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כמה מילים לפתיחה...

בפעם  אבל  בחיי.  אנשים  הרבה  פגשתי   ,16.5 בת  כבר  "אני 
הראשונה פגשתי אנשים שגם מקשיבים לי. מקשיבים באמת" – 

אלונה, נערה המקבלת סיוע מעלם. 

עלם קשובה מזה 32 שנים לקולם ולמצוקותיהם של בני הנוער 
עבורם  ולייצר  לחדש  ושואפת  בישראל,  סיכון  במצבי  והצעירים 
שינוי  למען  ופועלת  מהלכים  יוזמת  העמותה  הולמים.  מענים 
זאת  כל  בסיכון,  וצעירים  לנוער  המערכתית  בהתייחסות  חברתי 
ומסורים  מחויבים  ומתנדבים  עובדים  של  יומיומית  עבודה  לצד 

והאמונה בכך שכמעט הכל אפשרי.

וחלק ממערך השירותים  ארגון משלים  בעצמה  רואה  העמותה 
החברתיים הקיים. עלם פועלת בשיתוף פעולה מרבי עם רשויות 

מקומיות, משרדי ממשלה, ארגוני מגזר שלישי ועסקים. 

בכל השונים  בפרויקטים  העשייה  את  העמקנו  החולפת   בשנה 
 רחבי הארץ תוך התמקדות בבני נוער בחברה הבדואית ובחברה
 החרדית, ופיתוח מודלים חדשניים עבורם. פתחנו מספר פרויקטים
הקהילות עם  מלא  פעולה  בשיתוף  זאת  אלו,  אוכלוסיות   עבור 

המסורתיות בתוכן אנו פועלים. 

הנוער,  בני  עבור  מורכבת  הייתה  איתן"  "צוק  מבצע  תקופת 
באינטרנט  שלנו  הפניות  במוקד  כאחד.  והמתנדבים  העובדים 
Yelem, כמו גם במרכזים שאנו מפעילים בדרום הארץ ובמרכזה, 
דיווחו בני נוער וצעירים על לחץ נפשי כבד, דאגה רבה ליקיריהם 
ופחד ממוות. עובדים ומתנדבים התגייסנו במלוא העוז על מנת לתת 
יותר,  אף  עבורם  נגישים  להיות  הנדרשים,  במקומות  ולסייע  כתף 
ימי  ולקיים  לשמור על פעילות שגרתית במרכזים עד כמה שניתן 

אוורור בחלקיה הצפוניים של הארץ. 

למטרה  לנו  שמנו  חברתי,  לשינוי  כארגון  פעילותנו  במסגרת 
להעלות על סדר היום הציבורי את מצבם הקשה של בני הנוער 
יוצאי אתיופיה אשר נולדו בארץ, וכן את נושא החיים בפריפריה 
מקבלי  על  להשפיע  תקווה  מתוך  הנוער,  בני  על  והשפעתם 

החלטות ברמה הלאומית.

לשיתופי  הודות  היתר,  בין  מתאפשר,  עלם  של  חזונה  הגשמת 
פעולה פוריים עם המגזר העסקי, אשר השכיל להבין ולהשתמש 
בכוח האדיר שיש ברשותו, במשאבים ובהון האנושי. החיבור בין עלם 
וחברות מובילות במשק יוצר מחויבות לערכים אנושיים וחברתיים 
בארץ  הקרנות  יותר.  והוגנת  טובה  וחברה  קהילה  לייצר  וניסיון 
והציבור הרחב גם הם שותפים משמעותיים, הנחשפים  ובעולם 

לפעילותה הרחבה של העמותה לכל אורך השנה.

בחשיבות  מכיר  אשר  ומעורב,  פעיל  מתנדב,  מנהל  ועד  לעלם 
התמיכה בבני הנוער במצבי סיכון, למען עתיד טוב יותר עבורם.  

אשר  המסורים,  ולמתנדבים  עלם  לעובדי  להודות  רוצים  אנו 
תחושה  מתוך  והצעירים,  הנוער  בני  למען  כלילות  ימים  עמלים 
אמיתית של שליחות. אנו מחזקים את ידיכם ומאחלים לכולנו עוד 
שנים רבות של עשייה ברוכה. נודה גם לתורמים ולשותפים שלנו 

במגזר הציבורי העסקי. 

הנוער  בני  מציאות  על  להשפיע  יכולותינו  את  ונשפר  נמשיך  יחד 
בישראל, ובכך על החברה הישראלית כולה. 

שלכם,

 נאוה ברק, 
נשיאה

 שלמה ינאי, 
יו"ר

 אפרת שפרוט, 
מנכ"לית
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כמה מילים לפתיחה...

חברים יקרים,
השנה יותר מאי פעם, אנו חשות מלאות גאווה וענווה אל מול פעילותם 
עלם.  בעמותת  והמתנדבים  המקצוע  אנשי  של  לאות  ללא  המסורה 
בעת  במיוחד  ומאתגרת  קשה  תקופה  השנה  עברה  ישראל  מדינת 
מבצע "צוק איתן". בני הנוער, במיוחד אלה המתגוררים בדרום הארץ, 
מושפעים מזה שנים מהמצב הביטחוני באזורם, בעוד בקיץ האחרון 
בני משפחה וחברים נקראו לשירות מילואים, ורבים מצאו עצמם ללא 
מענה או כתובת לקבלת עזרה ותמיכה. עלם נרתמה מיד להגדיל את 
הנוער, כשאנשי  בני  עבור  על שגרה  ולשמור  אלו  באזורים  נוכחותה 

הצוות מקיימים שיתוף פעולה הדוק עם שירותי החירום והעיריות. 

הנוער  לבני  מציעים  שאנו  השירותים  היקף  את  הרחבנו  השנה  גם 
בישראל, וכעת אנו פועלים גם בקרב הקהילה החרדית, ובהיקף רחב 
יותר גם בישובים בפזורה הבדואית בנגב ובקרב בני נוער ערבים. הסיוע 
חלקי  בכל  נוער  לבני  ונגיש  מוצע  עלם  אנשי  ידי  על  המוגש  החיוני 
החברה, לילידי הארץ ולעולים החדשים, ליהודים ולערבים – עלם פועלת 
להבטיח כי כל אחד ואחד יזכה לסיוע וההדרכה להם הוא זקוק לא רק 
על מנת לשרוד, אלא להמשיך לצמוח ולהשתלב כאזרחים מהשורה 

בחברה הישראלית.

כל אדם, כל שכן אדם צעיר ופגיע, זקוק לתמיכה ולחום שיסייעו בידו 
לגבש את זהותו ולמצוא משמעות ותכלית לחייו. אנו גאות מאוד בצוות 
המקצועי המסור של עלם ובכל אחד מ- 1,700 המתנדבים. בראייתם 
רחבת הלב את איכויותיהם של כל נער ונערה, הם מאפשרים לכולנו 
בני  של  אמונם  את  מחדש  ובונים  משקמים  בחייהם,  לשינוי  להביא 

הנוער בכוחם וביכולותיהם.

יכולתה של עלם להמשיך לפעול כבר 31 היא הודות לתמיכה שקיבלנו 
מכם, מכולכם, ועל כך שלוחה תודתנו מעומק הלב, בשמנו ובשם אלפי 

בני נוער שזכו ליהנות מסיוענו ומתמיכתכם שלכם. 

 לינור רובן, 
נשיאת עלם ארה"ב

 אן ביאלקין, 
יו"ר עלם ארה"ב
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אודות עלם

והבריאות, פועלת העמותה להעלאת הנושא על סדר היום הציבורי 
בישראל, ולהעמקת מעורבות הציבור הרחב והמגזר העסקי בתחום, 
תוך יצירת שותפות אמיתית בעשייה למען אותם בני הנוער הנמצאים 
במצבי סיכון יומיומיים. נציגי העמותה משתתפים בדיוני ועדות הכנסת 
ונפגשים חדשות לבקרים עם נציגי הממשלה על מנת לקדם חקיקה 

הוגנת ומטיבה למען בני נוער וצעירים בישראל.
עלם דוגלת בערכי ההתנדבות, מעורבות בני נוער וטיפוח מנהיגות, 
קהילתית  מעורבות  יזמות,  ורגישות,  פתיחות  ומקצועיות,  מצוינות 
ואקטיביזם חברתי. העמותה עוסקת באופן תמידי בפיתוח גופי ידע, 
שיטות וגישות התערבות בלתי פורמאליות חדשניות בקרב מתבגרים 

ופועלת למען שינוי תפיסתי של מערך שירותי הנוער בישראל.

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

וכאזרחים תורמים לעצמם, למשפחתם ולחברה הישראלית.

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

של קבוצות אוכלוסייה שונות.

מפגשים מהסוג האישי
כרבע   ,12-18 בגילאים  נוער  בני  אלף  כ-800  כיום  חיים  בישראל 
כתובת  עבורם  משמשת  עלם  שונים.  סיכון  במצבי  חיים  מהם 
אמיתית ומסייעת בסלילת הדרך להשתלבותם המחודשת בקהילה. 
במהלך 2013 פגשה עלם עשרות אלפי מתבגרים וכמו כן צעירים 
בגילאים 18-26, וקיימה קשר טיפולי רציף ומתמשך עם כ-20 אלף 

בני נוער וצעירים.

הראשונה  מהשורה  מקצוע  אנשי  כ-280  עובדים  עלם  בעמותת 
כ-1,700  במלאכה  עוסקים  לצידם  והטיפול,  הייעוץ  בתחומי 
את  ופוגשים  השטח  אל  יוצאים  ומתנדביה  עלם  עובדי  מתנדבים. 
בני הנוער במקומות בהם הם נמצאים: בבתי הספר, בשעות אחר 
נקודתיות  שטח  בפעילויות  האינטרנט,  ברשת  בקהילה,  הצהריים 

במהלך חופשות הקיץ, בפעילות לילית ברחובות ובמוקדי הבילוי.

פועלים לשינוי חברתי
אנו מאמינים כי הטיפול בנוער בסיכון הוא באחריות כלל החברה. לכן, 
במקביל לשיתוף פעולה הדוק עם מערכות הרווחה, החינוך, הקליטה 

 בני נוער מעניקים לנשיא המדינה שמעון פרס 
את דוח עלם לשנת 2013

בני נוער ממרכז “הפוך על הפוך” בנתניה מתכוננים למפגן תמיכה 
בחיילי צה”ל במהלך מבצע “צוק איתן”

בני נוער בשנה
מתנדבים

עובדים
פרויקטים

ישובים

25,000
1,700
280
78
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רצף הסיכון של בני הנוער בישראל, והמענים של עלם

נוער 
נורמטיבי

)70%(
560,000

גלגל - בית הידידות*, דרך המלך*תוכניות מניעה
מישהו לרוץ איתו*

ערים בלילה*

מקלט לצעירות 
חסרות בית*

ניידות כתובת רחוב* מגדלור

הפוך על הפוך

מחסות לעצמאות*

בית אמיתי*

עלמה*

יוזמות הפוך על הפוך
תעסוקתיות 

עצמאיות

 סיכון 
ממשי
)10%(
80,000

 סיכון 
גבוה
)4%(

32,000

 בסכנת 
חיים
)1%(
8,000

 סיכון קל
)15%(

120,000

קשיים נורמטיביים 
של גיל ההתבגרות

 בבתי ספר
ובמרכזים קהילתיים

פרויקט שיקום תעסוקתי 
 מרכזי יום לחסרי וחונכות אישית

קורת גג

 פרויקט לנוער 
הנמצא בזנות

 ניידות לילה 
לנוער מנותק

מרכזי יום לנוער 
מתרבויות שונות

מרכזים לטיפול 
בקטינים 

פוגעים מינית 
ובקורבנות

 תוכניות שיקום 
לבוגרי חסות הנוער

לנפגעות תקיפה 
מינית וגילוי עריות

תכנית לנערות על 
רצף הזנות

מרכזי מידע וייעוץ 
לנוער במצבי סיכון, 

משבר ומצוקה

* שירותים הניתנים גם לצעירים )בני 18+(

מרכזי מידע וייעוץ 
לנוער במצבי סיכון, 

משבר ומצוקה

קושי להתמודד עם 
קשיי גיל ההתבגרות, 

קשיי תפקוד, דיכאונות, 
מחשבות אובדניות 

ושימוש בסמים 
ואלכוהול ללא מענה 

מספק בסביבה 
הטבעית )משפחה, 

חברים וביה"ס(

אי יכולת תפקוד 
במערכת החינוך, חוויות 
כישלון, נשירה סמויה, 

פערים לימודיים, שימוש 
בסמים ואלכוהול, 

בעיות רגשיות 
ומשפחתיות קשות

נשירה ממסגרות 
נורמטיביות, כישלון 

בהשתלבות במסגרות 
אלטרנטיביות, ניתוק 

חברתי, שוטטות, 
חיפוש ריגושים 

שליליים, שימוש בסמים 
ואלכוהול, עבריינות 

ופשיעה

חוסר קורת גג, 
עבריינות והרס עצמי, 
הפקרות מינית, ניתוק 
מהמשפחה ומהחברה, 

התמכרות לסמים

המענים של עלם

רצף הסיכון של בני הנוער בישראל

www.yelem.org.il - אתר תמיכה, מידע, וייעוץ עבור בני נוער

 אנשים טובים*
סיוע לנוער וצעירים 

במסיבות טבע

*Yelem
 אתר תמיכה, 
מידע וייעוץ 
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ממצאים עיקריים בדוח 2014

עלייה בדיווח בני נוער וצעירים על מצוקה כלכלית ועוני- 
דיווחו על מצוקה  וצעירים  נוער  במהלך שנת 2014 5,197 בני 

כלכלית וחיים בעוני, לעומת 2,730 בשנת 2013
מעלם.  סיוע  הנוער המקבלים  בני  בקרב   90% בעלייה של  מדובר 
נוער השתמשו במושג "עוני" על  ב- 2014 ראינו כי לראשונה בני 
החיים  במשפחתם.  הכלכלי  המצב  ואת  עצמם  את  להגדיר  מנת 
בעוני גורמים לקושי תפקודי בכל מעגלי החיים כגון משבר הסמכות 
ההורית, קשיים חברתיים ולימודיים, לצד בריחה לחומרים ממכרים, 

פשיעה ואלימות. 

המשפחה  בפרנסת  לעזור  מנת  על  לעבוד  יוצאים  רבים  נוער  בני 
וחשמל. חלק  מים  ארנונה,  ולקחת חלק בחשבונות השוטפים של 
מבני הנוער העובדים עושים זאת לאחר שעות הלימודים, בעוד רבים 
נמצאים בנשירה סמויה או גלויה ממערכת החינוך, בשל העדפתם 
לסייע בפרנסת המשפחה או דרישת הוריהם לכך שיעבדו. כך נוצר 
עלייה  אקדמית,  השכלה  ברכישת  עליהם  יקשה  אשר  עוני  מעגל 

בסולם השכר והשתלבות במקצועות חופשיים. 

סמארטפונים,  באמצעות  האינטרנט  ברשת  באלימות  עלייה 
אפליקציות והרשת החברתית 

12,000 מבני הנוער דיווחו כי נפגעו או השתמשו באינטרנט כאמצעי 
ביטוי אלים, לעומת 10,000 אשתקד. מדובר בעלייה של 20% בקרב 
בני הנוער המקבלים סיוע מעלם.  מדובר הן בפגיעות מיניות, כגון 
צילום תמונות פורנוגראפיות או אקטים מיניים והעברתם הלאה, והן 
 .)Cyber bulling( בפגיעות מילוליות או קריאה לחרמות נגד בני נוער

באמצעות  מיניות  פגיעות  של  הקשה  התופעה  של  התפתחותה 
הרשת בשנתיים האחרונות מכונה בעלם "אלימות מינית מקוונת". 
לתוקפים  זהים  מקוון"  מיני  "תוקף  של  מהאפיונים  חלק  כי  נמצא 

מינית שלא ברשת.

 
 נמשכת התופעה של חוסר במענים בקהילה לצעירים מעל

גיל 18
במהלך 2014  6,244 צעירים מעל גיל 18 פנו לקבלת סיוע מעמותת 
עלם. צעירים אלו מתמודדים לרוב עם בעיות של עוני, העדר תמיכה 
כי  העובדה  בשל  ואלכוהול.  בסמים  ושימוש  וחברתית  משפחתית 
מוצאים  הם  הנוער,  חוקי  עליהם  חלים  ולא  בצבא  משרתים  אינם 
עצמם מאותגרים במציאת מסגרות מותאמות למצבם, כגון מסגרות 

דיור ותעסוקה. 
של  המגמה  נמשכת  הבית,  חסרי  הצעירים  לאוכלוסיית  באשר 
קושי בקבלת סיוע בשכר דירה ומציאת מעני לינת חירום מותאמים 
מיועדים  כיום  הקיימים  החירום  לינת  מעני  רב  כאשר  לצעירים, 
לחסרי בית מבוגרים. לצד זה, חלק ניכר ממעני הלינה מתנים את 
את  המאפיין  דבר  ואלכוהול,  בסמים  שימוש  באי  שלהם  השירות 

מרבית הצעירים החיים ברחוב. 

עלייה חדה בפניות באמצעות אתר הסיוע של עלם באינטרנט 
מספר  איתן"-  "צוק  מבצע  בעקבות  ודיכאון  חרדה  בנושא 
באינטרנט,  עלם  של  הסיוע  לאתר  וחרדה  דיכאון  בנושא  הפניות 
Yelem, עלה ב- 30% במחצית השנייה של 2014, לעומת המחצית 

הראשונה. 
בסוף  החלה  ודיכאון  חרדה  של  סימפטומים  על  בדיווחים  העלייה 
חודש ספטמבר, חודש לאחר מבצע "צוק איתן", בעיקר בקרב בני 
את  מייחסים   Yelem של  המקצוע  אנשי  ודרומה.  מהמרכז  נוער 
הדיווחים למצב של פוסט טראומה, בעקבות שהייה ממושכת באזורי 
לחימה ומצבים של איום קיומי על חייהם. בני הנוער דיווחו בתקופה 
זו על סימפטומים המיוחסים לחרדה ודיכאון כגון ירידה בתפקודים 

חברתיים ולימודיים, הפרעות בשינה, ירידה בתיאבון וייאוש. 

 הגברת הפעילות בקרב בני נוער בסיכון מהמגזר הבדואי- 
במהלך השנה האחרונה זיהתה עלם את הצורך בהרחבת המענים 
לבני נוער מהמגזר הבדואי, ומפעילה כיום ארבעה מרכזים לנערים 
ושניים לנערות ברחבי הפזורה הבדואית )לעומת מרכז אחד בתחילת 

השנה(. 
עם  מתמודדים  הבדואית  הפזורה  בישובי  החיים  ונערות  נערים 
מציאות חיים של עוני, היעדר תשתיות בסיסיות כמו חיבור למים, 
חשמל, כבישים, שירותי בריאות, חינוך ורווחה ראויים. מציאות חיים 
השכלה,  היעדר  חינוכיות,  ממסגרות  לנשירה  אחת  לא  מובילה  זו 
אבטלה, פנייה לאלימות ועבריינות. בולט במיוחד מצבן של נערות 
לבית  מעבר  ללמוד  להמשיך  מורשות  אינם  רבות  פעמים  אשר 
הנוער מתמודדים  בני  כן,  כמו  עבודה.  דורשות  ואינן  היסודי  הספר 
עם סוגיית השתייכותם למיעוט במדינת ישראל ועסוקים  בשאלות 
בנושא זהות עצמית, יחסים עם המדינה וקונפליקט תמידי בין החיים 

בחברה מסורתית להשתלבות בחברה המודרנית. 
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 "הלוואי והייתי דואג פחות להורים שלי,
 מהמצב בבית, מהלימודים... 
 מנסה ליהנות ממה שיש".

 )רועי, 17, קרית ים(.

מרכזי "הפוך על הפוך"
איתם  ומצוקות  קשיים  של  רחבה  קשת  כולל  ההתבגרות  גיל 
מתמודדים בני הנוער המתבגרים. בהעדר תמיכה ומענים הולמים, 
עשויים בני הנוער להיקלע למצבי משבר חמורים ולהידרדר למעשי 
ובמקרים  וסמים  אלכוהול  צריכת  עבריינית,  התנהגות  אלימות, 

אחרים להסתגרות, דיכאון ופגיעה עצמית.

המרכזים   .1999 משנת  פועלים  עלם  של  הפוך"  על  "הפוך  מרכזי 
העיניים"  "בגובה  ומאפשרים שיח  נוער  לבני  כבתי קפה  מעוצבים 
וכן מפגשים חברתיים.  של מתבגרים עם אנשי מקצוע ומתנדבים, 
ותמיכה,  לייעוץ  קבוצתיים  מפגשים  כוללת  במרכזים  הפעילות 
בני  לוקחים חלק  ומיזמי התנדבות בהם  שיחות פרטניות, סדנאות 
הנוער. הצוות המקצועי פועל בקשרי עבודה הדוקים עם השירותים 
השונים ברשות המקומית לצורך היוועצות והפניית בני נוער להמשך 

ליווי וטיפול במידת הצורך.
 

מספר בני הנוער שקיבלו סיוע מהפרויקט
במהלך שנת 2014 קיבלו מענה במרכזים ברחבי הארץ 3,825 בני 

נוער, מתוכם 1,354 פונים חדשים.

פריסה ארצית
עילית, עכו,  נצרת  17 מרכזים ברחבי הארץ: קריית שמונה, צפת, 
קריית ים, כפר סבא, נתניה, תל אביב, חולון, אשדוד, שדרות, קריית 
ואבו  ערד  תל  הדאג',  ביר  א-סר,  קסר  ובישובים  שבע  באר  גת, 

קרינאת שבפזורה הבדואית.

כח אדם
64 עובדים, 179 מתנדבים בוגרים ו- 315 בני נוער מתנדבים.

קהל היעד
מבני  החל  שונים,  וסיכון  תפקוד  במצבי   18-12 בגילאי  נוער  בני 
וזקוקים  לגיל ההתבגרות  האופייניים  עם קשיים  נוער המתמודדים 
לשירותי ייעוץ ותמיכה, ועד לבני נוער השרויים במצבי משבר קשים 

או במצבי ניתוק ועזובה שונים.

 תחום מרכזי מידע, 
תמיכה ויעוץ לבני נוער

מנהל התחום: אמיר דלומי
 Yelem מרכזי "הפוך על הפוך", פורטל

פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

59.5%נערים

40%נערות

0.5%טרנסג'נדרים

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

42.6%ישראלים וותיקים 

32.7%יוצאי חבר העמים

9.6%החברה הערבית

7.3%יוצאי אתיופיה

4.5%החברה החרדית

2%יוצאי צרפת

1%אחר

0.3%חסרי מעמד

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

14-123.8%

16-1425.5%

18-1656.6%

21-1813.6%

26-210.5%
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נושאי השיחה העיקריים שעלו במהלך השנה

כמותנושא הפנייה

24.4%השתלבות במסגרות חינוכיות

22.2%בית ומשפחה

16.4%אהבה ומיניות

14.1%עבריינות ושימוש בחומרים ממכרים

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
היו 	  הפניות  מכלל   14.1%  –18 גיל  מעל  הפונים  במספר  עלייה 

גיל 18, לעומת 7.6% אשתקד. רבות מפניות  נוער מעל  של בני 
צבאית  חינוכית,  מסגרת  ללא  נוער  בני  של  בקשיים  עסקו  אלו 
או תעסוקתית, לצד קשיים במערכת המשפחתית אשר הקהילה 

חסרת מענה עבורם.
עלייה בפניות בנושא קשיים ומצוקות הקשורים לבית ולמשפחה- 	 

השנה חלה עלייה בדיווחים של בני נוער על קשיים בהתמודדות 
כלכלית  מצוקה  רקע  על  בעיקר  המשפחתית,  המסגרת  עם 
ויחסים עם ההורים )22.2% בשנת 2014 לעומת 16.8% אשתקד(. 

