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נאוה ברק - נשיאת עלם

שנת 2008 שהסתיימה לא מכבר הייתה שנה לא פשוטה עבור כולנו. התנודות 
הכלכליות בעולם נתנו אותותיהם גם אצלנו, המתיחות בדרום הסלימה, וגם 

אנחנו בעמותת עלם נאלצנו להסתגל למציאות יומיומית אחרת.

אירועי הלחימה הגבירו תופעות של חרדה בקרב בני הנוער בדרום ואנו כמובן 
הושטנו יד והיינו שם בשבילם בכל אשר יכולנו לסייע.

העובדים והמתנדבים המסורים שלנו הסתובבו במקלטים ברחבי הדרום, והיוו 
מקור תמיכה נפשית ועידוד לבני הנוער השרויים במצוקות וחרדות קשות 

בעת המלחמה. 

לצערי, המצב בדרום אינו הקושי היחיד עימו התמודדנו השנה. כולנו חווינו 
את איומי המשבר הכלכלי הגלובלי במשק, בתעשייה, בעליית אחוזי האבטלה, 
במיתון, כל אלו רק הגדילו את מעגל הנזקקים בחברה בכלל ושל הילדים ובני 

הנוער בפרט, ולהם דאגתנו.

בעמותת עלם מטופלים מידי שנה עשרות אלפי בני נוער. גם השנה פגשנו 
מאות בני נוער משוטטים ברחובות, ללא קורת גג, ללא כל סיוע, ללא חיבוק, 
וללא יד מכוונת. אנו עושים ככל שביכולתנו ומושיטים להם יד כדי לשנות 

את חייהם ולתת להם תקווה לעתיד טוב יותר.
בניידות הלילה שלנו, בשלטרים, במרכזי המידע והייעוץ נערך מפגש ייחודי, 

מקצועי ובלתי אמצעי עם בני נוער.
זוהי תחילתה של דרך ארוכה במסלול השיקום בדרך לשינוי.

שלנו,  היקרים  ולמתנדבים  לעובדים  להודות  רוצה  אני  העמותה,  כנשיאת 
שפועלים לילות כימים למען בני הנוער במסירות ומתוך תחושה אמיתית 

של שליחות.
 

בזמנים לא פשוטים אלה, חשובה יותר מתמיד העשייה החברתית וסיועם 
של עסקים לחלשים בחברה. עלינו להעמיק את הקשר עם אלו שביכולתם 
לסייע, אפילו במעט. אני מוקירה את פועלם המבורך של אנשי המגזר העסקי 
היקרים שהולכים איתנו יד ביד כבר שנים רבות. מרגש לראות כיצד חברות 
ואת האחריות  לקהילה,  רואים את חשיבות תרומתם  רבים  ואנשי עסקים 

החברתית כחלק בלתי נפרד מפעילותם העסקית. 
 

אני מתפללת יחד איתכם לימים טובים יותר בשנה הנכנסת, לימים בהם כל 
ולילדי ישראל בכלל, חיים טובים ושלווים  אחד יצליח להעניק לילדיו שלו 

יותר.

נאוה ברק 
נשיאת עלם
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אן ביאלקין - נשיאת עלם ארה"ב

חברים יקרים,
החמה  ברכתי  את  לשלוח  מתכבדת  אני  נוספת  פעם 
ובארצות הברית. השנה החולפת  לתומכי עלם בישראל 
גדול  מספר  השלישי,  במגזר  הפעילים  בפנינו,  הציבה 
כי  לנו  נאמר  פעם  אחר  פעם  מכשולים.  של  מהרגיל 
עלינו לצפות לפחות תמיכה מהתורמים שלנו, כשהתרגום 
השירותים  צמצום  היא  התמיכה  הפחתת  של  המעשי 

לבני הנוער בסיכון שעלם משרתת.
עד כה, התומכים שלנו נרתמו לעזרתנו נוכח הנסיבות הלא 
פשוטות והביעו את נכונותם במימדים חסרי תקדים. אל 
מול המשבר הכלכלי והאובדן של כספי קרנות, המשכנו 
ובקשות להתנדבות. הצוות המסור שלנו  לקבל תרומות 
ומעניק לבני הנוער בישראל את הטיפול הטוב  מחוייב 
והאיכותי ביותר. העובדים של עלם הם כה מסורים, עד 
שכשהם עמדו בפני האפשרות של סגירת שירותים לנוער, 
הסכימו כולם לקיצוץ בשכרם וזאת כדי שנוכל להמשיך 

ולסייע לבני הנוער בישראל המתמודדים עם קשיים.
שעלם  הפעילויות  מגוון  אודות  תקראו  זה  שנתי  בדוח 
ברחבי  קשה  ובמצוקה  בסיכון  נוער  בני  עבור  מפעילה 
ישראל. חשוב שתומכינו ידעו שעלם הינו ארגון בינלאומי, 
ואחראי  שוטף  באופן  נפגש  אשר  אחד,  מנהל  ועד  עם 
יחדיו להפוך את חזונה של עלם למציאות. ישנה מידה 
רבה של שיתוף פעולה מקצועי בין ארה"ב וישראל. לאורך 
תקופה, משלחות  מדי  יצאו  עלם  של  קיומה  שנות   26
עלם-אמריקה  אירחה  האחרון,  בקיץ  המדינות.  שתי  בין 
עובדים וחברי ועד מנהל מעלם -ישראל בניו יורק. יחד 
בזמנים  בסיכון.  נוער  בבני  המטפלות  בתוכניות  סיירנו 
בין  רגיל שיש  אני מודעת במיוחד לקשר הבלתי  כאלו 
סיעורי  שבישראל.  לזו  עלם  של  האמריקאית  הזרוע 
המוחות המקצועיים הופכים את מערכת היחסים בינינו 
למשמעותית אפילו יותר מאשר לו היינו רק כלי לגיוס 

תרומות עבור התוכניות של עלם בישראל.
נדיבותם  על  שלנו  התומכים  לכל  להודות  מבקשת  אני 
היוצאת מגדר הרגיל שמאפשרת לתוכניות שלנו להתקיים 
ומבקשת להעביר אליכם את תודתם של אותם בני נוער 

שאת חייהם אתם מצילים דרך תמיכתכם בעלם.

שלכם,
אן ביאלקין

נשיאה עלם-אמריקה

בעז דותן יו"ר עלם

שנת 2008 הייתה שנה מוצלחת עבור העמותה.
במיזם  עלם  של  השתתפותה  על  לברך  ברצוני  ראשית 
חדש בעולם המגזר השלישי, "מידות". מיזם אשר ייעודו 
קידום המגזר השלישי באמצעות שיקוף ודירוג עמותות 
בישראל, ומטרתו לסייע לתורמים לתרום לגופים ראויים. 
תקין  ניהול  השקיפות,  בתחום  מהמובילות  היא  עלם 
והאחוז הנמוך של הוצאות הנהלה וכלליות. עלם זכתה 

לציון הגבוה ביותר שהוענק עד כה במסגרת מיזם זה. 
השנה העברנו האחריות הכלכלית על מסעדת "לילית" לידי 
סיכונים  לנו לקחת  משקיעים הראויים. בעת מיתון אל 
במגוון  פגיעה  של  מחיר  לגבות  עלולים  אשר  כלכליים 
ואיכות השירותים שעלם מציעה. קבוצת המשקיעים לקחה 
על עצמה את ניהול המסעדה ומינופה בתחום העסקי, 
לצד שימור הפעילות החברתית, המאפשרת שיקומם של 
בין מיזם עסקי  אידיאלי  חיבור  זהו  נוער מנותקים.  בני 
ושליחות ואחריות חברתית. עלם הייתה ועודנה הנושאת 

באחריות לפעילות החברתית והמקצועית.
המצב הכלכלי הרעוע בעולם ובישראל נותן את אותותיו. 
של  בתחילתו  נמצאים  אנו  אם  לקבוע  מאתנו  נבצר 
המשבר, באמצעו או בסופו. עלם, בהיותה עמותה אשר 
מגיעים מתרומות, מושפעת  75% מכספי המימון שלה 
באופן ישיר מהמצב הכלכלי בעולם. יש לציין כי נערכנו 
הוצאות  להתאמת  תוכנית  בהכיננו  לקיצוץ,  מראש 
העמותה למציאות החדשה, אפילו במחיר קיצוץ שכרם 
של עובדי עלם והיקפי משרות. אני גאה לומר כי הערכות 
זו אפשרה את המשך הפעילות באופן מלא ללא צורך 
מעריך  אני  הנוער.  ופעילות  בתכניות  לפגוע  זה  בשלב 
ומתפעל מהעובדים אשר הירתמותם למאמץ והסכמתם 

לקיצוץ בשכרם אפשרה שימור הפעילות. 
עלם  כמו  שבארגון  ובנחיצות  בחשיבות  אמונתי  מתוך 
ותרומתה  עלם,  של  והשירותים  התכניות  עם  והיכרותי 
למציאות של בני הנוער, ומתוך ההיכרות עם הצוות הנפלא 
שירות  להבטחת  העובדים  והעובדים,  המתנדבים  של 
המשבר  את  נעבור  כי  היא  תקוותי  הנוער,  לבני  איכותי 
בנינו  אשר  הארגונית  התשתית  כי  מאמין  אני  בשלום. 
וערוכים  מחוזקים  נצא  וכי  חזקה  מספיק  שנים  לאורך 

לאתגרים שעוד נכונו לנו בעתיד.

בעז דותן 
יו"ר עמותת עלם



מוקדש בהוקרה לכל שותפינו 
 לחזון, לחלום ולעשייה:

למתנדבים, 
לתורמים ולעובדי 

עמותת עלם

 עלם נרשמה כעמותה בישראל ביום 6 באפריל 1983
כמלכ"ר רשומה  היא   .)58-003-694-5 רישום   )מספר 
ציבורי כמוסד  ומוכרת   )930740659 מלכ"ר   )מספר 
או מיוחדות  תרומות  ולצורכי  הכנסה,  מס  ידי   על 
)א( לפקודת מס הכנסה.  46 ו   46 גדולות לפי סעיף 
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בסיכון  נוער  ובני  ילדים  עם  הטיבה  לא   2008 שנת 
והנוער  הילדים  נוספת במספר  ובמצוקה. חלה החמרה 
ונוער  ילדים  של  מספרם  גדל  מסכנת,  בסביבה  החיים 
זו  בשנה  בקהילתם.  הולמים  למענים  זוכים  אינם  אשר 
לאלימות  קטינים,  ניצול  של  קשים  למקרים  נחשפנו 
בני  של  גוברת  לאלימות  קטינים,  כלפי  ומינית  פיזית 
נוער במסגרות חינוכיות, לצריכה מוגזמת וחסרת שליטה 
של אלכוהול בקרב קטינים. אנו בעלם עשינו וממשיכים 
לעשות כמיטב יכולתנו, המקצועית והכלכלית, לעמוד בפרץ, 
להוות גורם ממתן ומונע של כל אותן תופעות ולתרום 
חסרי  אותם  לכל  והנפשיים  הפיזיים  הנזקים  להפחתת 

ישע המשוטטים בלילות ללא עורף משפחתי וקהילתי.

שפיתחנו  המשמעותיים  העשייה  ממוקדי  חלק  להלן 
פרי  היא  זו  שעשייה  להדגיש  חשוב  השנה.  והפעלנו 
שותפות משמעותית עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, 
רשויות מקומיות, קרנות ומוסדות ציבוריים בארץ ובחו"ל. 

וצעירים לנוער  בתעסוקה  ושילוב  מקצועית   הכשרה 
ההבנה  זו.  בשנה  משמעותית  תנופה  קיבל  זה  תחום 
כל  עבור  יסוד  אבני  הם  חיים  כישורי  ומתן  שתעסוקה 
צעיר, קל וחומר לאלו שנשרו מבית הספר, הופנמה והפכה 
ליעד מבוצר. במסגרת תחום זה פותחו מסלולים שונים, 
ומחוצה  בעלם  מתנדבים  מספר  וגדלו  תוכניות  הורחבו 
לה. תודות רבות לקרן לילדים בסיכון של המוסד לביטוח 

שבה  ייחודית,  תוכנית  בניית  אפשרה  לאומי, שתמיכתה 
מכשירים בני נוער בתחום ממוקד המכוון לשוק עבודה 
החבירה  בנוסף  בסיסיים.  חיים  כישורי  והקניית  רלוונטי 
בני  של  השתלבותם  לחיזוק  סייעה  החינוך  משרד  עם 
נוער מקידום נוער בפרויקט "דרך המלך" ומתן דגש על 

שילובם בתעסוקה. 

נוער מתנדב - בשנה זו הושקעו משאבים רבים בהכשרות 
נוער  בנושא  עמ"ן  רכזי  הכשרת  נוער,  התנדבות  לרכזי 
מתנדב בסיכון והקמת קבוצות נוער מתנדב מקרב הנוער 
העולה במגדלורים ולא רק במרכזי הפוך על הפוך. במקביל 
במסגרת שיתוף הפעולה עם משרד החינוך החלנו בשילוב 

בני נוער מקידום נוער בקבוצות הנוער המתנדב. 

זנות קטינים - נושא כאוב, רחוק מעינינו אך קרוב ללבנו. 
בשנה זו התבססה התוכנית בת"א, הורחב הצוות, הרחבנו 
הפעלנו  האינטרנט,  בזירת  כולל  האיתור  פעולות  את 
עבר למשכנו החדש.  נזקים  והמרכז להפחתת  סיוע  קו 
הודות לשותפות עם ביטוח לאומי ועם משרד הרווחה 
חיפה  בעיר  נוספים  מוקדים  שני  פתיחת  התאפשרה 
ובעיר נוספת בדרום. במקביל אנו ממשיכים את הפעולות 
והצפת  תקשורתית  חשיפה  לנושא,  המודעות  להעלאת 

הבעיה הקיימת ומטרידה בהיקפה. 

טיפול בילדים ונוער תוקפים מינית - בשנה זו המשכנו 

ציון גבאי, מנכ"ל עלם

דבר המנכ"ל
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לבסס המרכזים לטיפול בתוקפים מינית בת"א, עפולה 
מין  עברייני  נערים  קבוצות  מספר  את  הגדלנו  וטמרה. 
בשיתוף עם שירות מבחן ורשות חסות הנוער והעמקנו 

העבודה בחברה החרדית. 

תמיכה נפשית ויעוץ באינטרנט - הרחבת הפעילות בזירת 
לנערות  ברשת  תמיכה  קבוצות  הקמת  כולל  האינטרנט 
נפגעות תקיפה מינית וקבוצת מתלבטים בשאלת הזהות 
לנוער  הרוסית  בשפה  ממשק  הקמנו  בנוסף  המינית. 
המשרד  עם  בשיתוף   - העמים  חבר  עולי  ממשפחות 

לקליטת העלייה.

יכולות  שדרוג   - בהתמכרויות  וטיפול  מניעה  קבוצות 
הצוות המקצועי של העמותה לאיתור, להפעלת קבוצות 
מניעה וטיפול לנוער צורך סמים ואלכוהול בשותפות עם 

הרשות למלחמה בסמים וקרן רש"י.

חיזוק מערך התנדבות - הרחבת מערך ההכשרה, תמיכה 
בכל   - והיישובית  הארצית  ברמה  עלם  למתנדבי  וליווי 

תוכניות עלם ברחבי הארץ.

שיתופי פעולה - העמקת שיתופי הפעולה המקצועיים 
ברשויות  נוער  ועובדי  עלם  עובדי  בין  היומיומית  ברמה 
הנוער  שירותי  למרקם  עלם  תוכניות  חיבור  במקומיות, 

היישוביים על פני רצף המענים בעיר. 

פיתוח  על  דגש  שמנו  זו  בשנה   - והדרכה  ידע  ניהול 
הדרכה, הכשרה, פיתוח מקצועיות, המשגה תורתית, ניהול 
ידע והטמעת מערכות מידע התומכות בתהליכים אלה. 
פותחה מערכת ממוחשבת - תומכת בניהול עבודת הנוער 
ומאפשרת מעקב, ופורטל ארגוני - פלטפורמה אינטרנטית 
המרכזת את המידע הארגוני ואת הידע המקצועי המגוון 

הנצבר בעמותה. 

האתגר הכלכלי - לקראת הרבעון האחרון של 2008 עם 
קבלת הידיעה על נפילת הבורסות וקריסת קרנות גדולות, 
נערכנו והפעלנו תוכנית קיצוצים והתאמנו עצמנו למצב 
זה. יתכן שעוד לא הגענו לשיא המשבר והוא עוד לפנינו, 
ונחוצה בחברה  אך אנו מאמינים שעלם מספיק חזקה 

הישראלית שנצליח להתגבר על המשבר הכלכלי. 

אני מבקש לנצל הזדמנות זו לקרוא לשותפים הציבוריים 
שלנו - במשרדי ממשלה וברשויות המקומיות לתת סיוע 
את  לצמצם  מנת  על  זו,  בתקופה  דווקא  לעלם  נוסף 
הפגיעה למינימום האפשרי הן בתכניות והן בעובדי עלם, 
לפעילות  לשוב  ונוכל  במהרה  יחלוף  שהמשבר  בתקווה 

רגילה.

בברכה,
ציון גבאי

מנכ"ל
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החזון

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

למשפחתם ולחברה הישראלית.

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

קבוצות אוכלוסייה שונות.
בישראל חיים כיום כ-800,000 בני נוער בגילאים 12-18, 
העשור  במהלך  שונים.  סיכון  במצבי  חיים  מהם  כרבע 
האחרון, ארגונים חברתיים-התנדבותיים נאלצים למלא את 
החלל שמותירה המדינה בכל הקשור לאספקת שירותים 
חברתיים, אישיים וקהילתיים. בעיה זו בולטת עוד יותר 

בקרב בני הנוער בכלל ובקרב בני נוער בסיכון בפרט.
במהלך 2008 פגשה עלם עשרות אלפי מתבגרים, וקיימה 

קשר טיפולי רציף ומתמשך עם כ- 12,000 בני נוער.

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

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

בסלילת הדרך להשתלבותם המחודשת בקהילה.
מהשורה  מקצוע  אנשי   250 עובדים  עלם  בעמותת 

עוסקים  לצידם  והטיפול,  הייעוץ  בתחומי  הראשונה 
במלאכה כ-1,700 מתנדבים, מבוגרים ובני נוער.

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

הבילוי ואף בפעילות לילית ברחובות.

אחריות ומעורבות חברתית 
בסיכון  בנוער  הטיפול  כי  מאמינים  אנו  עלם,  בעמותת 
ובמצוקה הוא באחריות כלל החברה. לכן, במקביל לשיתוף 
שבאחריות  השונות  הרווחה  מערכות  עם  הדוק  פעולה 
להעלאת  העמותה  פועלת  לאזרחיה,  לספק  המדינה 
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 
יזמות,  ורגישות,  פתיחות  ומקצועיות,  מצוינות  מנהיגות, 
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
לנוער  רחוב  ניידות  לנוער,  וייעוץ  מידע  מרכזי  רשת 
המגזרים  בני  נוער  לבני  רב-תרבותיות  תוכניות  משוטט, 
השונים, מענים ייחודיים לנערות וצעירות בסיכון, מרכזים 
לבני נוער וצעירים חסרי בית, פרויקט לקטינים העוסקים 
לנוער  אישית  וחונכות  תעסוקתי  שיקום  תכנית  בזנות, 
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 וגיוסה למען הנוער.

עמותת עלם
סקירה כללית
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 רצף הסיכון של
בני הנוער בישראל

 המענים
של עלם

 המענים
של עלם

 המענים
של עלם

 המענים
של עלם

 המענים
של עלם



10

תמונת מצב

גיל  משימות  עם  להתמודד  מתקשים  רבים  נוער  בני 
מענה  העדר  ומשבר.  קושי  למצבי  ונקלעים  ההתבגרות 
בצורת  התופעות,  להחרפת  להביא  עשוי  אלו  לבעיות 
בסמים  שימוש  עבריינית,  התנהגות  אלימה,  התנהגות 

והתדרדרות לשולי החברה. 

המענה של עלם

לנוער,  קפה  כבתי  מעוצבים  הפוך  על  הפוך  מרכזי 
ומאפשרים שיח "בגובה העיניים" של מתבגרים עם אנשי 
הנוער.  בני  בין  והדברות  מפגש  וכן  ומתנדבים,  מקצוע 
שירותי  של  רחב  מגוון  הנוער  לבני  מציעים  המרכזים 
מידע, הניתנים על ידי הצוות והמתנדבים וכן באמצעות 
שירותי  עדכנית.  מידע  וספריית  מידע  דפי  האינטרנט, 
כוללים  המרכזים  שמציעים  וההכוונה  התמיכה  הייעוץ, 
שיחות פרטניות, פעילות קבוצתית והשתתפות בסדנאות 
המקצועי  הצוות  הנוער.  בני  את  המעסיקים  בנושאים 
השירותים  עם  הדוקים  עבודה  בקשרי  פועל  במרכזים 
השונים לנוער ברשות לצורך היוועצות והפניית בני נוער 
להמשך ליווי וטיפול. כ-400 מתנדבים, מבוגרים ובני נוער, 
חמישה  הפתוחים  הפוך"  על  "הפוך  במרכזי  פועלים 
וכן במהלך  והערב  ימים בשבוע, בשעות אחר הצהריים 

החופשות מבתי הספר.  

סיכום נתונים ומאפייני הפונים

התערבויות  42,208 במרכזים  התקיימו   2008  במהלך 
לכ-3,321 בני נוער בנושאים שונים. מתוכם הופנו 340 בני 

נוער להמשך טיפול בשירותים בקהילה.

התפלגות לפי נושאי פניות

סיבת הפנייהאחוז

פונים בתחום המסגרות: לימודים, צבא, 29.5%
עבודה וכו' 

פונים בתחום הפנאי: רצון להתנדב, 17.5%
שעמום, תחביבים

פונים בתחום האהבה ומיניות: קשרים 10%
זוגיים, יחסי מין, זהות מינית, הריון וכו'

12%
פונים בתחום הבית והמשפחה: יחסים 
במשפחה, אלימות במשפחה, קשיים 

כלכליים וכו'

פונים בתחום העבריינות ושימוש בסמים 11%
ואלכוהול

פונים בתחום הרגש: בטחון עצמי, מחשבות 9.5%
אובדניות, דימוי גוף וכו'.

