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כנשיאת עמותת עלם, אני גאה לסכם שנה של עשייה מגוונת 
וחיונית עבור בני נוער בסיכון בישראל. השנה ציינו 25 שנה 
לעשייה חשובה זו, עשייה של מאות עובדים מסורים ואלפי 
מתנדבים מכל רחבי הארץ אשר נושאים בנטל ופועלים מדי 
יום ביומו למען הנוער שלנו: ברחובות, בניידות הלילה, במרכזי 
היום, בתוכניות המניעה ובמנהיגויות היישוביות. צוותים מסורים 
ובעיקר מכוחות  נותנים מזמנם, מהידע המקצועי הרב  אלה 
הנפש שלהם, על מנת להעניק לבני הנוער במצוקה סביבת 
חיים טובה יותר, שירותי נוער טובים יותר ואפשרות אמיתית 

לצאת ממעגל הסיכון.
החברה  התמודדה  בה  שנה  החולפת,  בשנה  גם  כי  נראה 
הישראלית עם שלל בעיות חברתיות, ביטחוניות וכלכליות, הרי 

אין זה ברור מאליו כי אנשים נרתמים לעשייה ציבורית.
אנו בעלם יודעים, כי מקומם של המתנדבים בחיי בני הנוער 
בפרויקטים של עלם, משמעותי ובעל השפעה רבה. פעילות 
המתנדבים והרצון להעניק ולסייע ללא גבול וגמול, מוערכים 
מאד על ידי בני הנוער ומסייעים רבות בבניית אמון ויצירת 

שינוי אמיתי בחייהם.

בהזדמנות זאת  אני מודה מקרב לב, על העשייה החשובה של 
1,500 מתנדבי העמותה, צעירים ומבוגרים, בכל רחבי הארץ. 

הורחב  והמעניינים בעלם אשר  אחד מהפרויקטים החדשים 
השנה באופן משמעותי הינו פרויקט “דרך המלך”. הפרויקט, 
פורמאליות  ממסגרות  שנשר  לנוער  מאפשר  הוא,  כן  כשמו 
להשתלבות  בחזרה  המלך  דרך  על  לעלות  חוק  עובר  ולנוער 
חיובית בקהילה. הפרויקט מהווה דוגמא לשיתוף פעולה פורה 
ורחב של עלם עם הקהילה העסקית בארץ, ומציע לבני הנוער 
מעטפת של מענים ייחודיים הכוללת למידה מעשית, התנסות 
מקצועית- השמה  ואף  וקבוצתית  אישית  אחריות  בלקיחת 

תעסוקתית והשתלבות בעולם העסקים ה”אמיתי”. 
רק השנה שולבו בפרויקט כ-500 בני נוער בסיכון ונראה כי 
הפרויקט מצליח לגייס עוד ועוד אנשי עסקים, ומיישם את 
תפיסת עולמה של עלם, כי האחריות החברתית והמחויבות 
לקהילה מוטלת על כל אזרח ואזרח, למען עתיד החברה בה 

אנו חיים. למען עתיד ילדינו.

אני מודה לכולכם על השותפות האמיצה והתרומה לקהילה 
בני  למען  ומגוונת  יצירתית  עשייה  המשך  לכולנו  ומאחלת 

הנוער שלנו.

נאוה ברק
נשיאת עלם 
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שנת 2007 הייתה שנה מוצלחת, בסימן עמידה בתקציב 
וביעדי גיוס המשאבים אשר מהווים את התשתית להפעלת 

מגוון התכניות והשגת מטרות העמותה..
האתגר הגדול בפניו ניצבנו השנה היה מגמת התרחבותה 
הביא  בשטח  וגדל  ההולך  הפעילות  היקף  העמותה.  של 
למגמת גידול גם בתקציב. הצמיחה וההתפתחות של עלם, 
כגוף מקצועי המספק מגוון שירותים לבני הנוער בסיכון 
בישראל היא כמובן חיובית ומאתגרת. אולם הצורך ההולך 
וגובר בשירותים לבני נוער בסיכון אל מול חוסר המענה 
מצד השירותים הציבוריים, מוסדות הרווחה והחינוך -  ואף 
ריק,  חלל  להיווצרות  הביאו   - הקיימים  המענים  צמצום 
ההולך וגדל. עלם מוצאת עצמה ממלאה את החלל הריק 
ומהווה  לנוער  ויותר שירותים חיוניים  יותר  הזה, מספקת 

תחליף למוסדות הממשלתיים. זהו אינו מצב ראוי.
אנו מאמינים כי על עלם לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם 

השירותים השונים לנוער בישראל, לא במקומם. 
עלם  של  השונות  השותפויות  חיזוק  על  שקדנו  השנה 
וארגונים  עם משרדי הממשלה השונים, רשויות מקומיות 
חברתיים מקבילים. אנו מאמינים כי רק חיזוק כל החוליות 
בשרשרת יכול להביא לשינוי אמיתי במציאות חייהם של 
בני הנוער בישראל. מטרתנו היא לחזק את עלם, תוך שימור 

ושיפור הקשר עם שאר חוליות השרשרת.
שנת 2007 הייתה שנה של התחדשות בתחומים מקצועיים 
נוער במצבי סיכון  רבים: פרויקט דרך המלך, המשלב בני 
ופועל  תאוצה  לצבור  ממשיך  תומכים,  עבודה  במקומות 
הוותיקות  רחוב  כתובת  ניידות  שונים.  ישובים  ב-12  כיום 
פעלו השנה במגמת התרחבות כוללת, הן ביישובים חדשים 
זאת  קיימים,  ביישובים  הפעילות  שעות  בהרחבת  והן 
במטרה לענות על הצורך המתגבר בשטח בעבודת רחוב 
לילית עם נוער. פותחו מענים משלימים לאוכלוסיות קצה, 
כגון הפעלת דירת מעבר לצעירות חסרות בית המאפשרת 
לחיים  לשוב  במטרה  השיקום  תהליך  את  להשלים  להן 

נורמטיביים בקהילה.
בסיומה של שנת עבודה מאומצת ופוריה, אני מאחל לכולנו 
שנה של המשך עשייה, התרחבות וביסוס הפעילות הקיימת. 
ושיפור  פעולה  שיתופי  מינוף  קשרים,  חיזוק  של  שנה 
המחויבות של הגופים השונים כלפי המטרה המשותפת 

של כולנו: עתיד טוב יותר לבני נוער בסיכון בישראל. 

בעז דותן
יו”ר עלם

חברים יקרים,

כנשיאת עלם ארה”ב,  זוהי זכות גדולה עבורי לברך 
בישראל  עלם,  עמותת  של  תומכיה  לכל  ולהודות 
לניסיונות  האחרונה  בתקופה  עדים  אנו  ובחו”ל. 
התיכון   במזרח  השלום  תהליך  את  לקדם  חוזרים 
ובניסיון להביא לשינוי אמיתי בין ישראל ושכנותיה. 
לכל  חשובה  היסטורית  עת  זוהי  כי  היא  תחושתי 
- אזרחי  ובמיוחד לבני הנוער שלה  ישראל,  אזרחי 

המחר של ישראל.

יחד עם זאת, מצוקות ההווה של הנוער בסיכון של 
היום לא נעלמו: למדינת ישראל יש אמנם חזון כלכלי 
רחב אבל מדי שנה הפערים בין העניים לעשירים, 
הולכים ומתרחבים והעוני הפך כיום לבעיה האמיתית 
של החברה בישראל, כאשר כשליש מילדי ישראל 
מוגדרים כעניים וחיים מתחת לקו העוני. קשה שלא 
לראות את הנערים הצעירים המידרדרים לחיי רחוב  
הנערים  אותם  את  ואלכוהול,  לסמים  ומתמכרים 
המתנתקים ממשפחותיהם אשר מתקשות לתפקד 
ולהתערות בחברה הישראלית - את כל אותם נערים 
ונערות הזקוקים נואשות לשירותי רווחה מקצועיים 

מפותחים. 

הרבות  התוכניות  אודות  תקראו  זה  שנתי  בדו"ח 
ועל  סיכון,  במצבי  נוער  למען  עלם  שמפעילה 
ההצלחות של עלם בהבטחת עתיד טוב יותר לנוער 
שלנו. חשוב לציין כי עלם הינה גוף בינלאומי אשר 
ונהנה ממידה עצומה של  בינלאומי  ועד מנהל  לו 
שיתוף פעולה מקצועי. לאורך כל 25 שנות קיומה 
וניסיון,  ידע  של עלם, משלחות מקצועיות חולקות 
וועד מנהל מבקרים  וחברי  במסגרתן אנשי טיפול 
בתוכניות שונות ולומדים האחד מהשני כיצד לשפר 
את הדרכים לעזור לנוער במצוקה בשתי המדינות. 
אנו חולקים מומחיויות מקצועיות ומשאבים כספיים, 
ובישראל,  בארצות-הברית  זו  רחבה  תמיכה  ועם 
ונערות  נערים  למען  העשייה  את  לקדם  נמשיך 
בסיכון למען יהפכו לאזרחים התורמים לעתידה של 

מדינת ישראל. 

אן ביאלקין
נשיאת עלם - ארה"ב
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מבט כללי:
נמצאים  נוער  ובני  ילדים   - במצוקה  ונוער  ילדים 
הם  בה  מהסביבה  הנובעים  שונים  מצוקה  במצבי 
חיים וכן כתוצאה מאימוץ דפוסי התנהגות מסכנים, 
כגון שוטטות וחוסר מעש, שימוש בסמים, אלכוהול 
וכו’. לצערנו הרב, הנתונים מראים על החמרה נוספת 
אוכלוסיה  מסכנת,  בסביבה  החיים  הילדים  במספר 
הולכת וגדלה שאינה זוכה למענים ושירותים הולמים 
שיאפשרו לה להתמודד עם מצוקתה. בשנת 2006 חיו 
למחלקות  המוכרים  ונוער  ילדים   381,592 בישראל 
בשנת  ל-275,000  בהשוואה  חברתיים,  לשירותים 
2000. מאז שנת 2000 ועד לשנת 2006, חל גידול של 
לילדים  בנושא  סטטיסטי  )שנתון  במספרם.  כ-40% 

בסיכון, המועצה הלאומית לשלום הילד, 2006(.

קבוצות   - גבוה  בסיכון  וצעירים  מתבגרים  קבוצות 
אלו נעות במעגלים שונים של ניתוק ומצוקה בהתאם 
המערכות  של  תפקודן  איכות  סביבתם:  לתנאי 
משפחתיים,  אילוצים  וכן  והטיפוליות,  החינוכיות 
רואים  אנו  וכלכליים.  חברתיים  חינוכיים,  אישיים, 
ופוגעת  קשה  ממציאות  המתבגרים  של  בריחה 
בסביבתם הטבעית, לרחוב - מה שמעצים עוד יותר 
הם  ברחוב  נחשפים.  הם  להם  הסיכון  גורמי  את 
מידרדרים לחיי ניתוק קשים, ניכור ועזובה ומהווים 

טרף קל לניצול פיזי, מיני ורגשי.

עלם במפה הכללית:
פעילות עלם פרוסה כיום ב-30 ישובים ברחבי הארץ, 
בעמותה  בדרום.  אילת  ועד  בצפון  שמונה  מקרית 
שעות   4-6 של  בהיקף  מתנדבים,  כ-1,500  פעילים 
בשבוע לכל מתנדב - מרביתם מתנדבים בתוכניות 
במוסדות  מטה  כמתנדבי  ומיעוטם  בשדה,  עלם 
וציבוריים.  מקצועיים  ובפורומים  השונים  העמותה 
העמותה מעסיקה כ-225 עובדים מקצועיים: עובדים 
סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים, קרימינולוגים, עובדי 
חינוך בלתי פורמאלי ועובדי נוער. במסגרת פעילות 
עלם בשנה החולפת פגשו עובדי העמותה ומתנדביה 
עשרות אלפי מתבגרים והעניקו סיוע שיטתי ומתמשך 
לכ-12,000 בני נוער וצעירים המצויים על פני רצף 
‘נורמטיביות’  נעורים  רחב של קשיים, החל מבעיות 

וכלה במצבי סיכון, ניתוק, מצוקה ועזובה קשה.

עלם במבט פנימה:
אנו בעלם מחפשים את הנוער במקומות בהם הוא 
במרכזי  בשכונות,  הנוער  בני  את  פוגשים  נמצא: 
ואף  שלנו,  המגוונים  והפרויקטים  בתוכניות  הערים, 
הדרך  בסלילת  מסייעים  אנו  בלילות.  ברחובות 

הנוער  בני  של  המחודשת  להשתלבותם  שתוביל 
ובהפעלת  בפיתוח  בייזום,  עוסקת  עלם  בקהילתם. 
תוכניות שיקומיות עבור בני נוער וצעירים שנקלעו 
למצבי סיכון שונים - החל מנוער “נורמטיבי” המצוי 
במשבר, נוער עובר חוק, נוער מנותק וכן נוער חסר 
ככל  רבים  מתנדבים  לשלב  דואגים  אנו  גג.  קורת 
הניתן ולגייס משאבים מהקהילה בכל התוכניות אותן 
הוא  עלם  של  הייעוד  הארץ.  ברחבי  עלם  מפעילה 
לפעול לצמצום תופעת בני הנוער בסיכון בישראל 
המצוקה  במצבי  הנמצאים  לאלו  ולספק  הניתן,  כל 
היא  מטרתנו  להם.  לסייע  במטרה  הולמים  מענים 
לאפשר לכל אותם בני נוער חיים בסביבה מגינה ולא 
מסכנת, על מנת שיוכלו למצות את מרב ההזדמנויות 
שהחיים מזמנים להם ולצייד אותם בכלים שיאפשרו 

להם להיחלץ ממצבם.

בסיכון  נוער  בני  באלפי  וטיפול  משמעותי  מפגש 
גמישות  ומעמיקה,  רחבה  תחומית  רב  הבנה  דורש 
מחשבתית, יכולת השתנות בהתאם למצבם המשתנה 
של בני הנוער, והרחבה של הידע התיאורטי והניסיון 
בנוסף  עלם  במלאכה.  העוסקים  כל  של  המעשי 
להיותה מובילה בתחום הטיפול בנוער בסיכון, הינה 
רב  חדשניות  מקצועיות  גישות  לפיתוח  יוצר  בית 
תחומיות, יצירתיות ומקוריות. עלם מתמחה בבניית 
שיטות חדשניות של לימוד, צבירת ידע ושימור ידע, 
טכניקות של התחדשות מקצועית מתמדת, ושותפה 

בפורומים קבועים לחשיבה יצירתית. 

פעילות עלם בשנת 2007:
יצירת  שמטרתו  ארגוני  שינוי  עברה  עלם   .1
הפעולה:  מישורי  בכל  מקסימלית  אינטגרטיביות 
מידע וידע, אחריות, הדרכה, גיוס משאבים, פעילות 
טיפולית בשטח וכו’. הן ברמת דרג ניהולי והן ברמה 
והייחודיות  השונות  כי  מאמין  אני  יישובית/אזורית. 
של הפרויקטים מחד והאינטגרציה בין תחומי הידע 
ההתאמה,  המגוון,  הפתיחות,  את  יאפשרו  מאידך, 
מתן  לצורך  הכלכלית  והיעילות  ההדדית  ההפריה 
של  המשתנים  לצרכים  הולמים  יצירתיים  פתרונות 

הנוער והצעירים בישראל. 

פתח דבר

ציון גבאי
מנכ"ל עלם
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פיתוח  על  דגש  הושם   ,2007 של  השנייה  במחצית 
הוקמה  העמותה.  של  הרב  המקצועי  הידע  ושימור 
ניהול  פרויקט  לדרך  ויצא  מרכזית,  הדרכה  מחלקת 
הידע המחולק לשני צירים מרכזיים: פיתוח והטמעת 
הנוער  בני  מול  הפעילות  לניהול  מידע  מערכת 
העברה  ומחקר,  מעקב  לתיעוד,  השונים,  במרכזים 
ושיתוף ידע. ופיתוח הפורטל הארגוני ותהליכי ניהול 

והמשגת ידע בעמותה.
קורא  קול  להיות  עלם  המשיכה   2007 בשנת   .2
החברתית  והאחריות  הציבורית  המודעות  בהעלאת 
למצוקות הנוער בישראל. היום נתפסת עלם בחברה 
הישראלית כעמותה מובילה לנוער בסיכון וכמומחית 
לבעיות ומצוקות הנוער בישראל המספקת מגוון רחב 
של מענים מקצועיים לצרכים בשטח, וכגוף דינאמי 

וחדשני המתפתח וצומח כל העת. 
בשנת 2007 פעלה עלם בפריסה ארצית מרשימה,   .3
הקיימות,  נפח הפעילות של התוכניות  הגדילה את 
פיתחה תוכניות נוספות בישובים הקיימים וכן חנכה 

פעילות במספר ישובים חדשים. 
הקשור  בכל  מוביל  גוף  להיות  הופכת  עלם   .4
לאיתור תופעות בשטח והעלאתן לסדר היום הציבורי 
הכנס  כגון  מקצועיים  כנסים  באמצעות  והמקצועי 
דיונים  הובלת  ונוער,  אלכוהול  בסכינאות,  שעסק 
מענים  למתן  החקיקה  יוזמת  כגון  הכנסת  בועדות 
יזום  המוניים,  ובאירועים  בפסטיבלים  נוער  לבני 
ועדות היגוי לתוכניות חדשות כגון שלטר לצעירות 
לצעירות  מעבר  ודירת  בירושלים  גג  קורת  חסרות 

לאחר גמילה בת”א. 
העמקה מקצועית של התוכניות השונות, הגברת   .5
האינטגרציה עם יתר תוכניות עלם השונות והגברת 

שיתוף הפעולה עם שירותי הנוער היישוביים:

- מוצבו כמרכזים מקצועיים  מרכזי מידע וייעוץ 
ומשמעותיים לנוער ברחבי הארץ, לכעשרות אלפי 
קיץ  - פעילות  החוף’  על  ‘הפוך  בשנה.  נערים/ות 
מרכזי  הים,  בחופי  מוקדים  בעשרות  ייחודית 

הערים, פרקים ציבוריים ועוד.

ניידות רחוב - הורחבה הפעילות לארבעה יישובים 
חדשים )כרמיאל, לוד, אשדוד, השרון( והחל פיתוח 
 - לילה  )ציפורי  הרחוב  בעבודת  נוספים  מודלים 

ניידת נייחת(. 