עלייה בפניות של בני נוער מהחברה הערבית והחרדית– העלייה 	 
נובעת מהרחבת הפעילות של העמותה בקהילות הללו )במהלך 

השנה 14.1% ב 2014, לעומת 9% אשתקד(.

הצלחות והישגים משמעותיים 
פיתוח והעמקת העבודה עם אוכלוסיות חדשות ומגזרים חדשים 	 

בהתאם למצפן הארגוני של עלם-
- במהלך השנה הוקמו שני מרכזים נוספים של "הפוך-פינג'אן" 
בכפרים אבו קרינאת ותל ערד בפזורה הבדואית. כמו כן הוקם 
ערד.  תל  ביישוב  בדואיות  לנערות  מסוגו  וייחודי  ראשון  מענה 
מרכז נוסף נמצא בימים אלו בתהליכי הקמה בישוב ביר הדאג'. 
- פרויקט "דרך ארץ" לנערות ונערים ממשפחות חרדיות בקרית 
גת החל לפעול בחודש אוקטובר. בצפת נוספה "עבודת רחוב" 
קבועה לאיתור בני נוער חרדיים ברחובות העיר, כחלק מהמענה 

שנותן מרכז "הפוך על הפוך" בעיר. 
פיתוח מודל עבודה אינטגרטיבי- השנה הובלנו תהליך של שילוב 	 

שירותים שונים שמעניקה עלם לבני הנוער במסגרת מרכזי "הפוך 
על הפוך", כגון הכנה לעולם התעסוקה והכשרות מקצועיות, ניהול 
ועוד, כל זאת תחת  זרוע "עבודת רחוב", עבודה בתוך בתי ספר 
אותה ראייה מקצועית ובצוות אחד המכיל מספר אנשי מקצוע עם 
התמחויות שונות. מרכזי "הפוך על הפוך" בשדרות, צפת ובפזורה 

הבדואית היו הראשונים לפתח מודל עבודה זה. 
של 	  מודלים  מגוון  והרחבת  העסקי  המגזר  עם  קשרים  פיתוח 

התנדבות עסקים- זוהי השנה החמישית בה נמשך שיתוף הפעולה 
 האסטרטגי עם חברת "יוניליוור" ישראל. כמו כן, חברת "טבע" קיימה

במסגרתו  בבאר-שבע,  "כפית"  מרכז  עם  נרחב  פעולה  שיתוף 
מתנדבים עובדי "טבע" במרכז מידי שבוע במגוון תפקידים. 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
משרד  הבריאות,  משרד  החינוך,  משרד  והעלייה,  הקליטה  משרד 
הרווחה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, חברת יוניליוור ישראל, התכנית 
הלאומית 360 לילדים ונוער בסיכון, עיר ללא אלימות, הרשות הלאומית 
למלחמה בסמים ואלכוהול, ג'וינט ישראל - עמ"ן, ביטוח לאומי - הקרן 
לילדים ונוער בסיכון, פרויקט שיקום שכונות והרשויות המקומיות קריית 
שמונה, מ.א. גליל עליון, מ.א. מבואות חרמון, צפת, עכו, קריית ים, נצרת 
עילית, כפר סבא, נתניה, תל אביב, חולון, אשדוד, קריית גת, שדרות, 

מ.א. לכיש, באר שבע, מ.א. נווה מדבר, מ.א אל קסום.

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

152פרויקטים אחרים של עלם

83שירותי הרווחה )פקידי סעד, עו"סים(

44קידום נוער

94מערכות חינוכיות )בי"ס, פנימיות, היל"ה(

39שירותי בריאות

29בריאות הנפש

29שירות מבחן, משטרה

16שירותי טיפול וגמילה מסמים

79צה"ל

147תעסוקה והכשרה מקצועית

תחום מרכזי מידע, תמיכה ויעוץ לבני נוער
 Yelem מרכזי "הפוך על הפוך", פורטל

 תערוכת צילומי אינסטגראם של בני נוער 
ב”הפוך על הפוך” אשדוד
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תורמים ושותפים
קרן  ישראל,  יוניליוור  חברת  ביחד,  היהודית-שותפות  הסוכנות 
קהילות  אגד  דאלאס,  פדרציית  שיקגו,  פדרציית  נטע,  בוקסנבאום 
מרכז ארה"ב, מגבית קנדה, קרן נעמי, קרן מקס בקל, חברת מלכה 

עמית בע"מ, הקרן לידידות טורונטו.

יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015   
העלאת המודעות לצרכים הייחודיים של בני נוער, צעירות וצעירים 	 

בפריפריה וחיזוק המענים הניתנים על ידי עלם בישובי הספר.
עבודה עם צעירות וצעירים בני +18 ובני נוער לקראת גיל 18 על פי 	 

מודלים חדשים שפיתחנו בנושא הכנה לחיים עצמאיים.
ביסוס והעמקת העבודה בחברה החרדית והבדואית.	 
חיזוק ופיתוח תחום ההתנדבות במרכזים.	 
מיסוד ומיצוב תפקידם של מרכזי "הפוך על הפוך" כבית רחב של 	 

שירותים אינטגרטיביים.

Yelem - פורטל תמיכה ויעוץ לבני נוער

אחד מעקרונותיה של עמותת עלם הוא להיות היכן שהמתבגרים 
נמצאים ולהעמיד לרשותם את האפשרות לקיים קשר עם מבוגר 
משמעותי ומטיב, במסע המורכב של גיל ההתבגרות. בשנת 2004 
הקימה עלם את פורטל Yelem המספק מידע, ייעוץ ותמיכה נפשית 
את  המשתנים,  הצרכים  את  קוראת  כשהיא  ברשת,  למתבגרים 
הקהילה,  ברמת  המבניים  השינויים  ואת  הטכנולוגית  ההתפתחות 
המשפחה והפרט. בני נוער רבים הזקוקים לייעוץ, להכוונה, למידע 
ופונים  אישית  להיחשף  מהצורך  להימנע  מעדיפים  לטיפול,  ואף 
דווקא לרשת האינטרנט לקבלת סיוע ותמיכה באופן אנונימי ובלתי 

מתייג. אנשי הטיפול של  Yelem נמצאים שם בשבילם. 

פורטל Yelem מאפשר לבני נוער מכל רחבי הארץ, לקבל מידע, 
אנונימיות,  על  שמירה  תוך  ואמינים,  איכותיים  זמינים,  וייעוץ  סיוע 

במספר אופנים:
מקצוע 	  אנשי  בתומכים-  מאוכלסים   - וירטואליים  ייעוץ  חדרי 

יעוץ אנונימי "אחד על  ומציעים  יסוד,  מתנדבים שעברו הכשרת 
אחד".

פורום - מדמה עבודה קבוצתית ומאפשר לבני הנוער להתייעץ 	 
ולשתף אחרים בחוויות ובמצוקות שהם חווים. את הפורום מנהלים 

אנשי מקצוע מתנדבים שהוכשרו והוסמכו לכך.

ירידה באלימות ובשימוש בחומרים 
ממכרים בקרב בני הנוער המגיעים 

למרכזי "הפוך על הפוך" בארץ 

במסגרת מחקר הערכה למדידת האפקטיביות של מרכזי 
"הפוך על הפוך" בנוגע להפחתת התנהגויות מסכנות של 
נמצאו שינויים מובהקים שמתרחשים בחייהם  נוער,  בני 
של בני נוער הצורכים את שירותי המרכזים וכי העבודה 
התנהגויות  משמעותי  באופן  להפחית  מצליחה  שלנו 
מסכנות כמו אלימות, נשירה ממסגרות וצריכת חומרים 

ממכרים.
הסופיות  ותוצאותיו  נוער  בני   150 בקרב  נערך  המחקר 

צפויות להתפרסם במהלך 2015.

תחום מרכזי מידע, תמיכה ויעוץ לבני נוער
 Yelem מרכזי "הפוך על הפוך", פורטל

 מתוך צילומים לסרט “פינג’אן בלב מדבר” 
על פעילות עלם בפזורה הבדואית
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תמיכה במייל – המייל מאפשר להפנות שאלות לאנשי המקצוע 	 
בכל שעות היממה.

צ'ט 	  מערכת  בו  ומותקנת  אוהדים   3,000 כ-  בדף  פייסבוק-  דף 
יישוג,  זרוע  מהווה  הפייסבוק  דף  אונליין.  לתמיכה  רספונסיבית 

פרסום ושיווק באמצעות קמפיינים ממוקדי נושא פנייה ועוד. 

מספר בני הנוער שקיבלו סיוע מהפרויקט
במהלך 2014 נכנסו לאתר כ- 7,500  משתמשים ייחודיים )יוניקים( 
מדי חודש. כמו כן, במהלך השנה נערכו כ- 3,250 התערבויות שונות 
ממשקי  בארבעת   21-12 בגילאים  וצעירים  נוער  בני   1,615 עם 

המערך. 
 

כח אדם
5 עובדים ו- 44 מתנדבים.

קהל היעד 
בני נוער וצעירים בגיל 21-12 מכל הארץ ומכל שכבות האוכלוסייה 
עבורם  מהווה  האינטרנט  כאשר  שונות,  ומצוקות  קשיים  המגלים 

סביבה טבעית לתמיכה וייעוץ. 

פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

58.8%נערים

41%נערות

0.2%טרנסג'נדרים

 התפלגות לפי מוצא  
 )בחלק מן המקרים על פי הערכה בלבד בשל האנונימיות 

והיעדר רמזים חזותיים ושמיעתיים(

כמותקהל יעד

81%ישראלים וותיקים 

13%יוצאי חבר העמים

4%החברה החרדית

1%החברה הערבית

1%יוצאי אתיופיה

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

14-1214%

16-1421%

18-1632%

21-1833%

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

 מצוקות נפשיות )דיכאון, חרדה, 
19%בעיות אכילה, אבדנות וכד'(

14%בעיות פסיכיאטריות

12%קשיים חברתיים

10%אלימות מינית )תקיפה, ניצול(

9%אהבה ומיניות

8%זהות מינית ומגדרית

7%יחסים במשפחה

4%אלימות

3%הריונות לא רצויים והפלות

3%שימוש בחומרים ממכרים

3%תעסוקה

3%זנות

2%חיים בעוני

2%חוסר בית / היעדר קורת גג

1%גזענות

תחום מרכזי מידע, תמיכה ויעוץ לבני נוער
 Yelem מרכזי "הפוך על הפוך", פורטל
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מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014 
שנה זו התאפיינה בהתערבויות בשעת משבר סביב אובדנות, 	 

נפשיות  מצוקות  וכן  והתעללות  בקטינים  שנעשות  פגיעות 
מוקצנות. 

הביאה 	  זו  מגמה   -  21 גיל  מעל  צעירים  של  בפניות  עלייה 
ודרכי  כלים  הקניית  תוך  הפונים  גיל  הרחבת  על  לחשיבה 

התערבות המייחדים אוכלוסייה זו.
הפונים 	  כמחצית  שונים-  מובייל  במכשירי  בשימוש  עלייה 

לפורטל עשו זאת באמצעות סמארטפונים, טאבלטים ואייפדים, 
מכשירי  )תומך  רספונסיבי  לאתר  המעבר  בעקבות  רבות 

מובייל(. 
עלייה בפניות עקב המצב הביטחוני- במהלך מבצע "צוק איתן" 	 

ומהמרכז,  הארץ  מדרום  נוער  בני  של  רבות  פניות  התקבלו 
כי  פחד  דיכאון,  כבד,  נפשי  לחץ  של  מצבים  על  דיווחו  אשר 
חוסר  עקב  ומצוקה  משפחתם  לבני  או  להם  יקרה  משהו 

היכולת לסייע לבני משפחתם. 

הצלחות והישגים משמעותיים
 	 Great הפרסום  משרד  עם  בשיתוף  ברשת"-  "חיים  פרויקט 

טכנולוגית  מערכת  פיתחנו  טראקס,  ותכנת   Interactive
מתקדמת המנטרת אותות מצוקה וסיכון של בני נוער ברשת. 
וירטואלית"  "ניידת  להקמת   2015 במהלך  תסייע  זו  מערכת 
הפעילות  באיזורי  התערבויות  ותבצע  הרשת  ברחבי  שתסייר 

השונים אל מול אותם אותות מצוקה שיתקבלו. 
היישוג 	  מערכת  חברתיות-  רשתות  באמצעות  פעילות 

והתערבות באמצעות הרשתות החברתיות טויבה, אנשי הצוות 
ברשתות  נוער  בני  ופעילות  מדיה  ניו  בנושא  הכשרות  עברו 

החברתיות.  
מערך 	  נבנה  האדום"-   "הכפתור  עמותת  עם  פעולה  שיתוף 

עבודה משותף עם עמותת "הכפתור האדום" המאתרת מוקדי 
פגיעה ברשת באמצעות דיווח עצמי של הגולשים, כאשר מתן 

 . Yelem הסיוע רגשי ניתן על ידי צוות
יכולת 	  את  העמקנו  מיניות-  פגיעות  בנושא  הסיוע  העמקת 

חולים  בבית   "4 "חדר  עם  פעולה  שיתופי  באמצעות  הסיוע 
וולפסון, פקידי סעד לחוק נוער, בית לין, פרויקט "בית אמיתי" 

של עלם ומרכזים נוספים לנפגעות תקיפה מינית. 
בדרום 	  הלחימה  ימי  במהלך  איתן"-  "צוק  במבצע  פעילות 

נוער  בני  מול  התערבויות  של  מוגברת  פעילות  התקיימה 
זו אופיינה במתן תמיכה וחינוך פסיכולוגי  וצעירים. התערבות 

באירועי מתח נפשי על רקע לאומי. 

תחום מרכזי מידע, תמיכה ויעוץ לבני נוער
 Yelem מרכזי "הפוך על הפוך", פורטל

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

84פרויקטים אחרים של עלם

49שירותי הרווחה )פקידי סעד, עו"סים(

41בריאות הנפש

32מערכות חינוכיות )בי"ס, פנימיות, היל"ה(

27צה"ל

19שירותי בריאות

9קידום נוער

6תעסוקה והכשרה מקצועית

2שירותים לאנשים חסרי בית / שירותי דיור

 Yelem היוצרת נועה מימן מעבירה סדנא למתנדבי 
בנושא פגיעות מיניות
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תחום מרכזי מידע, תמיכה ויעוץ לבני נוער
 Yelem מרכזי "הפוך על הפוך", פורטל

שותפויות מוסדיות ומקצועיות  
משרד הקליטה. 

תורמים לפרויקט
 Great הפרסום  משרד   ,LivePerson תפוז,  פורטל  גנדל,  קרן 

Interactive, אסכולי, המכון הטכנולוגי חולון, רותם טכנולוגיות.

יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015   
הקמת פלטפורמה של סיוע הדדי על ידי בני נוער בפיקוח וליווי 	 

מקצועי של המערך.
התמחות בתחום ניצול מיני מסחרי של קטינים ברשת ופגיעות 	 

מיניות והתאמת דרכי התערבות.
מיתוג מחודש של המערך והתאמתו לשינויים הטכנולוגיים תוך 	 

צפייה אל העתיד, בסיוע המכון הטכנולוגי חולון. 
הטמעה של הרחבת גיל הפנייה ל- 23  בשלב ראשון והתאמתו 	 

גם לגילאי הפנייה בפרויקטים לאוכלוסיות הקצה בעלם. 

 לקבלת סיוע
פנו לאתר

www.yelem.org.il
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ובקליטת  רבה  תרבותית  בשונות  מאופיינת  הישראלית  החברה 
עלייה מאסיבית. בני הנוער בני התרבויות השונות נתקלים בקשיים 
ותיקים  מתבגרים  של  הנורמטיביים  מהקשיים  החורגים  רבים 

ומוצאים עצמם פעמים רבות ללא מענה מתאים למצוקותיהם.

בשל מגוון התרבויות הוותיקות והחדשות בישראל, והקשיים הרבים 
הצורך  ולאור  השונות,  התרבויות  מן  הנוער  בני  נתקלים  בהם 
עלם  עמותת  פיתחה  ותרבות,  מוצא  רגישת  טיפולית  בהתייחסות 
את תחום ההתערבות הרב-תרבותי. במסגרת התחום הרב תרבותי 
פועלים ארבעה תתי תחומים המספקים מענה לבני נוער עם רקע 
רב תרבותי ולבני משפחותיהם, במטרה להשפיע על בני הנוער ועל 
ולהעצים את האחריות  הוליסטי  ובכך לקדם שינוי  כולה,  הקהילה 

והמחויבות המקומית והקהילתית.
 

רשת מרכזי נוער "מגדלור"
10 מרכזי נוער "מגדלור" אשר ממוקמים בתוך שכונות המאופיינות 
בריבוי אוכלוסיית עולים. בראש ובראשונה, המרכזים מהווים עבור 
בני הנוער מסגרת פנאי ומסגרת חברתית לשעות אחר הצהריים 
פרטניות  התערבויות  מגוון  מציעים  ה"מגדלורים"  בנוסף,  והערב. 
בני הנוער כאמצעי  וקבוצתיות המתבססות על תחומי הפנאי של 
במהלך  שבלטו  העניין  תחומי  טיפולית.  והתערבות  קשר  ליצירת 
שחמט,  ואומנות,  צילום  סדנאות  מוסיקה,  חדרי  הינם:   2014 שנת 
גינות טיפוליות, ספורט, אתלטיקה וסדנאות רכיבה על סוסים. מטרת 
רגשי  לביטוי  מילולית  לא  "שפה"  הנוער  לבני  להקנות  הפעילויות 
ואמצעי לתיעול כוחות שליליים או הרסניים, לאנרגיה יצירתית ובונה. 

מרכזי נוער הוליסטיים
6 מרכזים, הממוקמים על פי רוב בתוך השכונות במרחבים עירוניים 
קיימים, כגון מתנ"סים ומרכזים קהילתיים, ומספקים מענים טיפוליים 

לבני הנוער וסדנאות ייחודיות.

ועם  הקהילה  עם  עבודה   - "אנג'ל"  תכנית 
משפחותיהם של בני הנוער 

3 תכניות "אנג'ל" פועלות במטרה לגשר על פערים בין-דוריים בין 
בני הנוער להוריהם, אשר לרב מתחזקים כתוצאה מתהליך ההגירה, 

התחום הרב-תרבותי
מנהלת התחום: ד"ר  שמחה גתהון

 מרכזי נוער "מגדלורים", מרכזי נוער הוליסטיים, 
תכנית "אנג'ל"

ובמטרה להעצים את הקהילה המקומית, לטובת קידום צרכי בני 
בוגרים בקרב הקהילה  בגיוס מתנדבים  הנוער. התכנית מתרכזת 
ובהכשרתם להתנדבות עם בני הנוער, הן במרחב הפתוח בשכונות 

והן במרחבים הסגורים, ב"מגדלורים" ובתוכניות אחרות. 

מתן מענה מקצועי בעל רגישות תרבותית 
התחום נותן מענה מקצועי, הכשרתי והדרכתי בנושא העבודה הרב 

תרבותית לתחומים השונים בעמותת עלם ומחוצה לה.   

מספר בני הנוער שקיבלו סיוע מהפרויקט
מענה  קיבלו  וצעירים  נוער  בני  כ-4,100   2014 שנת  במהלך 
הופנו  נוער  כ-500 בני  מתוכם  התחום.  שמפעיל  בפרויקטים 

להמשך טיפול מהמרכזים לשירותי נוער עירוניים וארציים.
כ- 395 משפחות בני נוער קיבלו מגוון מענים ביניהם ייעוץ פרטני, 

עבודה קבוצתית, תיווך לשירותים, הכוונה וסנגור.

פריסה ארצית
10 מרכזי מגדלור: בת-ים )ניסנבאום, נגבה, אילת(, רחובות, פתח 

תקווה, קריית מלאכי, חולון, בית שמש, עכו ולוד. 
3 תוכנית אנג'ל: רחובות, פתח תקווה וקריית מלאכי. 

חדרה  יעקב(,  ונווה  זאב  )פסגת  ירושלים  הוליסטיות:  תוכניות   6
)קלור, גבעת אולגה, בית אליעזר(, בית שמש )זינמן(.

כח אדם
60 עובדים, 196 מתנדבים מבוגרים ממגוון גילאים ותרבויות מוצא 

ו-119 בני נוער במגוון קבוצות מנהיגות והתנדבות.

קהל היעד
בני נוער בגילאי 18-12 מקבוצות רב תרבותיות שונות כגון עולים 
ובני עולים מאתיופיה ומברה"מ, נוער מהחברה הערבית ומהמגזר 
וותיקים. בני הנוער מצויים על פני רצף מצבי  וכן ישראלים  הדתי, 
סיכון ומצוקה הכולל קשיים חברתיים, בעיות קליטה וגיבוש זהות, 
לימודים  ממסגרות  וניתוק  נשירה  המשפחתית,  במסגרת  קשיים 
בחומרים  שימוש  כגון  מסכנות  להתנהגויות  נטייה  פורמאליות, 

ממכרים, אלימות ועבריינות.

"כשאני יוצא מהשכונה אני קולט שמסתכלים 
עליי אחרת, ברור שזה בגלל הצבע שלי... 

 הייתי רוצה שיבינו שהאתיופים הם כמו כולם". 
 )עמוס, 14.5, רחובות(

פורים ב"מגדלור" קרית מלאכי
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   פילוח ומאפייני קהל היעד:  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

69.75%נערים

30.25%נערות

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

45.77%יוצאי אתיופיה

26.9%יוצאי חבר העמים

21.14%ישראלים וותיקים 

5.65%החברה הערבית

0.24%החברה החרדית

0.3%אחר

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

12-103.58%

14-1224.8%

16-1430.58%

18-1625.68%

21-1815.36%

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

72%קשיים חברתיים

64%אלימות

56%שימוש בחומרים ממכרים

52%יחסים במשפחה

46%קשיים כלכליים

42%גזענות

42%תעסוקה

37%אהבה ומיניות

4%חוסר ביטחון תזונתי

4%חיים בעוני

 מצוקות נפשיות )דיכאון, חרדה, 
4%בעיות אכילה, אבדנות וכד'(

3%אלימות מינית )תקיפה, ניצול(

0.5%בעיות פסיכיאטריות

0.3%חוסר בית / היעדר קורת גג

0.1%מעורבות בזנות

0.1%הריונות לא רצויים והפלות

0.1%לידות ואמהות צעירה

0.1%מוות

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
גידול במספר הפניות של בני נוער בגילאי 18-16 לליווי בתהליך 	 

ההשתלבות  בתהליך  נוער  בני  ליווי  בוגרים-  לחיים  המעבר 
בעולם התעסוקה והגיוס לצה"ל, אשר רובם נמצאים בנשירה 
חברתיים  קשיים  עם  מתמודדים  לימודים,  ממסגרות  סמויה 
בחומרים  שימוש  אלימות,  כגון  סיכון  בהתנהגויות  ומעורבים 
ממכרים ועבריינות. מתן המענה לאוכלוסייה זו הינו קריטי בשל 

החשש מהחמרה במצבם ובהתנהגויות הסיכון.