פונים בתחום קבוצת השווים: השתייכות, 7.5%
בדידות, מיומנות חברתית וכו'.

פונים בתחום הבריאות: הפרעות אכילה, 3%
תזונה, מחלות כרוניות וכו'.

התפלגות על פי גילאים

פירוטאחוז
עד גיל 2.3%12
גילאי 14.4%12-14
31.2%14-16
גילאי 43.2%16-18
מעל גיל 4.3%18
לא עודכן4.6%

מענים לנוער נורמטיבי בסיכון קל

"הפוך על הפוך"
רשת מרכזי מידע, תמיכה ויעוץ לנוער
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התפלגות על פי מין

מספרם של הבנים הפונים למרכזים גבוה בכ-9% מזה 
של הבנות

כמותמין
1,827בנים
1,493בנות

1טרנס 
3,321 סה"כ

התפלגות על פי מוצא

המרכזים פועלים בגישה רב תרבותית, ומספקים מענה 
למגוון קבוצות תרבותיות, בהתאם לצרכיהם הייחודיים. 

מוצא כמות
מתבגרים וותיקים יהודים 42.1%

מתבגרים יוצאי חבר העמים 28.4%
אחר )קווקז, דרום אמריקה, צרפת, לא ידוע וכו'( 23.3%

מתבגרים יוצאי אתיופיה 5.7%
מתבגרים וותיקים ערבים 0.5%

פעילות בשנת 2008

העבודה עם בני הנוער במרכזים התרחבה וכוללת עתה 
תוך  הסיכון,  רצף  פני  על  ומגוונות  חדשות  אוכלוסיות 
טווח  את  המגדילות  ייחודיות,  ותוכניות  כלים  פיתוח 

המענים הניתנים במרכזים ומחוצה להם. 

 YY2008 במהלך   - צפת   בעיר  חדש  מרכז  פתיחת 
הושלם תהליך פתיחתו של מרכז חדש בצפת בשיתוף 
מגוונת  אוכלוסייה  בעלת  בעיר  העבודה  גלנקור.  קרן 
פועל  המרכז  ייחודי.  מקצועי  אתגר  מהווה  כצפת, 

במסגרת תחום הנוער של צפת. 

לרחוב  )מרחוב  לאן"   YYיש" תוכנית  פיתוח 
והעמיק  המשיך   2008 בשנת   - אישי(  לליווי 
את  המשלב  היישובי  העבודה  מודל  פיתוח 
ומספק  הניידות,  ועבודת  הפוך"  על  "הפוך  עבודת 
מנותק. נוער  של  טווח  ארוך  וליווי  להפניה   מענה 
בגילאי  נוער  בני  לכ-45  מיועדת  לאן"  "יש  תוכנית 
מטרת  הפורמאליות.  מהמסגרות  שנשרו   ,12-18
תפקוד  מערך  של  מחודשת  בניה  הנה  התוכנית 
תעסוקה,  לימודים,   - תחומים  במגוון  נורמטיבי 
וכדומה. סיכונים  מניעת  צבא,  התנדבות,   פנאי, 
נבנית  וקבוצתית,  פרטנית  מיוחדת,  התערבות  תוכנית 
וזאת  המיוחדים,  צרכיו/ה  סמך  על  ונערה,  נער  לכל 

בשיתוף עם גורמים בקהילה וברשות המקומית. 

בסמים   YYשימוש של  תת-תרבות  עם  התמודדות 
ואלכוהול בקרב בני נוער

מספר ההתערבויות בנושאי שימוש בסמים ואלכוהול 
691 התערבויות  על  2007 עמד  במחצית השניה של 
לעומת 347 התערבויות במחצית הראשונה של 2007 
- זהו גידול של 99% במספר ההתערבויות הממוקדות 
זה נמשך גם בשנת 2008  גידול  בנושאי התמכרויות. 
- ברבעון הראשון של 2008 התקיימו 194 התערבויות 

בנושאי סמים ואלכוהול, גידול של 70% לעומת מספר 
ההתערבויות ברבעון המקביל ב-2007. 

העבודה היומיומית עם בני הנוער מצביעה על תמונה 
וסמים.  באלכוהול  השימוש  בתחום  מאוד  מדאיגה 
במסגרת מיזם משותף עם קרן סקט"א רש"י והרשות 
הלאומית למלחמה בסמים, הופעלה במרכזים בשנה 
תופעה  עם  להתמודד  שמטרתה  תוכנית  החולפת 
מ-12  אחד  בכל  התכנית  כרכז  פועל  נוער  עובד  זו. 
המרכזים. במהלך תקופת הפעילות הוכשרו 12 רכזי 
בסיוע  ההתמכרויות,  מניעת  בתחום  לעבודה  נוער 
הרשות הלאומית למלחמה בסמים. במסגרת הפעילות 
בתחום  לעבודה  תוכנית  הפועל  אל  והוצאה  נבנתה 
ומתנדבים,  צוותים  הכשרת   - ההתמכרויות  מניעת 
ממוקדת,  קבוצתית  ועבודה  פרטניות  התערבויות 

הכוללת גם קבוצות ברוח "12 הצעדים" לנוער. 

 5 במרכזים  הופעלו  הקבוצתית,  העבודה  בתחום 
קבוצות ברוח "12 הצעדים" לנוער )בקרית גת, שדרות, 
נצרת עלית ושתי קבוצות בעפולה( ועוד 10 קבוצות 
והתנהגויות  התמכרויות  במניעת  שהתמקדו  מגוונות 

מסוכנות נלוות. 

עבודה קבוצתית במרכזים YY

והרחבת  פיתוח  על  הדגש  נמשך   2008 שנת  במהלך 
השתתפו  השנה  במהלך  הקבוצתית.  העבודה 
מפגשים  בכ-1,000  נוער  בני   18,571 מצטבר  באופן 

קבוצתיים. 

40% מהמפגשים שהתקיימו הינם ספונטאניים

23% קבוצות רכבת

33% קבוצות תהליכיות

4% סדנאות מניעה והעשרה

הקשורים  נושאים  של  רחב  בטווח  עסקו  הקבוצות 
למשברי גיל ההתבגרות, מניעת סיכונים, התמכרויות, 

סדנאות מידע, כישורי חיים, שיח נערות, עליה ועוד. 

בני  של  חדשים  YY אוכלוסייה מגזרי  עם  עבודה 
מגזרי  שני  עם  עבודה  החלה   2008 במהלך  נוער 
בעבר. מועטה  עבודה  הייתה  עימם   אוכלוסייה 

האוכלוסייה  עם  העבודה  הדתי-לאומי:  המגזר 
החוף"  על  "הפוך  במסגרת  החלה  לאומית  הדתית 
הבאה  בשנה  הנוכחית.  בשנה  והתרחבה  בכינרת 
ותוביל  שיתכן  הפעילות,  את  להרחיב  בכוונתנו 
זאת. לאוכלוסייה  ייחודי  מרכז  של   לפתיחתו 

כעיר מעורבת, מזמנת  עכו  נוער מהמגזר הערבי:  בני 
אל ה"הפוך" אוכלוסייה יהודית וערבית גם יחד. למרות 
הקשיים הלא מעטים, הצליחו מספר בני נוער מהמגזר 
הערבי להשתלב בפעילויות המרכז, וחלקם אף לוקחים 

חלק במסגרת הנוער המתנדב. 

 YYקידום התנדבות נוער במרכזים ובקהילה בשיתוף
עם עמ"ן - התפיסה של עלם את התנדבות הנוער 
בסיכון ככלי טיפולי הינה חדשנית וייחודית, ומוכיחה 
עצמה בכל פעם מחדש. במסגרת ההתנדבות, בני 

הנוער עוברים תהליך של העצמה משמעותית. 
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במהלך 2008 התקיימו שני סמינרים בני יומיים לנוער 
בני  כ-150  השתתפו  בהם  הארצית,  ברמה  המתנדב 
נוער מכל המרכזים. הסמינרים הפגישו בין בני נוער 
לשיח  שותפים  שהיו  שונים,  ומאפיינים  ממגזרים 

ועשייה.

עבודה רב תרבותית YY

העבודה עם נוער עולה במרכזי "הפוך על הפוך" בשנה 
האחרונה הלכה והתרחבה. יותר ויותר בני נוער עולים 
השונות.  בפעילויות  חלק  ולוקחים  למרכזים  מגיעים 
הנוער  מבני  כ-40%  כיום  מהווים  העולים  הנוער  בני 
שבני  כך  על  מצביעים  הנתונים  למרכזים.  המגיעים 
הנוער העולים נוטים יותר מהאחרים לחזור למרכזים 

לאורך זמן. 

שנת הקמה: 1999

פריסה ארצית

הפרויקט פועל ב-13 ישובים ברחבי הארץ - קרית שמונה, 
צפת, קרית ים, עכו, נצרת עילית, עפולה, נתניה, כפר סבא, 

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

שותפים ותורמים

הרווחה,  משרד  החינוך,  משרד  עלייה,  לקליטת  המשרד 
למלחמה  הלאומית  הרשות  רש"י,  קרן  הבריאות,  משרד 

בסמים ואלכוהול, עמ"ן והרשויות המקומיות. 

לכל מרכז גורמי מימון ייחודיים, כמו הסוכנות היהודית, 

שותפות 2000 והקרנות: קרן גלנקור לחינוך ורווחה, קרן 
בוקסנבאום - נטע, הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו, 
יהדות  מגבית  קסירר,  וקריסטינה  יוסף  קרן  קרב,  קרן 
קנדה, קרן משפחת ביסן, קרן הצדקה ע"ש סמואל סבה 

וקרן קרוליטו.

"הפוך על החוף"
סוגי פעילויות בפרויקט

פרויקט "הפוך על החוף" באילת ובכינרת בחודשי חופשת 
גם  למסורת.  כבר  הפך  הספר  מבית  ובחופשות  הקיץ 
בשיתוף  עלם,  ומתנדבי  עובדי  ידי  על  הופעלו  השנה 
משרד  רש"י,  קרן  בסמים,  למלחמה  הלאומית  הרשות 
בדמות מאהל  קיץ  מוקדי  והרשויות המקומיות,  החינוך 
תמיכה ועבודה של צוותי ישוג )reaching out(. במקביל 
"הפוך  מרכזי  פועלים  בהן  המקומיות  ברשויות  הופעלו 
על הפוך" תוכניות של עבודת out door במתכונת דומה 

ל"הפוך על החוף".

פעילות בשנת 2008 

1,760 בני נוער פקדו את האוהל באילת

6,250 בני נוער מאילת פגשנו בפעולות ישוג 

1,200 בני נוער פקדו את האוהל בכינרת

1,500 בני נוער פגשנו בחופי הכנרת בפעולות היישוג 

גורם  והיוו  בערים,  התקיימו  נוספים  מפגשים  מאות 
הבילוי  במרחבי  סיוע  ניתן  בהם  הנוער,  לבני  משמעותי 

שלהם, מרחבים המזמנים מצבים מורכבים ומסוכנים.
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תמונת מצב

ויומיומי  באופן קבוע  באינטרנט  גולשים  הנוער  בני  רוב 
מה שהופך את האינטרנט לאחת מהזירות המשמעותיות 
ביותר בעבודה עם בני נוער. לצד היתרונות ברשת, האיומים 
עבור בני הנוער הם רבים. הם מוצפים במידע, שלעיתים 
לרעה  וניצול  מיניות  להטרדות  וחשופים  ושקרי  מעוות 

בידי מבוגרים.

יכול להביא לפגיעה  בנוסף, האינטרנט כסביבה ממכרת, 
בתפקוד ברבדים שונים בחיי היום יום של הנער/ה כמו 
חוסר יכולת לקיים קשר בינאישי ישיר, אנטי סוציאליות 

וכדומה.

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

באופן אנונימי ובלתי מתייג. 

המענה של עלם

אתר Yelem מאפשר לבני נוער מכל רחבי הארץ, לקבל 
תוך   - ואמינים  איכותיים  זמינים,  וייעוץ  סיוע  מידע, 
שמירה על אנונימיות. האתר מאפשר לקבל ייעוץ באופן 
אישי או קבוצתי, ומספק מידע בכל הנושאים הרלוונטיים 
והמעניינים בני נוער, ומשמש במה לכתיבה ויצירה מקורית 

של בני נוער, כמקור להעצמה אישית.

סוגי הפעילות בפרויקט

באתר שלושה ממשקי תמיכה שונים: 

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

פרטיים", למטרת ייעוץ חד פעמי או מתמשך.

 YYמענה מאיש מקצוע - תמיכה בדוא"ל - צוות מקצועי
משיב לפונים אליו בדוא"ל. 

בו צוות מתנדב  YY תמיכה קבוצתית - פורום תמיכה
לשאלותיהם  עונים  נוער  ובני  מבוגרים  של  משולב 
גם  הפורום מאפשר  בפורום.  הגולשים  נוער  בני  של 
 לגולשים באתר לייעץ לחבריהם ובדרך זו מעצים אותם.
חדשות,  מצוקות  ולזהות  לאתר  לעלם  מסייע  האתר 

ולפתח עבורן מענים. 

סיכום נתונים ומאפייני הפונים

מתבגרים וצעירים בגילאי 12-21 אשר מגלים קושי סביב 
גיל ההתבגרות ובכלל על כל רצף ההתערבות. 

כ-10,000 משתמשים ייחודיים נכנסים לאתר מדי חודש.

סה"כ פניות לתמיכה בשנה: 4,200, כ-350 פניות בממוצע 
בחודש. )כולל פניות לפרום, צ'אט, מייל וקבוצות( כ-50% 

מהם פניות חדשות. 

התפלגות לפי נושאי פניות

פירוט הפניות לפי נושאיםאחוז
דיכאון וחרדה% 28  
מיניות זוגיות ויחסים חברתיים% 26  
יחסים עם הורים% 18  

התעללות ותקיפה מינית7%
שימוש בחומרים פסיכואקטיביים 7%
מגדר וזהות10%
חולי 4%

התפלגות על פי גיל

8%12-14
45%14-16
35%16-18
מעל גיל 12%18

התפלגות על פי מין

בנים35% 
בנות65%

הפניות לגורמי טיפול

שרותמספר הפניות
הפוך על הפוך55
בית אמיתי5
דיווחים )משטרה(11
דיווחים )פקידת סעד( 8
רווחה )יחידה לנערה, נוער( 23

פעילות בשנת 2008 

בצ'ט  תמיכה  המספק:  הרוסית  בשפה  ממשק  נפתח 
ובמייל בשפה הרוסית עם מתנדבים אנשי מקצוע דוברי 
השפה, כמו כן מספק הממשק קבוצות תמיכה קצרות 

מועד מונחות ע"י אנשי מקצוע

הצלחות מרכזיות והישגים בשנת 2008

עמותות  עם  עם משרדי ממשלה, שת"פ  הידוק הקשר 
)1+1( בבניית ממשק חדש.

השתתפות בוועדת אובדנות באינטרנט במשרד הבריאות. 

שנת הקמה: 2004

שותפים ותורמים

 I&M Creative  ,1+1 עמותת  עליה,  לקליטת  המשרד 
שיווקי  מחקר   - זום   ,Webbit Interactive, Live Person

קריית אונו, נענע.

www.yelem.org.il לפרטים נוספים 

מענים לנוער נורמטיבי בסיכון קל

Yelem
אתר מידע וייעוץ באינטרנט
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מענים לנוער בסיכון וודאי

תחום רב-תרבותי

רשת מרכזי מגדלור
חברתיים-טיפוליים  כמרכזים  הפועלים  מרכזים   13
וחינוכיים המעניקים שירותים ברמה משפחתית, קהילתית  
לנוער:  ורחב  כוללני  מענה  מפעיל  מרכז  כל  ושכונתית. 
פנאי, ייעוץ, תמיכה, למידה, חינוך למנהיגות וחברה, ונשען 

על כלל שירותי הנוער בעיר לתמיכה ולטיפול.

זהות  של  לשאלות  מענה  הנוער  בני  מוצאים  במרכז 
ושייכות בחברה מעורבת.

סוגי הפעילות בפרויקט

מצוקות  את  המאפיינים  בנושאים   YYבקבוצות עבודה 
וקשיי החיים של בני הנוער: מניעת אלימות וונדליזם, 
ובאלכוהול,  בסמים  שימוש  ההתבגרות,  גיל  מיניות, 

העצמת זהות אישית, השתייכות לקהילה ועוד.

החברתי והרגשי,  YY ,קבלת סיוע וטיפול בתחום הלימודי
תוך שימוש בתחומים של כישורי חיים בפעילות פנאי 
על פי צרכי השטח בכל מגדלור, כגון מוסיקה, נגרות, 
שחמט, כתיבה יוצרת, אמנות, תיאטרון, בישול, קבוצת 

טכנאות מחשבים ועוד.

תמונת מצב

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

לשונותם ולהתייחסות טיפולית רגישת מוצא ותרבות.

המענה של עלם

מקבוצות  בסיכון  נוער  לבני  ייחודיות  תוכניות  פיתוח 
תרבותיות שונות. 

הדרכת הצוות המקצועי בגישות טיפול וכלים רגישי-תרבות 
באופן רוחבי בפרויקטי העמותה ובמוסדות נוספים.

להלן מגוון המענים הקיימים כיום

רשת 'מגדלורים'

13 מרכזים חברתיים-טיפוליים וחינוכיים הפועלים בקרב 
אוכלוסיות מגוונות - בני נוער ישראלים ותיקים, בני נוער 

יוצאי אתיופיה וחבר העמים, נוער ערבי, בדואי ודרוזי.

תוכניות קהילתיות נוספות 

לחינוך   - גמישות  נחישות,  אחריות,   -  • אנג'ל	 תוכנית 
הנוער והמשפחה בקהילה

נוער יוצאי אתיופיה • תוכניות לבני 	

• תוכניות ליוצאי חבר העמים	

בסה"כ טופלו בשנת 2008 במסגרת התחום הרב-תרבותי 
3,080 בני נוער.

התפלגות על פי מין

בנים54% 
בנות46%

טווח גילאים

טווח גילאי בני הנוער המטופלים בתחום זה: 12-21. 

התפלגות על פי מוצא

פירוטאחוז
בני נוער יוצאי הקהילה האתיופית35%
בני נוער יוצאי חבר העמים33%
בני נוער ישראלים ותיקים25%
בני נוער מהעדה הדרוזית4%
בני נוער מהמגזר הערבי 3%

פירוט המענים
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פי  על  שונים  בנושאים  למידה  למרכז  מרחב   YYיצירת
מרכז  וספורט,  התעמלות  מתחם  בשטח:  הצרכים 
קפה,  פינת  ספרייה,  מרחב  מחשבים,  חדר  מוזיקה, 

משחקים ופינת ייעוץ.

חיובית  והשתלבות  להעצמה  ככלי  הספורט  פיתוח  YY
בחברה - שימוש בספורט אתגרי ותחרותי ככלי טיפולי 
בנערים במצוקה ובנוער אלים. קבוצת אתלטיקה קלה 
של בני נוער בקריית מלאכי, לימוד אומנויות לחימה, 
הישרדות, חוגי רוגבי וכדורגל כאופציה חיובית להוצאת 

אנרגיות ואגרסיות.

קבלת מידע וייעוץ אישי בתחומים שונים. YY

מקיים גם סיורי לילה בשכונות במטרה  YY צוות המרכז
לאתר בני נוער במצוקה, לרכוש את אמונם על מנת 

שיגיעו בהמשך למרכז עצמו ויקבלו סיוע והכוונה.

במרכזי המגדלור ברחבי הארץ עובדים 36 עובדים בשכר 
ופעילים יותר מ-240 מתנדבים: 141 מתנדבים מבוגרים 

ו-80 בני נוער מתנדבים. 

נתונים ומאפייני הפונים

 ,2008 שנת  במהלך  במגדלורים  טופלו  נוער  בני   2,148
למעלה  וקבוע.  סדיר  באופן  למרכז  מגיעים  מחציתם 
טופלו  שלא  כאלה  חדשים,  הם  הנוער  מבני  מ-1,000 

במגדלורים בשנים קודמות.

התפלגות על פי מין

בנים64% 
בנות36%

התפלגות לפי מוצא

פירוטאחוז
יוצאי חבר העמים37%
יהודים ותיקים34%
יוצאי אתיופיה19%
בני המגזר הדרוזי6%
בני המגזר הערבי4%

תחום התנדבות 

בשנה זו שולבו כ-215 מתנדבים כל מתנדב עובר הדרכות 
והכשרות על פי הצורך על ידי מנהלי התוכניות השונות.

מגמות חדשות שאותרו במהלך שנת 2008

הם  כיום  במגדלורים  המטופלים  הנוער  מבני   YY25%
במגדלורים,  הגוברת  נוכחותם  ותיקים.  ישראלים 
ומטפלים  עולים  עתירות  בשכונות  הממוקמים 
לכך שהמגדלורים משמשים  עדות  היא  עולה,  בנוער 
וכזירה  השונות,  התרבויות  בין  לשילוב  פלטרפורמה 
ליצירת קשרים בין-אישיים בין נערים מתרבויות שונות. 
כל זאת כשהדגש בטיפול הוא על רגישות תרבותית. 
נתונים מהשטח מראים כי בערים מסוימות ישנה ירידה 

של בין 50% ל-100% במקרי האלימות בין בני נוער.

במצבי  הנמצאים  הנוער  YY בני בגילאי  הירידה  נמשכה 
סיכון ומצוקה והמגיעים למרכזים. 

לשימוש  בנוגע  הפונים   YYבמספר העלייה  נמשכה 
סמים  )ובהם  וסמים  אלכוהול,  ממכרים,  בחומרים 
"חוקיים" כגון טיפקס, גז מזגנים ודבק מגע(, במקביל 

לירידה בגיל המשתמשים. 

למגדלורים  הפונים  ההורים  במספר  גידול  נרשם  YY
לבקשות עזרה. 

