ פנימיים לעולמות התחברות חיים¨ כישורי
והקהילה המשפחות עם עבודה  נעשית ובמקביל

Æבנערות התומכת
והנערות הצוות ידי על שוויוני באופן מופעל המרכז
אותן הופך הנערות¨  את המעצים דבר  ≠ כאחד
ומאפשר שלהן  השיקום לתהליך מלאות לשותפות 

Æחייהן על אחריות לקחת להן
בתהליך  החלו אשר השנה נערות  ¥∑ טופלו סה“כ
בכל או בלימודים  עבודה¨ במקומות השתלבות 

•∞µ משנה  של גידול Æבקהילה אחרת יצרנית פעילות
Æשעברה

הפלגות לפי מוצא∫

≤≥מתבגרות וותיקות

±±מתבגרות יוצאות אתיופיה

העמים חבר יוצאות πמתבגרות

הערבי מהמגזר וותיקות ¥מתבגרות

∫ ≤∞∞∂ בשנת פעילות
הזקוקות עולות נערות של אקטיבי ויישוג איתור •

Æבמרכז המוצע כזה לסיוע
טיפולית לבניית וחיזוק הערך העצמי∫ סדנא פעילות •
סוסים על טיפולית רכיבה אתגרים¨ קבוצת של

Æועוד
בשיתוף הפועלת לימודים במכינת נערות שילוב •
הילה¨ ללימודי הכנה  Æנוער קידום  עם פעולה
הילה שאינה לימודית במסגרת נערות השתלבות
לשירות  הצטרפו אף נערות  ≥ Æ®ומפתן נעמת ©ויצו¨

Æבת“א המנטורינג לימודי באמצעות לאומי
בשיתוף משתמשות¨ לנערות גמילה קבוצת פתיחת •
אחרת“ ”דרך מסמים לגמילה מרכז עם פעולה

Æברמלה
להעצמה ככלי עסקית יזמות הקמת ≠ ”קישמבית“ •
על מסלול יצרני חיוביÆ אפיית קישים איכותיים ועלייה

Æברחובות עם החברה למתנסים בשיתוף למכירה
אודישנים הלחנה¨ כתיבה¨ ≠ בעד“י“ טוביה ”סבא •
טוביה הבדרן  בסיוע עדי למרכז שיר של והקלטה 

Æצפיר
אשר המרכז לבוגרות המשך דירת פתיחת קידום •
בטוחה וחיובית השתלבות להמשך לתת מענה תוכל
של סיום בשלבי נמצאות אשר לצעירות בחברה

Æזו ובשלות להתמודדות הטיפול

Æ≤∞∞µ ∫הקמה שנת

ותורמים∫ שותפים
העבודה משרד עלם¨ של משותף פרויקט הוא עד“י
וצעירות לנערות השירות התקון∫ אגף והרווחה
ואשלים¨ רחובות עיריית נוער¨ לשיקום והשירות

Æ“ביד ”יד פרויקט תחת NCJW



עלם¥≥ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

נערות ממוקדת עבודה
בעלם פרויקטים במגוון

שרובן רחוב¨ דרות  צעירות עם ממוקדת  עבודה •
Æבזנות ועוסקות לסמים מכורות

במרכזים שבועי נערות“ ”יום פתחנו זו במסגרת
©ת“א® איתו“ לרוץ ”מישהו גג קורת מחוסרי לצעירים
קשר הצעירות עם בונים ואנו ©ירושלים®¨ ו“גלגל“
הזדמנות ויצירת תמיכה שמטרתו עקבי¨ טיפולי
למסגרות תיווך לגמילה¨  הפניה באמצעות  לשינוי
Æועוד דיור סיוע בתעסוקה¨ בהסדרת תומכות¨ המשך
הצורך אותר  בשטח הממוקדת העבודה בעקבות  •
לצעירות וצעירות לנערות שלטר בהקמת המיידי
הינו השלטר מטרת  Æגג קורת וחסרות  רחוב דרות
בכדי להגן וזאת בלבד¨ הלילה במהלך אחזקה ולינה
פועלת בלילותÆ עלם וניצול מיני בפני פגיעה עליהן
אלו שלטרים להקמת פוטנציאלים שותפים עם
הרווחה¨ משרד היהודית¨ סוכנות הבריאות¨ ©משרד
המקומית¨ הקליטה¨ עירייה להתמכרויות¨ משרד שרות

כפעולה השלטר¨ Æ®ועוד בסמים למלחמה הרשות
ומשלים נוסף  נדבך הינו הומניטארית¨ מניעתית 
את הרצף הטיפולי להגדיל לפרויקט¨ וזאת במטרה

Æדרות רחוב הניתן לאוכלוסיית נערות
”הפוך במרכזי לנערות ייחודיים פרויקטים פיתוח •

Æ¢ו¢מגדלור הפוך“ על
שמדווחים ניידות¨ עם צוותי מקצועיים מפגשים •קיום
מקצועיות הדרכות נערות¨ של בפניות עלייה על
הרב בתחום נערות ולעובדות סוציאליות לעובדות

Æתרבותי

בתים חמים
לנערות במצוקה

מענה המספקים  החמים הבתים של מקצועי ליווי 
Æהלימודים שעות לאחר בסיכון נערות עבור ותמיכה
הרווחה¨ המשרד פעולה עם משרד פרויקט בשיתוף
והמוסד אשלים סקט“א≠רש“י¨ קרן עליה¨ לקליטת

Æלאומי לביטוח



≤µ עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

מצב∫ תמונת
Æבשנה חוק עובר נוער המוגדרים נוער בני מאות
עבריינות לחיי הידרדרות  במסלול  הנמצאים

Æנוער וקידום לנוער המבחן בשירות ומטופלים
קשיים אישיים¨ הם בעלי הנוער הללו גדול מבני חלק
בוגרת דמות חסרה בחייהם Æוחברתיים משפחתיים
המאמינה וחיקוי  שיתוף להזדהות¨ משמעותית 
שירותי Æ“ב“גובה העיניים ומדברת אליהם ביכולותיהם
במשאבים¨ ובמחסור רב בעומס עובדים בסיכון הנוער
המצוי לכל נער להעניק באפשרותם וזמן ואין תקנים

Æצרכיו את ההולם ייחודי אישי מענה בטיפולם

המענה של עלם∫
בסיכון לנוער חדשניים שירותים פיתוח במסגרת
מענה המהווה  המלך“¨ ”דרך תוכנית השנה פותחה 
כיום הניתן  הטיפולי המקצועי לשירות משלים 

Æממוסדות המדינה
לעבריינות שהידרדרו נוער לבני מסייעת התכנית
וØאו שילובם לכל נערØה חונך בוגר באמצעות הצמדת
מסחרית חברה או בעסק  תעסוקתית  בהכשרה
להם לצאת לאפשר במטרה זאת כל Æכלשהי בקהילה
להתחיל והעבריינות¨ האלימות המצוקה¨ ממעגל
ולשוב לחיים המלך דרך על לעלות בתהליך שיקומי¨

Æותקינים נורמטיביים
משמעותית תוספת מהווה ארצית¨ כלל הינה התוכנית
ע“י שירות המטופל חוק עובר לנוער למענים הניתנים
הנוער שירותי עם בשיתוף פועלת לנוער¨ המבחן
רחבי בכל עסקיים  שותפים ומגייסת הממסדיים¨ 
בין ופורה הדוק פעולה  לשיתוף ביטוי  זהו Æהארץ