התעצמותם ומעורבותם של הורים בחיי בני הנוער והתחזקות 	 
השונים-  בפרויקטים  הצוות  לאנשי  בינם  הפעולה  שיתופי 
יותר ויותר הורים לקחו השנה חלק בקבוצות הורים ובכנסים 
המתקיימים במרכזי הנוער ובתכניות אנג'ל. ראינו יוזמות מצד 

התחום הרב-תרבותי
מרכזי נוער "מגדלורים", מרכזי נוער הוליסטיים, תכנית "אנג'ל"

בני נוער בסדנת רכיבה טיפולית

פורים ב"מגדלור" קרית מלאכי
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בני  של  התבגרותם  בתהליך  אקטיבי  מקום  ללקיחת  הורים 
הנוער, המסייע בהובלת תהליכי שינוי והבעת צרכי בני הנוער 

ומשפחותיהם. 

עלייה והקצנה באירועי אלימות והתנהגויות סיכון - חלה עלייה 	 
נוער  בני  ומעורבות בפלילים בקרב  אירועי האלימות  במספר 
בכלל, בדגש על בני נוער בגילאים צעירים. כמו כן, ניכרת עלייה 
כן  גם  המובילה  פסיכואקטיביים,  בחומרים  השימוש  בתופעת 

לאירועי אלימות קיצוניים.

הצלחות והישגים משמעותיים
הבניית תוכנית לאומית להתמודדות עם צרכי בני נוער וצעירים 	 

 יוצאי אתיופיה בשיתוף משרד הקליטה והעלייה ומשרד הרווחה-
תקווה  בפתח  ההוליסטית  התוכנית  והפעלת  יישום  תחילת 
בשיתוף העירייה ובשיתוף חברת Final בשכונת יוספטל בעיר. 

ביסוס והרחבת העבודה עם הורים ועבודה קהילתית – עריכת 	 
כנסי הורים בערים בית שמש, לוד ועכו ופתיחת קבוצת הורים 
בבת ים וחולון להעמקת שיתוף פעולה ועידוד ההורים למעורבות 
בחיי בני הנוער, הרחבת סיירת התושבים העירונית של פתח 
להעצמת  קהילתית  שכונתית  תושבים  סיירת  ופתיחת  תקווה 

יוצאי אתיופיה בשכונת יוספטל בעיר. 

ביסוס שיח על תחושת שייכות ותחושת המסוגלות בקרב בני 	 
הנוער לגיוס לצה"ל וחיזוק השת"פ עם הצבא על מנת לאפשר 
לבני הנוער להביע את צרכיהם ולאפשר להם שילוב מותאם 
הכנה  קבוצות  במרכזים,  מד"נים  שילוב  הצבאית-  במסגרת 
בגדנ"ע  נוער  בני  ושילוב  אחוד  צו  עריכת  ראשון,  צו  לקראת 

כחלק מתהליך ההכנה לגיוס. 

התחום הרב-תרבותי
מרכזי נוער "מגדלורים", מרכזי נוער הוליסטיים, תכנית "אנג'ל"

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

392צה"ל

227מסגרות חינוכיות )בי"ס, פנימיות, היל"ה(

159שירות מבחן לנוער

124תעסוקה והכשרה מקצועית

66קידום נוער

36שירותי הרווחה )פקידי סעד, עו"סים(

9שירותי טיפול וגמילה מסמים

7שירותי בריאות

6בריאות הנפש

6פרוייקטים אחרים של עלם

1שירותים לאנשים חסרי בית / שירותי דיור

נפרדים מבוגרי “מגדלור” מיקס חולון

חוזרים להיות חזקים, כמו באתיופיה....
על פי הערכה שנעשתה על ידי קרן FY, התומכת בתחום 
הרב תרבותי בעלם, עולה כי הורים לבני נוער יוצאי העדה 
בתחום,  הטיפוליות  בתכניות  המשתתפים  האתיופית, 

מדווחים על התחזקות הקשר בינם לבין ילדיהם: 
חזקות  להיות  חוזרות  שהמשפחות  מרגיש  אני  "לפעמים 

כמו  שהיה באתיופיה, וזה משמח מאד".
גם  עוזרים  שאתם  ומרגישים  בטוחים  מרגישים  "אנחנו 
חדש  וזה  איתנו  מדברים  ילדים.  עם  עובדים  רק  ולא  לנו, 
בשבילנו.אתם רואים את הכוח שלנו ולא את החולשה,  זה 

נותן לנו כוח להיות מעורבים יותר". 
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התחום הרב-תרבותי
מרכזי נוער "מגדלורים", מרכזי נוער הוליסטיים, תכנית "אנג'ל"

שותפויות מוסדיות ומקצועיות 
משרד  הבריאות,  משרד  החינוך,  משרד  והעלייה,  הקליטה  משרד 
הרווחה- התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, המשרד לביטחון 
בסמים  למלחמה  הלאומית  הרשות  אלימות,  ללא  פנים-עיר 
קידום  שכונות,  שיקום  אתיופיה,  ליוצאי  קליטה  מוקדי  ובאלכוהול, 
נוער  תנועות  ספר,  בתי  מבחן,  שירות  סדיר,  לביקור  יחידות  נוער, 
ורשויות מקומיות, החברה לתרבות ופנאי בת ים, רשת קהילה ופנאי 
חולון, מנהל קהילתי פסגת זאב, המנהל הקהילתי נווה יעקוב, עמותת 
שעלי תקווה בית שמש, רשת המתנסים בית שמש, הוועד למלחמה 
באיידס, עמותת אחרי, זינוק בעלייה, תכנית פר"ח )אוניברסיטת בר 

אילן(, פרויקט היל"ה, עמותת להב, מפעלות חינוך, חברת פינל.

שותפים ותורמים לפרויקט
להגנת  החברה  הקונפדרציה,  בית  טובה,  רוח  עמותת   ,FY קרן 
טלקום,  תדיראן-  קי, שטראוס,  אס  קיו  עכו,  הטניס  מרכז  הטבע, 
סנאק-טיים, trusteer, סייבר ארק, פיס אוף קייק, קסלמן וקסלמן, 

פאני קלדרון, בזק.

יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015 
מימוש ויישום תכנית הוליסטית לעבודה עם נוער יוצא אתיופיה 	 

במצבי סיכון בשיתוף משרד הקליטה והעלייה ומשרד הרווחה- 
נוספות,  ערים  לשתי  והרחבתה  פ"ת  בעיר  התכנית  פיתוח 
במניעת  תתמקד  אשר  התכנית  לפיתוח  שותפים  רתימת 
נשירה של האוכלוסייה ממסגרות לימודים, סיוע בגיבוש הזהות 
התרבותית והחברתית וחיזוק תחושת השייכות של בני הנוער 

תוך שילוב עבודה עם משפחות. 
בשיתוף 	  בפריפריה  חדשים  "מגדלור"  מרכזי  שלושה  פתיחת 

פעולה עם פרויקט שיקום שכונות. 
עריכת מחקר לבחינת מדדי הצלחת ואפקטיביות של תכניות התחום. 	 
קידום שינוי חברתי- השתתפות בוועדות כנסת הדנות בנושאים 	 

נושא המורשת התרבותית  שילוב  עולים,  ובני  עולה  נוער  של 
נוער  מועצות  ביסוס  הלימודים,  בתוכניות  אתיופיה  יוצאי  של 

ב"מגדלורים" כקבוצות מנהיגות מתנדבות.
פתיחת מרכז לנוער מהחברה הערבית בעיר העתיקה עכו.	 
היא 	  בהן  בערים  נוספות  לאוכלוסיות  אנג'ל  תוכנית  הרחבת 

פועלת כגון קרית מלאכי ורחובות.

שר החינוך שי פירון וצוות “מגדלור” מיקס חולון מעודדים את בני הנוער שהשתתפו במרוץ עלם חולון
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מדי לילה אלפי בני נוער וצעירים משוטטים בגנים ציבוריים, כיכרות 
ממסגרות  נשרו  מהם  רבים  מסתור.  ומקומות  בילוי  מרכזי  ערים, 
או  מעש  חסרי  נוער  בבני  מדובר  לעתים  טיפוליות.  או  חינוכיות 
בהעדר  השעמום.  להפגת  מקום  ברחוב  המוצאים  פנאי,  מסגרות 
סובלים מהזנחה סביבתית, חברתית  נוער אלה  בני  וסיוע,  תמיכה 
ולמעורבות  ובאלכוהול  בסמים  לשימוש  להידרדר  ועלולים  ונפשית 

בפעילות אנטי-סוציאלית ופגיעה עצמית.

ניידות "כתובת רחוב" של עלם פועלות משנת 1996 ומספקות מענים 
מיידיים בשטח למתבגרים וצעירים במצבי סיכון, מצוקה וניתוק:

צוותי הניידות פוגשים את בני הנוער במקום שלהם, ברחוב, בשעות 	 
הלילה ומהווים בשבילם כתובת ומענה כמבוגרים משמעותיים.

צוותי הניידות יוצרים קשר עם בני הנוער, במטרה להנגיש עבורם 	 
את השירותים וגורמי הטיפול המתאימים, על-מנת שיחזרו למסלול 

חיים במסגרות נורמטיביות תומכות.
הניידות מותאמות לשמש בסיס למפגש אישי עם בני הנוער. הן 	 

טלפון,  קל,  כיבוד  חמה,  שתייה  אינטימית,  ישיבה  פינת  כוללות 
דפי מידע, אמצעי מניעה ועוד. צוות הניידת מורכב מאנשי מקצוע 
ומתנדבים, אשר מעניקים לבני הנוער והצעירים סיוע תוך מפגש 

חם ופתוח.

מספר בני הנוער שקיבלו סיוע מהפרויקט
סיוע  קיבלו  וצעירים  נוער  בני   7,676  ,2014 שנת  במהלך 

מניידות "כתובת רחוב" של עלם.
 

פריסה ארצית
נתניה, רעננה, כפר סבא,  יישובים: חיפה,  ניידות פועלות ב-22   15
הוד השרון, תל אביב-יפו, פתח תקווה, בת-ים, חולון, חבל מודיעין, 
אילת,  אופקים,  שדרות,  אשדוד,  ירושלים,  שמש,  בית  לוד,  רמלה, 
אלעד, מודיעין עלית, בית"ר וצפת ו- 3 פרויקטים נוספים של "ציפורי 

לילה" )פעילות עבודת רחוב ללא ניידת(.

כח אדם
56 עובדים ו- 240 מתנדבים.

תחום עבודת רחוב 
מנהל התחום: רועי בן-מנחם
 ניידות "כתובת רחוב" של עלם  

קהל היעד
בני נוער וצעירים, בין הגילאים 26-12, המשוטטים ברחובות בשעות 
בתא  יציבות  אי  ההתבגרות,  גיל  בעיות  עם  ומתמודדים  הלילה 
המשפחתי, יחסים עם קבוצת השווים, לצד חוסר נגישות או אכזבה 
מגורמים טיפוליים-ממסדיים, ו/או מידה של חוסר אמון כלפי עולם 
המבוגרים. בתנאים אלו פוגשים צוותי הניידות את בני הנוער, לצד 
הסכנות שמייצר הרחוב, כגון שימוש באלכוהול, עבריינות, אלימות 

ואף מעורבות בזנות. 

פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

70.5%נערים

28%נערות

1.5%טרנסג'נדרים

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

51%ישראלים וותיקים 

14%יוצאי חבר העמים

12%יוצאי אתיופיה

10%החברה החרדית

6.5%החברה הערבית

6%אחר

0.5%חסרי מעמד

"אני רוצה להיות אמא טובה, שאוכל לתת 
לילדים שלי כל מה שיבקשו. אבל קודם אני רוצה 

 להשלים בגרויות". 
 )קטי, 17.5, אשדוד(
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התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

14-127%

16-1421%

18-1651%

21-1817%

26-214%

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט

כמותנושא הפנייה

13.1%שימוש בחומרים ממכרים

13%בעיות כלכליות

5%נשירה גלויה או סמויה מהלימודים

3%מעורבות באלימות

2.5%התנהגות מינית מסכנת

1.5%מעורבות בזנות

1.5%בריחות חוזרות מהבית

1%חוסר בנוכחות הורית

1%קורבנות אלימות מינית

0.5%מגורים ברחוב

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
בני נוער מבתים חרדים בסיכון- בני הנוער החרדים נמצאים על 	 

רצף סיכוני שתחילתו נובע מחוסר התאמה למסגרות לימודיות 
למסגרת  מתאימים  שאינם  נערה  או  נער  החרדית.  במסגרת 
משפחתי  קושי  עקב  לרחוב,  רבות  פעמים  מגיעים  הלימודית 
אותם  עבור  התאמתם.  ואי  קשייהם  מול  להתמודד  וקהילתי 
ומקור  גבולות,  ללא  לחופש  אפשרות  הרחוב  מהווה  נוער,  בני 
חוזרות  בבריחות  נתקלים  אנו  ועברייניות.  מסכנות  להתנסויות 
בין הדתיות של  הנוצר בעקבות הפער  על רקע הקרע  מהבית 
ההורים לזאת של הילדים. חלק מאותם בני נוער ממשיכים לשהות 
 ברחוב שנים ארוכות מכיוון שאינם מוצאים אופק אחר להתפתחות

ולקיום חיים נורמטיביים. 
ההימורים 	  דרכי  מגוון  התרחבו  האחרונות  בשנתיים  הימורים- 

והפכו זמינים יותר, כגון כרטיסי ווינר, מרוצי סוסים, מפעל הפיס 
גיל 18, היעדר  ועוד. למרות שפעילות ההימורים מוגבלת למעל 
הפיקוח מאפשר לבעלי תחנות ההימורים למכור לכל דורש. בני 
הנוער, בחיפושם אחר תחושת סיפוק והישג מיידי,  צורכים את 

ובסכומי כסף שלעיתים מגיעים לעשרות  השירות בהיקף אדיר 
אלפי שקלים. גורמים עבריינים שונים זיהו את הפוטנציאל הגלום 
בשוק ההימורים לבני הנוער ומציעים להם הלוואות בתנאי שוק 
כך,  קודמים.  הימורים  על  חובות  כיסוי  או  הימור  לצורך  אפור 
נערים רבים נקלעים לחובות גדולים מאד מול גורמים עבריינים 
ונתונים תחת לחץ נפשי כבד המביא אותם להמשך ההתנהגות 
העבריינית, נשירה מהלימודים ובמקרים קיצונים ניסיונות פגיעה 

עצמית.
האחרונות 	  בשנים  הפכה  הרשת  הרשת-  באמצעות  התעללות 

למוקד מרכזי בחייהם של בני נוער וצעירים. אנו עדים  להתנהגויות 
בפגיעה  מדובר  לרוב  כאשר  זה,  במרחב  ופוגעניות  מתעללות 
דרך  אודותיהן  תכנים  חשיפת  ונערים:  גברים  ידי  על  בנערות 
פרטיים  סרטונים  של  העברה  ו'סיקרט',  ווטסאפ  אפליקציות 
אותן  ועוד.  חושפניות  תמונות  העלאת  מיניים,  תכנים  הכוללים 
של  למצבים  מגיעות  ופגועות,  חשופות  עצמן  המוצאות  נערות 
התכנסות עצמית, רצון להיעלם, ניתוק ולעיתים אף פגיעה עצמית 

ונטייה לאבדנות. 
פגיעות מיניות בנערות על ידי ריבוי פוגעים- בשנה האחרונה דווחנו 	 

בו  קבוצתי  במין  חלק  לקחו  הם  ,כי  ונערות  נערים  יותר  ידי  על 
מעורבים מספר נערים ונערה אחת. גם אם הדבר נעשה בהסכמה 
על ידי הנערה, זהו מצב של התנהגות מינית מסכנת של הנערה, 

ואלימות מינית קשה מצד הנערים. 
התנכלות משטרתית כנגד בני נוער יוצאי אתיופיה- השנה יותר 	 

מבעבר העידו בני נוער ממוצא אתיופי על גילויי אלימות, עיכובים 
ומעצרים מצד המשטרה כלפיהם. אנו עדים למספרים גדלים של 
בני נוער בעלי תיקים פליליים, כאלו שעוכבו או נעצרו יותר מפעם 

אחת. 
תופעת נוער להב"ה- השנה פגשנו בני נוער מגילאי 13 ומעלה 	 

הכוללות  הקיצוני,  הימין  של  ופעולות  בהפגנות  המשתתפים 
פעולות של מעשי אלימות כלפי ערבים.

תחום עבודת רחוב 
ניידות "כתובת רחוב" של עלם

איתור בני נוער וצעירים בסקווטים בחיפה
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הצלחות והישגים משמעותיים 
פרויקט "בחזרה לקהילה" במגזר החרדי- בשנת 2014 נפתחו 	 

עילית  ביתר  עילית,  במודיעין  החרדי  במגזר  ניידות  שלוש 
בירושלים  המעורבות  בערים  הרחוב  עבודת  ונמשכה  וצפת 
ידי ראשי הערים  ובבית שמש. הפרויקט התקבל בברכה על 
חרדי  מנהל  נקלט  אלה,  ברשויות  הראשיים  הרבנים  ידי  ועל 
החרדי,  מהמגזר  ומלגאים  עובדים  גויסו  רחוב,  עבודת  למטה 
החלה עבודת רחוב עם נערות ברחוב החרדי על ידי מלגאיות 
חרדיות, אותרו כ-500 נערים ונערות חרדים והתקיימו קשרים 
מ-50  למעלה  נעשו  ונערות,  נערים  כ-250  עם  מתמשכים 
לגורמים  הפניות  מ-100  ולמעלה  משבר  בשעת  התערבויות 

שונים בקהילה.
בקהילה- 	  לגורמים  ההפניות  במספר  משמעותית  עלייה 

 300 ו-  הפניות  מ-2,100  למעלה  ביצעו  הרחוב  עבודת  צוותי 
התערבויות בשעת משבר עם בני נוער וצעירים ברחוב. נתון זה 
מעיד גם על התחזקות שיתוף הפעולה בין צוותי הניידות לגורמי 

הרווחה והקהילה בישובים.
הכשרות 	  העבירו  רחוב  עבודת  תחום  אנשי  הידע-  הפצת 

והרצאות לכ-20 ארגונים ורשויות מקומיות במהלך שנת 2014. 
אנו מאמינים שמפגש עם עובדי ועובדות נוער ביישובים השונים 
מהווה כלי לשינוי חברתי ולהנגשת הידע הרב שנצבר בעולם 

עבודת הרחוב עם  בני נוער.
במרבית 	  הניידות-  מצוותי  כחלק  סוציאליים  עובדים  שילוב 

ברמת  הרחוב  עבודת  את  ושיפר  הוטמע  התפקיד  היישובים 
ההתערבויות ומבחינת הקשר מול הרווחה והגורמים הטיפוליים 

ביישובים.

שותפויות מוסדיות ומקצועיות  
משרד הרווחה והשירותים החברתיים - השירות למתבגרים צעירות 
וצעירים - אגף תקון, היחידה לטיפול בנערה, היחידה להתמכרויות 
במשרד הרווחה, יחידת האיתור "עד אליך"; משרד הקליטה; ביטוח 
התכנית  בעיריות,  חינוך  אגפי  בסיכון;  ונוער  לילדים  הקרן  לאומי- 
הלאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון; המשרד לביטחון פנים- עיר 
ואלכוהול;  בסמים  למלחמה  הרשות  הורים;  סיירות  אלימות,  ללא 

מציל"ה; היחידה למעורבות חברתית- מכללת ספיר.

שותפים ותורמים
הקרן לידידות, קרן גנדל, קרן בוניטה, קרן ידידות טורנטו, צ'ק פוינט, 
קרן אברהם גרצמן – דטרויט, קרן קרוליטו, קרן שטיינהרט, קרן 
פראט, קרן סבה, חברת אמדוקס, חברת טויוטה, מיתר נחמד, הרב 

לוי וירסברג, רשת ישרוטל, ישראכרט.

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

 שירותים בלתי פורמליים 
707)ארגונים, עמותות, פרויקטים של עלם ועוד(

שירותי הרווחה )יחידה להתמכרויות, פק”ס, 
588יחידה לנערה, עו”ס ועוד(

שירותי חינוך )קב”ס קידום נוער, בי”ס, השלמת 
482השכלה ועוד(

מערכת המשפט )ליווייים לביה”מ, ייעוץ 
313משפטי, גישור, ק.מבחן(

צבא )קשר עם הצבא, בירוקרטיה, לשכת גיוס 
214ועוד(

שירותי בריאות הנפש )בתי חולים 
103פסיכיאטריים, ייעוץ, איבחון ועוד(

יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015
מאפיינים 	  בעלות  לאוכלוסיות  המענים  והעמקת  הרחבת 

ייחודיים, כגון בני נוער מהמגזר החרדי ומהחברה הערבית.
הרחבת והעמקת המענים לצעירים וצעירות )גילאי 18 ומעלה( 	 

אותם פוגשים צוותי עבודת הרחוב.
הרחוב 	  עבודת  במסגרת  שניתנים  המענים  והעמקת  הרחבת 

לאוכלוסיות בקצה רצף הסיכון אשר הצוותים פוגשים ברחוב 
בדרך קבע, כגון נוער מעורב בזנות וצעירים חסרי בית. 

הרחבת והעמקת המענים מותאמי מגדר עבור נערות וצעירות 	 
במרחבי הרחוב השונים.

תחום עבודת רחוב 
ניידות "כתובת רחוב" של עלם

 מושבי דיון בערב הוקרה למתנדבי ניידות הלילה
שהתקיים בחברת “אמדוקס” 
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"אנשים טובים" באמצע הדרך
טראנס  למסיבות  צעירים  אלפי  יוצאים  שבוע  סוף  בכל 
שמתקיימות בטבע הרחק מריכוזי אוכלוסייה. בשנים האחרונות, 
ניתן  בה  והקלות  החברתיות  הרשתות  של  התפשטותן  עם 
עלייה.  במגמת  התופעה  המסיבה,  מיקום  על  מידע  להעביר 
וצעירים  נוער  השאר  בין  אליהם  מושכים  זה  מסוג  אירועים 

הנמצאים ברמת סיכון גבוהה.

פרויקט "אנשים טובים" של עלם הוקם בשנת 2012, בעקבות 
העובדה כי מסיבות הטראנס מתקיימות לרוב ללא ידיעת גורמי 
גורם המהווה תמיכה לצעירים  אין אף  וכך  ואישורם,  האכיפה 
לנוער  להגיע  מאפשר  זה  ואקום  לאחריה.  או  המסיבה  בזמן 
איתם  ליצור  מענה,  מקבלים  היו  לא  אחרת  שבצורה  וצעירים 

קשר, לזהות מצוקות ולתווך עזרה נכונה.