נרשמהYY עלייה במספר הנערות הפונות למרכזים - רבות 
סובלות מתסמיני ה"אישה המוכה" ומחיזור אלים.

פעילות בשנת 2008

. )המרכז פעיל מאז  YYמרכז "מיקס" בחולון צורף לעלם
1994 כמרכז רב-תחומי לבני נוער עולים מחבר העמים( 
משמעותי  לגידול  הביאה  מגדלור  כמרכז  והפעלתו 
במספר בני הנוער המגיעים אל המרכז מדי יום, וכן 

לעלייה במספר המתנדבים במרכז.

ופתיחת   YYנהרייה מגדלור  של  החדש  המבנה  חנוכת 
הפעילות המסודרת בעיר, תוך הרחבת צוות העובדים 

וגידול משמעותי במספר המתנדבים במרכז.

 -  YYמגדלור מרכזי  לחמישה  בעכו  הפעילות  הרחבת 
ארבעה לאוכלוסייה יהודית בשכונות השונות )בני נוער 
עולים וותיקים גם יחד, וכן בני נוער ערבים( ואחד ייחודי 

לבני נוער מהמגזר הערבי. 

. בראשית  YYהפסקת פעילות מגדלור לנוער דרוזי בירכא
העובדים  צוות  אולם  המרכז,  מבנה  נסגר  השנה 
בית  בביקורי  רחוב,  בעבודת  המשיך  והמתנדבים 
השנה  בהמשך  הנוער.  בני  עם  טלפוניות  ובשיחות 
הופסקה הפעילות כליל, לאחר פרידה מסודרת מבני 

הנוער ביישוב.

עלייהYY ארצית במספר התוכניות העירוניות המופעלות 
בתוך המגדלורים, בשיתוף פעולה עם עלם והמגדלור. 
גם שיתופי הפעולה בין שירותי הנוער ועובדי הנוער 

לבין המגדלורים הלכו והתחזקו השנה. 

)בעיקר  ואמנות  ספורט  YY פעילויות על  דגש  שימת 
המובילות  והטיפוליות  כפעילויות החברתיות  מוזיקה( 
והמשמעותיות במגדלורים. הטיפול מתבצע באמצעות 
פעילויות ספורט אתגרי, מוזיקה ומחול. פעילויות אלה 
ביטוי  מאפשרות  העצמי,  הדימוי  לשיפור  תורמות 
באירועים  השתתפות  המקור,  לתרבות  חיבור  רגשות, 
והארצית  ומוזיקה(  מחול  )להקות  העירונית  ברמה 

)קבוצת הספורט של קריית מלאכי(. 

 , YYבמגדלורים למתנדבים  הניתנות  ההדרכות  הרחבת 
במטרה למקצע את עבודת המתנדבים. ובהמשך ישיר, 
הרחבת המענים הפרטניים הניתנים לבני נוער במגדלור, 

בסיוע ההדרכות הקליניות הניתנות למתנדבים.

השונים  במגדלורים  נוער  התנדבות  מעגלי  הרחבת  YY
למנהיגות  והכשרות  תוכניות  הרחבת  הארץ,  ברחבי 
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ממטופלים  נוער  בני  של  ומעבר  במגדלורים,  צעירה 
למדריכים צעירים )למשל בקריית מלאכי, שם קבוצה 
אחרים  לנערים  הדרכות  מעבירה  נוער  בני   15 של 

במרכז(.

פרויקטים להתמודדות עם תופעת הנשירהYY הסמויה על 
ידי שילוב עבודה מערכתית מול בתי הספר, חונכויות 
הפעולה  שיתוף  הרחבת  פרטניים.  וקשרים  לימודיות 
הפורמלי  החינוך  בין  הקשר  וחיזוק  הספר,  בתי  עם 
נוער  בני  הפנו  הספר  בבתי  יועצות  והבלתי-פורמלי. 
)המופעלים בסיוע  רבים למרכזי הלמידה במגדלורים 
מתנדבים, ומסייעים בהכנה לבגרויות ובמניעת נשירה(. 
במגדלורים אחת  כיתות  ביקורים של  נערכו  בבת-ים 
הנוער  בני  בפני  המרכז  את  לחשוף  במטרה  לשבוע, 
ולקיים איתור צרכים, שיחות חברה, עזרה הדדית, פיתוח 

כישורי למידה, ולהציע פעילות חווייתית ערכית.

בניית  זה   YYובכלל לנערות.  ממוקדת  פעילות  הרחבת 
)בנושאי  סדנאות  קיום  לנערות,  ייחודיות  תוכניות 
בני  ועם  ההורים  עם  יחסים  מיניות,  נשית,  העצמה 
זוג, טיפוח, תזונה(. ברחובות נפתח מבנה טיפולי נוסף 

המיועד לנערות. 

צורכי  נוער  לבני  טיפולי  ופרטני   YYקבוצתי מענה  מתן 
שיתוף  ידי  על  תקווה  פתח  במגדלור  קלים  סמים 
ושירות  אל-סם  במרכז,  הטיפולי  הצוות  בין  פעולה 
המבחן. עד כה הוצאו ממעגל הסמים לפחות ארבעה 
בני נוער בעזרת טיפול זה. גם בבת-ים ובחולון נעשות 

פעולות מניעה בשיתוף עם אל-סם.

לעסקים קטנים  חוצות"  שלטי  YY" לשיווק  הקמת עסק 
מנותקים, שאינם  נוער  בני  ידי  על  בבת-ים,  ובינוניים 
נמצאים במסגרות לימודים או עבודה. התוכנית מהווה 
הנוער  בני  את  המחברת  ומקצועית,  תומכת  מסגרת 

למסגרת ומעניקה להם אופק מקצועי וחברתי.

 YYבאמצעות המגדלורים,  אל  הנוער  בני  פניות  הרחבת 
עבודת רחוב רגלית, סיירות הורים, ובאמצעות שיתוף 
פעולה עם ניידות "כתובת רחוב". בפתח תקווה, למשל, 
קיום "פרויקט רחוב" הנותן מענה לנוער קצה בסיכון 
גבוה שאינם מצליחים לקבל מענה ממקורות פורמלים 
וא-פורמלים בקהילה. נכון להיום נוצר קשר משמעותי 
עם למעלה מ-20 בני נוער בסיכון גבוה ברחוב, לצד 
נוספים.  נוער  בני  עשרות  עם  קשר  בניית  תהליכי 
בשבועות האחרונים אף החלו להגיע בני נוער למרכז 

מגדלור דרך פרוייקט הרחוב. 

קיום פרויקטיYY קיץ לבני הנוער, למשל פרויקט הקיץ 
בנהרייה שכלל סדנאות קולנוע, אמנות, תופים, גרפיטי 
ועוד. בפרויקט השתתפו למעלה מ-80 בני נוער, והייתה 
לו תרומה רבה למיצוב המגדלור וצוותו בשכונה ובעיר. 

שינוי משמעותי לטובה בהתנהגות בני הנוער במגדלור  YY
הדבק  והרחת  האלכוהוליזם  תופעות  מלאכי:  קריית 
משמעותי  שיפור  וחל  מהמועדון,  לחלוטין  נעלמו 
הנערות  תופעת  גם  במרכז.  הנוער  בני  בהתנהגות 
לחלוטין  כמעט  נעלמה  הבדואים  לכפרי  הנעלמות 

בעקבות הדרכות והרצאות בנושא.

פריסה ארצית

)3 מגדלורים(,  13 מרכזי מגדלור ברחבי הארץ: בבת-ים 
מלאכי,  קריית  רחובות,  תקווה,  פתח  מגדלורים(,   5( עכו 

נהרייה וחולון.

שנת תחילת פעילות

המגדלור הראשון החל לפעול בסוף שנת 2004.

שותפים ותורמים

מרכז מגדלור "פינת הנוער" בקריית משה, רחובות

חברה  מגדל   ,F.Y קרן  קנדה,  מגבית  רחובות,  עיריית 
הקהילה,  נציגות  נוער,  לקידום  היחידה  בע"מ,  לביטוח 

משרד הבריאות, שיקום שכונות.

מלאכי,  קריית  עיריית   - מגדלור עציון בקריית מלאכי 
המשרד לקליטת העלייה, ג'וינט אשלים במסגרת "מוטב 
קרן  בע"מ,  לביטוח  חברה  מגדל  קליטה,  מוקד  יחדיו", 

קלור.

3 מגדלורים בבת-ים: אילת, נגבה ומרכזי

שיקום  וספורט,  פנאי  לתרבות  החברה  בת-ים,  עיריית 
שכונות, קרן רש"י, קרן F.Y, המשרד לקליטת העלייה, מגדל 

חברה לביטוח בע"מ.

מגדלור גן יהונתן בפתח תקווה - עיריית פתח תקווה, 
תנועת השומר הצעיר, חברת תדיראן-טלקום, מגדל חברה 

לביטוח בע"מ, הרשות למלחמה בסמים, אל-סם.

מרכזי המגדלור בעכו - עיריית עכו, יעדים לצפון - קרן 
לידידות,  הקרן  היהודית,  הסוכנות  מעש"ה,  מרכז  רש"י, 
ללא  "עיר  אס"א,  פרויקט  העלייה,  לקליטת  המשרד 

אלימות".

מגדלור נהרייה - עיריית נהרייה, יעדים לצפון - קרן רש"י, 
לביטוח  המוסד  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד 

לאומי.

מגדלור "מיקס" בחולון - עיריית חולון, המשרד לקליטת 
העלייה, עמותת אל-סם, הרשות למלחמה בסמים.

מגדלור ירכא )פעל עד אפריל 2008( - קרן רש"י, המוסד 
החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד  לאומי,  לביטוח 

.F.Y המועצה המקומית ירכא, קרן



17

תוכניות ייחודיות לבני 
נוער יוצאי אתיופיה

תוכנית אנג'ל - אחריות, נחישות, גמישות 
- לחינוך הנוער והמשפחה בקהילה

פרויקט אנג'ל החל לפעול בראשית שנת 2008 בשכונת 
קריית משה ברחובות, שכונה שמרביתה אוכלוסיית יוצאי 
אתיופיה. במרכז הפרויקט ניצבת השכונה כולה על מכלול 
תושביה - בני נוער, הורים וקהילה, ומטרת הפרויקט היא 
טיפול,  ואפשרויות  חינוך  ייעוץ,  מידע,  לתושבים  לספק 
נורמטיבית  להתנהגות  מודלים  הנוער  בני  בפני  להציב 
להשפיע  הכוח  את  הקהילה  ולחברי  להורים  ולהעניק 

ולעצב את חייהם ועתידם ע"י יכולתם וכישוריהם. 

המעניק  ייחודי  עבודה  מודל  על  מתבסס  הפרויקט 
וליזום פעילויות,  למתנדבים אפשרות של ממש להוביל 
על פי רצונם ויכולתם. הישענות התוכנית על מתנדבים 
תושבי השכונה צפויה לתרום לשינוי בתפיסה הקהילתית 
בני  בקרב  לתוכנית  יותר  רבה  פתיחות  ליצור  החינוכית, 
היעד  קהל  אמון  את  ולהגביר  והקהילה,  ההורים  הנוער, 
בתוכנית. המתנדבים מייצגים את הקהילה המקומית ואת 
תרבות המוצא, ופעילותם צפויה להביא לשיפור המצב 
לתומכים  מנתמכים  הופכים  התוכנית  פעילי  בשכונה. 
בגיוס  מסייעת  גם  זו  העצמה  לנותנים.  וממקבלים 

מתנדבים וכוחות חדשים לתוכנית.

במהלך שנת 2008 היו מעורבים בתוכנית:

בני נוער60
הורים ובני משפחה15
חברים בקהילה20
סך הכל95

בפרויקט  מעורבים  פעילות,  משנת  פחות  לאחר  כיום, 
למעלה מ-20 מתנדבים בוגרים. 

בין הישגי התוכנית במהלך השנה

גיוס מספר גדול של מתנדבים מן הקהילה, פתרון סכסוך 
בניין  צביעת  אויבות,  נוער  חבורות  בין  ומתמשך  אלים 
לשיפור  פעילויות  אנג'ל,  וצוות  נוער  בני  דייריו,  בשיתוף 

חזות השכונה על ידי בני נוער ופעילים מן הקהילה.

תורמים ושותפים

ארגון Guardian Angels, עיריית רחובות, ועד שכונת קריית 
משה, קרן F.Y, עמותת "אל הלב".

תוכנית לבני נוער יוצאי 
אתיופיה בסיכון בשכונת 

נווה יעקב בירושלים
בין  ולגשר  תוכנית אשר מטרתה לקדם שיתופי פעולה 
המשפחות, מוסדות חינוך והגורמים השכונתיים והעירוניים 
המטפלים בבני נוער יוצאי אתיופיה בסיכון בשכונת נווה 

יעקב בירושלים.

במהלך שנת 2008 טופלו במסגרת התוכנית 139 בני נוער 
בגילאי 12-19 )מרביתם עולים הנמצאים בישראל פחות 

מ-6 שנים(. 

בתא  קשיים  קליטה,  מקשיי  עדיין  הסובלים  הנוער,  בני 
המשפחתי, בבית הספר וברכישת תרבות הפנאי בשכונה, 
נהנו מסיוע לימודי, חונכות אישית של מתנדבים, עבודה 
קבוצתית בנושאים כגון מנהיגות, התנדבות ונטילת אחריות 
חברתית, ופעילויות ספורט )קבוצות כדורגל על פי גילאים(. 
אחת ההצלחות הגדולות של התוכנית היא הפקת הופעה 

מקצועית של להקת "ניצנת" לריקוד אתיופי מסורתי.

המצוקות העיקריות מהן סובלים בני הנוער המטופלים 
נשירה  ונדליזם,  ברחובות השכונה,  ושוטטות  הן אלימות 
הקבוצות  בין  גזענות  החינוך,  ממערכת  וסמויה  גלויה 
אלכוהול,  בשתיית  החרפה  בשכונה,  השונות  התרבותיות 

וחוסר בתעסוקה בשעות הפנאי. 

שותפים ותורמים

הרווחה  משרד  נוער,  קידום  העלייה,  לקליטת  המשרד 
והשירותים החברתיים, מנהלת קהילת נווה יעקב.

התוכנית לטיפול בנערות 
יוצאות אתיופיה

תוכנית להעצמת נשים ונערות יוצאות אתיופיה, במסגרתה 
מכשירה עלם עובדות סוציאליות יוצאות אתיופיה לטיפול 
בנערות ומשלבת אותן במסגרת היחידה לנערה בשירותי 
הרווחה המקומיים. התוכנית מספקת מענה לנערות בסכנת 
נשירה ממסגרות חינוכיות ולנערות משוטטות המעורבות 
הרווחה  בשירותי  להסתייע  מסוגלת  לא  אשר  בפלילים 
מאותרות  נערות  אותן  רגישי-תרבות.  שאינם  המוסדיים 
עם  עבודה  הכולל  וקבוצתי,  פרטני  טיפול  להן  ומותאם 
משפחות בשיתוף פעולה עם הקהילה וגורמים עירונים 

אחרים המטפלים בקהילת יוצאי אתיופיה.

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

המבוססת על זיהוי צרכיה הספציפיים של הנערה.

במסגרת התוכנית טופלו בשנת 2008 - 448 בני נוער 

בנים30
בנות418

פריסה ארצית

אשקלון, חדרה, גדרה, עפולה וקריית מלאכי )עד סגירת 
התוכנית בעיר במרץ 2008(. 

יועברו  בנערה  לטיפול  התוכניות  כל   2008 שנת  בסוף 
לאחריותן המלאה של הרשויות המקומיות בהן הן פועלות. 

עלם תמשיך ללוות את התוכניות מבחינה מקצועית. 
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תורמים ושותפים

הקרן לידידות, קרן הברון דה הירש, קרן F.Y, עיריות עפולה, 
העבודה  משרד  מלאכי,  וקריית  חדרה  אשקלון,  גדרה, 
יעודם של עזבונות  והרווחה, הוועדה הציבורית לקביעת 

לטובת המדינה.

תוכניות ייחודיות לבני 
נוער יוצאי חבר העמים

תוכנית הוליסטית לבני נוער מחבר העמים בי-ם

הקהילתי  המנהל  בתמיכת  המופעלת  ייחודית  תוכנית 
וסיוע  באיתור  ועוסקת  בירושלים  זאב  פסגת  בשכונת 
גבוהות,  סיכון  בדרגות  העמים  חבר  יוצאי  נוער  לבני 
המקבלים ליווי צמוד, מקיף ומתמשך, הכולל גם עבודה 

עם הוריהם. 

במהלך 2008 השתתפו בתוכנית 250 בני נוער בגילאי 12 
עד 20, מתוכם 200 בני נוער חדשים בתוכנית.

התפלגות על פי גיל

בגילאי 74%12-15
בגילאי 26%16-20

 התפלגות על פי מין

בנים65% 
בנות35%

בני  של  העצמי  הדימוי  לחיזוק  עבודה  נעשתה  בתכנית 
הנוער ולפיתוח כישורים ויכולות על פי תחומי עניין. על 

פי נתוני המשטרה:

מספר התיקים שנפתחו לבני הנוער שטופלו במסגרת  YY
תיקים  ארבעים  לעומת  אפס,  על  עומד  הפרויקט 

בתחילת הפרויקט. 

בארבע  בתוכנית  שטופלו  נוער   YYבני כ-1,000  מתוך 
לצה"ל  התגייסו  נוער  בני  כ-500  האחרונות:  השנים 
בסיום לימודיהם, ול-200 משתתפים ניתן סיוע למניעת 

נשירתם מבית הספר. 

עיקר הבעיות שעליהן דווחו בני הנוער: 

בעיות מיניות וזוגיות YY

ובמסגרות  הספר  בבתי  והשתלבות  לימודים  YY קשיי 
חברתיות אחרות

תפקוד בתוך משפחות חד-הוריות או משפחות ממצב  YY

סוציו-אקונומי נמוך

אלימות במשפחה YY

שימוש בסמים ובאלכוהול YY

שוטטות ברחובות YY

התדרדרות לפלילים ולאלימות, ועוד.  YY

בין המגמות החדשות שאותרו השנה:

עלייהYY משמעותית במספר חבורות הרחוב המשוטטות 
ברחובות בשעות הערב והלילה

לא  )שימוש  מצוקה  במצבי  הנערות  במספר  עלייה  YY

בטוח באינטרנט, קשרים מסוכנים עם גברים מבוגרים, 
הכרוכים בניצול מיני וצריכת סמים(

משמעותית  עליה  "חוקיים",  בסמים  בשימוש  עלייה  YY

ערבים- סכסוכי  )חלקם  בשכונה  האלימות  בתופעת 
יהודים(

YY .ירידה בגיל הנערים במצבי סיכון בשכונה

שותפים ותורמים

הרווחה,  משרד  נוער,  קידום  והקליטה,  העלייה  משרד 
המנהל הקהילתי פסגת זאב, האיגוד הירושלמי למלחמה 

.SOS בסמים, המרכז ללימודי אלימות בישראל

shaul@elem.org.il לפרטים נוספים
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מענים לנוער בסיכון גבוה

המרכז למניעת אלימות מינית 
לטיפול בילדים ובני נוער תוקפים מינית

תמונת מצב

אחרים  ילדים  מינית  תוקפים  ומתבגרים  ילדים  מאות 
בשנה. ילדים תוקפים רבים הינם מתחת לגיל 12 ואינם 
לגיל  מתחת  שהם  כיוון  כלשהי,  במסגרת  מטופלים 
האחריות הפלילית. בנוסף, בני נוער שתקפו מינית אך לא 
הוגשה נגדם כל תלונה, אינם מטופלים כלל. הנושא אינו 
קל ופשוט להתמודדות מצד הורים והמערכות המוסדיות, 
עדיין  וההסתרה  והבושה  לכל  נגיש  לא  בתחום  הידע 

רווחים בקרב הציבור.

המענה של עלם

החינוך  משרדי  ובשיתוף  עלם,  ביוזמת  הוקם  המרכז 
להתמודד  הישראלית  לחברה  לסייע  במטרה  והרווחה, 
עם הבעיה של אלימות מינית. פעילות המרכז מתמקדת 
הפלילית.  האחריות  גיל   -  12 לגיל  שמתחת  בילדים 
הטיפול בגילאים הצעירים הוא משמעותי ביותר, שכן ככל 
שהטיפול מתחיל בשלב מוקדם, סיכויי הצלחתו רבים יותר. 
כי אפשר להפסיק פעולות  המרכז פועל מתוך אמונה 
של אלימות מינית, וכי חובה עלינו, כחברה, לעשות את 
המרב כדי למנוע אלימות זו. הגברת המודעות, מתן ידע 
והעלאת הנושא על סדר היום הציבורי יסייעו בהקטנת 
ממדי התופעה, ויתרמו למניעתה. יתרה מזאת, היות וידוע 
כי באלימות מינית יש פן של התמכרות, וכי ללא טיפול 
ימשיכו התוקפים במעשיהם, הרי שעצם הטיפול בפוגעים 

מונע מאות ואף אלפי קורבנות עתידיים.

המרכז הוא ייחודי בארץ שכן הוא היחיד שמתמחה רק 
בשותפות  שעובד  היחיד  והוא  מינית,  פוגעים  בילדים 

מלאה עם משרדי הממשלה.

סוגי הפעילות בפרויקט

תחום הטיפול באלימות מינית עוסק בכל הנוגע לאבחון, 
אוכלוסיית  מינית.  תוקפים  קטינים  לגבי  וייעוץ  טיפול 

המתבגרים מטופלת בשלושה מוקדים עיקריים:

משותף  פרוייקט   - "אופק"  בכלא  טיפולי  פרוייקט  YY
לעלם ולשרות בתי הסוהר. 

הפעלת קבוצות של נערים הנמצאים בשרותYY המבחן 
לנוער ורשות חסות הנוער.

": בני נוער שלא הוגשה  YYאוכלוסיית "נופלים בין הכיסאות
ולא תוגש נגדם תלונה במשטרה ומטופלים במרכז.

הפלילית  האחריות  לגיל  מתחת  הילדים  אוכלוסיית  YY
מטופלים במרכז למניעה וטיפול בילדים.