Æוהעסקי הציבורי השלישי¨ המגזר

בפרויקט∫ הפעילות סוג
לנוער מענים מעטפת מציעה המלך“ ”דרך תכנית

ועבריינות∫ מצוקה סיכון¨ במצבי
≠ בוגרים של מתנדבים אישי תומך וקשר חונכות •

Æ“לחיים “מאמנים
אמונו¨ את הרוכש הנער של בחייו משמעותי מבוגר
הביטחון תחושת את מגביר אותו¨ מעצים בו¨ מאמין
חיים למציאות  ומכוונו  העצמי ודימויו  האישי 
השלמת מקצועית¨ הכשרה באמצעות נורמטיבית

Æלצבא וגיוס תעסוקה מקום מציאת לימודים¨
מקצועית ע“י ומפוקח מלווה המתנדבים הקשר עם
מהשירותים מקצוע בשיתוף אנשי המלך“ ”דרך רכז

Æבני הנוער המפנים את
תעסוקתיות במסגרות הנוער בני ושילוב ליווי •

≠ מתנדבים בליווי מקצועיות¨ ובהכשרות שיקומיות
יצירתיות על דגש חיים¨ כישורי ושיפור פיתוח Æחונכים
המשולבים הנוער בני בקרב ויזמית עצמאית וחשיבה

Æהשונים בעסקים

הנוער∫ בני ומאפייני נתונים סיכום
רובם  הרצף¨ בקצה ∏±≠≥± המצויים בגילאי נוער בני
הנוער השונים בשירותי ומטופלים הידרדרו לעבריינות
נוער¨ קידום  לנערה¨ שירות  מבחן¨  ©שירות בקהילה 
מגדלור על הפוך¨ הפוך רחוב¨ ניידת וצעירים¨  נוער
שנשרו ממסגרות נוער בני Æ®עלם של ותוכניות קצה
נשירה¨ בתהליכי מצויים או נורמטיביות¨ לימודיות
או חלקיות¨ לימודיות במסגרות המצויים כאלה או
ובעלי גמילה¨ מוסדות לרבות ביתיות¨ חוץ במסגרות

Æקשר בינאישי ליצירת וØאו מוטיבציה לשינוי

≤∞∞∂ בשנת שטופלו נוער ∞∂±בני

∞≤±מתנדבים וחונכים

פעילים ≥≥עסקים

עשרות של גידול השנה¨ רבה להצלחה זכתה התוכנית
Æהפעילות תחילת מאז אחוזים

ארצית∫ פריסה
ביטוח  בשיתוף הפעילות מתבצעת בהם אזורים  ∂
בת אור יהודה¨ ברק¨ ©פ“ת¨ בני ת“א והמרכז לאומי∫
חדרה לוד¨ והדרום¨ שבע באר והסביבה¨ ירושלים ים®¨

Æהעמק אור≠עקיבא¨ עפולה¨ מגדל
עצמאי∫  באופן  הפעילות מתבצעת בהם אזורים   ≥

Æונתניה רמלה והשרון¨ אריאל סבא¨ כפר

ותורמים∫ שותפים
לילדים ונוער  הקרן ≠ הפרויקט∫ ביטוח לאומי מימון

Æבסיכון
הארצית∫ שירות המבחן  ברמה מקצועי מרכזי שותף
Æוהרווחה משרד העבודה ≠אגף התקון≠ לנוער הארצי

מפתן¨  ספר המקומית∫ בתי ברמה מקצועיים שותפים
וצעירים≠ נוער במצוקה¨ קידום נוער¨ לנערה השירות

Æואח מבחן לנוער שירות
דויד‘  ’המלך דן מלון דן¨ מלונות עסקיים∫  שותפים
גו‘ן חברת וולקני¨ מכון ירושלים¨  רוטרי ירושלים¨
ועסקים עו“ד משרדי ספגטים¨ מסעדות רשת ברייס¨
מפעל אירועים¨  אולמות כגון  הארץ ברחבי שונים 

Æועוד הלבשה חנויות נגריות¨ מסעדות¨ שיש¨

בסיכון גבוה מענים לנוער

חונכות אישית בשילוב חוק עובר לנוער תעסוקתית תכנית הכשרה
המלך דרך
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מצב∫ תמונת
ממוסדות חינוכיים¨ ומוצאים נושרים פורמאליות¨ חינוכיות במסגרות להשתלב בארץ מתקשים נוער רבים בני

Æוהנחייה ליווי תומכת¨ מסגרת בהיעדר הידרדרות מסלול על עצמם

עלם∫ של המענה
מאתגרת נורמטיבית¨ במסגרת להשתלב להם המאפשרת עצמאית עסקית ביזמות בנוער בני שילוב
החלטות¨ ובהשתלבות בקבלת אישית וקבוצתית¨ אחריות התנסות בלקיחת מעשית¨ למידה ואטרקטיבית תוך

Æ“האמיתי” העסקים בעולם
בפרויקט המעורבות Æבניהולם ואף שותפים הנוער בני בהם עובדים עצמאיים קטנים עסקים מקימה עלם
העצמי הדימוי מחזקת את סטיגמטית¨ שייכות משמעותית שאינה מסגרת הנוער המנותקים לבני מספקת

Æהצלחה לחוות להם ומאפשרת שלהם¨
תקשורת מו“מ¨ ניהול עבודה¨ ©מוסר אישיות מיומנויות ולפתח ומקצוע השכלה לרכוש אמיתית אפשרות זו
קשר באמצעות יצירת מחדש בסביבתם האמון את בונים הנוער בני Æ®החלטות וקבלת זמן אישית¨ ניהול בין
את ייעודיים ולמצוא לעבודה וללימודים להכשרתם תורם זאת כל Æהמלווים אותם הצוות עם אנשי משמעותי

Æויצרניים כאזרחים תורמים בהמשך הדרך בחברה מקומם
תעסוקתיות לנוער‘¨ ’יוזמות בשם בת חברת עלם הקימה הארץ ברחבי שונים עסקיים הקמת מיזמים לשם
ייעוץ  לו אחד ומעניק עסקי מיזם בהתנדבות מלווה דירקטור כל דירקטוריון ≠ ∂ חברי באמצעות הפועלת

Æדבר לכל כלכלי כעסק ויצמח שיפעל מנת על מקצועי וליווי
Æ±µ≠±∏ בגילאי מנותק ובסיכון נוער הינם אלו במיזמים הנוער המשתתפים בני מרבית

∫≤∞∞∂ בשנת שנפתחו המיזמים
Æעלית ≠ שטראוס וחברת COFFEE TO GO של וזיכיון בשיתוף שדרות יÆעÆל בסינמטק קפה בית •

Æלעסקים איכותיים כריכים למכירת עסק עלומים¨ פנימיית בשיתוף בשרון סנדוויץ ילד •
Æבחיפה קניון בגרנד הפרויקט עבור שנתרמו חדשים מעצבים בגדי למכירת בי≠GOOD דוכן •