מה  המסיבות,  במהלך  מצוקה  במצבי  נכונה  התערבות  ללא 
פסיכודאליים  בחומרים  משימוש  כתוצאה  ממשבר  שהתחיל 
להוביל לאשפוזים  ואף  צעיר  חייו של  עלול לשנות את מסלול 
פסיכיאטריים ממושכים. ממחקרים ומפרויקטים אחרים בעולם 
ניתן לראות כי התערבות נכונה בזמן אמת יכולה למנוע אשפוז 
פסיכיאטרי ואף להפוך את החוויה ל טרנספורמטיבית ובונה.  

מספר בני הנוער שקיבלו סיוע מהפרויקט
עם  קשר  ויצרו  איתרו  טובים"  "אנשים  צוותי   2014 בשנת 
מאות רבות של בני נוער וצעירים, עם כ-200 מהם התקיימו 
ויצירת קשר משמעותי במהלך  התערבויות בשעת משבר 

המסיבה. 

תחום עבודת רחוב 
ניידות "כתובת רחוב" של עלם

בני נוער מניידת הלילה באופקים אומרים תודה לחיילים במבצע “צוק איתן”
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תחום פגיעות מיניות החל דרכו בשנת 1994, וכולל טיפול בקטינים 
תקיפה  נפגעי  בקורבנות  וטיפול  פוגעות  מיניות  התנהגויות  בעלי 
מינית. המרכז לטיפול בקטינים בעלי התנהגויות מיניות פוגעות הוקם 
גיל האחריות   ,12 לגיל  לילדים מתחת  ומספק מענה  בשנת 2000 
הפלילית, וכן לקטינים בגילאי 18-12, שאינם נמצאים בהליך פלילי.

הטיפול בגילאים הצעירים הוא משמעותי ביותר. ככל שהוא מתחיל 
בשלב מוקדם, סיכויי הצלחתו רבים יותר. המרכז פועל מתוך אמונה 
עלינו,  חובה  וכי  מינית,  אלימות  של  פעולות  להפסיק  אפשר  כי 
כחברה, לעשות את המרב כדי למנוע אלימות זו. הגברת המודעות, 
מתן ידע והעלאת הנושא על סדר היום הציבורי, מסייעים בהקטנת 
הטיפול  עצם  מזאת,  יתרה  למניעתה.  ותורמים  התופעה  ממדי 

בפוגעים מונע מאות ואף אלפי קורבנות עתידיים.

המותאמת  טיפולית  תכנית  בניית  על  מושתתת  בתחום  העבודה 
קבוצתי,  פרטני,  באופן  מתבצע  הטיפול  מטופל.  כל  של  לצרכים 
שימוש  ותוך  טווח  ארוך  או  טווח  קצר  משולב,  מודל  משפחתי, 
טיפול  באמנויות,  טיפול  כגון:  המטופל  צורכי  לפי  שונות  בשיטות 

באמצעות בעלי חיים, Play Therapy ועוד.

מספר בני הנוער שקיבלו סיוע מהפרויקט
מינית,  נפגעו  או  קטינים שפגעו   345 קיבלו מענה    2014 במהלך 
הנוער  בני  במספר   34% של  בעליה  מדובר  הורים.  זוגות   101 ו- 
ועליה של 17% במספר ההורים המטופלים,  והקטינים המטופלים 

לעומת אשתקד.
 

פריסה ארצית
תחום פגיעות מיניות מפעיל סניפים אזוריים המספקים מענה לכ- 
שפרעם  יקנעם,  שאן,  בית  עפולה,  אביב,  תל  בארץ:  ישובים   170
)המשרת את האוכלוסייה הערבית(, ובני ברק )המשרת את המגזר 

החרדי(.

לנוער  מבחן  שרות  של  טיפוליות  קבוצות    23 מופעלות   כן  כמו 
ורשות חסות הנוער לבנים בגילאים 18-14, שלוש מתוכן במעונות 

נעולים )ירכא, מצפה ים וגילעם(.

כח אדם
52 עובדים )חלקם פרילנסרים( ו- 4 מתנדבים.

 תחום פגיעות מיניות
 מנהלת התחום: ד"ר טליה אתגר

טיפול בקטינים פוגעים מינית ובקרבנות תקיפה מינית

קהל היעד
קטינים בני 18-5 שפגעו או נפגעו מינית, בני משפחותיהם ואנשי 

מקצוע המבקשים הדרכה בתחום.

טיפול בקטינים תוקפים מינית 

פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

96%נערים

4%נערות

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

72.5%ישראלים וותיקים 

27.4%החברה החרדית
* ל- 21 זוגות הורים של בני הנוער ניתנו הדרכת הורים וטיפול.

ואינם  ועפולה  ברק  בני  אביב,  בתל  מטופלים  כוללים   *המספרים 
  כוללים את המענה לחברה הערבית.

קו חם בנושא פגיעות מיניות - 03-6477898
קו חם לאזור הצפון - 04-6785871

הציבור הרחב ואנשי מקצוע מוזמנים לפנות אלינו להתיעצות 
וסיוע בנושא התנהגות מינית של ילדים, באופן אנונימי 

ודיסקרטי. הקו החם לאזור הצפון מיועד גם להפניית ילדים 
שנפגעו מינית לטיפול.

"הייתי רוצה שבסיום הטיפול הילדים בכיתה יחזרו 
 לשחק עם הבן שלי. ושהוא ישמח קצת יותר". 

)רות, אמא לילד פוגע מינית, חולון(. 
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תחום פגיעות מיניות
טיפול בקטינים פוגעים מינית ובקרבנות תקיפה מינית

פילוח ומאפייני קהל היעד  
התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

54.7%נערים

45.2%נערות
* ל- 80 זוגות הורים של בני הנוער ניתנו הדרכת הורים וטיפול.

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

53.5%ישראלים וותיקים 

35.7%החברה הערבית

8.5%עולים חדשים

2.3%החברה החרדית

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
עלייה בפניות של פגיעות בין אחים- פגשנו יותר מקרים של אח 	 

מנישואים ראשונים שפוגע באח/ות מנישואים שניים.
טיפול בבנים מהחברה הערבית- לצד העובדה כי טופלו יותר 	 

יותר  טופלו   12-6 בגילאים  הערבית  בחברה  מנערים,  נערות 
בנים נפגעי תקיפה מינית מבנות. 

הצלחות והישגים משמעותיים 
הקמת קבוצה לאמהות לילדים שנפגעו מינית בשיתוף פעולה 	 

עם מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית.
אינטגרטיבית 	  טיפול  שיטת   -EMDR בשיטת  לעובדים  קורס 

תנועות  באמצעות  שיטתית  והקהיה  מחדש  עיבוד  שמהותה 
עיניים. השיטה הוכחה כיעילה בטיפול הן במבוגרים והן בילדים 

במגוון של תלונות נפשיות הקשורות לטראומה ולחרדה. 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות 
תקיפה  לנפגעות  הסיוע  מרכז  חברתיים,  לשירותים  המחלקות 

מינית, שרות מבחן, חסות הנוער הבדואי.

תורמים לפרוייקט
קרן ידידות טורונטו, חברת צ'ק פוינט.

יעדים ותכניות לפיתוח לשנת 2015  
העברת הרצאות בשיתוף עם מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית	 
צדק מאחה 	  של  פרוייקט  לבדיקת  "בצדק",  עם  יצירת שת"פ 

לתוקפים מינית קטינים.

    אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים והערכות צרכים וסיכון
     נערכו 30 אבחונים וכן 42 הערכות צרכים וסיכון.

קבוצות טיפוליות של שרות המבחן לנוער ורשות 
חסות הנוער

הקבוצות  את  מפעיל  מיניות  פגיעות  שתחום  השמינית  השנה  זו 
הטיפוליות של שרות המבחן לנוער ורשות חסות הנוער. בשנת 2014 
הופעלו 23 קבוצות, מתוכן שלוש במעונות נעולים והאחרות בקהילה.

במהלך 2014 טופלו בקבוצות 210 נערים בגילאים 18-14.

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
וכתוצאה מכך טיפולים 	  עלייה במקרים של פגיעות בין אחים 

משפחתיים מורכבים יותר.
עלייה בפגיעות מיניות מקוונות באמצעות רשת האינטרנט כגון 	 

 .Whatsapp שליחת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני בקבוצות

הצלחות והישגים משמעותיים 
התמקצעות בנושא הטיפול בילדים שהם גם פוגעים וגם נפגעים.	 
התמקצעות בטיפול במשפחות שהתרחש בהן גילוי עריות.	 
פתיחת קבוצה שכל המשתתפים בה פגעו באותה נערה.	 
קורבנות 	  שהיו  מינית  תוקפים  בנושא  תחומי  עיון  יום  עריכת 

תקיפה מינית.
המשך מתן הרצאות והשתלמויות מקצועיות לגופים שונים.	 

הטיפול הניתן לקטינים פוגעים מינית משפיע על 
תחומים נוספים בחייהם 

בסיום הטיפול לקטין פוגע מינית, מתקבלות לקליניקה חוות 
דעת מגורמים בסביבתו של הקטין כגון הורים, מורים, מדריכי 
נוער או עובדים סוציאליים. מעבר לעובדה כי לא ידוע לנו על 
תקיפות מיניות נוספות של הקטין, ברוב הפעמים אנו מדווחים 
עלייה  בהם  הקטין,  של  בחייו  נוספים  בתחומים  שיפור  על 
ביכולות הלימודיות, ירידה בהתנהגות אלימה, ומערכת יחסים 
חברתית טובה יותר. במקרים בהם נעשה גם טיפול משפחתי 
עולה כי יש שיפור בתקשורת ובהתנהלות המשפחתית גם 

בתחומים שאינם קשורים להתנהגות המינית. 

טיפול בקורבנות תקיפה מינית 
עלם מפעילה מרכז לטיפול בקורבנות תקיפה מינית בעפולה עם 
שלוחות בשפרעם, בית שאן ויקנעם. הטיפול ממומן על ידי משרד 

הרווחה.
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תעסוקתית  הכשרה  תכנית   - המלך"  "דרך 
לנוער מנותק ועובר חוק, בשילוב חונכות אישית

ניתוק  במצבי  הנמצאים  וצעירים  נוער  בני  אלפי  חיים  בישראל 
בשל  הידרדרות  במסלול  עצמם  ומוצאים  פורמאליות  ממסגרות 
היעדר מסגרות תומכות. בני נוער אלו מטופלים לרוב על ידי שירות 
המבחן לנוער, יחידות הרווחה, היחידות לקידום נוער, עמותת עלם  
משפחתיים  אישיים,  קשיים  חווים  הגדול  חלקם  אחרות.  ומסגרות 
משמעותית  בוגרת  דמות  להם  חסרה  רבות  ופעמים  וחברתיים 
להזדהות, המאמינה ביכולותיהם ומתקשרת עמם "בגובה העיניים".

תכנית "דרך המלך" החלה לפעול בשנת 2005 ומספקת מענה משלים 
לשירות המקצועי הטיפולי , הניתן כיום על ידי מוסדות המדינה. התכנית 
מסייעת לבני נוער שהתנתקו ממסגרות ולעיתים אף הידרדרו לעבירה 
על החוק, באמצעות הצמדת חונכ/ת מתנדב/ת לכל נער/ה, ו/או שילובם 
בהכשרה תעסוקתית ו/או שילובם כעובדים בעסק או חברה מסחרית 
המצוקה,  ממעגל  לצאת  להם  לאפשר  במטרה  זאת,  כל  בקהילה. 
האלימות והעבריינות ולסייע להם להתחיל בתהליך שיקומי, לעלות על 

דרך המלך ולשוב לחיים נורמטיביים ותקינים.

סיכון,  במצבי  וצעירים  נוער  לבני  מענים  מעטפת  מציעה  התכנית 
ביניהם מסלול ליווי אישי תומך עם מתנדב בוגר, שילוב במסגרות 
תעסוקתיות ובהכשרות מקצועיות, הכנה לעולם התעסוקה הכוללת 
מקצועית  והכשרה  לימודים  ותוכנית  חיים  וכישורי  כלים  הקניית 

אלטרנטיבית לבני נוער עוברי חוק ומנותקים בגילאי 25-14.
 

מספר בני הנוער שקיבלו סיוע מהתכנית
נוער  בני   660 "דרך המלך"  קיבלו מענה מתכנית    2014 במהלך 

וצעירים.

כח אדם
21 עובדים ו- 245 מתנדבים.

פריסה ארצית
באר שבע, מ.א נווה מדבר, מ.א אל קאסום, חיפה והקריות, ירושלים, 

לוד, רמלה, נתניה והשרון, פתח-תקווה, קריית גת, תל אביב.  

 תחום שיקום על ידי 
ליווי אישי ותעסוקה  

מנהלת התחום: ענבל דור
"דרך המלך", יוזמות תעסוקתיות, "מחסות לעצמאות"

קהל היעד
בני נוער וצעירים בגילאי 25-14, שהופנו על ידי גורמי טיפול שונים 
בקהילה או מתכניות אחרות של עמותת עלם. מרבית בני הנוער 
והצעירים נמצאים במצבי נשירה חלקית או מלאה, גלויה או סמויה 

ממסגרות חינוכיות.

פילוח ומאפייני קהל היעד 
  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

57%נערים

42%נערות

1%טרנסג'נדרים

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

51%ישראלים וותיקים 

13%החברה הערבית והבדואית

11%יוצאי חבר העמים

10%יוצאי אתיופיה

10%החברה החרדית

4.5%אחר

0.5%חסרי מעמד

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

16-144%

18-1666.5%

21-1823.5%

25-216%

 "אני חולמת להיות קוסמטיקאית. 
 שיהיו לי לקוחות קבועות ומקום משלי עם 
 נרות ריחניים. בהכשרה סיימתי מצטיינת".

 )אורלי, 16, ירושלים(.
קורס איפור לנערות בירושלים
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סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

90%אהבה ומיניות

90%יחסים במשפחה

80%תעסוקה

80%חיים בעוני

נשירה סמויה וגלויה ממסגרות 
70%פורמאליות

60%אלימות

55%קשיים חברתיים

מצוקות נפשיות )דיכאון, חרדה, בעיות 
35%אכילה, אבדנות וכד’(

30%גזענות

30%זהות מינית ומגדרית

25%שימוש בחומרים ממכרים

7%אלימות מינית )תקיפה, ניצול(

5%בעיות פסיכיאטריות

5%מוות

4%חוסר בית / היעדר קורת גג

4%מעורבות בזנות

3%בעיות בריאותיות

3%הריונות לא רצויים והפלות

1%לידות ואמהות צעירה

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014 
קושי הולך וגדל באיתור מקומות עבודה לבני נוער בשל חוקי 	 

העסקת נוער המגבילים את המעסיק מבחינות רבות.
מקצועיות 	  בהכשרות  וצעירים  נוער  בני  בהשתלבות  קושי 

בשל תנאי הסף אשר הולכים והופכים קשים יותר כמו למשל 
הדרישה ל-12 שנת לימוד או תעודת הבגרות.

ובחברה 	  החרדי  בנגב  הבדואית  בחברה  הפעילות  התרחבות 
החרדית - עלייה משמעותית בכמות ההפניות והמענים שניתנו 

ופיתוח שיתופי פעולה מותאמים עם גורמים בחברות אלה.
והתאמת 	  לתוכנית  שהופנו  והצעירות  הנערות  במספר  גידול 

המענים לצורכיהן הייחודיים. 
גידול משמעותי במספר הצעירים והצעירות מעל גיל 18 אשר 	 

תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה  
"דרך המלך", יוזמות תעסוקתיות, "מחסות לעצמאות"

הופנו לתוכנית- הרחבת היקפי העבודה עם צעירים מעל גיל 
יצרה התמודדות עם אתגר של היעדר מסגרות טיפוליות   18 

ו/או מסגרות תומכות בקהילה. 

הצלחות והישגים משמעותיים
בניית שותפות חדשה עם שני אגפים ממשרד הרווחה בתוכנית 	 

יקחו  וצעירים  נוער  ואגף  לנוער  מבחן  שרות   – המלך"  "דרך 
חלק מקצועי ותקציבי בתכנית החל משנת 2015,  ועל ידי כך 
יובילו להגברת המחויבות והטמעת התוכנית כחלק מהמענים 

במשרד הרווחה.
ההכשרות 	  מסלול  במסגרת  הלימוד  תחומי  מגוון  הרחבת 

מסלול  של  אישית  התאמה  לאפשר  במטרה  המקצועיות 
מקצועי לכל נער/ה וצעיר/ה. 

מיצוב תוכניות "דרך המלך"  בתוך רצף המענים של עמותת 	 
תעסוקתיים  מענים  והוטמעו  פותחו  השנה  במהלך  עלם- 
והכשרתיים בתוך פרויקטי עלם תוך הנחייה וליווי מקצועי של 

רכזי התעסוקה. 
ייחודיות- 	  לאוכלוסיות  והעמקה של מענים מותאמים  הרחבה 

במסגרת שיתופי הפעולה ניתנו מענים לאוכלוסיות של נערות 
הבדואית  לחברה  החרדי,  למגזר  הערבית,  לחברה  וצעירות, 

ולאוכלוסיות פרויקטי הקצה בעלם.
כגוף 	  המקומיות  ברשויות  עלם  של  התעסוקה  מרכזי  מיצוב 

מקצועי מרכזי למתן ידע ומענים בתחום התעסוקה וההכשרות 
המקצועיות.

קורס בנייה קלה בישובי הפזורה הבדואית

קורס איפור לנערות בירושלים
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שותפויות מוסדיות ומקצועיות 
אגף נוער וצעירים של משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, שירות 
מבחן לנוער, קידום נוער, התוכנית הלאומית, מינהל קהילתי קרית 
מנחם- עיריית פתח-תקווה, נקודת מפנה-אשלים, חברת טופ אדיו, 

עמותת מחשבה טובה, הבנק הבינלאומי.

תורמים לפרויקט
חברת בזק, פדרציית ניו-יורק, פדרציית קנזס.

יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015
הכשרות 	  ופיתוח  הכלכלה  משרד  עם  פעולה  שיתוף  יצירת 

מקצועיות ייעודיות לבני הנוער והצעירים בתוכנית.
וצעירים 	  נוער  אגף  עם  שותפות  במודל  התוכנית  הפעלת 

במשרד הרווחה והרשויות המקומיות.
איתור תופעות מסוכנות בעולם התעסוקה לקטינים ולצעירים 	 

והעלאתם לשיח הציבורי.
הבדואית 	  לאוכלוסייה  העבודה  ופרקטיקות  התוכנית  הרחבת 

במודיעין  החרדית  ולאוכלוסיה  קאסום  אל  אזורית  במועצה 
עילית וביתר עילית. 

פיתוח והרחבת המענים התעסוקתיים עבור בני נוער מתכניות 	 
אחרות של עלם.

יוזמות תעסוקתיות
בני נוער רבים מתקשים להשתלב במסגרות חינוכיות פורמאליות. 
הם נושרים ממוסדות חינוך ומוצאים עצמם על מסלול הידרדרות, 
בהיעדר מסגרת תומכת. שילוב בני הנוער ביוזמות עסקיות עצמאיות 
מאפשר להם להפוך להיות חלק ממסגרת נורמטיבית ומאתגרת, 
תוך למידה מעשית, התנסות בלקיחת אחריות והשתלבות בעולם 

העבודה.

עצמאיים,  בעסקים  שותפה  ו/או  עלם  מקימה  התוכנית  במסגרת 
ההכשרה  לצד  בניהולם.  שותפים  ואף  הנוער  בני  עובדים  בהם 
סוציאלית  עובדת  ידי  על  הנוער  בני  מלווים  והמעשית,  המקצועית 

ומותאמת להם תכנית טיפולית אישית.

שייכות  מסגרת  הנוער  לבני  מספקת  בפרויקט  המעורבות 
להם  ומאפשרת  שלהם,  העצמי  הדימוי  את  מחזקת  משמעותית, 
לחוות הצלחה. זו הזדמנות אמיתית לרכוש השכלה ומקצוע ולפתח 
מיומנויות אישיות כגון מוסר עבודה, ניהול משא ומתן, קבלת סמכות, 
תקשורת בין אישית, ניהול זמן וקבלת החלטות. בני הנוער בונים את 
האמון בסביבתם מחדש באמצעות יצירת קשר משמעותי עם אנשי 

הצוות המלווים אותם.

מספר בני הנוער שקיבלו סיוע מהפרויקט
במהלך 2014 לקחו חלק בתוכנית 79 בני נוער וצעירות.

מסעדת "ליליות" ו"ליליות בייקרי" בתל אביב
שיקומית  תוכנית  ומציעה   2000 משנת  פועלת  "ליליות"  מסעדת 
לבני נוער בסיכון, באמצעות הכשרה במקצועות הטבחות, האפייה 
והקונדיטאות. ההכשרה ב"ליליות" אורכת כ- 18 חודשים ומתבצעת 
וליכולות  הייחודיים  לצרכים  אישית  תוך התאמה  בקבוצות קטנות 

של כל נער ונערה.

תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה  
"דרך המלך", יוזמות תעסוקתיות, "מחסות לעצמאות"

עולים על "דרך המלך"  
סיוע המקבלים  וצעירים  נוער  בני   247  ,2014  במהלך 

מתכנית "דרך המלך" של עלם, עברו הכשרות מקצועיות 
איפור  ציפורניים,  בניית  קונדיטאות,  טבחות,  בתחומי 
וגבס,  צבע  טיפולית,  רכיבה  רפואית,  מזכירות  מקצועי, 
סמארטפונים,  טכנאות  לקוחות,  שרות  הבנייה,  יסודות 
התקנת מערכות מידע, סאונד וטכנאות אולפן, עיצוב גרפי, 
צילום,  כלבים,  אילוף  אנימציה,   ,HTML5 מחשב,  טכנאי 

נגרות ומכונאות רכב.

בנוסף, שולבו בתעסוקה 384 בני נוער וצעירים. 

 קורס בישול בשיתוף עם ישרוטל אילת
 עבור בני נוער מניידת הלילה
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"ליליות",  וקבוצת  עלם  של  משותפת  יוזמה  הינו  "ליליות"  פרויקט 
קבוצה של אנשי עסקים פרטיים אשר חרטה על דגלה את העיקרון 
של עשייה חברתית המתמקדת בשילוב אוכלוסיות חלשות בעולם 
העבודה ומעניקה להן את האפשרות לשנות את עתידן ולהשתלב 

בחברה, כאזרחים עצמאיים ונורמטיביים.

Coffee & Company
בבניין   2011 במהלך  נפתח   Coffee & Company הקפה  בית 
הראשי של חברת HP ביהוד ומספק שירות לאלפי עובדי החברה. 
נוער  בני  בבית הקפה  מועסקים  לעובדי מטבח מקצועיים,  בנוסף 
במקום  המקבלים  והסביבה  יהודה  אור  יהוד,  מאזור  סיכון  במצבי 

הכשרה מעשית למקצועות המסעדנות. 