דרך המלך - התוכנית פועלת בהצלחה ב-12 יישובים 
הראשונה  השנה  הינה   2007 שנת  הארץ.  ברחבי 
וטופלו הופנו  וכבר  הפרויקט,  לפעילות   המלאה 

ב-40  מתנדבים   250 בשילוב  נוער,  בני  כ-400 
עסקים שונים. ישנה הכרה של בתי משפט לנוער 

שיקומית  למסגרת  כאלטרנטיבה  המלך  בדרך 
זו מתפתחת כאחת מספינות הדגל של  ותוכנית 

עלם בשנים הקרובות.

תורת  של  וכתיבה  המשגה   - תרבותי  רב  תחום 
חיזוק  תרבותיות,  הרב  בתוכניות  העבודה 
המגדלורים, והגדלת היקף הפעילות ופיתוח שת”פ 

נוספים. 

נערות בקצה הרצף - הושם דגש על פיתוח מענים 
לסמים:  ומכורות  רחוב  דרות  לצעירות  מיוחדים 
שלטר בירושלים ודירת מעבר בת”א, קבוצות נערות 

במרכזי היעוץ, מרחבי נערות בתוכניות השונות.

ופיתוח  קטינים  זנות  לנושא  המודעות  הגברת 
של  הקיים  המודל  והרחבת  להתרחבות  תוכניות 

ערים בלילה לדרום ולצפון.

סניפים  פתיחת   - קטינים  בקרב  מינית  אלימות 
אוכלוסיות  עם  העבודה  והעמקת  בארץ  נוספים 
גידול  והחרדית,  הערבית  בחברה  כגון  חדשות 
במספר קבוצות הנוער בשיתוף עם חסות הנוער 

ושרות מבחן לנוער.

יזמות עסקית ותעסוקתית - פורסם מחקר הערכה 
פיתוח  הקמתה,  מיום  לילית  בוגרי  אחר  למעקב 
המיזמים הקיימים: קפה יעל שדרות, קישמבית - 

ברחובות, בי-GOOD חיפה, “סיבה למסיבה” ת”א.

YELEM אתר האינטרנט לנוער - בתחום האינטרנטי 
מפעילה עלם פרויקט פורץ דרך ומוביל בתחומו 
בקרב  ואובדנות  מצוקה  דפוסי  אחר  בהתחקות 
בני נוער הגולשים באינטרנט ומתן מענה מקצועי 

ותמיכה נפשית ברשת. 
 

ולאן מועדות פנינו בשנת 2008? 
עלם  של  היכולות  חיזוק  וגדולים:  רבים  האתגרים 
בעבודתה עם בני נוער המשתמשים באלכוהול וסמים, 
איתור צרכים ופיתוח מודלים חדשים, המשגה וכתיבה 
והתרבותית,  המגדרית  הרגישות  חיזוק  מיקצועית, 
המשך הפעלת לחץ ציבורי לפיתוח מענים נוספים 
בעיקר לצעירים חסרי בית וחסרי כישורי חיים בסיסיים, 
חיזוק עבודה עם קהילות מקומיות ושת”פ עם המגזר 
הטמעת  תפוקות,  והערכת  מדידה  על  דגש  העסקי, 
וידע מתקדמות, פיתוח מקצועי של  מערכות מידע 
הצוות במטה ובשטח, הדרכה אינטגרטיבית ואזורית, 
שמירה וחיזוק עמוד השדרה של עלם - המתנדבים 
על  הקפדה  תוך  זאת  וכל   - המופלאים  והעובדים 

איזון כלכלי ועמידה ביעדי התקציב.
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עמותת עלם - סקירה כללית
החזון

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

עובדות ומספרים

עלם הוקמה בידי קבוצת אנשי מקצוע ואנשי ציבור מתנדבים מישראל ומארה”ב ונרשמה כעמותה בשנת 
1983. מאז התפתחה לארגון ארצי רחב המתמחה בזיהוי המצוקות המאפיינות את מציאות חייהם של בני 
הנוער בארץ ובפיתוח והפעלת מענים רלוונטיים חדשניים להתמודדות עמן, תוך התייחסות לצרכים הייחודיים 

של קבוצות אוכלוסייה שונות.

בישראל חיים כיום כ-800,000 בני נוער בגילאי 12-18, כרבע מהם חיים במצבי סיכון שונים. במהלך העשור 
האחרון, ארגונים חברתיים-התנדבותיים נאלצים למלא את החלל שמותירה המדינה בכל הקשור לאספקת 

שירותים חברתיים, אישיים וקהילתיים. הדבר בולט במיוחד בטיפול בבני נוער בסיכון.
במהלך 2007 פגשה עלם עשרות אלפי מתבגרים, וקיימה קשר טיפולי רציף עם כ-12,000 בני נוער.

העמותה פועלת בפריסה ארצית רחבה, ב- 30 ישובים, והינה היחידה בארץ המספקת מענים לרצף רחב של 
מצוקות של בני נוער: החל מהתמודדות עם מצבי משבר אישיים של נוער נורמטיבי בגיל ההתבגרות, דרך 
נשירה ממסגרות לימודיות, קשיי קליטה, קשיים חברתיים, בעיות משפחתיות, בעיות זהות ושייכות, חשיפה 
ניצול מיני, עבריינות ועד למצבי ניתוק קשים כגון עיסוק  והתמכרות לסמים ואלכוהול, שוטטות, אלימות, 

בזנות ודרות רחוב.
העיניים  בגובה  אליהם  המדברת  אמיתית,  כתובת  השונים  הסיכון  במצבי  הנוער  בני  עבור  משמשת  עלם 

ומסייעת בסלילת הדרך להשתלבותם המחודשת בקהילה.
בעמותת עלם עובדים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי הייעוץ והטיפול, לצידם עוסקים במלאכה 

כ-1,500 מתנדבים, מבוגרים ובני נוער.

המוטו של עלם

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

במקומות הבילוי ואף בפעילות לילית ברחובות.

אחריות ומעורבות חברתית 

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

אמיתית בעשייה למען אותם בני הנוער הנמצאים במצבי סיכון ומצוקה יומיומיים.

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

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

תחומי פעילות ותוכניות

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

אתר תמיכה וייעוץ באינטרנט וסניפים אזוריים לפיתוח הקשר עם הקהילה.
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תוכניות מניעה 
בבתי ספר

ותנועות נוער

Yelem אתר
אתר מידע וייעוץ 

באינטרנט

"הפוך על הפוך"
12 מרכזי מידע 

ויעוץ לנוער 
נורמטיבי במצבי 

משבר ומצוקה
 

Yelem אתר
אתר מידע וייעוץ 

באינטרנט

"מפגשים"
מרכזי גישור
לבני נוער

"נגט"
פרויקט התנדבות 
למען נוער אתיופי

"כתובת רחוב"
11 ניידות לילה 
לנוער משוטט

"מגדלור"
10 מרכזי יום 

לנוער מתרבויות 
שונות

המרכז למניעה 
וטיפול בילדים 
תוקפים מינית

תוכנית יישוג 
וטיפול לנערות 

אתיופיות

בתים חמים 
לנערות

"דרך המלך"
פרויקט שיקום 
תעסוקתי וחונכות

"בית אמיתי" 
לנפגעות תקיפה 
מינית וגילוי עריות

מרכז עד”י
לנערות מנותקות

יוזמות 
תעסוקתיות 

עצמאיות
)מסעדת לילית 

ועוד(

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

"ערים בלילה" 
פרויקט לטיפול 

בזנות קטינים

רצף הסיכון של בני הנוער בישראל

תוכניות עלם לבני נוער על פני רצף הסיכון

נוער נורמטיבי 

560,000 )70%(
קשיים נורמטיביים 

של גיל ההתבגרות

סיכון קל

120,000 )15%(
קושי להתמודד 
עם קשיי גיל 

ההתבגרות, קשיי 
תפקוד, דיכאונות, 

מחשבות 
אובדניות, שימוש 
בסמים ואלכוהול 

- ללא מענה 
מספק בסביבה 

הטבעית )משפחה, 
חברים, בי”ס(

סיכון וודאי

80,000 )10%(
אי יכולת לתפקד 
במערכת החינוך, 
חוויות כישלון, 
נשירה סמויה, 

פערים לימודיים, 
שימוש בסמים 

ואלכוהול, 
בעיות רגשיות 

ומשפחתיות קשות

סיכון גבוה

32,000 )4%(
נשירה ממסגרות 

נורמטיביות, 
כשלון בהשתלבות 

במסגרות 
אלטרנטיביות, 
ניתוק חברתי, 

שוטטות, חיפוש 
ריגושים שלילים, 
שימוש בסמים 
ואלכוהול, דרדור 
לעבריינות ופשיעה

סכנת חיים

8,000 )1%(
חוסר קורת גג, 
עבריינות והרס 
עצמי, הפקרות 
מינית, ניתוק 
מהמשפחה 
ומהחברה, 

התמכרות לסמים 
ולאלכוהול
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מענים לנוער בסיכון קל 

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

ואלכוהול והידרדרות לשוליים חברתיים.
רבים מבני הנוער, הנתונים בקשיים, נמנעים מקבלת 
)כפסיכולוג,  ממסדיים  או  מתייגים  מגורמים  סיוע 
להעלות  ומתקשים  רווחה(,  שירותי  או  בי”ס  יועצת 
את בעיותיהם בפני קרובי משפחה או בפני חברים.

המענה של עלם:
ריבוי הבעיות, מורכבותן וההכרה בחשיבות מתן מענה 
נגיש ולא מתייג, הובילו להקמתם של מרכזי מידע 
וייעוץ לנוער “הפוך על הפוך”. מרכזים אלו פתוחים 
בפני כלל בני הנוער בגילאי 12-18 ומספקים תחת 
קורת גג אחת הכוונה, תמיכה והדרכה בנושאים שונים 

המעניינים ומעסיקים את בני הנוער בישראל.

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

באווירה של פתיחות, יחס חם וכבוד למתבגר. 

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

שירותי  של  רחב  מגוון  הנוער  לבני  מציע  המרכז   •
מידע הניתן ע"י הצוות והמתנדבים ובאמצעות פינת 
אינטרנט פעילה, דפי מידע וספריית מידע עדכנית. 

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

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

היוועצות והפניית בני נוער להמשך ליווי וטיפול.

‘הפוך על הפוך’ 
רשת מרכזי מידע וייעוץ לבני נוער

סיכום נתונים ומאפייני הפונים: 
39,928 פניות של בני נוער התקבלו וקיבלו מענה במהלך שנת 2007 בנושאים שונים ומגוונים.

535 בני נוער מתוכם הופנו להמשך טיפול בשירותים בקהילה.

התפלגות לפי נושאי פניות/מצוקות אישיות:

פונים בנושא מסגרות: לימודים, צבא ועבודה 26%

פונים בנושא פנאי: רצון להתנדב, שעמום ותחביבים18.5%

פונים בנושא אהבה ומיניות: קשרים זוגיים, יחסי מין, זהות מינית והריון11%

פונים בנושא בית ומשפחה: יחסים במשפחה, אלימות וקשיים כלכליים14%

פונים בנושא עבריינות ושימוש בסמים ואלכוהול9%

פונים בנושא תחום הרגש: בטחון עצמי, מחשבות אובדניות ודימוי גוף % 12

פונים בנושא קבוצת השווים: השתייכות, בדידות ומיומנות חברתית 6.5%

פונים בנושא בריאות: הפרעות אכילה, תזונה ובעיות כרוניות 3%
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התפלגות על פי גיל:

מהפונים הם בגילאי 12%12-14

מהפונים הם בגילאי 39.5%14-16

מהפונים הם בגילאי 42.5%16-18

מהפונים הם מתחת ל-12 או מעל 6%18

התפלגות על פי מין :
מספרם של הבנים הפונים למרכזים גבוה בכ-10.5% 

מזה של הבנות. 

התפלגות על פי מוצא: 

מתבגרים וותיקים יהודים 65%

מתבגרים וותיקים ערבים 1%

מתבגרים יוצאי אתיופיה 5%

מתבגרים יוצאי חבר העמים 25%

אחר )קווקז, דרום אמריקה, צרפת וכו’( 4%

נוער, פועלים במרכזי  ובני  400 מתנדבים, מבוגרים 
ימים בשבוע, בשעות  “הפוך על הפוך” הפתוחים 5 

אחה"צ והערב ובמהלך החופשות מבתי הספר.

פעילות בשנת 2007:
הפעלת רכזי מניעת התמכרויות במרכזים

אלכוהול,  בצריכת  החמרה  נצפתה  השנה  במהלך 
שימוש בסמים ונשירה סמויה וגלויה ממוסדות החינוך 
לתרבות  הפכה  אלכוהול  צריכת  הנוער.  בני  בקרב 
בילוי הנתפסת כלגיטימית גם בקרב נוער נורמטיבי 
מסכנות.  והתנהגויות  חברתיים  בלחצים  ומלווה 
וקרן  בסמים  למלחמה  הרשות  עם  פעולה  בשיתוף 
רש"י, פעל בכל "הפוך" עובד נוער המתמחה בעבודת 
מניעה בתחום ההתמכרויות, שהפעיל תוכניות הכשרה 
פרטנית  מניעה  עבודת  וביצע  ומתנדבים  לעובדים 
זה  פרויקט  במסגרת  המתבגרים.  בקרב  וקבוצתית 
הצעדים(   12 )ברוח  ייחודיות  נוער  קבוצות   4 פעלו 

עבור נוער בסיכון גבוה.

עבודה עם נוער במהלך השביתה במערכת החינוך
השביתה הארוכה במערכת החינוך הצריכה היערכות 
בגיל  רובם  הנוער,  בני  המרכזים.  בעבודת  מיוחדת 
מעש  חסרי  וודאות,  חוסר  של  במצב  נותרו  תיכון, 
של  התגברות  בשטח  לראות  היה  ניתן  ומסגרת. 
מענה  לתת  במטרה  ושוטטות.  אלימות  וונדליזם, 

לנוער הורחבה פעילות המרכזים:

• הורחבו שעות הפעילות של המרכזים , החל משעות 
הבוקר ועד לשעות הלילה המאוחרות. 

• הופעלו תוכניות ייחודיות בתחום המניעה והתמיכה 
ובוצעה עבודת רחוב במהלכה יצאו צוותים למקומות 
בהם התאספו בני נוער בערים )כיכרות, פארקים וכד'( 
בניסיון לתת יד מכוונת, למנוע התנהגויות סיכוניות 

ולספק סיוע מיידי למצבי משבר.

פרויקט "מרחוב לרחוב"
פרויקט עירוני חדש וייחודי בקרית גת המבוסס על 
שיתוף פעולה עם שירותי הנוער בעיר, לכ- 50-40 בני 
נוער בגילאי 18-12 אשר נשרו ממסגרות פורמאליות.
ברמה  אישית  ליווי  תוכנית  מותאמת  נער/ה  לכל 
הפרטנית ומטרתה בניה מחודשת של מערך תפקוד 
לימודים, תעסוקה, פנאי,  נורמטיבי במגוון תחומים: 
התנדבות, צבא, מניעת סיכונים וכד'. אוכלוסיית היעד 
אותרה בעבודת שטח בשעות הערב והלילה ובשיתוף 
שירותי הנוער בעיר. במהלך 2007 חזרו כ-25 בני נוער 
למסגרות שונות של לימודים, צבא, פנימיות ועבודה, 
ורבים אחרים נמצאים בתהליך דומה. הפרויקט פועל 
במסגרת מיזם יניב )קרן רש"י וקרן אורן( בשיתוף עם 

המחלקה לחינוך, רווחה וקידום נוער בקרית גת.

שילוב עובדים דוברי צרפתית במרכזים
החלו לפעול במרכזים באשדוד ובנתניה עובדי נוער 
במטרה  הקליטה,  משרד  בשיתוף  צרפתית,  דוברי 
לספק מענה מתאים לאוכלוסייה גדולה של בני נוער 
עולים מצרפת. מתבגרים אלה מתמודדים עם קשיי 
עליה וקליטה הייחודים להם. הרכזים עסקו באיתורם, 
כבסיס  ראשוניים  והתאמת מענים  צרכיהם  הערכת 

לטיפול והתערבות לטווח ארוך.
.

דגש על עבודה קבוצתית במרכזים
במסגרת  נערכו  קבוצתיות  התערבויות  כ-23,620 
המשך פיתוח והרחבת העבודה הקבוצתית במרכזים.
הופעלו קבוצות שונות, ספונטניות ומובנות שעסקו 
גיל  למשברי  הקשורים  נושאים  של  רחב  בטווח 
סדנאות  והתמכרויות,  סיכונים  מניעת  ההתבגרות, 
מידע, פיתוח כישורי חיים, שיח נערות, נוער עולה וכן 

פעילויות ספורט כגון קבוצת טריאתלון וכד'.

פיתוח תחום נוער מתנדב וסמינר הכשרה לנוער
מאז ראשית דרכם של המרכזים, בני נוער לקחו חלק 
והתנדבו בתפקידים שונים במרכז עצמו ולעיתים אף 
בייזום פרויקטים ופעילות חברתית-קהילתית. מאחר 
נוער בעצמם, החווים את  בני  הינם  ומתנדבים אלו 
כאוכלוסיית  גם  נתפסים  הם  ההתבגרות  גיל  קשיי 
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יעד, כשההתנדבות במרכז משמשת ככלי להתערבות 
ייחודי  מענה  מהווה  ההתנדבות  ככזאת,  טיפולית. 
רב-מימדית,  לעשייה  הנוער  בני  עבור  והזדמנות 

העצמה, צמיחה ושינוי אישי וקבוצתי.
ארצית  נוער  רכזת התנדבות  לפעול  כן, החלה  כמו 
במטה ובכל מרכז אחראית לתחום התנדבות הנוער 

בשיתוף עם עמ"ן.
יומיים  בן  סמינר  התקיים  החנוכה  חופשת  במהלך 
נוער מתנדב מהמרכזים שעסק בשינוי  בני  ל- 110 

ומעורבות חברתית.

שנת הקמה: 1999.

פריסה ארצית:
שמונה,  קרית  בערים:  הפוך”  על  “הפוך  מרכזי   12
קרית ים, עכו, נצרת עילית, עפולה, נתניה, כפר סבא, 

תל אביב, חולון, אשדוד, קרית גת, שדרות.