Æהמזרחי בנק הקמה בתמיכת אירועים בשלבי הפקת חברת למסיבה • סיבה

בסיכון גבוה מענים לנוער

מסעדת לילית
אשר מופעלת אביב בתל יוקרה מסעדת ’לילית‘ הינה
שיקומית כתכנית בסיכון נוער בני למען עלם ע“י
ההידרדרותם¨ תהליך את למנוע שנועדה אופרטיבית
לשוב שיוכלו מנת על מקצועיים כלים להם להקנות

Æוחיובי נורמטיבי חיים למסלול

בפרויקט∫ הפעילות סוג
ומעשית תיאורטית הכשרה  מקבלים  הנוער בני •
מלצרות המסעדנות∫ טבחות¨ קונדיטאות¨ במקצועות

Æוברמנות
בקבוצות  ומתבצעת כ≠∏± חודשים אורכת ההכשרה •
הייחודיים לצרכים אישית התאמה תוך קטנות

Æונערה של כל נער וליכולות
המסעדה¨ במטבח  השף עם  עובדים המתלמדים  •
ובמקביל במסעדה¨ המוגש האוכל להכנת אחראים
ארוכת טיפולית תוכנית  להם מותאמת  להכשרתם

והליווי התמיכה תהליך Æסוציאלית עובדת בליווי טווח¨
ושיחות ופרטניות¨ קבוצתיות ושיחות מפגשים כולל
עו“סים¨ המעורבים∫ הגורמים כל עם ותיאום מעקב

Æהורים ועוד פסיכיאטרים¨ מנהלי פרויקטים¨
למסעדות מופנים הנערים ההכשרה תהליך סיום עם

Æאותם לקלוט שנכונות
הכשרת בני כפולה∫ במלאכה עוסק צוות המסעדה
המורחב הצוות גם לכן Æדבר לכל מסעדה ותפעול נוער
עם להתמודד במטרה שוטפים וסיוע תמיכה מקבל
ולקדם הנוער הכשרת כדי תוך הצצים יום היום קשיי

Æהשיקומית התכנית הצלחת את

הנוער∫ בני ומאפייני נתונים סיכום
השנהÆ בני  במהלך בפרויקט חלק נטלו µ≥ בני נוער
מקום פנוי בסיס באופן הדרגתי על הנוער נקלטים
כ≠∏  יש זו בקבוצה Æלהכשירם המטבח צוות ויכולת
כ≠∏±  בפרויקט מטופלים כלל בדרך Æבנים ו≠∞± בנות

Æבמקביל נוער בני

נושר לנוער עצמאיות תעסוקתיות יוזמות

 



≤∑ עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

∫≤∞∞∂ בשנת פעילות
במיקומה החדש ’לילית‘ לפעול החלה בחודש ינואר •
מתפריט הוסב ותפריטה בתל≠אביב אסיה בבית

Æבשרי לתפריט חלבי
הן גדילה פוטנציאל מבטיח החדש למיקום המעבר
הישיבה מקומות מספר הכפלת בשל העסקי במישור
לקחת יוכלו אשר בני הנוער מספר הכפלת ובעיקר

Æהקולינארי ההכשרה בפרויקט חלק
בלילית המטופלים הנוער בני הועברו המעבר בזמן
הליך ייפגע שלא מנת  על אומנה‘  ל‘מסעדות

Æההכשרה
את להרחיב משמרות ההכשרה במטרה מבנה שונה •
בני ליותר  מענה ולתת השיקומית הפעילות היקף 

Æנוער
שמטרתה עיונית לימוד כיתת לראשונה נפתחה •
הלמידה Æהקולינארי בתחום  תיאורטי  ידע הקניית
הנהלת ע“י לפרויקט שניתנה לימוד בכיתת מתקיימת
בשיתוף פיתח אשר כהן שלומי שף ע“י אסיה“ ”בית
את שמעניקה מקוצרת תוכנית הדסה ספר בית עם
הלימודים תוכנית של אורכה Æהבישול תורת עיקרי
הכרה לקבל ניסיונות ונעשים שנה כחצי העיונית
Æ®מעשי ועיוני© התוכנית המורחבת¨ פורמאלית לבוגרי

של לוגיסטי תפעול לתחום גם ההכשרה הורחבה •
הזמנות¨ שונים¨ ספקים עם עבודה כולל המסעדה

Æבניית תפריטים ועוד
התפקיד הבנת  הייתה  סדנא שמטרתה התקיימה  •
מאנשי אחד  כל וכיצד המטבח צוות של המורכב 
נפגש הוא  עימם הקשיים עם מתמודד הצוות 

ÆÆבפרויקט העבודה במסגרת
מעבר להיצע הידע הקולינארי את מנת להעשיר על
המסעדה חודש מדי בה תוכנית נבנתה המסעדה של
מובילים  שפים  ±≥ Æבארץ מהמובילים שף מארחת
שנת במהלך אחת לחודש נכונותם לבוא את הביעו

 Æעם נערי הפרויקט ∑∞∞≥ ולבשל

Æ≤∞∞∞ פעילות∫ תחילת שנת

ותורמים∫ שותפים
לתרבות¨ קרן ריץ‘ שטרנברג¨ פר קרמרמן¨ מר משפחת
יקבי איבצן¨  משפחת טייבר¨ מתי מר ורווחה¨ חינוך 
רקאנטי¨ יקבי רמת הגולן¨ האלה¨ יקבי עמק יקבי תבור¨
בן מזרחי והמועצה לגפן ויין בישראל¨ סטודיו כרמל
קומרובסקי¨ ארז בהתנדבות∫ המסייעים והשפים עמי

Æבוקששתר וצחי לביא אייל זך¨ דניאל
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חיים בסכנת לנוער מענים

תמונת מצב∫
הם Æבישראל בזנות עוסקים נוער בני מאלף למעלה
סביבה שחוו¨ קשות מצוקות עקב בכך לעסוק הגיעו
של חזקה חוויה רגשית¨ או מינית פיזית¨ מתעללת
במסגרת מצוי חלקם Æקשים הזנחה תנאי או דחייה
מהסביבה נמלטו שאחרים בעוד בבית¨ וגר לימודית
ניתוק¨ סיכון ומצוקה במצבי המתעללת וחיים ברחוב

Æמבוגרים בידי לניצול וחשופים קשים

פחות נמצאת  קטינים זנות ובעיקר הזנות¨ תופעת 
סגורות זירות לתוך ומתכנסת ברחובות¨ ופחות
נחשבו מזמן לא עד אשר הרחוב זירות Æולאינטרנט
בני רוב Æונעלמות הולכות ותוססות פעילות זירות
צ‘אטים היכרויות¨ אתרי  דרך כיום  עובדים הנוער
דירות כגון הסגורות בזירות וכן באינטרנט ופורומים
מגמת Æועוד בילוי מועדוני סאונות¨ מכונים¨ פרטיות¨
מה ומתחזקת הולכת התופעה של המחתרתיות
למורכבת התופעה  עם ההתמודדות  את  שהופך

Æיותר ומסובכת

עלם∫ של המענה
לבני בארץ היחידה הכתובת הוא בלילה‘ ’ערים פרויקט
הפרויקט Æבישראל בזנות המועסקים צעירים נוער
הנזקים לצמצום הנוער¨ בני אותם לאיתור פועל
לאלימות¨ ©חשיפה עיסוקם בשל להם הנגרמים
שיקומית תכנית והתאמת נפשיות® בעיות התמכרויות¨
מחודשת להשתלבות דרכם את תסלול אשר אישית