בית הקפה הוקם ביוזמת חברת HP ובשיתוף קרן דואליס ועמותת 
אשר  הנוער  לבני  הטיפולי  והליווי  התמיכה  את  המספקת  עלם, 

לוקחים בו חלק.

מסעדת "מטעים", רמת הנדיב
חלבית  הינה מסעדה   ,2012 במהלך  "מטעים", שנפתחה  מסעדת 
המסעדה  הנדיב.  רמת  של  הטבע  שמורת  בלב  הנמצאת  כשרה 

מעסיקה ומכשירה בני נוער בסיכון תושבי האזור. במיזם שותפים 
המועצה המקומית זיכרון יעקב, קרן דואליס ועמותת עלם.

NAILIT
המהווה  אקספרס,  ומניקור  לפדיקור  חברתי  עסק  הינו   NAILIT
מקור פרנסה, למידה ותמיכה טיפולית וחברתית לאימהות צעירות 
בסיכון תוך מתן כלים לפתיחת עסק עצמאי, ליווי והעצמה אישית. 
לנשים  וטיפוח  אקספרס  מניקור  שירותי  בתחום  מוביל  העסק 
עלם,  עמותת  ידי  על  ופותחה  נהגתה   NAILIT עסקיות.  בחברות 

והוקמה על ידי קרן דואליס, ציונות 2000 ועמותת עלם. 

קפה "יעל" בשדרות
בית הקפה הוקם בשנת 2006 בבניין הסינמטק בשדרות ומופעל על 
ידי בני נוער בסיכון תושבי העיר. המקום מציע לתושבים ולעסקים 
מקומיים קפה, כריכים ומזון קל, ואף מספק שירותי קייטרינג.  קפה 
ידי חברת בת בבעלות עלם  יעל הופעל עד אמצע שנת 2014 על 
הועבר  השנה  ובמהלך  בע"מ",  לנוער  תעסוקתיות  "יוזמות  בשם 
להפעלה על ידי עמותת גוונים. עמותת עלם ממשיכה ללוות את בני 

הנוער בקפה בהיבט החברתי-טיפולי. 

כח אדם
4 עובדות ו-6 מתנדבים.

קהל היעד
חינוך  ממסגרות  ברובם  נשרו  אשר   19-16 בגילאי  נוער  בני 
פורמאליות או שהינם בנשירה סמויה, ומתמודדים עם קשיים כגון 
בני  סוציו-אקונומיות.  ובעיות  בסמים  שימוש  בפלילים,  מעורבות 
תהליך  לעבור  ומסוגלים  מעוניינים  בתוכנית  שמשתלבים  הנוער 
דרישות  בעלת  תעסוקתית  במסגרת  ולהשתלב  אישי  התפתחות 
גבוהות. NAILIT הינו מענה לאימהות צעירות במצבי סיכון ומצוקה 

בגילאי 26-18.
 

פילוח ומאפייני קהל היעד   

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

70%נערים

30%נערות

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

65%ישראלים וותיקים 

17%יוצאי אתיופיה

13%יוצאי חבר העמים

5%החברה הערבית

תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה  
"דרך המלך", יוזמות תעסוקתיות, "מחסות לעצמאות"
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תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה  
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התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

16-142%

18-1670%

21-1816%

26-218%

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

100%תעסוקה

40%חיים בעוני

22.5%לידות ואמהות צעירה

15%שימוש בחומרים ממכרים

15%אלימות

10%אהבה ומיניות

10%בעיות פסיכיאטריות

מצוקות נפשיות )דיכאון, חרדה, בעיות 
10%אכילה, אבדנות וכדומה(

6%אלימות מינית )תקיפה, ניצול(

6%קשיים חברתיים

5%חוסר ביטחון תזונתי

5%בעיות בריאותיות

2.5%חוסר בית / היעדר קורת גג

2.5%הריונות לא רצויים והפלות

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
עלייה משמעותית במספר בני הנוער המתמודדים עם עוני.	 
עם 	  והכרות  צעירות  אימהות  של  חדש  יעד  קהל  עם  עבודה 

הצרכים הספציפיים שלהן.

הצלחות והישגים משמעותיים 
קרן 	  בשותפות  חדש  חברתי  עסק  פתיחת   -NAILIT פתיחת 

10 צעירות לאורך השנה שקיבלו הכשרה  וגיוסן של  דואליס 
מקצועית ותעסוקה. 

העברת קפה יעל מבעלות עלם לבעלות עמותת גוונים- הקפה 	 
ממשיך לפעול במודל המקורי של עסק חברתי.   

באופן 	  ועבדו  שהתמידו  והצעירים  הנוער  בני  במספר  עלייה 
רציף למעלה מעשרה חודשים )כ-23(. 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
קרן דואליס, קידום נוער, תוכנית היל"ה, שירות מבחן לנוער, משרד 
הנדיב,  רמת  בסיכון,  ונוער  לילדים  הקרן   – לאומי  ביטוח  הרווחה, 
סינמטק  עסק,  עשינו   –  2000 ציונות   ,HP חברת  ליליות,  קבוצת 

שדרות, עיריית נתניה, לוריאל, סופר פארם, חברת הדיה.

תורמים לפרויקט
חברת HP, קרן גלנקור, חברת שטראוס.

יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015 
מעשרה 	  למעלה  שעובדים  נוער  בני   50% של  להיקף  עלייה 

חודשים )כיום עומד על 30% מבני הנוער בפרויקט(.
פתיחת עסק חברתי ייחודי לטרנסג'נדריות. 	 
פיתוח מודל למיזם עסקי לצעירים/ות חסרי בית.	 
עלייה במספר הנערות והצעירות בכלל המיזמים התעסוקתיים 	 

להיקף של 50%. 
פיתוח נושא מיצוי הזכויות לבני הנוער ועלייה במספר הנערים 	 

המופנים לשירותים בקהילה.

אישית  ליווי  תכנית   - לעצמאות"  "מחסות 
וקבוצתית לניהול חיים עצמאיים בקהילה

תכנית "מחסות לעצמאות" פועלת משנת 2010 במטרה להעניק 
חייהם  את  ולנהל  לבנות  הזדמנות  סיכון  במצבי  וצעירות  לצעירים 
בעצמאות ולקחת חלק משמעותי בחברה כאזרחים יוצרים ותורמים.

וצעירות מסיימים את שהותם  בין 150 ל- 200 צעירים  מידי שנה 
במסגרות רשות חסות הנוער. יציאתם לחיים עצמאיים הינה אתגר 
עצום, רבים מהם עדיין מתמודדים עם חוויות חיים של הזנחה ופגיעה 
ופיזית אשר אירעו להם בטרם כניסתם למעונות החסות.  רגשית 
כמו כן רמת התמיכה הכלכלית, הרגשית והחברתית בסביבה אליה 
והכלים  המשאבים  את  חסרים  הם  רוב  פי  ועל  נמוכה  שבים  הם 
הנדרשים להתמודדות עם תקופת המעבר ממסגרת עוטפת לחיים 

עצמאיים.

תכנית "מחסות לעצמאות" מציעה מודל עבודה אישי וקבוצתי ארוך 
התוכנית  רכז/ת  ידי  על  שנתיים  מלווה  צעיר  כל  במסגרתו  טווח, 

ומתנדב/ת בישוב מגוריו.
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תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה  
"דרך המלך", יוזמות תעסוקתיות, "מחסות לעצמאות"

תכנית הליווי כוללת:
לפני 	  חודשים   4 כ-   - עצמאיים  לחיים  אישית  תכנית  בניית 

רכז המחוז  עם  יחד  לו  נבנית  במעון,  סיום הצעיר את שהותו 
מיפוי  תוך  בקהילה,  לשילוב  המשך  תכנית  חוזר,  הוא  אליו 
וכן  והחברתיים  צרכים ראשוני, היכרות עם משאביו האישיים 
הגדרת מטרותיו האישיות בתחומי החיים השונים כגון מגורים, 
צבא/ שירות לאומי, לימודים, תעסוקה, משפחה וזוגיות, בריאות 

נפשית ופיזית, פנאי ועוד.
ליווי אישי ע"י מתנדב בקהילה - מתנדב שהוכשר על ידי רכז 	 

המתנדבים מלווה את הצעיר למשך שנה לפחות, פוגש אותו 
והשתלבותו  לו בהשגת מטרותיו  ומסייע  מייעץ  לשבוע,  אחת 
להזדהות  ומשמעותית  בוגרת  דמות  מהווה  המלווה  בקהילה. 
בכוחותיו  מאמינה  היא  כי  המשדרת  הצעיר,  עבור  ושיתוף 

ומדברת אליו "בגובה העיניים".
הצעירים 	   - עצמאיים  חיים  לניהול  וכלים  מיומנויות  רכישת 

רוכשים מיומנויות לניהול חיים עצמאיים, נחשפים להתנסויות 
ותוך כך מחזקים את תחושת המסוגלות  וידע מקצועי  שונות 
וליווי  קבוצתיים  מפגשים  ע"י  עתידם,  על  שלהם  והאחריות 
אישי במהלך השתלבותם במסלולי תעסוקה, לימודים, מגורים, 

התנדבות ועוד.
ליווי 	  ורכז  הצעיר   - בקהילה  ומענים  שירותים  עם  היכרות 

ושירותים  מענים  של  ואיתור  מיפוי  יחדיו  עורכים  הבוגרים 

התוכנית  במהלך  הצעיר/ה.  לצורכי  הרלוונטיים  בקהילה 
מתנסה הצעיר ביצירת קשרים, צריכת שירותים ויחד נרקמת 
תהווה  אשר  ורגשית  חברתית  כלכלית,  תמיכה  רשת  ונבנית 

קרקע לעצמאותו גם בתום התוכנית.

מספר בני הנוער שקיבלו סיוע מהפרויקט
בוגרי  וצעירות  צעירים   257 בתוכנית  חלק  לקחו   2014 במהלך 
מעונות חסות הנוער ברחבי הארץ, 100 מהם מצטרפים חדשים. 50 
צעירים התגייסו לקרות צבאי ו- 29 צעירים התגייסו לשירות לאומי. 

פריסה ארצית
ירושלים  והשרון,  מרכז  שפלה,  דרום,  במחוזות  פועלת  התכנית 

והבקעה, צפון וכפרי המשולש. 

כח אדם
9 עובדים ו- 30 מתנדבים.

קהל היעד 
צעירים וצעירות בגילאי 24-16, בוגרי מעונות חסות הנוער, אשר סיימו 

את שהותם במעונות ומתמודדים עם המעבר לחיים עצמאיים בקהילה.

פילוח ומאפייני קהל היעד   

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

60%נערים

40%נערות

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

44%ישראלים וותיקים 

32%יוצאי חבר העמים

12%יוצאי אתיופיה

9%החברה הערבית

3%אחר

מפגש בוגרים של תכנית “מחסות לעצמאות”



30
שנות עשייה למען בני נוער בסיכון

תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה  
"דרך המלך", יוזמות תעסוקתיות, "מחסות לעצמאות"

הצלחות והישגים משמעותיים
ומשרתים 	  צבאי  לשירות  המתגייסים  הבוגרים  במספר  עלייה 

בשירות הלאומי.
קידום הקמת מעני דיור מתאימים לאוכלוסיית הצעירים בסיכון 	 

במסגרת השולחן העגול הבין ממשקי במשרד ראש הממשלה 
וכן באמצעות פורום ארגוני צעירים. 

פיתוח מגוון רחב של מענים וקידום שיתופי פעולה בתחום מיצוי 	 
זכויות לצעירים וצעירות במצבי סיכון.

הנעה והובלה של מרכיב ההכנה לחיים עצמאיים במעונות – 	 
מעונות  כלל  לבוגרים העתידיים של  "יום חשיפה" ארצי  קיום 
לעצמאות  הכנה  סדנת  של  פיילוט  והעברת  הנוער  חסות 

במעונות חסות הנוער.
פיתוח מרכיב הליווי הקבוצתי והפעלת קבוצות מפגש לבוגרי 	 

חסות הנוער במחוז ירושלים.
הרחבה וקידום שיתופי הפעולה עם גורמים רלוונטים בתחומי 	 

חיים שונים )רווחה וטיפול, תעסוקה והכשרות מקצועיות, שרות 
אזרחי-לאומי, צבא(.

המשך 	  לטובת  הממשלתי  התקציב  והרחבת  משאבים  גיוס 
הפעלת התוכנית על פי המודל המקצועי הקיים.

במחוזות 	  המתנדבים  מערך  של  משמעותית  והרחבה  .פיתוח 
שפלה, מרכז וצפון.

 העלאת השיח על אוכלוסיית הצעירים כאוכלוסייה מובחנת הן 	 
ברמה הארצית וקידום החשיבה הארגונית בנושא. 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות  
"דרך 	  תכנית   - עלם  עמותת   – מקצועית  והכשרה  לימודים 

המלך", מכללת ג'ון ברייס, מכללת בי.פי.אם, המרכז לאנימציה, 
המנטוריות  תוכנית  עלית,  נצרת  מכללת  בע"מ,  אוניברסיטה 
תוכנית  התמ"ת,  משרד  ת"א,  ואוניברסיטת  ספיר  מכללת   -
אקדמית  קדם  מכינה  משלי,  תוכנית  נוער,  קידום  היל"ה- 
באוניברסיטה העברית, מלגות קרן פסיפס להכשרה מקצועית, 

קורס פסיכומטרי של עמותת "אחריי".
מדור 	  חוות השומר,  אלון,  מחווה  – מערך מקא"ם,  וגיוס  צבא 

פרט ובודדים, יחידת "מיטב", רמ"די קהילה, מדור מיון ואבחון 
תל השומר, מדור ברה"ן בלשכות הגיוס השונות. מכינות קדם 
צבאיות לצעירים בסיכון )צור שלם, אחד משלנו, יפתח, עלמה(, 
עמותת "אחריי!", עמותת "נירים". המרכז לחיילים בודדים ע"ש 

מייקל לוין.

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

16-142%

18-1612%

1886% ומעלה

סוגיות עימן מתמודדים בני הנוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

85%שירות בצבא / שירות לאומי-אזרחי

85%קשיים כלכליים

80%יחסים במשפחה

70%תעסוקה

67%דיור

50%קשיים חברתיים

30%אלימות מינית )תקיפה, ניצול(

20%בעיות בריאותיות

מצוקות נפשיות )דיכאון, חרדה, אבדנות 
20%וכד'(

20%מסגרות לימודיות

15%שימוש בחומרים ממכרים

6%זהות מינית ומגדרית

5%הריונות לא רצויים

4%אלימות

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
ולבוגרי מסגרות 	  בסיכון  לצעירים  מותאמים  דיור  במעני  מחסור 

חסות הנוער בפרט.
עליה במספר בוגרי מסגרות חסות הנוער המטפלות בהתמכרויות, 	 

אשר אינם שבים לקהילות האם ומתמודדים עם היעדר פתרונות 
דיור ההולמים את צורכיהם.

עלייה במספר בוגרי חסות הנוער המעוניינים להשתלב כמתנדבים 	 
בשירות הלאומי-אזרחי, ומתקשים לעשות זאת לאור ביטול תקני 

הדיור על ידי מנהלת השירות האזרחי.
התמודדות עם בדידות חברתית קשה ומציאת מסגרת חברתית 	 

בריאה עם תום השהות במעונות.
לתכנית 	  המופנים  הנוער  חסות  מסגרות  בוגרי  במספר  עלייה 

בגילאים צעירים )16-15(. 

עלייה במספר הצעירים המעוניינים להשתלב בלימודים ובהכשרות 	 
מקצועיות אך נתקלים בקושי למצוא מסגרת להשלמת השכלה 

או הכשרה מקצועית בעלות סימלית.
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תחום שיקום על ידי ליווי אישי ותעסוקה  
"דרך המלך", יוזמות תעסוקתיות, "מחסות לעצמאות"

תעסוקה - שוהם, מנפאוור, צ'מפיון מוטורס, ארומה, תקשוב, 	 
סופר פארם, שקם אלקטריק, הולמס-פלייס, צל"ש, אפיקים, 
לאומי  שירות  פרטיים,  ידידים  מעסיקים  התעסוקה,  שירות 
אזרחי – מנהלת השירות האזרחי, קרן ההזדמנות, שלומית, בת 

עמי, עמינדב, האגודה להתנדבות, עמותת ש"ל, תוכנית "הד".
מגורים – עמותת ילדים בסיכוי, עמותת אותות – תוכנית מדרגה, 	 

משרד הרווחה  האגף לצעירות - דירות מעבר, עמותת החוט 
המשולש, הבית בשדה אליהו, עמותת עלם- דירות מעבר, סיוע 

בשכר דירה משרד השיכון, בית גיורא-בית לחיילים בודדים.  
טיפול ורווחה - האגף לצעירים וצעירות במשרד הרווחה, תב"ן, 	 

היחידות לטיפול בהתמכרויות, עמותת "אפשר", עמותת עלם - 
המרכז לפוגעים מינית, קידום נוער, שרות המבחן לנוער, קשב 

לנוער, מרכז תמר, מרכז ייעוץ לאישה, מטפלת מתנדבת, 
מיצוי זכויות – עמותת ידיד, היחידה לדרי רחוב, משרד השיכון, 	 

שיקום,  סל  הלאומי,  בביטוח  הכנסה  להבטחת  אגף  מנהלת 
סיוע משפטי קידום נוער, קליניקות משפטיות. 

התפלגות הפניות צעירים לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

103שירות לאומי / שירות צבאי

75תעסוקה והכשרה מקצועית

55משרד הרווחה, האגף לצעירים וצעירות

40דיור

20מערכות חינוכיות )בי"ס, היל"ה, על תיכוני(

20מיצוי זכויות

15שירותי בריאות

פרוייקטים אחרים של עלם )דרך המלך, 
15יוזמות עסקיות(

12שירות מבחן, משטרה

12שירותי טיפול וגמילה מסמים

7בריאות הנפש

תורמים ושותפים לפרויקט
חסות הנוער, קרן גנדיר. 

יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015   
וצעירות 	  צעירים  לטובת  הדיור  בתחום  מדיניות  קידום  המשך 

חסרי עורף משפחתי במסגרת השולחן העגול במשרד רוה"מ 
ובמסגרת הפורום לארגוני צעירים וצעירות במצבי סיכון.

הבניית הידע הסמוי והגלוי של עבודת הצעירים בתוכנית "מחסות 	 
ועולם  העבודה  תורת  של  והמשגה  גיבוש  איסוף,  לעצמאות"- 
התוכן המקצועי שהתפתחו בתוכנית 'מחסות לעצמאות', תכנון 
הטמעה  להפצה  ארגוני  תוך  והדרכה  הכשרה  מערך  והקמת 

ושיתוף הידע, פרסום התוצרים בפלטפורמה נגישה. 

 יום חשיפה לתכנית “מחסות לעצמאות” 
עבור בוגרי מסגרות מעונות חסות הנוער



כיום רווחת התפיסה המקצועית,  כי יש להתבונן באופן מובחן וייחודי 
על מצבן של נערות. הבדלים בין נשים לגברים בחברה באים לידי 
ביטוי גם בהבדלים בין נערות לנערים ומייצרים מצבים ייחודיים של 
נערות. תחום הנערות של עמותת עלם מפעיל שתי תוכניות ייחודיות 
לטובת  הארגון,  בתוך  רוחבי  באופן  פועל  ובנוסף  בלבד  לנערות 

התמקצעות בנושאים הקשורים לעבודה רגישת מגדר.
 

"בית אמיתי"
לנערות  טיפולית  קהילה  המהווה  נשי,  מרחב  הינו  אמיתי"  "בית 
בהווה.  ואף  נערותן  או  בילדותן  מינית  אלימות  שחוו  וצעירות 
ומעצימה  תומכת  מסגרת  ומשמש   2006 בשנת  הוקם  המרכז 
לנערות וצעירות בנות 26-14, מעודד אותן לתפקוד תקין במסגרות 
שמלווה  והאשמה  הבושה  תחושת  בהפחתת  ומסייע  נורמטיביות 
אותן. מעבר לעבודה קבוצתית, במרחב עצמו ניתנים מענים פרטניים 
ואחת  אחת  כל  של  הייחודיים  לצרכים  בהתאם  ולצעירות  לנערות 
ותוך כדי ליווי אישי של צוות עובדות ומתנדבות. המרכז ממוקם בתל 
 ,2012 החל משנת  הארץ.  חלקי  מכל  לבנות  מענה  ומספק  אביב 
פועל הבית כמיזם משותף עם השירות למתבגרים, צעירים וצעירות 

של משרד הרווחה.

מספר הנערות והצעירות שקיבלו סיוע בפרויקט
במהלך 2014 קיבלו סיוע 49 נערות וצעירות, מתוכן 40 מטופלות 
בתוך "בית אמיתי" ו-9 בוגרות הממשיכות ליווי אישי/קבוצתי בבית. 

כח אדם
3 עובדות ו- 23 מתנדבות.

קהל היעד
מתמשכת  מינית  אלימות  נפגעות   26-14 בגילאי  וצעירות  נערות 

אשר זקוקות למעגלי תמיכה ולעיבוד הפגיעה שעברו.

פילוח ומאפייני קהל היעד  
התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

98%נערות

2%טרנסג'נדריות

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

78%ישראליות וותיקות 

15%יוצאות חבר העמים

5%החברה החרדית

2%החברה הערבית

תחום נערות
 מנהלת התחום: רעות גיא

"בית אמיתי", "עלמה"
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הזמרת שירי מימון מבקרת ב”בית אמיתי”

"הייתי רוצה לשכוח את מה שקרה. פשוט למחוק 
 אותו מהחיים שלי ולהמשיך הלאה 

 לחיים נורמאלים".
יום כיף לנערות בארגון מועדון "מלכת המדבר" )אלונה, 20, פתח תקווה(.

יום כיף לנערות בארגון מועדון "מלכת המדבר"
יום כיף לנערות בארגון מועדון "מלכת המדבר"
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התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

14-122%

16-145%

18-162%

21-1820%

26-2171%

סוגיות עימן מתמודדות הנערות בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

100%אלימות מינית )תקיפה, ניצול(

58%יחסים במשפחה

 מצוקות נפשיות )דיכאון, חרדה, 
55%בעיות אכילה, אבדנות וכד'(

48%תעסוקה

38%בעיות פסיכיאטריות

35%אהבה ומיניות

28%קשרים חברתיים

25%אלימות

18%זהות מינית ומגדרית

18%מוות

13%שימוש בחומרים ממכרים

13%גזענות

10%מעורבות בזנות

8%חיים בעוני

8%חוסר בית / היעדר קורת גג

5%הריונות לא רצויים והפלות

5%לידות ואמהות צעירה

5%בעיות בריאותיות

3%חוסר ביטחון תזונתי

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
וכתוצאה 	  אכילה  מהפרעות  שהסובלות  הבנות  במספר  עלייה 

מכך קושי מאוד גדול סביב מזון ואכילה משותפת במרחב. 
 	 CBT הגברת ההפניות לטיפולים פרטניים כגון מרכז לוטם, טיפול

ו- DBT  )טיפולים התנהגותיים(.  
גידול בהגשת תביעות לביטוח לאומי לצורך מיצוי זכויות. 	 
אף 	  חלקן  מינית,  להיפגע  ממשיכות  אך  לטיפול  המגיעות  בנות 

מעורבות בזנות.