שותפים ותורמים:
המשרד לקליטת עליה, משרד החינוך, משרד הרווחה, 
משרד הבריאות, קרן רש”י, הרשות הלאומית למלחמה 
לכל  המקומיות.  והרשויות  עמ"ן  ואלכוהול,  בסמים 
מרכז גורמי מימון ייחודיים בהתאם לרשות המקומית 
כמו הסוכנות היהודית- שותפות 2000 וקרנות שונות: 
סן  של  היהודית  הפדרצייה  בוקסנבאום-נטע,  קרן 
פרנסיסקו, קרן קרב, קרן קסירר, מגבית יהדות קנדה, 

קרן משפחת ביסן וקרן קרוליטו.

“הפוך על החוף”
מענה ייחודי עונתי במרכזי בילוי של בני נוער

תמונת מצב:
בפסטיבלים  לבלות  נוהגים  נוער  בני  אלפי  עשרות 
תנאי  מבי"ס.  החופשות  בזמני  המתקיימים  השונים 
והיעדר  פרטיות  חוסר  של  תחושה  יוצרים  השטח 
מבוגרים או  הורים  השגחת  ללא  פיזיים.   גבולות 

 אחרים, ההיכרויות החדשות המתרחשות תוך זמן קצר 
תמונה מטשטשת  ויוצרות  רב  חברתי  בלחץ  מלוות 
הפעילות  במהלך  הנוער.  בני  את  המסכנת  גבולות 
בזירות השונות עלו תופעות רחבות היקף של שתיית 
אלכוהול ללא גבולות, שימוש בסמים, מין לא מוגן, 
בלבול בזהות המינית, ניצול ופגיעה מינית ומצבים 

בהם מחסור בכסף הוביל למצבי ניצול קשים.

המענה של עלם:
בכל  הנוער  בני  אל  להגיע  עלם  מיעדיה של  כחלק 
פעילות  מתקיימת  נמצאים,  הם  בהם  המקומות 
הארץ  ברחבי  נוער  בני  של  בילוי  במרכזי  עונתית 
במטרה לאתר את מצבי הסיכון והקושי, להגיש סיוע 
ולהפנות לגורמים הרלוונטיים ע"פ הצורך ובזמן אמת. 
נוכחות צוות עלם, בחופים, בפסטיבלים ובמקומות 
הבילוי השונים של בני הנוער הינה הכרחית ומקבלת 

הד חיובי ביותר מצד הנוער.

סוגי הפעילות בפרויקט:
החוף’  על  ‘הפוך  בפרויקט  המקצועית  העבודה 
מתבצעת ע”י צוותי רשת “הפוך על הפוך” לצד צוותי 
ניידות “כתובת רחוב”, בשילוב אנשי מקצוע מתחומים 

אחרים בעמותה ונחלקת לשניים:
וייעוץ  מידע  - הקמת מעין מרכז  פעילות המתחם 
ופעילות(.  תמיכה  )אוהל  אלטרנטיבי  בסגנון  לנוער 
פעילות יישוג - איתור בני נוער שלא מגיעים למתחם 

וזקוקים למענה.

פעילות עונתית במהלך שנת 2007:
שנצבר  המקצועי  הניסיון  בסיס  על   ,2007 בשנת   •
בפעילות קודמת, הורחבה משמעותית עבודת הנוער 
בישראל.  הנוער  בני  של  והפנאי  הבילוי  במרחבי 
במהלך חופשת הקיץ פעלו מרכזי תמיכה של "הפוך 
על החוף" ביותר מעשרה מוקדים ברחבי הארץ: בחופי 
ובמרכזי  בפארקים  בפסטיבלים,  והכינרת,  אילת 
ערים. המרכזים פעלו באמצעות צוותי ומתנדבי עלם 
ובשיתוף משרד החינוך ועמ"ן. אלפי בני נוער נכנסו 
למרכזי התמיכה, נהנו מייעוץ והכוונה, מאות קיבלו 

סיוע והתערבות מיידית בהתאם למצוקתם.
במוקדים  הנוער  בני  אלפי  עם  המפגש  בעקבות   •
המוצע  לסיוע  ותגובותיהם  הארץ  ברחבי  השונים 
וקידמה עמותת עלם הצעת  יזמה  באוהל התמיכה, 
חוק שתחייב את הפעלת מרכז תמיכה וסיוע לנוער, 
הפסטיבלים.  הפעלת  ממערך  נפרד  בלתי  כחלק 
הנושא הועלה לדיון בועדות הכנסת ואכן הוחלט על 
אשר  העמותה,  בראשות  בינמשרדית  ועדה  הקמת 

תפעל לקידום החקיקה בנושא.
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תמונת מצב:
של  היומיום  מחיי  נפרד  בלתי  חלק  הינו  האינטרנט 
באינטרנט  גולש  המכריע  רובם  בישראל.  הנוער  בני 
לאחת  הרשת  את  שהופך  מה  ויומיומי  קבוע  באופן 
מהזירות המשמעותיות ביותר בעבודה עם בני נוער. 
לצד היתרונות ברשת, הרי שהאיומים עבור בני הנוער 
מעוות  שלעיתים  במידע,  מוצפים  הם  רבים,  הם 
וניצול לרעה בידי  ושקרי וחשופים להטרדות מיניות 

מבוגרים.
לעיתים  גורם  ממכרת,  כסביבה  האינטרנט  בנוסף, 
לפגיעה בתפקוד ברבדים שונים בחיי היום יום של 
הנער/ה כמו חוסר יכולת לקיים קשר בינאישי ישיר, 

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

באופן אנונימי ובלתי מתייג.

המענה של עלם:
וירטואלי’  הפוך  על  ‘הפוך  מעין  הוא   Y-elem אתר 
מידע,  לקבל  רחבי הארץ,  נוער מכל  לבני  המאפשר 
סיוע וייעוץ זמינים, איכותיים ואמינים - תוך שמירה 
על אנונימיות. האתר מאפשר לקבל ייעוץ באופן אישי 
או קבוצתי, מספק מידע בכל הנושאים הרלוונטיים 
ויצירה  לכתיבה  במה  ומשמש  נוער  בני  והמעניינים 

מקורית של בני נוער, כמקור להעצמה אישית.

סוגי הפעילות בפרויקט:
באתר שלושה ממשקי תמיכה שונים: 

• מענה אחד על אחד - צ’אט המאויש דרך קבע באנשי 
לתמיכה  ייחודית  הכשרה  שעברו  מתנדבים,  מקצוע 
במתבגרים באינטרנט. בצ’אט משוחחים ב”חדרי שיחה 

פרטיים”, למטרת ייעוץ חד פעמי או מתמשך.
• מענה מאיש מקצוע - תמיכה בדוא”ל, צוות מקצועי 

משיב לפונים אליו בדוא”ל. 
• תמיכה קבוצתית - פורום תמיכה בו צוות מתנדב 
לשאלותיהם  עונים  נוער  ובני  מבוגרים  של  משולב 
של בני נוער הגולשים בפורום. הפורום מאפשר גם 

לגולשים לייעץ לחבריהם ובדרך זו מעצים אותם. 

סיכום נתונים ומאפייני הפונים: 
אתר Y-elem משמש כתובת לקהל רחב של בני נוער: 
החל מבני נוער נורמטיביים המבקשים מידע, ייעוץ 
ואוזן קשבת, ועד לבני נוער במצוקה קשה, שעלולים 
לאובדנות.  המועדים  למצבים  עד  לעיתים  להגיע 
אלפי כניסות של בני נוער, הודעות בפורום ושיחות 
תמיכה בצ’אט נרשמות באתר מדי חודש ומקבלות 

מענה בידי הצוות וכ-40 מתנדבים. פורום התמיכה 
של האתר הוא אחד מעשרת הפורומים הפופולאריים 

ביותר באתר נענע.

בני נוער ביקרו באתר120,000

3,000
שיחות תמיכה נערכו בצ’אט

)כ-250 שיחות בחודש בממוצע(

פניות בדוא”ל נשלחו לאנשי המקצוע1,500

הודעות נכתבו בפורום התמיכה25,000

פעילות בשנת 2007:
התמקדות בפיתוח תמיכה מותאמת לנוער שחווה   •
הטרדות ותקיפות מיניות - תופעת חשיפת הטרדה 
ותקיפה המינית של בני נוער הולכת וגוברת. אמנם 
חשופים  להן  המיניות  ההטרדות  האינטרנט  ברשת 
בני הנוער רבות וגוברות, אך מצאנו כי האנונימיות 
ברשת מאפשרת לבני הנוער שחוו תקיפה או הטרדה 
על  לספר  הצורך  הנורא.  מהסוד  להשתחרר  כזו, 
המצוקה פנים אל פנים, להזדהות בפני איש מקצוע, 
רבים  - כל אלה מרחיקים מתבגרים  החשש מתיוג 
והסרת  אנונימיותה  על  הרשת  מצוקתם.  מחשיפת 
שיפוטי,  לא  תמיכה  למרחב  בנוסף  שבה,  העכבות 
מכיל ומפחית חרדה שמציע אתר Y-elem מאפשרים 
לבני הנוער לחשוף, לדבר על החוויה הקשה ולהתחיל 

בדרך טיפולית חיובית.
• פיתוח מענה ותמיכה המותאמים למתבגרים במצבי 
- בהמשך  לאומי  בטחוני  רקע  על  וטראומה  משבר 
לעבודה שנעשתה בזמן מלחמת לבנון השנייה בשנת 
למתבגרים  המכוון  המענה  והועמק  הורחב   ,2006
החיים במצב בטחוני לא קל, תחת מטחי קסאמים, 
הנגב  וביישובי  שדרות  תושבי  למתבגרים  בעיקר 

המערבי.
• האתר זכה לתג "מלאכים ברשת" לשנת 2007, כארגון 

סיוע משמעותי עבור בני נוער והחברה בישראל.
ומיוחדות  שוטפות  מקצועיות  הכשרות  העברת   •
למתנדבים על מאפייני הרשת, אופן הטיפול וסיוע 

באמצעות הרשת.

שנת הקמה: 2004

איתו- לחשוב  מישהו   ,I&M חב'  שותפים ותורמים: 
אלי זיידמן, איגוד האינטרנט הישראלי, משרד הרווחה, 

. Webbit Interactive., liveperson ,בית בגליל

מענים לנוער בסיכון קל 

Y-elem - אתר מידע וייעוץ באינטרנט



עמותת עלם - דו”ח שנתי 1�2007

תמונת מצב:
בני התרבויות  הנוער  בני  עלייה מאסיבית.  ובקליטת  רבה  בשונות תרבותית  הישראלית מאופיינת  החברה 
השונות נתקלים בקשיים רבים החורגים מהקשיים הנורמטיביים של מתבגרים ותיקים. העלייה לארץ מהווה 
מעבר מסביבה בטוחה יחסית ומוכרת לסביבה זרה לחלוטין, ועלולה להפוך למשבר בחיי המשפחה כולה, 
בוודאי בחיי המתבגרים העולים ובני העולים. בחברה הטרוגנית כחברה הישראלית, מוצאים עצמם בני נוער 
בני תרבויות שונות בכלל )לאו דווקא עולים( ללא מענה מתאים למצוקותיהם הספציפיות, זקוקים לסובלנות 

והבנה לשונותם ולהתייחסות טיפולית רגישת מוצא ותרבות.

המענה של עלם:
בשל מגוון התרבויות הוותיקות והחדשות בישראל פיתחה עלם את תחום הטיפול הרב-תרבותי, במסגרתו 
נעשית עבודה כפולה: פיתוח תוכניות ייחודיות לבני נוער בסיכון מקבוצות תרבותיות שונות )יוצאי אתיופיה, 
יוצאי חבר המדינות, ערבים, דרוזים, חרדים( וכן הדרכת הצוות המקצועי בגישות טיפול וכלים רגישי תרבות 

באופן רוחבי בפרויקטי העמותה ובמוסדות נוספים.
צרכי בני הנוער דינאמיים ומשתנים, בהתאם למצב החברתי, הכלכלי והביטחוני של החברה בכללותה וכן 
דבר  רבות פרטנית,  היא פעמים  הנדרשת  ונערה. ההתאמה  נער  כל  והתרבותי של  למצב האישי, החברתי 

המצריך גמישות מרבית ויכולת התאמה של גישות טיפוליות העומדות לרשות בעלי המקצוע.

הפרויקטים הייחודיים מפותחים בהתאם לצרכים המזוהים בשטח, להלן מגוון המענים הקיימים כיום: 
רשת ‘מגדלורים’- 10 מרכזים חברתיים-טיפוליים וחינוכיים • תוכניות לבני נוער יוצאי אתיופיה: התוכנית לטיפול 

תוכניות למגזר הערבי והדרוזי. תוכניות ליוצאי חבר העמים •  בנערות יוצאות אתיופיה, תכנית נגט • 

בסה"כ טופלו בשנת 2007 במסגרת התחום הרב-תרבותי 2,756 בני נוער.

התפלגות לפי מין:  התפלגות לפי מוצא:     

בני נוער יוצאי הקהילה האתיופית1216

בני נוער יוצאי חבר העמים1237

בני נוער מהמגזר הערבי180

בני נוער מהעדה הדרוזית123

מענים לנוער בסיכון וודאי 

רשת מרכזי מגדלור
10 מרכזים שהוקמו בישובים בעלי רמת הטרוגניות 
גבוהה, על מנת לתת מענה לנערים ונערות בני תרבויות 
פורמאליות  במסגרות  להשתלב  המתקשים  שונות, 
פועלים  המרכזים  גבוה.  סיכון  במצבי  והנמצאים 
המעניקים  וחינוכיים  חברתיים-טיפוליים  כמרכזים 
שירותי עבודה משפחתית ועבודה קהילתית ושכונתית. 
פנאי,  לנוער:  ורחב  כוללני  מענה  מפעיל  מרכז  כל 
ייעוץ, תמיכה, למידה, חינוך למנהיגות וחברה, ונשען 

על כלל שירותי הנוער בעיר לתמיכה ולטיפול. 
תפיסה  שזורה  במגדלורים  השונות  בפעילויות 
בני  להעצמת  המכוונת  רגישת-תרבות,  טיפולית 
נוער, לחיזוק כוחותיהם ולתיעולם לאפיקים חיוביים. 
במרכז מוצאים בני הנוער מענה לשאלות של זהות 

ושייכות בחברה מעורבת. 

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

העצמת זהות אישית, השתייכות לקהילה ועוד.
• קבלת סיוע וטיפול בתחום הלימודי, החברתי, והרגשי, 
תוך שימוש בתחומים של כישורי חיים בפעילות פנאי 
ע”פ צרכי השטח בכל מגדלור, כמו למשל מוסיקה, 
נגרות, שחמט, כתיבה יוצרת, אמנות, תיאטרון, בישול, 

קבוצת טכנאות מחשבים ועוד.
יצירת מרחב למרכז למידה בנושאים שונים ע”פ   •
מרכז  וספורט,  התעמלות  מתחם  בשטח:  הצרכים 
מוסיקה, חדר מחשבים, מרחב ספרייה, קפה, משחקים 

ופינת ייעוץ. 

תחום רב תרבותי

פירוט המענים:

בנות45%

בנים55%

טווח הגילאים המטופלים בתחום זה: 12-25
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פיתוח הספורט ככלי להעצמה והשתלבות חיובית   •
בחברה - שימוש בספורט אתגרי ותחרותי ככלי טיפולי 
בנערים במצוקה ובנוער אלים. קבוצת אתלטיקה קלה 
של בני נוער בקרית מלאכי, לימוד אומנויות לחימה, 
חיובית  כאופציה  וכדורגל  רוגבי  חוגי  הישרדות, 

להוצאת אנרגיות ואגרסיות.
• קבלת מידע וייעוץ אישי בתחומים שונים.

• צוות המרכז מקיים גם סיורי לילה בשכונה במטרה 
לאתר בני נוער במצוקה, לרכוש את אמונם כך שיגיעו 

בהמשך למרכז עצמו ולהגיש סיוע והכוונה.

נתונים ומאפייני הפונים:
במגדלורים  טופלו   )12-22 )בני  נוער  בני  כ-2000 
במהלך שנת 2007, גידול של 25% לעומת שנת 2006.  

מחציתם מגיעים למרכז באופן סדיר וקבוע.

התפלגות לפי מין:

נערים60%

נערות40%

התפלגות לפי מוצא:

יוצאי חבר העמים34%

יוצאי אתיופיה31%

יהודים ותיקים16%

בני העדה הדרוזית14%

בני המגזר הערבי5%

הנוער  בני  בגילאי  ירידה  נרשמה  החולפת,  בשנה 
במספר  עלייה  הובחנה  כן  כמו  למרכזים.  המגיעים 
בעיקר  ממכרים,  בחומרים  לשימוש  בנוגע  הפונים 
גידול משמעותי בשימוש באלכוהול אצל בני הנוער 

ובמקביל ירידה בגיל המשתמשים.
זה  ובכלל  הנוער,  בני  באלימות  עלייה  ישנה  בנוסף 
של  חדשה  תופעה  נרשמה  נערות.  בקרב  אלימות 
עלייה  גם  נרשמה  ומכות.  חניקות  אלימות,  משחקי 
במספר בני הנוער הפונים אל המרכזים ברגעי משבר, 
התמודדות עם בני נוער המכורים להימורים ועם בני 

נוער המתמודדים עם בעיות זהות קשות.