היחיד  הגוף  היא  בתחום,  חברתי  שינוי  כמובילה  עלם 
טווח  בכל  מינית  תוקפים  של  בתחום  שעוסק  במדינה 

הגילאים )עד גיל 18( ובכל המסגרות. 

המרכז פועל במספר רבדים

אבחון טיפולא.  ייעוץ והכוונה לאוכלוסיות יעד שונות 
 הכוללת ילדים ומשפחות:

 - הערכת מסוכנות.
 - טיפול: פרטני, קבוצתי, משפחתי. 

- הכנה לקבוצה, מודל משולב.

הכוונה והדרכה לאנשי מקצוע, למוסדות לארגונים  ייעוץ ב. 
ולשירותים שונים.

פיתוח והנחלת ידע בתחום של אלימות וניצול  ריכוז ג. 
מיני.
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תוכניות הסברה והגברת מודעות לתופעה. קידום ד. 

טלפוני  וייעוץ  תמיכה ה.  קו   03-647-78-98 החם  הקו 
המאפשר לאנשי מקצוע ולציבור הרחב לבחון, באופן 

דיסקרטי, התנהגויות מיניות חריגות של ילדים.

החם,  הקו  של  הרחבה  שהואו.    - נענע  באתר  פורום 
ונותן מענים גם לאוכלוסייה קצת שונה. 

מאפייני הפונים למרכז

ואנשי  והורים  ובני משפחותיהם  מינית  קטינים שתקפו 
מקצוע המתלבטים לגבי התנהגות מינית חריגה.

כולל  לא   581  :2008 בשנת  בפרויקט  פנו/טופלו  סה"כ 
 287 מהן  בזה.  וכיוצא  ספר  בתי  בפנימיות,  התערבויות 

פניות חדשות. גיל הפונים: 5-17

הקו החם והפורום

מהווים קו תמיכה וייעוץ המאפשר לאנשי מקצוע ולציבור 
הרחב לבחון, באופן דיסקרטי, התנהגויות מיניות חריגות 

של ילדים.

פניות בנוגע לקבלת מידע והכוונה בנושא של התנהגות  YY

מינית של ילדים.

התייעצות לגבי מערכות החינוך והרווחה בתחום. YY

פניות בקו החם הטלפוני130

כניסות בחודש לפורום "מיניות אצל ילדים" 5000
בפורטל האינטרנט של "נענע"

פעילות בשנת 2008

נעשו  והטיפולית.  האבחונית  הפעילות  נמשכה  YY
הערכות מסוכנות, וניתנו טיפולים פרטניים, קבוצתיים, 
 44 היו  משולב.  ומודל  לקבוצה,  הכנה  משפחתיים, 

פניות חדשות )לא כולל קו חם(. הופעלו 11 קבוצות, 
42 טיפולים פרטניים 10 טיפולים משפחתיים. )כולל 
הדרכה וטיפול הורים( 29 הערכות מסוכנות, 17 אבחונים 

פסיכודיאגנוסטיים.

 . YYנמשכה העבודה בכלא אופק, הדרכה לצוות המנחים
סוכמו תוצאות המחקר. 95.1% מהמשתתפים בקבוצה 
 92.7% מין.  עבירת  בגין  לכלא  חזרו  לא  הטיפולית 
מהמשתתפים לא חזרו לכלא בגין שום עבירה במשך 

9.09 שנים, התוצאות הטובות ביותר בעולם.

ייעוץ הכוונה, הכשרה, הדרכה והרצאותYY לאנשי מקצוע, 
למוסדות לארגונים ולשירותים שונים. קויימו הרצאות 

וימי עיון. כמו כן השתתפות בכנסים מקצועיים.

קידום תוכניות הסברה והגברת מודעותYY לתופעה. קיום 
הרצאות וסדנאות לאנשי מקצוע והורים בנושא: "מתי 

זה נורמלי".

" - ילדים שהם מעל גיל  YYפרויקט "נופלים בין הכסאות
האחריות הפלילית אבל לא הוגשה ולא תוגש נגדם 
לה מענה  היה  לא  אוכלוסיה אשר  תלונה במשטרה. 

טיפולי בשום מקום. 

החלה  אשר   YYאשלים של  בועדה  פעילה  השתתפות 
לעסוק גם בתוקפים.

בהרצליה  הבינתחומי  המרכז  עם  קליניקה"  YY" פתיחת 
)משפטנים(. בתחילת בנובמבר. 

שני  לגבי  הנוער   YYחסות רשות  עם  פעולה  שיתוף 
פרוייקטים חדשים.

מפגשים בלונדון עםYY אנשי מקצוע לשם פיתוח קשרים 
ללמידה משותפת, וכן מפגשים לצורך גיוס כספים.

לצורך תיקוף שאלוני  YY קשר עם פרופ' רסמוסן מארה"ב
הבאה(,  בשנה  יתקיים  )הפרוייקט  מסוכנות.  הערכת 

בשלב זה מדובר רק בהכנה. 

שנת הקמה

1994 - המרכז למניעה וטיפול בקטינים 

2001 - המרכז למניעה ולטיפול בילדים 

פריסה ארצית

סניף מרכז תל- אביב, סניף עפולה, סניף טמרה - המרכז 
מכל  ילדים  מגיעים  ואליהם  אזוריים  הם  והסניפים 

הארץ.

גילעם  ים,  מצפה   - הנוער  חסות  של  מעונות  שלושה 
וירכא.

בנצרת  בחיפה,   : בצפון  ארבע   - בקהילה  קבוצות  שש 
ושתיים בעכו. שתי קבוצות במרכז: בתל- אביב וברמלה. 

החלה פעילות בהוסטל חברותא בירושלים

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, קרן קרוליטו.

alimutminit@elem.org.il לפרטים נוספים
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מענים לנוער בסיכון גבוה

ניידות "כתובת רחוב"
 ניידות מידע וייעוץ לנוער משוטט בלילות

תמונת מצב

אלפי בני נוער משוטטים בלילות ברחובות ישראל: נוער 
נוער  חינוכית,  מסגרת  ללא  הנותר  הספר  מבית  נושר 
הסובל מהזנחה סביבתית, חברתית ונפשית, נוער משתמש 
וכן  אנטי-סוציאלית  בפעילות  ומעורב  ואלכוהול  בסמים 
עבור  השעמום.  להפגת  דרך  המחפש  מעש  חסר  נוער 
רבים מהמתבגרים הללו מערך השירותים הממסדי אינו 

נגיש והם אינם יודעים לאן לפנות.

המענה של עלם

מערך ניידות "כתובת רחוב" מספק מענים מיידיים בשטח 
למתבגרים במצבי סיכון, מצוקה וניתוק.

צוותי הניידות מבקשים לאתר את בני הנוער המנותקים, 
ליצור קשר ראשוני ולרכוש את אמונם במטרה להפנות 
אותם לגורמי הטיפול המתאימים בעמותה ומחוצה לה, 
על מנת שיוכלו להתחיל בתהליך שיקומי ולחזור לחיים 

במסגרות נורמטיביות תומכות.

סוגי הפעילות בפרויקט

שהותאמו לשמש  YY רכב כלי  הן  רחוב"  "כתובת  ניידות 
הרכבים  ברחוב.  הנוער  בני  עם  אישי  למפגש  בסיס 
מאובזרים בפינות ישיבה נעימות, שתייה חמה וכיבוד 

קל, טלפון, דפי מידע, אמצעי מניעה ועוד.

( של  YYreaching out( הצוות מפעיל איתור פעיל ויישוג

המתבגרים, יוצר קשר חם ומקבל, מספק מענה ראשוני 
מיידי לבעיותיהם ואוזן קשבת.

בהמשך, עם רכישת האמון, פועל צוותYY הניידות למען 
הנוער לשירותי הרווחה השונים בקהילה בני   הפניית 

ו/או חיבורם מחדש לגורמי טיפול אותם נטשו.

נכון לסוף שנת 2008 ניידות "כתובת רחוב" פועלות ב-18 
ערים ויישובים. תחום עבודת הרחוב מעסיק 34 עובדים 
בשכר וכ-200 מתנדבים, הנפגשים עם כ-1,000 בני נוער 

מדי שבוע, ב-62 זירות פעילות בשבוע. 

סיכום נתונים ומאפייני הפונים

בני הנוער המשוטטים הינם מכל מגזרי החברה: ישראלים 
ותיקים ועולים חדשים, חילוניים, דתיים וחרדים, יהודים 

וערבים.

הזנחה  בילדותם  חוו  אלה  מנותקים  מצעירים  רבים 
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.

41,622 סה"כ פניות
13,727 פניות חדשות

מספר בני הנוער המטופלים במסגרת הניידת - כ-6,500 
בני נוער.
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התפלגות לפי נושאי פניות

פירוטאחוז

 פונים בנושאי שימוש מופרז באלכוהול35%
ו/או בסמים

פונים בנושאי נשירה גלויה וסמויה 30%
ממערכת החינוך ובעיות בבית הספר

פונים בנושאי דיכאון ואובדנות 20%

פונים בנושאים אחרים כגון ניצול מיני, 15%
תעסוקה, צבא, שהות בלתי חוקית ועוד

כ-1,800 מתבגרים הופנו על ידי צוות הניידות לשירותי 
הנוער בקהילה להמשך טיפול.

התפלגות על פי גיל

טווח גילאי הפונים לניידות הלילה: 12-24. הגיל הממוצע 
של הפונים הוא 16-18.

פירוטאחוז
מהפונים הם מתחת לגיל 3%12
מהפונים הם בגילאי 12 עד 20%14
מהפונים הם בגילאי 14 עד 30%16
מהפונים הם בגילאי 16 עד 35%18
מהפונים הם מעל לגיל 12%18

התפלגות על פי מין

בנים68%
בנות32%

התפלגות על פי מוצא

פירוטאחוז
מתבגרים יהודים ילידי הארץ53%
מתבגרים יוצאי חבר העמים23%
מתבגרים יוצאי אתיופיה19%
מתבגרים בני החברה הערבית3%
מתבגרים בני החברה החרדית2%

פירוט מתנדבים ושעות פתיחה

200 מתנדבים ברחבי הארץ

שעות פתיחה: 22:00-04:00 

פעילות בשנת 2008

הרצליה,  YY ,אשדוד - ביישובים חדשים  תחילת פעילות 
צור הדסה, מעלות תרשיחא וכפר ורדים. 

הוספת ערבי פעילותYY רבים בערים קיימות, שהביאה 
לעלייה משמעותית במספר הפניות הכללי לניידות.

ביסוס והרחבת שיתופי הפעולה עם רשויות מקומיות  YY

שונות, עד למצב של מימון הניידות על ידי חלק מן 
הרשויות )מתבצע בניידת השרון, אשדוד, חולון, בת-ים, 

כרמיאל ובאופן חלקי גם בניידת רמלה-לוד(.

 YYפיתוח עבודת רחוב ממוקדת נערות, ושילוב עובדות
השירות לנערה בעבודת הניידת )מתבצע בניידות חולון, 

חיפה, בת-ים ורמלה(.

קטנים  וביישובים  בערים  רגלית  רחוב  עבודת  פיתוח  YY
)מתבצע בפתח תקווה, רמלה-לוד, רחובות, ירושלים ובת-

ים, ובוצע במהלך השנה גם בצור הדסה ובהרצליה(.

)נתניה,  הניידות   YYבעבודת רב-תרבותית  עבודה  פיתוח 
לוד( ושילוב עובדים ומתנדבים דוברי שפה.

מקומיים,  נוער  עובדי  עם  הפעולה   YYשיתופי הרחבת 
ההפניות.  אחרי  ולמעקב  הנוער  בני  הפניות  לשכלול 
כבר כיום 7 עובדי רשויות יוצאים באופן קבוע אחת 
לשבוע עם נייידות. )מתבצע השרון, עכו, ת"א, חיפה, בת 

ים, חולון, שדרות ועוד(.

מיסוד ופיתוח שיתופי פעולה בין עבודתYY הרחוב לבין 
תוכניות קיימות של עלם, בדגש על מגדלורים והפוכים 
ים,  בת  אשדוד,  נתניה,  עכו,  הדרום,  בניידת  )מתבצע 

רחובות וירושלים(.

הרחבת מודל "ציפורי לילה" ועבודת רחוב ללא ניידת  YY
חולון  השרון,  בהוד  לילה  )ציפורי  חדשים.  ליישובים 

ונתניה, ועבודת רחוב רגלית בבת-ים ובלוד(.

ביישובי  YY קשה בטחוני  במצב  נוער  לבני  מענה  מתן 
הדרום. 

קיום יום גיבוש לצוות עובדי הניידות. YY

הממוחשבת  במערכת  השימוש  הטמעת  YY תחילת
לתיעוד עבודת התחום.

קליטת קצין רכבYY במטה התחום, מיסוד ושדרוג נהלי 
השימוש בניידות, עריכת בדיקות תקינות לכל הרכבים, 
ופעילות לניצול מרבי של הניידות )5 לילות בשבוע( ברוב 

הערים, ולצמצום עלויות הטיפול בניידות במוסכים.

מגמות שעלו מן העבודה בשטח בשנה האחרונה

חדה  עלייה  לניידת;  הפונים  בגיל  משמעותית  ירידה 
ובפעילות העבריינית הנצפית;  באלימות הנצפית ברחוב 
עלייה בשימוש באלכוהול ובסמים וירידה בגיל השימוש; 

עלייה במספר הנערות הנזקקות לשירותי הניידת. 

שנת הקמה: 1996

פריסה ארצית

בשנת 2008 פעלו 12 ניידות ב-18 יישובים שונים: כרמיאל, 
עכו, חיפה, נתניה, רעננה, הוד השרון, הרצליה, תל אביב, 
חולון, בת-ים, רמלה-לוד, ירושלים, רחובות, אשדוד, שדרות 
וקריית גת. כמו כן הופעלו פיילוטים קצרים בצור-הדסה, 

במעלות-תרשיחא ובכפר ורדים.

שותפים ותורמים

פרויקט ניידות "כתובת רחוב" פועל בשיתוף עם משרד 
הרווחה: השירות לנוער וצעירים, השירות לנערות וצעירות, 
והרשויות  רש"י  קרן  לידידות,  הקרן  הקליטה,  משרד 
המקומיות, "עיר ללא אלימות", JNF - קק"ל אנגליה, קרן 
קרוליטו, קרן בוניטה, פדירציית פילדלפיה וקרן משפחת 

נאש.
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מענים לנוער בסיכון גבוה

דרך לוטן
קידום התערבות במדבר לטובת נוער בסיכון

תמונת מצב

הניסיון בארץ ובעולם מצביע כי התערבויות אינטנסיביות 
השפעה  בעלות  הן  במדבר  המתקיימות  וממושכות 
בארץ  בסיכון.  מתבגרים  על  משמעותית  פסיכו-חינוכית 
מתקיימות עד כ-20 פעילויות כאלו בשנה ובכך יש החמצה 
של כלי ייחודי וחזק לזירוז וקידום תהליכי העצמה. תכני 
ההדרכה, מערך המדריכים, החיבור לטיפול ולשגרת חייו 
כלל  בדרך  כאשר  בחסר  לוקים  הם  אף  המתבגר  של 

ההשקעה בשטח מנותקת מהטיפול הכוללני בנער. 

המענה של עלם

יצירת מרכז לאומי להתערבויות במדבר, מרכז תפעול וידע 
ידע  ואיגום  בין הארגונים  קידום שותפות  ראשון בארץ. 

ומשאבים יחד עם השותפים לקידום עשייה בתחום.

סוגי הפעילות בפרויקט

הובלת שולחן עגול ויצירת שותפות עםYY מגוון גורמים 
ובעלי עניין.

ואתגר   YYמשימות בטיולי  טיפולי   - חינוכי  מענה  מתן 
למתבגרים בסיכון.

הכשרת אנשי מקצוע להתערבויות טיפוליות-חינוכיות  YY
עם נוער בסיכון במדבר.

סיכום נתונים ומאפייני הפונים

מהצופים,  ש"ש  מתבגרים:  כ-80  השתתפו   2008 בשנת 
בן  הנוער  מכפר  ומתבגרים  מקדימה,  המלך  דרך  חניכי 

שמן.

התפלגות לפי נושאי פניות

פירוטאחוז

עבריינות20%

מנהיגות חינוכית20%

הפרעות התנהגות, ליקויי למידה, תפקוד 60%
חברתי

התפלגות על פי גיל

מתבגרים 100%16-18

התפלגות על פי מין

בנים50%
בנות50%

התפלגות על פי מוצא

פירוטאחוז
ילידי הארץ75%
יוצאי אתיופיה15%

יוצאי חבר העמים10% 

פעילות בשנת 2008

כונסה ועדות היגוי והוזמנו שותפים פוטנציאליים. התכנית 
הוצגה בוועדה מקצועית בעלם לתמיכה מקצועית והפעלה 
של סדנאות לנוער בסיכון, בניית תוכנית מותאמת וליווי 
השותפות  בהובלת  היא  הפעילות  עיקר  בשטח.  מנחים 

ובבחינת המיזם על אפשרויות המימוש שלו.

שנת הקמה: 2008

פריסה ארצית

הפעילות מתקיימת במדבר - באזור חצבה.

שותפים ותורמים

משפחת סלוין מחצבה היא השותף המוביל, 'דרך לוטן' 
לבנון  במלחמת  שנפל  לוטן  הבן  הנצחת  מפעל  הוא 
האחריות  ובעלת  צעד,  בכל  שותפה  והמשפחה  השנייה 

על גיוס משאבים.

יושבים בשולחן העגול: הצופים, אחריי!, אתגרים, עמותת 
עינב, חסות הנוער, מצילה, ניר גור - אדם בשטח, פייסא 

כהן, שלמה רומי.

derechlotan@elem.org.il לפרטים נוספים
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'בית אמיתי' לנערות 
נפגעות גילוי עריות 

 ותקיפה מינית

תמונת מצב

בישראל, כל אישה  לנפגעות אונס  נתוני המרכז  פי  על 
שישית היא קורבן לגילוי עריות ורבות נוספות היו קורבנות 
להתעללות מינית בילדותן. במכלול המצוקות אותן חווה 
נערה, אלו הן הקשות ביותר ברמה האישית והחברתית 

גם יחד. 

לתפקד  מתקשות  זה  מסוג  התעללות  שחוו  נערות 
במסגרת  בעתיד  להשתלב  ללמוד,  להמשיך  רגיל,  באופן 
התקיפה  בריאים.  בינאישיים  קשרים  וליצור  תעסוקתית 
המינית מובילה אותן לתהליך התדרדרות בכל המישורים. 
הטיפול המוצע להן בקהילה הינו חלקי וניתן ע"י גורמים 
שונים באופן נפרד. כיום, לא קיים גורם אחד המאחד את 

כל אותם השירותים ומשמש כתובת ברורה עבורן.

המענה של עלם

בית אמיתי הוא מרכז לטיפול ותמיכה בנערות וצעירות 
אף  ולעתים  נערותן  או  בילדותן  אלימות-מינית  נפגעות 
לצעירות  גיאוגרפית  ונגיש  בת"א  ממוקם  הבית  בהווה. 
מכל הארץ כמרחב בטוח ותומך. במהלך שעות הפעילות 
הבית מספק ארוחה חמה, מרחב טיפולי בלתי-פורמאלי, 
אנושית  ומעטפת  אישי  ליווי  מגוונת,  קבוצתית  עבודה 

חמה של נשים מתנדבות. 

הבית הוא קהילה טיפולית פתוחה, ללא לינה, המספקת 
לבית  חלופית-מתקנת  כחוויה  ומיטיבה  מזינה  מסגרת 

המקורי או לקשרים משמעותיים הכוללים הזנחה, ניצול 
ואלימות. 

הבית אינו מתאים לצעירות מכורות לסמים או אלכוהול, 
או מי שנמצאת במצב פסיכוטי. 

סוגי הפעילות בפרויקט

"בית אמיתי" קולט צעירות בגילאי 17-25, אולם בפועל 
לבוגרות  הארבעה(  )מתוך  בשבוע  יום  נוסף  שירות  נותן 
שנתיים  בת  טיפול  תקופת  שסיימו  הרשמי  הגיל  מעל 
בבית, אך ממשיכות להזדקק למסגרת השתייכות ותמיכה, 

כזו שהקהילה אינה מספקת עבורן. 

של  וצורך  רצון  מתוך  וולונטרית  היא  לבית  ההגעה 
משתי  באחת  לבית  מגיעות  צעירות  בסיוע.  הצעירות 

הדרכים הבאות:

תמונת מצב

ואלימות  דיכוי  ממצוקה,  סובלות  בישראל  נערות  אלפי 
פטריאכלית,  חברה  הינה  הישראלית  החברה  מינן.  בשל 
הנשענת על ערכים מצ'ואיסטיים מה שמעצים את היותן 

של נערות וצעירות המין החלש והפגיע יותר. 

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

שלהן.

המענה של עלם

עלם זיהתה את הצורך בהתייחסות נפרדת לנערות בכלל 

לטיפול  ייחודיים  מענים  ובפיתוח  בפרט  בסיכון  ונערות 
ולכן בשנת 2004 הקימה עלם את "תחום  במצוקותיהן, 

נערות". 

לנערות,  ומיועדים  בעמותה  שפותחו  הפרויקטים  בכל 
הנערה שותפה מלאה לכל תהליך הטיפול, כולל לקבלת 
ההחלטות הקשורות בו. זאת במטרה ברורה לאפשר לה 
להכיר את הכוחות הטמונים בה, להעצים אותם, ולהחזיר 

לה את השליטה על חייה ועל גופה.

למצוקה  כמענה  הבאים  עצמאיים  למרכזים  בנוסף 
ספציפית של נערות, מיושמת הגישה הממוקדת נערות 

באופן רוחבי במגוון התחומים והפרויקטים השונים.

מענים לנוער בסיכון גבוה

תחום נערות

פירוט המענים
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של  בצורך  המכירה  פרטנית  מטפלת  של  הפנייה  1 .
הצעירה במסגרת מחזיקה ותומכת, במקביל לטיפול.