Æבקהילה

בפרויקט∫ הפעילות סוגי
התערבות סוגי מספר מופעלים הפרויקט במסגרת

בני הנוער∫ ותמיכה עבור
הרחוב  מחיי מחסה הנוער לבני מעניק יום ≠ מרכז •
ארוחה חמה¨ ביותר∫ ראשוניים צרכים ומספק להם
חום והרבה היגיינה צרכי מקלחת¨ כביסה¨ שירותי

Æואהבה
עם  ותומך קשר חם יצירת בינאישי ≠ קשר מערך •
הזקוקים לנערØה פרטני טיפול והתאמת מלווה חונך

Æלכך
בכל  זמין סיוע טלפוני קו הפעלת ארצי ≠ סיוע קו •

Æעת
השונות∫  בזירות הנוער בני פעילות איתור ויישוג של •

Æועוד ברחובות באינטרנט¨ הבילוי¨ במקומות

הנוער∫ בני ומאפייני נתונים סיכום
בנות וצעירים ©בנים¨ נוער בני פועל למען הפרויקט
באופן  מינית ≥≥≠≤± המנוצלים בגילאי וטרנסטג‘נדר®

Æבזנות ועוסקים מסחרי

בפרוייקט¥∏ מטופלים סה¢כ

מתוכם∫

יום¥≤ מרכז מטופלי

בינאישי∏ קשר מטופלי

פניות לקו סיוע∞≤

בינאישי∑ ´ קשר מרכז יום מטופלי

µלוויינים

אישי®∫ בין וקשר יום מרכז ©מטופלי µ¥ ה≠ מתוך

בנים∑≤

πבנות

טראנסקסואלים∏

מוצא∫ פי על התפלגות

ישראלים וותיקים∞≤

מיעוטים≥± בני

אתיופיה≥ יוצאי

יוצאי חבר העמים∞±

גיל∫ התפלגות על פי

 ¥•±¥≠±∂ מהפונים הם בגילאי

≤±•±∂≠±∏ מהפונים הם בגילאי

∑µ•±∏ גיל מעל הם מהפונים

µ¥ מתנדבים העוברים  של בסיועם פועל הפרויקט
Æחודשים מיוחדת של מספר הכשרה

∫≤∞∞∂ בשנת פעילות
הנדרשים האיתור ואמצעי הממוקד האיתור התאמת •
בני הנוער בהתאם לשינוי במאפייני לאתר את בכדי

Æהזירות
טובות תמורת מין המספקים נוער בבני טיפול •
על רחבים תופעה שנצפתה במימדים שונות¨ הנאה
חופשת במהלך באילת הפרויקט של איתור צוות ידי

Æהקיץ

המועסקים בזנות נוער בלילהß פרויקט לבני ßערים



≤π עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

ככל בזנות טשטוש בהגדרת העיסוק עם התמודדות
הופך מסחרית מינית המנוצל הנוער שאוכלוסיית
על המקשה טשטוש Æ‘רחוב ’אוכלוסיית ופחות פחות

Æהטיפול כמו גם על האיתור
בחבורות® ©ולא והפעילות העצמאית האינטרנט זירת •
”חבר בשיטת למרכז הפניות מספר את הפחיתה
באיתור הצורך את חיזק ששוב מה חבר“ מביא

Æממוקד השנה
שמטרתה חודשיים למשך פיילוט תכנית הופעלה •
ומתן מענה ביפו זנות הקטינות תופעת זיהוי ומיפוי
החצר עם בשיתוף ≠ נערות אותן עבור ספציפי

Æהנשית ביפו
קטינים¨ זנות בנושא מקצועית ספרייה הוקמה •
מטעם שנערך  מסוגו הראשון העיון ליום בהמשך 
בשיתוף בישראל¨  קטינים זנות בנושא הפרויקט 
בילדים טיפול מדיניות לחקר הבינתחומי המרכז

Æתל≠אביב באוניברסיטת ונוער¨
המודעות להעלאת ארצי פרסום קמפיין הועלה •
Æלפרויקט תרומות הרחב וגיוס הקהל בקרב לתופעה
©הוסטלים וגם גג קומפלקס עם פעולה שיתוף •
של בני פרטניים מקרים סביב דרור® ובית מקום אחר
והדרכות¨ הכשרות התוכניות¨ בשתי המטופלים נוער
באספקת הדדי וסיוע  שוטפות עבודה  פגישות

Æבסיסיים מוצרים
אבו≠כביר מעצר עם בית עדכון הדדי תוך שוטף קשר •
או בלילה בערים המטופלים נערים של מעצרם לגבי
ביקורים לאפשר במטרה  בזנות  בעיסוק  החשודים
וØאו לאובדנות מחשש השגחה ולהגביר הצוות של
Æהעיסוק בזנות רקע על אחרים נערים התעללות של
קטינים זנות עם חוקרים בתחום שוטף מקצועי קשר •
Æ®Luton Universirty© לוטון באוניברסיטת מבריטניה
קטינים זנות בנושא וייעוץ מקצועי ידע החלפת
טיפולית¨ התערבות השונים∫ ההיבטים על ברחבי

Æועוד הנוער ותחיקה¨ מאפייני בני מדיניות

Æ≤∞∞± פעילות∫ תחילת שנת

Æאביב תל ארצית∫ פריסה

ותורמים∫ שותפים
מתן≠הדרך ת“א¨ עיריית עם בשיתוף פועל הפרויקט
צ‘ק חברת קוסוי¨ ואדוארד סוניה ע“ש הקרן לתת¨ שלך
אדרעיÆ משרד וסטיב גלית בע“מ¨ פוינט טכנולוגיות
אסטרטגי כשותף מלווה ראובני≠פרידן הפרסום

Æבהתנדבות



עלם∞≤ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

מענים לנוער בסכנת חיים

מצב∫ תמונת

להשתלב מצליחים אינם וצעירים נוער בני מאות

ברחוב חיים עצמם ומוצאים הישראלית בחברה

גופם מוכרים בפלילים¨ מעורבים ממנו∫ ומתקיימים

בנוער וצעירים מדובר Æבסמים כסף ומשתמשים עבור

הזנחה שחוו מאוד¨ צעיר מגיל קורבנות הינם אשר

חדשים עולים  חלקם קשות¨ ופגיעות מתמשכת 

במוסדות חיו  ורובם הורים® ללא שעלו כאלה  ©גם

Æביתיות חוץ במסגרות

והם לשקמם במאמציהם כשלו הרווחה שירותי

גג¨ קורת ללא וחיים טיפולית מסגרת מכל התנתקו

Æקשה ניתוק ועזובה בדידות¨ מרעב¨ מחלות¨ סובלים

Æוירושלים בערים הגדולות¨ תל≠אביב מתרכזים רובם

עלם∫ של המענה

ו“גלגל“ בתל≠אביב¨ איתו“ לרוץ ”מישהו מרכזי

טיפוליים≠הומניטאריים כפרויקטים הוקמו בירושלים

היא המטרה  Æבית ללא וצעירים נוער אותם למען 

ללא ברחובות החיים והצעירים הנוער בני איתור

במטרה אמונם ורכישת ראשוני קשר יצירת גג¨ קורת

ומתמשך¨ קבוע לטיפול  היום למרכזי  להביאם

לחיים הדרגתית וחזרה פרטני שיקום תהליך התחלת

בקהילה נורמטיביים

ßגלגלßו ßאיתו לרוץ ßמישהו
בית חסרי וצעירים נוער לבני יום מרכזי



≥± עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

בפרויקט∫ פעילות סוג
ויצירת וצעירים ברחובות של נוער אקטיבי איתור •

Æראשוני קשר
אוכל¨ ראשוניים∫ אנושיים קיום לצרכי מענה מתן •
טיפול מוגן¨  מחסה מקום מנוחה¨ כביסה¨ מקלחת¨ 