פעילות בשנת 2007:
קידום ואישור הקמת מרכז מגדלור חדש בנהריה   •
כולל איתור מבנה למרכז ומינוי צוות. ביצוע מיפוי של 
ויישוג  הצרכים בשטח, ותחילתן של פעולות איתור 

בני נוער בבתי הספר וברחובות העיר.
למבנה  בבת-ים  "אילת"  מגדלור  מבנה  העתקת   •

מחודש, והרחבת הפעילות במרכז.
נוער  ירידה משמעותית של אלימות ופשיעת בני   •
בערים בהם פועל מגדלור - לדוגמא בשכונת קרית 
משה ברחובות נרשמה ירידה של 33% במקרי אלימות 
בתופעות  בירידה  המתבטאת  הנוער,  בני  בקרב 

הסכינאות, שוטטות, הפרעה לציבור ווונדליזם. 
• הרחבת הפעילות לסופי שבוע - מתן מענה בשטח 
המגיעים  בנערים  התמקדות  תוך  הנוער,  בני  לכלל 

מפנימיות ואינם נמצאים בשכונה במהלך השבוע.
• עלייה במעורבות בני נוער בסיכון בפרויקטים שונים 
קהילתית-טיפולית  גינה  הקמת  למשל,  בקהילה. 
בסמוך למגדלור קרית משה המתוחזקת על ידי בני 
נוער בהדרכה מתאימה. הפרויקט תרם לשיפור חזות 

המרכז, ומהווה מקור לטיפוח הנוי בשכונה כולה.
מתנדבים  נוער  בני  במספר  משמעותית  עלייה   •
התרחבה  הרב-תרבותיות.  הקבוצות  בכל  במרכזים 
במסגרת  מטיפול  נוער  בני  של  המעבר  מגמת 

המגדלורים להתנדבות בהם.
• הרחבת העבודה עם משפחות הנערים, וקיום עבודה 

משותפת עם בני הנוער והוריהם.
במרכזים  והפעילויות  הסדנאות  היצע  הרחבת   •
השונים: בין היתר בנושאי אמנות, מוזיקה, תיאטרון, 
ספורט, ספורט אתגרי, טיולים, מחשבים, בעלי חיים, 
דמוקרטיה,  לתיאוריה,  הכנה  לצבא,  הכנה  אופנה, 

בישול, מיניות, נגרות, תעופה ועוד.
• שימת דגש על תחום המוזיקה ככלי טיפולי )פיתוח 
קול, היפ-הופ, מטאל, לימוד אנגלית דרך מילות שירים 
רוק  להקות  ערבי  התקיימו  מגדלורים  בכמה  ועוד(. 
אלבום  בהפקת  זכו  והמנצחים  צעירות,  מקומיות 

."MuZik" משלהם בבית הספר
• עלייה משמעותית במספר בני הנוער הפונים למגדלור 
ירכא, ובעיקר עלייה במספר הנערות שמספרן כיום 
כפול ממספר הנערים. חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה 
עם גורמים בקהילה, והקמת פורום לפיתוח וקידום 

עבודת הנוער ביישוב. 
הקמת מרכז לימוד ייחודי במגדלור פ"ת המופעל   •
על ידי סטודנטים מאוני' בר-אילן, הכולל סיוע פרטני 
נמצא  למבחנים. המרכז  והכנה  בית  שיעורי  בהכנת 
בשלב פעילות ראשונית, והכוונה היא להרחיבו ולכלול 
גם קבוצות לימוד, כיתת מחשבים, מרתונים לבגרות, 

חונכויות של חניכים בוגרים ועוד.
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פריסה ארצית: 
10 מרכזי מגדלור ברחבי הארץ: בבת-ים )3 מגדלורים(, 
פתח תקווה, רחובות, קרית מלאכי, ירכא, נהריה, עכו 

ונצרת )פרויקט שהסתיים במהלך שנת 2007(.

שנת תחילת פעילות:
המגדלור הראשון החל לפעול בסוף שנת 2004.

שותפים ותורמים:
מרכז מגדלור "פינת הנוער" בקרית משה, רחובות

עיריית רחובות, קהילת טורונטו, מגדל חברה לביטוח 
בע"מ, F.Y. Fund, היחידה לקידום נוער, מנהלת השכונה, 
מתנ"ס קריית משה, משרד הבריאות, שירות המבחן, 

שיטור קהילתי.
מגדלור עציון בקרית מלאכי

במסגרת  אשלים  ג'וינט  והקליטה,  העלייה  משרד 
מלאכי,  קריית  המקומית  הרשות  יחדיו",  "מוטב 
פדרציית סיאטל, מגבית בוסטון, F.Y. Fund, קרן קלור, 

מגדל חברה לביטוח בע"מ.
� מגדלורים בבת-ים: אילת, נגבה ומרכזי

הקליטה  מחלקת  וספורט,  פנאי  לתרבות  החברה 
שיקום  בסמים,  למלחמה  הרשות  ים,  בת  עיריית   -
שכונות, F.Y. Fund, מגדל חברה לביטוח בע"מ, תנועת 
לקרימינולוגיה  החוג  עקיבא,  בני  תנועת  הצופים, 
באוניברסיטת בר אילן, מנהל הסטודנטים, קרן רש"י, 
רונ"ן, עמותת חלונות, עמותת "אחרי", העמותה למען 
פרויקט  "מיוסיק",  למוסיקה  בי"ס  עולים,  ילדים 
כוכבים, קרן אייסף, ביה"ס לרפואה משלימה, צה"ל, 

בית הכנסת בת קול , ביה"ס המר, הפועל תל אביב.
מגדלור גן יהונתן בפתח-תקווה

 F.Y. בסמים,  למלחמה  הרשות  תקווה,  פתח  עיריית 
Fund, מגדל חברה לביטוח בע"מ, קרן נדב, לשכת רווה, 
השומר הצעיר, תדיראן, טלקום, אוניברסיטת בר אילן.

מגדלור ירכא
קרן רש"י, המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה, המועצה 

.F.Y. Fund ,המקומית ירכא, קרן בוקסנבאום-נטע
מגדלור נצרת

החינוך,  משרד  נצרת,  בעיריית  וחינוך  רווחה  מח' 
משרד הרווחה, קרן משפחת שטיינהרט בישראל וקרן 

יד הנדיב.
מגדלור נהריה

עיריית נהרייה, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, 
קרן רש"י והקרן לידידות.

פיתוח מגדלורים - 
תוכנית מנ"ע בעכו

נוער  מרכז  גוריון",  "בן  מרכז  בהפעלת  שותפות 
המקיף  בין-דורי,  הינו  המרכז  בעכו.  עירוני  וקהילה 
וחברתיים  טיפוליים  בהיבטים  הנוער  צרכי  את 
ומספק להם פעילויות פנאי והעשרה. הפעילות בו 
מתבצעת בשיתוף כל שירותי הנוער בעיר, תוך איתור, 
ליווי, טיפול וקידום בלימודים של בני הנוער בסיכון, 
והן במישור פרטני תוך  הן במישור קהילתי-חברתי 
מתן מענה אישי לנער ולנערה. אוכלוסיית היעד של 
)ממדינות  העמים  חבר  יוצאי  נוער  בני  היא  המרכז 

הקווקז( ובני נוער ותיקים.
שלושה  בעכו  להיפתח  צפויים   2008 שנת  במהלך 
מרכזי נוער נוספים: אחד לאוכלוסייה ערבית ושניים 
גם  וותיקים  עולים  נוער  לבני  יהודית,  לאוכלוסייה 
יחד. במהלך שנת 2007 טופלו 155 בני נוער במרכז. 
89 מהם השתתפו בפעילות קבוצתית קבועה ועם 66 

בני נוער נוספים התקיים קשר בלתי רציף.
במהלך הקיץ התקיימה פעילות רחבת היקף )במימון 
קרן רש"י(  מבחינת שעות הפעילות של המרכז והדבר 
חדשות  בלתי-פורמאליות  בזירות  עבודה  איפשר 

ומגוונות עם הנערים.

עבודה עם משפחות 
הרציונל המנחה את התחום הרב-תרבותי בעלם הוא 
בו,  ולתמוך  חזק  ילד  לגדל  יכולה  חזקה  שמשפחה 
לכוחותיה,  מחוברת  שאינה  חלשה,  שמשפחה  בעוד 
הנדרשים  התנאים  את  לילדיה  לתת  יכולה  אינה 
להתפתחות תקינה. עלם פועלת להרחיב את העבודה 
הרב- התחום  תוכניות  כל  במסגרת  המשפחות  עם 
מפגשי  קבוצתיות,  הורים  סדנאות  ידי  על  תרבותי, 
אחד-על-אחד ומפגשים משולשים )עובד-נער-הורה(.

סה”כ טופלו 274 משפחות בשנת 2007.
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תוכנית נגט
נגט )"שחר" בשפה האמהרית( היא תוכנית התנדבות 
למען ילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה המגלים קשיי 
הסתגלות ללימודים ולחברה ופערים ניכרים בתחומים 
אלו ביחס לחבריהם לכיתה. מטרת התוכנית העיקרית 
הלימודיות  מהמסגרות  נשירתם  את  למנוע  היא 
היא  העיקרית  הפעולה  דרך  השכלתם.  את  ולקדם 
גיוס, הכשרה ופיתוח מערך מתנדבים הפועל למען 
מזה  פועלת  נגט  תוכנית  אתיופיה.  יוצאי  נוער  בני 
עשר שנים בהצלחה מרובה בקריית גת ובבאר שבע. 

טופלו  התוכנית,  סגירת  עד   ,2007 שנת  במהלך 
בבתי  השביתות  נוער.  בני  כ-40  התוכנית  במסגרת 
ביכולת  פגעו  ובאוניברסיטאות  התיכוניים  הספר 
קיום התכנית, אך עד סוף שנת הלימודים הקודמת 
הלימודים  ברמת  משמעותי  שיפור  התוכנית  הניבה 
של המשתתפים. במסגרת התוכנית משתתפים חלק 
יצרו סרטים  בה  "קולנוער",  גם בסדנת  הנוער  מבני 

המבוססים על סיפוריהם האישיים.
שותפים ותורמים: גלית וסטיב אדרעי, קרן רוכלין.

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

ולגשר  תוכנית אשר מטרתה לקדם שיתופי פעולה 
בין המשפחות, מוסדות החינוך והגורמים השכונתיים 
אתיופיה  יוצאי  נוער  בבני  המטפלים  והעירוניים 

בסיכון. 
במהלך שנת 2007 טופלו במסגרת התוכנית 120 בני 
לימודי,  נהנו מסיוע  הנוער  בני  נוער בגילאי 12-19. 
קבוצתית  ועבודה  מתנדבים,  של  אישית  חונכות 
ההתבגרות,  גיל  התנדבות,  מנהיגות,  כגון  בנושאים 
ההצלחות  אחת  ועוד.  אתיופיה  יהדות  מורשת 
הגדולות של התוכנית היא בהפקת הופעה מקצועית 

של להקת "ניצנת" לריקוד אתיופי מסורתי. 
המצוקות העיקריות מהן סובלים בני הנוער המטופלים 
הן חשיפה לאלימות פיזית, החרפה בשתיית אלכוהול, 
עבודה,  ובמקומות  הפנאי  בשעות  בתעסוקה  חוסר 
והיעדר פעילות לנוער בשכונה במהלך סופי שבוע. 

שותפים ותורמים: משרד העלייה והקליטה, קידום 
יעקב,  נווה  הקהילתי  המנהל  הרווחה,  משרד  נוער, 

הג'וינט, קרן ירושלים וקרן ברכה.

תוכניות ייחודיות לבני נוער יוצאי אתיופיה
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תוכנית הוליסטית לבני 
נוער מחבר העמים בי-ם

תוכנית ייחודית המופעלת בתמיכת המנהל הקהילתי 
בשכונת פסגת זאב בירושלים ועוסקת באיתור וסיוע 
לבני נוער בסיכון יוצאי חבר העמים, המקבלים ליווי 
צמוד, מקיף ומתמשך, הכולל גם עבודה עם הוריהם. 
במהלך 2007 השתתפו בתוכנית 150 בני נוער בגילאי 

12 עד 19, מתוכם 30 חדשים בתוכנית.

התפלגות לפי גיל: 

בגילאי 25%12-14

בגילאי 35%14-16

בגילאי 35%16-18

מעל לגיל 5%18

90 מהמשתתפים הם נערים ו-60 הן נערות

בתכנית נעשתה עבודה לחיזוק הדימוי העצמי ופיתוח 
כישורים ויכולות ע"פ תחומי עניין )ספורט, מוזיקה, 
תיאטרון ועוד(. עיקר הבעיות עליהן דווחו בני הנוער 
הן אלימות מילולית ופיזית, שתיית אלכוהול, בלבול 
זהויות )יהודי/נוצרי, ישראלי/רוסי(, קשיים ביחסים עם 

ההורים, שימוש בסמים ולבטים באשר לגיוס.
בין המגמות החדשות שאותרו השנה: החרפה בשתיית 
בני  השתלבות  המשתמשים;  בגיל  וירידה  אלכוהול 
נוער עולים בחבורות של ותיקים בסיכון גבוה; ירידה 
בגיל הנערים, ובייחוד הנערות, במצבי סיכון בשכונה.

שותפים ותורמים: משרד העלייה והקליטה, קידום 
זאב,  פסגת  הקהילתי  המנהל  הרווחה,  משרד  נוער, 

קרן ירושלים וקרן ברכה.

ייזום ופיתוח תחום הספורט בעלם
היא  המגדלורים  של  הכותרת  מגולות  אחת 
השימוש בספורט ככלי טיפולי בנערים במצוקה 
ובנוער אלים. קבוצת אתלטיקה קלה של בני נוער 
 2006 בשנת  מלאכי  קרית  במגדלור  שהוקמה 
הישראלי.  האתלטיקה  באיגוד  כחברה  נרשמה 
חברי הקבוצה זכו להישגים מרשימים באליפות 
אירופה  באליפות  המדינה  את  וייצגו  ישראל 

וסיימו במקום הרביעי והמכובד.
רשת מסעדות ספגטים מימנה מלגות לספורטאים 
בליווי  קרן עלם-ספגטים  המצטיינים באמצעות 

ושיתוף ערוץ הספורט בתוכנית "לחלום בגדול".

התוכנית לטיפול בנערות
יוצאות אתיופיה

תוכנית להעצמה של נשים ונערות יוצאות אתיופיה, 
במסגרתה מכשירה עלם עובדות סוציאליות יוצאות 
במסגרת  אותן  ומשלבת  בנערות  לטיפול  אתיופיה 

היחידה לנערה בשירותי הרווחה המקומיים.

נשירה  בסכנת  לנערות  מענה  לתת  באה  התוכנית 
המעורבות  משוטטות  ולנערות  חינוכיות  ממסגרות 
בפלילים אשר לא מסוגלות להסתייע בשירותי הרווחה 
המוסדיים שאינם רגישי תרבות. אותן נערות מאותרות 
ומותאם להן טיפול פרטני וקבוצתי, הכולל עבודה עם 
משפחתן בשיתוף פעולה עם הקהילה וגורמים עירוניים 

אחרים המטפלים בקהילת יוצאי אתיופיה.

של  מצוקתן  וזיהוי  לאיתור  פועלות  עלם  של  העו"ס 
לבנות  להן  ומסייעות  האפשר  ככל  מוקדם  הנערות 
נערות,  עו"ס  משפחה,  כגון:  מוצקה  תמיכה  מערכת 
חברים, צוות בי"ס וכו' וזאת לפני שהן תגענה למצבי 
משבר קיצוניים. בנוסף נעשית עבודה אישית במטרה 
לרכוש מיומנויות חברתיות ובניית תוכנית אישית שתהיה 

מבוססת על זיהוי צרכיה הספציפיים של הנערה.

במסגרת התוכנית טופלו בשנת 2007 - 269 נערות.

נערות בגילאי 13 עד 34%15

נערות גילאי 16 עד 53%18

נערות בגילאי 19 עד 13%25
גדרה,  אשקלון,  יישובים:  בארבעה  פעלה  התוכנית 

קריית מלאכי ועפולה.

בצריכת  משמעותית  עלייה  נרשמה  החולפת  בשנה 
יותר  צעירים  בגילאים  ואף  הנערות  ע"י  אלכוהול 
מבשנים עברו. כמו כן נרשמה ירידה בגילאי הנשירה, 
בחומרים  ושימוש  פיזית  אלימות  במקרי  ועלייה 

נדיפים כמו דבק מגע, טיפקס וגז מזגנים.

קרן   ,F.Y. Fund לידידות,  הקרן  ושותפים:  תורמים 
הברון דה הירש, עיריות עפולה, גדרה, אשקלון וקריית 

מלאכי.
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מענים לנוער בסיכון וודאי 

תמונת מצב:
ילדים  מינית  תוקפים  ומתבגרים  ילדים  מאות 
אחרים בשנה. רבים מהתוקפים מתחת לגיל 12 )גיל 
במסגרת  מטופלים  אינם  ולכן  הפלילית(  האחריות 
כלשהי. בנוסף, בני נוער שתקפו מינית ולא הוגשה 
נגדם תלונה, אינם מטופלים כלל. הנושא אינו פשוט 
להתמודדות מצד הורים והמערכות המוסדיות, הידע 

בתחום לא נגיש והבושה וההסתרה רווחות בציבור.

המענה של עלם:
המרכז היחיד בארץ המטפל ומתמקד בילדים ונוער 
תוקפים מינית הפועל בשותפות מלאה עם משרדי 
לגיל  שמתחת  בילדים  מטפל  המרכז  הממשלה. 

האחריות הפלילית )גיל 12( וגם במתבגרים עד 18.
משמעותי  הוא  הצעירים  בגילאים  מקצועי  טיפול 
ביותר. ככל שהטיפול מתחיל בשלב מוקדם, סיכויי 
ילדים  בקרב  מינית  אלימות  יותר.  רבים  הצלחתו 
התנהגותי.  לדפוס  הופכת  כראוי,  מטופלת  שאינה 
טיפול נכון מאפשר לתוקפים לאמץ דפוסי התנהגות 

נורמטיביים ומונעת את אלפי הקורבנות העתידיים.

סוגי הפעילות בפרויקט:
והכוונה  ייעוץ  טיפול,  אבחון,  מסוכנּות,  הערכת   •
ומשפחותיהם  מינית  תוקפים  ומתבגרים  לילדים 

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

לתופעה והשתתפות בועדות הכנסת הרלבנטיות.
• הפעלת קו החם קו תמיכה וייעוץ טלפוני המאפשר 
לאנשי מקצוע ולציבור הרחב לבחון, באופן דיסקרטי, 

התנהגויות מיניות חריגות של ילדים.
הפעלת פורום 'מיניות אצל ילדים' באתר נענע -   •

שהוא למעשה הרחבה של הקו החם.

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

הפלילית - מטופלים במרכז למניעה ולטיפול. 
מוקדים  בשלושה  מטופלים  התוקפים  המתבגרים 
)משותף  "אופק"  בכלא  טיפולי  פרויקט  עיקריים: 
לעלם ולשב"ס(, הפעלת קבוצות של נערים הנמצאים 
ופרויקט  ורשות חסות הנוער  לנוער  בשרות המבחן 
"נופלים בין הכיסאות", אותם בני נוער שלא הוגשה 

נגדם תלונה במשטרה ומטופלים במרכז.

299 פניות, הערכות וטיפולים בוצעו בשנת 2007
)לא כולל קו חם ואינטרנט(.