בעקבות פרסומים במרכזי סיוע, אתרי  פנייה עצמית . 2
אינטרנט, או מפה לאוזן. 

הכלי המרכזי של העבודה הוא היות הבית סביבה טיפולית 
בצד  לכך,  שהוכשרו  מתנדבות  הכוללת  בלתי-פורמאלית, 
עבודת צוות מקצועי בעל ידע והבנה ייחודיים בתחום של 

פוסט-טראומה ופ.ט.מורכבת על-רקע פגיעה מינית. 

סיכום נתונים ומאפייני הפונים

 כיום הבית נותן שירות לצעירות בגילאים 17-29
 פנו/טופלו בפרויקט בשנת 2008: 34 צעירות

 29 בטיפול בבית, 5 אינטייקים ו-22 פנו להתייעצות.
מפתיחת הבית )6/2006( ועד עתה טופלו כ-60 צעירות. 

התפלגות לפי נושאי פניות

פנו בנושא תקיפה מינית100%

 נפגעו בתוך המשפחה )גילוי עריות(50%
לאורך שנים בילדות

עברו התעללות מינית מתמשכת80%

אושפזו בעבר60%

סובלות מפגיעה עצמית30%

עם הפרעות אכילה30%

נפגעות בהווה )ע"י התוקף המקורי או 25%
אחר(

מעורבות באפיזודות של זנות/סרסור20%

התפלגות על פי גיל

טווח הגילאים של קהל היעד בפרויקט 17-29. 

גילכמות
1917-24
524-26
527+

התפלגות על פי מוצא

ישראליות ותיקות26
ערבייה1
עולות מחבר העמים6
אתיופית1

הפניה לגורמי טיפול

שרותפניות

איכילוב - מרפאה ציבורית לטיפול פרטני 4
מתמחה בנפגעות תקיפה מינית בילדות

'אברבנאל'1
מטפלות פרטיות בקהילה5
פסיכיאטריה )שירות פנימי( 10
ייעוץ משפטי2
דרך המלך- תעסוקה5
מסעדת 'לילית'1
שרותי הרווחה 2

פעילות בשנת 2008

אומנות,  כתיבה,  סדנאות  YY :טיפוליים מענים  התווספו 
צ'י-קונג וביו-פידבק, אשר מועברים על ידי מתנדבות 
)נשות מקצוע( שעברו קורס הכשרה, בצד אשת צוות. 
בנוסף, הונגשה פונקציה של טיפול פסיכיאטרי השם 
דגש על הסימפטומים הפוסט-טראומטיים החמורים.

עם  בעבודה  מומחית  פסיכיאטרית  של  שירות   YYנוסף
נפגעות תקיפה מינית לתוך הבית כשעתיים בחודש. 
נדרש ביותר לפרופיל של האוכלוסייה, עקב  השירות 
מצוקה נפשית חריפה ואף אובדנות. 10 צעירות קיבלו 

ייעוץ, טיפול ומעקב פסיכיאטרי במהלך השנה. 

המיועדת  טיפול  , שיטת  YYDBT-ב עובר הכשרה  הצוות 
עצמית,  והרגעה  רגשי  לויסות  מיומנויות  להקנות 
החיוניות ביותר לאוכלוסייה הסובלת מהתנהגויות של 
פגיעה עצמית ואובדנות. השיטה נחקרה ונמצאה בעלת 
תוצאות יפות. נושא זה אמור לקבל ביטוי משמעותי 
גם  ואולי  בבית  המטופלות  הצעירות  עם  בעבודה 

כשירות חיצוני. 

'קבוצת  בבית  נוסדה  פעילות,  YY של שנתיים  לאחר 
בוגרות'. מתוך קבוצה זו עלה צורך רב, שגובה ע"י הצוות 
הקהילה  ידי  על  וליווי  מתמשכת  בתמיכה  המקצועי, 
כ'יום  ראשון  יום  נפתח  כך  עקב  שנוצרה.  המגובשת 
קהילה' הפתוח לכל הצעירות שצרכו אי פעם טיפול 
בבית אמיתי, המאפשר את אותה תחושה משמעותית 

של שייכות וביטחון.

כאשר הוקם הבית, הוא יועד עבור צעירות בגילאי 13-25. 
בפועל, התקבלו מעט פניות של צעירות בגילאי 13-17. 

וגיל הפונות עלה ל 17-25

צעירות,  של  מבוטלת  לא  לכמות  מענה  מהווה  הבית 
קיומו  לולא  עושות  היו  מה  יודעות  אינן  כי  המעידות 
המרחב  מציע.  שהוא  השונות  הטיפוליות  והפונקציות 
הלא-פורמאלי, המייחד כל כך את העבודה בבית אמיתי, 
מספק חוויה רגשית מיטיבה שהן אינן יכולות לקבל בשום 
מקום אחר- חוויה קהילתית, שמורה ומוגנת, המאפשרת 
שנגזלו  הכרחיות,  חיים  במיומנויות  ואימון  ריגשי  ויסות 

מהן עקב הפגיעה הקשה שחוו. 

שנת הקמה: 2006

שותפים ותורמים

ידידות  קרוליטו,  קרן  בישראל,  שטיינהרט  משפחת  קרן 
evergreen - מתנדבות הפעילות לטובת  וקבוצת  הבית 
קבוצת  ומהוות  כספים,  לגיוס  אירועים  בארגון  הבית 

תמיכה, לווי וסיוע משמעותי. 

שותפויות מקצועיות-טיפוליות

ועדת היגוי מקצועית הכוללת: מרכז סיוע לנפגעות תקיפה 
מינית ת"א, השירות לנערה וצעירה במשרד הרווחה, משרד 

הבריאות - בריאות הנפש. 

bait@elem.org.il לפרטים נוספים
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מרכז עד"י
עוצמה, דאגה, ידידות 

תמונת מצב

בישראל מאות נערות מנותקות, נערות נפגעות אלימות 
או נערות בעלות התנהגויות הרסניות. נערות אלה נשלחו, 
טיפוליות  למסגרות  משפט,  בתי  של  לצווים  בכפוף 
בשל  מהקהילה  ומנותקות  מתייגות  מסגרות   - סגורות 

חוסר במענים אחרים מתאימים.

המענה של עלם

מרכז “עדי” פועל כמסגרת יומית לכ-50 נערות, בשעות 
9:00-18:00 וכולל מסגרות מובנות וברורות, תוך גמישות 
ייחודיים של נערות. הנערות המשולבות במרכז  לצרכים 
רמלה,  יבנה,  )ראשון,  כולו  ומהאיזור  מרחובות  מגיעות 
לוד, אשקלון, ראש העין, פ"ת ועוד(. אלו הן נערות שאינן 
במצבי  ונמצאות  עבודה  או  לימודים  במסגרת  נמצאות 
הפרעות  ובאלכוהול,  בסמים  שימוש  בהם  קשים  סיכון 
עם  התרועעות  רחוב,  חיי  מהבית,  בריחה  זנות,  אכילה, 
חלק  ועוד.  ועוני  מצוקה  משפחות  עבריינים,  גורמים 
באמצעות  רובן  אך  וולנטרית  בצורה  מגיעות  מהנערות 

הפניה של מטפלים בקהילה ו/או צו בית משפט. 

סוגי הפעילות בפרויקט

במסגרת עד"י מפתחות הנערות אפשרויות חלופיות  YY
למצבי הניתוק והמצוקה. הן רוכשות השכלה, עובדות 
לצרכיה  בהתאם  אחת  כל  וטיפול,  סיוע  ומקבלות 

ולרצונותיה. 

 YYההכשרות שמופעלות במרכז כוללות גם פיתוח כישורי
חיים, חיבור לעולמות פנימיים ויצירתיים ועבודה עם 

המשפחות והקהילה התומכת בנערות.

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

להן לקחת אחריות על חייהן.

סיכום נתונים ומאפייני הפונים

 נערות בגילאי 14-23 במצבי ניתוק וסיכון קשים.
 פניות חדשות: 33 - מתוכם השתלבו: 22

סה"כ טופלו בפרוייקט בשנת 2008: 67 נערות

התפלגות על פי גיל

בגילאי 4%12-14
בגילאי 23%14-16
בגילאי %16-18 50
מעל גיל %18 23

נושאי הפניות

הנערות המגיעות למרכז עדי מגיעות בדרכים שונות: חלקן 
בהפניות של עובדות נערה בקהילה, פקידות סעד, קציני 
והשאר  ומסילה  צופיה  כגון:  נעולים  מוסדות  או  מבחן 

מגיעות בפניה עצמאית, ודרך חברות.

כולן מגיעות לעדי בשל מצוקות קשות בבית וחיי רחוב 
לסירוגין, בעיות מורכבות ביחסים מיניים עם גברים ובני 
מיעוטים עד זנות, ניתוק מכל מסגרת וקושי בהשתלבות 
קשות,  התנהגות  בעיות  לימודים,  או  עבודה  במסגרת 
שימוש בעייתי בסמים ובאלכוהול, כאשר למרביתן בעבר 

ולרוב גם בהווה יש רקע של פגיעה מינית.

באופן  מגיעות  עדי  במרכז  לטיפול  המגיעות  הנערות 
משפט.  בית  צו  דרך  מופנות  שחלקן  למרות  וולונטרי, 
הרעיון העומד מאחורי שיטת הטיפול במרכז מתייחסת 
לתפיסה שרק סביב קשר ובניית יחסי אמון הנערות ירצו 

להגיע למרכז ולעשות תהליך של שינוי.

העבודה עם הנערות היא יומיומית ומבוססת על שיקום 
וטיפול בכל מרחבי חייהן- החל מטיפול נפשי ועד שיקום 
הוצאה  וחינוכיות,  לימודיות  במסגרות  שילוב  תעסוקתי, 

מהבית, עבודה עם המשפחות, מול בתי משפט וכו'.

התפלגות על פי מוצא

קהל יעד פרויקט כמות
מתבגרות יהודיות וותיקות 32
מתבגרות ערביות וותיקות 2
מתבגרות יוצאות אתיופיה 15

מתבגרות יוצאות חבר העמים 18
סה"כ 67

פעילות בשנת 2008

הפתרונות  מערך  מתוך  מוכר  לפיתרון  הפך  עד"י  מרכז 
עליה במספר הפניות  כך חלה  לאור  הקיימים במדינה. 
ונראה כי התהדקו שיתופי הפעולה עם הקהילה, קיימת 
עם  משותפת  עבודה  כולל  משותפת,  ועבודה  חשיבה 
במספר  עליה  השנה  חלה  כך  לאור  "ומסילה".  "צופיה" 

הנערות המגיעות אלינו עם צווים.

רצוי,  לא  להיריון  הנכנסות  נערות  ממשיכה המגמה של 
ומתוך כך מספר רב של הפלות. 

מתחזקת מגמה של אימהות צעירות - כיום מדובר ב-5 
אימהות שנמצאות איתנו בקשר.

מתגברת.  ואף  המגמה  נמשכת   - תופעת ההתמכרויות 
בשימוש  ביטוי  לידי  בא  הסיכון  ממצב  שחלק  נערות 

אינטנסיבי של חומרים פסיכואקטיביים.

ב-2008 הורחבו ימי הפעילות הנערות והבוגרות השתלבו 
בפרויקטים השונים:

דירת בוגרות - YY8 נערות שהשתמשו במענה. )בחרום, 
ובאופן קבוע(

יזמות עסקית חינוכית - YY10 נערות שהשתלבו לסירוגין.

פרויקט משותף עם בני עיש - כ-YY10 נערות.

חיזור עד"י - יציאה לזירות שונות בגדרה ורמלה,YY איתור 
חיזור והפניה מותאמת - סה"כ כ-25 נערות.

תיאטרון קהילתי - YY13 נערות בתהליך. ההצגה של שנה 
שעברה נקנתה מאיתנו ע"י עיריית הרצליה.

פרויקט אתגרים - YY12 נערות לסירוגין.

YYDBT - הכנסת שיטת טיפול המותאמת לאוכלוסיה- 
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של  בהנחייתה   DBT ושיטת  התנהגות  עיצוב 
פסיכיאטרית המרכז. ניסיון של עבודה בשיטה באופן 

קבוצתי גם בדירה.

התמכרויות  בנושא  משותפת  קבוצה   - התמכרויות  YY
בהנחיה של מכורה נקיה מהרשות ועובדת מעד"י

הפסקת הריונות - שיתוף פעולה הדוקYY עם התוכנית 
להפסקת היריון ב"אסף הרופא".

התחלה של חשיבהYY ובניית מענים מתאימים לאימהות 
צעירות תוך כדי שיתוף הקהילה.

רכיבהYY טיפולית - קורס מתמשך בחוות סוסים טיפולית 
בכפר שמואל. 8 נערות משתתפות.

מכללת אחווה - שילוב YY2 נערות במכינה קדם אקדמאית 
של מכללת אחווה.

גיוס נערה לצה"ל )בנוסף ל-3 שכברYY התגייסו(

השכלה - נערות שמשלימות בגרויות, אחת מהן בתיכון  YY
בבי"ס.  ששולבו  הנערות  של  לימודים  והמשך  ת"א, 
רישום של 6 נערות ללימודים בבתי ספר ובפרוייקט 
נערות  שילוב   .)2009 )ספטמבר  הבאה  לשנה  היל"ה 

במכינה קדם אקדמאית במכללת אחווה.

שילוב נערה בוגרת של המרכז כמנטורית  YY - מנטורינג
בעד"י וסיוע שלה בקליטת נערות חדשות.

שנת הקמה: 2004 

פריסה ארצית

פרויקט אזורי ממוקם ברחובות וקולט נערות מהאיזור.

שותפים ותורמים

תות תקשורת, חוות סוסים כפר שמואל, משרד הרווחה 
- שרות לנערות וצעירות, עיריית רחובות - אגף השיקום, 
המנטוריות  פרוייקט  בסמים,  למלחמה  רשות  אשלים, 

באוניברסיטת ת"א.

adi@elem.org.il לפרטים נוספים

עבודה ממוקדת נערות 
במגוון פרויקטים בעלם  

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

בתעסוקה, בהסדרת דיור ועוד.

מטרת  רחוב.  דרות  וצעירות   YYלנערות שלטר  הקמת 
השלטר הינה אחזקה ולינה במהלך הלילה בלבד, וזאת 
בלילות.  מיני  וניצול  פגיעה  בפני  עליהן  להגן  בכדי 
השלטר, כפעולה מניעתית הומניטארית, הינו למעשה 
מענה נוסף ומשלים המגדיל את הרצף הטיפולי הניתן 
פעלה  עלם  רחוב.  דרות  נערות  אוכלוסיית  לאותה 
במהלך השנה להקמת השלטר שהחל לפעול בינואר 
בסמים  למאבק  הירושלמי  האיגוד  בשיתוף   2008

וקידום נוער ירושלים. 

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

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

סוציאליות ולעובדות נערות בתחום הרב תרבותי.

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

בהתמכרויות.
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בישראל כיום, אלפי בני נוער המוגדרים נוער עובר חוק 
נוער אלה נמצאים במסלול התדרדרות לחיי  בשנה. בני 

עבריינות ומטופלים בשירות המבחן לנוער וקידום נוער. 

חלק גדול מהם הינם בעלי קשיים אישיים, משפחתיים 
משמעותית  בוגרת  דמות  חסרה  בחייהם  וחברתיים. 
ומדברת  ביכולותיהם  וחיקוי, המאמינה  להזדהות, שיתוף 

אליהם ב"גובה העיניים".

המענה של עלם

המקצועי  לשירות  משלים  מענה  מהווה  המלך"  "דרך 
הטיפולי הניתן כיום ע"י מוסדות המדינה.

לעבריינות,  שהידרדרו  נוער  לבני  מסייעת  התכנית 
שילובם  ו/או  נער/ה  לכל  בוגר  חונך  הצמדת  באמצעות 
בהכשרה תעסוקתית בעסק או חברה מסחרית בקהילה. 
כל זאת במטרה לאפשר להם לצאת ממעגל המצוקה, 
לעלות  שיקומי,  בתהליך  להתחיל  והעבריינות,  האלימות 

על דרך המלך ולשוב לחיים נורמטיביים ותקינים.
תוספת משמעותית  מהווה  ארצית,  כלל  הינה  התוכנית 
למענים הניתנים לנוער עובר חוק ע"י שירות המבחן לנוער, 
פועלת בשיתוף עם שירותי הנוער הממסדיים, ומגייסת 
מביאה  המלך  דרך  הארץ.  רחבי  בכל  עסקיים  שותפים 
לידי ביטוי את שיתוף הפעולה ההדוק והפורה בין המגזר 

השלישי, הציבורי והעסקי.

סוגי הפעילות בפרויקט

חונכות וקשר אישי תומך של מתנדבים בוגריםYY - "מאמנים 
בחייו של  יצירת קשר עם מבוגר משמעותי  לחיים": 
הנער הרוכש את אמונו, מאמין בו, מעצים אותו, מגביר 
ומכוונו  העצמי  ודימויו  האישי  הביטחון  תחושת  את 
מקצועית,  הכשרה  באמצעות  נורמטיבי,  חיים  לאורח 
 השלמת לימודים, מציאת מקום תעסוקה וגיוס לצבא. 
הקשר מלווה ומפוקח מקצועית ע"י רכז "דרך המלך" 

בשיתוף אנשי מקצוע מהשירותים המפנים.

ליווי ושילוב בניYY הנוער במסגרות תעסוקתיות שיקומיות 
מתנדבים-חונכים. בליווי  וזאת  מקצועיות   ובהכשרות 

הליווי מאפשר פיתוח ושיפור כישורי חיים, דגש על 
הנוער  בני  בקרב  ויזמית  עצמאית  וחשיבה  יצירתיות 

המשולבים בעסקים השונים.

סיכום נתונים ומאפייני הפונים

בני נוער בגילאי 12-18 המצויים בקצה רצף הסיכון, רובם 
הידרדרו לעבריינות. בני נוער שנשרו ממסגרות לימודיות 
כאלה  או  נשירה,  בתהליכי  מצויים  או  נורמטיביות, 
המצויים במסגרות לימודיות חלקיות, או במסגרות חוץ 
לשינוי מוטיבציה  ובעלי  גמילה,  מוסדות  לרבות   ביתיות, 

ו/או ליצירת קשר בינאישי .

בני נוער אלו מטופלים בשירותי הנוער השונים בקהילה 
)שירות המבחן, השירות לנערה, קידום נוער, חסות הנוער, 

ומתנ"סים( וע"י הפרויקטים של עלם

בני נוער טופלו בשנת 2008 900
מתנדבים-חונכים 500
עסקים פעילים 50

פעילות בשנת 2008

תחילת  ומאז   , YYהשנה רבה  להצלחה  זכתה  התוכנית 
הנוער  בבני  אחוזים  עשרות  של  גידול  חל  הפעילות 

המשתתפים בפרויקט.

בשנת 2008 הייתה עלייה משמעותית של כ-YY400 בני 
נוער נוספים לעומת השנה הקודמת. 

הארץ  ברחבי  חדשים  מרכזים   YY6 נפתחו   2008 בשנת 
והורחבה הפעילות בישובים הקיימים.

משרד החינוךYY - היחידה לקידום נוער הצטרף כשותף 
ארצי לתוכנית. 

פריסה ארצית

ת"א וגוש דן, ירושלים והסביבה, באר שבע והדרום, לוד, 
חדרה, חיפה, השרון, בית שאן, פתח תקוה, פרדס חנה, 
כפר סבא, נתניה והסביבה, מרכז "אבן דרך" בקדימה, אור 

עקיבא, באר שבע, רמלה, חיפה ונצרת עילית.

שנת הקמה: 2006

שותפים ותורמים

 - בסיכון  ונוער  לילדים  הקרן   - לאומי  לביטוח  המוסד 
ופיתוח  לתכנון  העמותה   - אשלים  הפרויקט,  מימון 
הבינלאומי,  והבנק  "מתן"  בסיכון,  ונוער  לילדים  שרותים 
המבחן  שירות  נוער,  לקידום  היחידה   - החינוך  משרד 
הארצי לנוער - אגף התקון - משרד העבודה והרווחה, 

קרן הארי וג'נט ויינברג, פדירצית מיאמי.

שותפים מקצועיים ברמה המקומית

בית ספר מפתן, השירות לנערה, קידום נוער, נוער וצעירים 
- שירות מבחן לנוער, מעונות חסות הנוער ומתנ"סים.

שותפים עיסקיים

מלונות דן, רוטרי ירושלים, מכון וולקני, חברת ג'ון ברייס, 
רשת  קפה,  בתי  ארומה  רשת  ספגטים,  מסעדות  רשת 
ארקפה, רשת ACE, פרטנר, בנק מזרחי-טפחות, מכתשים, 
סגפרדו, דור אלון, קבוצת ברן, משרדי עו"ד ועסקים שונים 
פארק  מפעלים,  ארועים,  אולמות  כגון:  הארץ,  ברחבי 

תעשיה קסריה, מסעדות, נגריות, חנויות הלבשה ועוד...

inbal@elem.org.il לפרטים נוספים

מענים לנוער בסיכון גבוה

דרך המלך
תכנית הכשרה תעסוקתית לנוער מנותק ועובר חוק בשילוב חונכות אישית
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חינוכיות  במסגרות  להשתלב  מתקשים  רבים  נוער  בני 
פורמאליות, נושרים ממוסדות חינוכיים, ומוצאים עצמם על 

מסלול התדרדרות ללא מסגרת תומכת, ליווי והנחייה.

המענה של עלם

שילוב בני בנוער ביזמות עסקית עצמאית המאפשרת להם 
להשתלב במסגרת נורמטיבית, מאתגרת ואטרקטיבית תוך 
אישית  אחריות  בלקיחת  התנסות  מעשית,  למידה 
וקבוצתית, בקבלת החלטות, ובהשתלבות בעולם העסקים 

"האמיתי". 

עלם מקימה עסקים קטנים עצמאיים בהם עובדים בני 
הנוער ואף שותפים בניהולם. המעורבות בפרויקט מספקת 
לבני הנוער המנותקים מסגרת שייכות משמעותית שאינה 
סטיגמטית, מחזקת את הדימוי העצמי שלהם, ומאפשרת 

להם לחוות הצלחה.