הצלחות והישגים משמעותיים 
וחשיפת 	  בלבד  לנערות  המיועד  המרחב  של  רשמית  פתיחה 

את  להגביר  מנת  על  נוער  בבני  טיפול  לגורמי  החדש  המרחב 
ההפניות למרחב. 

הכשרה מקצועית לצוות בנושא טראומה מינית. 	 
סדנא עם הזמרת שירי מימון בנושא כתיבת שירים. 	 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות 
תל  עיריית  וצעירים,  צעירות  למתבגרים  השירות  הרווחה-  משרד 

אביב – לשכת הרווחה, מרכז סיוע תל אביב והשרון.

התפלגות הפניות נערות לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותנושא הפנייה

7טיפול פרטני בקהילה

2שירותים לאנשים חסרי בית / שירותי דיור

1שירותים לנשים בזנות

2שירותי בריאות

5בריאות הנפש

2תעסוקה והכשרה מקצועית

1מגורים / הוסטל

תורמים לפרויקט
קבוצת ידידות הבית המגייסת כספים.  

יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015 
בנושא 	  עלם  של  אחרים  מפרויקטים  ועובדים  למתנדבים  קורס 

פגיעות מיניות.
ביסוס והרחבת מענה ממוקד נערות. 	 
איתור ויצירת קשר עם נערות וצעירות במרחב האינטרנטי.	 
הבניית תהליך הפרידה והקשר עם בוגרות הבית. 	 
נוספת: 	  יעד  לאוכלוסיית  התכנית  במסגרת  ייחודי  מענה  פיתוח 

בנים נפגעי תקיפה מינית ואימהות צעירות.

תחום נערות
"בית אמיתי", "עלמה"

יום כיף לנערות בארגון מועדון "מלכת המדבר"
יום כיף לנערות בארגון מועדון "מלכת המדבר"
יום כיף לנערות בארגון מועדון "מלכת המדבר"
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תחום נערות
"בית אמיתי", "עלמה"

"עלמה"
ומספק  "עלמה" פועל בפתח תקווה החל מאפריל 2013  פרויקט 
מענה לנערות על רצף הזנות בגילאים 26-13. העבודה עם הנערות 
הן  בו  פיזי  מרחב  המהווה  דירה   - מעגלים  בשלושה  מתקיימת 
יכולות לנוח, לאכול ארוחה חמה ולמצוא אוזן קשבת, עבודת רחוב, 
הן  בהם  במקומות  הנערות  עם  ומפגש  אקטיבי  חיזור  שמטרתה 

נמצאות וקשר בינאישי קבוע בין מתנדבת לנערה.

מספר הנערות שקיבלו סיוע בפרויקט
במהלך 2014 קיבלו סיוע 33 נערות, עם 23 מהן התקיים קשר רציף. 

כח אדם
4 עובדות ו- 18 מתנדבות.

קהל היעד
נערות בגילאים 26-13 הנמצאות על רצף הזנות, החל מהתנהגות 
מינית מסכנת לא מותאמת גיל, דרך מערכות יחסים תמורת אתנן 

ועד לניצול מיני מסחרי.

פילוח ומאפייני קהל היעד  
התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

97%נערות

3%טרנסג'נדריות

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

43%יוצאות אתיופיה

27%ישראליות ותיקות 

24%יוצאות חבר העמים

6%יוצאות דרום אמריקה

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

16-1427%

18-1643%

21-1824%

26-216%

סוגיות עימן מתמודדות הנערות בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

100%המצאות על רצף הזנות

76%קשיים כלכליים

70%אלימות מינית )תקיפה, ניצול(

70%יחסים במשפחה

57%אלימות

46%שימוש בחומרים ממכרים

24%קשיים חברתיים

מצוקות נפשיות )דיכאון, חרדה, בעיות 
21%אכילה, אבדנות וכד'(

18%תעסוקה

12%חוסר בית / היעדר קורת גג

12%בעיות פסיכיאטריות

9%הריונות לא רצויים והפלות

9%בעיות בריאותיות

6%לידות ואמהות צעירה

3%זהות מינית ומגדרית

3%מוות
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תחום נערות
"בית אמיתי", "עלמה"

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
ברמה 	  הן  בית  העדר  חוות  בתכנית  רבות  נערות  "בית"-  העדר 

הפיזית והן ברמה הרגשית, כאשר יש להן בית אך הוא מתעלל, 
פוגעני ומזניח. חלק מהבנות בורחות ממסגרות נעולות. הנערות 

הללו  מחפשות בית ונעות בין הרחוב לבתים של אחרים.

הצלחות והישגים משמעותיים
הרחבת ימי ושעות הפעילות של המרכז. 	 
פתיחת משמרת לצורך איתור נערות- התמקדות בשכונת פג'ה 	 

בעיר ובפארק אבנת.  
ומעורבות 	  בניית תוכנית טיפולית אישית המותאמת לכל נערה, 

מלאה של הנערות בבניית התכנית ובחירת תהליך השינוי בחייה .

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
משרד  וצעירים,  צעירות  למתבגרים  השירות  הרווחה-  משרד 
הקליטה, המוסד לביטוח לאומי, אגף הרווחה – האגף לטיפול בנוער, 
לוינסקי,  מרפאת  ואלכוהול,  בסמים  למלחמה  הלאומית  הרשות 
האגף לטיפול בפרט, משטרה, צבא, אוניברסיטת תל אביב- תוכנית 
המנטורינג, בת עמי- תכנית צל"ש, יוזמות תעסוקתיות של עמותת 

עלם,  מעגל נשים. 

התפלגות הפניות נערות לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותנושא הפנייה

7פרוייקטים אחרים של עלם

1שירותי הרווחה )פקידי סעד, עו"סים(

מרפאת לוינסקי
בדיקה לכל 

הנערות בפרויקט 
אחת לרבעון

2קידום נוער

4מערכות חינוכיות )בי"ס, פנימיות, היל"ה(

3שירותי בריאות

4בריאות הנפש

5שירות מבחן, משטרה

1שירותי טיפול וגמילה מסמים

4צה"ל

6תעסוקה והכשרה מקצועית

2אחר )תוכנית המנטורינג וצל"ש(

תורמים ושותפים לפרויקט
טיבון ויל, מעגל נשים פתח תקווה. 

  יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015
הגדלת מספר הנערות המקבלות סיוע מהפרויקט והקשרים הבין 	 

אישיים עם עובדות ומתנדבות. 
בניית תוכנית העשרה לנערות בנושא צילום בשיתוף עם הנערות. 	 
קיום יום עיון עירוני שמתמקד בתופעת "זנות קטינות ומאפייניה".	 

סדנת הכנת עוגיות בפרויקט “עלמה”
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התוכניות בתחום הקצה מספקות מענה לבני נוער וצעירים הנמצאים 
בקצה רצף הסיכון. בני נוער וצעירים אלה לרוב מנותקים ממערכות 
לשרוד  נאלצים  וטיפוליות. מרביתם  תמיכה משפחתיות, חברתיות 
בעולם כשהם נטולי משאבים, בשל מצבם הנפשי והפיזי, היסטוריית 
אשר  באוכלוסיה  מדובר  לרוב  הצעיר.  גילם  ובשל  שלהם  החיים 
לאדם  מוכרת  או  נראית  ואינה  והציבורי  מודרת מהשיח המקצועי 

מן הישוב. 

וצעירות  צעירים  ליצור קשר עם  ניצבת השאיפה  בבסיס העבודה 
אלו במטרה לסדוק ולו במעט, את מעגל הניכור והניתוק שבו הם 
והכרה.  ובראשונה, אנו שואפים לאפשר להם נראות  חיים. בראש 
המותאמת  עבודה  הקצה  בתחום  פיתחנו  זו,  תפיסה  של  כנגזרת 
לצרכיה הייחודיים של אוכלוסייה זאת. עבודה זו מושתתת על מספר 

עקרונות:
עבודת איתור לאוכלוסיות בקצה הרצף והתערבות במרחבים 	 

במועדונים,  ברחוב,  האוכלוסייה:  לאופי  בהתאמה  ציבוריים 
בזולות, באינטרנט בזירות פתוחות וסגורות.

הפחתת נזק פיזי )מניעת מחלות, מניעת מוות( ורגשי )הפחתת 	 
החיים  מאורח  כתוצאה  הנגרמים  וכו'(  בדידות  ניכור,  תחושת 

הנוכחי.
התערבות לאור "מעגל השינוי" המותאמת לעבודה עם מכורים 	 

לסמים ואלכוהול, עם אנשים חסרי בית וקטינים בזנות ובמצבי 
חיים בהם נדרשת מוטיבציה לשינוי.

עבודה רגישת מגדר ורגישת תרבות.	 

"ערים בלילה" - תכנית לבני נוער וצעירים 
המעורבים בזנות

מגיעים מכל  בזנות  ומעורבים  מינית מסחרית  נוער המנוצלים  בני 
לימודים,  ומצויים במסגרת  בבית  חיים  שכבות האוכלוסייה, חלקם 
ממסגרת  בניתוק  וחיים  מתעללת  מסביבה  נמלטו  אחרים  בעוד 
משפחתית וחברתית. כך או כך, הזנות מהווה עבורם אסטרטגיית 

הישרדות.

תחום הקצה
 מנהלת התחום: רעות גיא

  "ערים בלילה", "מישהו לרוץ איתו", 
"גלגל - בית הידידות"  

החל  זירות  במגוון  הזנות  בתופעת  פוגשים  אנו  האחרונות  בשנים 
ועוד.  וברים, סאונות  דיסקרטיות, מועדונים  בדירות  מזירות ברחוב, 
עדים  אנו  שם  האינטרנט,  רשת  היא  נוספת  משמעותית  זירה 
הסקס  באתרי  בגלוי  אם  בין  התופעה,  של  ממשית  להתגברות 
ובאתרי  וצ'טים  בפורומים  החברתיות,  ברשתות  במרומז  אם  ובין 
היכרויות תמימים לכאורה. נוסף על כך אנו עדים לתופעה של זנות 
המתרחשת דרך הזמנות פרטיות, אשר מתווכת בדרך כלל על ידי 

גורם מדיח המסרסר את הנערות.

מטרת תכנית "ערים בלילה" הינה הפחתת נזק רגשי ופיזי, סינגור 
ומיצוי זכויות, יצירת אמון במבוגר משמעותי והענקת אלטרנטיבות 
לעולם הזנות, על מנת לאפשר יציאה הדרגתית מעולם זה. התכנית 
נחנכה ב- 2001 בתל אביב, בשנת 2008 הורחבה לחיפה וב- 2012 
נחנכה באילת. התוכנית פועלת בשותפות משרד הרווחה- השירות 
לילדים  והקרן  המקומיות  הרשויות  וצעירים,  צעירות  למתבגרים 
בסיכון של ביטוח לאומי. בתכנית בחיפה חיפה שותף גם המשרד 

לקליטת עליה.

מספר בני הנוער שקיבלו מענה במהלך 2014
תל אביב: 153 בני נוער, צעירים וצעירות, מתוכם 83 פניות חדשות. 

חיפה: 68 בני נוער, צעירים וצעירות, מתוכם 25 פניות חדשות. 
אילת: 35 בני נוער, צעירים וצעירות, מתוכם 19 פניות חדשות. 

כח אדם 
תל אביב: 14 עובדים ו- 27 מתנדבים.

חיפה: 6 עובדות ו- 25 מתנדבים.
אילת: 2 עובדות ו- 3 מתנדבים.

קהל היעד
וצעירות בגילאי 26-14 המעורבים בזנות על כל  בני נוער, צעירים 
זנות  דיסקרטיות,  בדירות  זנות  אינטרנט,  זנות  רחוב,  זנות  הרצף: 
ומין  "סנג'ור"  של  תופעות  ועד  חשפנות  מועדוני  בילוי,  במועדוני 
מדובר  לרוב  הספר.  ובבתי  בשכונות  המתקיימות  אתנן  תמורת 
בבני נוער וצעירים אשר מנותקים ממערכות תמיכה משפחתיות, 

חברתיות וטיפוליות.

"רוצה בית, מקום שאוכל לישון בו כל יום. לנוח, 
להתארגן לעבודה. ושתהיה לי עבודה קבועה". 

 )רוני, 21, תל אביב(.
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פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

כמותקהל יעד

26%נערים

56%נערות

18%טרנסג'נדרים

התפלגות לפי מוצא 

כמותקהל יעד

47%ישראלים ותיקים

22%החברה הערבית

15%יוצאי חבר העמים

7%חסרי מעמד

6%יוצאי אתיופיה

3%אחר

התפלגות לפי גיל 

כמותקהל יעד

14-121%

16-149%

18-1631%

21-1838%

25-2121%

סוגיות עימן מתמודדים בני נוער בפרויקט 

כמותנושא הפנייה

100%מעורבות בזנות

100%יחסים במשפחה

95%אלימות מינית )תקיפה, ניצול(

50%חוסר ביטחון תזונתי

50%חיים בעוני

50%אלימות

50%שימוש בחומרים ממכרים

50%בעיות בריאותיות

40%זהות מינית ומגדרית

35%חוסר בית / היעדר קורת גג

מצוקות נפשיות )דיכאון, חרדה, בעיות 
30%אכילה, אבדנות וכד'(

15%לידות ואמהות צעירה

15%קשיים חברתיים

10%הריונות לא רצויים והפלות

10%תעסוקה

10%בעיות פסיכיאטריות

מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
תל אביב

מעבר של צעירים מקורבנות למסרסרים וסידור לקוחות האחד 	 
לשני.

אורגיות קבוצתיות כאחד ממופעי הזנות.	 
ניצול מיני של שוהים בלתי חוקיים וחוסר אונים אזרחי מצדם.  	 
צעירות שנכנסו להריון ובוחרות לגדל את ילדיהן.	 

חיפה
עליה במספר נערות ונערים מהחברה הערבית בפרויקט. 	 
איתור בנים קטינים המעורבים בזנות בעקבות מיפוי מחודש של גן 	 

הזיכרון בעיר, בשיתוף עם ניידת הלילה של עלם בעיר. 
עלייה בהפניות לפרויקט מטעם הרווחה ובתי ספר. 	 

תחום הקצה
 "ערים בלילה", "מישהו לרוץ איתו", "גלגל - בית הידידות"  

חוגגים חנוכריסמס ב”ערים בלילה” חיפה
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אילת
מטעם 	  בעיקר  עירוניים,  מגורמים  ההפניות  במספר  עלייה 

המשטרה המקומית והרווחה.
וצעירים מפרויקטים שונים של עלם 	  וטיפול בצעירות  הפניות 

מכל הארץ. 

הצלחות והישגים משמעותיים 
תל אביב

שעות 	  הרחבת  כולל  משמעותי,  באופן  המענים  הרחבת 
לצעירות  מותאמים  מענים  תעסוקה,  מציאת  המרכז,  פעילות 

טראנסג'נדריות בזנות.
פיתוח קו סיוע טלפוני וקווי.	 
פיתוח תחום תעסוקה וליווי אישי בעולם התעסוקה בשיתוף עם 	 

תכנית "דרך המלך" של עלם.           
שילוב סדנאות ככלי נוסף לביטוי מצוקות נפשיות כחלק מובנה 	 

ממעני המרכז, כגון סדנת אמנות וסדנת תיאטרון.                           
לקראת הרחבת התכנית למענה 24/7 בתמיכת משרד הרווחה- 	 

מציאת מבנה חדש, תכנון התאמתו ושיפוצו בתהליך משותף עם 
הצעירים, המתנדבים והעובדים. 

חיפה
השתלבותה של צעירה בוגרת תכנית "ערים בלילה" כמנטורית 	 

במרחב.
הרחבת תחום האיתור בפרויקט-  הרחבת שעות פעילות האיתור 	 

ומיפוי אינטנסיבי בגן הזיכרון בשיתוף ניידת הלילה של עלם בעיר. 
אילת
מעבר לעבודה במרחב פיזי קבוע לנוער מעורב בזנות. 	 
הפניות לתעסוקה בשיתוף פעולה עם תכנית “דרך המלך” של 	 

עלם.  
 הרחבת הפעילות מאיתורים וקשרים בין אישיים לכניסה לזירות	 

 זנות פעילות.

שותפויות מוסדיות ומקצועיות 
תוכנית "ערים בלילה" פועלת כחלק מהתוכנית הלאומית לטיפול 
בנשים ונערות בזנות של משרד הרווחה. בנוסף מתקיימת שותפות 
וצעירים ועם  תקציבית ומקצועית עם השירות למתבגרים צעירות 
שירות פרט ומשפחה במשרד. הדבר איפשר הרחבת התוכנית ב- 
2008 לחיפה ובשנה האחרונה לאילת. כמו כן, מתקיימת שותפות 
עם הקרן לילדים ונוער בסיכון של הביטוח הלאומי וכן עם הרשויות 
המקומיות: תל אביב, חיפה ואילת בהן פועלת התוכנית. בתל אביב 
פועלת התוכנית בשת"פ עם תוכנית "סלעית" ובחיפה כחלק מרצף 
המענים של "אופק נשי". בחיפה החלה שותפות מקצועית ותמיכה 

ממשרד הקליטה הנמשכת גם ב- 2014. 

בנוסף מתקיימות שותפויות ייחודיות בערים השונות:
חיפה

הריון,  להפסקת  ועדה  פתוחה,  דלת  ניידת,  מרפאה  נשי,  אופק 
פסיכיאטרי,  חולים  ובית  כלליים  חולים  בתי  נוער,  משטרה-מחלק 
בתי ספר: עירוני ד )לשעבר אורט חנה סנש(, עירוני ה' ועירוני א, 
היחידה  הרווחה,  לשכות  רחוב,  לדרי  היחידה  חיים,   ברחוב  הבית 
אישה  מסל"ן,  הנשית,  החצר  שלישי,  מגזר  ארגוני  להתמכרויות, 

לאישה, ניידת לילה של עלם ותכנית "דרך המלך".
תל אביב

החצר  לוינסקי,  מרפאת  בעלם,  רבים  פרויקטים  עם  שותפויות 
הנשית, המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, א.ס.ף, מקום אחר, 
בית דרור, איגי, הועד למלחמה באיידס, בית השאנטי, הופכות את 

היוצרות, פורום עובדות נערה בעיר, שרות מבחן.
אילת

משטרת אילת- אגף הנוער, מסגרות חינוך בלתי פורמאליות, בית 
בית   , מתנ"ס   , המלך  דרך  הרווחה,  ,משרד  רחוב  כתובת  חוסן, 

הנערה , בית השאנטי, מלכישוע ושרות מבחן.

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מספר הפניותשירות

35עמותות אחרות וארגוני סיוע

34שירותים לנשים בזנות

30שירותי בריאות

25שירותי הרווחה )פקידי סעד, עו"סים(

20פרויקטים אחרים של עלם

 מערכות חינוכיות 
10)בי"ס, פנימיות, היל"ה(

9שירותים לאנשים חסרי בית/שירותי דיור

9תעסוקה והכשרה מקצועית

8שירות מבחן, משטרה

5בריאות הנפש

3שירותי טיפול וגמילה מסמים

2קידום נוער

2צה"ל

תורמים ושותפים לפרויקט
 ,IBM ,"קרן קאהן, קרן קרוליטו, ביטוח לאומי, חברת "צים

קונדיטורית שמו. 

תחום הקצה
 "ערים בלילה", "מישהו לרוץ איתו", "גלגל - בית הידידות"  
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יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2015 
תל אביב 

הרחבת הפעילות ל- 24/7 וכניסה למבנה חדש ומותאם. 	 
קליטת כ- 80 מתנדבים חדשים והקמת מערך מתנדבים מקרב 	 

הצעירים המקבלים סיוע בתכנית. 
הפעלת קו סיוע טלפוני ואינטרנטי. 	 
שילוב ניידת עלם בתחנה המרכזית כחלק מהמענים של הפרויקט. 	 

חיפה 
פיתוח מענה מותאם בשכונת חטיבת כרמלי. 	 
בניית מודל עבודה מותאם עם הרווחה בהתאם להמלצות מבקר 	 

המדינה.
מענה לאימהות צעירות- פתיחת משמרת אחת שתהיה מיועדת 	 

לאימהות בלבד תוך ליווי ותיווך לצריכת שירותים בקהילה )טיפות 
חלב, רווחה, מרכזי גיל הרך, מעונות ועוד(. 

אילת 
ביסוס הפעילות במרחב החדש של הפרויקט, כולל גיוס כוח אדם 	 

מקצועי ומתנדבים.  
הרחבת שעות וימי הפעילות והרחבת האיתורים לזירות חדשות.	 

"מישהו לרוץ איתו" ו"גלגל - בית הידידות" -
תוכניות לצעירים חסרי בית

בית   - “גלגל  ותוכנית  אביב  בתל  איתו”  לרוץ  “מישהו  תוכנית 
בהתאמה,   2003 ו-   2002 משנת  פועלות  בירושלים,  הידידות” 
 ומספקות מענה לצעירים וצעירות חסרי בית בין הגילאים 26-18,

לרוב  אלו  צעירים  קשים.  ומצוקה  סיכון  במצבי  הנמצאים 
תמיכה  ממערכות  מנותקים  אלכוהול,  ו/או  בסמים  משתמשים 
רבים מהם  גג.  קורת  ללא  וחיים  ומשפחתיות  חברתיות  טיפוליות, 
בפלילים,  מעורבות  הכוללת  הישרדות  באסטרטגיית  משתמשים 

זנות ובהתמכרויות.

הפועלים  בית  חסרי  לצעירים  סיוע  מרכזי  שני  כוללות  התוכניות 
במרכזים  העבודה  הרחוב.  לעבודת  במקביל  בשבוע  ימים  שישה 
וברחוב כוללת פעילות איתור ויצירת קשר עם צעירים חסרי בית, 
מתן סיוע הומניטארי ומענים בסיסיים הכוללים מזון, ביגוד, מקלחת 
הנזקים,  לצמצום  המרכזים  פועלים  בנוסף  ועוד.  רפואי  ציוד  חמה, 
שאורח החיים ברחוב מסב לצעירים ומציעים בין השאר סיוע נפשי, 
טיפול רפואי ועזרה במיצוי זכויות. במקרים בהם קיימת מוטיבציה 
טיפולי  בתהליך  חלק  לקחת  אפשרות  לצעירים  ניתנת  לשינוי, 

שיקומי ארוך טווח.

בנוסף למרכזי היום, מפעילה התכנית בתל אביב שתי דירות מעבר 
לצעירות וצעירים חסרי בית, הנמצאים לאחר שלב הגמילה הפיזית 

משימוש בסמים ומקלט )shelter( לצעירות חסרות בית בירושלים.