180פניות שטופלו בקו החם

מעל 5,000כניסות לפורום )מידי חודש(

טווח הגילאים שטופלו במרכז השנה: 5-17

פעילות בשנת 2007: 
בתחום  בארץ  הראשון   - בטמרה  סניף  פתיחת   •
בשיתוף  פועל  הסניף  ערבית.  לאוכלוסייה  המיועד 
פנימיית אל אמל ואנשי הצוות הינם בעלי מקצוע מן 
המגזר הערבי, זאת על מנת להפוך את השירות נגיש 

באופן אופטימלי לאוכלוסייה.
• המשך העבודה בכלא אופק, כולל סיומו של מחקר 

כולל בעל תוצאות מבטיחות.
בקהילה  בעפולה  הסניף  עבודת  ופיתוח  הרחבת   •
ומול השירות הפסיכולוגי ולשכות הרווחה האזוריות 

)עפולה, כרמיאל(. 
• המשך הפרויקט במגזר החרדי בשיתוף עם עמותת 

"שלום בנייך" ובליווי ומעורבות רבנים.
• מתן ייעוץ הכוונה והדרכה מקצועית לאנשי מקצוע, 
למוסדות, לארגונים ולשירותים שונים )משטרת ישראל, 
לשכות רווחה ופקידי סעד, בתי ספר ועוד(, קיום ימי 

עיון ייחודיים והשתתפות בכנסים מקצועיים.
קידום תוכניות הסברה והגברת מודעות לתופעה   •
בקרב אנשי מקצוע והורים בנושא: "מתי זה נורמלי".

והכנת תשתית לפתיחת סניף בבאר שבע  קידום   •
בשיתוף עמותת יחדיו, קרן רש"י והביטוח הלאומי.

שנת תחילת פעילות:  2001.

פריסה ארצית:
מרכז בת"א, סניפים בעפולה ובטמרה. המרכז 

והסניפים אזוריים מטפלים בילדים מכל הארץ.
קבוצות המכרז פועלות במעונות של חסות הנוער 

)מצפה ים, גילעם וירכא(, בקבוצות בקהילה )בחיפה 
ובעכו( וקבוצות במרכז )בתל-אביב וברמלה(. 

שותפים ותורמים:
צ'ק פוינט טכנולוגיות בע"מ, עמותת אמונה, משרדי 
החינוך והרווחה, שרות המבחן לנוער ורשות חסות 

הנוער, שב"ס, פנימיית אמונה, פנימיית אל אמל, 
וקניון שבעת הכוכבים.

המרכז למניעת אלימות מינית
לטיפול בילדים ובני נוער תוקפים מינית
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מענים לנוער בסיכון גבוה 

תמונת מצב:
אלפי בני נוער משוטטים בלילות ברחובות בישראל: נוער 
נושר מביה"ס הנותר ללא מסגרת חינוכית, נוער הסובל 
המשתמש  נוער  ונפשית,  חברתית  סביבתית,  מהזנחה 
בסמים ואלכוהול ומעורב בפעילות אנטי-סוציאלית וכן 

נוער חסר מעש המחפש דרך להפגת השעמום.
בשנה האחרונה תופעת הסכינאות התעצמה, ובשילוב 
עלייה בצריכת אלכוהול, הרי שמקרי האלימות בהם 

מעורבים בני הנוער הופכים שכיחים יותר ויותר.
השירותים  מערך  הללו,  מהמתבגרים  רבים  עבור 

הממסדי אינו נגיש והם אינם יודעים לאן לפנות.

המענה של עלם:
ברחובות,  בלילות  משוטטות  רחוב"  "כתובת  ניידות 
בגנים ציבוריים, בחופי הים, באזורים נטושים ובמרכזי 
ליצור  הנוער המנותקים,  בני  ערים בכדי לאתר את 
להפנות  במטרה  אמונם  את  ולרכוש  ראשוני  קשר 
אותם לגורמי הטיפול המתאימים בעמותה ומחוצה 
לה.  כל זאת על מנת שיוכלו להתחיל בתהליך שיקומי 

ולחזור לחיים במסגרות נורמטיביות תומכות.

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

קל, טלפון, דפי מידע, אמצעי מניעה ועוד.

 )reaching out( הצוות מפעיל איתור פעיל ויישוג  •
של המתבגרים, יוצר קשר חם ומקבל, מספק מענה 

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

ו/או חיבורם מחדש לגורמי טיפול אותם נטשו. 

סיכום נתונים ומאפייני בני הנוער:
החברה:  מגזרי  מכל  הינם  המשוטטים  הנוער  בני 
דתיים  חילונים,  חדשים,  ועולים  ותיקים  ישראלים 

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

ובדימוי העצמי ומצוקות נוספות.

36,374סה”כ פניות

11,946פניות חדשות

24,428פניות חוזרות

התפלגות על פי מין:

70%בנים

 30%בנות

ניידות ‘כתובת רחוב’
ניידות מידע וייעוץ לנוער משוטט בלילות
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התפלגות על פי מוצא:

 59%ילידי הארץ/וותיקים

 23%עולים מחבר העמים

 11%יוצאי אתיופיה

 4%בני מיעוטים

1%חרדים

התפלגות לפי גיל: 

מהפונים הם מתחת לגיל 2%12

מהפונים הם בגילאי 12 עד 8%14

מהפונים הם בגילאי 14 עד 27%16

מהפונים הם בגילאי 16 עד 43%18

מהפונים הם מעל לגיל 20%18

טווח גילאי הפונים לניידות הלילה: 10-25

התפלגות על פי סיבות הפנייה:

שימוש מופרז באלכוהול ו/או בסמים36%

התנהגות עבריינית )נוער עובר חוק(21%

נשירה גלויה וסמויה ממערכת החינוך18%

שוטטות וחוסר במסגרת לימודית/17%
תעסוקתית/צבאית

בעיות פסיכיאטריות )אובדנות, דיכאון 4%
ופגיעות עצמיות(

דרי רחוב או חסרי מקום לינה קבוע2%

התערבויות חירום בשעת משבר1%

בשל תקיפות מיניות בעבר או בהווה1%

כ-1�00 מתבגרים הופנו ע”י צוות הניידות לשירותי 
הנוער בקהילה להמשך טיפול.

פעילות בשנת 2007:
הורחבה הפעילות ל-5 ערים חדשות ונוספו ערבי   •
פעילות רבים בערים קיימות. עלייה במספר הפניות 
הכללי לניידות, וכן עלייה במספר הפניות החדשות, 

לעומת שנת 2006.
• נמשכה מגמת העלייה העקבית במספר ההפניות של 
הנערים המאותרים ברחוב להמשך הטיפול בשירותי 
הנוער בקהילה. כ-40% מההפניות לשירותים השנה 

היו הפניות חדשות )נערים לא מוכרים לשירותים(.
• פיתוח מאגר מידע ממוחשב לתיעוד עבודת הניידות 
ותחום הרחוב, המשך פיתוח תחום ההתנדבות בתחום

הניידות וקידום ופיתוח ההכשרות, ההדרכות והליווי 
המקצועי של כל צוותי העובדים בניידות.

• מתן מענה לנוער במצב בטחוני קשה - ניידת שדרות 
המשיכה לעבוד עם בני הנוער ושירותי הנוער בעיר. 
בני  עבור  קיץ  לתוכנית  גם  שותפה  הייתה  הניידת 
נוער משדרות שהתקיימה בסמוך לאופקים והופעלה 

על ידי העיר בסיוע ממשלתי. 
הרחבת שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות -   •
לדוג' עובדות סוציאליות מהיח' לנערה בחולון היוצאות 
בנערות  ולטפל  לאתר  במטרה  הניידת  עם  יחד 
הוקמה  בנוסף,  ומשוטטות.  סיכון  במצבי  הנמצאות 
ועדה שמרכזת את כל עבודת הרחוב בעיר בראשה 
עומד רכז הניידת. בבת ים קיים שיתוף פעולה פורה 
עם שירותי הנוער, הניידת הפעילה את תוכנית "לילות 
לבנים" בשיתוף העירייה ומשולבת בתוכניות "מגדלור 

על החוף" בעיר ועוד.
• פיתוח זירות מגזריות - עבודה עם אוכלוסיות רב-
ערב  חרדי,  לנוער  זירה  פתיחת  בי-ם:  תרבותיות 
איתורים לנוער ערבי, עבודה עם נוער יוצא אתיופיה 

בקטמונים ועם יוצאי חבר העמים בכיכר ציון.
על  נוסף  רחוב,  עבודת  תוכניות  שלוש  פתיחת   •
פעילותה הרגילה של הניידת בחיפה: שני פרויקטים 
הלילה,  לנוער בשעות  - מרכזים  לילה"  "ציפורי  של 
ופרויקט נוסף לעבודת רחוב ממוקדת נערות. מתקיים 
שיתוף פעולה מלא בין הניידת לבין סחל"ב ושירותי 

הנוער העירוניים. 
בפעילות  בסמים  למלחמה  הרשות  עובדי  שילוב   •
השוטפת של הניידות בת"א, ירושלים, רמלה ובת-ים.

פריסה ארצית: 
בשנת 2007 פעלו 11 ניידות ב-15 יישובים שונים: קרית 
שמונה, כרמיאל, עכו, חיפה, נתניה, השרון, ת”א, חולון, 
בת ים, רמלה-לוד, ירושלים, רחובות, שדרות, קרית גת.

שנת תחילת פעילות: 1995

שותפים ותורמים:
עם  בשיתוף  פועל  רחוב”  “כתובת  ניידות  פרויקט 
השירות  וצעירים,  לנוער  השירות  הרווחה:  משרד 
לנערות וצעירות, משרד הקליטה, קרן רש”י והרשויות 
וולקן  ג’וינט ישראל,  "עיר ללא אלימות".  המקומיות, 
קק”ל  אריסון,  תד  ע”ש  המשפחתית  הקרן  מצברים, 
אנגליה - JNF, הקהילה היהודית של מטרו-ווסט, ניו 
אטלנטה  קרן  מינמאונט,  קרן  לידידות,  הקרן  ג’רסי, 

וקרן קרוליטו.
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מענים לנוער בסיכון גבוה 

‘בית אמיתי’
תקיפה  נפגעות  וצעירות  לנערות  

מינית וגילוי עריות

תמונת מצב:
ע”פ נתוני המרכז לנפגעות אונס בישראל כל אישה 
נוספות  ורבות  עריות  לגילוי  קורבן  היא  שישית 
במכלול  בילדותן.  מינית  להתעללות  קורבנות  הן 
ביותר  הקשות  הן  אלו  נערה,  חווה  אותן  המצוקות 

ברמה האישית והחברתית גם יחד. 
התקיפה המינית מובילה להידרדרות בכל המישורים. 
לתפקד,  זה מתקשות  מסוג  התעללות  שחוו  נערות 
להמשיך ללמוד, להשתלב בעתיד במסגרת תעסוקתית 
וליצור קשרים בינאישיים בריאים. הטיפול המוצע להן 
בקהילה הינו חלקי וניתן ע”י גורמים שונים ובנפרד 

- אין גורם אחד המשמש ככתובת ברורה עבורן.

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

ותמיכה מקצועית כדי להמשיך בחייהן.

סוגי הפעילות בפרויקט: 
• בניית תכנית תמיכה אישית כוללת המותאמת לצרכים 
הסוציאלי,  הנפשי,  בתחום  נערה  כל  של  האישיים 

המשפטי, הפסיכיאטרי, הגופני והמשפחתי.
• שילוב של עבודה קבוצתית מגוונת. 

• מעוצב כבית לכל דבר כך שהבנות יכולות לשהות בו 
כבית חלופי, מרחב מוגן וחם, ללא הגבלת שעות.

• קידום הרחבת המענה ללינה לנערות וצעירות אשר 

זקוקות לו באופן חירומי : בריחה מהבית, מצב נפשי 
מעבר  מינית,  התעללות  עקב  מהבית  הוצאה  קשה, 
וכן   18+ לבנות  ההורים  מבית  ביציאה  והתארגנות 
כמקום מוגן להתאוששות בזמן של נסיגה בתפקוד. 

סיכום נתונים ומאפיינים: 
בשנת 2007 טופלו 35 בנות, בגילאי 17-25, רובן 

ישראליות וותיקות.
נפגעות   25 גיל  עד  וצעירות  לנערות  מיועד  הבית 
כסביבה  בבית  להיעזר  היכולות  מינית  תקיפה 
טיפולית תומכת, לטיפול קצר או ארוך ואין ביכולתך 
לשלם עבורו באופן פרטי, או המתקשות להמתין זמן 

רב עד לקבלתן במסגרות טיפול בקהילה.
זקוקות  אך  לטיפול  בנוגע  המתלבטות  לצעירות 
למקור כלשהו של תמיכה וסיוע, לצעירות המטופלות 
וזקוקות  מספיק  אינו  הטיפול  היקף  אך  בקהילה 
לתמיכה מסיבית. הבית אינו מיועד לנערות מכורות 

לסמים או אלכוהול או במצב נפשי פסיכוטי.

פעילות בשנת 2007:
• טיפול פרטני חינם לשנה לכל נערה הזקוקה לכך.

נפתחה קבוצת בוגרות מעל גיל 25 שסיימו טיפול   •
במרכז מאחר ולא נמצא עבורן מענה מתאים אחר.

• הרחבת הפעילות במרכז לארבעה ימים בשבוע. 
• הכשרת קורס נוסף של מתנדבות-תומכות.

שנת הקמה: 2006.

גלית  הרצליה,   11 נשים  מעגל  ותורמים:  שותפים 
וסטיב אדרעי, EVERGREEN ניהול בע”מ, הקבוצה של 
ליאורה לנדאו, הקבוצה של אביבה, טורקי השקעות 
משרד  ת”א,  סיוע  מרכז  קרנות,  ניהול  ספרה  בע”מ, 
הרווחה, משרד הבריאות, ידידות הבית, קרן שטיינהרט, 

קרן שטיינמץ, האגודה למלחמה בסרטן.

תחום נערות

פירוט המענים:

תמונת מצב:
ואלימות  דיכוי  ממצוקה,  סובלות  נערות  אלפי 
גברית  חברה  הינה  הישראלית  החברה  מינן.  בשל 
פטריאכלית, הנשענת על ערכים מצ’ואיסטיים והדבר 
החלש  המין  וצעירות  נערות  של  היותן  את  מעצים 

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

מהקשיים שלהן לחלוטין.

המענה של עלם :
עלם זיהתה את הצורך בהתייחסות נפרדת לנערות 
בכלל ונערות בסיכון בפרט ובפיתוח מענים ייחודיים 
נפרדים לטיפול במצוקותיהן, לכן בשנת 2004 הקימה 

עלם את “תחום נערות”.
ומיועדים  בעמותה  שפותחו  הפרויקטים  בכל 
לנערות, הנערה שותפה מלאה לכל תהליך הטיפול, 
זאת במטרה ברורה לאפשר לה להכיר את הכוחות 
הטמונים בה, להעצים אותם ולהחזיר לה את השליטה 
על חייה ועל גופה. בנוסף למרכזים עצמאיים הבאים 
כמענה למצוקה ספציפית של נערות, מיושמת הגישה 

הממוקדת נערות באופן רוחבי במגוון הפרויקטים.
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מרכז עד”י
)עוצמה, דאגה, ידידות( 

תמונת מצב:
בישראל אלפי נערות מנותקות, נערות נפגעות אלימות 
אלה  נערות  הרסניות.  התנהגויות  בעלות  ונערות 
למסגרות  משפט,  בתי  של  לצווים  בכפוף  נשלחות, 
ומנותקות  מתייגות  מסגרות   - סגורות  טיפוליות 

מהקהילה - בשל חוסר במענים אחרים מתאימים.

המענה של עלם:
יום  כמרכז  הפועל  טיפולי  שיקומי  הוא מרכז  עד”י 
ומשמש  מנותקות  לנערות  המיועד  פתוח,  קהילתי 
להפעיל  מבלי  ומשקמת,  מטפלת  תומכת,  מסגרת 

סמכות, ומבלי להרחיקן מהקהילה שלהן.
מאוימות  פחות  הנערות  חשות  הטבעית  בסביבתן 
ולכן  מתויגות,  פחות  המטפלים,  הגורמים  מצד 

מתנגדות פחות לטיפול השיקומי.
הנערות מופנות למרכז מהשירותים השונים בקהילה, 
כן  כמו  השונות,  בעיריות  לנערה  מהשירות  בעיקר 

משירות מבחן מפקידות סעד וממוסדות נעולים.

סוגי הפעילות בפרויקט:
הנערות המגיעות למרכז חוות מצוקות קשות בבית 
מכל  מנותקות  לסירוגין,  רחוב  לחיי  גם  ומידרדרות 
מסגרת, בעלות בעיות התנהגות קשות וצורכות סמים 
קרוב  קשר  בבניית  עוסק  המרכז  צוות  ואלכוהול. 
ויחסי אמון עמן במטרה להתחיל תהליך של שינוי. 

על  ומבוססת  יומיומית  היא  הנערות  עם  העבודה 
שיקום וטיפול בכל תחומי החיים, החל מטיפול נפשי 
לימודיות  במסגרות  שילוב  תעסוקתי,  שיקום  ועד 

וחינוכיות, הוצאה מהבית ועבודה מול בתי משפט.
במסגרת עד”י מפתחות הנערות אפשרויות חלופיות 
למצבי הניתוק. הן רוכשות השכלה, עובדות ומקבלות 

סיוע וטיפול, כל אחת בהתאם לצרכיה ולרצונותיה.
חיים  כישורי  פיתוח  גם  כוללות  במרכז  ההכשרות 
במקביל  ויצירתיים,  פנימיים  לעולמות  והתחברות 
התומכת  והקהילה  המשפחות  עם  עבודה  נעשית 

בנערות.
המרכז מופעל באופן שוויוני על ידי הצוות והנערות 
אותן  הופך  הנערות,  את  המעצים  דבר   - כאחד 
ומאפשר  שלהן  השיקום  לתהליך  מלאות  לשותפות 

להן לקחת אחריות על חייהן.

סיכום נתונים ומאפיינים: 
סה”כ טופלו השנה 67 נערות וצעירות בגילאי 14-21

עבודה,  במקומות  השתלבות  בתהליך  החלו  הן 
בלימודים או בכל פעילות יצרנית אחרת בקהילה.