Æואהבה חום והמון רפואי
והצמדת נערØה כל של הייחודיים הצרכים אבחון •
אליהם מתלווה וכן תומך¨ אותם¨ המכוון אישי מטפל

Æלמרכז מחוץ בפעילות
טיפול פסיכו≠ וקבוצתית∫ פרטנית פעילות מעצימה •

Æועוד עברית שעורי הוליסטיים¨ טיפולים חינוכי¨
מחודשת לקליטה והפנייה שיקום תהליך בניית •

Æבקהילה הרלוונטיים הגורמים מול בחברה

והצעירים∫ הנוער בני ומאפייני נתונים סיכום
Æוצעירים נוער בני ≥±∞ במרכזים טופלו סה“כ

מין∫ התפלגות על פי

∏¥≥בנים

≥∂בנות

מוצא∫ פי על התפלגות

עולים •≥∑בנים

ותיקים •∏≥בנים

ותיקות •∂¥בנות

עולות •¥µבנות

משמעותית עלייה בשטח מבחינים האחרונות בשנים
שמידרדרים הוותיקים הישראלים הצעירים במספר
Æיותר חזקה אף המגמה הבנות בקרב Æברחוב לחיים
חשופות הרי שהן וגברית בחברה פטריאכלית כנשים
פוטנציאל כן ועל ופיסית מינית ולאלימות לניצול יותר
אף זאת בנים¨ של גדול יותר מזה לרחוב ההידרדרות
מהנערים¨ בעברןÆ בשונה משבר עלייה של רקע ללא
ותמיכה גג קורת ללא ברחוב חיות גם כפול¨ קורבן הן
מינית על ומותקפות מיני לניצול יותר וגם חשופות

Æיומי יום בסיס

±µ≠≤∂ בפרויקט∫ הגילאים טווח

±µ≠±∏ •∞±גילאי

±∏≠≤∂ •π∑גילאי

≤∂´ •±±גילאי

הפניות לגורמי טיפול∫

הפניותשרות מספר

השונים הרווחה ∞¥גורמי

∏≥מרכזי גמילה

פסיכאטרי וטיפול ∂≤בי“ח¨

מתדון ≤≥מרכז

µ¥תעסוקה

∂≥ייעוץ משפטי

∫≤∞∞∂ בשנת פעילות
כחלק ≠ וצעירות במרכז ממוקדת לנערות פעילות •
יום נפתח שנה בעלם שניתן נערות בסיכון על מהדגש
לאפשר שנועד לנערות וצעירות בלבד¨ מיוחד טיפול
הקשות בחוויות וטיפול נשית העצמה האלו לצעירות
נשים∫ היותן מעצם ברחוב עוברות שהן הספציפיות
Æועוד לזנות הידרדרות לאלימות¨ חשיפה מיני¨ ניצול
לנערות ממוקד איתור  מבצעים המרכזים  צוותי
כיום בשבוע יום פתוחים עצמם המרכזים ברחובות¨

Æהוא על טהרת הנשים הצוות לנערות בלבד בו גם
למשכן עבר בת“א איתו“ לרוץ ”מישהו מרכז •
יותר רחב מענה  מתן  המאפשר יותר  וגדול  חדש
פעל המעבר בתקופת  Æהרחוב דרי לאוכלוסיית 
מתמשך מענה למתן חודשים מספר המקצועי הצוות

Æעצמם ברחובות
 µ≠ל בשני המרכזים הפעילות ימי מספר  הרחבת •

Æבשבוע ימים
Æ אישי ליווי המקבלים הצעירים מספר הגדלת •

לצעירות ©שלטר® מקלט הקמת וקידום תכנון •
להן המספק כמענה לסמים  מכורות  בית חסרות

Æהלילה בשעות הגנה

פעילות∫ תחילת שנת
Æ≤∞∞≥ ≠ ”מישהו לרוץ איתו“ ¨≤∞∞≤ ≠ ”גלגל“

ארצית∫ פריסה
Æבת“א ≠ איתו“ לרוץ ”מישהו בירושלים¨ ≠ גלגל

ותורמים∫ שותפים
הירושלמי האיגוד לידידות¨ קידום נוער¨ הקרן ≠ ”גלגל“
ייעודם לקביעת הציבורית הועדה בסמים¨ למאבק

Æמורשה קרן המדינה¨ לטובת עזבונות של
הסוכנות תל≠אביב¨ עיריית  ≠ איתו“  לרוץ ”מישהו
הציבורית הועדה אדרעי¨ וסטיב גלית היהודית¨
המדינה¨ הרשות לטובת עזבונות של לקביעת ייעודם

Æלמלחמה בסמים



עלם≥≤ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

בסיכון בנוער הטיפול את רואה עלם עמותת
לכן¨ Æבישראל החברה כלל של כאחריות ובמצוקה
הרווחה מערכות עם הדוק פעולה לשיתוף במקביל
העירוניות¨ והרשויות המדינה שבאחריות המוסדיות
הקהילה את לרתום גם העמותה מאמצים משקיעה

Æהחברתית בעשייה אמיתית לשותפות
וגיוס בפיתוח עוסק והתנדבות קהילה משאבי תחום
למען המקומית הקהילה בקרב אנושי והון משאבים
העמקת המעורבות באותו האזור¨ הנוער בסיכון בני
ובפיתוח בהם  בטיפול הקהילה של והשותפות 
על זאת כל ≠ עבורם חדשניים ושירותים מענים

Æהתנדבותי בסיס
לאנשי ובמקביל מתנדבים¨ כארגון הוקמה עלם

 ±¨µ∞∞≠כ פועלים בארגון המועסקים המקצוע
למען  המתנדבים נוער בני  ≤∞∞ מתוכם מתנדבים¨

Æאחרים נוער בני

עיקריות∫ רמות במספר פועלים עלם מתנדבי
ניהול מוסדות  הפעילים במסגרת ≠ מתנדבי מטה
ייעוץ מתנדבי  המקצועיות¨  והעדות  העמותה 
בשטח¨ והפרויקטים התוכניות במגוון הפועלים
בני ולמען עצמו למען הפועל המתנדב הנוער
חד אחרים¨ והמתנדבים המתגייסים לאירועים נוער

Æפעמיים
והפרויקטים ביטוי בכל התוכניות מקבלת ההתנדבות
חברי העמותה¨ יו¢ר ואף  העמותה  מפעילה אותם
העמותה של הביקורת ועדת וחברי המנהל הוועד

Æמתנדבים כולם ≠
מבני רבים על גם שורה בעמותה ההתנדבות רוח
לעיתים הופכים ואלה בעלם¨  הנעזרים הנוער
תהליך זהו  Æבעצמם ולפעילים למתנדבים קרובות 