ולפתח  ומקצוע  השכלה  לרכוש  אמיתית  אפשרות  זו 
תקשורת  מו"מ,  ניהול  עבודה,  )מוסר  אישיות  מיומנויות 
בין אישית, ניהול זמן וקבלת החלטות(. בני הנוער בונים 
קשר  יצירת  באמצעות  בסביבתם  האמון  את  מחדש 
משמעותי עם אנשי הצוות המלווים אותם. כל זה תורם 
להכשרתם לעבודה וללימודים ייעודיים ולמציאת מקומם 

בחברה, בהמשך הדרך כאזרחים תורמים ויצרניים. 

הארץ  ברחבי  שונים  עסקיים  מיזמים  הקמת  לשם 
הקימה עלם חברת בת בשם 'יוזמות תעסוקתיות לנוער', 
דירקטור  כל   - דירקטוריון  חברי   6 באמצעות  הפועלת 
מלווה בהתנדבות מיזם עסקי אחד ומעניק לו ייעוץ וליווי 

מקצועי על מנת שיפעל ויצמח כעסק כלכלי לכל דבר.

מרבית בני הנוער המשתתפים במיזמים אלו הינם נוער 
מנותק ובסיכון בגילאי 15-18.

המיזמים השונים שפעלו בשנת 2008

קפה י.ע.ל בשדרות

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

במיזם שולבו 16 בני נוער בליווי איש מקצוע.

שותפים ותורמים: מגבית קנדה, עלית קופי, ציונות 2000 
- עשינו עסק, היחידה למעורבות חברתית במשרד הדיקאן 

מכללת ספיר ומצילה, קרן הצדקה ע"ש סמואל סבה.

cafeyael@gamil.com :לפרטים נוספים

'קיש מבית' ברחובות

נערות  בידי  איכותיים  קישים  ומכירת  לאפיית  מיזם 
מנותקות בסיכון גבוה ממרכז עד"י של העמותה. המיזם 

עד"י  צוות  של  טיפולי  וליווי  מקצועי  שף  בליווי  פועל 
ושולבו בו 10 נערות. 

קבוצת   ,2000 ציונות  אפלייד,  חברת  ותורמים:  שותפים 
שטראוס. 

yozmot.kish@elem.org.il :לפרטים נוספים

'סיבה למסיבה' בת"א

לילדים.  ואירועים  הולדת  לימי  הפעלות  המציע  מיזם 
הכשרה  המקבלים  בסיכון  מתבגרים  הינם  המפעילים 
מקצועית וליווי קבוצתי. השנה שולבו במיזם 14 בני נוער.

שותפים ותורמים: בנק המזרחי, מובילק בע"מ אשדוד.

פרוייקט זה נסגר במהלך שנת 2008

דוכן 'בי GOOD' בחיפה 

שנתרמו  מעצבים,  בגדי  למכירת  דוכן  ותפעול  ניהול 
לפרויקט, בידי נערות בסיכון. הדוכן ממוקם בגרנד קניון 

בחיפה ושולבו בו 5 נערות.

שותפים ותורמים: רנואר וגרנד קניון - חיפה 

yozmot.bigood@elem.org.il :לפרטים נוספים

"כפית" בית קפה לנוער בבאר שבע

מתחם לבילוי ומפגש לבני נוער, המכיל בתוכו בית קפה, 
חדרי נושא: חדר מוזיקה, חדר פלייסטיישן ומולטימדיה 
השנה  והופעות.  לאירועים  חצר  כן  כמו  קבוצות,  וחדר 

שולבו במסגרת הקפה 8 נערים. 

שותפים ותורמים: עיריית באר-שבע, אגף החינוך - היחידה 
לקידום נוער וביקור סדיר, חברת כיוונים - החברה לתרבות 

הפנאי, כ"יל, ברום, אשלים קרן הארי וג'נט ויינברג.

yozmot.kapit@elem.org.il :לפרטים נוספים

מענים לנוער בסיכון גבוה

יוזמות תעסוקתיות 
עצמאיות לנוער נושר
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בני נוער רבים מתקשים להשתלב במסגרות פורמאליות, 
על מסלול  עצמם  ומוצאים  חינוכיים,  נושרים ממוסדות 

הידרדרות בהיעדר מסגרת תומכת, ליווי והנחייה.

המענה של עלם

'לילית' הינה מסעדת יוקרה בתל אביב אשר מופעלת ע"י 
עלם למען בני נוער בסיכון כתכנית שיקומית אופרטיבית 
שנועדה להקנות לנערים אלה כלים מקצועיים ע"מ למנוע 

התדרדרות ולסייע להם לשוב למסלול חיים נורמטיבי.

סוגי הפעילות בפרויקט

באופן  מוכשרים  לכך  מתאימים  הנמצאים  נערים  YY
טבחות,  המסעדנות:  במקצועות  ומעשי  תיאורטי 

קונדיטאות, מלצרות וברמנות. 

בקבוצות  ומתבצעת  YY חודשים כ-18  אורכת  ההכשרה 
קטנות תוך התאמה אישית לצרכים הייחודיים וליכולות 

של כל נער ונערה. 

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

מנהלי פרויקטים, פסיכיאטרים, הורים ועוד.

ההכשרה הנערים מופנים למסעדות  YY עם סיום תהליך
שנכונות לקלוט אותם.

במלאכה כפולה: הכשרת בני נוער  YY צוות המסעדה עוסק
ותפעול מסעדה לכל דבר. לכן גם הצוות המורחב מקבל 
במטרה  הפרויקט  ממנהלת  שוטפים  וסיוע  תמיכה 
להתמודד עם קשיי היום יום הצצים תוך כדי הכשרת 

הנוער ולקדם את הצלחת התכנית השיקומית. 

פרטיים  משקיעים  לקבוצת  לילית  נמכרה  אלה  בימים 
הפרויקט  לשימור  מחויבים  כלכליות  מטרות  שלצד 

ופיתוחו.

סיכום נתונים ומאפייני קהל הפונים

נערים ונערות שנשרו ממסגרות חינוך פורמאליות ונמצאים 
שלומד  אף  על  מתקבל  מיעוט  שונות.  סיכון  ברמות 
במסגרות חינוך פורמאליות בשל נסיבות מיוחדות. לצד 
רכישת מקצוע זקוקים בני הנוער המגיעים אלינו לסיוע 
ושיפור מיומנויות חיים, התארגנות, תפקוד במסגרות חיים 
וכד'. לרובם יש קשיים רגשיים עקב נסיבות חיים וחוויות 

כישלון שונות שעברו.

המטופלים   / הפונים   / היעד  קהל  ומאפייני   פילוח 
הנערים  כל  נוער.  בני   30 בפרוייקט  טופלו   2008 בשנת 
מגיעים בשל קשיים בתפקוד במסגרות נורמטיביות לגילם 
וחוסר במיומנויות חיים בסיסיות. כמחציתם מגיעים על 

רקע בעיות סוציאליות/רגשיות/חברתיות שונות וכמחציתם 
עם רישום פלילי בנוסף לשאר הקשיים.

התפלגות על פי גיל

טווח הגילאים של קהל היעד בפרויקט: 14-21

פירוטאחוז
גילאי 10%14-16
גילאי 70%16-18
מעל גיל 18 20%

התפלגות על פי מין

בנים 24
בנות 6
סה"כ 30

התפלגות על פי מוצא

פירוטכמות
מתבגרים וותיקים יהודים17
מתבגרים וותיקים ערבים1
מתבגרים יוצאי אתיופיה2
מתבגרים יוצאי חבר העמים9
אחר )פליט או"ם מניגריה(1
סה"כ30

התפלגות הפניות לגורמי טיפול

שרות מספר הפניות
אישפוז פסיכיאטרי 1

יעוץ פסיכיאטרי 1
טיפול פסיכיאטרי תרופתי 4

פעילות בשנת 2008

המעונינים  נער/ה  כל  בחזית המסעדה:  עבודה  סדנת  YY

והעומדים בסטנדרטים של ההופעה יצוגית הנדרשת 
בחזית המסעדה עובד 2 משמרות בבר.

מסיבת פרידה לעומר בן-גל השף שסיים את תפקידו  YY

במסירות מיוחדת במשך 6 שנים. 

נתון  YY בזמן נערים   12-14 של  נערים  למצבת  הגעה 
לאורך רוב השנה. 

עבודה   YYתנאי שאפשר  נוסף  הכנות  מטבח  הפעלת 
נוחים יותר ויכולת קליטת נערים רבים יותר

כך  מפנים  מקורות  עם  קשרים   YYושימור פיתוח 
 שלאורך כל השנה יש לנו רשימת המתנה של פונים.

שנת הקמה: 2000 

שותפים ותורמים
קרן  ורווחה,  חינוך  לתרבות  ריץ'  קרן  קרמרמן,  משפחת 

קרוליטו, קרן אניאס ובני שטינמץ, כרמל מזרחי. 

lilit@elem.org.il לפרטים נוספים
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תמונת מצב

למעלה מאלף בני נוער נקלעים לזנות בישראל. הם נקלעו 
מתעללת  סביבה  שחוו,  קשות  מצוקות  עקב  זה  למצב 
פיזית, מינית או רגשית, חוויה חזקה של דחייה או תנאי 
הזנחה קשים. חלקם מצוי במסגרת לימודית וחי בבית, 
בעוד שאחרים נמלטו מהסביבה המתעללת וחיים ברחוב 
במצבי ניתוק, ניצול סיכון ומצוקה קשים חשופים לניצול 

בידי מבוגרים.

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

יותר.

המענה של עלם

פרויקט 'ערים בלילה', הוא הכתובת היחידה בארץ לבני 
לאיתור  פועל  הפרויקט  בישראל.  לזנות  הנקלעים  נוער 
בשל  להם  הנגרמים  הנזקים  צמצום  הנוער,  בני  אותם 
נפשיות  בעיות  התמכרויות,  לאלימות,  )חשיפה  עיסוקם 
תכנית  הללו  ולנערות  לנערים  להתאים  במטרה  וכו'( 
להשתלבות  הדרך  את  תסלול  אשר  אישית  שיקומית 

מחודשת בקהילה.

איתור ויישוג: צוות עובדים ומתנדבים, יוצא לזירות. 1 
בהן מתקיימת זנות קטינים: ברחוב, במקומות הבילוי, 
באינטרנט ועוד, ומנסה לאתר את אותם קטינים. הצוות 
פועל באופן אינטנסיבי מספר פעמים בשנה, במקביל 
למאמצים ממוקדים של שיווק הפרויקט גם בדרכים 
אחרות, כגון חלוקת מציתים ופרסום באינטרנט ובכלי 
התקשורת. ביתר חודשי השנה, מתמקד הצוות בשימור 

וחיזוק הקשר עם בני הנוער שאותרו.  

שירותים  מעניק  נזקים:. 2  להפחתת  מרכז 
הומניטאריים בסיסיים: מזון, שירותי כביסה, מקלחת, 
מקום  וכן  חירום  למקרי  מוקד  היגיינה,  מוצרי 
נורמות  עם  בסגנון משפחתי  מתנהל  המרכז  מנוחה. 
ברורות ופתיחות לכלל בני הנוער ללא תנאי מוקדם 
השייכות,  תחושת  על  מושם  דגש  הזנות.  להפסקת 
למרכז. הנוער  בני  של  והחיבור  אישית   אחריות 

כיום ישנם 19 מטופלים פעילים במרכז. 

מלווה קטין/ה, כמודל  קשר בין אישי: מתנדב מבוגר . 3
איתו  יחד  ועובר  נורמטיביים  רגשיים  קשרים  ליצירת 

דרך  בחברה,  ושילוב מחודש  שיקום  ארוכה של  דרך 
השלמת לימודים, מציאת עבודה, סיוע במציאת מגורים 
המתנדבים  ועוד.  בסמים  משימוש  שיקום  נאותים, 
משתנה  בתדירות  הנערה,  או  הנער  עם  נפגשים 
המתנדבים  הנערה.  או  הנער  של  לצורך  בהתאם 
הן  אישי  בין  קשרים  תחום  אחראית  ע"י  מלווים 
באופן פרטני והן באופן קבוצתי. הם נבחרים בקפידה, 
 מרואיינים ועוברים קורס הכשרה של מספר חודשים.
במהלך חודש יולי נכנסה רכזת חדשה לתפקיד. כיום 
מתקיימים 8 קשרים אישיים, 3 מהם קשרים חדשים.

הפרויקט  במסגרת . 4  :054-9773666 ארצי  סיוע  קו 
בתקופת  אינטנסיבי  באופן  טלפוני  סיוע  קו  פועל 
וסיוע  מענה  מידע,  למתן  בשטח,  האיתורים  ביצוע 
נפשי ראשוני לבני נוער העוסקים בזנות ולא מגיעים 
הקו,  פעילות  מתמקדת  השנה,  חודשי  ביתר  למרכז. 

בשמירת הקשר עם בני הנוער שפנו. 

סיכום נתונים ומאפייני הפונים:

התפלגות לפי נושאי פניות

פירוטאחוז
קיבלו מענה לצרכים הומניטריים בסיסיים43%
הפונו לשירותים בקהילה36%
קיבלו ליווי משפטי/ רפואי21%

התפלגות על פי גיל

פירוטאחוז
עד גיל 5%18
37%18-21
מעל 58%18

התפלגות על פי מין

בנים53%
בנות31%
טרנסג'נדר16%

התפלגות על פי מוצא

פירוטאחוז
ישראלים ותיקים47%
יוצאי חבר העמים26%
ערבים וותיקים11%
אחר16%

מענים לבני נוער בסכנת חיים

ערים בלילה
פרויקט למען בני נוער מנוצלים מינית
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פעילות בשנת 2008

- מטרת ההכשרה  והכשרה של עובד איתור  קליטה  YY
תהליך  ולבנות  השונות  הזירות  את  להכיר  הייתה 
ליצירת  אפשריות  פעילות  דרכי  על  מסודר  חשיבה 
להשתתף  החל  הכשרתו  במהלך  נוער.  בני  עם  קשר 
במשמרות במרכז, סיורים וביקורים בזירות זנות ידועות 
של קטינים )זירות בפתח תקווה, מועדונים בת"א ואתרי 
באינטרנט,  בנושא  צ'טים  בעריכת  התנסות  אינטרנט(, 
קשיים  וניתוח  קיימים  דו"חות  קריאת  מתוך  למידה 
וסוגיות אתיות שקשורות באיתור ומפגשים עם בעלי 
תפקידים בפרויקטים אחרים בעלם. כיום מתנהל קשר 

קבוע בתחום האיתור עם כ-6 בני נוער. 

חדשה, במסגרת  YY קליטה והכשרה של רכזת קו סיוע
הכשרתה היא משתתפת בקורס מתנדבות במרכז סיוע 
לנפגעות תקיפה מינית, במטרה להתאים את מיומנויות 
קו סיוע זה, לקו הסיוע של המרכז. במהלך התקופה 
התקבלו 15 שיחות חדשות מבני נוער שנקלעו לזנות, 
במקביל לשיחות נמשכות עם כ-5 בני נוער קבועים. 
בנוסף, מתקבלות בקו הסיוע בקשות של גופי טיפול 

ומחקר שונים לקבלת מידע בנושא זנות קטינים. 

בחודש יולי הצטרפו YY7 מתנדבים לצוות המרכז. מרבית 
מול  התמקמות  ציפיות,  בתאום  התאפיינה  עבודתם 

בני הנוער והתמקצעות עד לתפעול המשמרות בכוחות 
קבוצות  שתי  לפעול  החלו  ספטמבר  בחודש  עצמם. 

העשרה:

רישיון נהיגה קבוצה ללימודי תיאוריה לקראת . 1

חוג בישול 2 .

בחודש אוקטובר התחילה פעילות קבועהYY של "הועד 
פגישת  נערכת  לשבועיים  - אחת  באיידס"  למלחמה 
מתאפשרות  ביקור  ובכל  הוועד  נציג  עם  הסברה 

בדיקות איידס מהירות לבני הנוער. 

שנת הקמה: 2001

פריסה ארצית:

ת"א וחיפה

שותפים ותורמים

המוסד  אביב,  תל  עיריית  עם  בשיתוף  פועל  הפרויקט 
לביטוח לאומי, מתן - הדרך שלך לתת, הקרן ע"ש סוניה 
ואדוארד קוסוי, צ'ק פוינט טכנולוגיות בע"מ, גלית וסטיב 

אדרעי וקרן קרוליטו.

erimbalayla@elem.org.il לפרטים נוספים

קו הסיוע 054-9773666
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מענים לנוער בסכנת חיים

מישהו לרוץ איתו 
מרכז יום ודירות מעבר לבני נוער וצעירים חסרי בית

תמונת מצב

חיים של  לחיות  הזכות  לכל האנשים  כי  עלם מאמינה 
כבוד גם כאשר יש להם בעיית סמים או בעיות אחרות. 
הצעירים הנמצאים במצבי סיכון גבוהים, חיים חיי רחוב 
ומשתמשים בסמים, מנהלים אורח חיים שחסר לעיתים 
את המרכיב הבסיסי של כבוד אנושי. מטרתו של פרויקט 
מישהו לרוץ איתו היא לתת להם אלטרנטיבה, ולאפשר 

להם לחיות חיים של כבוד גם בתנאים קשים. 

הפרויקט פועל מתוך תפיסה הומניטארית של הפחתת 
נזקים וקשר בלתי פורמאלי כתנאי ראשון ליצירת קשר 

משמעותי.

צעירים חסרי קורת גג מתגוררים בבתים נטושים ברחבי 
העיר, מרביתם צורכים סמים באופן קבוע, ומנותקים מכל 
מערכת תמיכה טיפולית, משפחתית או חברתית. אורח 
והם  גבוהים  סיכון  במצבי  אותם  ברחוב מעמיד  החיים 

חיים למעשה ברחוב ומהרחוב.

פעמים רבות, מדובר בצעירים עולים שחוו שבר משפחתי 
וחברתי כתוצאה ממשבר ההגירה, ונפלטו או פלטו עצמם 

מכל מסגרת פורמאלית קיימת. 

המענה של עלם

הכספית  בתמיכתה  הוקם  איתו  לרוץ  מישהו  פרויקט 
יום  מרכז  ומהווה  היהודית  הסוכנות  של  והאידיאולוגית 
טיפולי שיקומי לצעירים וצעירות חסרי קורת גג, מכורים, 

ומהווה אלטרנטיבה יחידה מבחינתם.

סוגי הפעילות בפרויקט

איתור הצעירים והבאתם למרכז. YY

דרי  וצעירות  לצעירים  ראשוני   YYהומניטרי סיוע  מתן 
רחוב בעיר, הכולל ביגוד, ארוחות חמות, גישה לשירותים 

רפואיים, שירותי כביסה ומקלחת.

לטיפול  בסיס  יהווה  אשר  קשר  YY ויצירת קשבת  אוזן 
בקהילה,  הקיימים  השירותים  בשיתוף  טווח  ארוך 

במקרים בהם יתגלה פוטנציאל לכך. 

לקשיים  התייחסות  תוך   YYאישי שיקומי  סיוע  מתן 
ייחודיים של כל צעיר ולמקומו בתהליך.

טיפול,   להמשך  והפניה  טיפולית  התערבות   YYביצוע
גמילה ושיקום.

צוות המרכז )אנשי מקצוע ומתנדבים( פועל ב-3 רמות: 

 האחת - הפעלת מרכז היום
 )Out reach( השניה - פעילות איתור ויישוג 

והשלישית - ליווי אישי, לכל צעיר/ה המעוניינים בכך, 
הכולל פעילות מחוץ למרכז עם מתנדב מלווה. עיקר 

מטרתו של הקשר לאפשר תמיכה וליווי בתהליך האישי 
אותו עושה הצעיר. 

סיכום נתונים ומאפייני הפונים:

התפלגות על פי מאפיינים

113מכורים
16מכורים נקיים

37פנקיסטים
23אסירים לשעבר

4שימוש באלכוהול
18הפרעות נפשיות

49אחר

התפלגות על פי גיל

צעירות וצעירים בגילאים 18-26, כ-75% יוצאי חבה"ע 

15-187
19-2135
22-2494
25-2751

27+29
216סה"כ

התפלגות על פי מין

82%בנים
18%בנות

התפלגות על פי מוצא

144יוצאי חבר העמים
5יוצאי אתיופיה

56ילידי הארץ
11אחר
216סה"כ

פעילות בשנת 2008

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו השנה:

YYעליה קלה במקרים של התחלואה הכפולה

לגמרי  לא  שמורים(  )עדין  מכורים  של  בפניה  גידול  YY
ברחוב, ישנים אצל חברים וכד', ונעזרים בשירותים של 

"מישהו לרוץ איתו"

הצלחות ב-2008

 YYדירות פתיחת  היא  המרכז  של  הגדולה  ההצלחה 
המעבר לבנים ולבנות.

 , YYפעילות יום  בכל  למרכז  שמגיעים  הפונים  מספר 
ממוצע של כ-30 פונים.

סיוע בשכ"ד לבוגריםYY של דירות המעבר לשנתיים.



34

שנת הקמה: 2004

שותפים ותורמים

הלאומית  הרשות  ישראל,  לארץ  היהודית  הסוכנות 
לוינסקי, מחלקת התמכרויות  למלחמה בסמים, מרפאת 
עריית ת"א, משרד הרווחה - היחידה להתמכרויות, הקרן 
לידידות, קרן קרוליטו, קרן קנדי ליי, קרן רש"י, קרן אטלנטה 

וקרן הארי וג'נט ויינברג.

mishoo@elem.org.il לפרטים נוספים

 דירות מעבר
מישהו לרוץ איתו
דירת בנים ודירת בנות

תמונת מצב

לאחר כשנתיים בהם עמותת עלם הפעילה את "מישהו 
לרוץ איתו" זוהה צורך ב"חוליה נוספת" - פתרון הלנתי 
לצעירים  אישית  טיפולית  שיקומית  תוכנית  לצד  זמני, 

מכורים-נקיים חסרי בית.