התפלגות לפי מוצא: 

32מתבגרות וותיקות

13מתבגרות יוצאות אתיופיה

17מתבגרות יוצאות חבר העמים

5מתבגרות וותיקות מהמגזר הערבי
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פעילות בשנת 2007 :
• חיזוק והידוק שיתוף הפעולה עם הקהילה האזורית, 
עם גופים מקצועיים המפנים נערות לקבלת השירותים 
וביסוס עד"י כפתרון קהילתי אופטימלי, מה שהוביל 

לעלייה במספר הנערות המטופלות במרכז.
• דירת המשך - פתיחת והפעלת דירת המשך לצעירות 
בוגרות המרכז במטרה לאפשר להן להמשיך את תהליך 

שיקומן והמשך השתלבות חיובית בקהילה.
• 'קישמבית' - הפעלת יזמות עסקית, אפיית ומכירת 
ועלייה על  קישים איכותיים, ככלי להעצמה אישית 

מסלול יצרני חיובי. 
• ניידת עד"י - יציאה לעבודת איתור ויישוג בשטח של 
נערות מנותקות הנמצאות בסיכון גבוה, בזירות כגון 

קרית עקרון וגדרה. 
• סדנת תיאטרון קהילתי - פעילות ממושכת במהלכה 
נעשתה עבודה עם 13 נערות ובסיומה הועלתה הצגה 

אשר נכתבה עמן במשותף.
• פרויקט אתגרים - פעילות מאתגרת לבניית וחיזוק 

תחושת הערך והביטחון העצמי.
• בוצעה הפרדה של הנערות הבוגרות ובניית תוכנית 

מותאמת עבורן.
• מרכז השכלה - שילובה של מורה מקצועית בחלקיות 
משרה על מנת לאפשר לנערות לימודים במרכז. עידוד 
נערות להשלמת בגרויות, חלקן אף השתלבו בחזרה 

במסגרת לימודית.
שיתוף פעולה עם "דרך אחרת" מרכז יום לגמילה   •

מסמים ברמלה.

שנת הקמה: 2005.

שותפים ותורמים:
עד”י הוא פרויקט משותף של עלם, משרד העבודה 
וצעירות  לנערות  השירות  התקון:  אגף  והרווחה 
אשלים,  רחובות,  עיריית  נוער.  לשיקום  והשירות 

עמותת אתגרים, חב' אשרם בע"מ.

נערות  ממוקדת  .עבודה 

במגוון פרויקטים בעלם 
במרכזים  רחוב  דרות  לצעירות  שבועי  נערות  יום   •
למחוסרי קורת גג "מישהו לרוץ איתו" )ת"א( ו"גלגל" 
מכורות  שרובן  הצעירות  עם  עבודה  )ירושלים(. 
עקבי,  טיפולי  קשר  ובניית  בזנות,  ועוסקות  לסמים 
שמטרתו תמיכה ויצירת הזדמנות לשינוי באמצעות 
הפניה לגמילה, תיווך למסגרות המשך תומכות, סיוע 

בתעסוקה, בהסדרת דיור ועוד.

• הקמת שלטר לנערות וצעירות לצעירות דרות רחוב. 
הלילה  במהלך  ולינה  אחזקה  הינה  השלטר  מטרת 
וניצול  פגיעה  בפני  עליהן  להגן  בכדי  וזאת  בלבד, 
מיני בלילות. השלטר, כפעולה מניעתית הומניטארית, 
הינו למעשה מענה נוסף ומשלים המגדיל את הרצף 
הטיפולי הניתן לאותה אוכלוסיית נערות דרות רחוב. 
שהחל  השלטר  להקמת  השנה  במהלך  פעלה  עלם 
לפעול בינואר 08 בשיתוף האיגוד הירושלמי למאבק 
בסמים וקידום נוער ירושלים. רשת שופרסל תרמה 

לשיפוץ ואבזור המבנה.

• פיתוח פרויקטים ייחודיים לנערות במרכזי "הפוך על 
הפוך" ו'מגדלור'. 

• מפגשים מקצועיים עם צוותי ניידות, שמדווחים על 
עלייה בפניות של נערות, הדרכות מקצועיות לעובדות 

סוציאליות ולעובדות נערות בתחום הרב תרבותי.

• ליווי פתיחת דירת מעבר לצעירות חסרות בית ע"י 
מרכז 'מישהו לרוץ איתו' של עלם, לצעירות מכורות 
אשר עברו תהליך גמילה ונמצאות בתהליך שיקום. 
לדירת המעבר לצעירים  הינה מענה מקביל  הדירה 
ופועלת בשיתוף מקצועי ותמיכה של השרות לטיפול 

בהתמכרויות.
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תמונת מצב:
בשנה.  חוק  עוברי  נוער  בני  מאות  ישנם  בישראל 
עבריינות  לחיי  הידרדרות  במסלול  הנמצאים 

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

בטיפולם מענה אישי ייחודי ההולם את צרכיו.

המענה של עלם: 
תוכנית “דרך המלך” פותחה כמענה משלים לשירות 

המקצועי הטיפולי הניתן כיום ממוסדות המדינה.
לעבריינות  שהידרדרו  נוער  לבני  מסייעת  התכנית 
באמצעות הצמדת חונך בוגר לכל נער/ה ו/או שילובם 
מסחרית  חברה  או  בעסק  תעסוקתית  בהכשרה 
כלשהי בקהילה. כל זאת במטרה לאפשר להם לצאת 
להתחיל  והעבריינות,  האלימות  המצוקה,  ממעגל 
בתהליך שיקומי, לעלות על דרך המלך ולשוב לחיים 

נורמטיביים ותקינים.
התוכנית הינה כלל ארצית, מהווה תוספת משמעותית 
למענים הניתנים לנוער עובר חוק המטופל ע”י שירות 
הנוער  שירותי  עם  בשיתוף  פועלת  לנוער,  המבחן 
רחבי  בכל  עסקיים  שותפים  ומגייסת  הממסדיים, 

הארץ.

סוגי הפעילות בפרויקט:
לנוער  מענים  מעטפת  מציעה  המלך”  “דרך  תכנית 

במצבי סיכון, מצוקה ועבריינות:
חונכות וקשר אישי תומך של מתנדבים בוגרים -  •

”מאמנים לחיים”. מבוגר משמעותי בחייו של הנער 
מגביר  אותו,  מעצים  בו,  מאמין  אמונו,  את  הרוכש 
את תחושת הביטחון האישי ודימויו העצמי ומכוונו 
הכשרה  באמצעות  נורמטיבית  חיים  למציאות 
מקצועית, השלמת לימודים, מציאת מקום תעסוקה 
ומפוקח  מלווה  המתנדבים  עם  הקשר  לצבא.  וגיוס 
מקצועית ע”י רכז “דרך המלך” בשיתוף אנשי מקצוע 

מהשירותים המפנים את בני הנוער.
תעסוקתיות  במסגרות  הנוער  בני  ושילוב  ליווי   •
מתנדבים- בליווי  מקצועיות,  ובהכשרות  שיקומיות 

חונכים. פיתוח ושיפור כישורי חיים, דגש על יצירתיות 
וחשיבה עצמאית ויזמית בקרב בני הנוער המשולבים 

בעסקים השונים.

סיכום נתונים ומאפייני בני הנוער:
בני נוער בגילאי 12-18 המצויים בקצה הרצף, רובם 
הידרדרו לעבריינות ומטופלים בשירותי הנוער השונים 
נוער,  קידום  לנערה,  שירות  מבחן,  )שירות  בקהילה 
ניידת רחוב, הפוך על הפוך, מגדלור  וצעירים,  נוער 
ותוכניות קצה של עלם(. בני נוער שנשרו ממסגרות 
נשירה,  בתהליכי  מצויים  או  נורמטיביות,  לימודיות 
או  לימודיות חלקיות,  או כאלה המצויים במסגרות 
במסגרות חוץ ביתיות, לרבות מוסדות גמילה, ובעלי 

מוטיבציה לשינוי ו/או ליצירת קשר בינאישי.

500בני נוער שטופלו בשנת 2007

400מתנדבים וחונכים

50עסקים פעילים

עשרות  של  גידול  השנה,  רבה  להצלחה  זכתה  התוכנית 
לשיתוף  ביטוי  ומהווה  הפעילות,  תחילת  מאז  אחוזים 
פעולה הדוק ופורה בין המגזר השלישי, הציבורי והעסקי.

פריסה ארצית:
ביטוח  בשיתוף  הפעילות  מתבצעת  בהם  אזורים   6
לאומי: ת”א והמרכז )בני ברק, אור יהודה, יפו, רמת 
גן(, ירושלים והסביבה, באר שבע והדרום, לוד, חדרה 

אור-עקיבא, עפולה מגדל העמק.
עצמאי:  באופן  הפעילות  מתבצעת  בהם  אזורים 

רמלה, פ"ת, נצרת עילית, אשדוד.
3 אזורים בהם מתבצעת הפעילות בשיתוף אשלים: 

נתניה, כפ"ס אריאל והשרון, קדימה )אבן דרך(.

שותפים ותורמים:
מימון הפרויקט: ביטוח לאומי - הקרן לילדים ונוער 

בסיכון, אשלים, קרן שוסטרמן.
שותף מרכזי מקצועי ברמה הארצית: שירות המבחן 
הארצי לנוער-אגף התקון - משרד העבודה והרווחה. 
שותפים מקצועיים ברמה המקומית: בתי ספר מפתן, 
השירות לנערה במצוקה, קידום נוער, נוער וצעירים- 

שירות מבחן לנוער, מעונות חסות הנוער ומתנ"סים.
מכון  ירושלים,  רוטרי  דן,  מלונות  עסקיים:  שותפים 
וולקני, חברת גו’ן ברייס, רשת ספגטים, רשת ארומה, 
ACE, חב' פרטנר, רשת ארקפה, בנק מזרחי טפחות, 
מכתשים, רשת סגפרדו, דור אלון, קבוצת קרן פארק 
תעשיות קיסריה, משרדי עו”ד ועסקים שונים ברחבי 
הארץ כגון אולמות אירועים, מפעל שיש, מסעדות, 

נגריות, חנויות הלבשה ועוד.

מענים לנוער בסיכון גבוה 

תכנית הכשרה תעסוקתית לנוער עובר חוק בשילוב חונכות אישית
דרך המלך
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תמונת מצב:
במסגרות  להשתלב  מתקשים  בארץ  רבים  נוער  בני 
חינוכיים,  ממוסדות  נושרים  פורמאליות,  חינוכיות 
ומוצאים עצמם על מסלול הידרדרות בהיעדר מסגרת 

תומכת, ליווי והנחייה.

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

ובהשתלבות בעולם העסקים “האמיתי”. 
עלם מקימה עסקים קטנים עצמאיים בהם עובדים 
בני הנוער ואף שותפים בניהולם. המעורבות בפרויקט 
שייכות  מסגרת  המנותקים  הנוער  לבני  מספקת 
הדימוי  את  מחזקת  סטיגמטית,  שאינה  משמעותית 

העצמי שלהם, ומאפשרת להם לחוות הצלחה.
זו אפשרות אמיתית לרכוש השכלה ומקצוע ולפתח 
מיומנויות אישיות )מוסר עבודה, ניהול מו”מ, תקשורת 
הנוער  בני  החלטות(.  וקבלת  זמן  ניהול  אישית,  בין 
בונים את האמון בסביבתם מחדש באמצעות יצירת 
קשר משמעותי עם אנשי הצוות המלווים אותם. כל 
ייעודיים  וללימודים  לעבודה  להכשרתם  תורם  זאת 
ולמצוא את מקומם בחברה בהמשך הדרך כאזרחים 

תורמים ויצרניים. 
הארץ  ברחבי  שונים  עסקיים  מיזמים  הקמת  לשם 
תעסוקתיות  ‘יוזמות  בשם  בת  חברת  עלם  הקימה 
לנוער’, הפועלת באמצעות 6 חברי דירקטוריון - כל 
דירקטור מלווה בהתנדבות מיזם עסקי אחד ומעניק 
לו ייעוץ וליווי מקצועי על מנת שיפעל ויצמח כעסק 

כלכלי לכל דבר.
הינם  אלו  במיזמים  המשתתפים  הנוער  בני  מרבית 

נוער מנותק ובסיכון בגילאי 15-18.

המיזמים השונים שפעלו בשנת 2007:

קפה י.ע.ל בשדרות
בית קפה המופעל ע"י בני נוער תושבי העיר הממוקם 
ולעסקים  לתושבים  ומציע  שדרות  סינמטק  במבנה 
מקומיים קפה, כריכים ומזון קל. הפעילות נמשכה גם 
השנה בצל מצב בטחוני קשה, תחת מטחי הקסאמים. 

במיזם שולבו 11 בני נוער בליווי איש מקצוע.
שותפים ותורמים: עלית קופי, ציונות 2000 , קרן רש"י, 

גוונים, סינמטק ומכללת ספיר.

'קישמבית' ברחובות
מיזם לאפיית ומכירת קישים איכותיים בידי נערות 
מנותקות בסיכון גבוה ממרכז עד"י ברחובות המופעל 
ע"י העמותה. המיזם פועל בליווי שף מקצועי וליווי 

טיפולי של צוות עד"י ושולבו בו 8 נערות.
 ,2000 ציונות  אפלייד,  חב'  ותורמים:  שותפים 

קונדיטורית זיו.

'סיבה למסיבה' בת"א
מיזם המציע הפעלות לימי הולדת ואירועים לילדים. 
המפעילים הינם מתבגרים בסיכון המקבלים הכשרה 
מקצועית וליווי קבוצתי. השנה שולבו בו 10 בני נוער. 

שותפים ותורמים: בנק המזרחי.

דוכן 'בי GOOD' בחיפה
דוכן למכירת בגדי מעצבים שנתרמו  ותפעול  ניהול 

לפרויקט בגרנד קניון. שולבו בו 4 נערות בסיכון.

בית קפה לנוער בבאר שבע
בית קפה לנוער בבית עלם בעיר העתיקה בבאר שבע. 
אמור להתחיל פעילותו בפברואר 08 ובשנה החולפת 

שולבו בו 8 בני נוער בעבודת ההכנה וההתארגנות.
שותפים ותורמים: החב' לישראל, חב' כיוונים ומאפיית 

הראשונים.

מענים לנוער בסיכון גבוה 

יוזמות תעסוקתיות עצמאיות לנוער נושר
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מסעדת לילית
‘לילית’ הינה מסעדת יוקרה בתל אביב אשר מופעלת 
נוער  לבני  אופרטיבית  שיקומית  כתכנית  עלם  ע”י 
הדרדרותם  תהליך  את  למנוע  שנועדה  בסיכון, 
ולהקנות להם כלים מקצועיים, על מנת שיוכלו לשוב 

למסלול חיים נורמטיבי וחיובי.

סוגי הפעילות בפרויקט:
• הכשרה תיאורטית ומעשית במקצועות המסעדנות: 

טבחות, קונדיטאות, מלצרות וברמנות. 
• ההכשרה אורכת כ-18 חודשים ומתבצעת בקבוצות 
קטנות תוך התאמה אישית לצרכים הייחודיים וליכולות 

של כל נער ונערה. 
המסעדה,  במטבח  השף  עם  עובדים  המתלמדים   •
ובמקביל  האוכל המוגש במסעדה,  להכנת  אחראים 
ארוכת  טיפולית  תוכנית  להם  מותאמת  להכשרתם 
טווח, בליווי עובדת סוציאלית. תהליך התמיכה והליווי 
כולל מפגשים ושיחות קבוצתיות ופרטניות, ושיחות 
מעקב ותיאום עם כל הגורמים המעורבים: עו”סים, 

מנהלי פרויקטים, פסיכיאטרים, הורים ועוד.
עם סיום תהליך ההכשרה הנערים מופנים למסעדות 

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

את הצלחת התכנית השיקומית. 

סיכום נתונים ומאפייני בני הנוער: 
כשהם  השנה,  במהלך  בפרויקט  שולבו  נוער  בני   29
נקלטים באופן הדרגתי על בסיס מקום פנוי ויכולת 

צוות המטבח להכשירם.

פעילות בשנת 2007:
החדש,  במיקומה  פעילות  של  וחצי  כשנה  לאחר   •
בבית אסיה בתל אביב ומעבר לתפריט בשרי, נפתח 
מטבח הכנות נוסף בקומת המרתף שמטרתו שיפור 
הנערים  קליטת  פוטנציאל  והגדלת  העבודה  איכות 

לפרויקט.
ערב שף מיוחד - השף מאיר אדוני של מסעדת   •
היוקרה "כתית", התארח בלילית ובישל ארוחה מיוחדת 

עם הנערים וצוות הפרויקט.
• הרחבת פעילות המסעדה באמצעות הגדלת מספר 
המקומות לסועדים וישיבה גם מחוץ למבנה, פתיחת 

חדר אירועים מהודר לאירועים פרטיים ועסקיים. 
• ביצוע מחקר הערכה ביוזמת עלם והדירקטוריון של 
לילית בראשותו של פרופ' אהרון יורק מאונ' בר-אילן, 

בו רואיינו בוגרי הפרויקט לדורותיו.

שנת תחילת פעילות: 2000.

שותפים ותורמים:
משפחת קרמרמן, מר פר שטרנברג, קרן ריץ’ לתרבות, 
חינוך ורווחה, קרן קרוליטו, מר מתי טייבר, משפחת 
איבצן, יקבי תבור, כרמל מזרחי והשפים המסייעים 

בהתנדבות: ארז קומרובסקי, דניאל זך ואייל לביא.
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מענים לנוער בסכנת חיים

תמונת מצב:
להשתלב  מצליחים  אינם  וצעירים  נוער  בני  מאות 
ברחוב  חיים  עצמם  ומוצאים  הישראלית  בחברה 
ומתקיימים ממנו: מעורבים בפלילים, מוכרים גופם 
עבור כסף ומשתמשים בסמים. מדובר בנוער וצעירים 
אשר הינם קורבנות מגיל צעיר מאוד, שחוו הזנחה 
חדשים  עולים  חלקם  קשות,  ופגיעות  מתמשכת 
במוסדות  חיו  ורובם  הורים(  ללא  שעלו  כאלה  )גם 

במסגרות חוץ ביתיות. 
והם  לשקמם  במאמציהם  כשלו  הרווחה  שירותי 
התנתקו מכל מסגרת טיפולית וחיים ללא קורת גג, 
סובלים מרעב, מחלות, בדידות, ניתוק ועזובה קשה. 
רובם מתרכזים בערים הגדולות, תל-אביב וירושלים. 