Æוחברתי כאחד העצמה אישי

הפעילותבתחוםמתבצעתבאמצעותסניפיםאזוריים
עם בשיתוף הסניף מנהל פועל בהם הארץ¨ ברחבי

Æמקומית יישובית מנהיגות

∫≤∞∞∂ בשנת פעילות
לתאם במטרה האזוריים הסניפים פיתוח המשך •
בשטח¨ עלם של והפרויקטים התוכניות מגוון בין
המוקצים עבור המשאבים של מרבי להביא לניצול
של יותר חזקה מעורבות וליצור ספציפי באזור נוער

Æהנוער בחיי הקהילה
גיוס¨ כולל ההתנדבות ברמה הסניפית תחום ליווי •
ליווי בשטח¨ מתנדבים על פי הצרכים והדרכת מיון

Æßוכד והפרויקטים התוכניות מנהלי של מקצועי

עסקים  אנשי בהן יישוביות הנהגות  ¥ הופעלו •
אחריות עצמם על לקחו בכירים תפקידים וממלאי
לפתרון בעלם המקצועי  הצוות עם  יחד לפעול
רמלה¨ סבא¨ ב¢ש¨ כפר בערים∫ Æהנוער בקהילה בעיות

Æנתניה
חדשני המהווה מענה ßהמלך ßדרך תכנית  פיתוח •
ושירות לאומי ביטוח בשיתוף גבוה בסיכון נוער לבני
Æ®נפרדת הרחבה ©ראו הרווחה במשרד לנוער מבחן

מידע¨ מרכז לצעירים∫ הזדמנויות¢ ¢מרכז הקמת •
בגילאי לצעירים מענה הנותן  והכוונה ייעוץ
תעסוקה¨  הרצף הטיפולי¨ בנושאי קצוות ∏≥≠∑± מכל
קרן בתמיכת Æוהעשרה חברתית מעורבות השכלה¨

Æסבא כפר ועיריית גנדיר

ארצית∫ בפריסה אזוריים סניפים π
וסביבותיה ירושלים • ≠ לוד אזור רמלה • שבע באר
סבא והשרון כפר • תל מונד ≠ יישובי קדימה נתניה ≠ •
הוד רעננה¨ מתן¨ הרצליה¨ יאיר¨ כוכב השרון¨ רמת ≠
רמת תקווה¨ בני ברק¨ פתח ≠ יפו ≠ אביב תל • השרון
שלומי נהריה • עקיבא אור חדרה • חיפה • גן¨ בת ים

Æלצפון ≠ יעדים רש¢י בשיתוף קרן מעלות
 

ßמפגשיםß גישור מרכזי
קונפליקטים בפתרון  לסיוע גישור מרכזי  הפעלת
אלימות¨ במקום הידברות של בדרך נוער בני של
Æהאחר בצרכי והכרה להקשבה ועידוד העצמתם תוך
לגישור ¢גבים¢  מרכז  בשיתוף פועלים  המרכזים 
ותל אביב¨ רחובות פתח תקוה¨ רמלה¨ בערים∫ נתניה¨

Æמיוחדת מתנדבים שעברו הכשרה בסיוע
עובדי רווחה¨ הורים¨ הם∫ לגישור הגורמים המפנים

Æßוכד מבחן חינוכיות¨ שירות יועצות

בגישורים∫ קונפליקטים מוקדי
Æלמשפחותיהם נוער התקיימו בין בני הגישורים רוב
כשברוב בתקשורת סביב קשיים היה העיקרי המוקד
ובחלקם מילולית באלימות לוו היחסים המקרים

Æפיזית באלימות גם הקטן

≥∞≤∞∞∂ במהלך נערכו גישורים

µ∞•החברים או החברØה עם יחסים סביב

סביב נושאים כספיים ומטלות בבית•∞≤

בשאלהØתשובה•∞≥ חזרה סביב

והתנדבות קהילה משאבי



≥≥ עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

המודעות להעלאת רבות  פועלת  עלם עמותת
החברתית והמעורבות  האחריות והגברת הציבורית 
האחריות כי האמונה מתוך בסיכון¨ נוער בני לנושא
וכי בישראל החברה על כלל מוטלת בנושא לטיפול
העתיד דור הנוער¨ בבני טמון המדינה של עתידה

Æשלה

את מרחיבה הציבור בקרב המודעות העלאת
המגזר אפקטיביים עם פעולה האפשרויות לשיתופי
ומסייעת העסקי  והמגזר נוספות עמותות הציבורי¨ 
ולעבות אנו מצליחים להרחיב כך  Æהמשאבים בגיוס
וכן בשטח העמותה  מפעילה אותם המענים  את
נוער מנת שבני על רלוונטיים¨ מענים חדשים לפתח

Æליהנות מהם יזכו לסיוע הזקוקים רבים יותר

עבודת עלם  מבצעת אלו יעדים להשיג מנת  על
התבססות מאומצת¨ תוך והסברה תקשורתית שיווק
גופים עם אסטרטגיים פעולה שיתופי של מינוף על
יחסי ועבודת שונים תקשורת כלי עם מסחריים¨
במטרה זאת כל  Æהשונות במדיות מאסיבית  ציבור
היום על סדר בסיכון הנוער בני את נושא להעלות

Æבישראל הציבורי

כן כשמו עלם¢¨ של  התקווה אורות ¢דגל  פרויקט
השיווק בתחום העמותה של הדגל פרויקט הינו הוא¨
הציבורית המודעות העלאת כפולה∫ ומטרתו וההסברה
וגיוס בישראל הציבור בקרב בסיכון נוער בני לנושא

Æהעמותה של השונים הפרויקטים עבור משאבים
נשיאת השלישית¨  השנה זו הפרוייקט¨ את מובילה 

Æברק נאווה ßהגב העמותה

נקראו נרחב תקשורתי קמפיין ובליווי יצירתי במבצע
בדגל להדליק נורות העסקית הרחב והקהילה הציבור
עיריית בניין חזית על שנבנה מימדים עצום אורות
מיליון מחצי מלמעלה מורכב הענק הדגל Æאביב תל

Æבעולם הגדול ישראל דגל למעשה והינו נורות

¨SMS שליחת באמצעות נעשתה הדגל נורות הדלקת
עבור  סך ∞± או ∏± ש¢ח SMS היווה תרומה על כל
המדינה¨ ע¢י נשיא הודלקה הנורה הראשונה Æהעמותה
העצמאות יום לקראת הודלק הדוד מגן ואילו
אהוד  מר הממשלה¨ ראש ע¢י ישראל ה≠∏µ למדינת
 ≤∞∞¥ בשנת התקיים הראשון האורות דגל Æאולמרט

Æבישראל הראשון הסלולרי ההתרמה קמפיין והיה

את  מיצב עלם¢  של  התקווה אורות ¢דגל  פרויקט
לנראות זכה לאומית¨  כבעיה בסיכון הנוער  בעיית
להיענות אוהדת¨ תקשורתית לחשיפה ביותר¨ רחבה
ואפשר העסקי והמגזר הרחב הציבור בקרב עצומה
העשייה ואת הפרויקטים שלל את לחשוף לעמותה

Æבשטח ידה על הנעשית העשירה

עלם של ומיצובה  בהטמעתה גם מסייע הפרויקט 
סיכון¨ במצבי נוער בבני בטיפול המובילה כעמותה
השוטפת הפעילות הרחבת  המשך  המאפשר דבר
החברות המוסדות¨ הגופים¨ עם השנה לאורך