המענה של עלם 

אותרו  אשר  וצעירות  לצעירים  מיועדות  המעבר  דירות 
במרכז היום כבעלי יכולת וכוחות לשיקום ואשר הביעו 

נכונות להיכנס למסגרת טיפולית שיקומית. 

הדירות מיועדות עבור דרי רחוב אשר עברו גמילה פיזית 
מסמים - מכורים-נקיים.

של  לתקופה  צעירים/ות  ארבעה  מתגוררים  דירה  בכל 
צעיר  כל  הראשונה  שנה  בחצי  שנה.  עד  חודשים  כ-9 
ימשיך טיפול בהתמכרות במרכז יום. בהמשך ימצא לו 
יקבל  ואף  משלו,  לדירה  יעזוב  התקופה  ובתום  עבודה 

סיוע בשכ"ד.

דירת המעבר מופעלת  גם  עלם,  כבכל הפרויקטים של 
מתנדבים  של  נוכחות  ישנה  מתנדבים.  ידי  על  ברובה 
בכל ערב בדירה. המתנדבים מלווים את הצעירים באופן 

אישי וכקבוצה ומהווים חלק משמעותי ביצירת האווירה 
חיי  לקראת  הנדרשות  מיומנויות  ובהקניית  הביתית 

עצמאות בחברה.

לכל צעיר בדירה מוגדרת תוכנית טיפולית אישית. בתום 
התקופה בדירה מקבל כל צעיר מתנדב שימשיך ללוות 

אותו למשך שנה נוספת.

דירת הבנים פועלת מזה 3.5 שנים.

בשנת 2008 נפתחה דירת המעבר לבנות:

העבודה הטיפולית ניתנת הן ברמה הפרטנית והן ברמה 
הקבוצתית:

וההווה  העבר  על  בדגש  הטיפול   - הפרטנית  ברמה 
וכמו  נשית  העצמה  מסמים,  הניקיון  על  בדגש  והעתיד 
כן נעשית עבודה מיוחדת עם הצעירות הנקיות נפגעות 

תקיפה מינית.

ברמה הקבוצתית - טיפולים קבוצתיים ברוח 12 הצעדים.
השירותים  מתווספים  השיקומית  המעבר  דירת  אל 
הייחודיים הניתנים ב"מישהו לרוץ איתו", תוך שמירה על 

קשר טיפולי רציף וכולל עם הצעירות.

מס צעירים כיוםמס' צעירים-שנתי
84דירת בנים
94דירת בנות

178סה"כ

סה"כ עברו בדירת הצעירים YY19 צעירים. 

YY9 צעירים סיימו את התהליך בהצלחה - האחרון סיים 
ב-10.9.08. 

הצלחה היא כאשר צעיר נמצא בדירה במשך כל הזמן  YY

- 9-12 חודשים, מסיים את הטיפול במרכז היום, מוצא 
לשימוש  לחזור  או  לנשור  מבלי  דירה,  ושוכר  עבודה 

בסמים. עד כה איש מהמסיימים לא נפל.

שותפים ותורמים

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

mishoo1@elem.org.il לפרטים נוספים
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גלגל 
מרכז חירום לצעירים חסרי 

קורת גג המשתמשים בסמים

תמונת מצב

פרוייקט גלגל פועל בירושלים החל מפברואר 2002, לאור 
צורך שאותר ע"י צוות הניידת של עלם בירושלים.

גג  קורת  חסרי  הינם  בפרוייקט  הנעזרים  הצעירים 
המתגוררים בבתים נטושים, מרביתם צורכים סמים באופן 
קבוע, ומנותקים מכל מערכת תמיכה טיפולית, משפחתית 
אלה  צעירים  מעמיד  ברחוב  החיים  אורח  חברתית.  או 

בפני מצבי סיכון גבוהים וחיים ברחוב ומהרחוב.

המענה של עלם

דרי  וצעירות  לצעירים   YYראשוני הומניטארי  סיוע  מתן 
גישה  חמות,  ארוחות  ביגוד,  כולל  הסיוע  בעיר.  רחוב 

לשירותים רפואיים, שירותי כביסה ומקלחת.

בסיס  יהווה  אשר  ראשוני  קשר  YY ויצירת קשבת  אוזן 
לטיפול ארוך טווח בשיתוף השירותים בקהילה. 

סוגי הפעילות בפרויקט

צוות המרכז )אנשי מקצוע ומתנדבים( פועל ב-3 רמות: 

YYהפעלת מרכז היום 5 ימים בשבוע

 ) YYReaching out( פעילות איתור ויישוג

צעיר/ה המעוניינים בכך, הכולל פעילות  YY ליווי אישי לכל
דרך  וכו'  בטל"א  לקופ"ח,  מליווי  החל  למרכז  מחוץ 
בילוי זמן משותף של הצעיר עם מתנדב מלווה. עיקר 

מטרתו של הקשר - תמיכה וליווי בתהליך האישי. 

סיכום נתונים ומאפייני הפונים

האוכלוסייה כוללת צעירים ילידי הארץ, בחלקם צעירים 
הטיפוליות  במסגרות  ילדותם  שנות  לאורך  שטופלו 
השונות, נפלטו מהן ומצאו עצמם ברחוב. כ-75% מהם 
תוכניות  במסגרת  עלו  מהם  רבים  חדשים,  עולים  הינם 
שונות ונפלטו מהן בשל בעיות סמים או קושי במסגרות, 
אחרים עלו בקליטה ישירה, לעיתים יחד עם משפחה, אך 

בשל משבר הגירה התנתקו מהמשפחה והגיעו לרחוב. 

ב-2008 טופלו במרכז 567 צעירים, מתוכם 173 חדשים.

47 הופנו למסגרות גמילה ותוכניות שיקום/דיור.

בקהילה  נוספות  למסגרות  הופנו  וצעירות  צעירים   86
מתדון,  מרכזי  להתמכרויות,  עירונית  יחידה  נער,  )קידום 

מרכזי יום בקהילה.

מכורים  בית,  כמחוסרי  עצמם  מגדירים  הפונים  כל 
ומנותקים. הצעירות רובן ככולן עוסקות בזנות.

התפלגות על פי גיל

מורכבת  גלגל  צוות  פוגש  אותה  העיקרית  האוכלוסייה 
לא  מקצועיים  מטעמים   .18-26 בגילאים  מצעירים 

מתקבלים בגלגל צעירים מתחת לגיל 18 

התפלגות על פי מין

גברים70%
נשים30%

התפלגות על פי מוצא

פירוטאחוז
יוצאי חבר העמים31%
בני מיעוטים1%
אנגלו סקסיים ויוצאי דר' אמריקה 3%

יוצאי אתיופיה0.5%
ישראלים ותיקים64.5%

פעילות בשנת 2008

בשנת 2008 נפתח השלטר לצעירות בירושלים - פרויקט 
המשכי לגלגל. לכל אורך השנה פותח השלטר והותאם 

לצרכים המשתנים של הצעירות.

סיורים ממוקדי  YY הרחבת תחום עבודת רחוב והוצאת 
נשים וסיורי 'זולות' קבועים

 בניית מערך הכשרות ממוקדYY למתנדבים הנותן מענה 
למגמות משתנות למשל, גידול באוכלוסיית צעירות או 

צעירים בעלי גוון פסיכיאטרי

צילום וכן החלה  YY עבודה קבוצתית בגלגל - נערכה סדנת
קבוצת מודעות

 חידוש העבודה מול משרד הבריאותYY ופרוייקט חלוקת 
המזרקים )מה שהיה תלם והיום יזהר( 

ופתרונות  לגמילה  צעירים  בהפניית  מאסיבי   YYגידול
נוספים 

שנת הקמה: 2002

מענים לבני נוער בסכנת חיים

גלגל ושלטר
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שלטר

תמונת מצב

ב-27 לינואר 2008 פתחה עמותת עלם מרכז לינת חרום 
לילי )שלטר( בירושלים לצעירות בנות 18-26 חסרות בית 

ומכורות, כחלק מפרוייקט גלגל. 

השלטר הוקם בשיתוף עם היחידה לקידום נוער וצעירים, 
האיגוד הירושלמי למאבק בסמים ותורמים נוספים.

לקחת  יש  רחוב  דרות  של  לתופעה  להתייחס  בבואנו 
בחשבון את המאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית הנשים 
בתוכה. נשים חסרות בית מתאפיינות בהיותן סמויות מן 
העין בשל העובדה כי הן ממעטות לשהות ברחוב ממש, 
מפני הסכנות הקיצוניות וסכנת החיים להן הן חשופות 
)ניצול, אונס, פגיעה מינית, פגיעה פיזית(. לכן, הן מוצאות 
פתרונות אחרים כגון שהייה אצל גברים מבוגרים, סרסורים 
כמו גם מעברים רבים ממקום למקום. נשים אלו חשפות 
במידה רבה לפגיעות מיניות וליחסי שליטה וניצול ומתוך 

כך לפגיעה פיזית, נפשית והידבקות במחלות.

מענה עלם

של  זו  לאוכלוסיית  מענה  לתת  במטרה  הוקם  השלטר 
צעירות חסרות בית. השלטר מספק מקום לינה ושהיה 
בטוח לשעות הלילה תוך צמצום שעות הרחוב, במרחב 
נשי, המסייע להפחתת הניכור ולמנוחה מחיי הרחוב, תוך 
מכתיבה.  שהצעירה  ובקצב  העינים  בגובה  קשר  יצירת 
מאחר והשלטר בהגדרתו אינו מקום טיפולי, יופנו צעירות 

המעוניינות בשיקום למרכז היום של גלגל. 

סיכום נתונים ומאפייני הפונות

למעלה בשלטר  שהו   2008 בינואר  המרכז   מפתיחת 
מ-50 צעירות.

התפלגות על פי גיל

15-18 8 קטינות )באישור רשויות הרווחה(
18-26 40

26 ומעלה 3

התפלגות לפי מוצא

יוצאות חבר העמים26%
ממוצא אנגלו סקסי6%
יוצאות אתיופיה4%
ישראליות וותיקות, 44% מתוכן מבית דתי 64%

6 צעירות מגיעות מחוץ לירושלים. 
5 הפניות מקידום נוער.

25 צעירות הופנו וטווחו למסגרות המשך ושיקום )בריאות 
הנפש, מענים רפואיים, מרכזי גמילה, קידום נוער(.

מחמת  נקלטו  לא  להתייעצות  שהופנו  צעירות  כ-15 
הסיכון שכרוך בשהייתן בשלטר )בהתאם למצבן(

שותפים ותורמים לשלטר וגלגל

הירושלמי  האיגוד  פילדלפיה,  פדרציית  נוער,  קידום 
למאבק בסמים, קרן דן וגלוריה שוסטרמן, קרן רש"י, קרן 

הארי וג'נט וינברג, קרן גבריאל שרובר, ארז וסימון עשור.

galgal@elem.org.il לפרטים נוספים
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עמותת עלם רואה את הטיפול בנוער בסיכון ובמצוקה 
כאחריות של כלל החברה בישראל. לכן, במקביל לשיתוף 
המוסדיות  והחינוך  הרווחה  מערכות  עם  הדוק  פעולה 
משקיעה  העירוניות,  והרשויות  המדינה  שבאחריות 
לשותפות  הקהילה  את  גם  לרתום  מאמצים  העמותה 

אמיתית בעשייה החברתית.

וגיוס  בפיתוח  עוסק  והתנדבות  קהילה  משאבי  תחום 
משאבים והון אנושי בקרב הקהילה המקומית למען בני 
הנוער בסיכון באותו האזור, העמקת המעורבות והשותפות 
ושירותים  מענים  ובפיתוח  בהם  בטיפול  הקהילה  של 

חדשניים עבורם - כל זאת על בסיס התנדבותי.

עלם הוקמה כארגון מתנדבים, ובמקביל לאנשי המקצוע 
מתוכם  מתנדבים,  כ-1,500  פועלים  בארגון  המועסקים 

200 בני נוער המתנדבים למען בני נוער אחרים. 

מתנדבי עלם פועלים במספר רמות עיקריות 

ניהול  מוסדות  במסגרת   YYהפעילים  - מטה  מתנדבי 
העמותה והוועדות המקצועיות -ביניהן, ועדת ההתנדבות 
כתת ועדה של הועדה המקצועית. בוועדה חברים אנשי 
אקדמיה, עובדי מטה ושטח וחברי הועדה המקצועית. 

והפרויקטים  YY מתנדבי שטח - הפועלים במגוון התוכניות
בשטח הן בתפקידים ישירים מול הנוער, הן בהדרכות 
מערכי  להפעלת  וסיוע  בליווי  והן  מקצועיים  צוותים 

המתנדבים בכל הארץ.

נוער  בני  ולמען  עצמו  למען  הפועל   YYהנוער המתנדב
אחרים. רוח ההתנדבות בעמותה שורה גם על רבים 
לעיתים  הופכים  ואלה  בעלם,  הנעזרים  הנוער  מבני 
קרובות למתנדבים ולפעילים בעצמם. מדובר בתהליך 
העצמה אישי וחברתי כאחד. והמתנדבים המתגייסים 
לאירועים חד פעמיים כגון: ימי התרמה, אירועי גיוס 
משאבים, יעוץ מקצועי בפעילויות פסטיבלים בחודשי 

הקיץ ועוד. 

ובאירופה  הברית  בארצות  הפעילים   YYחו"ל מתנדבי 
לגיוס משאבים.

מתנדבים עסקייםYY הפעילים כבתי עסק המעסיקים בני 
לאירועים  המתגייסים  הקהילה  למען  וכעסקים  נוער 

מיוחדים במהלך השנה.

והפרויקטים  התוכניות  בכל  ביטוי  מקבלת  ההתנדבות 
אותם מפעילה העמותה ואף יו"ר העמותה, חברי הוועד 
כולם   - העמותה  של  הביקורת  ועדת  וחברי  המנהל 

מתנדבים. 

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

עם מנהיגות יישובית מקומית. 

פעילות בשנת 2008

לתאם  במטרה  האזוריים  הסניפים  פיתוח  המשך  YY

עלם  של  והפרויקטים  התוכניות  מגוון  בין  ולתכלל 
בשטח, להביא לניצול מרבי של המשאבים המוקצים 
עבור נוער באותה קהילה וליצור מעורבות חזקה יותר 
של הקהילה בחיי הנוער. אחד מתפקידיו הבולטים של 
מנהל משאבי הקהילה הינו - איגום תחום ההתנדבות 
ביצירת  והן  עלם  של  הפרויקטים  בתוך  הן  בעיר, 
קשרי עבודה  עם ארגונים וולונטריים אחרים במטרה 
על  הקהילה  של  ההתנדבותית  הפעילות  את  לבסס 
כל היבטיה. בסניפים בהם אין מיצוב למנהל משאבי 
ושימור  מיון  לגיוס,  התנדבות  רכזי  פועלים  קהילה 

המתנדבים בכל פרוייקט.

הופעלו 4 הנהגות יישוביות בהן אנשיYY עסקים וממלאי 
לפעול  אחריות  עצמם  על  לקחו  בכירים  תפקידים 
יחד עם הצוות המקצועי בעלם לפתרון בעיות הנוער 

בקהילה. בערים: כפר סבא, באר שבע, רמלה,חיפה.

ההתנדבות ברמה הסניפית כולל  YY ליווי תחום הועמק 
בשטח,  הצרכים  פי  על  מתנדבים  והדרכת  מיון  גיוס, 

ליווי מקצועי של מנהלי התוכניות והפרויקטים וכד'.

בתפקידי  העובדים  כלל  של  ההדרכה  מערך  חוזק  YY

ניהול התנדבות ע"י גיוס מדריכים אזוריים, הדרכות, ימי 
העשרה ופיתוח מערכי ידע והכשרות בנושא.

המשך פיתוח תכנית 'דרך המלך' המהווהYY מענה חדשני 
לבני נוער בסיכון גבוה בשיתוף ביטוח לאומי ושירות 
הפרוייקט,  במסגרת  הרווחה.  במשרד  לנוער  מבחן 
ביסוס והרחבת מערך מתנדבים רבים בפריסה ארצית 
במצוקה.  לנוער  אישיים  ומלווים  חונכים  המשמשים 

)ראו הרחבה נפרדת(.

הנרתמים  YY בקהילה רבים  עסקים  עם  קשרים  ביסוס 
להתנדב בפועל כפרטים וכקבוצות לעשייה רחבה מול 

בני הנוער של עלם בנוסף על תרומתם הכספית.

הושם דגש עלYY שימור ותחזוקת מתנדבים במסגרת רצף 
הדרכות, העשרות, השתלמויות רלוונטיות לכל פרוייקט 
וימי הוקרה ארציים למתנדבים. מתנדבי השטח לקחו 
למבנה  הקשורות  ארגוניות  החלטות  בקבלת  חלק 

הארגוני וכן לוקחים חלק בועדות המשנה השונות. 

סניפים אזוריים בפריסה ארצית

וסביבותיה ירושלים   • רמלה-לוד  אזור   •  באר-שבע 
• נתניה- קדימה - יישובי תל מונד • כפר סבא והשרון - 
 רמת השרון, כוכב יאיר, הרצליה, מתן, רעננה, הוד השרון
!• תל אביב-יפו - פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, בת ים

• חיפה • חדרה אור עקיבא •

elem@elem.org.il לפרטים והתנדבות

משאבי קהילה והתנדבות
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כללי

הפריסה הארצית של העמותה לצד הפריסה המקצועית 
מחלקת  להקמת   2008 שנת  במהלך  הובילה  הרחבה 
פיתוח, הדרכה וניהול ידע כמחלקה נפרדת במטה עלם, 
המקצועיים  המענים  איכות  את  לפתח  מנת  על  זאת 
בעמותה, לחזק את הקשר בין תחומי התוכן המקצועיים 
והמיומנויות, להגביר  השונים, להרחיב את שיתוף הידע 
הדרכה  ולספק  השונים  הפרויקטים  בין  פעולה  שיתוף 
מקצועית איכותית שוטפת לעובדי עלם. כמענה לצרכים 
ומיומן  מקצועי  מורחב,  הדרכה  צוות  גובש  המתפתחים 

המסייע לצוותי הפרויקטים.

החזון

הנעת תהליכי פיתוח מקצועי וניהול ידע.

האמצעים

נתונים והקמת פורטל YY מחשוב - מערכת ניהול

הכשרות מנהלים ועובדים YY

המשגה של מודלים ופרויקטים YY

הדרכותYY ויעוץ מקצועי

מחקרים והערכות YY

מחלקת ההדרכה בעלם פועלת בשלושה מישורים:

וייעוץ  הדרכה   -  YYומנהלים לצוותים  והכשרה  הדרכה 
לעובדי נוער בעמותה בנושא אופני הטיפול ותהליכיו 
ואבחון,  הערכה  תהליכי  וסביבתי(,  קבוצתי  )פרטני, 

דינאמיקה בצוות וכד'.

והמשגה   YYכתיבה ייעוץ,   - והמשגה  כתיבה  פיתוח, 
קושי  מוקדי  איתור  התערבות,  ותוכניות  מודלים  של 
בהתאם,  מענים  ומתן  נוער  עובדי  בקרב  מקצועיים 

הנחלת דרכי עבודה משותפות ופיתוח ידע ייחודי.

ניהול ידע - ניהול הידע והמידע הארגוני חיוניYY להשגת 
המטרות המקצועיות והארגוניות. האמצעים מורכבים 

כלים  ושילוב  שיתופיים,  והדרכה  הכשרה  ממנגנוני 
מתוקשבים:

"ע  נענ. 1 הנוער  עבודת  לניהול  ממוחשבת  מערכת 
תומכת בניהול עבודת הנוער, מאפשרת מעקב ארוך 
תיקים  ניהול  וכוללת  העמותה  פעילות  על  טווח 
ודוחות  סטטיסטי  ניתוח  מתנדבים,  ניהול  אישיים, 

רבעוניים מדויקים. 

המרכזת  אינטרנטית  פלטפורמה   - ארגוני. 2  פורטל 
המגוון  המקצועי  הידע  ואת  הארגוני  המידע  את 
מקצועי,  מידע  מאגר  בפורטל  בעמותה.  הנצבר 
עובדי  כלל  את  המשמש  ואינטראקטיבי  שיתופי 
עלם בתהליכי העבודה והתקשורת באמצעות כלים 
מתוקשבים, שותפים מנהלי התכניות, עובדי הנוער 
מאפשר  המידע  שיתוף  ההדרכה.  מחלקת  ואנשי 
בניית מאגר ידע כללי המשמש את כלל העובדים 
והמתנדבים ומקדם את תהליכי הפיתוח והתפקוד 

המקצועי בארגון.

מחלקת ההדרכה כוללת

עוסק  מדריך  כל  משרה.  בחצאי  העובדים  מדריכים   6
בהדרכה ישירה בפריסה אזורית.

לכל תחום הוקצה רפרנט המייעץ לראש התחום ולמטה 
המקצועי של התחום.

רכז ניהול ידע - אחראי על תחום המחשוב - תפעולו, 
שילוב כלים מתאימים לצרכים המקצועיים, הדרכה מול 

עובדים ועוד. משרה מלאה.

רכזת הטמעה של מערכת נענ"ע ופורטל.

הדרכה וייעוץ

פרטניות  והדרכות  לשבועיים,  אחת   YYקבוצתית הדרכה 
לפי הצורך. סה"כ 200 שעות הדרכה חודשיות לכלל 

עובדי העמותה.

הדרכה וניהול ידע



39

יעדים  בבחירת   YYשעסקו סדנאות   2  - המוביל  לצוות 
ארגוניים לצוות המוביל.

מפגשי  ולהנחות  להשתתף  החלו  לתחום  רפרנטים  YY
מנהלים בתחומים 'הפוך על הפוך', ו'דרך המלך'.

לצרכי הדרכה בהם מתקיימות הדרכות  YY נבנו 2 חדרים
קבוצתיות ופרטניות בסטינג הולם. כל אלו מעידים על 

מיצוב תהליכי הדרכה ככלי ארגוני משמעותי.

רפרנט לתחום התנדבות - פיתוח מקצועי של  YY הכנסת
הפן ההדרכתי וניהול הידע בתחום ההתנדבות.