המענה של עלם:
ו”גלגל”  בתל-אביב,  איתו”  לרוץ  “מישהו  מרכזי 
בירושלים הוקמו כפרויקטים טיפוליים-הומניטאריים 
היא  בית. המטרה  וצעירים חסרי  נוער  אותם  למען 
ללא  ברחובות  החיים  והצעירים  הנוער  בני  איתור 
קורת גג, יצירת קשר ראשוני ורכישת אמונם במטרה 
ומתמשך,  קבוע  לטיפול  היום  למרכזי  להביאם 
התחלת תהליך שיקום פרטני וחזרה הדרגתית לחיים 

נורמטיביים בקהילה

סוגי פעילות בפרויקט:
איתור אקטיבי של נוער וצעירים ברחובות ויצירת   •

קשר ראשוני.
מתן מענה לצרכי קיום אנושיים ראשוניים: אוכל,   •
טיפול  מוגן,  מחסה  מקום  מנוחה,  כביסה,  מקלחת, 

רפואי והמון חום ואהבה.
אבחון הצרכים הייחודיים של כל נער/ה והצמדת   •
מטפל אישי המכוון אותם, תומך, וכן מתלווה אליהם 

בפעילות מחוץ למרכז.
• פעילות מעצימה פרטנית וקבוצתית: טיפול פסיכו-

חינוכי, טיפולים הוליסטיים, שעורי עברית ועוד.
מחודשת  לקליטה  והפנייה  שיקום  תהליך  בניית   •

בחברה מול הגורמים הרלוונטיים בקהילה.

סיכום נתונים ומאפייני בני הנוער והצעירים:
סה”כ טופלו במרכזים ��5 בני נוער וצעירים.

התפלגות על פי מין:

74%בנים

26%בנות

התפלגות על פי מוצא:

58%עולים מחבר העמים

33.5%ישראלים ותיקים

8.5%אחר

בשנים האחרונות מבחינים בשטח בעליה משמעותית 

במספר הצעירים הישראלים הוותיקים שמידרדרים 

לחיים ברחוב. בקרב הבנות המגמה אף חזקה יותר. 

התפלגות על פי גיל:

9.5%גילאי 15-18

77.5%גילאי 18-26

13%גילאי +26

הפניות לגורמי טיפול:

מספר הפניות שרות

31גורמי הרווחה השונים

35מרכזי גמילה

57טיפול רפואי

16טיפול פסיכאטרי

39לינה

22תעסוקה

33ייעוץ משפטי

פעילות בשנת 2007:

דגש על עבודת רחוב רב תרבותית - טופלו יותר   •
צעירים מקבוצות אוכלוסיה שונות, כגון יוצאי אתיופיה, 

אנגלוסקסים וחרדים )בעיקר בירושלים(. 

• דגש על עבודה ממוקדת עם צעירות חסרות בית.
• המשך פיתוח "יום ממוקד צעירות" המוקדש לצעירות 
בלבד בהתאם למאפיינים הספציפיים של המצוקות 

אותן  מבדילות  ואשר  הרחוב,  בחיי  חוות  הן  אותן 

מצעירים חסרי בית: חשיפה לניצול מיני, הידרדרות 

לזנות, שליטה בידי סרסורים, חשיפה לאלימות ועוד. 

מנשים  מורכב  המרכז  צוות  גם  זה  פעילות  ביום 

בלבד.

'מישהו לרוץ איתו' ו'גלגל' 
מרכזי יום לבני נוער וצעירים חסרי בית
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• הקמת שלטר לצעירות חסרות בית - הצעירות חסרות 
בידי  נשלטות  ברחוב,  כפול  לניצול  חשופות  הבית 
בעבור מחסה  גם  בזנות  לעסוק  ונאלצות  סרסורים 
בסידורי  ממשי  חוסר  ובשל  זו  עובדה  בשל  ללילה. 
לינה לאוכלוסייה זו, יזמה וקידמה עלם הקמת שלטר 
ייחודי. השלטר הינו דירה ללינה ולמחסה מיידי מן 

הרחוב והתחיל לפעול בירושלים בינואר 2008. 
• עבודה במתכונת חדשה של חמישה ימים בשבוע.

דגש על הפניות לתעסוקה - הפנייתם של צעירים   •
חסרי בית לעבודה הינה חיונית ביותר להשתלבותם 
מחדש בחברה הנורמטיבית ועם זאת קשה ומורכבת. 
אופיו הייחודי של פרויקט "דרך המלך" של העמותה 
הפניות  יותר  ואיפשר  יותר  לנגיש  הדבר  את  הפך 

מסוג זה.
• פיתוח והרחבת תפקידי המתנדבים במרכזים. 

שנת תחילת פעילות:
“גלגל” - 2002, “מישהו לרוץ איתו” - 2003.

פריסה ארצית: 
גלגל - בירושלים, “מישהו לרוץ איתו” - בת”א.

שותפים ותורמים:
פדרציית  נוער,  קידום  לידידות,  הקרן   - “גלגל” 
פילדלפיה, האיגוד הירושלמי למאבק בסמים, הועדה 
לטובת  עזבונות  של  ייעודם  לקביעת  הציבורית 

המדינה, קרן שוסטרמן, קרן רש"י.
גלית  היהודית,  הסוכנות   - איתו”  לרוץ  “מישהו 
וסטיב אדרעי, הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של 
בסמים,  למלחמה  הרשות  המדינה,  לטובת  עזבונות 
הקרן לידידות, קרן קרוליטו, קרן קנדי ליי וקרן רש"י.



עמותת עלם - דו”ח שנתי �02007

מענים לנוער בסכנת חיים

תמונת מצב: 
בישראל.  בזנות  עוסקים  נוער  בני  מאלף  למעלה 
סביבה  שחוו,  קשות  מצוקות  עקב  לכך  הגיעו  הם 
חוויה חזקה של  רגשית,  או  מינית  פיזית,  מתעללת 
דחייה או תנאי הזנחה קשים. חלקם מצוי במסגרת 
לימודית וגר בבית, בעוד שאחרים נמלטו מהסביבה 
המתעללת וחיים ברחוב במצבי ניתוק, סיכון ומצוקה 

קשים וחשופים לניצול קשה בידי מבוגרים.

פחות  נמצאת  קטינים  זנות  ובעיקר  הזנות,  תופעת 
ופחות ברחובות ומתכנסת לזירות סגורות ולאינטרנט. 
זירות הרחוב אשר עד לא מזמן נחשבו זירות פעילות 
נעשית   הפעילות  עיקר  ונעלמות.  הולכות  ותוססות 
כיום באתרי היכרויות, צ’אטים ופורומים באינטרנט וכן 
בזירות סגורות כגון דירות פרטיות, מכונים, סאונות, 
מועדוני בילוי ועוד. מגמת המחתרתיות של התופעה 
עם  ההתמודדות  את  שהופך  מה  ומתחזקת  הולכת 

התופעה למורכבת ומסובכת יותר.

המענה של עלם:
פרויקט ‘ערים בלילה’ הוא הכתובת היחידה בארץ לבני 
בישראל. הפרויקט  בזנות  וצעירים המועסקים  נוער 
פועל לאיתור בני הנוער, לצמצום הנזקים הנגרמים 
התמכרויות,  לאלימות,  )חשיפה  עיסוקם  בשל  להם 
בעיות נפשיות( והתאמת תכנית שיקומית אישית אשר 

תסלול את דרכם להשתלבות מחודשת בקהילה.

סוגי הפעילות בפרויקט:
• מרכז יום - מעניק לבני הנוער מחסה מחיי הרחוב 
ביותר: ארוחה חמה,  ומספק להם צרכים ראשוניים 

שירותי כביסה, מקלחת, והרבה חום ואהבה. 
• מערך קשר בינאישי - יצירת קשר חם ותומך עם 

חונך מלווה והתאמת טיפול פרטני לנער/ה.
• קו סיוע ארצי - הפעלת קו סיוע טלפוני.

• פעילות איתור ויישוג של בני הנוער בזירות השונות: 
במקומות הבילוי, באינטרנט, ברחובות ועוד.

סיכום נתונים ומאפייני בני הנוער: 
בשנת 2007 טופלו 34 בני נוער וצעירים

בגילאי 13-22.

פעילות בשנת 2007:
משמרת לילה - עבודה בשעות הלילה המאוחרות   •
כפיילוט, במהלכן המפגש עם בני הנוער נקבע על פי 
בקשתם ובמקומות הנוחים להם, מה שהביא לנגישות 
רבה יותר, גם עבור בני הנוער שלא הגיעו לפגישות 

הקבועות במרכז.

נזקים  והפחתת  הכרחיים  שירותים  לקבלת  ליווי   •
משרדי  תקופתיות,  לבדיקות  לווינסקי  )מרפאת 

רשויות וכד'(.
• מיסוד הפגישות האישיות - פגישה אישית שבועית 
לכל נער שמתעורר אצלו צורך אישי אשר אינו יכול 
או  שיחה  ודורש  הקבוצתית  במסגרת  מענה  לקבל 
בירור אישי, או לנערים שנדרש חיזור ומאמץ מיוחד 

על מנת לשמר עימם את הקשר.
של  הדמוגרפיים  המאפיינים  בין  המתאם  שיפור   •
לבין  בשטח,  בזנות  העוסקים  הקטינים  אוכלוסיית 
המאפיינים הדמוגרפיים של צרכני השירות של עלם 
בפועל, כלומר יותר מטופלות בנות ויותר מטופלים 

מתחת לגיל שמונה עשרה.
• הכשרה מקצועית מקיפה בת שלושה וחצי חודשים 

למתנדבי הקשר הבין אישי. 
ארגונים  עם  הפעולה  ושיתופי  הקשרים  חיזוק   •
מקבילים אשר שמים לעצמם למטרה הפחתת נזק 

בקרב אוכלוסיות רחוב. 
מרכז  מעבר  בעקבות  מיוחדת  במתכונת  פעילות   •

היום של הפרויקט למבנה חדש.
בתקופת המעבר נעשתה עבודת שימור ותחזוקת   •
על  לשמור  מנת  על  המטופלים  עם  הקיים  הקשר 
הרצף הטיפולי, תוך המשך מתן שירותים בסיסיים, 
ומתן  הנערים  של  בחייהם  ומעורבות  מעקב  המשך 

מענה לצרכים ספציפיים שהתעוררו. 
מעברים  בנושא  טיפולית  רכבת  קבוצת  הופעלה   •
שעסקה בתכנים הקשורים לשינויים, פרידות, מעברים, 
התחלות חדשות, באופן שקושר בין חוויות העבר של 
התחושות  לבין  האישיים,  מחייהם  המרכז  מטופלי 

שליוו את השינויים בפעילות המרכז. 
בעלות  והעשרה  פנאי  פעילויות  תכנית  גובשה   •
בחיי  ויציבות  קביעות  להטמיע  קבוע במטרה  אופי 
בני הנוער ולאפשר להם פעילות הפגתית אשר אינה 

כרוכה בהרס עצמי. 
במיקום  היום  מרכז  לפעול  החל   2008 בתחילת   •
חדש במבנה גדול יותר שיאפשר מתן מענה ליותר 

בני נוער וצעירים.

שנת תחילת פעילות: 2001.

פריסה ארצית: תל אביב.

שותפים ותורמים: 
הפרויקט פועל בשיתוף עם עיריית ת”א, מתן-הדרך 
שלך לתת, הקרן ע”ש סוניה ואדוארד קוסוי, צ’ק פוינט 
טכנולוגיות בע”מ, גלית וסטיב אדרעי. משרד הפרסום 

ראובני-פרידן מלווה כשותף אסטרטגי בהתנדבות.

'ערים בלילה' פרוייקט לטיפול בתופעת זנות קטינים
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בסיכון  בנוער  הטיפול  את  רואה  עלם  עמותת 
לכן,  בישראל.  כלל החברה  ובמצוקה כאחריות של 
במקביל לשיתוף פעולה הדוק עם מערכות הרווחה 
המוסדיות שבאחריות המדינה והרשויות העירוניות, 
משקיעה העמותה מאמצים לרתום גם את הקהילה 

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

בסיס התנדבותי.
לאנשי  ובמקביל  מתנדבים,  כארגון  הוקמה  עלם 
כ-1,500  פועלים  בארגון  המועסקים  המקצוע 
למען  המתנדבים  נוער  בני   200 מתוכם  מתנדבים, 

בני נוער אחרים. 

מתנדבי עלם פועלים במספר רמות עיקריות:
מתנדבי מטה - הפעילים במסגרת מוסדות ניהול   •
העמותה והוועדות המקצועיות - השנה כוננה עלם 
מחדש את ועדת ההתנדבות כתת ועדה של הועדה 
עובדי  אקדמיה,  אנשי  חברים  בוועדה  המקצועית. 

מטה ושטח וחברי הועדה המקצועית.
התוכניות  במגוון  הפועלים   - שטח  מתנדבי   •
והפרויקטים בשטח הן בתפקידים ישירים מול הנוער, 
וסיוע  בליווי  והן  מקצועיים  צוותים  בהדרכות  הן 

להפעלת מערכי המתנדבים בכל הארץ.
• הנוער המתנדב הפועל למען עצמו ולמען בני נוער 

אחרים.
• מתנדבים המתגייסים לאירועים חד פעמיים כגון: 
יעוץ מקצועי  גיוס משאבים,  אירועי   , ימי התרמה 

בפעילויות פסטיבלים בחודשי הקיץ ועוד.
ההתנדבות מקבלת ביטוי בכל הפרויקטים אותם   •
הוועד  חברי  העמותה,  יו"ר  ואף  העמותה  מפעילה 
המנהל וחברי ועדת הביקורת של העמותה - כולם 

מתנדבים.
רוח ההתנדבות בעמותה שורה גם על רבים מבני   •
הנוער הנעזרים בעלם, ואלה הופכים לעיתים קרובות 
העצמה  זהו תהליך  בעצמם.  ולפעילים  למתנדבים 

אישי וחברתי כאחד.

סניפים  באמצעות  מתבצעת  בתחום  הפעילות 
משאבי  מנהל  פועל  בהם  הארץ,  ברחבי  אזוריים 

הקהילה בשיתוף עם מנהיגות יישובית מקומית.

פעילות בשנת 2007:
המשך פיתוח הסניפים האזוריים במטרה לתאם   •
ולתכלל בין מגוון התוכניות והפרויקטים של עלם 
בשטח, להביא לניצול מרבי של המשאבים המוקצים 
חזקה  מעורבות  וליצור  קהילה  באותה  נוער  עבור 

יותר של הקהילה בחיי הנוער. 
עסקים  אנשי  בהן  יישוביות  הנהגות   4 הופעלו   •
וממלאי תפקידים בכירים לקחו על עצמם אחריות 
לפתרון  בעלם  המקצועי  הצוות  עם  יחד  לפעול 
בעיות הנוער בקהילה. בערים: כפר סבא, באר שבע, 

רמלה וחיפה.
• הועמק ליווי תחום ההתנדבות ברמה הסניפית כולל 
גיוס, מיון והדרכת מתנדבים על פי הצרכים בשטח, 

ליווי מקצועי של מנהלי התוכניות והפרויקטים.
חוזק מערך ההדרכה של כלל העובדים הנמצאים   •
בתפקיד ניהול התנדבות ע"י גיוס מדריכים אזוריים, 
הדרכות, ימי העשרה ופיתוח מערכי ידע והכשרות. 
• הושם דגש על שימור ותחזוקת מתנדבים במסגרת 
רצף הדרכות, העשרות , השתלמויות רלוונטיות לכל 

פרויקט וימי הוקרה ארציים למתנדבים.
'דרך המלך' המהווה מענה  המשך פיתוח תכנית   •
חדשני לבני נוער בסיכון גבוה בשיתוף ביטוח לאומי 

ושירות מבחן לנוער במשרד הרווחה )עמוד 25(.
• ביסוס קשרים עם גופים עסקיים בקהילה הנרתמים 
להתנדב בפועל כפרטים וכקבוצות לעשייה רחבה מול 

בני הנוער של עלם בנוסף על תרומתם הכספית.
• פיתוח תוכניות ייחודיות מקומיות:

"פרויקט החממה" של סניף רמלה בשיתוף המכון 
ועבודה  נערים בלימוד  הוולקני בו משולבים כ-24 

בתחום החקלאות האורגנית. 
קיבלו  נערים   25  - ב"ש  סניף  בשטח"  "עצמאי 
הכשרות מקצועיות בתחום אומנות הבישול ועיצוב 

שיער,  בסיום הקורס השתלבו חלקם כמתמחים.
נוער  בני   79  - כפר-סבא  סניף  שינוי"  של  "זרעים 
כלבים,  אילוף  בתחומים:  והעשרה  הכשרה  קיבלו 
רכיבת סוסים, תיאטרון, תיפוף ואומנות הגראפיטי. 
• הקמת בית עלם בב"ש - פעילות קבוצתית ופרטנית 
בית  והקמת  נוער  ובני  מבוגרים  מתנדבים  בסיוע 

קפה לנוער במקום בליווי מאפיית ירושלים.

8 סניפים אזוריים בפריסה ארצית:
ירושלים וסביבותיה  אזור רמלה - לוד •  באר שבע • 
כ"ס והשרון  נתניה - קדימה - יישובי תל מונד •   •
- רמת השרון, כוכב יאיר, הרצליה, מתן, רעננה, הוד 

חדרה. חיפה •  ת"א - יפו, בני ברק, ר"ג •  השרון • 

משאבי קהילה והתנדבות 
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הדרכה  פיתוח  מחלקת  הוקמה   2007 שנת  במהלך 
לחזק  זאת על מנת  ידע כמחלקה עצמאית,  וניהול 
השונים  המקצועיים  התוכן  תחומי  בין  הקשר  את 
והמיומנויות,  הידע  שיתוף  את  להרחיב  בעמותה, 
השונים  הפרויקטים  בין  הפעולה  שיתוף  להגביר 
איכותית  מקצועית  הדרכה  ולספק  האיזור  באותו 
הדרכה  צרכי  מיפוי  נערך  עלם.  לעובדי  שוטפת 
במעני  חוסרים  ואותרו  בשטח  השונות  בתכניות 
ההדרכה  מערך  מבנה  נקבע  לכך  בהתאם  הדרכה. 
וגובש צוות הדרכה מורחב, מקצועי ומיומן שיספק 
מענים מתאימים וכוללים לצוותי הפרויקטים בשטח 

ולאנשי המטה המקצועי.