Æוהתורמים השונים

הפועלים לבנק הודות השנה  התאפשר הפרויקט
על דגלם חרטו אשר החסות נותני וחברת פרטנר¨
בליווי והתקיים בסיכון נוער בני למען העשייה את
המלווה הפרסום משרד  גיתם¨ של  צמוד מקצועי

Æבתרומה העמותה את

והסברה שיווק

בניין עיריית ת¢א על חזית דגל ¢אורות התקווה¢



עלם¥≤ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

ש¢ח ∂∞∞≥ באלפי לשנת והוצאות הכנסות
בפועל הכנסות התפלגות

בפועל הוצאות התפלגות

∏¨±µµ תרומות

µ¨∞≤∂ קרנות

≥¨≥±± ממשלה משרדי

≤¨π≥¥ מקומיות רשויות

µ¥≤ סניפים

∂∞± מוסדות ציבור אחרים

≤¨µπ≤ ארה¢ב עלם

∑∂∂ עמותות

∏¨∞∑≥ מידע ומרכזי סניפים

וקהילה התנדבות
µ≥∏ קהילתיות ותוכניות

±¨π∂¥ מיוחדים ופרוייקטים קצה תוכניות
≤¨ππ∑ רב≠תרבותיות תוכניות

±¨±≥∂ מקצועיות והכשרות עסקית יזמות

≤¨¥π≤ ניידות ¢כתובת רחוב¢

±¨≤±∂ ארגונים בין ושותפויות יוזמות

מימון כלליות¨ הוצאות
¥¨∞≥∂ כספים וגיוס

הכנסות סה¢כ
≤≥¨π≤∑

הוצאות סה¢כ
≤≥¨π±¥

≥Æµ•
±¥•

±≤•

≤•
≤Æµ•

±±•

≥¥•

≤±•

≥¥•

±¨¥∂≤ נערות תחום

≤•

±∞•

∏•

±≥•
µ•

∂•

±∑•

µ•



≥µ עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

תורמים∫
₪µ∞∞¨∞∞∞ ≠ ₪ ±¨µ∞∞¨∞∞∞

הפועלים בנק
אשלים ≠ ישראל ג‘וינט

לידידות הקרן
רש“י סקט“א קרן

₪≤µ∞¨∞∞∞ ≠ ₪ µ∞∞¨∞∞∞
וסטיב גלית אדרעי

אן ביאלקין
דותן ורדה ובעז

לביטוח בע“מ מגדל חברה
בע“מ תקשורת פרטנר

בע“מ טכנולוגיות פוינט צßק
JNF אנגליה קק¢ל

ÆFÆY קרן
שוסטרמן וגלוריה דן קרן

קסירר וקריסטינה יוסף קרן
לישראל קלור קרן

₪±∞∞¨∞∞∞ ≠ ₪ ≤µ∞¨∞∞∞
המדינה לטובת עזבונות של ייעודם לקביעת הציבורית הועדה

המוסד לביטוח לאומי
סן פרנסיסקו של הפדרצייה היהודית

אריסון תד המשפחתית ע“ש הקרן
לואיס כץ

הרצליה ±± נשים מעגל
מצברי וולקן
מיוניס סאבי
ÆביÆדיÆאי קרן

הירש דה הברון קרן
ירושלים קרן

לינור רובן
₪±∞¨∞∞∞ ≠ ₪ ±∞∞¨∞∞∞

בע“מ ®±π∏π© מסחריות סוכנויות אגיס
בע“מ ניהול אוורגרין

לישראל הדלק חברת אלון
בע“מ והשקעות נכסים חץ אלוני

בע“מ שחם אלטשולר
אמפל ישראל בע“מ

אסם
אפלייד מטריאל

בע“מ ישראל תוכנה ביÆאםÆסי
לאומי בנק

בע“מ מזרחי≠טפחות בנק
וג‘ני חנינא ברנדס

₪±∞¨∞∞∞ ≠ ₪ ±∞∞¨∞∞∞
ובברלי ניר ברקת

גבע רוני ודן
עו“ד ושות‘ גבר ירון ארליך גולדמן

פזßו ≠ לובינסקי דוד
אלן דוורקין

ואלי דליה הורביץ
המועצה לגפן ויין בישראל

ישראל לארץ היהודית הסוכנות
ז“ל יוסף שידלובסקי קרן הקדש

רפידס¨ מישיגן גרנד של הקהילה היהודית
ג‘רסי ניו מטרו≠ווסט¨ של היהודית הקהילה

הקורנס מפעלי עופרת
הרשות למלחמה בסמים

ואסתר אלברט חסין
בע“מ פרמצבטיות תעשיות טבע

בע“מ השקעות טורקי
ודבורה סנדר טל

קשת רבקה ע“י קרן יד
בע“מ לרכב ישראלית חברה יפאנאוטו

תבור יקב
יקבי עמק האלה
הגולן רמת יקבי

רקאנטי יקבי
ישקר בע“מ

בע“מ תעשיות כור
בע“מ כלמוביל

מזרחי כרמל
אחזקות בע“מ מבטח שמיר

מפעל הפיס
בע“מ בישראל פטרוכמים מפעלים

מרוול
משפחת איבצן

לתת שלך מתן≠הדרך
קרנות ניהול ספרה

לונדון אמונה עמותת
רוטרי עמותת

 UJA יורק ניו פדרציית
בע“מ תקשורת פלאפון

ודן סוזי פרופר
בע“מ ÆקÆא גולף קבוצת

בע“מ נאוסטי קבוצת
ומימון השקעות קנית ניהול עזריאלי≠ קבוצת

שטראוס≠עלית קבוצת

ושותפים תורמים
קרנות פרטיים¨ תורמים של מאות הכספית לתמיכה תודות עלם מתאפשרת עמותת של הענפה פעילותה
וחברות עסקיותÆ הוקרה המדינה מוסדות עם הדוקים פעולה לשיתופי והודות ובחו“ל וגופים עסקיים¨ בארץ