דירות המעבר בתל אביב  
עלם מפעילה, בשיתוף עם השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד 
הרווחה, שתי דירות מעבר המיועדות לצעירים וצעירות חסרי בית 
שעברו את שלב הגמילה הפיזית משימוש בסמים ומעוניינים לעבור 
תהליך שינוי ולהשתלב בחברה. השהות בדירה נמשכת כשנה, זאת 
בהנחה שהצעיר ישלים את התהליך. לכל צעיר נבנית תוכנית אישית 
הכוללת ביקורים במרכז יום לטיפול בהתמכרויות, קשר רציף עם 
עובד סוציאלי, טיפול קבוצתי, תוכנית אישית לפיתוח כישורי חיים 

וקשר אישי עם מתנדב חונך.

מטרות השהות בדירת המעבר:
הצעירים 	  של  האישי  השינוי  בתהליך  תומכת  מסגרת  להוות 

והצעירות המתגוררים בדירה.
הקניית כלים וכישורים לטובת השתלבות מטיבה בחברה.	 
יצירת רשת תמיכה חברתית עבור הצעירים בזמן השהות בדירה 	 

ולאחריה.

)shelter(  מקלט לצעירות חסרות בית בירושלים
לקידום  החטיבה  עם  בשיתוף  בירושלים,  מפעילה  עלם  עמותת 
ירושלים, מרכז לינה לצעירות חסרות בית,  וצעירים בעיריית  נוער 
המספק לינת לילה בטוחה. המקלט פתוח כל יום, 365 ימים בשנה 
מציע  המקלט  בבוקר.   10:00 עד   22:00 השעות  בין  לילה  בכל 
התניה  ללא  במקלט  וללון  להגיע  יכולות  והצעירות  חירום  לינת 
מענים  מספק  המקלט  בנוסף,  לשינוי.  שלהן  ובמוטיבציה  במצבן 

הומניטאריים כגון מקלחת, מזון, ביגוד ואוזן קשבת.

תחום הקצה
 "ערים בלילה", "מישהו לרוץ איתו", "גלגל - בית הידידות"  

מרכז “מישהו לרוץ איתו” לאחר ששופץ
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מספר הצעירים שקיבלו מענה במהלך 2014
צעירות 	   35 מתוכם  וצעירים,  צעירות   185 איתו":  לרוץ  "מישהו 

 300 כ-  עוד  לנו  מוכרים  בנוסף   .2014 במהלך  שאותרו  וצעירים 
צעירות וצעירים חסרי בית באזור תל אביב.

בדירת 	  ו-6  הבנים  בדירת  וצעירות, 8  צעירים  דירות המעבר: 14 
הבנות, 4 מתוכם סיימו תהליך בן שנה, 4 נשרו לפני גמר התהליך 

ו- 6 נמצאים בעיצומו של התהליך ועתידים לסיימו במהלך 2015.
“גלגל - בית הידידות”: 162 צעירים וצעירות, מתוכם 40 מצטרפים 	 

חדשים.
מקלט לצעירות חסרות בית: 72 צעירות, מתוכן 48 צעירות חדשות.	 

כח אדם
"מישהו לרוץ איתו" ודירות המעבר בתל אביב: 7 עובדים ו- 38 מתנדבים. 
בית חסרות  לצעירות  ומקלט  הידידות"  בית   - "גלגל   תוכנית 

בירושלים: 9 עובדים ו- 30  מתנדבים.

קהל היעד
גג  קורת  ללא  החיים   , בית  חסרי   18-26 בגילאי  וצעירות  צעירים 

קבועה ובטוחה. חלקם מכורים לסמים ו/או מעורבים בזנות. 

פילוח ומאפייני קהל היעד  

התפלגות לפי מין

מישהו קהל יעד
לרוץ איתו

גלגל - בית 
הידידות

מקלט לינה 
לצעירות

82%50%0%נערים / צעירים

18%50%100%נערות / צעירות

התפלגות לפי מוצא 

מישהו קהל יעד
לרוץ איתו

גלגל - בית 
הידידות

מקלט לינה 
לצעירות

32%61%62.4%ישראלים וותיקים 

20%14%13%החברה הערבית

8%1%0%יוצאי אתיופיה

28%11%13%יוצאי חבר העמים

5%2%0%חסרי מעמד / פליטים

7%11%11.6%אחר

*מתוכם בני החברה 
0.5%15.5%18%החרדית

התפלגות לפי גיל 

מישהו קהל יעד
לרוץ איתו

גלגל - בית 
הידידות

מקלט לינה 
לצעירות

16-140.5% 0%0%

18-162.5%5%4.2%

21-1826.5%44%55.6%

26-2170.5%48%40.2%

0.5%3%0%מעל גיל 26

סוגיות איתן מתמודדים בני נוער בפרויקט 

מישהו נושא הפנייה
 לרוץ 
איתו

 גלגל - 
 בית 

הידידות

 מקלט 
 לינה 

לצעירות
100%100%100%חוסר בית / היעדר קורת גג

11%25%71%מעורבות בזנות

70%35%58.3%אהבה ומיניות

100%100%100%חוסר ביטחון תזונתי

100%100%100%חיים בעוני

70%30%43.75%גזענות

90%80%87.5%אלימות

3%4%43.75%הריונות לא רצויים והפלות

3%3%16.7%לידות ואמהות צעירה

3%15%29.2%זהות מינית ומגדרית

50%35%48%בעיות פסיכיאטריות

2%51%52.1%מוות

90%45%93.8%אלימות מינית )תקיפה, ניצול(

100%90%98%יחסים במשפחה

80%80%80%שימוש בחומרים ממכרים

80%60%75%תעסוקה
מצוקות נפשיות )דיכאון, 

 חרדה, בעיות אכילה, 
אבדנות וכד'(

100%70%100%

100%90%61%בעיות בריאותיות

100%80%85.5%קשיים חברתיים

5%75%73%אחר - זהות וחוסר שייכות

תחום הקצה
 "ערים בלילה", "מישהו לרוץ איתו", "גלגל - בית הידידות"  
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מגמות ותופעות חדשות שאובחנו במהלך 2014
נמשכת עלייה בשימוש ב”סמים החדשים” או “סמי הפיצוציות” 	 

ושכלולם - לסמים אלה השלכות הרסניות על הצעירים הבאות 
לידי ביטוי בין היתר באלימות גבוהה יותר והתפרצות של התנהגויות 
בעלות מאפיינים פסיכיאטרים. יחד עם זאת קיים אתגר באיתור 
וגילוי צריכת הסמים החדשים )סמי פיצוציות( באמצעות בדיקות 
שתן בקרב הצעירים השוהים בדירות המעבר, בניגוד לגילוי צריכת 

הסמים המסורתיים )גראס, קוקאין, אקסטזי, הרואין( ואלכוהול.
קושי בקבלת סיוע בשכר דירה ומציאת מעני לינת חירום מותאמים 	 

לצעירים.
עלייה במספר צעירות חסרות בית הנכנסות להריון ועלייה ביצירת 	 

קשרי זוגיות בקרב הצעירים.
הפרויקט 	  את  הצורכים  הוותיקים  הישראלים  במספר  עלייה 

לעומת צעירים וצעירות ממוצאים שונים. 
עלייה במספר הצעירות המגיעות לשלטר ול"גלגל- בית הידידות", 	 

במקביל לירידה בגיל הממוצע של הצעירות הצורכות את שירותי 
מקלט הלינה, יחסית לשנים קודמות. 

ירידה במספר מקרי האלימות והאירועים החריגים במרחבים של 	 
המרכזים, למרות מבצע “צוק איתן” ואווירת העוינות והגזענות בין 

ערבים ליהודים ששררה ברחובות ירושלים. 

הצלחות והישגים משמעותיים
שיפוץ מרכז “מישהו לרוץ איתו”- הצעירים נהנים ממרחב חדש 	 

ונעים המעניק להם תחושה חזקה של בית. 
סיורי הרחוב 	  והגברת  אביב  בתל  רחוב  סיורי  צוותי  שני  הקמת 

בירושלים. 
פיתוח קורס הכשרה מקצועי למתנדבים חדשים. 	 
מעבר למבנה חדש ומשופץ בירושלים המאחד תחתיו את שני 	 

המרכזים, “גלגל- בית הידידות” ומקלט הלינה לצעירות. 
הרחבת שיתופי הפעולה עם מענים ומסגרות טיפול רבות בקהילה.	 

שותפויות מוסדיות ומקצועיות
“מישהו לרוץ איתו” ודירות המעבר בתל אביב: משרד הרווחה- 
לוינסקי,  מרפאת  יזהר,  תכנית  בהתמכרויות,  לטיפול  השירות 
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, היחידה לדרי רחוב, 
סיוע משפטי - הקליניקה המשפטית של המרכז למשפט ועסקים 
מעשית  בהכשרה  סטודנטים  שילוב  הל”ב,  ועמותת  גן  ברמת 
מאוניברסיטת בר אילן והמרכז הבין תחומי, עמותת לשובע-גגונים, 
החוט המשולש, בית השנטי, מקום אחר, מוסדות גמילה, הסוכנות 

היהודית.

“גלגל - בית הידידות” ומקלט לצעירות: עיריית ירושלים- החטיבה 
לקידום נוער וצעירים, המרכז למצבי חירום; עמותת החוט המשולש; 

משרד הרווחה- השירות להתמכרויות; תוכנית יזהר; עמותת לדעת 
האוניברסיטה  מינית;  תקיפה  לנפגעות  סיוע  מרכז  נכון;  לבחור 

העברית בירושלים; אתנחתא; בית חם. 

התפלגות הפניות בני נוער לשירותים להמשך טיפול

מישהו נושא הפנייה
 לרוץ 
איתו

 גלגל - 
 בית 

הידידות
1021פרויקטים אחרים של עלם

519שירותי הרווחה )פקידי סעד, עו"סים(

188שירותים לאנשים חסרי בית / שירותי דיור

4 משרד השיכון

36שירותים לנשים בזנות

7 קידום נוער

41מערכות חינוכיות )בי"ס, פנימיות, היל"ה(

17100שירותי בריאות

13 7בריאות הנפש

 3שירות מבחן, משטרה

115שירותי טיפול וגמילה מסמים

913תעסוקה והכשרה מקצועית

30אחר

תורמים לפרויקט

"מישהו לרוץ איתו" ודירות מעבר: הקרן לידידות, קרן יהל, קרוליטו, 
פלייטיקה, פנדור, חרש, כוכב הצפון, פינדי עיצובים.  

"גלגל - בית הידידות" ומקלט לצעירות: הקרן לידידות.

יעדים ותוכניות לפיתוח לשנת 2014 
הרחבה ופיתוח של עבודת האיתור ברחוב.	 
העלאת מודעות ושינוי מדיניות בנושא צעירים חסרי בית.	 
הקמת מקלטי לינה לצעירים חסרי בית בתל אביב ובירושלים.	 
הרחבת שעות הפעילות במקלט הלינה לצעירות בירושלים.	 
פיתוח מענה לבוגרי המרכזים. 	 

תחום הקצה
 "ערים בלילה", "מישהו לרוץ איתו", "גלגל - בית הידידות"  
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כאחריות  ובמצוקה  בסיכון  בנוער  הטיפול  את  רואה  עלם  עמותת 
של כלל החברה בישראל. לכן, במקביל לשיתוף פעולה הדוק עם 
העמותה  העירוניות, משקיעה  והרשויות  והחינוך  הרווחה  מערכות 
בעשייה  אמיתית  לשותפות  הקהילה  את  גם  לרתום  מאמצים 

החברתית.

תחום ההתנדבות עוסק בפיתוח, גיוס משאבים והון אנושי הן בקרב 
הארצית.  ברמה  והן  בסיכון  הנוער  בני  למען  המקומית  הקהילה 
המטרה היא להעמיק את המעורבות והשותפות של הקהילה בסיוע 
לבני הנוער ולפתח מענים ושירותים חדשניים עבורם - כל זאת על 

בסיס התנדבותי.

במהלך 2014 פעלו בעלם כ- 1,700 מתנדבים, מתוכם 300 בני נוער.

על ההתנדבות בעלם
מתנדבי שטח

בתפקידים 	  התנדבות   - בשטח  ופרויקטים  בתוכניות  מתנדבים 
ישירים עם הנוער באופן פרטני או בקבוצות, או בהדרכות צוותים 
מקצועיים. מתנדבי השטח פעילים אחת לשבוע במשמרת קבועה 
לשנה לפחות. בכל פרויקט נמצא מנהל האחראי על ניהול מערך 
המתנדבים בפרויקט. שנת 2014 עמדה בסימן בחינה של פרופיל 

המתנדב ופיתוח והרחבת התפקידים למתנדבים בשטח.
משאבים, 	  וגיוס  התרמה  ימי   - פעמיים  חד  לאירועים  התגייסות 

הרצאות, פעילויות למען גורם שלישי עם בני הנוער, שיפוץ מבנים 
בהם מתקיימת פעילות של בני הנוער ועוד.

מתנדבי חו"ל - פעילים בארצות הברית ובאירופה לגיוס משאבים.	 
וחברות למען הקהילה המתגייסים 	  - עסקים  מתנדבים עסקיים 

לאירועים מיוחדים במהלך השנה ובתי עסק המעסיקים בני נוער.

 מתנדבי מטה
משאבי 	  ועדת  מקצועית,  ועדה   – המשנה  וועדות  המנהל  הוועד 

אנוש, ועדת התנדבות ועדת מחקר והערכה ועוד.
מטה 	  עובדי  אקדמיה,  אנשי  חברים  בוועדה   - ההתנדבות  ועדת 

פרקטיות  בסוגיות  הדנים  המקצועית,  הוועדה  וחברי  ושטח 
וארגוניות בתחום ההתנדבות. הועדה בראשותו של דר' אהרן יורק 
התמקדה השנה בבחינת פרופיל מתנדבי הארגון ונגזרות תפקידם 

בהקשר לכך. 
אנשי מקצוע המלווים את הצוות הבכיר בעמותה- יועצים ארגוניים, 	 

משאבי קהילה והתנדבות
מנהלת התחום: לאה אדלר

מטה  מתנדבי  עסקים,  ואנשי  מדריכים  אנוש,  משאבי  מנהלי 
העוסקים בתרגום וסיוע בגיוס משאבים.

הצלחות והישגים בשנת 2014
תחום- 	  בכל  התנדבות  רכזי  של  משמעותיים  פורומים  מיצוב 

הפורומים מודרכים על ידי רפרנטית לניהול התנדבות מכל תחום 
מקצועי אחת ל- 6 שבועות כקבוצת למידה והעמקה בתחום ניהול 
ארגון  חוצי  נושאים  הטמעת  על  אמונים  הפורומים  ההתנדבות. 

בתחום ההתנדבות כשפת הדרכה אחידה.
רחוב 	  עבודת  תחום  ועובדי  למתנדבי  מקצועית  ולמידה  עיון  ימי 

ולמתנדבי תחום קצה ונערות. 
הועדה 	  בשיתוף  עלם  למנהלי  התנדבות  בנושא  תחומיים  ימים 

להתנדבות. 
הקורסים 	  במטה-  ולמנהלים  שטח  למנהלי  בניהול  קורסים 

התקיימו בהתנדבות מלאה על ידי חברי ועדת משאבי אנוש.
מתנדבים 	  פורום  נמשך   - והוקרה  הכשרה  מתנדבים,  שימור 

מובילים בתחום עבודת הרחוב  לדו שיח משתף בין השטח למנהלי 
התחום, נערכו ערבי הוקרה לסיום שנה וחגים בכל התכניות.

ובפורום 	  שותפות של מנהלת התחום במיזם הארצי להתנדבות 
התנדבות ארצי.

משחקים מול נבחרת “יוניליוור” ביום ספורט שארגנה 
החברה עבור בני הנוער

דבים מעלם בשיתוף פעולה עם חסדי נעמי אורזים חבילות מזון
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 "ברור לי שכשאני משתחרר מהצבא, 
אני חוזר למרכז בתור מתנדב של עלם".

  )עופר, 18, שדרות(.
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משאבי קהילה והתנדבות

תורמים ושותפים
הקרן ע"ש נעמי - תרומה לחיזוק מערך מטה ההתנדבות בעלם 	 

מתוך הכרה בחשיבות ליווי מנהלי ההתנדבות והעמקה מקצועית 
של שימור וליווי מתנדבי העמותה.

קרן אימפקט וקרן הישג – 80  מילגאים משתי הקרנות שובצו 	 
שנתרמו  השעות  סך  בעמותה.  השונים  בפרויקטים  לעשייה 

לעמותה מטעמם עמד השנה על למעלה מ-6,000 שעות.
מחויבות 	  במסגרת  הארץ  ברחבי  ואוניברסיטאות  מכללות 

סוציאלית  עבודה  מחוגי  לסטודנטים  מעשיות  והכשרות  אישית 
וקרימינולוגיה.

הקליניקה המשפטית לנוער של המרכז הבינתחומי בהרצליה- 	 
שילוב 25 סטודנטים בפרויקטים של העמותה.

בסיכון 	  נוער  על  ההגנה  לקידום  הסוציו-משפטית  הקליניקה 
הקליניקה  מטעם  סטודנטים  שילוב   - אילן  בר  באוניברסיטת 

בפרויקטים של העמותה.

התנדבות עסקים
לאורך השנה חברות רבות מסייעות לעלם גם באמצעות התנדבות 
ניתן בצורות שונות של   המגזר העסקי. במסגרת תחום זה הסיוע 
הפקת  עלם,  של  השונים  בפרויקטים  החברה  עובדי  התנדבות 
מנטורינג  מלגות,  מתן  הנוער,  לבני  שיא  ימי  של  שונות  פעילויות 
לחברי הנהלה בעמותה,  מתן מרחב לכנסים וימי עיון ועוד. בשנה 
סייבר ארק,  היתר החברות אמדוקס,  בין  נטלו חלק בפעילויות  זו 
מפעל דורות, wix, משרד הביטחון, טבע, ביטוח ישיר, מלכת המדבר 

והולמס פלייס.  
חברת  טווח.  ארוכות  אסטרטגיות  שותפויות  לפתח  שואפת  עלם 
השנה  זו  שנמשכת  לשותפות  דוגמא  הינה  ישראל"  "יוניליוור 
החמישית. בשנה זו בני הנוער במרכזי "הפוך על הפוך" השתתפו 
סוגיות  עם  בהתמודדות  המסייעות  חודשים  מספר  של  בסדנאות 
בנוסף, התקיימו פעילויות רבות במסגרת  בדימוי הגוף.  הקשורות 
יוניליוור מכל הארץ ובני  מסלול ההתנדבות המשותפת של עובדי 
שלישי  גורם  למען  שיא  והתנדבות  ימי  שכללו  מהמרכזים  הנוער 

בקהילה. 

הקשר האנושי הוא הטיפול הטוב ביותר

אחרי 9 שנים של התנדבות עם בני נוער במרכז "הפוך על 
הפוך" של עלם בכפר סבא, ליהושוע פרנקל זה לא הספיק, 
עלם  של  המלך"  "דרך  בתכנית  אלו  בימים  מתנדב  והוא 

בנתניה. 
קשת  ופגשתי  סבא,  בכפר  למרכז  הגעתי  שבוע  "בכל 
רחבה של מצוקות שלא ידעתי שבני נוער מתמודדים עמן. 
ג', נערה שעברה טראומה קשה בילדותה, נוצר קשר  עם 
מיוחד במינו- קשר של ארבע שנים שידע לא מעט עליות 
ומורדות, נאלצתי לחזר אחריה רבות ולספוג תסכולים של 
לשמחתי  עליי...  לסמוך  לה  לגרום  שהצלחתי  עד  דחייה 
באופן  להיפגש  לה  לגרום  המקום  צוות  עם  יחד  הצלחתי 
קבוע עם פסיכולוג. בהגיעה לגיל 18 היא עזבה את המרכז, 
ואני נשארתי. הפרידה הייתה לא פשוטה עבור שנינו והיא 

המשיכה לבקר אותי". 

תעסוקה  סדנאות  מעביר  יהושוע  האחרונות  בשנתיים 
הנוער  בני  של  הכנה  הכוללות  המלך"  "דרך  בתכנית 
לראיונות עבודה, כתיבת קו"ח, התמודדות עם מעסיקים, 

תקשורת בין אישית ועוד. 

 להתנדבות:
leah@elem.org.il 

דבים מעלם בשיתוף פעולה עם חסדי נעמי אורזים חבילות מזון
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מחלקת הדרכה וניהול ידע
מנהלת המחלקה: רלי קצב

מחלקת הדרכה וניהול ידע החלה את פעילותה בשנת 2007 ושמה 
לה כמטרה להוביל תהליכי התמקצעות בארגון באמצעות תהליכי 
הדרכה והכשרה מובנים, לטפח כתיבה והמשגה של הידע שנצבר 
בעלם, כמו גם הפצתו בקרב אנשי מקצוע מחוץ לארגון באמצעות 

הכשרות, כנסים ופרסומים.

הידע והניסיון המקצועי שפיתחו אנשי השטח והמנהלים הבכירים 
הנוער,  בעבודת  הן  ערך,  בעל  משאב  הינו  השנים  במשך  בארגון 
הן ברמת גיוס המשאבים, והן ברמת השינוי החברתי. אלו מופצים 
בקרב קהילת המטפלים ואנשי חינוך, מקבלי החלטות והקהל הרחב.

עקרונות העבודה
מעגל ניהול הידע מורכב משילוב של כלים מתוקשבים )פורטל פנים 
ארגוני, אתר האינטרנט של עלם, מערכת איסוף נתונים ממוחשבת 
ועמוד פייסבוק( ושל כלים "מסורתיים" כגון כתיבה והמשגה, מחקר, 
הכשרות והדרכות. אנו מאמינים כי התהליך כולו מתחיל באיסוף 
בארגון.  הידע  ומומחי  והמטה  השטח  עובדי  עלם,  מעובדי  הידע 
המשגתו, עריכת מחקר, כתיבתו ופרסומו יובילו להנחלתו. תהליכי 

ההדרכה מאפשרים הטמעה של הידע ובדיקתו מול השטח.

כח אדם
7 עובדות.  

קהל היעד
נוער  בעבודת  העוסקים  מקצוע  ואנשי  עלם  מתנדבי  עלם,  עובדי 

ותחומים משיקים בארץ.

הדרכות פנים ארגוניות
במהלך השנה נערכו הדרכות שוטפות לכלל הפרויקטים בעלם 	 

באופן המותאם לצרכים הייחודיים בכל פרויקט,  לדוגמא עבודה 
עם נערות בפריפריה, התמודדות עם השלכות מבצע "צוק איתן" 

על בני הנוער בדרום ועוד.  
נערכו מגוון רחב של הכשרות חד פעמיות או מתמשכות לגורמי 	 

חוץ כגון: משטרת ישראל, עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים 
של  אלימות"  ללא  "עיר  תכנית  עובדי  הורים,  סיירות  חברתיים, 
ועוד. בין מגוון  המשרד לביטחון פנים, עובדים ברשויות מקומיות 
הנושאים בהכשרות: יצירת קשר עם נוער בסיכון, איתור ועבודת 
ומיניות  מין  נערות,  עבודת  בזנות,  המעורבים  נוער  בני  רחוב, 

והתערבויות עם בני נוער בסיכון במרחב הבלתי פורמאלי. 