מערך ההדרכה המקצועית בעלם פועל בשני 
מישורים עיקריים:

• הדרכה לצוותי עבודת נוער - הדרכה וייעוץ לעובדי 
נוער בעמותה בנושא אופני ותהליכי טיפול )פרטני, 

קבוצתי וסביבתי(, תהליכי הערכה, אבחון וכד’.
• פיתוח מקצועי כלל ארגוני - ייעוץ בפיתוח תכניות 
לשטח ולמטה, כתיבה והמשגה של דרכי ההתערבות 
ופרויקטים, איתור מוקדי קושי מקצועיים ומתן מענים 
בהתאם, הנחלת דרכי עבודה משותפות ופיתוח ידע 

ייחודי, פיתוח השתלמויות והכשרות כלל ארגוניות.

פעילות בשנת 2007 :
• “שולחן עגול” - ייזום פורום חודשי של כל המלווים 
צוות  עם  בעמותה  הפרויקטים  מכלל  המקצועיים 
החלפת  בתחום,  מקצועיות  סוגיות  לליבון  ההדרכה 

דיעות וגיבוש תפיסות מקצועיות אינטגרטיביות.
במסגרת  השטח  מנהלי  לכלל   - מנהלים  קורס   •
הטמעת השינוי הארגוני ושיפור ההתנהלות הארגונית. 
ניהול  ניהול,  5 מפגשים בנושאים שונים: מיומנויות 
ודילמות מקצועיות,  קונפליקטים  ושימור מתנדבים, 
ידע בעמותה, חיזוק הקשר בין מטה  ניהול  תהליכי 

ושטח.
• סדנת צוות מוביל - בהנחיית יועץ ארגוני על תפיסת 
הניהול של עלם, גיבוש תכנית עבודה לשיפור עבודת 

הניהול בשדרת המטה והשטח.
 - בטראומה.  טיפול  בנושא  נוער  לעובדי  הכשרה   •
הכשרה לצוותי עלם בצפון בנושא התערבות טיפולית 

בשעת חירום בשיתוף נט”ל. 
צוותי  בסיס  על  ניתנות   - שוטפות  הדרכות   •

לפרויקטים אחת לשבועיים.
- פיתוח מתן הכשרות והשתלמויות  הכשרות חוץ   •

מקצועיות לגורמים חיצוניים:
1. ’פותחים עתיד’ - 22 ימי השתלמות לכ-300 עובדי 

תכנית “פותחים עתיד” של הסוכנות.

לצותי  ימי הכשרה   8  - מנ"ע  לצותי  2. השתלמות 
נוער של פרויקטי מנ”ע בעכו.

כנס סכינאות, אלכוהול ונוער
הסכינאות  תופעת  בנושא  מקצועי  כנס  ייזום 
נוער  בני  בקרב  המוגברת  האלכוהול  וצריכת 
משטרת  הרווחה,  משרד  נציגי  בהשתתפות 
ישראל, הרשות למלחמה בסמים ומשרד החינוך. 
הכנס חשף את מימדי התופעה ועסק בסיבות, 
הגורמים וההשלכות הצפויות במטרה לחדד את 
הצורך בפיתוח מענים רב מערכתיים מתאימים. 
הכנס נערך בשיתוף עם ביה”ס לעבודה סוציאלית 

באוניברסיטת ת”א ובתמיכת משפחת ביסן.

ניהול ידע 
ממוחשבים  בכלים  והשימוש  הידע  ניהול  תחום 

לשיתוף ידע פותח אף הוא השנה:
• פיתוח ובניית מערכת לניהול עבודת הנוער במרכזים 
אותה  להפוך  במטרה  בעמותה   - לכלל הפרויקטים 
לכלי ניהולי המאפשר ניהול תיקים אישיים ומעקב 
אחר תכניות טיפוליות, שיאפשר: יכולת לקבל נתונים 
מעקב  לצורך  נוער  ומאפייני  היקף  על  מספריים 
ניהולי וטיפולי, ניהול מתנדבים, תמיכה בצרכי ניהול 
והדוחות  הסטטיסטיים  הניתוחים  שיפור  שוטפים, 
בתחום  פעילות  על  טווח  ארוך  ומעקב  הרבעוניים, 

עבודת הנוער בעמותה.
בוצע מיפוי אופי השימוש במערכת הניהול המוגבלת 
יחסית שהיתה בשימוש עד כה )במרכזי ההפוך בלבד(, 
מיפוי ואפיון הצרכים בכל שאר הפרויקטים, נבדקו 
תהליך  של  ובסיומו  חלופיות  ממחושבות  מערכות 
נבחרה תכנת הניהול האופטימלית. המערכת הוצגה 
באופן כללי במסגרת השתלמות המנהלים ובמהלך 

בשנת 2008 יתחיל תהליך הטמעה הדרגתי בארגון.
אינטרנטית  פלטפורמה   - ארגוני  פורטל  הקמת   •
בעמותה  נצבר  אשר  המגוון  המקצועי  הידע  לריכוז 
כבסיס  הראשון,  בשלב  חדש.  ידע  לפיתוח  וככלי 
הקיים  עלם  אתר  בתוך  הוקמה  הפורטל  להקמת 
“קהילת ידע עלם” שהינה מאגר ידע מקצועי, שיתופי 
ואינטראטיבי עבור כלל עובדי ומתנדבי עלם. במקביל 
נעשה מיפוי   ROM Knowledgeware בליווי של חברת 
המוביל  הצוות  ברמת  בארגון  והידע  המידע  מוקדי 
של  בנייתו  בתהליך  והוחל  הפרויקטים,  ומנהלי 

הפורטל הארגוני. 
• ייסוד קהילת עלם ברשת החברתית “קפה דה מרקר” 

- פיתוח ותחזוק הקהילה החברתית המתגבשת.

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

שלה.

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

רבים יותר הזקוקים לסיוע יזכו ליהנות מהם.

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

הציבורי בישראל. 

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

משאבים עבור הפרויקטים השונים של העמותה.
את  מובילה  העמותה,  נשיאת  ברק,  נאווה  הגב' 

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

נורות והינו למעשה דגל ישראל הגדול בעולם.

 ,SMS הדלקת נורות הדגל נעשתה באמצעות שליחת
כל SMS היווה תרומה על סך 10 עבור העמותה. הנורה 
הראשונה הודלקה ע"י מ"מ נשיא המדינה, הגב' דליה 
איציק ואילו מגן הדוד הודלק לקראת יום העצמאות

ה-59 למדינת ישראל ע"י ראש הממשלה, מר אהוד 
אולמרט. דגל האורות הראשון התקיים בשנת 2004 

והיה קמפיין ההתרמה הסלולרי הראשון בישראל.

את  מיצב  עלם"  של  התקווה  אורות  "דגל  פרויקט 
לנראות  זכה  לאומית,  כבעיה  בסיכון  הנוער  בעיית 
רחבה ביותר, לחשיפה תקשורתית אוהדת, להיענות 

עצומה בקרב הציבור הרחב והמגזר העסקי ומאפשר 
לעמותה לחשוף את שלל הפרויקטים ואת העשייה 

העשירה הנעשית על ידה בשטח.

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

והתורמים השונים. 

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

את העמותה בתרומה.

שיווק והסברה

דגל "אורות התקווה" על חזית מגדלי עזריאלי
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הכנסות והוצאות לשנת 2007 באלפי ש"ח
התפלגות הכנסות

התפלגות הוצאות

תרומות 10,645

משרדי ממשלה 2,910פעילות עסקית 5,000

רשויות מקומיות 3,256

סניפים 651

מוסדות ציבור אחרים 627

עלם ארה"ב 2,382

קרנות 5,637

מרכזי מידע ויעוץ 5,819

התנדבות וקהילה
ותוכניות קהילתיות 2,509

 תוכניות קצה ופרוייקטים
מיוחדים 1,709

יזמות עסקית והכשרות מקצועיות 1,016תוכניות רב-תרבותיות 3,402

ניידות "כתובת רחוב" 2,834

יוזמות ושותפויות בין ארגונים 1,349

הוצאות כלליות, מימון
וגיוס כספים 4,540

סה"כ הכנסות
31,459

סה"כ הוצאות
31,470

18%
1%

10%

�%
�%

8%

��%

16%

18.5%

תחום נערות 1,676

8%

9%

5.5%

11%

5.5%

1�.5%

�%

�%

עמותות 351

9%

 תחום הדרכה
וניהול ידע 305

1%

�%

החזר הלוואות
וגרעון מצטבר 1,311

פעילות עסקית 5,000

16%

* על פי נתונים לא מבוקרים
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תורמים:
מעל 1,500,000 ₪
קרן קרוליטו, שוויץ

₪ 500,000-1,500,000
בנק הפועלים

המוסד לביטוח לאומי
הקרן לידידות

קרן רש"י
₪ 250,000-500,000

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
מגדל חברה לביטוח בע"מ

סבן חיים
פרטנר תקשורת בע"מ

F.Y קרן
קרן משפחת שטיינהרט בישראל

קרן קלור לישראל
₪ 100,000-250,000

אדרעי גלית וסטיב
אמפל ישראל בע"מ

ג'וינט ישראל - אשלים
ג'נרל אלקטריק - ארה"ב וישראל

החברה לישראל בע"מ
הפדרציה היהודית של פילדלפיה רבתי

הקרן ע"ש דן וגלוריה שוסטרמן
לניר נועם

צ'ק פוינט טכנולוגיות תכנה בע"מ
IDB קבוצת

קרן אטלנטה
קרן גנדיר

קרן קנדי ליי
שוורץ אריק ואריקה

₪ 50,000-100,000
בנק לאומי, ועד המנהלים

בנק מזרחי טפחות
דגון, בתי ממגורות

הקדש קרן יוסף שידלובסקי
הקרן לירושלים

מתן - הדרך שלך לתת
סיאר טק בע"מ

עמותת דרור
פדרציית ניו יורק
פדרציית סיאטל

ציונות 2000
קוקה קולה, החברה המרכזית ליצור משקאות בע"מ

קרן בוקסנבאום - נטע
קרן גוטמן

קרן יוסף וקריסטינה קסירר
קרן נדב
קרן קרב

קרן ראובן הכט
קרן ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה

שטרנברג פר
שיקום שכונות

שקד אבי
₪ 10,000-50,000

אביב ושות'
אולד איי. בע"מ

ישקר בע"מ
אלוני חץ

אלטשולר - שחם בע"מ
אלישע בע"מ, בית חולים

אסם - קרן אסנק לתרבות ורווחה
אפלייד מטיריאלס

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ארגון יוצאי לודג', קליפורינה

בנק לאומי
ברנדס ג'ני וחנינא

גולדמן, ארליך, גבר, אדלשטיין ושות'
גרנד קניון, חיפה

דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון
דיסקונט השקעות בע"מ

דלק מוטורס בע"מ
דני גבע חב' עורכי דין

הבנק הבינלאומי
הורוביץ אלי ודליה

המגבית היהודית, קנדה
הפדרציה היהודית של גרינוויץ', קונטיקט

הפדרציה היהודית של מטרו - ווסט, ניו-ג'רסי
הפדרציה היהודית של סן פרנציסקו

חסון יובל
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

י. רביב יעוץ 2004 בע"מ
כלמוביל בע"מ
כתר פלסטיק

מאייר דן
מארוול סמיקונדקטור ישראל בע"מ

מבטח שמיר אחזקות
מכתשים אגן

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

מיוחדת ניתנת לתורמים ולשותפים הבאים על תרומתם הנדיבה ושיתוף הפעולה המבורך.
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מלאנוקס טכנולוגיות
משה שקד ובניו

פדרמן החזקות מפעלים פטרוכימיים לישראל בע"מ
סופר רינה

ספרה ניהול קרנות
עופר תעופה בע"מ

עמותת אמונה, לונדון
עמותת יפתח

עשור סימון רחל
פימי אופורטיוניטי בע"מ

קבוצת עזריאלי - קנית ניהול השקעות ומימון בע"מ
קמור רכב בע"מ

קניון שבעת הכוכבים בע"מ
קסיופאה, אולם ארועים

קרן אורן
קרן בוסטון
קרן ברכה

קרן גבריאל שרובר
קרן חסד וצדקה

קרן יד הנדיב
קרן מאור

קרן משפחת ביסן
קרן ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי

קרן שטיינמץ
רוטרי ירושלים

ש. שסטוביץ בע"מ
שטיחי איתמר לייף סטייל בע"מ

שטראוס עלית
שטרום איתי
תפרון בע"מ

שיתופי פעולה:
Golf&Co בע"מ

HP ישראל
SAP ישראל

סימנס ישראל
ZMAX בע"מ

א.מ.ן ויינר ייצוג אמנים
אגיס סוכניות מסחריות )1989( בע"מ

אלקטרה בע"מ
אסם

בבילון
בזק

ביפר תקשורת
בלומנקרץ - משרד פרסום

גיבור סברינה
BBDO גיתם

גיתם פורטר נובלי

גלובוס גרופ בתי קולנוע בע"מ
)YES( בע"מ )די. בי. אס שרותי לווין )1998

הד ארצי
הוט

הום סנטר
ורוז יבואני אפנה

טלית - הפקות ואירועים 2000 בע"מ
טלכלל טלמסר

YNET ידיעות אחרונות
יונייטד קינג

יוניליוור ישראל
יפעת - מידע תקשורתי

מועדון מלכת המדבר
מירס

מרכז עזריאלי
מתן - הדרך שלך לתת

נייק ישראל
סלקום ישראל בע"מ

סלקט
ספגטים

עמותת אמונה
עמותת אמירים

עמותת דרור
עמותת יחדיו

עמותת יעדים לצפון
עמותת קשת
עמותת שחל

ערוץ 1 - רשות השידור
ערוץ 10

ערוץ המוסיקה 24
פלאפון תקשורת בע"מ

פרומדיקו
פרטנר תקשורת בע"מ

ציונות 2000
קאסט-אפ

CTV קבוצת פישמן
קומברס

קייטרינג - זאב כוחמן
קייטרינג ליאורה קרן
102FM ,רדיו תל אביב
רני רהב, יחצי ציבור

רשת נגה תקשורת בע"מ
שידורי קשת בע"מ
שירות בתי הסוהר
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$100,000 +
The Bialkin Family Foundation
The Horace W. Goldsmith Foundation

$50,000 +
Lenore Ruben

$25,000+
The Jeffrey A. Altman Foundation
The Russell Berrie Foundation
The Stella & Charles Guttman Foundation, Inc.

$10,000+
Austro-Hungarian Hebrew Free Burial Association
The Leir Foundation
Marjorie Magner
Daniel & Sara Sapadin
Schneider Enterprises LLC
Tudor Investment Corporation
The Joan & Sanford Weill Philanthropic Fund

$5,000+
Floyd & Efrat Abrams
George Blumenthal
The Marilyn & Marshall Butler Foundation
Michael Corriero & Mary Ellen Raftery
The Gottesman Fund
David Grin
Guardsmark
The Jewish Federation of Atlanta
David & Nomi Kolitz
Elinor Mannucci
The New York Community Trust
Oppenheimer Co., Inc
Craig Platt
Diane Recanati
Lawrence & Jan Ruben
Schulte, Roth & Zabel LLP
Alan & Riva Slifka
The U.M.R. Foundation
The Zankel Fund
The Michael & Barbara Zimmerman Philanthropic Fund 

$2,500+
Carol Dorsky
Claire & Maurits Edersheim
Frances Katz
Michael & Beth Klein
Mutual of America
The Nash Family Foundation
Lester & Geri Pollack
The Jack & Anita Saltz Foundation
Joseph Sigelman
The Alice & Thomas Tisch Foundation
David A. Tufts Jr.
Amherst & Janeth Turner
Elie & Marion Wiesel

USA Donors
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שיתופי פעולה
מוסדיים

נשיאת העמותה

נאוה ברק

חברי הוועד המנהל

דותן בעז - יו"ר

ביאלקין אן - נשיאת עלם ארה"ב

ד"ר לזר אמנון - סגן יו"ר

מלך נחמיה - גזבר

פרופ' ווזנר יוחנן

פרופ' ברגר רוני

ד"ר גולן מרים

הלפרט ברוך

זאבי טליה

טל סנדר

עפר רונן

פוקס עדן

רובן לינור

רווח מוריס 

שלגי מנחם

חברי ועדת ביקורת 

עו"ד שטח יוסף - יו"ר

גלייזנר שמואל

מור מוטי

נבו אהוד

קמין מיקי

משרדי ממשלה
המשרד לקליטת עליה

משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד הרווחה

רשויות מקומיות

אבי קושניר
אחינועם ניני

דנה דבורין
טוביה צפיר
יונה אליאן
ששי קשת

תודה מקרב לב

אור עקיבא
אילת

אשדוד
אשקלון

באר שבע
בת ים
גדרה

הוד השרון
חדרה
חולון
חיפה
טמרה

ירושלים
ירכא

כפר סבא
לוד

מגדל העמק
מ.מ. בני עיש

נהריה
נצרת

נצרת עלית
נתניה

עכו
עפולה

פתח תקווה
קרית שמונה

מ.א. גליל עליון
קרית גת
קרית ים

קרית מלאכי
רחובות
רמלה
רעננה
שדרות

שער הנגב
תל אביב
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11107654321

תל אביב

בת ים
חולון

1 4

אשדוד 1

חדרה + אור עקיבא 2 3 9

אשקלון 9

באר שבע

גדרה
9

חיפה 2 3 4 10

ירושלים 2 3 4 5 9

ירכא 8

כפר סבא והשרון 2 3 101

מגדל העמק 2 3

נצרת 8

נצרת עילית 1

נתניה 1 2 3 4

עכו 1 4

עפולה 1 2 9 11

פתח תקוה

קריית גת 1 4 9

קריית ים 1 9

קריית מלאכי 8 9

רחובות 4 7 8

רמלה-לוד 2 3 4

שדרות 1 4 10

איזור השרון -כללי

טמרה
11

קריית שמונה 1 4

פריסה ארצית
של פעילות העמותה

 

מעלות 11
נהריה 3

2 3 4

32 9

984

9

8 92

8

אילת 12

הפוך על החוף 12

חופי הכנרת 12



עלם - העמותה לנוער במצבי סיכון

רח' קהילת סלוניקי 7, ת.ד. �5��7

נאות אפקה תל-אביב, �6951

טלפון: 0�-7686666

פקס: 0�-6�70�19

www.elem.org.il
elem@elem.org.il
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