Æהמבורך הפעולה ושיתוף הנדיבה הבאים על תרומתם ולשותפים לתורמים ניתנת מיוחדת



עלם∂≤ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

₪±∞¨∞∞∞ ≠ ₪ ±∞∞¨∞∞∞
קוקה קולה
שמיר קיבוץ

אורן קרן
בוקסנבאום≠נטע קרן

גוטמן קרן
גנדיר קרן

גרינספון קרן
מאייר דן קרן

לודזר קרן
יעקובסון ובן ליאון קרן
הראל בית ≠ ÆהÆאÆמ קרן

ביסן משפחת קרן
בישראל שטיינהרט משפחת קרן

קרן נדב
קוסוי סוניה ואדוארד ע“ש קרן

סיאטל קרן
את¢י צעד קרן

רוכלין קרן
ורווחה תרבות לחינוך¨ ריץ‘ קרן

בע“מ לייף סטייל שטיחי
פר שטנברג

ושוש ישעיהו שקד
≤∞∞∞ שותפות

תשתית בינוי וציוד בע“מ

משרדי ממשלה
החינוך משרד

עלייה לקליטת משרד
הרווחה משרד

מקומיות רשויות
אילת

אשדוד
אשקלון

שבע באר
בת ים
גדרה

השרון הוד
חולון
חיפה

ירושלים
ירכא

כוכב יאיר
כפר סבא

מגדל העמק
ניצן

נצרת
עילית נצרת

נתניה

עכו
עפולה

תקווה פתח
קריית שמונה וגליל עליון

גת קרית
ים קרית

קריית מלאכי
רחובות
רמלה

שדרות
הנגב שער
אביב תל

שיתופי פעולה∫
אסם

בע“מ טורס אופיר
הפועלים בנק

בלומנקרנץ
יהלומים עיבוד ויגאל גדעון

BBDOØגיתם
נובלי פורטר גיתם

בע“מ ±π∏≥ קולנוע בתי גרופס גלובוס
®yes© בע“מ ®±ππ∏© לווין שירותי דיÆביÆאס

דן מלונות חברת
ידיעות אחרונות YNET

תקשורתי מידע ≠ יפעת
תל אביב מכבי עלית

תקשורת נגה
ישראל נייק

סלקום
סלקט

ספגטים
עמותת יחדיו

עמותת יעדים לצפון
קשת עמותת
שחל עמותת

השידור רשות ≠ ± ערוץ
±∞ ערוץ

≤¥ המוסיקה ערוץ
בע“מ תקשורת פלאפון
בע“מ תקשורת פרטנר

≤∞∞∞ ציונות
IPG ראובני≠פרידן

אביב רדיו תל ≠ ±∞≤FM
חוצות שילוט רפיד

כרמל שטיחי
בע“מ קשת שידורי

Ca
הבית ועיצוב ריהוט IKEA



≥∑ עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

$100,000+
The Bialkin Family Foundation
The Horace W. Goldsmith Foundation
Vanguard Charitable Endowment

$50,000+
Citigroup
Lenore Ruben
Gary Saltz Foundation, Inc.
Dan & Gloria Schusterman Foundation
Joan and Sanford Weill Philanthropic Fund

$25,000+
The Russell Berrie Foundation
The Leo & Julia Forchheimer Foundation
The Charles & Stella Guttman Foundation, Inc.
Beth and Michael Klein
JS & S Michaan Foundation
Oppenheimer & Co. Inc.
Provident Foundation
Ingeborg & Ira Leon Rennert
Lawrence & Jan Ruben
Selma Ruben Memorial Foundation
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Kamal F. Tabet
Weil, Gotshal & Manges LLP

$10,000+
Jeffrey A. Altman Foundation
Marge Magner
Dan Mayer
Perry Capital, LLC
Y. Schneider Enterprises LLC
Stone Tower Capital

$5,000+-
George Blumenthal
Marilyn & Marshall Butler Foundation
Castle Harlan, Inc.
CIBC World Markets
Maureen and Marshall S. Cogan
Maurits & Claire Edersheim
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP
Harold Grinspoon Foundation
The Hayden Family Foundation

$5,000+-
Susan & Roger Hertog
Frances Katz
Rachel Lieberman
Lindenbaum Family Foundation
Esther Mandelbaum
Elinor Mannucci
Mark Asset Management Corporation
Nash Family Foundation
Neal, Gerber & Eisenberg LLP
Craig Platt
Charles O. Prince III
The Renco Group, Inc.
David A. Tufts
Tudor Investment Corporation
The Zankel Fund
Uzi Zucker Philanthropic Fund

$2,500+
Efrat & Floyd Abrams
Adrian & Jessie Archbold Charitable Trust
Robert and Renee Belfer Family Foundation
Lawrence B. Benenson
Mr. & Mrs. Morris E. Biederman
Andrew Blum
The Boxenbaum Neta Foundation
Michele and Richard Carlin
Brad Coleman
Hon. Michael Corriero & Mary Ellen Raftery
Walter A. Furman Co., Inc.
Guardsmark
Bernice Manocherian
Susan & Morris Mark
Frances and Irwin Miller
Peter and Sheilah Phelan
Geri & Lester Pollack Family Foundation
Jack & Anita Saltz Foundation
Saltz Family Philanthropic Fund
Daniel and Sara Sapadin
The Sarofim Group, Inc.
Barbara Sassoon
Ida C. Schwartz
Tamara Spiegel Charitable Fund
The Alice M. and Thomas Tisch Foundation
Tishhman Speyer Properties, LP

USA Donors



עלם∏≤ עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

קושניר אבי
בנאי אורנה
אייל לביא

קומרובסקי ארז
זך דניאל

צפיר טוביה
פסי זהבית
אליאן יונה

מיכאלי מרב
עברי לידר

בוקששתר צחי
גל ריקי

קשור מה שלישית

לב מקרב תודה

העמותה נשיאת
ברק נאווה

המנהל הוועד חברי
©יו“ר® בעז דותן

ארה¢ב® אן ©נשיאת עלם ביאלקין
רוני ברגר פרופ‘

ג‘ני ברנדס
מרים גולן ד“ר

ברוך הלפרט
זאבי טליה

סנדר טל
יו“ר® ©סגן אמנון לזר ד“ר

©גזבר® נחמיה מלך
רונן עפר

עדן פוקס
לינור רובן

מוריס רווח

הביקורת וועדת חברי
©יו“ר® אליעזר ולטמן

אילן ורד
קוטי סדן ד“ר



≥π עלם עמותת
≤∞∞∂ דו“ח

±±±∞∑∂µ¥≥≤±

אביב תל

בת ים
חולון

± ¥

אשדוד ±

עקיבא אור ´ חדרה ≤ ≥ π

אשקלון π

באר שבע

גדרה
π

חיפה ≤ ≥ ¥ ±∞

ירושלים ≤ ≥ ¥ µ π

ירכא ∏

והשרון סבא כפר ≤ ≥ ±∞±

מגדל העמק ± ≤ ≥

נצרת ∏

עילית נצרת ±

נתניה ± ≤ ≥ ¥

עכו ± ¥

עפולה ± ≤ π ±±

תקוה פתח

גת קריית ± ¥ π

ים קריית ± π

קריית מלאכי ∏ π

רחובות ≥ ¥ ∑ ∏

רמלה≠לוד ± ≤ ≥ ¥

שדרות ± ¥ ±∞

איזור השרון ≠כללי

טמרה
±±

קריית שמונה ± ¥

פריסה ארצית
העמותה פעילות של

וייעוץ± מידע מרכזי ≠ הפוך על הפוך

תעסוקתי≥ ושיקום חונכות ≠ המלך דרך

איזוריים≤ סניפים

רחוב¥ ניידות

µרחוב לדרי מרכזים

בזנות∂ העוסק לנוער פרוייקט

גבוה∑ בסיכון לנערות מרכזים

עולה∏ לנוער פעילות מרכזי ≠ מגדלור

πתרבותיות רב תוכניות

עצמאיות∞± תעסוקתיות יוזמות

המרכז למניעת אלימות מינית±±

מעלות ±±
נהריה ≥

≤ ≥ ¥

¥≥≤± π

π∏¥≤

π

∏ π≤



במצבי סיכון לנוער ≠ העמותה עלם

µ≥≥∑≥ ÆדÆת ¨∑ סלוניקי קהילת ßרח

∂πµ±≥ אפקה תל≠אביב¨ נאות

∞≥≠∑∂∏∂∂∂∂ טלפון∫

∞≥≠∂¥∑∞≥±π פקס∫

www.elem.org.il

elem@elem.org.il