תחום  שבין  בממשק  והמענים  הצרכים  המשגת  YY
מקצועי  מטה  והקמת  הדרכה  ומחלקת  ההתנדבות 

לתחום.

הכשרות

נערכו שלושה מפגשי העשרהYY רבעוניים כלל ארציים 
התקיימו  אלו  פרויקטים.  מנהלי  כ-60  בהשתתפות 
בקדמה, במצפה ים ובמרכז הקהילתי הגאה. המפגשים 
קבוצות  מינית,  פוגעים  בנושאים:  העשרה  כללו 

ספונטאניות וזהות חד מינית.

בחודש ינואר הסתיםYY קורס מנהלים בדגש על מיומנויות 
ניהול.

ריכוז מקצועי של משלחת עלם לארה"ב. YY18 עובדים 
יצאו ל-8 ימי למידה וביקור בפרויקטים בניו יורק.

 YYמפגשי  5  - במגדלורים  ולעובדים  למנהלים  הכשרה 
להפקת  מנהלים  מפגשי   5 העובדים.  לכ-50  למידה 
דרכי עבודה ליישום, וליווי התהליך בכתיבה והמשגת 
התהליך בצוותים הכוללים מדריכים, ומלווים מקצועיים 

של התחום.

 YYבנושא ומנהלים  המנהל  לוועד  למידה  מפגש  הופק 
יעדי העבודה של עלם בתחום התמכרויות.

כנס עובדי עלם - בהשתתפות כ-YY200 עובדים. השקת 
הפורטל והרצאות מקצועיות.

המשגה ומחקרי הערכה

החלה עבודת המשגה של מודל העבודה בתחומים -  YY

'ערים בלילה' )זנות קטינים(, 'בית אמיתי' )נפגעות תקיפה 
מינית וגילוי עריות( ו'דרך המלך' )שילוב בתעסוקה ככלי 
שיקומי(. העבודה מתבצעת בקבוצות הכוללות מנהלי 

פרויקטים ומדריך מלווה.

אהרן  YY מחקר הערכה לתכנית ההכשרה - בהנחיית ד"ר
שאלונים  ידי  על  תוערך  במגדלורים  ההטמעה  יורק, 
וחצי שנה אחרי סיומה,  שימולאו בתחילת ההכשרה 
וכן בראיונות בקבוצת מיקוד. מטרת המחקר - קבלת 
ממצאים תקפים באשר לרמת היטמעותה של תורת 
העבודה "סביבה טיפולית בלתי פורמאלית" במגדלורים 
וב"פרוייקטי קצה". והעמקת הידע הקיים בדבר יעילותה 

והשפעותיה של תפיסת עבודה זו.

השתלמויות חוץ

מתן הכשרות בתשלום לגופים שונים בניהם: הסוכנות  YY

יהודית - פותחים עתיד, מנע, רש"י, עמותת זיו נעורים. 

בתכנית  פדגוגית  שותפות  YY - מערבי  גליל  מכללת 
לימודי תעודה לעובדי נוער. 2 קורסים סמיסטריאליים: 
רגישת  והתערבות  פורמאלי  בלתי  במרחב  התערבות 

תרבות.

shelly@elem.org.il לפרטים נוספים
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שיווק והסברה
עמותת עלם פועלת רבות להעלאת המודעות הציבורית 
והגברת האחריות והמעורבות החברתית לנושא בני נוער 
בסיכון, מתוך האמונה כי האחריות לטיפול בנושא מוטלת 
על כלל החברה בישראל וכי עתידה של המדינה טמון 

בבני הנוער, דור העתיד שלה.

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

מהם.

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

הנוער בסיכון על סדר היום הציבורי בישראל. 

שנת 2008 הייתה שנת ה-60 למדינת ישראל, בשנה זו 
המשכנו במסורת של הפקת פרויקט “דגל אורות התקווה 
העמותה  של  הדגל  פרויקט  הוא,  כן  כשמו  עלם”,  של 
העלאת  כפולה:  ומטרתו  וההסברה  השיווק  בתחום 
המודעות הציבורית לנושא בני נוער בסיכון בקרב הציבור 
של  השונים  הפרויקטים  עבור  משאבים  וגיוס  בישראל 

העמותה.

הגב' נאוה ברק, נשיאת העמותה, מובילה את הפרוייקט 
זו השנה החמישית..

נרחב  תקשורתי  קמפיין  וליווי  ובסיוע  יצירתי  במבצע 

נורות  להדליק  העסקית  והקהילה  הרחב  הציבור  נקראו 
בדגל אורות עצום מימדים שנבנה, זו השנה השנייה על 

מגדלי עזריאלי בת”א. 

הדלקת נורות הדגל נעשתה באמצעות שליחת SMS, וע”י 
מענה אנושי, כל SMS היווה תרומה על סך 10 ₪ עבור 
שר הרווחה  ידי  הנורה הראשונה הודלקה על  העמותה. 
מר יצחק הרצוג באירוע השקה חגיגי למרגלות הדגל על 
יום  לקראת  הודלק  הדוד  מגן  ואילו  עזריאלי,  קניון  גג 
העצמאות ה-60 למדינת ישראל ע”י ראש הממשלה, מר 
אהוד אולמרט. דגל האורות הראשון התקיים בשנת 2004 

והיה קמפיין ההתרמה הסלולרי הראשון בישראל.

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

ידה בשטח.

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

הגופים, המוסדות, החברות והתורמים השונים. 

חברת  לידידות,  לקרן  הודות  השנה  הפרויקט התאפשר 
על  חרטו  אשר  החסות  נותני  עזריאלי,  וקבוצת  פרטנר 
דגלם את העשייה למען בני נוער בסיכון, והתקיים בליווי 
את  המלווה  הפרסום  משרד  גיתם,  של  צמוד  מקצועי 

העמותה בתרומה.

elem@elem.org.il לפרטים נוספים
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תקציב שנתי
סכומים באלפי שקלים

ניידות ועבודת רחוב 4,097 ��12%
 תוכניות קצה

ופרוייקטים מיוחדים 2,662 ��8%

 תוכניות בין
ורב תרבותיות 3,265 ��9%

התנדבות וקהילה 3,030 ��9%

 יזמות עיסקיות
 והכשרות מקצועיות

�4%� 1,224

מרכזי מידע 5,778 ��16%

תחום נערות 1,758 ��5%

תחום הדרכה וניהול ידע 1,130 ��3%

פעילות עיסקית 6,011 ��17%יוזמות ושותפיות בין ארגונים 1,361 ��4%

 הוצאות כלליות
 וגיוס כספים
�13%� 4,536

סה"כ הוצאות

34,852

�100%�

סה"כ הכנסות

34,852

�100%�

תרומות 7,531 ��22%

קרנות 9,775 ��28%

עמותות 368 ��1%

רשויות מקומיות 4,099 ��12%משרדי ממשלה 3,296 ��9%

מוסדות ציבורים אחרים 859 ��2%

סניפים 781 ��2%

הכנסות מפעילות עיסקית

�17%� 6,011

על"ם ארה"ב 2,132 ��6%

* הנתונים אינם מבוקרים
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תורמים ושותפים

תורמים:
מעל 1,500,000 ₪

קרן קרוליטו, שוויץ •
₪ 500,000-1,500,000
המוסד לביטוח לאומי • 

הקרן לידידות • 
קרן בוניטה • 

קרן רש"י • 
₪ 250,000-500,000

הסוכנות היהודית לארץ ישראל • 
הפדרציה • היהודית של פילדלפיה 

רבתי
מגדל חברה לביטוח בע"מ • 

סבן • חיים
פרטנר תקשורת בע"מ • 

צ'ק פוינט טכנולוגיות תכנה • בע"מ
קרן הארי וג'נט ויינברג • 
קרן לזכר הנרייטה • רוזן

קרן משפחת שטיינהרט בישראל • 
₪ 100,000-250,000
בע"מ אמפל ישראל  •

בנק הפועלים - פועלים בקהילה • 
ג'וינט ישראל - אשלים • 
החברה לישראל בע"מ • 

יעדים לצפון • 
יפנאוטו - יבואנית סובארו בישראל • 

מתן - הדרך שלך לתת • 
עמותת 1+1 •

עמותת דרור • 
עמותת יחדיו • 

• F.Y קרן
אטלנטה קרן  •

קרן גנדיר • 
קרן דן וגלוריה שוסטרמן • 

קרן יוסף וקריסטינה קסירר • 
קרן הצדקה ע"ש סמואל סבה • 

קרן קלור לישראל • 
₪ 50,000-100,000 

• PEF
וסטיב אדרעי גלית  •

אילן בן דב • 
בנק לאומי, ועד המנהלים • 

ממגורות דגון, בתי  •
האיגוד הירושלמי למאבק בסמים • 
 • הועדה הציבורית לקביעת ייעודם

של עזבונות לטובת המדינה

המגבית היהודית קנדה • 
מ כלל מימון מרכזי בע" •

( בע"מ סאני תקשורת )1994 •
פדרציית מיאמי • 

 • UJA פדרציית ניו יורק
• IDB קבוצת

קוקה קולה, החברה המרכזית ליצור • 
משקאות בע"מ

קרן אניאס ובני שטינמץ • 
קרן גוטמן • 

קרן • גלנקור לחינוך ורווחה
קרן חסד וצדקה • 

קרן קנדי לי • 
קרן • ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה

שהרבני נורית • 
שיקום שכונות • 

תרכובות ברום • בע"מ
₪ 10,000-50,000

אביב ושות' • 
סוכנויות מסחריות בע"מ אגיס  •

בע"מ אולד איי. בע"מ ישקר  •
אי.בי.אי שרותי בורסה בע"מ • 

התריאטלון איגוד  •
אינקרדימייל בע"מ • 

אלון חברת הדלק לישראל בע"מ • 
אלוני חץ • 

אסם - קרן אסנק לתרבות ורווחה • 
אפרתי צחי • 

יוצאי לודג', קליפורינה ארגון  •
בארינבוים צביקה ונטלי • 

נבה בית הספר הבינלאומי ג' •
בנק אוצר החייל • 

בנק דיסקונט • 
בנק מזרחי טפחות • 

ענת וגבי להנצחת רן ברון ברון  •
ג'נסיס פרטנר  • 

, גבר, אדלשטיין ושות' גולדמן, ארליך •
די.אי.סי הלוואות בע"מ • 

( בע"מ דיפלומט מפיצים )1968 •
דני גבע חב' עורכי דין • 

הורוביץ אלי ודליה • 
החברה לפיתוח קיסריה • 

פרנסיסקו הפדרציה היהודית של סן  •
הקדש קרן יוסף יקיר • 

הקדש קרן יוסף שידלובסקי • 
מפעלי עופרת הקורנס  •

הרשות למלחמה בסמים • 
התעשיה האוירית לישראל בע"מ -  • 

ועד העובדים
( בע"מ וילאר נכסים )1985 •
גיל וילונסקי יהודה וסלוין  •

זד. בי. איי בע"מ  • 
"מ טבע תעשיות פרמצבטיות בע •

יגאל ארנון ושות', עורכי דין • 
כדורי עיצוב בתעשייה • 

כלים • וטעמים בע"מ
כלל תעשיות והשקעות בע"מ • 

מאייר דן •
מאיר חב' למכוניות ומשאיות בע"מ • 

מבטח שמיר אחזקות • 
מוטורולה • בע"מ

מיונס סבי • 
מכתשים אגן תעשיות • 
מלאנוקס טכנולוגיות • 

מלונות • דן בע"מ
מפעלי מילואות • 

מקור הפורמיאקה בע"מ • 
נאור • אתי ואבי

סלקום ישראל בע"מ • 
עמותת גוונים • 

עמותת פרחי • כרמיאל
עשור סימון רחל • 

פדרמן החזקות מפעלים  • 
פטרוכימיים לישראל בע"מ

פלסאן סאסא בע"מ • 
קבוצת עזריאלי - קנית ניהול  • 

השקעות ומימון בע"מ
קיבוץ מעברות • 

קיבוץ שמיר • 
קרן אנג'ל •

קרן ארקין • 
קרן בוקסנבאום - נטע • 

קרן גבריאל שרובר • 
קרן יהל •

קרן משפחת ביסן • 
קרן ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי • 

קרן • ראובן הכט
רוטקס בע"מ • 

"מ שטיחי איתמר לייף סטייל בע •
שטראוס עלית • 

שטרום איתי • 

וגופים  פעילותה הענפה של עמותת עלם מתאפשרת תודות לתמיכה הכספית של מאות תורמים פרטיים, קרנות 
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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משרדי ממשלה
המוסד • לביטוח לאומי
המשרד לקליטת עליה • 

משרד הבריאות • 
משרד החינוך • 
משרד הרווחה • 

תעשייה מסחר ותעסוקה משרד  •
הרשות למלחמה בסמים • 

רשויות מקומיות
אור עקיבא •

אילת • 
אשדוד • 
אשקלון • 

באר שבע • 
בית שאן • 

בת ים • 
גדרה •

הוד השרון • 
חדרה • 
חולון • 
חיפה • 
טמרה • 

ירושלים • 
כפר סבא • 

כרמיאל •
לוד • 

מ.א. גליל עליון • 
מ.מ. בני עיש • 

מעלות • תרשיחא
נהרייה • 
נצרת • 

נצרת עלית • 
נתניה • 

עכו • 
עפולה • 

פרדס חנה •
פתח תקווה • 

צפת • 
קרית גת • 
קרית ים • 

קרית מלאכי • 
קרית • שמונה

רחובות • 
רמלה • 
רעננה • 
שדרות • 

שער הנגב • 
אביב תל  •

שיתופי פעולה
• H&O
• ICQ
• MDG Medical Ltd
• NRG
• The Marker
• walla
• yes
• ynet

אגודת הסטודנטים אוניברסיטת תל  • 
אביב

אולפני גראויטי • 
תל אביב אוניברסיטת  •

אינטל ישראל בע"מ • 
אל על • 

)סגפרדו אספרסו( אספרסו קרפ בע"מ  •
ארומה אספרסו בר ישראל • 

( בע"מ ארקפה )ישראל •
בזק • 

בנק מזרחי טפחות  • 
בע"מ ברן טכנולוגיות מתקדמות  •

ג'ון ברייס הדרכה בע"מ • 
אנד קו גולף  •

גילרוי חברה לניהול ספגטים בע"מ • 
• BBDO גיתם

גיתם פורטר נובלי • 
גלובוס גרופ בתי קולנוע בע"מ • 

גלובס • 
דואר ישראל • 

האיגוד הירושלמי למאבק בסמים • 
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל •

הום סנטר )עשה זאת בעצמך( • 
לאבטחה ארגונית )סקיור  החברה  •

טים( בע"מ
המשרד לאבטחה ארגונית • 

הקיבוצית התנועה  •
התעשייה האוירית לישראל • 

זארה • 
טלית-הפקות ואירועים 2000 • 

טלכלל -טלמסר • 
טרנזילה • 

גרפי יו. ג'י. סטייל - סטודיו לעיצוב  •
לדיקו בע"מ • 

מירס תקשורת בע"מ • 
תעשיות בע"מ מכתשים אגן  •

מכתשים מפעלים כימיים בע"מ • 
דוד, ירושלים  מלון המלך  •

)רשת מלונות דן(
מסעדות פאפגיו  • 

מעריב • 
גניר מפעלי  •

קדונלד'ס ישראל מ •
מתן - הדרך שלך לתת • 

מתנס שדרות • 

נס טכנולוגיות • 
סיילור מועדון יאכטות • 

סלקט • 
מערכות  סנמינה - אס סי איי  •

ישראל בע"מ
ספגטים • 

עמותת גוונים • 
עמותת דרור • 
עמותת יחדיו • 

עמותת יעדים לצפון • 
עמותת פרחי כרמיאל • 

עמותת קשת • 
עמותת שחל • 

ערוץ 10 •
ערוץ המוסיקה 24 •
ערוץ ספורט 5 •

פלאפון תקשורת בע"מ • 
פרטנר תקשורת בע"מ • 

קבוצת שטראוס • 
ציונות 2000 •

קום איל פו • 
רבוע כחול - ישראל בע"מ • 

• FM 102 רדיו
רן רהב תקשורת יחסי ציבור בע"מ • 

רשת בתי קולנוע ג.ג. • 
רשת נגה תקשורת בע"מ •

שידורי קשת בע"מ • 
שיפר מגם תעשיות בע"מ • 

שירות • בתי הסוהר

תודה מקרב לב

אבי קושניר • 
אגם רוטברג • 

אניה בוקשטיין • 
בתיה טלית • 
גיא זוארץ • 

מירי מסיקה • 
עדי עזרוני • 

חוג ידיד עלם דרום פלורידה • 
אמנון גוטמן, צלם • 
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U.S.A Donors
$100,000 +

The Bialkin Family •	 Foundation

The Horace W. Goldsmith Foundation•	
The Harry and Jeanette •	 Weinberg Foundation 

$50,000 - $100,000

Mr. and Mrs. Len Blavatnik•	
Henrietta•	  Rosen Trust 

Owl Creek Asset Management & Jeffrey A. •	
Altman Foundation, Inc)

Mr. and Mrs. Ira Rennert•	

$25,000 - $50,000

Charles•	  and Lynn Schusterman Family 
Foundation

Dan and Gloria Schusterman Charitable•	  
Foundation

Ms. Lenore Ruben•	

$10,000 - $25.000

Mr. and Mrs. •	 Marshall Butler

ELUL Group•	
Diane and Guilford Glazer Fund•	
The •	 Stella and Charles Guttman Foundation 

Los Angeles Jewish Federation•	
Mr. •	 and Mrs. Joseph Michaan

Oppenheimer & Co.•	
Rabbi and Mr. Daniel •	 J. Sapadin

Temple Beth EMET •	
Mr. and Mrs. Sanford I. •	 Weill

Mr. Mortimer B. Zuckerman•	

$5,000 - $10,000

Mr. and Mrs•	 . Floyd Abrams

Mr. George Blumenthal•	
The Dana Foundation•	
Falic Family•	  Foundation

Mr. and Mrs. Emanual Gantz•	
The Gottesman Fund•	
Guardsmark•	  Incorporated

Jewish Community Federation of Cleveland•	
Mr. Jourdan Krauss•	

$5,000 - $10,000 Continued

Mr. and Mrs. Martin Lipton•	
Dr. Elinor •	 G. Mannucci

Mark Asset Management•	
Morgan Stanley•	
Mr. Craig Platt•	
Jan and Lawrence Ruben •	
Mr. Jack Saltz•	
Mr. and Mrs. •	 Alan B. Slifka

Mrs. Iris Smith•	
The Sokoloff Foundation•	
The •	 Zankel Fund

Wachtell, Lipton, Rosen, Katz•	

$2,500 - $5,000

Mr. Ron•	  Agam

The B&M Lindenbaum Fund•	
Mrs. Claire E. Edersheim•	
Hanna and Avi Fogel•	
Ms. Marilyn Gessin•	
Mr. and Mrs•	 . Roger Hertog

The Joseph Hoyt Foundation•	
Ms. Maya Kadar•	
Mr•	 . and Mrs. Harry Kamen

Mrs. Frances R. Katz•	
The Levin•	  Family Foundation

Ms. Marjorie Magner•	
Ms. Sabina Nasser•	
Mr. and•	  Mrs. Lester Pollack

Mrs. Barbara Sassoon•	
Mr. Theodore R. Sayers•	
The Selma Ruben Memorial Fund •	
Mr. Manny Sharp•	
Shiboleth•	
Mr•	 . and Mrs. Steven Stark

Mr. Richard Stein•	
Mr. Daniel Stern•	
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חברי הועד המנהל של עמותת עלם - 2008

נשיאת העמותה

נאוה ברק

חברי הועד המנהל

דותן בעז - יו"ר

ביאלקין אן - נשיאת עלם ארה"ב

ד"ר לזר אמנון - יו"ר ועדה מקצועית

שלגי מנחם - יו"ר ועדת כספים

מלך נחמיה - גזבר

פרופ' ווזנר יוחנן

פרופ' ברגר רוני

ד"ר גולן מרים

זאבי טליה

טל סנדר

לנדה רפאל

עפר רונן

פוקס עדן

רובן לינור

רווח מוריס

חברי ועדת מקצועית 

ד"ר לזר אמנון - יו"ר

ד"ר רומי שלומי

פרופ' ווזנר יוחנן

חזון שמואל

ד"ר יורק אהרן

פרופ' ברגר רוני

ערן יחיאל

ד"ר גולן מרים

פרופ' שרר משה

ד"ר קלדרון אורלי

קצב רלי

לנדה רפאל

ד"ר רונאל נתי

חברי ועדת ביקורת 

עו"ד שטח יוסף - יו"ר

גלייזנר שמואל

מור מוטי

נבו אהוד

רו"ח פראג' יוסף

גלייזנר שמואל

מור מוטי

נבו אהוד

פראג' יוסף

יעוץ משפטי

משרד עו"ד נשיץ ברנדיס ושות'

הנהלת עלם
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הפוך על הפוך1

סניף עלם אזורי2

מגדלור3

ניידת "כתובת רחוב"4

תחום תעסוקה ו"דרך המלך"5

פרויקטים לנוער "קצה"6

מרכז לטיפול באלימות מינית7

765421
תל אביב

בת ים
חולון

1 3

אשדוד 1

חדרה 5

באר שבע

חיפה 2 4 5 6

ירושלים 2 3 4 5 6

כפר סבא והשרון 1

נצרת עילית 1

נתניה 1 2 4 5

עכו

עפולה 1 7

פתח תקוה

קריית גת 1

קריית ים 1

קריית מלאכי 3

רחובות 3 4 5

רמלה-לוד 2 4 5

שדרות 1 4 5

7טמרה

קריית שמונה 1 5

מעלות 4
נהריה 3

52

3
53

פריסה ארצית
של פעילות 

העמותה 1 3 4

אור עקיבא 5

2 4 5

4

6

4

5פרדס חנה
בית שאן 5

צפת 1
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צילומים: נוער עלם
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עלם - עמותה לנוער במצבי סיכון

רחוב הירקון 35, בני ברק, 51204

טלפון: 03-7686666

פקס: 03-6470319

www.elem.org.il

elem@elem.org.il
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