הישגים משמעותיים
מיצוב עלם כגורם מקצועי משמעותי באמצעות מכירת הכשרות 	 

והשתתפות בכנסים וימי עיון.

הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול הידע בארגון ואיסוף מידע 	 
על עבודת הנוער.

הפרופ' 	  בראשות  והערכה  מחקר  ועדת  של  פעולתה   ייצוב 
ריקי סוויה.

המשך שותפות הועדה המקצועית בראשות הפרופ' אמנון לזר 	 
בבחינת נושאים מקצועיים העומדים בבסיס עבודת הנוער בארגון.

מתן מענה הדרכתי מקצועי בשגרה וסביב אירועי חירום ומשבר 	 
בתוכניות השונות בעלם.

תורמים ושותפים לפרויקט
קרן סבה.

מטרות ויעדים לשנת 2015
בצל 	  התבגרות  עני-  הוא  הזה  "הנער  בנושא  עלם  כנס  קיום 

החיים בעוני".
תכנית 	  למטרות  בהתאם  הארגוניות  ההכשרות  מערך  ייעול 

העבודה השנתית.
הפצה ושיווק הספר "עלם ועל-מה" במוסדות להשכלה גבוהה 	 

וארגוני נוער.
עובדים 	  המכשירות  אוניברסיטאות  עם  פעולה  שיתופי  יצירת 

סוציאליים לטובת פיתוח ידע משותף והנחלתו לסטודנטים.
המשך פיתוח והטמעה של עבודה מותאמת נערות בתכניות 	 

השונות בעלם.
העמקת הידע והמיומנות של כלל העובדים בעלם בנושא עבודה 	 

בפריפריה באמצעות שלושה ימי מנהלים ארגוניים בנושא.
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מחלקת פיתוח וגיוס משאבים
מנהלת המחלקה: עדי שמגר

מחלקת פיתוח וגיוס משאבים בעלם אמונה על אספקת המשאבים 
בכל  בסיכון  נוער  בני  למען  בשטח  המתבצעת  לעבודה  הדרושים 
זמנם  ממיטב  התורמים  לשותפינו,  ומודים  גאים  אנו  הארץ.  רחבי 
וכספם, ובכך מאפשרים את המשך קיום התכניות של עלם ברחבי 

הארץ, שנסקרו בהרחבה בדוח זה.

בין התורמים לעלם ניתן למצוא חברות עסקיות ותורמים פרטיים, 
אשר מלווים את העמותה במשך שנים, קרנות מהארץ ומחו"ל וכן 
הציבור הרחב, התורם לאורך כל השנה במבצעי ההתרמה השונים 
של העמותה ובאמצעות "עיגול לטובה", וכן בפעילויות התנדבותיות 

מגוונות.

מבין האירועים המרכזיים שהובלנו השנה:

 אירוע ההתרמה השנתי לעלם – כמדי שנה, ערכנו ערב התרמה	 
חגיגי אליו הוזמנה קהילת אנשי העסקים התורמים לעלם, עובדי 
באולם  התקיים  האירוע  הרחב.  והציבור  מתנדבים   , חברות 
סמולארש באוניברסיטת תל אביב, ובמרכזו מופע משותף של 
אות  הוענק  האירוע  במסגרת  בוסקילה.  ושמעון  מימון  שירי 
"יקיר עלם" לחברת צ'ק פוינט ולעומד בראשה, מר גיל שוויד, 
על תרומת החברה לעלם לאורך שנים ובחירתה בסיוע לבני 
נוער עולים ובני נוער פוגעים מינית ומנוצלים מינית מסחרית. 

ההתרמה, 	  מבצע   - מהרחוב"  "קולות  ההתרמה  מבצע 
השנה  התמקד  ברק,  נאוה  העמותה  נשיאת  בהובלת 
באוכלוסיית צעירים חסרי הבית ובני נוער משוטטים ברחובות. 
 103FM במסגרת קמפיין "קולות מהרחוב", בשיתוף עם רדיו 
וחברת "ביטוח ישיר" אשר תרמה את מוקד ההתרמה שלה, 
זמרים יצאו לשיר ברחוב בהתנדבות. המבצע כלל גיוס תורמים 
 ,FOX מהמגזר העסקי, מכירת דגלונים מנצנצים בחנויות רשת
התרמה בקופות רשת "טיב טעם" והפקת דוח שנתי מקיף על 

פעילות העמותה, אשר שיאו בהגשת הדוח לנשיא המדינה.

הרביעית, 	  השנה  זו  התקיים  עלם  מרוץ   - חולון  עלם  מרוץ 
ובפעם השנייה בחסות עיריית חולון, בניצוחם של ראש העיר, 
ובהשתתפות שר  ומנכ"לית העירייה, חנה הרצמן  מוטי ששון 
רצים  בהם  רצים   4,500 השתתפו  במרוץ  פירון.  שי  החינוך, 
הרחב.  מהציבור  ורצים  עסקיות  מחברות  קבוצות  מקצועיים, 
יזמת  הינו  המרוץ  העמותה.  פעילות  למען  הוקדשו  הכנסותיו 
אבי  גרינשפון,  נדב  עלם,  של  עסקים  פורום  חברי  שלושת 

מוטולה ודוני אלרון.

יום התרמה ארצי - כבכל שנה תלמידי בתי הספר התגייסו 	 
למען התרמת בתי אב בישובים רבים בארץ.

ולשלב  להמשיך  הרחב  ולציבור  העסקיות  לחברות  קוראים  אנו 
ידיים עם העמותה ולסייע לנו בתרומות ובפעילויות ההתנדבותיות. 
לאורך  הנדיב  הסיוע  על  לב  מקרב  לכם  מודים  אנו  זו,  בהזדמנות 

השנים.

לתרומת ₪18 שלחו את המספר 18 ל-2886
או התקשרו 2886*

עמותת עלם מעניקה להם סיכוי לעתיד טוב יותר

לצפייה בקליפ ”נועם יקר"
www.elem.org.il-היכנסו ל

בעבור אלפי נערים ונערות בישראל הרחוב הוא הבית.

 אנשי עסקים וחברות המעוניינים לתרום 
ולקחת חלק בפעילותנו מוזמנים לפנות 

adis@elem.org.il :לדוא"ל

מרוץ עלם חולון בחסות נובל אנרג’י

מודעת מבצע ההתרמה “קולות מהרחוב”
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הערכה לתוצאות פעילות 2014

הוצאות
סה"כ 44,186

הכנסות
סה"כ 44,186

 מרכזי מידע
ויעוץ לנוער
7,772 = 18%

תרומות
7,519 = 17%

קרנות
5,433 = 12%

עמותות
210 = 0.005%

משרדי ממשלה
6,168 = 14%

* הנתונים אינם מבוקרים ומוצגים באלפי שקלים

רשויות מקומיות
7,260 = 16%

 מוסדות ציבוריים 
אחרים

2,821 = 6%

סניפים
734 = 2%

פרויקטים
891 = 2%

עלם ארה"ב
2,150 = 5%

פעילות עסקית להכשרה מקצועית
77 = 0.001%

שווי עבודת מתנדבים
10,923 = 25%

 ניידות הלילה
ועבודת רחוב
7,112 = 16%

 תכניות קצה 
ופרויקטים מיוחדים

6,419 = 15%

תכניות בין ורב תרבותיות
5,441 = 13%

התנדבות וקהילה
535 = 1%

 תעסוקה 
והכשרות מקצועיות

5,693 = 13%

הדרכה וניהול ידע
1,004 = 2%

טיפול בקטינים בעלי התנהגות 
מינית פוגעת וקורבנות

3,700 = 8%

פעילות עסקית להכשרה מקצועית
195 = 0.005%

כספי עתודה
1,115 = 3%

 הוצאות כלליות, 
גיוס תרומות ומימון

4,796 = 11%
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פריסה ארצית - פעילות עמותת עלם

אל קסום
אופקים
אילת 
אלעד
אשדוד
באר שבע
בית"ר עילית
בית שאן
בית שמש
בני ברק
בת ים
הוד השרון
הר חברון
הרצליה
זכרון יעקב
חבל מודיעין
חדרה
חולון
חיפה
יהוד
יקנעם
ירושלים
כפר סבא
 לוד
מודיעין
מודיעין עילית
נווה מדבר
נצרת עילית
נתניה
עכו
עפולה
פתח תקווה
צפת
קרית גת
קרית ים
קרית מלאכי
קרית שמונה
רחובות
רמלה
רעננה
לכיש
שדרות
שפרעם
תל אביב - יפו

ניידות לילה
מרכזי הפוך על הפוך

תוכניות קצה
תחום פגיעות מיניות

תכניות בתחום הרב תרבותי
תחום תעסוקה וליווי אישי

תכניות לנערות

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

2

2

2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7
פעילות עסקית להכשרה מקצועית

77 = 0.001%
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מוסדות העמותה

נשיאת העמותה
נאוה ברק

חברי וועדת הביקורת 
יוסף שטח- יו"ר

אודי נבו
אהוד נשר

יוסף פראג'
מוטי מור

שמואל גלייזנר

חברי וועדת כספים 
מנחם שלגי- יו"ר

עופר עזוז
עדה רונן

יעקב חיימוביץ

פרופ' אמנון לזר- יו"ר
ד"ר אהרן יורק   

איילה שטינפלד - כוחן
בוני ג'קובסון

ד"ר גילה אמיתי
חיותה שנבל
חיים מסינג

פרופ' יוחנן ווזנר
יחיאל ערן

לינור רובן
ד"ר מרים גולן 

פרופ' משה שרר
פרופ' נתי רונאל

עדן פוקס
פרופ' ריקי סוויה

רפאל לנדה
פרופ' שלמה רומי

שמואל חזון

חברי וועדת הערכה ומחקרחברי הוועדה המקצועית
פרופ' ריקי סוויה- יו"ר

ד"ר אהרן יורק
פרופ' אמנון לזר
ד"ר גילה אמיתי
פרופ' נתי רונאל

רונית חיימוב אילי

שלמה ינאי- יו"ר
אן ביאלקין- יו"ר עלם ארה"ב

לינור רובן- נשיאת עלם ארה"ב
פרופ' אמנון לזר

בעז דותן 
טליה זאבי

ירון בלומנטל
מנחם שלגי

חברי הוועד המנהל
 ד"ר מרים גולן
נדב גרינשפון 

עופר עזוז
עלי וואקד 
עדן פוקס
פראן כץ

רפאל לנדה 

ד"ר אהרן יורק- יו"ר
אוהד גירון

יוסף סילאווי
ליאורה ארנון

מרב לוי

פרופ' נתי רונאל
ענבר גלדמן

שלומית בכר
סיגל פרידמן

חברי וועדת התנדבות
ירון בלומנטל- יו"ר

אודי נבו
איילת גולן

אסנת ברק
יעל גורביץ

חברי וועדת משאבי אנוש
ד"ר מרים גולן

נירית הדר
עדי הראל
יפתח יופה
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תורמים ושותפים

מעל 500,000 ₪ 
הקרן לידידות

ורדה ובעז דותן 
קרן קרוליטו

  ₪ 500,000 - ₪ 250,000
בנק הפועלים- פועלים בקהילה

גב' לינור רובן
יוניליוור ישראל

מלכה עמית בע"מ
צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ

קרן גנדל
הקרן לידידות טורונטו

קרן קלד

  ₪ 250,000 - ₪ 100,000
בזק

מגבית קנדה
עיגול לטובה- 4,994 מעגלים

צוואת לויס פייל
FY קרן

קרן אלפא אפסילון פי
קרן ג'פרי אלטמן

קרן גלנקור לחינוך ורווחה
קרן גנדיר

קרן גרטנר
קרן גרצמן - דטרויט

קרן אגניס ואריס
קרן לי גוטליב

קרן ליונה והרי ב. הלמסלי בע"מ
קרן משפחת ביאלקין

קרן משפחת רנרט
קרן נעמי פרוור קדר

קרן סובל
קרן סמואל סבה

קרן עזבון לואיס פיל
קרן קלור-ישראל

קרן פראט
קרן פראסול

Termcotank SA
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  ₪ 50,000 - ₪ 10,000
אלון חברת הדלק לישראל בע"מ

מר וגב' אבינועם ואסתר נאור
מר וגב' אברם פריידמן

משפחת אד בלנק
מר וגב' איל ואורנה בר דוד

אל גל
אלוני חץ גלובל בע"מ
אלטשולר שחם בע"מ

אלקו החזקות בע"מ
אמדוקס ישראל

אמות השקעות בע"מ
אסם השקעות בע"מ

אפריקה תעשיות
אקסלנס חיתום

בזק בינלאומי
בי-גוד

ביטוח ישיר
בנק דיסקונט

בנק לאומי
בראד גלאסמן

ברדון ושות'
ברק קפיטל

ג'אן ולורנס רובן
מר וגב' ג'אק זאלץ

מר ג'וסף מ. כהן
מר וגב' ג'ני וחנינא ברנדס

גולדמן סאקס ושות'
גילה ועמי לפידות

גלן וג'סיקה סאפאדין
מר ג'פרי לי

מר וגב' דארסי וג'ונתן קריסטל
מר וגב' דוד ג'ונסון

דן גבע, חברת עורכי דין
TEEN PHILANTHROPY FUND פדרציית ניו יורק

דניאל ולורן קרוגר
דניאל ורבי שרה סאפאדין
מר וגב' האווארד סונטאג

ה.שטרן )ישראל( תכשיטים ואבני חן בע"מ

תורמים ושותפים

  ₪ 100,000 - ₪ 50,000
אגד קהילות מרכז ארה"ב

איתוראן איתור ושליטה בע"מ
קרן משפחת שטיינהארט ישראל

קרן בוקסנבאום-נטע
מתן משקיעים בקהילה

קרן יהל ע''ש יהודה ליאון רקנאטי ז''ל
קרן משפחת קאהן

קרן דאנק גרטנר
אדמה מכתשים-פתרונות חקלאיים

אהובה ושלמה ינאי
אשלים

בנק מזרחי טפחות
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

טבע תעשיות פרמצטבטיות בע"מ
מיכאל שאול וד"ר נירית וייס

מכשירי תנועה ומכוניות )2004( בע"מ
מליסרון בע"מ

מר מנחם שלגי
משפחת יוסף משען

נובל אנרג'י
סומוטו

פדרציית דאלאס
UJA - פדרציית ניו יורק

הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו
פדרציית שיקגו

פרטנר תקשורת
קרן מקס ובסי בקאל

קרן נשות דטרויט
קרן רש"י

שי ואביגיל טמבור
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תורמים ושותפים

החברה לישראל
UIA - המגבית המאוחדת

הנרי קראון ושות'
הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה

פדרצית הקהילה היהודית צפון פנינסולה
הרצליה מדיקל סנטר
מר וגב' וואלטר שטרן

ויזה כאל
טליה וגד זאבי

טלקאר
יוסף בר נתן שובל סכנות לביטוח בע"מ

דר. יעל דניאלי
יונה וחיים צח

ישראכרט
כלל פיננסים חיתום בע"מ

כתר פלסטיק
לור ברנור

לידר שוקי הון
מבטח שמיר אחזקות בע"מ

מבני תעשייה
מועדון חבר צרכנות

מורגן סטנלי
מטריקס

מר מיכאל לוין
מילסטון עיבודי שיש

מיתר נחמד
מלונות אפריקה ישראל בע"מ

מלונות דן בע"מ
מלמ

הגב' מרלין באטלר
נגב קרמיקה
ניו ליין מבנים

נכסי ארקין
סאבי מיוניס

KPMG סומך חייקין
סטוארט וסוזי גראנט

סיטקו
סקאדן ארפס סלייט מייר ופלום בע"מ

מר וגב' עמי וליזיקה שגיא

מר וגב' עמנואל גרוס
פדרציית היהודית של נשות מישיגן

הפדרצייה היהודית של נשות פאלם ביץ'
פדרציית קנזס

גב' פראן כץ
פרייס ווטרהאוס קופרס בע"מ

קבוצת שטראוס
קונטוס

מר וגב' קרייג ל. פלאט
קרן קורט פורמן

קרן ג'וזף אלכסנדר
קרן ג'ק ואניטה סולץ
קרן גארי זאלץ בע"מ

קרן ג'אק ואניטה סאקס
קרן דנה

קרן זנקל
קרן מ.א.ה

קרן מארק ריץ
קרן מייקל וג'ואן לוין

קרן מריון פולאק שטיכטונג
קרן סטאר

קרן עזריאלי
קרן משפחת פלום

קרן פריגו
קרן שרון הומינר

מר וגברת רונאלד וורצברגר
מר רוני דואק

מר גב' אלן וריבה סליפקה
ריימונד ורות מאנוס

שולץ
רוט זאבל ושות'

שופרסל
שטיחי איתמר )לייף סטייל(

שיבולת
שיכון ובינוי בע"מ
גב' שרון פאריך

תאגיד וורלד וויד אחזקות
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תורמים ושותפים

משרדי ממשלה 
המוסד לבטוח לאומי-הקרן לילדים ונוער בסיכון

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
משרד הבריאות

משרד החינוך
משרד הרווחה והשרותים החברתיים

המשרד לבטחון פנים
המשרד לקליטת עלייה

הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

רשויות מקומיות 
אופקים

אילת
אלעד

אשדוד
באר שבע
בית שאן

בת-ים
בית שמש

בני ברק
הוד השרון

הרצליה
זיכרון יעקב

חדרה
חולון
חיפה
יהוד

יקנעם
ירושלים

כפר סבא
לוד

מודיעין
מ.א אל קאסום
מ.א. גליל עליון
מ.א. הר חברון

מ.א. חבל מודיעין
מ.א. לכיש

מ.א. מבואות חרמון
מ.א. נווה מדבר

נצרת עילית
נתניה

עכו
עפולה

פתח תקווה

צפת
קרית גת
קרית ים

קרית מלאכי
קרית שמונה

רחובות
רמלה
רעננה
שדרות

שפרעם
תל אביב - יפו

שיתופי פעולה 
אדמה מכתשים- פתרונות חקלאיים

איגוד האתלטיקה
אלביט מערכות בע"מ
אמדוקס ישראל בע"מ

אסם השקעות
ארומה אספרסו בר ישראל

בזק
בזק און ליין
ביטוח ישיר

בנק יהב
ברום תרכובות

בתי קולנוע תיאטראות בע"מ
ג'ון ברייס

ג'וינט ישראל
BBDO גיתם

גלאי תקשורת
גלובוס גרופ

גליץ בית ספר לצילום
גרייט אינטראקטיב

הדרך ה- 13
הולמס פלייס

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

המכללה האקדמית בית ברל
APEI המרכז הבינתחומי

הסוכנות היהודית
הקליניקה המשפטית - אוניברסיטת בר אילן

הקליניקה המשפטית - המרכז הבינתחומי הרצליה
טופ אדיו
טיב טעם
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תורמים ושותפים

צפת
קרית גת
קרית ים

קרית מלאכי
קרית שמונה

רחובות
רמלה
רעננה
שדרות

שפרעם
תל אביב - יפו

שיתופי פעולה 
אדמה מכתשים- פתרונות חקלאיים

איגוד האתלטיקה
אלביט מערכות בע"מ
אמדוקס ישראל בע"מ

אסם השקעות
ארומה אספרסו בר ישראל

בזק
בזק און ליין
ביטוח ישיר

בנק יהב
ברום תרכובות

בתי קולנוע תיאטראות בע"מ
ג'ון ברייס

ג'וינט ישראל
BBDO גיתם

גלאי תקשורת
גלובוס גרופ

גליץ בית ספר לצילום
גרייט אינטראקטיב

הדרך ה- 13
הולמס פלייס

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

המכללה האקדמית בית ברל
APEI המרכז הבינתחומי

הסוכנות היהודית
הקליניקה המשפטית - אוניברסיטת בר אילן

הקליניקה המשפטית - המרכז הבינתחומי הרצליה
טופ אדיו
טיב טעם

טמפו משקאות בע"מ
יוניון מוטורס
יונייטד קינג

יוניליוור ישראל
לוריאל ישראל

לייף ספורט בע"מ - יבואנית אדידס וריבוק לישראל
לייב פרסון

מיקי חיימוביץ'
מירי נבו

מכללת ספיר - היחידה למעורבות חברתית
מלון דיויד אינטרקונטיננטל

מלון יהודה
מלונות ישרוטל

מלונות קראון פלאזה
מקדונלדס ישראל

מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית
מתן משקיעים בקהילה

סוויט סאונד
עיגול לטובה
פורטל תפוז

פיגמנט
פינדי עיצובים
ציונות 2000

קבוצת אפריקה ישראל
קבוצת נגב

קבוצת עזריאלי
קבוצת פוקס

קבוצת שטראוס
קבוצת כלל ביטוח

קישורית
קרן משפחת ביסן

קרן אימפקט
קרן הישג

רדיו ללא הפסקה
רוית אסף - רשת בתי ספר בישראל לאיפור ומקצועות היופי

רועי בלנק - סטודיו בלנקו לעיצוב גרפי
שידורי קשת

תנובה
תקשוב

HP ישראל
CyberArk

WIX
yes

 צילומים 
 מתערוכת אינסטגראם 
 של בני נוער ממרכז 

 "הפוך על הפוך" באשדוד

צילום: דנה בת 16

צילום: דיאנה בת 16



הענקת דוח עלם 2013 לנשיא המדינה שמעון פרס ביחד עם בני נוער ובוגרים מתכניות עלם

 נאוה ברק - נשיאת עלם והזמר ליאור נרקיס 
במבצע ההתרמה השנתי “קולות מהרחוב”

 מבצע ההתרמה השנתי של עלם “קולות מהרחוב” 
103FM בשיתוף עם רדיו

 שר החינוך שי פירון רץ איתנו 
במרוץ עלם חולון

ביני זומר- מנכ”ל “נובל אנרג’”י, נותנת 
החסות הראשית למרוץ עלם חולון עם 

אפרת שפרוט, מנכ”לית עלם

קו הזינוק - מרוץ עלם חולון 2014 



הענקת דוח עלם 2013 לנשיא המדינה שמעון פרס ביחד עם בני נוער ובוגרים מתכניות עלם

עריכה: לירון שהם
עיצוב גרפי: רועי בלנק - סטודיו בלנקו

הגהה: לאה אדלר
צילום כריכה: רעות גיא

 נאוה ברק ורון חולדאי - ראש עיריית ת”א-יפו 
באירוע ההתרמה השנתי

 דרורית ורטהיים - יו”ר קשת ורוני פוקס 
באירוע ההתרמה השנתי

 הענקת אות יקיר עלם באירוע ההתרמה השנתי - 
מימין: אפרת שפרוט, שלמה ינאי - יו”ר עלם, גיל שוויד - מנכ”ל ומייסד “צ’ק פויינט” ונאוה ברק

שלמה ינאי, יו”ר עלם ובעז דותן, יו”ר עלם 
לשעבר, באירוע ההתרמה השנתי

 פתיחת “גלגל-בית הידידות”. מימין: שלמה ינאי, 
 נאוה ברק, הרב יחיאל אקשטיין - נשיא הקרן לידידות 

וניר ברקת - ראש עיריית ירולשים
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